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CAIARA :nos· SENHORES.- llE~UTAllOS 

.\cTA D& 34"' SESSÃO JW 17 DE .JOLBO DI: i882 meida Pereira, Ce.rneiro da Cunha. c Amaro 

Presidencia rlo Sr. Lima ~rte (f0 t~ice
presídente) 

S UMM,UUO.- a:u~m<r.:.- ROI{norimootos dos Srs • 
.\1~tL1 Ab cbado, SUri;;no Brandão, Fellelo dos San1o1, 
Ou101 oo . ou. .-vo12~ . de paroeer da · çommissiio do 
podotcs 50bro clei('<io do so ds51rielo da prnincl. da 

· Bllhi:s.-Dbeussão do profoclo n. US sobro a ULradn do 
Ri~ Yerdo. Di4CUrEos dos Srs Do quo-Estrada 'Teu oíra, 

• Soaros·.- S.oa«o~ P.Aorll: •~ onoit>l DO o t4, Cooticoor;ão 
da dlseas~a do Órçamento d:l. agricnltur~. Discurso do 
Sr. Au~radu Fi~ruoir:~- Ó..Wu DO DIA pará JS de Julho 

: do J88íl: · · · · 

· :Â'fô Ü horas; feitã:'·a chamada, aeha.m-ae· pre-· 
sentes, 0$ Srs. · Lima Dnarte, lohtta Machado , 
Ribeiro de Menezes, Leopoldo' Cunha, Ba.S$0n, 
Vieira de Andrade, Ulhõa. Cintr~, . Ra'isbona., 
Frankliu. Doria, ~arão da. Està.ncia, Silvã. Maia., 
lgnacio Mal·ti.ns, Ro.lrigues Lin.u., Rodrigues 
Peb:oto, ADtou.io de Siqú.cil'(\~ B J:terr:~o. d_e Me
nezes, Cs.rvalno ·R.ezcnile, Pnsco Part~tSO, An
tonio Pi nto, Silviau.o Brandão, J. Peo.ido, .Mar
tim Francisco, JoiO .Caetano, Ribas.\: Pereira. 
Cabral, Cantã'J, Gou.çalve$ de _O.J~alllo, ~n-. 
ça.lves .Ferreira, Caridido de Oliveira, Theo
philo, Tarq 1linio de Sotu.a, Rego Barros, Salus
tia:no, .UJysau ·_vtanna, R:odrigues J tmior, 
Seraphico, Aug-li!;to .Fleury- e . Siu.val.. 
· Compa;.eéem, :aepOis da· chama.da, oi! Sl"ll. 
Pnv.lo .Pimentel; · Alcoforado , · C<!nta~em, Ju.
vencio Alves ." Metón, José Pompeu, Gomes 
de Castro, Feliciô dos &ntoe, Joaquim Tavares, 
Zãina, · .Ara.11jô ·Pinho, Escragnolle Taunay, 
Getn:iniano, Vaz · de Mello, Almeida Oliveiz-a., 
Pompeu, Alfredo Cham~s. Abelardo ·de )3rito, 
Ruy, .Blrbóse.~ Barão da Villa. da Barra, 'Paàlillo 
de. Souza~ Generosa Marques; Sotiza. _LeA:oi · Hen-

. rique Marques, Barão de Canindé, T.' Ben~ 
· · riques, : P.llssos ·Miranda, Olympio Yalladiio, 

Baríto de 'Al'a~a.gy; :Adriano Pimentel, Diana, 
Paula .e Souza, SoUZ& Queil'oz Ju.nior, Rodolph'o 
Dantas, Maciel; _Cruz Gouvêa;So&res, &rio 'do 
Guahy; .Crll,Z> .A,riStides· Spino~ Alvaro <;&mi
nha; .Mor!)ira de Barros. ~ Por~llf.. An
drad.e·Figlleira; Martim Franeiséo-Juziior, AI-
;;:· ·_v . m.~i :- . . . . · ' 

Bezerra. 
Ao meio dia, achando- se presenles S8 Srs. 

deputadOs, o Sr . pres:dente abre a ses
aão . 

Comparecem depois de aberb a S'!S!ião, os 
Srs; :' Fernanies de .. Oliveira, Affonso Petma, 
Pereka do Silva, F. Bel.isado, Coelho Campos, 
Felisberto, !vlac-Dowell, Duque-Estrada :r ei·. 
xcira., Almeida Nogueira, l<' r:mcisco Soclré, 
.Affonso Celso J11.nior, lldefo11so .de Araujo, 
Silva 1\b,fra, Fe1·reira .V!anllll, Bulhües, José 
MaL•ilt.nno, Camargo, Souza C3J"valbo, Carneiro 
dn. Rocha, · Barão de Anadia; Mon tandon e Es
pind.Jla. 

:Faltam com causa participada, o3 Srs. : Al
ves de Araujo, · Bar-Jo da Leopoldina, Cnatello 
Br'1nco, M:lnuel Cados, Lacet:da Werneck, 
Peretti e Viau.nà. Vaz. 

Slo lidu, post:as em discuss® e approva.
das as Mtaa dos dias i4 e 15 de Julho cor
rente. 

O Sa.. i • SECU'Ul\IO dã cont.a do sog-uinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do milristro doá négocios do impcrio,_ de ~5 

do JalhO corrente; pede dia· e-hora para apro~ 
aentar wna propo8la de credito para po.g4-
mento de divida de exercício findo deste minís
terio. - Marcou- se o dia -18 á i hora da ·ta:rde. 
· Do minisLerio dos 'Iie'gocios da; gaerra, de. 14 

de Julho' eorrente, remettendo o r eqaerimento 
eompetentemente informado, , em q lle· o alferes 
do SO batalhiio de infantaria João Luiz de Castro 
e Silvl!- pede dispensa de excesso de idade par~ 
estudar o. curso da urma a qlle p!)rt~ncG.-:A 
eomiÍlissio de marinha e gueua. •. ·. .. 

: sio lidaa ~ 'aj,pron~ a.s redacçõea dos pro-
jectos 'ns. 99 . de:i 880, 16, 45; 63, 80, 8L, 82, 
158 e -t60. de i882. . . 

o Sa.. Pusm:&l.,.!!! :-Tem ~a palavra o Sr. 
,Malta Maeh~o. · · · 
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O SR. M.An.A ?lúctu l>O (pela ordem) requer 
e obtew. . que se inverta a ordem do dia. para. 
que seja votado em primeiro loga~ o pa~eeer 
àa. commis;;ão de poderes reconhecendo depu
tado o Sr. C:J.rneiro da Rocha, visto ser mataria 
urgente. ., 

o Sr. Silvia.no'Bran.dã.o :-Sr ~ 
presidente. a d~mora qu~ tem b.aviào para a 
d.iscussiro do requerimento apresentado pelo 
meu i1lustre comprovincin.no, o nobre deputado 
pelo :1.1• districto de miuha província, o Sr. Pe
l·eira Cabral, e rnesmo a desesp el'an~a em que 
e>toU: d~ que soja este :~.nno discutido ess~ re
querimento, visto como cada ve:1 são m&is raras 
as se~sões de sabbado destinad •s.como é sabido, 
par.~. discussões semelhantes, obriga.m-Jue a vir 
a e&t.a tribuna. trnta1· da wateria desso requeri
mento. . 

Comprohenda V. E:s:. , Sr. presidente, que o 
nobre Bat·ão de Coromandel. i• vice-presidente 
da provincia. de Minas, t!ío injustamente accu
sado p~lo no oro do~JUt:tdo :~.utor do r ~querimento, 
não pódo continuar sem defesa. ne»ta camam, 
onde aliás conta. amigos dedicados, entre os 
qua3s me pl'éso muito de a. ~har . Si a esse dis
tinct.o mineiro foi formulada na tribaua d~sl;a 
ea.mara uma atCUS&Çl10, é natural,juslo e razoa
vai qn~ Dqni mesmo s~j:~. dada. u. .conveniente 
res~osta. 
· Sr. presidente, o nobre deputado, funda.m~n
tando o seu req, ueriment:>, accu.sou. o nobre 
Bo.riio de Coromandel de destdioso no cu.mpt•i
mento dos seus deveras, e mesmo de ter com
mettido um erime, visto como tendo recebido as 
cont:.o; da c·una.ra. mttnicipal da cid:J.de de It::~
jubàrelativas ao mmo de 1880, como pro1·ou 
pela apreseDt:t~.ão d~ um recibo, deixou de a.s 
remetter em te . .;po como lne cumpria á aE;setn· 
'blea provincial, o que_ deu em re>ultado ser 
ess·\ camara multada na qu:~.ntitt de 4.00~00. 

O n~bre deputado foi i.njusthsimo parn. com o 
mustre \'ice-presidente d:~. mesma Frovincia, 
euppondo 11ue aquelle dístincto mine1r0 tivesso 
sciente e· conscientemente dei,.ado de fazer 
presentes a a'Sembléa provincial AS CO!ltas da
quella municip:J.Iidade, naLurnlment') pelo de· 
s~jo de ver multada. :~.quella corporação na 
quantia de 400$000. · 

OSa. 0LniPIO VALLADlo :- Não apoiado. 
O nohr:! deputado por Mina~ cousignou o facto 
e cen$urou-o. 

e consideração a que tem incontestavel di
reito por sua hone;tida.do n11uca. desmenti®, 
peb i.nteirozo.dCJ seu caracter c por outras emi
nentes qualidades pessoaes. (Apoiados.} S. E:t. 
tem prestado :i provincia do seu nascime'lto 
o a melh'ores serviços, seja. no . aeio da reprG
sentaçuo provincial; ·onde tem oecnpado uml ca
deira em divj)tSM legisla.tura11,occupa.ndo por Te
zes e com distincção o honroso cargo de pre
sidente daquella corporação, seja corno ~drhi
nistrador, sendo verdade que .a sua administra
ção foi uma dás mais felizes e brilh~1ntes que tem 
tido a pt·ori.ncia nestes ultimos tempos. (.4poia 
dos.) 

O Sa. J. PE:o~roo:-Apoiado. 
O SR. StLVIANO BlL\NDXo :-E, quando fosse 

verdade que se tivesse dado a fhli;a Mguida. 
pelo nobt·e devutado, ess:~ ·:falta não podia por 
.n.,ueír.\ nenhuma ser ::~ttribuid:~. ao illustre 
Barão de Coromandel; qua'ndo muito podia ser 
devida a :un eng-an.,, a um rlescuido havido na. 
s )cretaria. d a presidcncia. 

E' !ot·ça, porém, confessar que me.c;mo na ae
creta:-ia da presidencia, onda e:xistem empre
gados zelosos e in telligcn tes, não poderia. ser 
cowmettida falta. tito censura.vel, como essa refe
rida pelo nobre deput~do. 

O Sn. OLY:M:?!O V.ALLAD:to:-Então de quem 
. foi a falt:J.? 

O SR. Sttvu.so BRANDÃO: -Tenh:~. paeien
ci:~. o nobre de!'utado ; eu explic~rei. 

Sr . presidente. o nobre deput!ldo, além de 
i.nj usto, foi infeliz na argui~ão que fez, pois · 
que a. falta de q ne se tr;J.ta n:to se deu. De do
cumentos que tenho em mão;; se deprehende 
que as contas d:1. municipalidade . de ltnj ubli., 
remettidas de~sa dd tde á. presidencia no dia. 2 
do Março de 188i, !Oram presentes :i a~cretaria 
da. assembléa provincial DO dia 24. do mesmo 
mez e auno; é o que sa infe1•e, d!\ leitut•:\ da 
cópio. autbentica do offi.cio do governo, remei
tendo llJI referidas contas. 

Peço licença à c:l.mara para f:1zer a leitura 
dessa offieio, que á do teor seguinte: 

< Secret:\ria do gove~no da pro1-incia do !\li
nas Geraes, Ouro Preto, U de Março de 1881. 
-N.40. 

0 SR. SILTIANO BMNDÃO :- V. Ex:. com• 
prehende que a accosação é gravissima. embora 
a. materia seja em si de pouca import:~.ncia, · pa
recendo-me. mesmo que não era pro.pria pa.ra oc- · 
cupa~ ": : attença:o desta camara. 

« lllm. e E:un. Sr.-P~so ás mitos de V.EL 
as contas da camara municipal .ie ltajubã., re· 
!ativas ao exercício de 1878 - 1879, inclusive 
o trimestre de Outubro a Dezembro de 1879e as 
do anno financeiro de 1880, acompanhadas de 
documentos, bem como o orçt\mento qu.e deve 
vigorar no futuN anno de i882. · 

., Deus guarde a V. E::.: .- .lllm. e Es.m. Sr. 
secretario da 3ssembléP. legislativa provincial . 
-Sel'\·indo de s!cretario, Caruiido Augmto da 
Cru:: . ., 

. O Sa. 0Lnrpto VALLA.DÃo dá. um aparte. 
O Sa. StL'VtANO. BuNDÃO :-E'tl expli<:arei 

isso ao nobre deputado e depois S. Ex. respon
derá pel:l. fórma. que melhor entender. 
· · Sr. presidente, eu não preoi&e> fazer apologia. 
do nobre Ba-r:io de Corouu:ndel. 

O Sn. J. PzN"roo :-E' muito conhecido na 
provincia. \Apoiados.) 

o Sa. StLvtANo BuNDlo:-S. E:t. é ·muito 
couh.ecido na provincia, onde goza do respeito 

Assim, pois, o Sr. l3arão' de Coromandel nest:-. 
emergenc1:1., como .em todos os actos de sm. 

. vida publií-a, bem cumpri11 os souà deveres. 
(Apoiados.) . . 

Poróm, ·Sr. presidente, assim deavad& a cen
su1'3. que p<ldia ca.ber ·ao governo provincial, 
vai ella cahir em cheio. ila. assembléa. provincial, 
Farecendo razoavel . que esb cotp<>ração não 
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· devia impor a rliferide. multa., desde que tinbam 
sido satisfeitos pela. municipalide.de de Itajubá 
as exigencia.s da. lei. 

Cumpre-me esclarecer a camâra sob1•e o q11e . 
se deu, não só porque tive a. subida honra de 
fazer pa.rte da assembléa provincial no biennio 
a. que se referiu o nobre deputado, como por
que des •jo liquidar por uma vez; aqui essa pe
quena questãú. O nobre deputado, autor do 
r~querimento, est:i. engg.nado suppondo que a 
carnara municipal de Itajubã fõra multada só
mente na quantia de 400$0()0. O que ba. d~ 
verdade é que a. referida municipalid:Jde foi mul
tada. em tantas vezes aquelh quantia.quanto3 os 
annos em que deixou de remetter ã assernbléa. 
provincia l, como lhe cumpria, a '! s as contas. 
E' o que 1!10 dopr :hende da resolu~.ão votada 
pele. a.ssembléa. 

Ora estou informado por pessoa. fidedigna, 
que mercco-lne toda. a confiança, e que está no 
caso de conhecer o negocio de que se t;ata, que 
deste 1867 e~ camara municipnl nito te:n r ~
mettido re~ruls.rmente as suas contas :i assem
bléa, co1110 é de lei, e, quando em um ou outro 
a.nno fa.z a r emessa , as contas l"iio tão irregu
lares, <J.ue não pódem eer a.pprovado.s p~la ·ns
zembléa. Muitas dessa contas têm sido devol-· 
vidas, sem que a camara munkipal :la remetta 
de no,-o, :>reencb.~ndo as lacunas de semelhant')a 
trabalhos . Comprehende V. E:r., Sr. presid~nto. 
que é üupossivel approvarem-ge contas d~ um 
anno sem conheeiluP.nto das do annos anterio
res ; ha saldos c deficits que co11.v~m ser co
nhecidos, o nestas condi~u 's n!to ern. possível 

·que fossem approvad:u; as cont.n.s de iSSO, 
quando niio o~am conhecida• ns de exercidos 
ant9rioros . Assim, si h:~ culpa ó da NUnarnmu
ni<:ipal, o eu d~st.n. tribuna faço um appollo ao 
nobre doputado. digno prc~idcnto daquclla 
corporação, p!ldind')-lho que intcl'pnnhn :\ ~un 
ju•t3. influeoci~t afim •h quo s1 r<>gulnrisom, 

·· sejo.m po~:as em dia (Ls conln~ da mesmo.. 
Vê-ee, p<!Íft, Sr. presiden~o. quo t:<nto o go

verno provincial como a ns.;amblô:~. cumpriram 
o seú dever:" e, si c •nsu~ se do\•esso fazer, A 
municipalidndc do Jtn.jubá ó quo eaboria. 

Julgo ter liquidado de ums vez esta questão. 
(Apoiarlos.) 

Antes de terminar devo, talvez; abusando da 
amizade com que me · honra. o nobre deputado, 
dizer-lhe quo me causoo estranheza que S.Ex.; 
em quem seropre :reconheci cordura e modera
ção, ·viesse a.ccuaa.r um digno comprovincíano 
seu, qite, por ser adversario político de S. E:l:., 
não dei::tava de ·esperar, nil:o digo benevolen
cia., mas pelo m~nos justiça, . quant0 :i apre
Ciação dos Eeus actos. (Muito l;le·m;muito bem.) 

·O Sr. Felicio ·dos Santos vai 
apresentar um requerimento rolicitando do go
verno algumas informações tendentes á cama.ra. 
níuJ~icipal d3. corte, com rela.çil:o :1. negocias do 
matadouro. 

Pende da aprecia.çãll da camara dos Srs. de;.. 
putados o regulamento que aquellt~- corpora.çio 
formulou sobre o · serviço de fornecimento de 
carnes verdes. Este trabalho, que a commi&slo 
estudou e minuciosamente e:taminoa., e;tá t91'
níinado e ama_nhãserãapresentado; entretanto, 

tem apparecido na imprens:~. reclo.mações sobre 
uma. parte deste serviço-a pesagem do gado 
em pe. Não sabe em que aeto do governo ba.
seou-se a camara municipal para. impôr a.os 
boiadeiros esta. contribuição vaxatoria. . · 

A um aparte do S~. Rodolpho Dant9.s.de que 
o contracto em que baseou-se a camara. foi 
approv.1do com auaiencia prévia do conselho de 
e.stado, responde o ora.dor que o governo só 
podia dar ao regulamento approvação provi
·soria, porque, tratando-se de impostos, est:i 
elle sujeito à decisão do poder legislativo. 

Tem ainda a informar que, quando a com
missão foi ao matadouro, ahi declar-aram-lhe 
que a peslgem ora facult:::tiva. 

Pa1'a mostrar qumto é urgP-nte um\ decisão 
a esse respeito, diz o orador que em 25 di·1s esse 
imfosto rendeu nove contos seiscen tos e· tantos 
mi róis. Desta cifra a camsra municipal tem a. 
~ parte e as outras duas terças partes as tem o 
fel iz contratante . · 

Para um serviço que se p6de ma.nle>: com 
umn. dezena ele contos tem o individuo um ren
dimento de 80:000$ :1. 00: 000$ por anno e no 
prazo do contrato 1.000:000$ com juros :cccumu-
lados. · 

Como é qae a c1m>r.l municipal do Rio de 
Janeiro, pergunta o orador, nbre m :lo de u ma. 
quantia. deataa em proveito de um individuo~ 
E como é que o.go~erno appro\-a um acto des
tes mesmo proVtSOrJamente '! 
. Depois de larg:1.s consider.lçQes que adduz, 
diz o orador que o seu fim e obter n cópia dos 
actos do poder publico, pelo~ quaes foi a ca
ma.r:J. municipal autorizadn a cobrar este im
posto, mesmo por9.uc desejgria que a manifes
tação deste negocto despe~tasse no g9verno a 
maior u ttençiio po.•':l. que, qu:1.nto antes, se po
nhn. cobro a este abuso e vexame. 

Emqu:1nto se espera :1 approvação do regula· 
menta pela sssernblén geral, pôde e deve o go
verno m·•ndar que a pesagem soja faculta.liva. 
Si clln é íoittl só em beneficio do boiadeiro não 
se comprohende que lhe aejn. imp<lsta contra a 
sua vont·•do: si é r()ndimento municipal cobre-o 
a camar11. ps.ra si e n:!o para um particular 
prh·ilegiado. 

O governo e o conselho de estado si approva.
ram o contrato, por certo não perceberam o seu 
alcance. E com effai to à primeira vista parece 
cousa.de pouca monta a cobrança de <!-ous réis 
por kilogramma, mas, consider~ndo-se o peso 
de cada rez 'iva e o numero das que são abati
das a.nnualrneute, chega-se a um n:lgarismo 
enorme. 
· A pretéxto de defender o boiadeiro contra o 
marchante nas vendas de gado calculado a ollw, 
vem-se :~.ssim impor novo ve:s:ame e novo tri
buto ao c~ie.dor. E' poi-isso_que este a.nds. com
pletamente desconliado dos seus protectores. 

Vai mandar à me!a. seu requerimento. 

E' lido, apoiado, posto em dilicussão e sem 
deba.te approvado o. seguinte · .~:. 

Regueri11~en:o 

RéQueiro que se solicite· do governo cópia 
da.s aêtas do mini~terio do. imperio que a.ppro-
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•a-ram .o contrato d11. pesagem obriga.toria do 
g-ado em pê no lll!ltadouro. 

Sala das sesai5Es, i7 de Julho de 1882.-
Felido dos Satltos. · · 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

Votação do parecer da. comrnissão de poderes 
~br~ a elei~o do 8o districto da provinda da 
.oahia. 

Postas a votos as conclusões do parecer são 
appro~-adas. 

E' proclamado deputado o Sr. conselheiro 
Antonio Carneiro da Rocba, o qual achando-se 
rn·esente, presta juramento~ toma assento. 

Procede-se á eleição da mesa. 
Procedendo-Sll a votação para presidente re-

colhem-se iOG ccdlllas, obtendo 'I'Otos os Srs.: 
Lima Duarte. -- . . . . • . 63 
Portei!~-,........... 39 
Martim Francisco... . i 
Moreira :te Bat'l'os. . .. 1 
Em · braneo. • • . . • • • . • 2 

106 

E' pt•oelam~do fo vice-presidente o Sr. Ro
dris-ues Junior. 

O Sr. Rodrigues Junior (pela 
ordem):-Sr. presidente, não obstante a. votação 
com que acabo de ser honrado, peço a V. Ex. 
que consulte· a camara. si concede a minha 
e:~:oneração. 

O SR. Escn.AG~OtLE TAUN.W:- Apoiado. 
Consultada a. cnlll;J.ra,. decide pela nega-

tiva. · 

Proced~Ke t. elei~.á:o do 2• vice-presidente. 
Procede-s3 á eleição para 2° vice-prasidente 

recolhem-s3 91 cedubs obtendo votos es 
Srs.: 

Moreira de Barros........ 48 
Barão de An:1.dia......... 32 
Matta. Ma.cll;~do... ..• . . .. • 1 
.Mfonso Penns... . . . . . • . . • 1 
J . Penido... .. . . • . .. . . . .. i 
Em branco......... . .. . .. 8 

9i 
E' pro~lamado 2o vice-presidente o Sr. Mo

reira de Barros. 

E' proclamado nresidente 0 Sr. Lima Duarte. Proco.de-se á >otação ))ara 3' viee-pre•idente 
" e r ecolh.em-se 93 cedulas, obtendo votos os 

O.SJ.•, pJ.•e!õ;idente:-Ag-radoço á ct1-
mara dos Srõ. deput;~.dos o houroso cargo em 
que aca.bn da collocal·-me. 

No desempenho das respectivas func~õos 
empregarei todo~ os esforços p:!.l'.'l q11e o nosso 
regimento seja litteral c religiosamente o!). 
servailo. Pal'a islo preciso do numio do 
cada um dos nobx·Cls dl)puta.àos; peço-lhes osso 1 

:~.uxilio o conto quo não ma rseri negado, não 
liOÓ p:~ra ~ullprir 11. min\t!l. inclpnoidn.dc (muitos 
não o.poi(l(los), como t.ambem pn:r:>o corro~pondcr 
:i. confin.n<;3 quo em miru íoi doposita.dl\. (.\ltlito 
bem, muito bem.) 

Procede-se li vota<;.ll:o pnra. i• \•Íco-p~osidente 
o rccolhom.-so i01 cedul:uo, obtendo votos os 
Srs: 

Rodrigue1 J11nior ...... .. . 
Costa Pinlo ....... ...... . 
Mot·Girn. d~ Bo.rros .• • ••• .• 
Carneiro da. Rocha. . •• . •.•• 
Zam3 ................... . 
E nt brn.n~o .••••..•• . • ••. 

50 
39 
i 
:1. 
:1. 
9 

:101 
Não tendo obtido nenhum dos .li <õnhOl'os maioria 

absoluta, proceda-se á nova. eleição; e recolhem~ 
~e i03 cedubs, obtendo votos os Srs.: 

Rodrigues J11níor.. • . . • • • . 53 
Costa Piuto. ...... ..... . . S4 
Barão de Anadia. .. • .. .. • 4 
:Moreira ile Barros •. , . • . • 2 
Ra.tisbona •.•.•• , , • • . • • • • 1 
Ca.rneiro di Rocha... .. • • • 1 
Cama.rgo ................ 1 
J. Peoido.. .. ........... i 
Em branco............... 6 

:1.03 

Srs. : 
Camal'go ................ . 
C:~orvalho Rezende ... .•.. ~ 
Feliaberto ............... . 
Dian:t ....... ....... · ... .. 
l\hciel. .. .. ... ....... ... . 
Moreirs. do B3rros ....... . 
Ratisoona ..... ....... . .. . 
Em l>ra.nco .. .. ....... ... . 

55 
Z1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 

93 
E' proclamado 3• vicO-PI'Csidenlo o S1·. Ca-

margo. .· 
Procede-se à vot3\.io pam fo secr~ t:u·io,e re

colhem-se 74 cedulalõ, obtendo votos os 
Srs.: · 

:r-.ratta. M:v,hado ...•..•••• 
Leopoldo Bulhões .•... ••• • 
Em branco ... . ....... .. . 

58 
4 

i2 

74 
·E' proclauudo f o s~cretario o Sr. MiLta. Ma

chado. 

Procede-sa à voto.çito pa:rt~ 2° secretario, 
e recolhem-se 63 cedlllas, obtendo votos o Sr.: 

Ribeiro de Menezes....... 59 
Em branco ....... :.. .. .. i4 

63 
E' proclamado 2• secretario o Sr. RilJJiro 

de Menezos. 

Para 3• o 4• aecretarios reeebe:n-se iO ee-
dulas obtendo votos os Srs. 

Leopoldo Cun'h:l...... . . .. • 49 
Basson. . •. .............. 48_ 
ArJ.ujo Pinho ... .. . ·... . .. 21 
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Rego B1r1·os ..••• - •• - ; ••• · 19 
Aristides Spinola..... . . .. . . .. .. 1 
Vaz de Mello............. i 
Gonçalves Ferrsira ••.•.••• · .1 

140:') 

Silo proel:u:nados 3.o e 4• seoratarios os Srs. 
Leopoldo Cunha e Bas:ron. ' · · · 

Entra em discussão o j)rojecto n. U5 sobre 
a estrlth de ferro do Rio Verde. 

Não ba.vendo quem pedisse a palavra é encer· 
rada a discussão. · 

Proced~-~e à leitur.1 de cada um dos arts. 
1°, 2• e 3o, que postos a votos são approvadós. 

Art. 1.• Fica o governo autorizado a con~ 
ceder prhilegio até 90 a.nn 'lS com g \ran tia de 
j uros, de5 °/o a ô •/o por 30 ao nos, ao capital 
que fôr reconhecido necess :rio depois doa es
tudos feitos e submettidos ã approvação do go-
verno, para. a. construcção de uma via, ferrea de 
hitol.a de um metro, que partirá do pouto ter
minal da estr>da de ferro do Rio Verde, procu
rando o valle do Rio Grande, no município de 
Lavras,ató ao rio Paranll.hyba no maximo de 550 
kilometros, es.cluido o trecho na vegavel do Rio 
Grande. 

Art. 2.0 Quo a coneessii:o seja feit•t ao pre
citado engenheiro.civil Emygdio Adolpho Vi
ctol"io d!l. Costa. ou à comp!tnhia ou · empren 
por el1e organizada ou a quem 1llelliores van
tagens olf~recer; sendo-lhe dada a J.lreferencia 
em condições iguaes. 

Art. 3.• Ao concessionario serà opportu
mente dada a preferencia d:~. ligação pol' via 
fe1·rea do trecho navegavel do Rio Grande. 

Entra em discussão o art. 4• com s3US pal·a
grapho~;. 

Art. 4. o O governo tera o dú.•eito de resgate 
da linhA ferrea depois de 15 annos, a contar 
do dia da inauguração: 

§ i. • Dentro dos 30 anHOs d& garanti:~., pa
g-.mdo em titulos da divida publiCll, e ~mesmo 
j nro da garantia ou em dinheiro, o capital 
empregado. . 

§ 2,0 Dep::>is dos 30 anno3, pagando O·Capital 
correspondente à média do. renda liquida. do 
ultimo quinquennio, a. juro igual ao da gn
ra.ntia. 

§ 3.0 Si a ·empreza desistir da garantia de 
j ui•os, o resga~e sa fa:rá. em qualquer teropo, 
conforme a clausula autecedeu.te. 

O Sr. Duque-Estrada Tei.,. 
::s:eira diz que relativamente a este projecto 
se devem f:>.zer toda.s a.s considêrações que me
recem as concessões, quer admin stratil'as, 
quer leg:shtiva.s, sobre estradas de ferro,que se . 
regem por uma. variedade de principias que é 
impossível · dei::l:ar de lastimar; e que - si eon· 
Crontarmos as disposições desta concessão com 
as demais que estão em vigor on quo pendem 
de deliber&Çl!o do governo __ veremos que 
não cheg,mos ainda. a um aystoma melhor. e 
que oatt.beleeemoa theaoa, quer nas concessões 
"<lministrat:vas, quer nas legi-lativas. 

Nem o orador se quer encarregar de demon
st!'llor esta asserçilo, sêndo aliás certo que nin-

gnem põe- em dnvida a necessidade de se ela
borar um plano que regule t&es conce3sões. 

Occupando-se m1.is especütlrn?.nte·do art. 40 
do projecto, o resgate, diz que, á primeira vista, 
p1rece que 1!. consagração deste direito do Es* 
tado não passo. do reconhecimento de uml f~~.cul
dade, ensinada pelos mestres · e sa.nccionada 
pela. pratica ; m~s qU(~ só um cego não reconhe· 
ce1'lÍ que as. con~içõlls de cada paiz exigem uma. 
solução. ll!UJto dlVêl'~a •. co~ ~elação ao resgate. 

. A~m1tt1dos estes pr1nc1p_IOs, em um pll.i~ o 
d1re1to de resgate aerâ uma lD.declinavel necell
sidad~ para. g _gov~rno; e ê por isso que na 
PraSSt!l. o proprn Bramark não se acharia. tão 
embaraçado, como se achou, para chama1• ao 
Est •do o d)minio e posse de .todas as linhas 
ferreas per te':lcentes a particulares, si previ
dent•men~ twesse tratado de estabele::er o 
direito de resgate em relat<ão ao Estado. 

Mais previdente que a admini:>traçiio 1l.llemã 
foi a admini •tração france7.a que nos decretos 
de concessões do linhas ferreas inseria as claa· 
sulas do resgate. 

O orador refere o estado da França qu&ndo 
cbegoú o Sr. Léon Say, insorevendo como um 
doa pontos de SBll progra.mma- neto re· gata.r 
dentro de um certo pra:;o a$ estradas de 
{ert"o-'S el!tão exc~ama: qae.m diria sue esta 
declaração tmha. ma1or alcance finance1ro; qu·a 
osta l imitação na. faculdade do resgate nas 
mãos do gov<lrno ia constituir um grande re
curso para os cofre11 do Est\do ~ ! 

Foi o que a')ontece11; porque., si o orçamento 
ordinario da França apresentava. uma ditferen· 
ça. notavel entre a. re"eita e a despezo., como in
dicio de llrosperidade, não é menos ce!'to que 
o orça.ment:> extraordinarb apresenta onas 
pll.smosos. e a. su:diquidaçã::~ e:s:ige ou o resta
belecimento de hnpostos abolidos ou o recurso 
de e~estimo, medidas e:xtraordinarias, que 
v ii'làm peRul'lmt·'at~~harmunia·'r1lrCS}::ra- · 
ridade financeiro, que tem sido pasmo e ma
ravilha. de todo mundo. 

Essa simples limitação por iO annos pa1·(\ o 
resg-:tte ia fazer entrar Ms c&fres de Fran~ 
milhões que as c 1mpanhias tinham r-ecebido 
como adiantamento o que se prestavam v. re
stituir M E;tado o.ntes dos prar.os eatipula.do$.. 

Fez o orado!' estas conside~a.çl5es p:tra. cha* 
mar n :tttençiio da C'\Sll e da commissã:o s?bre 
esse artig-o d l projecto. Deseja. ouvir a. opinião 
dll" commissii:o e sa.ber si se refe~iu a efl&e pro~ 
jacto somente ou. fez u.m estudo geral s bre o 
assum!ltO. ReMnhece entrett,nto a necessidade 
da· esti-ada. 

O Sn.. PaES!Dl!::!'iTE :-A discUJ!silo tica adiada 
pela. hora;· 

SE~UNDA PARTE DA ORDEM Do DIA. 

o · Sr. Duque-Estrada Tei .. 
:S:eira (p6la ordem) obSii!l'Va gue 1!. ordem dO 
dia devia preval •t;er- oa: não. s, prevalecesse 
nlo ile lhe deveria. dar S: palawa depois da pri
meira pa~~ da. ord 'm dó dia,· e si não preva
leeen para· a pre<idencia. .pôr em diecussão o 
proj}cto da. estradll de ferro do Rio Verde. nio 
aovia ta.lllbem prevalecer par11. ser dada. a p:t· 
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-la~T& ao nobre deputado por MínM, 1nembro da 
comnlissão. 

Pede, pais, a mesa que seja logica, fazendo 
continuar :~. diseuss,io desse projecto. 

Si lhe restar tempo, procurará. tawbem pro
nunciar-se a reapeüo das emendas apresen
tadas às verl>as da dita propostà. Em outras 
condições preferiria mesmo começar por esta 
ultima parte, porque, si j alga. a propost:.. do 

O Sr. Soares (pela ordem) jlllgam governo, com~ se acha redigida,inconveuiente, 
mais opportuno continuar a. discussão do pro. maiores inconvenientes en3:erga em v.•ri&s 
ject·) sobN a cstr.•da do Rio Verde. dessas emendns, que t&nd~m a nada menos d2 

Um dos meml>ror; da commissào, o Sr. DJ'. Fe- gue desélrg••nizar o Ol'çamento corno foi pro
licio dos Santos, pediu a palavra e trs.tando posto pelo governo. Será esta, porém, uma. 
desse p:-oje-=to a camara. presta um grande e I incumbencill- que naturulnl"!nte cnberà. ao 
import:J.nte serviço 2-0 pa1z. nobre · ministro, ou nlgum d Js repNs~:Jta.n-

Accres~n que as objecções n.presenmdas pelo tes da 1nc: ioria, seg undo os esLylos pnrlamen-
Sr . Duque-E;;trnda. versam apenas sobre o tares. . 
r esgat(l ; elle não faz ne~huma questão qu~n~o Todo a.quelle que possuir em alto gráo o es-
9. concess'á.~. Assim, po•s,.o Sr. Dr .. Fehc10 pirita da legalidade, sentir-se-á afll.icto ao 
p ôde facilmente declarar s1 a comm1ssã.o fez discutir os negocias do ministerio da ag'ri
estudOs sóment.cl qu:mto á estMlda de que SJ cultura, comrnercio e Qbras publh:~.s. E' um 
trata ou si esses estudas for,1m geraes · ministerio e~te que, menJs do que gu:dquer 

Ní!o é preciso que o orador encareça a. -van- outro entre nó>, vivo) na. esphcra da. le1 traçada 
tagem da estrada .de ferro de. qu_e se tr~ta, 'Pelo corpo legi.slath·o ; pelo contrario, ell& 
pondo em communwação a prov1M1:t de M1nas Jul<>a,-s~ auttrizado r. confeccionar orçamentos 
com as iruportan tes pro"inci..'\s de Goyo.z. e Mato se;$, por alvitre proprio, systemas singulaNS, 
Grosso. Não deve a caxMra p or manem1. ne- princípios inteiramente p_ecu liares. Assim quem 
nhuma adiar a realização de semelhante es- tiver de applicar 0 1 pr,ceitos da noss:1. adminis-
tr:~.da. traçiio, conforme a nOS!> l legisbeão cst.•lle· 

A. discussão :fica adiada ·pela hor~. ceu. aos negocias d)>te ministerio, te rá. de mar
char de sorpresa em sorpres~, sem chegar a 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO Dl.\ conseguir o no <lirector. · 
· Este espirito innovador e re,·olucion:u·io, que 
se tem apoderado de tal ministcrio, já. chegou 
ató ao ponto de. na p~op:lSta do seu orçamento, 
vir ao corpo lo~islalivo censa rn.r o seu voto,pro
curar sul.lstituU-{) e a té traçar- lhe normas, con
deaJnando as leis por c!! e promulgadas. 

Con~imb a za. dis·,ussll.o do orçamento da 
agr icultura. 

São Edns. apoiadas e postas em discussão 
com o orça~ento as seguintes 

Emenda panJ: ser collocarla onde convier 

Fica o governo autorizado a desp~uder com 
juros de 6 °/o ao anno sobre o cap~tal garantido 
a engenhos ceotra.es de fa.bl"ico d(l assucar a 
quant1a de 400:000$, no exercicio do 188'2-

.JE83 =S._R~ . .Martim--Fr~---Eima 
Duarte:=. Sil1liano Br~~~~.· 

Onde concier 

Pâra o melhoramento d11-s r aças de gado 
vl\ccum. cavslla.r e lanigero na pro"incia de 
Minas i00:0()()$000.- Sala. das sessões, i7 de 
Julho de iS82 .-11f artinl.o co,~ta!Jem.-J1:f atta 
Macharlo.- FcUcio dos .Santos. -Suares. 
- J. Penido.-M ontandon. 

· O Sr. Andrade Figueira. diz 
que, na hora adia.~~ada em que lb.e cabe a. 
pala.vra, s~r-lh(l-ã difficil vencer a fadiga, IJU~ 
tem · dominado o espírito de seus collegas, e 
poder captar-lhes a att1nçlo para os import.an
tiss1mos e mulLiplos negocios 'aifectos ao minis
teria da agrieu lt11ra. · 

Si não fôra o dever, a IJ.Ue S:! tem imposto, 
de acompà.nhar 3. discussão dos or?~mentos, 
certamente não Ul!aria da pllaVl'a em tão des
fayoraveis circumstancias; mas, n:'io só e:m seu 
nome, · como em nome da. minoria conserv:~.
dora., que tem· a.. honra de repr.esentar no de
bate, deva pronunciar-se sobre os a.ssumptos diL 
despeza do m1nisterio em discussão e justi:ficar 
as emendas, q\le julga' deverem ser reita.S á 
proposta do governo. 

Basta atlender á. proposta que se disC\lle e 
..hi ver-se- hno entreoutras,proposições qu : liG
riam e:s:tranhas com rala.ção·a outro ministerio 
e perante um corpo legisl2-tivo qM zelasso mais 
suas .funcções. · 

ssim,-por e:s:cmplo; diz a.· proposta, "trãtando-·~~
de justificar o ~\!_gn;•p.!?....df...>.~r.lo'Ul~.:~;ceics·:--··- · 
T.li. diU'erénÇá-para mais, no pedido que nella 
se fv., proce:l~ de h2.ver o corpo le;:lslativo 
feito no anterior orçamento um córte de 
50:000$, que o goveroo pedira para melhora
mentos, e oe restabelecer-se agora, para tacs 
melhoramentos, 11ão já os 50:000$ contaoos, 
mas, o dobro, i'ltO ó, 100:000$. » 
. Oat~a proposição : 

«Trata-se de justificar na proposta·· o a.ug
mento do pedido p:~ra telegraphos . » 

A prop0$ta inclue ahi serviços novos, :aão 
decretados pelo poder legislativo, aegundc a. 
tradi.cção da nossa administraçA:o, na impor
ta.ncia., n~a menos, de 179:000$. 

Com'l se j ustifiofl. isto? O excesso prové!ll de 
havet· sido resolvido que no futuro exercido se 
dê principio e o deaeni'olvimento de taes e ta.es 
serviços. · 

Ora, ê chro que qnem. tomar e i b oba9~ração 
coLlo deve ser tom3da, tutando-se de liug-ua
gem offi.cia.l. parece_ «J.UE quem resolve os me
lhoramenti:ú~ deste pau~ o govel'no~ porque abi 
se diz chaver sido Nsolvido>, c nio o corpo 
legislativo, _a quem aliãa aQ se vem pedir 

. fundos. · · 
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Attendendo a reparti~ões nov;u e à creação O corpo legislativo vota urna quantia, ma• o 
de novos aerviços, observou o oudor que o go- governo gasta o que entende, porque taes de~ 
vorno, tratando,por e:~:emplo,do museu limita-se per.a.$ são pa~as e escriptlll'llodas no tb.esouro, e 
a · declarar· que o augrnonto pedido justifica-se ao depois é :tne os documentos comprob~torios 
peb necessidade de collocar aquelle estabeleci- dellM são dts~rib~idos, pela. camara. sem a 
mento na. altura. da. a•1a. missão. menor noção. 

De sor te que o governo é quem tóma. as altu- Jã. o governo nelll si quer di-se &o trabalho · 
ras das repartições, resolve augm entar ou di- de pedir ereditos supplementares para excessos 
minuir as verbt~.s a. seu bel prazer, limit'lndo-se de despeza.s: apresenta á. carna.ra francamente 

· a annuncial-o ao corpo legislativo. estes eJ:cessos, como poderi& provm· cotejando o . 
Em r~sposta a um aparte de qu~ est:J.s expli- votsdo com o des11endido nos doua e:~:ercicios . 

cações são em geral muito diflicienl.ea em todos a que se referiu. 
os orçamentos, o orador declara r1ue nãO accusa. Procurou no ralatorio do nobre ex-ministro 
estas, por iaso, ao cont~a.rio, aecusa-as por ae- da. agricultura. do ga.binete 21. de Janeiro, 
rem aufficicntes demais, por iuo quo. o gover- explicações rela.tiv:ts ã contabilidade daquelle 
no com ellas a15sume fra.nca.mente a dictadura. ministerio, mas infelizmente não achou ahi 
legislativa.. · nem umo. palavr:L escript.a, como jã não a havia 

Si attende a· divergencias entre o pedido do acha.do no rel.a.Lorio anterior a · semelhante 
go1•orno e o voto da camara, com relação ao or- respeito. 
çamento votado para o ultimo e:-::ercicio, ve que, De maneira que tem de discutir-se o orça
tendo o governo foito um pedido maio1· pa.~a. mento da agricultura sema noção a mais su
certo sel'viÇo,como o do corr~io, a o cor-.po legis- perticial, dada pelo governo, sobre os recursos 
lativo tendo entendido, depois de uma d1scuasão, d~ste min!stllrio no ultimo exercício, que é 
que devia redu.zil- o. o governo vem dizer a ca- exactamente aquelle que poderia se1·vir de guia. 
mara. que o seu pedido anterior é reproduzido para a discussão do exercício seguinte, isto e, 
nesta pro?csta, porque era a fiel e:.:pres$ãO das do d~ !SS2. 
despeza.s que se deviam f3.zer. Infeli~mente não é este o unico dado que lhe 

lsto está escripto na proposta. falta para uma discussão conveniente deste or· 
Não póde deixar de louvar a. f t-anq_ueza do mi- çamento. 

n istario da agricultura com tal procedimento, Não é conhecida. a palavra do governo, nem 
que é a histod:1 sabida da administração, por- a respeito do merito da proposl:. apresentada. 
que o governo c~ea as de~pezas, orga.ni?.a set·- em hneiro, nem a respeito .do pb.no finnncetro 
viços, e nem sempre d$-$6 $0 t rabalho de re- que porventura. tem em VlSta para saldar as 
metter os seus decretos e regulamentos para crescentes despezas deste ministerio . 
ser<lLU :~pprovadÇ8 pelo co1·po legislativo_ o nobre presideJ;~.te do conselho veiu n.pre-

Dê-se ou não a. este inutil trnb~lho, o gc>- sentar à ca.ma.ra 0 programma do governo ; e 
verno pt·ocura f,tzer votar fundos na l ei do or- além da. pirte poliLica para. C<)ntentar uma 
çamento, e sem que taes decre.tos sejam appro-- fra~ção da. maioria que n ito esta.V':.. saLlsfeita. 
vados, se1n que o corpo legisl~tivo seja cha- com 0 programrna. do m.\nÍ!Iterio antecedente, 
m:ldo a. dar su;~. pala vt-a,aliàs <!ecisi~ sobre t.aes linütou-5e a annunci.;\r :i carnar;r. que o .s:overno 
serviços, elles vão continuando, pois entende o esper.> ter sobras com as quaes deve fizer-p'"t'b='"· · · 

-· governo que uma vez votados os fo.ndos os ser- dig-ios, i~;~~; brte1· a dh-ida i=~·ic-~ •. -rcr--· 
viços organisados ficam definitivamente appro- g-atar 0 papel-móeda, fazer· caminhos de ferro, 
ndos, p~ ga.r os juros das garantias concedidas a es-

0 ministerio da. agricültur~,declara o orador, tradas de ferro e a engenhos ccntra.es, e, fi!Uil
nio teve lllais do q1le o gra.n<ie D!lerito de usar mente, a.ugmenta.r o fundo de emancipaç:Io. 
de franqu~za. pa.ra e~primir este estado de 0 Sa. LouRZNÇO tlli ALBUQOltRQtrE (ministro 
cou~a.s. . . de estrangeiros):- O nobre presidente do con-

Mas poder-se..,;. ~ontinuar nest3 estado sem 11elho não disse que esperava ter sobr,,s, e n ··s . 
complicar cada vez m ds o nosso sy;;tema fi- .suas pnlavras não ·se encontJ·am essas pro
n !lonceiro ~ Poder- se-á. fuel-o com reparti• messo.s. 
ções como o ministerio da agricultura qu'> 0 Sa. ANDR.·U>El F[GUEIItA, respondendo a este 
apresenta orçamentos :da qu·,10til!. superior a. ·d t d 
50 mil contos, sem exame detido, e com relação aparte, insiste em que o nobre pres1 ~n e o 

conselho disse que as medi®a fin.anc·1ras da 
a ser\·iços por sua natu.reza llluda,•eis,como são conversão e elo resgate, dependllltn de sobras, 
quasi todos a.quell~s que correm por e;sa r e- as quacs tambem applica.·b ao pagamento de 
po.rtição, e de natur~za a Ctescerem a.n.nua.l- d d "' 

~ empre>timos parJ.. estr:l. as ~ l.~rro,_ ao p~ga.-
mente. · . · mento das quantias de .)1ll'QS, á tmmt~açao e 

Infelizmente o espirito de Ülegalida.de ou s.té :~.o au<>mento -do fundo de tmanetpação. 
innoviLdar das te ministe.rio nlíQ se limita.' a es- "' ""'. d' · 1 · 11 ·O Sa. ANToNrO Dl!l SJQO:O:IaA.:...:... -'>Mts L$~0 a 
tas praticas bruta mente fra.nca.s de que e e espe~ sobras ha uma grande diffe!'ença. 
entendall dever usa.r para com o ·Corpo le- : 
gislath·o, vai adiante ; as verbas do orçamento O SR. ANoiUDB FIGO'EIBA, aceitando o apar te 
ao.nnallnente votadas sio quasi' todil.S e.tcedida.s, do nobre deputado, du q1le si ponentura 
como póde provv.r no caso do COilteatação, co- este programma. dependi& de so~ras q~~ não 
tejaildo a lei do orçamento \'OI11d~ para os dous se esparam, então o pro~~mlll& e vão, e uma 
exercicjoa de que já ha balanços provisorios de· burla, não 9 pro~mma. ser.lO que um , governo 

-i~i880 e de 1880-1881. . 1 possa 1n•opõ:r •' . 
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Nlo é em vão que o orador toca neste ponto. 
Desejari3. pl'Opõr ao :nobre l!linislro da !"gri
eultu:a, não umJl. med1da. radlcal a respe1t' do 
seu orçamento, ma.s apenas o com;>lemeuto de 
uma. medida qull o orador enunciou nesta ca
mau. em i8i7, o que foi acolbid:J. pelo corpo le-
gislativo. _ 

Até áquella anno os orçamentos eram organl
za.dos de maneira que as fundos para os aer
vi~os que Col"rem por conta dos c1·edi tos spe
ciaes da tabella C eram dados ao governo sem 
limil.l).ção dG quantia; o governo podb, ~star 
por conta de cada um destes credi tas as som
mas que lhe parecesse; não havia fh:açilo de 
aomma a dispender durant' o e:-;ercicio se 
guinte . O orador achou sempre inconveniente 
este systema. porqu e era dar ao governo a ia 
euldade illimitada de fazer o eraçõ~s de ci-e
dito para o desconhecido, pa r.J. o i nfinito. Pro
poz, pois, que as despezas por conta doe 
orcdiros espooi:~es da tabelh C tivessem u m 
maxituo fixado, á s ' melbança de tod~ as 
desr~ez:\s do orçamento ordin:trio ; e est.'\ idéa 
passou. Mo.> quando o orado~ propoz est& me
dida.. n~ tinha em vi.sia só .uente r esguardar os 
interesses fiscaes ; procurava ta.mbem r egula
rizar o serviç.~; o depoi' de fixar assim o ma.
ximo da despeza pa. -a estes serviços, a sua. 
idéa el'a tra.nspbntar para o miníst' riO da. a)!r i
c•litura., 011 para aquelle a que pGrt ·ncesse a des· 
pezn. como verbaordinaria, os sarYiços hoje con· 
templados nos oreditos especiaes, isto.é, a :nbat• 
com a. tabella C. 

o que se tem dispendido. wín um riloillo de eer• 
v iço, uma vez que esse ramo de· serviço tenhá 
uma. verba especial, e a dospeza seja. .feita por 
ella, ou seja e58'1. verba. incluida: nos credito• 
d:t. ta~lla O, on seja verba ordinaria de des-
peza. · 

Acredita. que este systema de levar a uma 
tabella especia.l estas verbas que dizem respeito 
a melho.ra.melltOS, te\•e por causa. princillal se
parar as des!!ezas que ae conl\ideravani de natu· 
reza ordin:.na,para se fazerem com os recursos 
ordinarios do orçamenlo,da.quella!! que se consi
deram reprodutivas, necessitando de operações 
de cred.i to ; tendo-se as,im em vista facilitar 
essas operações. Mas si este foi o pen! ame nto 
ca.pita.L,na pratica não tem razão de ser,primeira
mente porque o or&dor vê nesses craditos espe
ciaee ilespezas que nad& tem de rept"Oduct.ivas, 
por exemplo ces:~ e terna despeza, que não sabe 
qu&ndo acabarâ., com a mediçã:o de te rra$ do 
patrimonio dM :.ugusta.s princezas e que fig u
ram e ternamente na tabella C, ao passo que na.s 
vPrbas do orÇ:J.men to da agricultur:1 e de outros 
ministerios ha. des;,eza.~ ordinaria.s av ultadas 
com carac tet• repr oducti,·o, e pa-ra ellas o go
verno hll de lançar mão de operações de ct·e
dit.o . Po:·tanto, s~melh:Lnte razão nào p ~ocede, 
ao contr-.uio ; e, sim: lifica.v:t-se a escriptura~.ão 
si po: Yentura redu:r.issemos a verbas ordina
l'ias. Enxerga uma vantagem ca~ita.l ne ; t!;' 
a ào medida nov~. mas S.iJplicaçã.o das medidas 
decretada.s em 1867, porque ~ cama.ra compr e
hendeu que .o poder legislativo devi~t.ordenar as 
daspezas, que ate então se mziam arbitraria 
mente . 

A vantagem e pode1· 'VOIAr-se um orçamento 
mais regular. 

O systema actual traz verdadeira anarcbia . 

O orad:~r concorda em que despezas e.:trao<.'
dinarias possam ser feitas por meios exk~ordi
n a.rios e pot•tanto não figu1·arem ordinariamen te 
no orçamento da. despeza, mas despezas de ca
ract(lr extra.ordinariu, en~ntual, ou qu'l possam 
ser feit •s om um exP.rcicio dado_ Mas os ser
viç..Qs que correm _P.!Jr <;:OnL:l. .!i9S .. cr edites espe
ciaes d:~. tabelta. O, são todas de c:m\c ter or,li
nar;.,.; são o p;-olóngam()n l.-"~h!ui:~eas, 
o que del"e le l"a.r algun!! annos a concluir-sr.; 
s :Eo as garantias de juros a. emprezas dG yias 
ferreas nas ·proyincias 0 que o Estado ba de 
p~ g:u- por Largos a.nnos; o são as gar:J.nliss ~ 
engenhos centrnes que o Est:~.do se compromet
teu :t. pa.~r du1·ant.e o Lcmpo das conccssõoe, 
cs.so haja. ne~essidade de o fu?.er . 

· Port:~.nto, txios estes serviços nath têm de 
extraordinario, e_ não ha. razão algum~ para qae 
estas despezas seJam pagas pol" credttos cspe
ciaes, nào figurandJ nas verbas ordinaria.s do 
orça.mant) como deviam figurar. E si a callll\ra 
atte.ader a qn~ 110 orçam··nto ha serviços analo
gos como os de vias-ferrea.s em construcção, o 
absurdo amda é maior de .figurarem e~rtas coa
struc c;ões D OS creditos e<peciaes da tabella C, e 
outras no orçamento ordinario. Por exemplo : 
.para. a estnda de ferro D. Pedro li, no orça
mento ordin :rio pedem-se seLe mil e tantos 
"contos, e nos ereditos espeches p~dem-s~ qtl:l.-:
tro mil e tantos contos. Poder-ÍIB-à. dizer que 
~ v1nta.gem em continuarem estes seM'iços 
por conta dos cred.itos especiaos pa.n assim 
conhecer-se mais prom'Ptame11.te o dispendio com 
elles f •ito; mas o orador entende que o mesmo 
resultado se obtem fazendo estes se~viços parte 
do or93.Qento ordinl.ll'io. E' sempre :facil sabor 

Tinha-se de conhecer a despeza ordtnaria con
f:ontando com os recursos do Estado, deixando 
margom 1 a.ra as despezas que se fazem com cre
ditas ostf.tcia~~- cuja. impartancia -~· -:omtttu 
ve:t.es extraordi na.ria, tendo nttingido em :U
gllns a 40 ou 50.000:000$. Ora, não se póde 
ori!':J.nizar 11m o~ç:unento sem ter em vistn. uma 
parte tão noL.'\vel das despezas que repr ·sentam 
q,u.asi met.sde da des. eza totai. O governo com 
o metbodo de só attender às despezas ordintl
rills o com ellaf. calcular, tem chegado ao 
ponto de annunciar, como annun:ciou o Sr. coa· 
1elheiro Sar:uva, saldos ficticioa, e qu:t.ndo tem 
sido observada. a exisLeuci:J. de deftcit, c!lmo 
está demonstrado pela. ultima synop11e, em que 
ficou provada a existencia. de um deficit .de 
:!4.000:00Q$000. ' 

O Sa. ULYSBEa VIANNA.:- .As despez<\s fo· 
ram fei tas com o~ recursos ordinarios. 

O S:a • .ANDRADE FIGUE:nu.: - Só uma pe
quena ~uol.a, e quando o governo obtiver os 
creditóa, esta pequena quota. 1nrã abs~rviaa, 
como o orador se enca.rregarà. de provar quando 
tiver o balanço. · 

O Sa. ULnsu VrANn. : - O Sr: M:l.lt.inbo 
Cll.mp :8 COill'{lrOVOÍl. " 

O Sa. h"llltADE FmUll:nu : - Comprovou a 
existon'ci.a do deP,cit, porque revelou a exis
tencia, de i4.000 e. tantos contos~ ·A _'syn9pse a. 



Cânara dos Oepli:ados + Impresso em 30/011201 5 07:59+ Pág ina 13 de 24 

Sessão em 17 de .Tnlho de 1882 9 

que se referiu. o confirma, comi:'al.' mdo-se as realm~nte eomos, isto é, ctue o aug_mento da. 
parcallas da receita com a.s da dea;~eza. nossa divida pulllic • procede de caprtàes em-

Como dizill., far-se-á uma conta mais apro- ~regados em melh •ram ~ntos reproductivos e 
:riiiul.da da realid<tde, e os recursos disponivei; que pc>t·Lanto se u.cham fi~ados, q.ua.n.do na ver
serão applicados ;)0~ serviços cuja necessidade dade elles cão rep:eaentam mais do que juros 
o poder legislativo houver por bem decretar, ou pag-os pCllas op~rações de credito. 
sejam de na.turez~ .reproductiva.; ou que se Não é um, novidade esta que aventa. Si os 
pos11a considerar como tal. nobr~s deputados consulLa.r·eUl o relatorio do 
. Ainda. enxerga. um~~< outra. vantagem que ministerio da fazenda dos 5rs. conselheiros ·· 
considera cg.pittti, é acabar com o systama c1ue Saraiva, Ma•·tinho Gampo3 e de outros xn.o.1tos 
ha. de s.ugment<l.r a. nossa divid t, elevando-a a que têm occupauo àignamen~e aquella. rep:tr
pr:-oporçõea desastrosas. tição. la encontrarão consignada a idéa de que 

E' tempo do pod ·r legislativo m:XIerar-se na os juros dos nossos empr,~~timos devem sa.b.ir 
decretação das des,lezas, afim de que cerLa . des- do5 recursos ordinar.ios e qu.e, portanto, na. 
pezas 'i ue então se faziam por conta de creditas decret~ção das d·~spezas cumpre 11empre deixa. r 
especia.es, ao men(,Js o pagamento d~ juros, se- tantos recursos quantos sejam necessarios par:~ 
jam feitas eom os reeursos ordinarios do Bs· esse fim. 
tado; para o pagamento de juroa tem-se decre- O SR. LoURENÇO o:m ALBUQUERQUE (ministro 
ta.do v~rb~ em credites especiaes, e s canse- de estrangeiros) dá um a.pat·te. 
quencl1L e que vamos augmen.taudo a nossa F · • 
divida publica, não com o capi~l empregado '? SR: c\.:-<ol'LtDE lGT.iBlll•c :-:-Sr o corpo l~gls· 
que deve sel." reproductivo, mas com um.a v~t·ba lattvo Jl~lgar- ne:es~arlO :ontr~u3.r a , aug-me_n-
que per~ence á despeza ordinaria. 1 tara d1n?:J. pubhca ·.om o~ cap1taes n '.cesearros 

. po.t·a t•eahzar· os m~lhot·:unell.tO; matenaes, elle 
~ Es~.<dodeve fazer por conta das _despe~a~ estudará. o piano e d~cret!~t·á as medida; nece.~

ord1na;1as o pagamento de qu<elquer ~!Vtd<J. sue sarias ; á o corpo legislativo, porem, qui~or 
contrata ~ara melhora:n.Jnto> ~"ter1aes. Em- s~ti~fazer os juros d~ divida c()ntrahida para. 
quanto, du; o orad{>r, n.ao nos lmpúzeL·mos ~ste melhoramGntus matGriaes com a receita ·ardi
preceito o juro P.O~ si só será. su_mciente para xw.!·ia, :~ug.,,eutarâ os im[!ostos na importnncia. 
elev-~1" a nossa. drv1da a um algar1smo Yel.""d~det- sufficiente para pagar taes juros. 
ra!Ilemte &ss~Jsta.dor. tYque deseja é que se ponha um paradeiro ao 

O SR.. LoUR.EKQO DE ALBUQUER.Q\JE (minist>·o . augmento. da divida publica a titulo de paga
de estrangeiros):-:- Qu_er que se ponha. t~rmo áa mento d~ J.uros, po~qu': o devedo~· que aug;nenta 
a :sp~:o;aa extrn.ordrnarras. · a sua dlVula com. os Juros da d1V1da. esta. co n-

O s .Ar F d demna::lo a perdição, s ja individuo ou na~iio. 
R ••• l\OD~E JGUEtR.~ quer_que estas es- Tendo-!!>e jà occup>ldo por demais com este 

pe~al sa.mm despeza.a ordmar!as. a.ssumpto. nota que esse systema tem mais 
O SR. ULYSSES VIANNA:- Si a receita ordi- outro inconveniente. Disc11tern-se os credites 

naria. n:to chega pat;a a.s d.espezas ordinarias, esl'eciaes a q_ue ~e tem re_ferido em dous mi
C<>JtJO chegará. par~ pagamento !:lo juros 1 nisterios, no da agt·icultura.por causa. das obra.!l 

o SR. Ari"PRADE FIGUEIRA entende que de- publi~~· •u.r!l. que as sommas são necessarias; e 
'vemos pi\:Cüra.r"-re~ com que aagmentar ,1 no ~rn:s~!l . .Po da htzen~b, 'l~an~o s; tr~t_a~ dos ... 
l'eceita, a..im de poder fazer face ao pagantento cred1t0~ praos serv1ços cont-mpúião:s n .. 'i.r-
de jllros; mas a() conttario adormecemos .a belb. 
IIOILbl'li da confia».ç~~o de que estes creditas re- Do maneira que o a..ssum:,to c~tâ dividido, e 
present<lm d~speza reproductiva. Entende que a.tinal nem o orçame:l!o da agrtcultura con
isto não convem, po"l'que a despc~a representa sa.gra esttJ. desp·,za. i'Ol'que r:,almen.te nio f.l.z 
juros, e estes devem set· pago.~ com os recursoá p :rte delle,. mas aiJU da t.abella. espGcial que 
ordinarios e não augmentar a. divida. A um ha de ser discutid:t ·quando se discutirem oa 
aparte do Sr. Ulysses Vianna., diz que não pa- additivos e so trat::tr das disposições r~htiv:t~.a 
gamoa outra cousa senão juros, como se veri- li. r"eceit.a e aOll creditos da diversos natur~za.lil. 
fica na tabella, à ê-:l:cepção do tomb,Hnento de N'!io é este o assum:>to unico prelimiu·n· que 
terra~, e pela. synopae yeri_fica-se a e:Cstencia preoccup« :t attenç:Io da orador ao discutir os 
de um d~;~cit de 14.000:000$000. neg-ocios do mini<tedo ila agricultur3. Dese-

O Sl\. ULYSSEs VIANNA:- Eu uão estou em. jar:a gue o nobre minis_tro, novo n:~.quell.a. 
· repart1çlío, maa tendo s1da educado em u::ua. 

de11acc0rdo com o systema· de V. Ex.,, mas o ouJra, 3. da jus~iça, n~s nossas m~lhon> pn.
nosso system;~. e mi:~:to, porque não temos orça- tica.s administrativas, com cxccp~ão daquella , 
mente extr&a~n.ario. que se l'efere :i se ·reta da policia, proctuasse, 

O SR. AlliDRAOE FrGt:r:mrRA. julga que nào conte~ esse espirito inuovador da. repartição 
4e fez comprehendel' b•>m. Não temos f:liz- que hoje dirige e ao qu'Ü se referiu ha 1'0\JCO· 
mente orçamento extraordinario; temos porém S. Ex. d!lve ter conhecido ja o terreno em que 
um ll.ppendico ao orçam'>nto ordiaario, A ta- pisa, as praticns dn. sua repartição. esse espi
bella não é mai& do q11e um a.pp ndic ,,. e em rito innovador e de lembrar idóas que, embora 
vez de fs.cilitar a êScri pturaçio perturh11 os cal- muito ut~is.. não ha recursos do Est. 1 do pa.ra 
eulos do poder legil!lativo na. decretação da.s .que s~jam a!Jresentadas em nome do' governo. 
ie~peza.e ~ gera., 'pont.o que julga mais perigr..so, t~to é u1n perig'. 
idàas falsas a respeito de nossos recursos, por- O nosso governo no ministerio ·d:t agrieul
que vem fazer crer que ao~oa maia ricos do que tura tem m!litJ.S ve~ea a.teado o facho de in:ao-

"Y. m.-2 



C!mar.~ aos Deplfa<IOS -lm~o em 3010112015 07:59 - Pàgll\3 14 de 24 

i O Sessão em 17 de Julho de 1.882 

VAÇÕGS p&ra. que nem todos os recursos . do pai% 
eeriam bastantes. . 

impressãO. Emquo.nto, - porém, fôr ma.utid·a 
essa typographia, em nome do respeito á lei, 
em nome do> iutoresses n:~.eionae3 compro
me'ltidos na despsza publica, o oraQor reclama 
do governo o cumi'r.im'!nto da. disposição votada 
pelo corpo legislativo, que ce3se semelh ante 
~u~ . 

Recommends.râ. mais prudencis.. Ao governo, 
colllO repNsenunte do pensa.mento nacional 
collectivo, incumbe ser muito moderado, pru
dente e ~uteloso; porque, si a imagina.~.io n:~.
ciona.l é excitavel, jâ em -vista do hemispherio 
que occupamos, e é levada por empt•ezas :~.rris
caàaB e commettimentos arrojados, ao governo 
incumbe o dever de modero.r essa. ima.gínc.ç/lo 
Jlaciona.l, quando de mais a mais somos um 
paiz dG poucos recursos. 

O ministerio d:~. agricultura. e useiro e vezeiro 
em atirar-se a. m·•lhoramentos, já não dirá sem 
o voto do corpo legisl3.1ivo, porque isso é uma. 
vt'lbria, e o governo entende de,-er delle pre
scindir; mas pedo ao nobre ministro que ai) 
menos teuha prudencia em relaç?ío ao.> recursos 
disponíveis e não procure suscitD.r desejo3 e 
idéa.s quundo o governo .m:1is do que nós e do 
quo todo o povo s:ilie que não temos os rooursos 
indiapensaveis. 

Infelizmente e~te abuso presta-se tambem a. 
consequenci:l.s immoraes, que não é preciso 

·desvendar perãnte a camara._ E' sabido que 
essas impresstíes feitas em Lypographias parti
cu13.res ser~em muitas vezes, sinão par:\ cor
romper, seguramente para desvirtuar a im
prensa, que disso se encn.rrega, da s:ta vet•da.
dcira. nlisslLo. 

Poderia apon~ar exemplos, m:u~ na propria. 
tn.belh Tem o.hi mais de uma idea apontad:~, que 
llio p3SS8. de Cll.-perieneias que se vão fu.zer, e al
gumas delhs podem ser previamente pouco fe
lizes. _ · 

O orador ·precis:t jÚStificar a.~ emend:ts qun 
elle e seus honrados colleg-as de opposi~.ão tóm 
de enybr ;lO orç:un:mto da. agricultor.\. E' um 
trall:1.lho positivo, m'\s necess:trio, porqM a.f
fe~ta. a. discussão real e J.lra tica do orçnmeu to 
em delJate . 

Ao § i <> que trMa da secreta.ria d'csL~do 
:tpresentn. uma emendll. reduzindo a verba a 
235:000~ votada pa.ra. o e:xercicio de 1881 a 
1882. (U.) 

'.lntes de tudo deve declarar que a opposição 
conservadora. MOittl. a. emend:l. da. nobre com:. 
misião de orçamento a. esse p:trag;-apho fazendo 

,ll~.~-qll3.I!OO-~ ..... -- ~edi
enle. 

Renova o orador a.qlli a mesma. eonsnr.J. que 
tem f eito a todos os ministerio; pelo abuso gra
vi.ai.mo de mandar &.zer em typographbs po.r
ticolarea impressões que deviam ser feitas e:x
cluaiv;uo:~nte na typographia. nacional. O mi
ni•t.erio da. agricultura sobretudo abusou tanto 
nelto ponto que, om-um anno e doua mczes, 
seg!Uldo a.s informações mandadas a. pedido do 
orador, mandou fazer impressões om typogra
pbias particulares n!l. importaneia de • •. .. • 
42:472-$333. 

Esta. quan~ia. foi paga mal e indo1•idamen te a 
typGgraphi lS partieula:res, porqua 6 sabido q u ~ 
o Esudo fez com a typographia nacional gr~n
des !ill.crificios e deve d~:lla auferir um :o. renda. 
correspGnd€mt~.l"ão ha. para. este abuso desculpa. 
possi.vel, nom m3rnto que " typographla n:~.
cion'\1 p~disse o dobro ou o triplo do pr~ço <las 
p$rticulares, .porque sendo certa a despna que 
11e b.z com esse estabelecimento, qualquer que 
seja ahi o preço da. impressão é ma~ barato 
~ o Estado d~ que o de uma. - ompreza parti-
cubr. - · 
. Si. ao con~rio, nil'.o convem mant~r o pri
vilegio dado à typographi.a nacional, proponhe.
lle à cama.rs o destino que deve st~r dado ãquclle. 
estabelecimento e adopte-se outro syst!ma. de 

O Sn- LoUIU:~ço DE ALBOQVER.QUE (n~inisiro 
de estrangeiros) :-V. Ex._ t·~m perfeita razão. 

O Sa- , \.::o;oP.ADE FIGUEI1Ll viu com summo 
desgosto, pehs inform.açõe~ qtie lhe foram pres
t.!lda.3, que foram p:tg tS somrnas inlp:>rta.nl~s a 
typographi.'\5 particulares, até pelo minist~.-io 
dil fazenda.. Por es:~mplo. o mllseu. que ostâ 
fa~enJo uma. chronica de seus archivos, a qual 
ji está no 5• ou&> volllllle, manda sempr.! tm
prim.i~·os em typogt·aphia particular_ O correio 
manda fazer em typogrn.phias particulares, ru1o 
só os tr:~.balbos n~:cess:~.rios p:tra o oxpedi<lnte 
como até a impressão do relatorio, que é distri
bni:!o na cama~a com o nome do editor. 
. O no])re mi.nistl'o da fazenda satis:fuz ~ndo a 
t•equisição do orador, decb.t·ou que as r.lparti
çües do seu ministerio cumprüm a lei nesta 
parte. S. Ex. est:i enganado, porque a caixa 
as. amortização imprime os seus t~abalhos om 
typogr:~.phia. p~.rticular. 

Têm stdo di ;tribuid.os na c \mara tra.balhos, 
não sõ do minist ·ri.!> da._. fazenda., como dos 
outt'O~ min'isterios, pubiic:ui.Õs em typogrn.phias 
particulares. \'indo a.te nclles estampados o 
-no~~-:--~" .. ~ - ----·- ·-· ~ 

Um outro s.uus~, com rc:lação a.o § i•, se teo1 
dado no ministerio da. agricultura, e abuso 
considcravel, que o orador nií.~ de\-ia esp~r.lr 
de um miuistcrio representante da. ac tuó\l si
t~o politica.. 

O paiz foi testemuull3. do zelo o dcdicaçiío, 
com que ~partido conser\•ador procurou me
lhorar a sttuaç..W ftnancúrn. do lmperio, na lei 
que decret~u a 20 de Outubro de 1Si7_ Entre 
ns suas disposições ha uma. que tem sido re
produzidl om outras leio, determina11do quo o 
gov~>rno nlto pt·ovess'! os logares riue v~g.l.ss ·lm 
nas ditferen~es r epartições, devendo commu
nicar,.a., corpo legislativo, na aba_·tura da sua 
sessão, a.r{uelles que considerasse inuteis a.tim. 
de que fo.;sem supprimidos ou rn:mtidos. ' 

Esta disposição tendia. a evitar aquelln. r efot•
ma, qne alguns dos ·me-tnbro3do gabinete 8 de 
.Janeiro tentaram procilra.~ o:-ganizar, coai a 
ditferença d e que o partido conserVll.dor, p1u
dente como sempre se mos•.ra, i& fnze~ essa. 
rcfor~ no pt'lssoal rcalme11te exllbera.nte, 
suave e naturalmente, ao passo 9ue então pro
cedeu-se com viol:ne~: dem1ttiu-se mait:l. 
gente, n1o se re•peitara.ru formulas, netn es
sas c.mveniencia.s saciaea, que, embora n•to 
constitUJI.m lei obrigaroria }J::lt-.1> ·o go\-crno, 
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constituem, muitas vor.os, umo. lei na ot·dem 
poliLiC:J.. 

O resultado disso foi que, sahidos esses mi
uistl'Os, viet'll.lll outl·os, que d~sfizera.m a obra 
(1elles, i~to c, as repartições continuaram atu
lhadna. 

O SR. PAWA Fr.mJRT (minis/l'o àa agl·icul
t«!'a) d:i. um u.partc. 

O Sn.. A;);Dl\Al>E F!GU ll:r"llA, ~.>espondendo a 
S. Ex.., diz que n!l. sua secret~ria. existiam LrêS 
logm:·es Yagos e dous na. inspectoria de terras 
publicas, os quaes não deYiam ser proyidos, 
nos termos da lei citada, mas q11e entretant(J 
fot·•nn; e pede a S. Ex. que indague qual á :1 

opinião política dos cinco nomeados : si forem 
conservadores, o· orador oómpl'Om·~tto o se11 
vo\Q pam a suppressão desses empregos ; e si 
fot·em libet·a;;s, cspar:>. que o nobt·o ministro 
reeünheça a procedenci<J. dest:t. a:rgumentação 
c cumprü·à. o s~u dever, dispensando os nomea
dos, porque t(IO> legare$, omqu:l.nto o ~orpo 
legishctivo nlio se pronunciar, estão c;(tinctos. 

Declara que isto est:i. n:t. lei, que pa.ssa a lcl'. 
O Sr. P.o~.ocrA FLEunr (ministro ela agricul

t?Lra):-lsto é um meio de refot•mr.. bem ditlicil. 

O Sr... ANDn,•oll FIGUE[RA acha muito f<tcil. 
A' propol•qão que fossem vagando, se dcclaro.s
som su.ppr-imidos os lagares. Acln isto mais 
facil do que fazer-se a derrama que :is vezes 
se faz. 

Nill) s; re~ere a todos os logares, mas aos qu·~ 
pelos antec~ssores ·do nobre ministro foram jul
gado$ disp~nsaveis, c os cinco empregos a que 
lm })Ouco àlludiu foram considerados nesse caso 
pelos ex-ministro' antecessores de S. E:s:., 
{• cxcepção do ultimo,. que jnlgou necessario 
r>rnvel-os.,.-.!l.l!hruld.Q::$()....(LÇQ.I:!JQJ~g~~l.?,~~q r_<3.!;!
nido. 
A~.~i m, 6 cbro q uc não pódc dar f11ndos para 

tacs paganlentos, po~que os rlo.us logare5 vagos 
na s'cretaria. ~ão perfeitamente di~pens.,vcis. 

,hi. declarou que Meitava ati emendas da com
mi~;osã:o, que é merecedora dos mai01·es elogios 
p~l.as <ii.sposiçõos com qne estudou o ot•ç:uuento 
da agric~tura e apresentou o importlnto tra
ir~lho que tem entre mãos, 1ms que infeliz..: 
lnQnt~ não ha. de ter força bast:J.nte para o fazer 
vil\~r. . 

0 goYerno, apez,ir de ll.OYO, C fraco, porqu<:l 
'!em de uma situaçã:o que descamba p:n•a o sen 
oec.-tso. ( N ao apoiados•) 

o Sa. J. PENJD(l: :- s~guudo os desojos de 
V. E:<:. 

O Sa. ANDll.A.llE FIGUF.IR,l desejaria , ao con
h•ario, que SS. EEx. s() ct~rni~assem n) 
pode~. 

Dccb.r:~. que o ministerío to.mbem é fl•aco 
porque :~. composio;.ão actu.al da. can:iara e o mâo 
estado da. 1na.ioria que o a.poia não lhe põde d:ir 
estas condições de fortaleza que seria- p:~.ra de
aejo.r. 
o Sn. J .. cPF.NlDO :-v. E:;,.· então dovc fiCll" 

muit.o contcnt(). • · . . . ·· 

. . O Sa. A.-;DMD<i FlGO:r:.:mA :-Não · ;;!({s~jo mo
lel:itar o nobre ministro c os seus co llogas. ; .· · 

O Sr •• PADUA Fr.:&UI\Y (ministro da agricuZ.. 
tuJ•tt) :-Não tne molesta., V. Ex. está. pres
tando um scrviç.o real. 

O Sr-. ANoR.tDE FtCil11': mA ••• e Locando ap•Jna.s 
nisso dirá. em res .10st.a ao nobre do:JUtado que 
nca r~almont ~ triste em nlio ver diante de si 
um governo forte, que não uq,vid<! mesmo jogar 
a sua sot·t~ declarando frn.nctunontll iuadmissí

. veis certas emendas q uu foram 1nanda.d.:~.s ao 
orçam.~nto da. agrioulttu-:1., 

lsto é o quo deseja CillO o govorno faça., e· 
julga que quando o nobr<St ministro se levan
tar p:1.1·a. proaunciar-stJ sobre l\~ e mondas ha de 
achar a ma.ioria. dispo$ta. a retira.l-:1., e mesmo 
si o governo quizesso tulo(•tRr a maioria. não o 
devia admittir, porque ent.ii.o o governo seria 
in:lig-no d1 sua confiança e dê seus vot·)s, e si 
houvesse um governo usaim, esse governo não 
seria digno da confiança da. lll!Lioria. . 

Mas o orador estava louvando a commissão, 
deplorando que ella não tiyesso Corça. bastante 
pa·ra fazer vingar o seu trabalho. Em todo o 
ca~o os votos conserndores nilr: lhe fa.lt3.rão. 

Neste sentido não npresenta t.l·•lcndas aos pa
ra.gra.phos seguintes da p~01lOSta até ao § 6• 
quP. tt·ata do estabelecimento ruro.l de S. Pedro 
de Alca.ntara no Piauhy, para o qual o govarno 
pede i3:600$, verba que a commiBsão reduziu. 
e que a. minoria conaervado•·a entende dever 
~upprimir-se . 

O governo está autorizado por lei a vende: 
as :fr\zendas nacionaes, a o orador entende que 
seria de exccllento ~viso vendel-as daranto os 
quatro mezes ela resolução prorogativa, porque 
o Estado não póde administr11r conveniente~ 
mente as fazendas o esLp.s tl'azem annualmente 
um onus considera,,é!, soln a menor compen~ 
sação. 

Além diSto as províncias ando ost:t.s fazendas 
existem, são· pt•ojudicada~. Nn. província do 
Pi<J.uhy, pot· exemplo, ha o imposLo do dizimo 
sobre o gado. imposto c1ua ê a m<llhor fonte 
de L'eceit>~. da provinei11; o possuindo o Estado 
muito gado nas sn1.s fn.z;eud&S, e5se ga.do não 
paga o dizimo, a JlOrtanto & pt•oviuci;~. fica sa
cl'iticada. A admmistrnç:Io destas fa;~e11das dà 
cuidados, t~:;~.balhos, despezas e nenhwna re· 
ceita. O governo (\dquiriu ost:).s fuzer.~as em 
virtude de alcances veriíieados com os respoll
savais; tem as mantido por for(p de inercia; 
m \Sé preciso d:~.r um côrte nisto, o visto que o 
'governo tem a.utori.nção p:trJ a.s vender, :1. sua 
opinião e o aeu cons~lho e que o t;o,.erno M 

venda immGditt1mente seja poi' que proço fór; 
guardando sim as form:~.lidi!.des legaes, mas não 
fazendo questão do preço. 

Ao § 8° que trata da a.cquisição de sementes 
do plantas, apresenta emenda propondo, :a re
ducçlto d<J. verbo. ~ iO:OOO$, visto que nos ex
ercicios anteriores não se ga.st.ou nem estl\ 
somm1. Além disso o lu~tiluto Fluminense de 
Agricuilura. di~tril.>ue ~mbem. sementM o 
mudas ; e si por~·cntur.\ a verba. de 10:000$ não 
l>astar o govet'uo pôilG .recorre1• n_o Instituto 9ue 
é sempre muito prompto em f'a.ttsfazer ·pedidos 
de:sta n.a.tureza. A verba. tambatu se refere a 
melhornm~ntos de raças de anitn:lcs ; . mas ao 
·or,tdor não consh que. o goyerno tenlia feito 
encommBndas. ou tl."~te de fõlll~l-as, 
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O § 10G trata de cventaa.es, pa!"a as quaes 'despeza. O que não e possiv ·1 ó continuar este 
o goTerno pediu 20:000$ e :1. commissão re- estado de conservação dos j rdins lllllnicipaes. 
duziu a iO:OOO$. A minoria. conser1•n.rlora, Toler:..-se que o Estad~ ~arrogue c)m a despen 
porém, p ropõe a. snppressão desta verba, pot·que da iUQminaçito publica, que e nm:J. medid~ po
todas as repartições-do mlnisterio du agricul- licio.l, e c •m o abastecimento da. agaa, uma ve:~; 
tura têm vorba de eveutuaes. O orador deu-se que nã 1 d ~u ao municipio neutro :1.a m ~smas 
ao tra.b~,lho de el(aminar na. proposta todas a.s fontes d·:! receita que deu ás proT"inci:J.s, mas 
repa.rtiçõ~s uma por uuia.. o convenceu-se dis- não póde c 1nservar na administração geral 
to; algum ·S rep:~.rtições tem verba.s de even- s~>rviços como este, .sob pena de annulb.r-se '~ 
tuae.s na import.'lncia de 60 e 80:000$. Ne:;· acçá(} da. camara municipal. 
tas condiç.õas ~ntende que não !:a n~ece$Sl· o S:a. ·PADU.I. Fu:un.Y (m.inist1·o da agricul
dade nenh.uma de um:1._verb.1 ~e. 20._0°0 ::> pa:a. tw·a :-Tamb~m devhm sel' construidos com a 
eventu: .. es na secretana do m1msteno da agn- receita municipal. 
cultura. 

Ao § 12o que tr::.t·\ do jardim do Campo d:>. O .s~. ANDR;tOE !rGUETll.A di~ qua n camara 
Acclamaçã<:J, o oradot· propõe a suppress)io da muulcLpal podia na,o ter construidO por falta. de 
verb;~;, ficando aquallej:u·dim a ca.1·go d:1 camara recursos co~ que nz-3~se fac) a tão enorme das-
municipal da corte. peza, mas pode encarregar-se da conservll.çíi:o, 

OS s. . 1\ fi d · ·. além de quejaobservou que o governo não é 
. . R- :ARES.- · 0 . m 0 prllncno :1nno 0 ais zeloso <•ue a call!.ara na manutenção deste 
prdi!ll tera de>apparec1do. rar . ,. 'l. . 

se :-'1-,.o. 
O SR. ANDl:i...\DE FrGUEIR.A, l'espondendo a est~ A callll!ora cons~rva os j•rdins que construiu, 

a.po.rte, pru·ece-lhe ~o sera feito assim. A ca- e está presente o ex-presidente da. cn.ma.ra. mu
!llar~ mumclpal ass1m C?ill? t;m conserrado o nicipal que cobriu esta côrte de jardins. 
Ja.rdirn da praça da ConshtUlçao, o da praça Mu- E' raro o largo que nã<:J t~m um e a camara. 
nicip2l, o da praça de D. Ped!'o Il, o da praça. que os construiu, bem ou mü os conserva.. O 
à? Duque de Caxias e o io largo de S. Fran- proprio jardim do Campo com ma.is demora. 
cu;::o, tl<.;nbem s~hcrli. co~s~rvo.r aq 11elle .• . Por tah-ez fosse con <truido pela camara e se~ du
l1lUitl;l_ma que SeJ~~.; a admm1stração mummpal. vida por metad~ da deo;peza Basta referll' que 
acredtt t que ella e tão boa como a do go-;erno. foi enc<>.rre"'ado um individuo do'lsa. eon~tr1.1.c~ 
~ão póde faze: selecçii:o en~re uns e out1·~s j!l.r- ção, media~te o vencimento de. 24:000$ por 
dms_; a. selecçao de\·e ser entre as espec1es de nnno, revertmdo em Mu proveito _as econo
li6l'V1ÇO. . . mias q11e tiz ~s>e, isto é, a differença entre a 
_E~te s_erv1ço n_ão c gcr~, n~o p_ertence ao de>:P.eza. feita e a. quantia orçada, e pende da. 

lll;li~U~te:lodall:fP'lCultnr~_; e ~mBel''?C~ todo mu- dehberação da crunartt um pedido do governo 
mc1pal. Dema1s aquelle,p.rd1m esta sttuldO de- para. esse pa."'amento de.que o orador se occn-
fr~nte do paço municipal,' e ser,\ as;im o maior pará. em. t~mpo. ' 
6ptgramma que se lhe póde fazer. A camara não faria. esse contJ:ato. 

Concorda que a camara municipü da côrte 0 A S U rt 
não possa ter a~eu cargo todos os servls:o,i!,_de . Sll:- :-rroxm D:E !QUEIRA.:- mapa e 
natureza -munLclpill que sobrecarregam os dessa dtfferença. 
cofres publicas, mas s resposabili!l.ade é do O SR. ANDR..\DE Fr~uEmA diz que embora ; 
poder legisl •tivo, porque tendo passado pa1·~ a esta clausula. não ó regular. Aguarda-se "P:t.ra. 
p~ovincias desde 1825 varias fontes de receita a disc11ssão deste ponto, cita apenas o facto 
pa.ra serviços locaes que o acto addicional para. para mo~õtrai" que a. a.dminist~a.ção do gover11o 
ella.s transf •riu, esqueceu-se de decretar pa:·a uãl;l é melhor do q11e a da cama.ra. desde que faz 
a camara municipal da córte recursos neces- contratos desta natureza. 
sarios para as de.apezas com o sel.'\'iço muni- A sua questão não é esta ; entretanto, eoro.o 
cipa.l. · representante da naçãa, devé zelar o dispendio 

Dem a cam~r:J. municipal da. cõrte aa mesmls dos dinheiros publicas, e como representante 
fontes de·receita. que d•.!ra.m ãs provincias em da. córte, que tambem o é da provinda em qu.e 
1835, que essa corpor&çã 1 accrescent:mi. á sua nasca11, visto llstar comprehendida na mesm<~
renda actual talvez 1 .OOO:OOv$. mai5 pa.1•a. circumsc1'ipção eleitoral, que!' d:or o. ae11a colle
attender ás necessidades do ministerio. A c a.- gas que tanto faliam em centralisação, a. prova 
mara municipal, pensa o oradm·, podel"J. faier do criterio com que procede expelindo do ar
por metade da despeza. a conservação do jardilll çamento ger,t.l a deapeza com o jardim que per
qlle fica proximo ao seu paço, e si vingar ess:J. tence ã municipalidad~ : com o seu voto não se 
idea, quando se discutir o artigo da. receita, o conservar:i. no orç:unento ~ssa de peza. Si a 
ot•ador será solicito em propôr os recursos ne- ca.mara municipal não tem capacidade para 
cessarias. · este dever, o povo do Rio de Janeiro impu te a 

Tem uma idéa simples para isto conseguir, 
esta consagrada na lei actual; é o imposto que 
:1 camara não pôd•dol'nar ~xtensivo ·aos carros 
-prh-i.l.egi.ados daa·.compa:uhia.s de ~rris urbano3. 
Não pagam imposlo municipal estes -~~·ros.; 
entrt:!tanto devem pa:)"ar ~om~ pa~ um peque
no tilbury que condttz apenas um paasag ~iro, 
AO pa!l111 que e~ses carroa condu.zem 20, on. 
rli!iiJ. Ert!t rccáifa ãará d& ro'bri. pBt'a ·.fa:o.er s. 

si a fa.l ta de ter eleito uma camara em ta.es 
·condições. · 

Passando ao pa.ragrapho · que trata: do i:'orpo ·. 
·de bom'o•,iros, diz · que a commissão apen~s 
observou que era indisp1nsavel slljeitar ore
gulamento â a.pprovaçio da a.sembléa geral. 
Por muito min 'aterirtliat.a que deseje ser não 
vai 110 ponto de conaigns.r t'undoi para r~for~ · 
ttta1 dtl!tall. Traga o ·governo o noTo 'reg'ila-
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mettto pa.ra que seja estudado pela camara. que 
depois obte1•a fundos l)<tl'e. a desp&za. Não sG 
deve infringir- u.n ]?receito a.dmittido com 
applausl) do nobre min1stro de eat~a.ng-eiros. àe 
qlle não se deve orga.niza.r, nem desorganü:ar 
no orçamento. 

A opposrção nega tambem fun.dos para v 
custeio de uma estação ma.riti=, e para a in
demnização a estaç!o dos telegrll.phos. ·A in
demniza.ção não podel'á. ser avuUada e portanto 
pód<l ser feita pela verba d e event~taes, e o 
custeio de uma esttçã.o maritima, o corpo de 
bombeiros póde tel-a em proprios !lBcionaes 
proximos 8.Q mar sem necessidade de despezn 
nova. 

Não está. demonstrada nem nos I."elatorios, 
nem nas tabellu.s a. necessidade <l.e semelhante 
despeza. 

Emenda ao § i4 Illuminação publica, redu
za-se a verba. (Lê a emenda.) 

O governo pOI" dec1·eto do Dezembro de i880 
reformou este aarviço, creando até empregos. 
A camara, porém, não póde consignar fundos 
aem. que primeiramente seja approvada a. reor
ga.nizg.ção. 

Não davida que foss1 n~cessaria. mais alguma 
co usa do que aquillo que e :tis tia ; ma a acha q ua 
houve certo excesso na organização e que, por
tanto, alguma econoruia se póde fazer. 

Felizmente a camara tem ainda. de conhece!.' 
do contrato feito pelo governo. 

O orado1· tinha. algumas proposições a emittir 
a. semelhante respeito ; lll&S, tendo diante de si 
um campo ~ vaeto G havendo ensejo de m&
nifestal'-se sobl'ft este assumpto, aguarda-se 
pa.r~ a. discusaiio das amend11.s vindas do ee
ruuio. 

Ao § 1.5, garantia de j w:os às. estt•ada• de 
fer1·o, reduza-se a verba. (Lê a emenda.) 

Nesta< fiacalisações das tres estradas da Bahia, 
,....-Perna"inbu.co e S.·P~-gl''l"~t~··pe'o es-

t-tdo, p~e.se faze~ muita economia. Essas es
tradas têm hoje ramaes convergenLe~ ; o fiaeal 
da linha principal póde bem fiscalisar os ra· 
maes convergentes, porque o trabalho daii~ca
lisa.;ão não toma. tanto tempo que ab~orva a 
attel!Çio de uxn engenheiro prs ti<: o. 

UM Sa. DBFO-r.a:oo :-Essas fisoalisações são 
quasi todas fietieia.s. 

O SR. A.'!DRADE FrGUJ!:IIU.:-Mas ainda qnarido 
11e queira tornai-as reMs, como_c.onvem a.o ser
viço pl!blieo, e não desconhece a lmportancia da 
fiscalisa.ção, o engenheiro fiscal pode perfeita
mente fazer a fiSc:i.lisação da. linha. principal e 
:1. dos ra!ll9.es convergentes. 

Is.so, porêm, depende de outras medidas,por-
9.ue ni[o achou no ol'ÇS.mento os ti:<clles dessas 
linhas, e, ou·elles não são pago~ õe seus orde· 
nados por verba do orçamento, ou o são pelas 
companhias, ou o·são por essa.s verbas engl~
bãdas de eventaaes. ' . . 

Lembra ao nobre ministro que está na alçada 
de S. Ex. faiet' esta economia, iS :o é, tUanda.r 
fi81l2lisar. os ra.mae > eonv!lr'gentea ·pelOil éngs.:. 
nheiros tisca.es du linhas principaes ~ ... 

. Achou, alôm . dos e~~ellheiroa fiscaes, ma i e 
âJUda.llte• eeaen.lpLurartos. para :1e U'Aa estradaa, 
-. ~n•Jhe l'eferitt• ·· · · , 

Si entende que os engenh~iro~ fisca.es podem. 
:fie~alisu.r tambem. os ramaes, como lhes póde 
dar a.j udan tes ~ Sup ·õe que taes aj nda.ntes aio 
inteiramente desnecessarios, assim· como os 
escripturario~. porque os engenheíros fis~aes 
n~ têm grande corresponden~ü, e quando a 
tenham elles mesm~ a pod ·m fazer, devendo até 
ftzel-a,pol"que são tr~balhos techuicos. 

Julga,portauto,que estas economias se podem 
fazel.' e o seu sentimento foi não o poder fazer 
maior em llma verba tamanha. 

§ i6. Estrada de ferro de Pedro 11. (U a 
emenda.) 

O espi!'ito de illegs.lidade que predomiRa llO 
ministerio da agricultura chega at~ e!>te ponto, 
diz o orador. O corpo Legislàtivo tem votado 
leis successivas, !"&commeil.dando ao govel'no o 
maior cu:dado na especificação das verbas, e 
ainda n • lei de orçamento vigente repetiu uma 
diS[!Osição do tempo do do mini o collllervadol", a 
qual lê. 

Tl"3.ta.ndo-se de uma verba de seLe mil cento 
e ta.ntos contos, isto é, wn2 despeza. maior do 
que os maiores orçamentos provinciaes, vai 
mostrar á ca.rnara como o governo e::s:ecutou a 
lei dasenglobamente. (L~ a am,enda.) · 

A camara vê pela leitura, que acabou de fazer, 
que não é poiisivel dbcutir um semelhante or
çamento. 

O SR. FJ:ucro nos SANTOS~-A especificação 
deve esta.t no rela.torio do director da. es
trada. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que niio achou, 
apeza.r do interesse que tinha ern conhecer 
todo o detalhe do asaompto, porque tinha de 
cHscutir perant3 a camara. 

Mas n~m é no relatorio da. estt·adn de ferro· 
que se devia. achat:" isto, e siru na t.a belln. do 
go"erno, porque c. lei diz o seguinte. (Lê a 
em,enda:r'"'""='=..· ~-.-..~~~-. ~-·--

Não é possível dis~utir um or,..amento, em rp,1e 
ha verbas. como esta. Isto já. se assemelha. aos 
taes ct·editos especiaes, em que a. despeza. vem. 
englobada, nos guaes e admissivel ta.l pratica, 
mas não em verba de despe~a.. ot•dinaria. no or
çamento. 

São 2.080:000$ que a cama.ra vai votar eega.
mente. Esta quantia. ó pot· certo neces~at·ia, 
hay·<rti no seu dispendio torla. a economia ; mas. 
por mui~ confiança que a camara tenha na 
admini "tracão, não pjd·! abdicar o seú direito 
da ex~1me e de critica sobre o orçam · nto que 
vot't. O orador, ainda com_ a melhor vontade, 
n!o se julga com o direito de vota.r es~a qua.ntill> 
para ningu.em S'!~ exa.miniu", 

E n5.o á sómentea· quantia de 2_080:000$, 
porque a despeza desta estrada anda. em 
7 ,000: 000$. O orador até pediria aó nobre rill
nistro que mandasse fa~er uma tabella esP.ec.ia.l 
para essa administraçã(), _~~e é mu.ito compli
cada, m11ito dispendiosa e Ulm. ·seL"viços .de na
turezadivel'8a, O. corpg~T~gíshtivo não pOde 
conhecer aquella administracão com os dados 
que possue, com a. e~posição dos sew; directores 
por m'l.is fiais, por mais ·dignas que ellas. sejam, 
como são ;;em duvidá"$'M actua1 dil'eetor,. qué 
ê,ttm-e:all'lllhlit'G mu.\to diaü.neto. (Apoi®o~.) 
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.·Na impo~sibilidade, em que o orador se ~chou 1· tas li nas, mas em t.odo o c.~so, si ~ r.l.ll·a ó ne
de conhecer dc3.tGs ncgocios d:t estrada de ferro, cessarh. que a f:tça ~ camar:>. municipal <)U ~ 
ficou-lhe ap:Juas o pessoal, oudo ::.chou alguma pro\"inci:\ do Pernambuco. 
coüsa n corta:·. E' facto que se d:io ve>J cimen- Qu:\OLO ao pedido de 10:000$ para a acqui
tos para e:s:traordi=rios d.À cont:wili<l:ldc o si'"'o dc. pn.dt•ão d·~ t:esos c medidas, o governo 
e:s:ccssos do rencimcntos psra outros ctnpre· p~de 20:0\.10$. mss o or:Wor c seus collegas 
.cra.dos do rpU\dro, no Yalor de :30: 000;5000. da minol'i:~. ent~ndem que iO:OOO$ b:l.St:\1'11, pois 
• A esto respeito h:~. outros assma·ltos, que j á s~ tem distl'ibuido mu.itos pa~t·ões de pe~os e 
chama,·an\ L:\mbcm a attençlio do orador; ma$ medtdas po1~ este Imper1o; e st o go.verno fór 
ello não quer desl'"i:u· o sott pensamento d!l a. fo.zer no,•as di.stribui~.ões por quanto muni
di..o;cus!ão das verba.s, por ~sim di1.er, pa1·a não c i pio ns assatnbléas provinciaes qui~crem crBat•, 
alnrgl\r-se excessivamente, não fatigar-se, no"' toda a r eceit.'\ do Estado s~l."à pouca para pagar 
í~tiga:· os pouco~ collegas que o ouve1n . !):ldrões de peso> e medidas. 

No§ 17, o go\·crno pcrl l ptlra a estr:l.da do Segue-se i69:000$ pal"n even tuaes e -diyer-
Sobrnl 215:031$7GO. N;lo entra :lt!UÍ despeza s "s desp~zlS. A verba de even tuaes para ser
alguma de construcçiio, por!J.UB esta se faz por viços. que occo~rerem durante o anno <i de 
nm credito especial, a qno a prorogaçlo do cerca de 169:000$000 . . 
or~.:t.mento. atlendeu. man1ando por ella con- Aqu i ha. dous fac tos a e:s:·.t.rninm·; primeiro o 
tinuar a d Gspeza até a oa1>ar a oht':\, f!.UO deve englob11mento, porque era preciso di1.er qu:Les 
estal' a torminM, ~e é qua jà não cstà fi11dn, são estas cvDntunes que podem dctermin:w 11m 

· ~egundo info:•nlOil o nol.JL'e o:.:·ministro. dispendio t.í'io s-rando em uma, raparti~ilo ele 2" 
OJ•a esb despeza é e:;:~lgcr.tua. A c.; trada. ord~m como ó esta; e em segundo logal', a 

do Sobr<~.lnio produz ~on:la o.l guro;o. ; é um11. confirmo.çüo rlo que disse o orador, isto e, quo 
linha curla de potico ou tlcnh:JJ\l tt•afcgo ; por· tod1\S as repnrti .ões de~te ministerio s.1C> lar
tanto o;ta dcspna só se põlo expliC:J.r po1• um gament~ dotado.s com Yerb~s para oventuaes . 
verd~eiro estado maior de empregados, o qual · A minoril\ conseryadom. dá 100:000$ pMa 
póde ser diminuido: esta verb::\ e já n ão dá pouco ; e s i nlio cbé· 

Ao § i8 apresenta a omemlll. (Lê a. emenda.) garGm, o govemo ahstenh:~o-se do f:l.Zer obras, 
A esLra.da d·3 forro de Batt~rité tom :tlgum porqt<e não será. peb demora ele alguns mczes 

l rafego, d:i mes!l.lo renda, graças à boa adroi- que 11~ rll J:leriga.r a sr..lva<;iio· puhlica ; ao 
nistr:~~.ilo (lo ongenhciro <1uc lã Gst::wn e que p,s,~o qne com este systema de.do.t• p:~i'a eren
infelizme.ute foi do.1li ::>rndado p or intrigas lo- tuaes t5o g·rossas somma•, podem p erigiiL· o.s 
c::Les, n que o govemo deu ouvidos, devcnrl·J fin:~-n~as do imperio. 
:~.Iiãs tcr-s() mostrado surdo a elln.s, fa7.endo sus- Temo', depois; 10:000$ em . tm1a. verba que 
tentar tão digno funccion:lJ'io. ten\ uma re<lac~ão muito gcitos:t. Em 11m paiz, 

O Sn. PA.DU.A Fu:mn· (1i~i1listro da c!gricu~- onde n l <! i mn.nd<\ q11e ~e fa~am o:-ç:uno.ntos 
tum):-Dechro a v. E:t. que é muito digno·; det:\lha.<los o com. a matar claro~a ~oss1vel, 
conhfl~(}.O perfeitamente. ::\pparccC! .nma verba c~m ~ta. ru bncl\ . -:-._!lu-

., _ . , tros Mr\'lÇOS extraordm:mos de p~quen:L lm-
0 Sn. ANnil...=_,."'6!!~.~1UtO _t'r~,'3'......-:x:--•· ~port.auci;\;· l1\lC1"~1)n'Ol' dQ :>uno tiv~JrOIU .. tl~~ 

cnpa.r-se cle~tc n egoc10, porqttc .1sso o :.t•rcd~~~a. :ser "-lltOI'iZ:IrlO" pelo ministro • .,. 
de seu cammho.; mas ;~provell~ a .occ~H•o, Isto n11o q11er dize< senão <!UO o governo 
fazendo este tr.1J~_cto, purr~ rendc1· .1u~t1ç ~. " (tttor estes 10:000~ p;~ra despender n aeu bel 
qucm n. merece. Nao coa1te~e csto íu_nccLOn~r!O, pr.:zet·, dn.nflo a~ g-ratifieaçõcs '1M eatcndcr. 
raas tom del.le as ~elhorcs lllforma~.ocs ; a.com- Nesta parte, po1·éw, não esta rlisposto a fu~ce 
panhou a d1sc.ussao que· ho~ve ~a. unprcnsa do a \'.}nta~e ao goyemo. Não ó por es~irito d·J 
Cettl'<J. n r espe1to d3: sua dero1ssilo, ~ acha que opposiç'i.o, ci p:1r espiri to de fisc·thsaçlio. O que 
o governo tar-se-hia mostra.<lo. ma~~ fort~, p:·o- es t<i f :zendo ag-01-a, foi 0 que fez sernpt•e aos 
curando conservar o mesmo funcctooano, qu.e . s~ns :~.migos, com 05 qu:\es tambom foi ilnper
mostrou-se procurando conserçar o. sua. :.mtori· tinente. 
~b.de acima cl:ls)nLrig~ loeae~. . 

"' t!l Ob , p bl'en.s Tambe , ,, O Sn. Co~TA\.Elt: -E fot sempl'C ~ ~t~ n-. "' . - rx, u l ' • - lll n .. s .... '\ a· do 1 
Yerba ha s~us englobame.ntos m~norcs dCI 'lus t.. • 

os da estrada. de fflrro. ma.s os l1a. De mane1ra O Sn. A~ntum:: Fxr;:utmA respondendo 11 este 
qne não se póde form;r um ·estudo detido, como npa.l'le diz que se d:l.t'ia l'or s;).Lisfeito de C>btor 
convinha para exercer judicio~:~.mante o di- agora deste g-ov 'rno mctn.de das redo.cçõcs que 
reito ds emend u·. obteve dos s~us o.mip;os. 

Além da reducçãG propÔsta . pel:J; commissão, Qua.n.to M § 20....::.EsgotC> <l:1 cidade-a pro-
. o Ol':ldor pede 9.ue sejam sup pl'imidos os 3Q. pJSt'l d;7. (LG). 

c<.>ntos, e irá. aduntc dccla.ra.mlo que não ha Tmt.a-se de um serviç.o de nsc::Llisação e não 
este ditih.eiro p:\ra tal cómmissão, a respeito ·da llc execução de obras . · . 
qual p~lo que bu nos jornaes do Ceará ha. F:mpregadJs bem remu.nerados, t~etiroS., in
muito que dize;·. E lla está confiada a um p:-o- tcll1gentes,. podem f 1zer rste se.rviço perfeita
.fissionál estrangeiro, eujo nonie i~nora, e jul'- menLf:l. Alelll <lo engr.nheiro e:11 chefe ha.via. 
t,"2. quG·o Cearà pódc desc,npGnhM·n semga;s- quatro ;:ngeuhciros a.jud:mtcs e dous·::\uxilh-
La.r taow. ros. , 

Acha. ·e:s:ecssh•a a. qun.ntia de '8:000$ ·para O. govemo quot· angtnentar esse pe>soal. 
'pinb.r d11as pontcs.na cidade ·do Rocire; com Não vê necessidade neste uugmen to 0 "julg.:.. 

·esta quantia podem pintar~se palacio~ com tin- que 6 pessoal actual é mais qnfl · sn·~eiente 
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po.1·a est~ serviço. São nio m;lnQs d9 oiuco custeio d(l.s duas repartiçüe~, convem que e~
cn"'enh·~iros alé:a do> auxiliares r1ue õ' óbdor tejam unidas .. 
nii~ pôde assegurar si t:tmbem são ~ngenhei- Em todo o ce..~o o paíz não se ach:1 em con-
ros. . . diç-:Jes tão prosperas, clue esteja. a. fazer edificios 

Ntt verba ~s; Telegt·<tphos )>, o nobre ministro para teiegrllpho, para immigrarites, etc. 
precisa to1nar t~nto, ['~rquc o directQr deste Port:w to, na. sua emendn, a minada procura 
serviço costuma ni.lo attendel' muit > 11. orde!l3 fazer viugar o voto do corpo 1egL18.tivo, isto é, 
dr. ministt-oa. Con5ta c1ue o e~-mini.st1·o da. Agri- n1ío consig,la fundos para construr.ção de um 
cultur.t mau dou um aviso suspendentio ::.. ex~- ec1ificio, ne :n pu•a essa í!ommunicação pn.euma· 
cuç.:Io das noV(I.S ta1•ifo.s elas tax:J.S que s e cobt•am Lict1 c pn·a ess·s apparelbos automaticos, 
pela expedição de tclegrammas, ctltl'elanto ob1'as e medidas, que embora o governq diga 
consta tambem ao o~adot• que :t tai"ifa contínua. que estão l'esolvidas, ainda não o forãm , pelo 
a se,· executada.. cJrpo legisb~i;o. 

os p F d E' a maneira mais innccente, menos olfen-
R. ADUA LEUltY (minist;oo a ayriclll· siva, de vindtcl\r n camnra a sus. competencia. 

twra) :-Já representou e eu tenho de resolver. A etneZlda ao .§ 22-Terras public1s c colo-
O S11. k'\DRAllZ FlGUEia.-~c obse1·va CJ.Ue o aviso nizaç!!.o-red11z a verba de 953:000$, pedidll 

expedido foi para que se sustasse a execução pelo govm•no. a 221:000$ vol.\dos pa.r:1 o 
da larifa.O.ministro, cmbo~a tivesse npprovndo exercício de iSSl-1882. 
essa tarit';L, tinha. competcn.cia pa''"- fitzer o que o governo pede a verba do 200:000$ para a 
fez. Não s) trata de um::o. ordem iliegal a que o construcção de um edificio destinado a hospa
inferior póde negro• C ctmprim~uto; ella par- daria de irnmigrnntes, éoruo si no Rio de la
tiu de :mtoridade competente, u:tda tinha. de nú1·o não houvesse tantos predios desoccu
illegal a outros respeitos, e por conseg•Jinte pados, e até pt·oprios nMionaes _que (L isso sa 
não rastava no inf~rior outro dever. Mas é prestassem. 
bom quo se tivesse d •do o facto, ao iniciar o no- Respondendo a um aparte em contestação, 
bre ministro a sua administração, pat'qllo fica diz o orador que o governo tem tantos predios 
conhecendo com quem lid~, c deve toxna~ tento. c1ue no Rio de .Taneiro,de h a. annos a. esta parte, 

E' mesmo uma p'h-rase d-~ CJ.Ue se serviu pl"Opo- não se faz exposição bo:~. ou mâ, conveniente ou 
sitalmente porque ja foi dita por um actual col- inconveniente, senão em edifcio pu!Jiico, sem 
lega de gabinete do nobre mi1tistro- tome qnc o govc1·no.cobre por i~so a m~nor renda. 
tento- ao mesmo funcciomrio. o governo tem tantos predio> q_ue deu a nn-

V ê n:l. proposta pal'l os telegraphos duas in· tign secretaria do imperio ao lyceo de artes e 
nova~ões: ofticios, I_!Ue ali:is já estava accommodado na 

Pt·im,iro, o sstabeleci:nento de communi- igreja de S. Jo!!.q>tim. 
c~çito pne'lma.tica com .a praça do commercio O seu collega de <laputação declarou que os 
ordenada por um aviso. · duzentos contos que Ih~ foram dados o. penas lhe 

Ora., $Í não pó.ie YOta.r fundos por lei, não cllegara.IU para o pessoal da. repart!çãa, sendo a 
póde vote~r t:l.mbem esses 47. contos que se ped·=m qna.nt~:J.-V,Ll tada. no e~~reicio de 1881 a 1882 por 

... lJara utna. Gxp~rieRdn. ma.ndad:1. fr.z~r por um uma cam:i.;;-·li.beral com um minist~I"ia aliâs da 
simples aviso. sua confiança. . 

A outra iano\'.1.\.ão são oe a'11>arelho~ o.utoma- O augmento este anno procede desta qu3ntia 
ticos. E' b.mbem urna tentatin mand~d 1 f <- qt1e a cam~t'll não npprovarã, po1•que não esb.
zer por um aviso; . e afiilai11ede·se cem ~-ontos mo, nas <:audições de f•zer obras de lul':o, hnto 
part~. um cdificio para Npar~içii.o c~ntr:J.l lU mais qu•\Ddo ~ commis>i'.io julga supe:fluo o ~e
córte. dído como provou lendo o respecllvo top1c0 

Entende nãó se devw d.tr semelhante qnan- do parecer. 
tia, porque não é necess~tria. O g.m;r:zJo tem Entende tambem que a pedido de 200:000$ á 
na côrte edi1icios sufficientes para, aceoromodar medi~.ão de lotes para os immigra.ntes é exces· 
o telegra.pho. sivo, e o g-overno não _ca~ec~ i-~ delle dura.n~o o 

A todos os ministerios acompo.nhll. U!na rela- anno ; póde-se fazer 11ma reducção de metad~ 
vll:o dos proprios naciDllMS que estão ~o ser- ou mais ainda na verba, e nem sabe mesmo s1 
viço, e de entre olles o no ore ministro poderá !lavo ri nec<Hsidade della depois daq uillo que $e. 
escolher o ru:tis !l.propl."iado, ou mesmo aq11~lle tem g::•Ao. . . 
em que atê (\gora telll estado o telegr::.]Jllo, no Demais, ouse1·va o orado1', os lmnu~rantes 
Campo, até concluir-se :t construcção das li- cspontaneos que tem ~dnuido parll o t;nperio 
nha.s, porque do oh passará para oude f)stá. nestes uhimJs tempos vão de pl'eferenclo. para 
a .. caixa da amor.tiz~ção,que é um s:ucasm~, qu(! 11'provincias, onde já !ta ~nteresses creados; n.ão 
e urgente.ac·Ibar, po1·que nada s~ aruort1sa, ~ vão f:~.zer nucleos eolomaes, e para e3te-;, _que 
o governo. põde eont;a.tar co~ u_m~bllll~o quo.l-1 ·•ão em pequeno, numero, hoje ·é q.ue ha. _n~ces
quer, medral!te mod1ca retribuxçao, o )J:J.ga- sidade de proceder o governo a. medrçao de 
mento dos Juros. · I lotes. · · · 

Pepois de conatruidas as linhas deverá. e te-\ Péla. mesma razão entende a maioria_ cousero
legra.pho i r par .. o ediücio dG correio, mas antes . vadora. que a. . ver~a de 2i3: 000.~, pedi~ P.ara 
não acha. conveniente a administraçl(o dos ! tro~.nspOI'te de rmungr:mles p:;l.l';!. as provmmas, 
-~orroios estando coucenLrada com. os t-~le- l ó exagenua Segundo os ~ontratos cr-:-e o.go
gra.phos. não póde dar a este ramo de serviço ! vemo tem comas compa.nlnas subv~ncion_adas, 
publico' o ·;cuidado que .deve merecer~. Mas, ~em elle: direito· a um s.batim~nto não peque:no 
completadas. as linl:las, 'peloA.1íe diz r~speito ao I nos· fretes da~. passagens d~ colonos. ~ontando 
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com esse abatiment.o, essa quantia e muito axa
g"rada., JUesmo quando h1ja o movimento do 
u umero de imw.ig!'2-ntes que se calcula. E' fa~to 
que esta. verba foi lar~;am~c.te dotada. nos 
tempos dos contratos, por~ue era preciso pagar 
a import1mC!a. contratada e attender a todo~ os 
servi<;os, isto é, o governo mantinha os immi
gl~nte;; a~é q~e e~es a:hassem trabalho., Mas 
ho;e a pouca lmmJ.8'raçao que nos vem e es
pon tanea, e é a 9.ue nos convem, é a qu<> todos 
os gov'1rnosdes"Ji.l·lll sempre, porque o systeD;la 
dos contratos foi tempora.rio ; f i apenas para. 
provar aos itnmigrantes europeus q{le havia. 
um paiz que podia e queria recebel-os, 

Tendo, porém, l()abado os conll.'1l.tos, militas 
despezas que o governo fazia. até então devem 
ccs~a.r; e esta e uma della.a O immigra.nte es
pontan ·o que vem, por exemplo, paraS. Paulo 
toma logo passagem para o porto de Santos; e 
já o governo cconomis!!. a de<pezaquefazb com 
o transporte da côrtP. atã S. Paulo. 

Nesta me~ma. verba pedem.-se 50:000$ rara 
as c ,mmis-ões de mediçã'l de terras nas colo
nias. O orador entende qlle o governo póàe 
faze~ grande reducção ne'~' verba. 

Os Sas. PAnr;.n. FLEI:!l.Y (t».Í!~istro da. agri
cultura ) E ALFREDO CP..A v E~ Ira (:am apartes. 

O SR. ANDR..tDE FrGOEIRA, !"espondeudo a 
um apar~e do Sr. ministro da agricultura. diz 
que S. Ex. não póde invocar o test~munho do 
nobre deputado pelo Rio de Ja.nei.ro, i o porque o 
governo dispensou ·os se:1s se~viços, e si jul
gasse que os seus serviÇ'lS e t'a!ll ute; s o govern' 
devia mantel-o no seu logar ; si o dispensou é 
porque est·wa ~m diverg-encia.; 2o por uma. razão 
que lhe diz respeito. 

O nobre deputado (rtJ(~:Tindo-se ao Sr. Al~ 
fredo Ch<xves). foi educado na escola do minis
teria da agricultura, est •vo á testa. de \lma ra
partição que fazia. contratos por tempo de i O 
a.nnos e pur iO.OOO:QO!I$000. 

O orador teve educa~tão int 1ira.mo:lnte contra
ria. Só foi empregado publico dmt.s vezes : se
crcts.rio do governo, pelo ternno n~ceMa.rio nara. 
conb. ·c·~r que a carreira não lhe servia.e presi
d~nte de l)rovincia.quando seu< correli~on:trios 
exigi •am esta se~viço, e sempre da. heroica. 
província de Minas Get·aes. 

O SR. SoAn.Es:-Qu.e administrou pllrfeita
mente bem. 

O :!;n • .A.....,I>R.-IDE FIGUEtn.A di7. que sua. educa.ç'o 
foi outra; é da. escola <l.o ticc-tico (r-i>o) ; gosta 
du pequen·1s medidas, n:io tem essa ousadia. 
para far.er despezas que o nobre deputa.do tew. 
Discorda ainda do nobre deputado pelo prin
cipio de conservatoriemo. Não gosta de ex
cessos. Si fosse nossivel introduzir 20 ro lbõçs 
de immigrantes de uma. \'Sz. "nt,·emeceri·l poi' 
nossa nacionalidade. Receiava. ·;ei-·L desa. t
pa~ecer. Quer as cousas pi~ne1 piano, flara que 
possa. haver a verd~.deil:'a eonq !lista dos cos· 
tumes __ lJma invasão de iO milhões ou mais 
podia causar receios. 

O Sa. 1!..U&USTO FLJWR'í:- Não tem ca.UBM.o 
nos Esr.ad.os Unidos. 

O Sa. ÃNllRADE FrGUl!llR.4!- Objeeta. que 
oa Estados Unidos estão em condições muito 
d.iversas. O lastro, o fundo àoa Estado! Unidos, 

si assim se póde exprimir, não ers. o de um 
Estado com uma nacionalidade firme; os Esta
dos Unidos toram formados por colonias fran
ceza.s, hespanholas, irlo.ndeza;; e inglezas, já. 
vê o nobre deputado que todas as na<;õe,; fortes 
da Europa concorreram com el mentosde civi. 
lisa.ção e ci vilisação distin() ta para. aquelle 
producto. Os Estados do Sul fo~am formados 
de colonias francezas e hespanholas, como a 
florida. Luisiania. 

O el !menta inglez pre·1onderavajâ naquellas 
colo11in.s e po~ isso pôde vencer. E' o ex mplo 
dos Estados-UnidC>s que o faz receiar. porque 
justamente foi absorvido o ebmento francez e 
hespanhol ; ficaram todos yanckees, e mais ou 
menos nos poderia succetier a mesma causa • 
sem ~empo conveniente ara a aesimillação. 
Os Estados-Unidos ·Jelo facto de terem sido co
lonisados por naçõea populosas da Europa, 
poderam con~al' ~om emi~Tação d.e toda8 as 
origens, mas nós fomos povoados nelo pequeno 
Portugal e Ilão temos tido emigração se:não 
port11gueza. e si t<Jdo o reino de Portugal e até 
as ilhas se podes <em transportar para o Bro
zil, seria uma fortuna. 

Não quer pros ·guir na. discussão deste ser
vi<;o ; o eeu intuito á tratar do orçamento_ 
U): 

Esta distincção .de d:isorimiução nublica. e 
particular ê muita cou•a I'U nada. Si se quer 
descri~inar as terras devolutas das de partiou
larc$, esta é o fiai. da lei de terras e de· todo 
serviço da colonisação, m!!.s não ê isto que se 
·tem vista, porq ne · 54 : 000$ não chegam pa.ra 
essa obra. collosa cl. Por el:clusão de pa.rtes e 
verba sem utilidade. · 

A quantia pedida parece-lhe ser uma. sine
eura-

Eis P.omo justific~~. ·as reducções: 
Para a repartição da inspecto ria geral das ter

ras pu ulica.s e colonisação pode-se 7g: 000$000. 
E' exag!lrada a Ylirba. Entende que seria 

mais util supprim.ir-se esta re,Jartição, por
que IlO rninisterio da agricultura existe a 
directoria da agricultul'2-, que nã;o tem trabalho 
constante e que podi passar a. entender com 
este serv:iço, que é identico, e nomear-se um 
agente externo, homem bem edueado e in
struido, que falla.sse lingnas, ao menos as mais 
conheciil:s da Eui·opa,e que conhecesse tambem 
os costumes europeus das differentes na~ões. 

Es•e agente iria receõ !r o colono· que che
gasse voluntariamente, presta.:r·lh!\ as mforma.
ções recisas, falla.r-lhe a sua língua, guiai-o 
~os primeiros passo/i. e até mesmo leval-o para. 
essas casas em que o governo entenda dev&r 
estabelecer hospedaria. · 

Esse a.gente poderia Lel" 10 ou 12:000$, e pre
stal'~a mais serviço do 'iUe o que presta. a. inspe
clo["lJl.. 

Isto, po!·ém, seria uma medida extr~ma. e nio 
estâ no programma da opposição conservadora, 
o qu.a.l tem sido não desorganizar na.da no orça-
mento nem ml!.!!m1) a.quilloque é mii.U. c 

Res'londendo"' um aparte do Sr. ministro da · 
agricultura.,_diz o orador que di o mesmo que 
d ·u WDa camar& liberal a um governo liberal, 
201: UOQ$000. 
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Respondendo a varies aparte-~ do Sr. Alfr.~do 
Chaves, diz que os immigrantGs ío~am aceom
modados e ··as eolonia.s emancipadtJ.S por meio 
de credito especial. Os immigrant&>, <:lmqna.nto 
houve contratos, gastavam 1nuito mais, porque 
vinham em maior numero do que hoje, c então a 
deepeza era do 1.300:000$, como verificou na 
synops~. Está tratando, pcn·érn, da época d-~pois 
da rescisão dos contratos e de emancipadas as 
colonias. 

Si o 11obre ministro quizesse aceitar alguma 
autorização do orador, seria para supprimir a 
repartição da inspactoria de terras G coloni~:~.
çã:~ c nomear um agente, como jâ bmbrotl. 

O Sa. PADUA FLEUB.Y (ministro da agricul~ 
tura) :-Não aceito p:~rqtte serb desoJ·ganizar. 

O SR. À:O."llRADE FmtJEIRA pergt~nta si se 
póde desorganizar o que nunca esteve organi
zado, c diz que continue o nobre ministro C)ln a. 
directori:~ da. <~.gricultura no seu ruinisterio 
sem t~ r tra.bal h o.-

Mns, o orador repete, dia vir :i em q M tudo 
isto ha d~ acabar, em que se tenha ma.ísjui1.o e 
tiã0 se mantenham repartições que não prestem 
s2rviços êquivalentes ao dispendío que acarreta 
aos cofres pu blicos. · 

Ao § 23 a minoria apresenta uma emenda, 
reduzindo a verba de :100:000$ a 80:000$, a que 
nunca elevou-se a ·despeza. com esse serviço. 

Respondendo a um aparte, diz o orador (}lle 
em sua opinião nós devemos cumprit• para com 
os índios os deveres· d~ humanidade, mas não 
póde concordar em que façamos Um!t Obra syS
tematica da cathechese de índios, porque está 
convencido, depois da eJ>periencia generosa, 
longa e po.cien~e do gove1•no portuguez, que á 
em p'ura perda to-da a dcspeza que se fizer em 
tal s~ntido. E' uma raça que d!lperece à. pro
porÇ-ão que adapta a. no;;sa. civilisaÇão, e haja. 
vista os aldeamentos que ent1·e nós exi~tiram 
na província do Rio de Janeiro e em outras e 
que complet:!.ment~ desappareceram. 

Em taes c mdiçõCJs não empreheaderia csla 
obra giganteaca de colonisar os indios no3 
nossos.sêrLõee, tanto mais quanto entende que 
elles são de difficil cruztunento ; mas ninda. que 
isto fosse fa.[!il, não seria para desejar, -porque 
a raça pélo menos não é superi01·, e quando 
tivessemos dCJ f>Izer sllcrific ios seja com rnça.s 
superiores. (.Apoiados.) · 

O § 25-Correio geral- é uma veL"ba. onde 
muito havia que dizer, mas que não póde con
siderar com vagar porque já. tem excedido o 
muito o t•.m1po da sessia, declll.rando que não 
lhe cabe a. responsabilidade do facto, e_ que é 
dev-ida excluai vamente ao ter-se dado a.o ora
dor' a palavra em hora tão adiantada.. (.Apoio.~ 
dos.) 

.Reduza-se a verba. (Lê.} 
Jâ. anudiu ás phrases altaneiras do minis

teria da agricultura,- em que &'!! fez a critica. do· 
voto do corpo legislativo, .. dizendo que elle cor
tou onde não devera -cortar',. que não tomou a 
:fiel expressão das n(lcessidades do serviço, e que 
o gov<:lrno p11ra punil-o nesta ousadia, eleva a 
dõse e ped~ o dobro daquillo que pedia. . 

-Isto bastl pal'a. justificar a emenda, com a. 
qual não tem em vista sCJuão eJ>plicar a auto

v. m.-3 

rizaçlio do COl'pO -legislativo, recusando csf.ri. 
-ve1•b:t tão teimosamente pedida pelo governo e 
dotlndo o s2rviço com quantia mais que snffi
ciente para. desem:Jenho do serviço. -

Antes de passJl" adiante, não póde deí:...ar d& 
deplorar o acto do governo. aposentando o e:t
director do correio, o Sr. \Vilkens de Mattos. 

O acto foi injusto,porque não era me1·ecido. e 
é one1·oso aos cofres pu]:J!icos, porque delle re
snltou _a apo~entado1·i:i daquello funccionario 
que sem isto estaria no seu empreg-o na se:
cretaria. da agricultura de que era director. 
Julga-o, sobretudo, iujllstificsdo,-poL"que põde-se 
dizer que foi exclusivamente devido~ intempe
rança. de palavra do nobre ex-presidente do 
conselho. 

Observa quJ o funccionario em questão tinha 
reclamado do governo as necessarias providen
cias para. fazer o trans1Jorte das malas em ·con
sequencia da interrupção, que produziram lll'
estrada de ferro as chuvas torrenciae$ em fins 
de Fevc1•eiro. 

O ministro demorou-se em dar estas a.utoõ'i
zações ao que parece, porque a reclamação d&
quellc funcciono.rio foi logo no dia :1.0 !:\o dia 7,o 
nobr'l ex.-presidcote do conselho com uma illtem
perança do linguagem qu3 desta feita redundou 
em gravG prejuizo pnra o Estado, teve o des
embaraço de diz<:lr no senado qne não respondia 
pelos actos do seu inferior, o que era uma. no
vidade na administração, e qu~ Jla reparti9ào 
do correio havia C(lt;Cii"oZ de burro, pois d~wam-se 
alli factos qtte elle não podh compreh~nder. 

Aasim o Estado ficou privado de um bom ser
vidor e onerado .. com um:~. aposêntadoria não 
solieitada ; e a administração ficou privada das 
luzes c da cxparie.acia. de um funccionario 
pratico no serviço. E' verdade que a situação 
libGral viu-se assim livre do um conservador e 
empregou utu libéral ; e o orador crê que esta 
consideração não deb:ou de influir ra.ra aquelle 
acto do governo, como não dei-s:ou de infl.uh• 
par:. a. nomeação do St•. Mana a! Pinto de Souza 
D~ntas Filho par:~. o thesouro. · 

O Sn. Fa.u;crsco Sona:E:- Não apoiado. 
O Sa. ANDRADE FrGuxnu. diz que o governo 

lucrou assim a aposentadoria d.~ tres conserva
dores e a nomeação de tres libcraes, po1·que 
a~uelle mini.st~rio a.. pal' da. suo. inercil ~a. admi
metr Jção, dtst.J.ugwu·se por um esp1~1to de 
pe.rtido inadmissivel. 

O SR. PA.DUA. FJ.JW:B.Y (ministro da agricul
tt~ra) : - O nobre ex-pre5idGntc do C'Jnselho 
deu mais de uma vez prova de sua tolers.ncia. 
(Apoiados.) _ · 
. 0 SE.. Á:I'IDRADE FIGUEtRA diz que si deu pro
vas de alguma causa. foi de intolerancia, intolé.: 
rancia pela. qual O'orador·pcssoalment~- não o 
acca.sa porque nunca l.h~ pediu na® ; e ea.ti
mou 8. tê que elle fosse mtolerante porque e a 
unica. maneira de ansinar aos adversarios a te
rGm juizo e a. não ciepeude_rllm de favoras. 

Ao § 26- Museu Nacional- o orador pro
põe a reducção da. ve1•ba a. 70:000$.,.-_ O Museu 
aetleja ~ui to ser e.levado a altura da su~ mis
são ; pOis não sel'a o orador que· lhe _cre~ eQl
·bara'iOs; e entende que com eata. quantia: de 



c~ara dos Depttadm -Impresso em 3010112015 07 59· Pàg1na 22 de 24 

18 Sessão em 17 de Julho de 1882 · 

70;oo0$ si o :Mnseu não ch eg3r à altura que 
.deseja é porque nã.o quer. 

Concluindo, o Ol'ador entende ter àssimjus. 
·.tiJieado 3$ emend:LS qne. vai Illanda.r li mesa. 

Cabia:.tbe n"gora entrar na analyse da.a emen
das que os seus coll~gas mandaram á mes& e 
que tem o direito de discutir como d:s::utiu a 
proposta do governo, m~u. por melhores qu1 
sejam as suas disposições, nito tem coragem de 
reter por mais tempo os ill11stres deputados 
que lhe fizeram a insigne honr:~ de ouv1l-o até 
liora Lia ad:an tada. 

Vem á. mesa, são lidas, apoiadas e po>tas em 
d iscussão as seguintes 

Emenda ao § io : 
Reduza-se a verba á quantia d~ 235:040$, 

votada p~<ra o e:~:ercicio de 1881-iSSZ, suppri
midas as consignações para Tencimentos de 
e mpregos, que a lei de 20 de Outubro de !877 
mandou consern.r vagO:!. 

Em~nda a? § 60 : 
Supprima-se. 

Emenda ao§ 8° : 

Reduza-se a verba á quantia de i0:000${!00. 
Emenda. ao§ 10 : 
Su.pprima-ec. 

Emenda ao § 12 : 
Su pprim3.- se 3. ''~rba, ficando a cargo d11. ca

mar:~o municipal da. cõrte a consen':lção do 
jardim. · 

Emenda ao § i3 : 
Redoza-s3 :1. verba á. quantia de 280:0QO$, 

votada pa.ra o ei.ercicio de 1881-1882, adiadt. 
a eonsign&çio para a e>-eeução do novo regub 
mento ainda não &~provado, e aupprimidas as 
quotll.s C?m o cu~te10 de uma. ~ação maritirna 
o com a.md ~mnua.ção á reparLtÇllo dos t~legra
phoa, que serâ fei\3. pela. consignll.Çiio de 

· 40:000$ p~t& despezas axtraordinarina e even
tuaea. 

Emenda :>.o § 14 : 
R ' dllz:?.-se a verba à. qua.ntia de 846:417$136, 

arouda. 1\ maior consignação peclid.:'\ para cJ.:e
cnçio do decreto n. 7933 de il de Dezembro de 
. iSSO, ainda não a pprovado , 

Eme nd& ao § i5 ! 

Reduz'\-se a verba á. quantia de :1.477:587$280, 
supprimidas as quotas para. vencimentos dos 
aj udant~s dos engenhell:oa fiscaes e dos escrip
tura.r ioa das estraéla.s de ferro d:L Bahia, P er
nambuco e S . P• alo. 

Emenda ao § i6 : 

: Emenda. ao§ i8: 
Redt=-se a verba 3 quantia de 2.20:000$945, 

dim.inuindo- o o pessoal, em relação lb neces
sidades do &er~'iço. 

Emenda, ao § 19 : 
Além das redO.eções propostas pela co:nmis

ai!o, dedu.za-s ' do pedido mais a quanti& de 
127:000$, a saber : 30:01!0$ para. a. conservação 
de açudes no C >.aró., que não e:ri~tem ; 8:000$ · 
para a pinLurn de pont ·s na cidade do R~cife ; 
10:000$ par:l a a.cqhisição de pad1•ões de pe!Ws 
e medidas; 69 :000$ para eventua.es e divers&S 
d~p !zas (demonstração n. 7), e 10:000~ pa.ra 
servi~,os e::r.traor.iinarios e de pequ 1n:1. impor
taocia, que no correr do anno tiverem de ser 
autorizados pelo ministro (demonstração n. 4). 

E menda ao § 20 : 
Reduza-se a verba ã quantia de 1.500:452$, 

não attendido o pedido para a cre~>ção de mais 
um eng~nhciro ~judante e mais um auúlio.r. 

Emenda ao § 2i : 
R~duza.-se a verba. â quantia de 1.630:400$, 

supprimid&;; as consignac;õe;; plll'& a construc~ 
ção d~ Ulll edUicio pa.ra a reparti\.;!o central n:1. 
côrte, parl a cowmunicaçio pn~ual:~ tic.'\ e ap
puelh~:luto'ula.tieos, obr-.1s e medi<hs que não 
foram a.ind;~. resol vidas pelo poder legislativo. 

Emenda ao § 22 : 

Redua-ae ·a verba i q11anli& de 20!:000$, 
votada para. o exerci cio de i88i-i882. 

Emenda ao § 23 : 
Redu%11.-s~ 11. vÓrb:L à quantia de 80:000$000. 

E menda ao § 25 : 

Ràdnza.-se a verba à quantia. de 1.962:088$680, 
mantendo-se quanto ao pedido pa-ra melhora
mentos o voto do corpo legisl&tivo. 

Emenda :~o § 26 : 

Reduzn.-s~ a verba :i quantia de 70:000$, 
votada para·o exercicio de 1881-i882.-.A.,t
drtuie Figueira .- Gomes de Castro.-Ferreir<J 
ViamUI. 

A di.acUllsào fi. e& adiach pela. ~ora.. 
O S;.-Ptt!!SID~Nn dá. a. segu.inLe ordem do 

di& para 18; d~ J ulho de 1882 
~ . 

1~ Pm-te 

ContinunQão da discussão do art . 4• do proje
cto n. 115 sobre a. estrada de ferro do Rio 
Verde. 

t~ discussão do project~ n. i57, dispensando 
a idade ao estudante Agilio Villaboim. . 

Deduza-sa do . pedido total a qnantia. de 
30:000$, de venc1.mentos para extra-nnmerarios 
da con~bilidade e pa!7. excee;os de vencimen-· 
tos sobre os taudos por le~; 

3& discussão do proj ecto n . 79, concedendo a 
D. Bràzili:~o Antonieta. de Mello e Andrada 
perm~ ptt.ra satisfazer all contribuições de
vidas ao montepio da marinha. · 

ta discusa:lo do projecto n . i5i, relevando da 
prescripção. em qne incorreu; o ex-almoxarife 
do ars~nal de gne= da cõrte, Firmino Jorge da 
Rocha. Em~ndJ. ao§ 17 : 

R eduza.-se a verba à quantia de i85:03i$760, 
diminuj.ndo-sa,o pesso:ú, que é os.cesaivo em 
relaçio às necessidades do seniço. . . . 

3• disllussão do projecLo n. 56, aliviando a. 
D. A melia Jannaria de hdra.de da · restituição 
do que de mais reçebeu. · · 
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i• discussão do projecto Íl. 169 sobre. a. jubi
la(}!o do Dr. Lucindo P.eraira. Passos. 
.. ga diBcmssão do projecto. n. 147 sobre revi

são do alistamento de eleitor~s. 

2• Parte (as 2 t{2 hoi"as ou ar.tes) 

Con tinnaçilo da ga discussio cb or~amento da. 
marinha. 

Continuação da 2& discussão do orçamento da 
agric11ltura.._ 

i.. discussão do J?rojecto n. i 43, abtin~:b um 
credito ao minis ~r to da ag'l·ic ultu!':l.. 

2" discussão do projecto n. UO A, vindo do 
senado, sobre pro:noçõcs na arma.da. 

Levanta-se a aessà{) ãs 6 1/2 horas da ta r,lo. 

~:<>-

-~CTA. EM iS DE JULHO DE i8B2 

P'r"esidertcia do Sr. Lima Duarte 

A 's H horas,. feita a crha.ma.da, acham-se pro
sentes os Srs.: Lima. Duarte, Mattll. Ma.cha.do, 
Ribairo de Menezes, Leopoldo Cunha, Basson, 
Vieira de Anlradc, Ratisbona., Bezerra de Me
nezes, Contagem, lgll~cio Martins, Theophilo, 
J uvencio Alves, João Caetano, Rego Ba.rros, 
Alcoforado, Silva Maia., Rodrigues Junior, Mo
reira. d:J B:1.rros, José Pompeu, Ulysses Vianna, 
Castello Branco; B:\rão do Guany, Rodrigues 
Lima, Escmgnolle Taunay, Martim· Francisco, 
Barão de Canindê, Alfredo Chaves,· Ca.utão, 
Henrique Marques e Gonçalves Ferreira. 

Comparecem, d~pois· de feita a chamada, os 
Srs.: Franklin Doria, Almeidil. Nogueira, Gon
çalves de Carvalho, J. Penido, · Ca.rvalho Re
zende, Sonza Queiroz Filho, Antonio de Siquei
ra, Prisco Paraiso, Barã.o da .Villa. da Barr:>, 
Camargo, Alvaro Caminha, Almeida Oliveira, 
Barão da. Estancia, Meto·n, Paula Souza, Soares, 
Barlio. da Araç~gy, Diana.. Souza Leão, Bezerr<l 
Cavalcanti, Pereira Ca.bl."B.l, Generoso Marques, 
Ribas, Sil,·iano Braudã:o, c~\rneiro dn R~cha, 
Francisco Sodré e Manoel Portellu. 

Ao meio·dia, nil:o havendo numero legal, o 
Sr. presidellte declara não haver sessito. 

Faltam, co:'ll. causa partiCipada, os Srs. : 
Adriano Pimentel, Augusto Fleury, Andrade 
Figueira., Affouso Celso J ;mior, Alves de 
Araujo, Bulhões, Ct'l.iz Gouvêa.;~Duque Estrada 
Teixeira., Fernandes de Oliveira, Geminiano, 
Gomes de Castro, José Ma.rianuo, Lacerda. Wer
neck, Monta.udon, Ma.rtim Francisco Filho, 
Paulino de Souza., Prado Pimentel, Pe~etti, 
Pompeu, Silva Mafra, Vianna Vaz, Al~neida 
Pereira, Abelardo d~ Brito, Antonio Pinto, 
Rny Barbosa. e Candido de Oliveira. 

·Faltam, sem causa participada.; os S,ra.: .Araujo 
Pinho, Aristides Spinola , · Affonso Penna.. 
Barão de An.adia., Barão da. Leopoldina, Car~ 
neiro da Cunlta,. Coelho Cat1lpos,. Cruz,. Cóeta 
"Pinto, Espinilola, Felicí6 doB San,toe, F. Beli
. zario,. F~reira Vianna, Felisbertó, · J osquim 
Tavares, lldefonso de ·Araujo,- Manoel Carlos, 
Maciel. Ma.c-Dowell~ OlympioValla.d!!o9 Pereir-a. 
da .Silva, P&lillos ·Miranda, .&drigues ·Peimto~ 

Rodolpho Dantas, Souza C~t.!.'valho , Sinval, 
Seraphico, Sa.lusthno, T. Henriq ues , Tar
Ejuinio de Souza, Ulhôa Ointra, Vaz do Mello e 
.Za.:na. 

O Srt. 1• SJJ:CR.ET.~Rro d1 conta do seguinte 

::EXPEDIENTE 

Officios: 

Do xn.inistel'io dos nagocios da guêrra , de i5 
de Julho corren,e, reme ttendo o requerimento, 
competentemente informado. em que o tenente 
do 5• ba.t.ühão de Infantaria, Antonio Mafra, 
pode dispensa de excesso de idade pal."a poder 
prestar e:;;;ame das ma terias que est:\. est\ldando 
na escola militar da. côrte . .;...A' commissão de 
marinha e guerra. 

Do ministerío dos negocias da. a.grieul
tnra., commerio e obras publicas, de 27 de 
Julho corrente, devolvendo o requerimento do
cumentado de João Bt•aulio Muner e outros que 
pedem varios favores em compensação da. pro
posta, que fazem, de funda-r estabelecimentos 
paraeduc~ão de i.ngenuos.- A quem fez a re
quisição. 

Requerimento de Gom~s Freire de Andrade 
Tavarc11 pedindo a.utotizaçã~ para construir por 
ai ou por meio de empreza, qne organizar, um 
canal eutr '~ a b a.b.ia da. Laguna e Lagoa do~ 
Patos, mediante certos favol."es e concessões.
A' commisaão de commercio, indu$tria e artes. 

Vão o imprimir os seguintes 

Projecto. 

i882.- N. ~172 

2~ SESSÃO 

A c!Olmmissão de ptlnsões e ordenados exa. 
minou a.ttBntarnenta a. peti~ií.o do conselheiro 
João Augusto de Pndua Fl~ury, dosombargador 
da rehção de Cuyaba, solicita.ndo um a.Ullo da 
Iicenc;:.a com o respectivo ordenado, para. tratar 
de sua s~ude, o dM infot"Jila't'ões prest:.du p11lo 
prtsidento dn provinci:l. de S. Paulo o dos a~ 
tostados medico! que instruem cst11 petiç!l:o, a 
comm!as:to conclue, o.tt~nto o estado morbido 
do peticionario, que o impossibilita de es~r no 
e:cercicio de seu cargo, lhe seja. con.ced1da a. 
Licença requel"ida, p&ra o que é de parecer que 
se adapte o seguinte projecto : 

A aasemblé:~. geral r"! solve : 
Art. i.• E' o gove!'no autorizado a conceder 

ao conselheiro João Augusto de Padu:. Fleury, 
desembargador dg, relação de Cuyab:i, um anno 
de licen!(.'>, com· o respectivo ordenado, para. 
tra.ta.r de sua saude ondelhe convi.el.". 

Art. 2.• Revogatn-ae aa disposições em con-
trario. . 

Sa;la. da.s coromissõea em 17 de ·Julho de 1882. 
-,Sil'fliarto BJYJJ!d&J.-losi Marian"'o·' 

i882.-N. 173 

2• s&:s~:i,o 

Foi·prmn~ à com.mi~o· de pen~e e or"i , 
den \doa a petição de José Agostinho :~âlbostr. · 
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ajudante de z~ classe com e:s:ercicio na cst'lc:.ão 
d·l Cascadur~, m. estrada de ferro D. P~dro H. 
solicitando um anno de 1icenç::~. com \·encimen
tos, afim de t1·at:tr de sua. saude sJL"iameute 
compromettida.. 
· ln$truid~ como SJ acha. Qstn. p2tiçlio com at

testados medicas, q u:' comprovJm achar-se o 
peticionaria gravemmb enfel'rnO, <\ COmmÍSSãO 
é d~ p~reccr que se conc~da a licença, não com 
todos os vencimento; como requer, ma~ sómente 
com o ord~nado, de accórdo ·com 03 precedent·3S 
est~b~lecidos, par,t o que offereco o seguinte 
proJecto : 

A :~ssembléa geral resolve : 

Art. Lo E' o governo autorizado fi. concedo::r 
a Je;é Agostinho Barbosa, ajud!mte de 2"' classe 
com. ~x~rci.cio na e3tação de C:lscadura, na. e~
trada de ferro D. Pedt•o II, um anno de licença, 
eam o l'esp~ctivo ordena.do, para trat1r de ma 
saude onde lhé convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se a.s disposiçõe~ em eôn
tral'io. 

Sala das commis>oea em i7 de Julho de :1.882. 
- Sil'IJiano Bmnrl(!o .- Jost! M ariam~o. 
< O Sn. Pl\J:SrDEl'i'TE dá. para. ord3m do dia :1.9 
d~ Julho a mesm:t marcada para o dh. 18 do 
corrente_ 

AC'IA DA 3;ja SESSÃO E~119 DE .TliLHO 'DE :1.882 

P;·esidencia do S1·. Lima DHat!e 

SU~I>i.l.l\10.- "~•:.nn:.,n.-Rc1ucrimcntos dos Sr;. J. 
l'cnídc, ~btto. ~lath1dO, 1'. n cliz:l.J•io, Fel i <ia dos Snu
tos, lo=ão Cact:J.no, 1gnacio ~~rLins o Josú Naria.nno.~ 
onoll>< 110 uu.- Continuação do projee!o n. l3õ sobre 
estrada do ferro do Rio Yerdc.-Di>cussão •lo pro
jc{ta n, !.67.- Diseuss5o d o projocto n. í9 sollro mcnln 
pio o. D. Br:uilio. A. ~lcllo Antlrado. Di>curso; do• 

. Srs. An oradG Fig•1oira c Martim Francisco.- Discus
sio do projceto u. 15l "solHc o o~-almo,n.rifa F. Jor~e 
do Roeba.. Dlscnrso do• Srs, ..l.ndrn.do Figueira, Sihio~o 
Br:~.ndi\o, Antl!·a.ta Figueira, o P.czcrra de Manozc;.
Discus>~O do projocto n. 55, protor.~.ão de D. Amclia 
l•nuorb Ja AndrAda. Discur;as aos Srs. A~:drado fi. 
gncir"' o Canditlo do Oih·cira.- OJ~eus•[o do projcc\o 
n. 169, prot~nção tlo.Dr. Lueín~o .Pereira da< Passns. 
-Discussão do vrajoc!.l n. Ui solJrc eleitores. Dis
curso do. Sr . .lforolrn. do .Barus.- SKGiD:-iDA. r.anTE DA oa
D! :U no nu.- Orçamonlo da marinha. D'iseurso do 
Sr. Francisco Sodrt!.- Orçamento da ~gricultura. Dis
curso do Sr. J. Pampou.-.Ordcm do dia para 20 do 
J 11lho corrente_ · 

Blll'ros J\IoreiJ:"a de Blrros.P:J.uln Souza, Almeida 
Oliveira, Serafico, :Monta.ndon, Prado Pimentel, 
Barão de Canindê, Cantão, Sinval, Carneiro da 
Cunh1, Joaquim T:~:vares. Affonso Peuua, Bu
lhões, Espindola c Francisco SodJ.oé. 

Comparecem, ·depois da. chamada, os Sra. 
Sou2:a L~;ão, Carvalho Rezende , Generoso Mar

. ques,Ruy Barbosa, Barão de Ana'étia, Tet·tulia.no 
llem-iques, Almeida. Nog-ueira, Antonio de Si
queir:~o, Salo.stiano, Aud~ade Figueil'a, Aristi
cle~ Spindol&, Maçiel, Va7. de Mello, Ulysses 
Vianna., Souza Queiroz Junior, Carneiro da. Ro
cha, Gonçalves de Cnr~a.lho, Tarquinio de 
Sou:~;a, Franklin Doria, Cru:~; Gouvea, ~tartim. 
Fra.ncisco Filho, Castollo Branco, 1llfredo 
Chaves, Camargo, Barão de A~:cçagy, Henri
que Marques, Rodcig'les Lima, Bo.rã:o do Gua
hy, lldefonso de Ars.ujo,Abelardo de Brito, Al
varo Ca.m1nha, Diana.. Antonio Pinto, Escra
g-Dolle Taunay. Coalho· Campos,.Juvencio Alve~, 
Prisco Pa.raiso, Augusto Fleury, Felicio dos 
Santos, Adriano Pimentel, C~ntagem, F. Beli
sario, Meton, José M.a.rianno e Soares. 

Ao meio di:~., acha.udo-~e presentes 84 Srs. 
deputados, o Sr. pre~idente abre a sessão. 

Comparecem, depois de a.bet·ta a se.;siio, os 
Srs.: Rib:J.s, Amat•;J Bezert·a, Felisberto, Sil
viano Brandão, Gem.inbno. Manoel Portella, 
Cruz, Passos Miranda, Mac-Dowell. Silva 
Mafra, Barão da Vilb da Barra, Souza Car\'a- · 
lho, Zama., Araujo Pinho, Paulino de Souz~, 
Fernandes de Oliveir,1, Ferreh•a Vianna, Du
que Estrada Tei:s:eirs e Pereira d~ Silva. 

Fnltam com causa participada, os Srs. : 
Alves de Araujo, Gomes d(l Castro, Lacêrda 
\Yet•neck, Manoel Carlos. Peretti, Vianna Vaz, 
Rodolpho Dant:ts e Olympio Vnlladíto. 

:F':.üt:>.m sem causa participada,. o~ Srs.: Ba1·ão 
d:t. L~~poldinn, Costa Pinto, Silva liill.ia, Ro
drigues Pei::.oto e Ulhôn Cintra.. 

Silo lidas, post:~.s am discussão e a pprovad:ts 
as·Mta.s do dias i7 eiS de Julho corrente . 

O Sit- :1." S!!cnETAt\lO d:l conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofliciolil: 

- Do Sl.". 1.0 .sect·cbrio do senado, de 15 d<J 
Julho corrente~ reincttendo com emenda a pro
posição. autorizando o governo a aposental." o 
continuo da facuHade de d.iraito do Recife, João 
Baptis~a. da Silva Ilfanguinho, no logar que 
occupa, com t~dos os vencimentos.- A im
primir. 

As H hora&, feita a chamada, acham-se 
presentes os St·s.: Lima Duarte. ]1fatta Mll
chado, Rib_ei.ro de Menezes, "Leopoldo Cunh!l., 
Basson, ·V1e1ra de Andrade; B:~.rão da Esta.ncia, 
Marti.m Francisco, lg!lll.oio Martins, Alcofo
l'ado, Pompeu, ·Theophllo; ·Ratisbona, Alm'.lida 
Pereira, Pereira Cabral, Joã:o. Penido, Joio 
Cae~no, Can~ido . de Oliveira, Jose Pompeu, 

__ .R.!ldrtgnes.Jumor, Affonso Celso Juniot>, Gon
- ,ça.~ye_s F~ITe.ira, . ~ezerra de ·Men~~~s, Rego 

- Do_ mesmo Sr. secretlt1.o, de ig11al data, 
C?~?-mca.ndo 11ue o :>Gna.do adoptou e vai di
rlgll' a sancção Impertal a r&solução da. as~em
b_lêllo ?'eral · que manda. admittir a. e1;ame da.a 
ma.tenas do curso em que estã."matrkulado, in
d~"P_:_ndentemente do excesso d~idad~, o ~pit.ão 
Julia.o .Augu;to do Sena :Martlna·.-Intei.rada. 

.. ~ Do mesmo . Sr. secretario;: de igual data, 
communica.ndo ·que o senado adoptou e vai di
rigir à sancção:imperial a resolução que trans.-
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fere 1·epartidam~nte aos menores filhos do ci- 2.• Resumirá o historico . da. quest'to do for
ru.rgião-mõr de brigada de commissão Dr. l necimento ue carn es verdes no Rio de Ja:.. 
Joaquim Antonio de Oliveira Bot,lho a pensão neiro; 
11nnual ·-d~ i :000$000. concedida. à sua _viu vil 3.o Kx:amina.r:i a.~ providencias aco11selhadas 
D. _Bra1.1ha A~~nsti Chlves Botelho, h~Je fal- · pela eamara municipal e por outros . · 
lec1da. - Inteirada. ' 

4.0 Proporá. algumas medidas :uidiciona.es, 
Requerimentos: 

-Da c1mara municipal do Campinas, pro-
. vio.cio. de S. Paulo, pedindo a. decretlçlio de 

um lei .g~ral que passe para. !'l.S asserubhi::>.s pro
Yincines n competencia. para legislar sobr~ a 
locação de serviços.- A's commissíies da cons
tituiça:o e podares e assemblé:J.S pt'ovinciaes. 

-De D. Maria. Ca.ndida. de Avilez -Moreira, 
pedindo que lhe seja p:~go o monta-pio a que 
tem d ireito desde a data do fallecimento de sua 
mlli, O. Anna Tilia de Sã Fet'reira, viuva. do 
brigadeiro José Ferreira. d \ Conha. - A' com
missão de fazenda. 

E' lido e vai a imprimir o seguinte 

Projecto 

N. 174.-1882 

2~ SEBS:\.0 

A commissãa de ca.ma.ras municip:l.3s, tendo 
cxamias.do detidaruente os trPs prcjectos de rJ
gulamento dr> matadoui"o publico de Santa CL·uz, 
offerecidos pala Illmn.. camara. mnnicipal dn 
côrte, p da. minoria da m'sma. e pelo Sr. d epu
tado Bezerra de Men~Z8S, e vrestando a devid~ 
considera.~ ãs diversl.s l'Clcl:lmaçõas dos inte
ressados no assumpto, pll&l::t. a expor o resnl
ta~o de -Sôll trabalho .. 

Considerando o commercio de car nes vérdea 
sob nm o.:specLo ger:U, sem ostudar-se su:~. mar
cha, n em preoeeupar-se com seu mccan.isO+O. 
construido entr-a nós-pelos artíficios creados para 
dar-lhe uma feiçito peculiar , ell'l não é outra 
COUS3 mais do que o fornecimento do gc:nero ao 
consumidor, pot• maior ou menor pr.?.~.o, s~gundo 
a quantidade, a. qualidade e de accõrdo com as 
leis economica.e geraes. · 

Mas, para aqueUe qu'ecexamina a questão co~o 
deve, gera-se a convicção de que nelle se conca
tenam e se complicam os interesses por fôrma 
tal, que, sem um fio indicador do eaminllo se
g uro,- ha risco de perder-se em um verdadeiro 
labyt"in tho. 
· E', pois, conveniente que um estudo cousci~n

, cioao;comprehendmdo tudo quanto diz l'es..,~ito 
a .esta. materia, s1ja feito com paciencu e m.e-

.. thodo . . . : 

Resúlta do que iica dit.o, que a preaente ex
posição se CÜVldirã · em tantas partes, quant.os , 
são os. aspectos por que_ nos importa. encarar a 
quest.lo. 

Eatudará a commiasão : 

1.<> As condiçõe:l a.ctuaes da indnatria. pa~~ 
toril r 

e as emon.das que lhe parecerem conyenientes 
no regulamento. 

Por brevidade, c atteridendo à ui"geucia desta. 
:~sstWlpto. reserntr.i p:~ra trabalho especi<J.! ve~ 
r iae provideneis.s que ju1ga convanientos, com· 
v . g. os meios d~ facilitar o transporte do gado 
peb estrada do fe1·ro; a l'evognção do imposto 
q;xe pesa sobre este C_?mm9rcio e que, estabele-
ctdo para o fim espec1al <la constrLtcç.'io do ma
tadouro, não tem mais razao <te ser, visto como 
jâ excede a c ifra perc~bid~< a ·m l'l.is do triplo do 
cu:sto do vel bo e novo cdificio. 

Tambem ficará. p:u-:1. um kabalb.o á pa.rlc o 
u tudo importantissizno do gado ovino c do 
grande partido a t irar delle. 

Em um.a superficie de cerca de 90. OOJ leguas 
c:tuadradas.-na.s p~ovincias de ~Iinas, Goyo.z e 
Mato Grosso, demoram os agente$ priruhivos·da 
industrb. pa:!toril, distantes uns dos outros, 
perdidos em immensas solidões e vivendo pela 
1naior p:ll'te â wanei.ra dos tempos p:>triar
chaes. 

São tão poucos os interesses pe~cebidos pOt' 
elles que é inteiramente absurdo e>perD.L' que 
de sna iniciativa procedam os ·meios de malho
ramento e progresso d:~. industri!!. pastoril. 

Pelo contrario, é bem de recei:Ú que> ella de~ 
tinh e de dia. para dia ate ex:ting-uir-se, d3 sorte 
que cheguemos a importar do estrangeiro a. 
carne verd2, como jã importamos tantos ou~ros 
productos quasi espontaneos do no;;so solo, sem. 
que a liás seja lisongeira a perspecth1\ <las 
nossas expot'tações. 

Só quem conhece a vida do3 nossos p:ltricios 
criadores e do sertanista em geral póde e:~::pli

. c~r como vivem com tão pequ~noa recllrsos. O 
desconhecimento de quasi todos os objectos 
importados, a privação de todo gozo e conforto 
socia.l, dos· auxílios dos serviços mu.tuos que a. 
c iY ilisa.ção desenvolv-e a propQrciona., a reduc
ção das n!lceasida.des ao m.inimo são condições 
essenciaes ds. erisLe11cia monotona. de!ses bra

. zileil'os, saque!tra.dos da soci<ldade , que :se 
alimentam dos pt'oductos do seu solo, vestem-se 
de couro dos cel"'"os que ca.çam ou qnM.do muito 
do algodão grosseiro, por elles plantado e tra
balhada, como na.s idades primeims da. · hu· 
manidade. · ·· · 

Na simplicidade e i11nocencia. dos ~eus cos
tumes neubum progresso, nem o ensino .da. edu.-
ção prima.rià da. prole. e:.tiste. _ . · 
s~ & heredita.riedade conserv&, com 08 traços 

physicos , os sentimentoa m.oraes ·e · religiosos 
da raça de que deace~tdem. · 

Si um habitantG das grírn.d!!S cidade&,·éngol· 
phado naa delicias da civilisação, abeberado Iiaa 
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cOnquistas da s~iencia e no progres5o da. nossa lã. <lo melhoramento da. qualida.de da oa.rne. Ac
idii.de, fossa levado rapentinamante para aquel- I cresce ainda ([llC os fJarJ•eiros, como os pastos 
las regiõe,;, .iulg-ar-sc-l1ia transportado para de tllrrenos a:renosos, g-astam clldo os dentes 
seculo3 paosa.doa ou para a.lgwn outro pla.- da rez. 
neta. · Nas zonas pasto~ig, que não gozam dos bc
. Como p:xlem melhorar as con:l:ições de sua neficios naturaes das aguas a ln.rro salitrados, 

cxistencia os hllbit3ntes de um paiz, cujo unico recorre-se necessariamente ·ao emprego do 
produ~to e:tportaval não augmenta nem em sal marinho. O criador não põde empregar me
quantidade nem em ''alor ..-enal, e si O> inter- Ms de quatro sal{frJ.S an.nuaes sob pena d~ pre
meàiarios ~uferorn todo o s:1ld~ entra o pre.ço do senciar o depreciamento dt:l s~us r2bal!hos. 
consumo e os gastes da produc~.ão 1 0l'ça.-se a salga de cincoenta. rez"s em 30 ki-

Tal ó a. situa:;ão dos pt·oductores do principal logram mas de sal con:mmm: um rebanho de mil 
alimento da capit:>l do Braúl e de muitas das rezes d~spend '• pois, nas quat~o salg:;\B 2.400 
nossas cidades. kilogrammas que pelo preço actualmente mais 

Esses são os cria,rlores que se limitam à pro- favora.vel chegam lã por 80~. m:l.is d~ um terço 
ducção. vendendo a.o boiadeiro o gado apto para do valor do todos os lucros suj~ito; ás de:sp ~zas 
re~ebe1• a engorda. DJ.quelles, poucos se occu- prel'ista.s e necessa.rias, sem.levar em linha d~ 
pam com esta ope.raçã.o, ·qul:l pertell.ce ao in ver~ conta n~nhuma. eveutua.l.! 
nista.. Ainda que as pastag-ens naturaes não e:Djam 

E', pllis, o bob.deiro o primeiro e necessa.rio a Jnão do homem para. seu desenvolvimcnto,com
intermedia.rio entre o criador e o in\·ernista, tn<lo é mistcl· que s~jam conser1•adas, rnelho
sepa.ra<los por distancias que vn;·iam de 400 a radas e auxiliadas por ]:\astos arti1i.cio.cs. 
1.400 kilomctros. E' sabido que os pastos de c:J.tupo, tornando-

Con~id~re·se que das in yern.adas as regiües 
consurB.id ra.s ainds. múor é o percurso, e de
monstrada fica~ impossibilidade :J.Ctual do me
lho:·ament.o das raças, visto que o gado de p~so 
(de raças finas e e~oticas) não acclimado no pai.z 
não poderá resiHir a tão longa viagom. 

Por isso o cl'iador procurara compensar pela 
quantidnde a differenç~ pro..-eniente da. dege
net-a~.ão da raça.. 

Todavia, comquanto a industria da criação 
mantenh1-se no seu estado primitivo, senda só 
a natureza que p~oduz e.:1.lirnenta o gado, tal é 
a riq11eza das past:Jgens que a rez mineira. é 
ainda muito m.~ior do que a do Rio da Pr:Lt:l. e 
de outr:..s pl.'ocedencias. 

Com atreito, ao passo qua a media do peso E· 
qu :do (caL•na e osMs) desh não excede a i 50 
kilogrnrnmas, aq uella attinge muitas vezes a 
375 e 450 kilogl"'ammas, depois de uma eng1wda 
imperfeit1 e defeituosa, sem esta.bul:tção, sem 
escolha de alim()ntos, nem dirigido por nenb.ulllll 
noção scianti6.ca e industrial ! (i) 

Entremos em alguns deta.lh!le: 

se en:i me no; d~ um anno madw·os, seccos e 
duros, não podem dispeJ!sar a queima à esta 
:não póde fazer-se senão de dous em dous annos, 
sob pena. de pto:mpt(l. imprestabilidade dos 
campos. 

Ha. de po;·tanto o criador poup~r sua.s pas
tagens, dei~ndo pat-te em descanso e reduzindo 
pela metade, pela terça. parte e ainda. por me11.os 
o .numero de seus rebanhos, quando não conta. 
com a sabida annual do exces >o da cdll.ção, cada. 
vez mais onerosa pelo custeio e penso. 

Além disso; saado o estio prolongado, h:J. ne
cessidade d.e recorrer-se aos pastos de ma.ttos 
eu aos a.rtifi.cia.~s, qu.e se tornam dispendiosos 
()_na.ndo diminue a sabida regu1;tr dos productos 
da 1ndustria. · 

V e-se claramente que a industrh pastoril se 
acha. em condições muito precari~s e ê impossi· 
vel seu melhoramento pela iniciativa. de seue 
actuaes agentes, sem quo seja aux.iliada. pela 
acç:ão benefi<:tJ. dos ai tos poderes do Estado, ma
nifestada po~ medidas, que a commissão expor:i 
em occasião opportuna ou outras CJ.Ue a sabe
doria do parlamento indicar. 

Os boiadeiros propriamente ditos, nos mezes 
Para o seu desanvolrimcnto o gado mineiro de Julho e Agosto, e algun; muit() antes, for

ape.nas pred.sa de sal c de boas pastagens. Ha mamsuas caravanas ( .o:nit~vas), 9 ernprehe.n
zonas, onde exist~m aguas e barro aalôbros, de.m longas via.g-ent~ para formar 8 us rebanhos 
denominados commummente bebedouros.e bar- (boiadas) nas diversas zonas pasto~:is, pen.e
rei,·os. São, porém, estes, por sua composiç~o tt·ando nos invios se~tões de Minas, G:oyaz e 
chimica, insufficiente' para o dGsej a.vel dcsen- Mato Grosso, atravessando vastas solidões e 
volvimen.to da cria~ão · rios caudalosos, dormindo ao relento, tendo por 

O gado exclusivamente salitrado por este tecl:o o céo e po? ~ama a rede ou o portche. . 
meio torna-s> inco.mroodo s.o invernista,. que As prirueh·as cb1.1vas dào o signal d:1 volta. E' 
precisa. a.costumal-o ao sal comr.o.um, e a.indllo admiravel a liacien.cia, a resignação aos soífri
mais ao boiadeiro pela. me~ma razão e por sna mentos desses infelizes, que só conta!Jl ·com· 
llato.ra.l f~rocidade, riste que não está habituado Deus., viilto que a e:J:istencia. do governo só é 
à presença do homew.. · conhecida p1r elles quando pagam na.s ba.r-

~tisfa.zem os ~eo.edo':_ros e ba.rrt;iros á n:- r,eirs.!' os impostos de sahida de uma pan outra. 
cessulade da. multíphcaçao da espec1e, maa nao prov1ncia. 

furos são os que com felicidade chagam, ao 

I 
seu destino sem prejuízo de umaboa. p~rte de 

(i) O peso mãdio da rez minj'!ira é, de 225 BUa fazenda, porGua.nto muitas . vezes· as pri-
kllogrammas. · . meiras chuvas, cria.dor<~.S d{) brôt~ das queima.-
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das (f), são enganosas, e seguidas da um . sol 
ardente, que torra as primícias das extensas 
ca.mpina.s. 

Não mencionamos verdadeiraa cata.strophes, 
que em um momento aniquilam todo o tra.ba.
lho do boia1eiro (2). 

Percorrida a sua via c{olor:osa, chega o boia
deiro ao circulo dos ínvernistas, onde são e$tl
madas por vil preço suas fadigas e riscos. ~ 

Nas invernadas o gado rt!cebe penso cuida
doso e dispendioso, e attinge á. engorda, que o 
torna apl<l para o con umo. · 

Já não não é mais o boi da zona criadora : 
tt'<~onsformou·se eof!lpletamen_te, e -exige nesta 
segunda vi~tgoe.m ao ultimo mercado as ~iores 
p r cauções para obstar o ag-uamento e o estro
peamento, que o tornam impresta.vel. 

Um prejuízo inevita;·el do bÓiad~il-o e dá ma
ll:ima. importancia é o d'smerecim!!nto do gado 
dura.nte o tra.jecto da serra. da Mantiqueira ate 
o matadouro, por falta d::! r.:lslsgens e aguada. 
apropriadas. A differença. do pe~o da· ca.roe em 
cada boi orça por 7 k,500. 

·O prejuízo ainda é menos impor~:<nte pelo 
la.do p ecunia.rio do que pela inferioridade da. 
carne p~oveniente do soffrimento e emm:.~zt·eci-
mento rapido da rez. · 

A carne consumida nas grande> capitaes da 
Europa. é muito melhor do .que a do Rio d~ . 

-Ja.neiro . Isso, como ~e s::t.be, é um lhe= obri
gado das declamações do• noS$OS patrícios que 

(i ) Geralmente no mez de Agosto faz-se a 
queima. da.s ca.mpinas, -visto que o ca.p:m secco 
não é procurodo pelll criaÇão. Quando a sGcca 
se pr olongo .. o gado procura ns ,eredas, cs bre-
jos e as ma.tas. 

& fC>Zenda.s em que, por isso, a '(lcrdr. do 
criadJr excede de 10 °/o de seus rebanhos. O 
gado nutr ido sufficientemente com sal c )mm'lin 
resisto melhor ás sccca.s prolongadas. 

(2) A ea.tastrophe mai'> commum é a. que de
nomina-s~ eslouro. Dà-se sobretudo no gado 
proc;,dente dos sertões d~ Mato Grosso e de 
Goya.z. Por qualquer ruido produzido por «m 
gesto do tocador, po;:- um tiro, ou peLo cheiro d) 
qualquer animal carnivoro, ou pelo latido de 
um cão, toma.-se todo o rebanho de panico, 
e em mass<~. compacta, e sob um impulso ir-l'o~ 
sisttvel, é levado :i uma carreira rapidl, pro
duzindo do principio ao fim um ruido t~specid 
semelhante a um estrondo, ou tre wo·r de terra. 
JScssa carreira não ha obsta.culo, que resi; t:~., 
nem meamo os rio3, e as abertas dos · terrenos, 
que se entulham com os da vangua.rda., até ser
-virem de ponte aos seguintes. E ' enorme ás 
vezes a perda de rezes, acontecendo tt~.mbern a 
morte dos eondactores. Sõ póde se: moderad~t o 
estouro, p elo candieiro (guia), q ue montado 
em ~vallo seguro, e regulando n. carreira do 
propt;io animal pela do_ gado estourado, bÔia, 
1sto e, .fal1a ao gado, com voz cantada e esp"l
eial a essa q~!idade de di/.etantis :até· acalmar 
esse pelago vi~o e revolto ! . 

têm estado no a.ntigo continente, Si elle• co
nhP.ces•em ma.is o nosso paiz do que a Europa. 
saberiam que a principal razão da inferioridade 
da. ca.r·ne verde do R.i.o de Janeiro é a que indi
c&mo; : a. tê chegar ao alto da serra uma rez 
min eira. fornece um prod~.tcto em nada inferior 
ao que se consome em Londres ou Pariz, 
a.pezar de não ter passado pela establllação. 

Onerado com tonas a.s despezas e precalços do 
D?goc~o, como temos descripto, chega o iuver
ntsta. a.o mercado de Santa Cruz, onde cahe nas 
malhas apertadas do monopolio implac!lvel dos 
marchantes, que ~ó lhe concedem vantag-&nll 
quando escassea o gndo no mercado. Mas então 
pagam não SQ o consumidor, m~s tambem os 
que não se alim··ntam de carne verde, porque a 
elev~ção do preQO dest:L, por um1lei economiea 
obvia,é seguidg, do mesmo movimento em 
quasi todos os generos alimentícios. 

li 

No ultimo me1·cado do g:1do em p& h ' <lous iu
termedi:u·los : . o commissarit? e o ma,.chaate, 
entre o m ver msta ·e o consum1do?. 

O mode•·;;.dor, entro <~s exig, ucb s e1:ager:1-~.ts 
de uns e out:·os, deve ser a. municip:llirl:tde, :~ 
quew incumbe a reguLwi..'lação· desle serviço de 
p1·imeira n~ceasidade e em proveito de todos. 
Vej-=os, pois, como tem Í•tnccion:>.do o appare. 
lho municipcü no Rio de Janeiro. 

Até o fim do Mino de 18BO o có:te do s-ado se 
:f·zia. no matadouro de S, Christovão, onde a mu
nicip :Jicl:l-cle ~inh:J.limita.da e quasi nulla inter-' 
venção. O m~rchante comprav< o gado, veudia . 
a cxrne o os a.ccessorios das reze> a.batid.l$1 pre
parando-os em o!licimLS imperfei l8.s e <!e sea. 
uao el:clusivo. 

A imperfeição dás officinas não -consistia só
mente n a prep~raçiio defei~osa dos a.cce!llorios, 
mas t:unb Jm na perda de muitos productos q_ue 
não s abill!ll nem procurnvam :1proveitar. D'a.h.i 
resultava. a nccumulação de mater~ anirn1es 
em decomposição,que converteram o matadouro 
de S . Cbristovão em·repngnante estrumeira e 
fõco horrível de mephytismo. A sllubridade da 
córte e nã" os interesses do mineiro foi a ca.uu. 
da. r emoção da.quell>. ~stabelecimento para 
S :nta Cruz. · 

Entret1nto não me aos digno de anenção ara 
o estado deplorsvel da. indu>tria de criação 
cuj os represen_tnntes, os comm.issnrio$, esta
vam entregues á discrição dos insaciaveis in
termediari01 ou, o ·que era peior, à g-anancia 
dos seus falsos protectores. 

DaJ i:nposiçõe~ doa ma.rc~ntea collige.dos 
nilo havia recurso algum. . 

A retirada do gado erá impossivel, ::. meno11 
que se nlo e-:s:pu~e~11em os possuidores a um 
prejui.zo enorme. 

Aa feir:~s oram um simulacro de concurrenêià 
e os preço• por q11e ers.lll pll.g&s t~.e boiadas dGi
::s:a.vam mm·gem p.va lu1:1'011, quo, lli n~ locu
pletavn.m o marchanto, ã que oratn diatdbui
dos por iiDlllensos rooeios . e eumpliee~ claros e 
oecultos. 
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Dessa.s anom:Uias resultavsm préjuizos, qu~ 
começando nos boiadeiros e invel"llistas,terroi
na.vam no criador, ultimo elo da cadêa d~ inta
rassado;. 

Não eram os consuroidor~s os que mais 
soffr:am, como pretende a escola ecoaomica dos 
princípios abstt•actos : os etfeit()s das pertu~
baç':ies ecn qualquer pha.se deste commel'Clo 
marchavam gradttti1•amente para o centt·o 
e par-1 a ped!Jheria. Só:uenta s p&nuria Elo 
prodnctol', perdido nos sertões, não Gr!l at
tendida, mas os clamores imperiosos do consumi
dor, reduplicados pe1os canae' sonoros <la im
pren<>."J., que ali:is indicava o mal sem aconse
lhar remooio effica.z e applicavel, não podiam 
deb:ar de ser ouvidos pelo governo. 

Nas occasiões de crise era cul·ioso o enleio 
dos poderes publicas chamados a attenuar um 
mal que não conhechm nem estudat·,,rn ate 
ent:ro. A camara. municipal, reconhe~endo-se 
impotente para. debolla.t• n crise, 11.bdica\-a e o 
goyerno geral ampunhava a clava herculea. 

Nomeavam-s ~ commis,;ões, investigava-s~, 
discutia-s~, decrotavarn-sõ medidas Cli:Cepcio
na?s, para obviar á caJ'estia, mas, como :l.con
tece ft•equcnt~mente cntr3 nós, ninguem se. 
dav:t ao tr.,bv.lh~ de acompanh~r a. cris; nas 
su1s causas p~imal·hs. T,·ata"\'a-se ap~n~s de 
ftzet· c 'ssar o cl:1.mm• com pr.ovidenci9.s prO\'Í
sori:l.s. E' cs~us·\do diT.~r que estas me>m~s 
nunca 'is~ram m~;lhoral' :L soi•te do Cl'iadol' e 
fom~ntat· a industri11 p~stol'il, cou~a sempre 
tidl em pouca monta: sós~ pl'Ocur:wa cohibir 
as usurp1ções dos intermediat·ios. 
~";!Nem Í5sO mesmo cons~guia·s~, porquG as pro
videncias não tinh:un caracter permanente, 
n~m system1, eis \'~zos e1·o.m vet•dadeiros con
tras~nsos econonücos. Pas~ad01. a crise, os in
terrnediarios, afastados durantG ella, voltavam 
a.o sei! posto, apparelhavam a.s C:l.deias c reco
me'(\l vam a. antig:t pressão. 

Desde 1850 ató hoJe es~l\ tem sido em resumo 
a. hlstot·i:t do comm~t·cio de carnes verdes. 

En1 1857 o Marque~ de Olinda, invndindo a 
jnrisdic~o m1otnicípal, creou a celebre Agencia 
official, incumbida do receber e alimentar as 
boi:1.daS que cheg".ISS~Jll a CÓ!•Ia cOaduzidas pelos 
ininciros, cot•t:tr tls r)!z·:s c vendel-as por 
conta dos donos. 

O re~ultado foi o atraveseamcnto das b_oiadas, 
antes de chegarem ao matadouro, pelos mar
chantes e seus a.gentcs mancommu.nados com 
o~ empreg11.dos do governo. Pa.ra conseguir~m 
isso espalhavam o terror entre os boiadeil'os, di
zendo que só seriam aceitas para. o talho rezes 
de q ua.Iidade !lBI,lecial , sendo rejeitadas as 
outras, que voltarram aos criadores. 

.Os in,ernistas, gue e e n.'i:o submettiam às 
condições dos marchantes, viram-se obrigados a 
consignar suas boiada.s a commissarios on 
procuradores e assim cresceu a classe de in ter
mediarias que auferefu ·os. lucros dos pro-
duelares. · 

Mais tarde um c1pitalista pretendeu mono
polisar -este commercio, afastando a peso de 
ouro os m~rehantes e enviando agentes que 

compravnm o gado em Minas directamente aos 
invernista.s por ba.ixo. preço. Estes reagiram e. 
crearam uma !lssociação com representantes no 
Rio de Janeiro, abriram o ea1ho por cont.a pro
p:·ia em concurrancia com o monopolista. 

Mas, causa. cul:'iosa, em pouco tempo cahi
ram tanto o monopolista como a. associação, 
pedendo grandes capitaes, e oa marchantes 
brotaram das ruinns de ambos l 

Co:uo unic:~. defesa. ficotl ao Cl'íador a classe 
dos cómmissarios, mà.s estes, mesmo quando 
não se ligam aos marchantes, são impotentes 
pal'a. resguard11or os interesses dos seus com
mittcntes. 

A féra do gado em Maxambomba, fóra do 
município neut.t-o e da. inspecção da municipa
lidade, ficou inteiramente dominada p~;los in
termedi:~.rios t'Oduzido;; a um pequeno numero 
e colligados. 

Como exemplo da inconveniencia de medidas 
provi.'lorins em conflicto com as leis economicas, 
lembraremo.> o achado de 1860, que consistiu 
na celebração de um contrato com o laborioso 
mineiro Urias Antonio da Silveira, incumbido 
de com'{lrar directamente boiadas nos sertões 
d3 Minas e Goyaz, para. o consumo do Rio de 
Janeiro, saltando por cima de toda a cadeia dos 
intermediarias. 

A histot·ia é sabida: o governo faltou aos seus 
compromissos, o o cout1•at~nte e o seu fiador, o 
iliustre mineiro Dr. José Jorge da Silva, foram 
impelliios à complata fallencia, arrastando a 
ruina do grande numero de boiacleit·os. 

Durante o ephomoro regimen do conh:fto 
houve fot·necimento abundante de carne, mas, 
nem só o pre~o continuou elevado, como tam
bem <>s effeitos de tão desastrada medida reper
cutira.tn perniciosamente nas regiões pas
toris. 

A procura do gado elev~u de repente seu 
valor, e o criador, ancioso de resllrcir anLigoe 
prejuízos e saldar dh·id:~s, yendeu em gl'ande 
quantidade as v~ccas de crill.r. 

Seguiu-Sê d'ahi a diminui<:.ão do forMei
menta nos annos seguintes. 

Assim, a despeito dl\ passageira prosperidade, 
nunca a industria pastoril precisou mais de pro• 
videncias sensatas e salutares. 

Em i863, o Múquez de Olinda de novo assu
miu a dict&dura ne$te serviço ·e mandou dar a 
preferencia no talho ao criadot. 

E' conhecido o grande confiicto levantado por 
essa medid&. · · 

A camara. municipal, asbulhad& em suW! 
attriou.ições, insurgiu-se, foi suspensa e pro
cessada. 

Os supplentes mais votados reeuea.ram-&e a 
sa bstituir os vereadores, e foi necessa.rio quasl 
~sgotar-se a lista, para. achar-se· quem tomasse 
assento para executar as 'ordens do governo. 

Que efu.s não podiam prodmir o desejado 
etfe_ito. r~conhoce.rá. qu;;m. acompanhar 011 no~sos 
ractoctmos. .Assun aconteceu: não só foram a.s 
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providencias illudid~<s, mas tornad:ts completa- Su\)poz-se que ba.stava deixar livre o aecésso 
mente huprQficuas,porque o bohd~iro não podia d" mtl.tadauro a todos e fiava-ae na panaoea da 
manejar o npparelho distribuidor nem t~ pou- liberdade ao coJ?mCl'C Ío, na vara. magica da li
co prepa~r o producto. Resultou logo a esta- vre eoncurrenc1a para que as causas entrassem 
g-nação das boiadas e em co~qucncüt a reti- n~<> vias normaes e viesse ~ prosperidade para. 
rsd:a. dos boiadeil'OS vencidos m. l ata. todos! 

O l imile na matança. dia.rb. era. improficuo, I Julgou-se que dando faculdade ao boiadeira 
po1• ~uas poderosas cat~sas .: i• a eareneia de j de eortar seu gado estava . :J.chado o remedio 
officmv.s da parte do botadeJrO; 2~ o atravessa- contr:J. a imposiç1io dos marchantes. 
n1ento do g11do, o desanimo dos b~i~deiros na I Mas como funccionava este systGma '! 
luta com seus oppl·OSf>l?!'es .: ~ n~t1c1a. adrede Logo que o boiadeiro eoncot·ria. com os mar-
espalhada, de que o boiadeiro 1er1a de demorar ch:J.nles, estes colligavam-se e aba tiam um nu
muitos ~ ~uas. b:>iadas, porqüe o limito da mero de rezes superior M consumo ; descia a 
matança obrt{;'arUl. a uma prolongad!t espera. C:l.rne a preço nusoravel e o imprudonte rui-

Resultou a falta do supprimen to da carne, e nei:o era castig,,do co1u a perda de sua. 1\}erC<l.-
o clamor publico contt•:J. a medida _ dorm. · _ . 

O governo foi obriga<lo a entrar em nego- Accrescia aind:~. que enm os marchanles 
ciações com os marchantcs e a capitular, reLi· seuh~res el:clusÍI'OS elas oflbinas ~c ~reparos 
rando a mediaa do limito. de mtudo.s e s ·lg:J. de couros, e o mtne1ro, que 

No dia se~inte ~ earne, que esca.sseàra no não vom M. mercado roglllarme!lte, não p<>:li:~. 
· mer~do, fouuppnda com al>ancbncia. . t~r n~m officmas, ne.m pe~o:U tdoueo para o 

Tl'lumph:J.V:\. o monopolio dos mnrehantes li- sern~.o dellas. A.sstm, pots, todo .:~.9uelle que 
gados entre si . Os vinculas tios cOtljUI-ados fo- ousa~•n. cou~orrer com o tunrcha.nte na-se redu
t;am taes que ni!o só consegniro.m o.rredat• o zido a. vendet• sõ :~. carne , o perder 25 •f• do ya
mínei~o da con currencia, como tambem elCdttir l~r da rez;, a t il.nto monta o valor dos acces>O• 
rlo tner~o qualquer companheiro qu e rompia rws (miudO$). Era nest~ dEsiguo.es . condi~ões 
o· eonvenao. . que r.sperõ<.va-se ver florescer e fructifi car ore-

Estavam aniquilados · os esror~tos do mineiro giínen ch livr.e concurrencia! 
c ó .se11 proprio p~tector, o co;umiss3.río, viu-se Em 18?8. a municipalid:~.de, conquanto r eti
~uttas ver.es ol>rtgado a· cdpitu!ar dian te da r.'\Sse o hnHte da malaD:\.l\, f~rmulou novo re
hgn G ~ sacrifl.co.r seu constituinte para s:J.lvar g-ub.~ento tomando proVJdencms contra o mo-:-
os capltaes :~diantados I . . · nope>ho. . 

Após e:;se per:odo de perturbações, começon- · ~.Jl'overno, J>Orém, n~o !1-PPTov~u o a.cto cb. 
se a reconhocer que, nlio se podendo suppt·i:nir ed1h~ude; dom10avam as Idea~ de ).iberda.~e com- . 
os canaes n :J.turaes do negocio convinha fuci- mercuu a todo transe, mancenllhetra :t. CUJO. som
lito.r o escoamento po~ elles. ' · ~ra sô me<lt-.w:t.m os msrcho.ntes e o mouopJ-

Não se pensou, porém, em desoLs~roil-oa, lto! . . 
m:ts entt·ou-se etu tre"'oa fi~ndo-se sómente no Em i876, havondo snbtclo r epen h namento o 
regÍmen cspeetnnte ." ' · · preço da cam~ a. 1*· e atordoa:do com. os gritos 

Ora, basta uma r:.pida inspecção das di-, da J10pul:~ção_~ da io1prensa, o ministro do im
Yersas phase3 e condil((les do commereio de perto: que (tüto.s) pl·ofessava em, out~osa.~~~mptog 
gado, para. ..-erifiear-'e que não pOde ser pro- dou~nna_s espec~~ntes, . res~h eu mte, ur com 
ficuo 0 systema do laisstr alleJ'. ,, umn. se:-Hl de mc~tdas ~nerg1cas, entre as 9u:~e~ 

Além das considerações i r. ex pendidas, a fe7-sa notar a mvasao _pcl~~o Corça. puhhc~ ~a 
compara~.!o do v:l.!or do gado desde a t·e<>iií.o fe tra em 1\Iaxa.mbomb~, fora da. alçada muntct-

pll.~~o:il até o :~.çougue, demonstr3.\".Í. nososa pro- ~~~e o 
0f~~:~~~ll.>f1~ :Se~~:a~ers~d~o:e;~~lengo, 

poszçao. ,1 d - . · - d · 
A se t·ie dos preços é mesmo um fiel es elho '' as o 'Ve1•ea ? r commts -ar to, ou Vln o l\.S q u~l-

em que se t•efiecte todo oneo- ·0 (i). P · xas.de :.\lllb~Sll• po.rtes,_ma.rcbantes .o comtuts-
. .,oct . sn.r1os, deu razlto aos pnmetros. Assim :ficaram 

(1) Preço ma:-::imo de lliDn rei· .de 
375 kilos (peso médioYna ía-
:t:enda de criação, ...... . ... . 

Dcsp ezas de transporte. inv~r-
nnd:u imposições . ... ... ... . 

Essa roz produz: 

carne 51 °/o kilOgJ.'aiDnlll.S 192 a. 
500 réis ... ....... .. . ,,, ••.• 

:Miudos, couro, etc. 41il •fo de. 
peso ........ ... .... . ... ... . 

v. m.-4 

25$0:l0 

43$000 

.68$000 

915$000 

i5$00~ 

iii$000 

em divergencia os dous podet·es, que não se ou-
tendiam ou não entendiam o pleito. . 

O negocio terminou. por um accôrdo entre o 
governo e o g commiss:J.rio~. que compromet
teram-se.a fornecer:~. carn~ nccessada a 400 rs. 
o kilogramma. Os marchantes, porém, :fizeram 

Note-se qne o preço dos miodos. o couro é o 
do -m:Wldouro. Os rot.UhAdore. ganh:un talvez 
100fl00 ! 

.O luC!'O dodnterlu~t3i~ri03 ó, portanto, de 
400 •f~!! sendo ~ó o do n~ougueiro 100 •/o. 

B:J.st& a oloq ucncirt · dost~s algarismos ·para 
mostrar qnanto conYern reformar um commor
eio no qu 3l o ultimo . vendedor apura. quat:o 
yezes tn:1is ào que o 'p~actor, lll!ll:i.~P~~l.' 
nenhiUII processo industrial, nenhlimt::;üraD.l
forma~ão ou melhoramento da. :inereadoria: 
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~ebandar o gado e inutilisaram o aecõrdo, Os bus:os com uns tantos intestinos. só são 
vindo por sua ver. a :1lcançar do governo a re- comprados depois de soli'rercm certas prepara.
vogação da postura ~11e tr:\nsferiu a feil.·<~ para ções. 
o Rea.lengo. Sempre sem estudos exactos c incOr O sebo, os cout·os, os chifres, un.has, ca.bello, 
paz de fazel-os repentinamente.sempre dose ui- o osso da mandíbula, poucas outras pat·tes do 
dado nos tempos de c:cima, o g-overno c:omrnet- esgueltlto tê111 certo vahr \";:>nal, mas par-a isso 
teu ainda Jml,ior des:ttino inten·indo com um e~nge-se prep 'ra((ão loilga e mais ou menos 
remedio heroico ... o contrato Berlink. complicada. ou grande guanLi.d~.d~. 

Só a urgencia dll.s circumstancias imper-iosas . Só mencionamos o. qne é 'lCtua.l.mente ven-
a.ttenuam a falta de rellexM,a precipitação c:oill ~1do.: _wremos q1l<:.mu1tos outros pro_ductos, hoje 
que foi decretad>1 tão desastrada medida . o mais mutd1sados, p. dertam set• ap1·ove1tados com 
tremendo golpe vibr(l.do n<1 indust1•i" pastoril 1 ,;,'T.~nde V:tnt~gem. 
de .Minas e Goyaz e do qual restütot~!ogo a mi- Cllno Já. di,~emos, esses div~rsos productos 
seria de todos os agentrs. do commercio re- repre~ez:tam 2o 0/o e a carne 7;:, 0 / 0 do valor da 
spectivo. rez abal1d"-

Para obviar ás consequencin.s da doc:úleJ!"iH. E' nos 25 •/o qu·J o •narchante levava a grande 
da industria, causada prbcipalmente por cir- Yanl.agem na concurreu·ja com o minoiro, que 
cumstancb.s, umas ~ue os poderes pltblicos não podia prcpa.ral-os ou não conhecia. o meio 

" de distribuil-o~ Ms consumidores.· mesmos crearam, outras que avultara1n por su:\ 
incuria. e ínepcia, 0 governo resoh·eu atirar A carn:tra no seu novo regulamento procm·ou 
contra essa industl·i:J. decadente Ulll concu r- íguabi' as condições de ut<s e ont•·os e p:~.rJ. 
rente prot~yido. quasi offiçial, a impo:·taçao d 1 i~so pr ·parou o UO\'<) m~tad ;u·:o. 
,gado do Rio Grando e plat ino ! EEl1 31 de Dez•Hnuro do a nno passado fez-se a 

t•oruoçã) do m~•tadotlro pat•a a impe~í:>.l fazenda 
Félizmente a má 'lualidade àa cat·n~ do de Santa Cruz, onde as obra; da nov;l construc

ga.do tr:msportado ror mar fez abortar a ten- ção .1ttingi ramã som ma de 2.80():0008, segundo 
tativa, mas não antes g_ue o terror, emanado e infol'r:nad:J. n commis<:lo. • 
de tal :.bsurdo, tivesse t:choado no interior c No 1101.0 matadouro orgarür.ou-se um serviço 
causado immo.-nsos uesa:;t,e~. regul ,r de matança (1), montaram- ,e a.s oflki-

Ao lUOLi.vo que ap~ sent.J.mos ') não aos di- n as precisus para o ·tproveit<tmento dos miudos. 
rei tos e ao clamor da industria nacion:U de- Con1quanto imperfeitas ellas são 0 g-ermen para 
veu ella. a sua salvação. a creação e desenvolvimento de industrins a té 

Ella continua a viv·~r • .;mbora arrastando .o preserrte ig·noradas ou ,lesprezada.s. 
uma. e:dstencia rn~sq,uinha e pt· ·caria, :1 des- h1 felizmcnt•J n;uitos defeitos se notam no 
peito da iacuria, e do que peior é, d~s inte1·- n ovo m~t(l.douro. A distll.ncia de 55 kilometros 
venções des~st~adas do g-o~·~rno. quando pre- dllo cidade 6 nm incoll\"·oniente, c tanto maior, 
tende revolucionar o c(!)mmerrio contra as leis C[U<Illto :uais alta fõr a tempcl" .. ltura em cet·tas 
economicas. épor.ns do anno. 

Alórn· disso nstà o respectivo Len·eno pouco 
lU ::::ai~ d<l q uatro metro5 acima do nivel do m;J.r. 

Nestas Mndiçõ~g as agtlas do 1tà nib tem dccli
V~jamos, agora. quaes a< medidas consta.nt!!'' vid:tdo: f'lhs retlu~nl nas g-alerir~s dl) despejo na 

das duas propostas da municipalidade e da pro- prc:.ma;•. l'egorgitando os t•esiduos d·•compostos. 
jecto do Sr. d·.<putarlo Bez,~rra de Menezes. Com cffeitosemlo a distanci:•até o mar de qnatro 

A eommissão es"olherà n~ss·~' tt·es <h ·a·,len- kilOil1Ctr :•s. a declividade total !Í àpena.; de 
tos os qu•' lhe par11· er)m m ' lhores·n .• ar<>.· • alcan-~1f1.00l.l! E' escusatlo fazer comment:~.rios sobre 
çar? duplo fim dl' prote€,·er o produ·' to r " o ,:on- tal ~~wtrt!IJ. . 
sum1dor. s~m destrlÜr o :opparclho di~tribui- Nao. s · d~re ad~na~ .que uma .d~.s sU(l.S c,.nse
d?r int~rmedia~io qu··, funccionaudo em cnn- q:1~nc~as B~Jam epxdcm\"·' typhrc>~.s CtLpar.~s _de 
diçõca normac.s e·razoaveis. póde pr ·sl1.~ in1- dtzlmaJ· '~ popul11çlio local, COf!lO d.e tr,msmrttlr-
portantes s~rv,ços a. todos. se tt esta Cl1.ade. . 

Essas medidas não podiam ter con1•eniente Se.ndo i>·remediavel. o incanvenieute da dis-
execução sem fazer-scl uma reforma radical no t~ncliio, snlvo pelos me1os preservadores da de
ser-viço do matadouro. · . conlposiç.ão da carno e por s•1a immediata e~

Antes, porém, d~ expol-as lembr,Jmos as 

1 

pedição para. o Illercado consumidor, compete á 
seguintes informações : _ . 

Diversos são ~~ ~roductos dã rez ab~tid· t p~ra (1) Em. vcz do barbaro e estre.gadllr proc~sso 
o consumo, e dncJsos os con:,pr dor-~ des~es da decar:nta•:ão a machado. omp1·e~a-se 0 d 
productos. Daquelle;, alg-uns s~o \"e~ddos s~u1 secç\io d~ m~dulla cervi·:allogo ab:i~o da me~ 
preparo, oulr 's r:s:xge~ ruan1puluço ·s pam. o J ullu a!ong,.d:J., entre 0 axis e a teraeira ver
consumo ou_ emprego 1ndustrtal, :J.lguns tem td>r~. 
m13rcado ag_ut e outTos são e:s:porta.dos. . Se~vem-se para isso de um estilete montado 

Assim: a ~arn~ e ~e~p~e vendid~ logo ao em. uma. vara: a op era çã•J é feito. iitstantan··a
açoug-u_eu·o, tnterm~ta~lO necessar10 e quo mente e com gta~de destreza, ful~ninando a. 
portanto repre~enta. 1mportante papeL A fres- re~ com a paralys1a completa e se.,.uindo--se 
sn:a. (diversas viacerns)~ s liugua, mocolôs e I logo a sa.ngría. " 
·.n:uolossão tambem vcnd1dos SJ!ll preparo. mas A com.aissão .examinou pessoJ.lrnente esse 
têm compradores especiaes. · serviço e outros. 
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induatria. ut.iÜsa.ndo os rcsiduos, obviar ao se-
gundo. · . 

Os nossos habitos t·otintiiros, e a pnssivn. resís-. 
teocia á s.dopc<ão da tnooida. hygienicas como 
d:).S oonquist •s industriaes, ex.pli<:: :m plGnamante 
a conservação dM officinM estabuleciàus no 
novo matadouro, e exigem não sõ o seu desen
volvimento, como ta.mbem a creação de novas. 

Não se póde desconhecer que no noss~ estado 
actual, em que a ioici,tiva ind.i;-idual car ece de 
seus primm:diaes elementos geradores, a a•·ção 
e int~rvençã:o olncial torna-se imprescindiveL 

• Exüstem casas p<tro. matança 1le bovinos, 
ovinos e suinos (i): os r~pectivos emprega
dos cooa vez rnais se '1destram, e melhor desem
penh<\m · as funcções de que est:\o incum~idos. 
Ha otficinas para salg-a e pl'eparo dos com·oa, 
fusão do sebo, e manipula~iio dos bacb.os-

Os residuos se escoam para a !> salerias su'b
terr:tneas, onde ha abundaucia d'agua. <'.Or
rente. 

Os craneos e chifres são accumulados 'iu
distinctamente, tendo os primeiros sido esgota
dos nas ctLldeirns de fusã() do sebo. 

O san~ue (2) pela ma.x.Íina parte nilo é a:,ro
veitado. a 6 ot·çado seu peso ~~ll 20 kilogranunas 
por cada uma rez bovin:c-

0 conteúdo dos intesti11os é lançado em uu1a 
e:ctensa. área dentro dos fechos do mat;~.
douro. 

Os restos, que tem de soffrer decompo5iç1ío 
prolongada, ~ão tt·J.nsporto.dos a cert:t distctnciu, 
e atir!\.dos em uma especie de ch\wco, quo.! om 
oerta5 épocas do anno se tornar:.í uma ameaça 
contra a salub••idade. 

E' de urgencia rGCO:nllDendar que se tornero 
medidas contrf• tal erro. 

1 
O fficinas municipaes 

Assim, pois, . a _prim·.~ú·a providonci:• •:Ontl' :L o 
monopolio é s oonstrncção de ollicill>I.S lllnni
cip~es, onde, por um preço razoa.vel, se incu:nlJe 
a municipa.lid:tde de preparar os miudo ; das 
t•etes abatidas, cntrng-aodo-os ac cG!•t:ulot·, 
qun.lque,- r1ue elle sej:t, en~ estado de 11erem 
vendidos. · 

Discutamos esta tnedida. 
Não ha negar que ella é de grande vantagom 

pa.ra o minei!'<l, porque pel'mitle-lhe aproveitar 
os 25 °/0 de accessorios da rez que elle l,'lerdia 
quasi integ-ra.hnante, quando, rompendo o mo
nopollo. col·tava ó gado por dU·• conta. So isso 
bMtaria para armal-o pods1·osn.mente na luta dn. 

· concurrencia. 

(i) ,\ tnàtança de porcos no novo ma.Ladout·o 
n:io se re3liz:•r:i. provs.veliUentc, emqu:•nto uão 
se emprc;;u· ·algum weio especial de conser 
vação. 

A ca.rne do po1-eo deterioJ;'li.-Se tão ÍMilmente 
que cheg:1ri wmpletamente pe1'dido., aindl> que 
o transporte seja mais rapido. 

(2) O sangue foi cedido pelos marcbantes :i 
caixa municipal de benencencia, I'J.Ue só s.p~e
vei~ a peq_uen:1. parte vendida. às reiinaçõ~s de 
usncar. 

E' claro' t:>.mbem que se consUlta o interesse 
do c::nsumidor, !JOrquanto nesse coufticto vim· 
cerá sempre '1 uem melhor servil' ao publico. 

O direito du. camara está firmado pellls va:a
tu.g-eus do publico. Aqui não se trata. de um 
commer<~io exercido pela !U'lnicipalidade, por 
quallLo ni o é para concorrer no met·cado r1ue 
~!lu m 'ntem ess~ sCt'\'ÍÇO, mas sim parl cree.r a. 
1g unidade de CU'e.umsto.ncias para o~ concur
I-entes. 

Desde que a municipalidade seja obrigada a 
preptlrar os miados para todos os concurrentea 
não se póde rigorOS;ilUellte impugnar esta. me
di.dn.. 

Toda1•ia. não tautq p.-..ra respeHar escrupulos 
1le ce1·tos sectarios Bllpersticiosos d3.1l liberdades 
ideaes, ms.s 1)()r motivos obvios. entende a com· 
missão que niio deve :1 municipalidade ter o di
reito e~clllSivo do preparo n•n oflicinas. Cotn 
efteito não é de boa regra. combatar um mono
polia accidental com outro pur:l.lllente official: 
porquanto, supprimida a eoncurrencia, dar
se-lU\ a Mglig-encia. do ser vi' :o e cessa. o esti-
mulo do pt•ogresso. . 
Pens:~. a. commi$S."W que se de Te permittir aos 

par~i ,atlares a montagem de officina.s de pre
pat·o dos miudos, de sorte qlle seja livre a es
colha da ' municipaes ou particulares, comtanto 
que estas se e-;tabeleçam fóra do recinto do ms.
tn.dout-o o $0 sal>rnett:tm as prescripções hygia
niC<\S e á. inspec.çiío d:J.s autoridades sanitarias. 

A exclusão da concm·rencia particular serã 
ob tid~ pot· um uniço moitJ e esse com mald'ma. 
Yan tagetn do publico : .é o melhor preparo, o 
maior o.proveita.mento, o melhor serviço a a 
go.rantia de salubridade por pe.rte dos operarias 
municipae& . E' clnro que a. ca.m.ara, com ms.is 
recursos. podendo melhor applicar os princí
pios sciGntiftcos e leis inda.striaes, e&tà. em aon
dições muito mais vantajosas do que 011 parti
culares . A.s;im, pois, sempre que cessar a 
11oncurrencia des~es. es~ proTado que o serviço 
111unicip:J. fnncciona bem, a menos que a ca
mara se resiorne a ser prejudicada por deficits 
uest.e s·~rl'iço, o que não podetà acontecer per
ma.neutemen~c -

Aos que objecta.rcm que este serviço n.W ó 
de n:1-tu1·eza rnllllicipal ou o exerci aio de uma. 
funeç.M go\·ernament.~l póde set·l'espondioo que 
trata-se de uma medida não permanente e jus
tific:\da por altas conveniencias publicas. Desde 
que desappareÇAJJi as causas actuaes, deverá. 
cessar o trabalho · offieial. Poderá então a ca
mara at·rendar s.s suas o:1:lciaa~. reservando-se 
o direito de alta inspec~iio, de que não póde 
abdica~, e de voltar "'' regimen in1pue-nuào. 
sempre que o monorolío e o conhtio amea.çaretn 
a fr<tnca. concúrrencin. · 

Pa.-a que cesse o regimen do preparo officia.l 
ó necess:.rio que se crie uma atmosp'hera de 
v 'rdadeirn livre concur:·encia, em que todos 
possam respirar. Não se diga que na. actae.li
daàe h~~o liberdade de commercio : o que existe 
é a negação d.'\ liberdade, . porque outrn. cousa. . 
nàG é_ o roonopo!io, seJa of!ici.aJ. ·ou prodi!Zid_o 
por ctrcllmst:~nclas acc1dentaes.""O que a JQUJU
eip:tlid:tcle intenta fazer é ea~belecet--condições 
de "igu&liade para. tódos,' sem aa q,uaes não b& 
liberdade industrial. , . 
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.~ç01rgues mtmicipacs 

A z .. providencia consist.c na aulori1.-'\~.ão ' rue 
pede p:~r~1. ;~. cama..-a o Sr. Bc"err:~. de Menezes, 
11ar& o estsllclecimento de 11çouguos munici-
1'~os . 

Elh\ é um complemento do systcm:~ proje
ctado e complemento i.aclispons:wel, 

Co IR o prcpa.ro dos miudos tem o cor tador ,não 
warchante, todos os productos d:~. rez aptos 
p3.ra a vend:\: nem assim, po•ém, est.:i g':\ran
tido contra. o monopolio. 

Com effeito póde fal t:u--lhe o comp·adol', o 
ultimo intermediaria ontre o productor e o con
sumidor. Nã.o sô o m:l.rchaute' conhe~ mel.b.or 
o mercado,como_dispõe :~ctualmente, e póde em 
certas. circumstancias dispó1•, em ab11oluto, do 
.\ç.ougueiro. · 

Ligados entre si, são ell~s quem e~clusiva'
IDente fornec!lm a. carno aos açougues e podem 
se interpor como uma muralha entre o cortadot· 
por conta propriõL e o açougueiro que ó o 11p
p!U'elho distribuidor. 

Assim como elle póde ser, -e o ó muitas vezes 
açougueiro, é necessario que~o cort.'\dor t."lmbem 
possa se 1-<>. · 

M3S dirlo: E qu~m im:Mdo a este ele Vtlndor 
directam13nte ao consumidot· ~ 

Ainda a.qut é precito qlte a thco\'in. ele liheL·
d<tde commercial so subordin el nos f.'lc tos. 

Não é cousa. tão simples e qua se poss:t fnzer 
inst:~.u laneamoute :mont.ar um nçouguo. 

·O monopolio de gue tra.b~~s lli!O é um obsta~ 
culo permallente: e um mwugo astuto que s:) 
esconde Ott Stl mostra conformo as occn~iões, 
<t ue ~ombate tanto in, •estindo como recu:mtlo o 
que sur~e como um ~uerrilheiro quando :ttenos 
so espora. Pt~rn qno o boiadei1•o poi!sa cl'~íonder
se, é necessario que tenha todas ns armas S)lllprc 
prompt.aa. Diante de um~ colligaç.ão do tnar
chantes e a~-oug-u'Ci1·os,0L'ganizmln, por oxeruplo, 
juetament~ quando o miueh·o ae3-ua da ;•-pt·e
senta.r a.o 1.1\lho ttmil. pon\a. de gado, n:to p•:•lc 
este repentintlmente acltar c~s:~ aproprim!" c 
em logar couvcuietlte, :lpparelhos, iustl\Uaou
tos,tkar Jiceno;.o. l' te. p•n·a roo!lll4r ;.ç.ougnes em 
diversos pontos d:1 cidude. Si uão ach·.lL' tudo 

·. isso organizsdo, ver- se-ha oiJti;!:~.do a vendei' n 
COl.rlle aos colligallos; . ca.b.in4o fClritlo no termo 
da luta. -

!idades diff'0rcntes, propo_rção de. ossos, molhor 
córtc o dis,ccç.ão co:n·' iu$~rUJllenLo& apropria
dos, etc. Dest"nrte serão eUos um cstilllulo.de 
melhoramento p:1.ra os açougues parlicuiares, 
(:oncocrenclo com cllcs em grande provciLo do 
consumidor. · 
- E' de lal .. orrlom esta medida,. que, par:~ pro
duzir efi"<litos sabL:J.rcB, bMtar~ talv~z poder se1· 
installada sem que o sejo. etr~ctivament':l . Na 
verdade, desde que .os ,~,.ougneiros -s>J.iba.m quCl 
o corta.dor pódc vender p~r si n c:~1·nc, nunca 
mais ousar.io fazer ca.nsa: co:n:uum com o rno
nopolio, porouanto nulito mais té~o a rGcoiar ·· 
da. concumlÔ.ci:L dos ~.ougncs municipaes do 
que das ameaças o represalias dos ma. r
chantP.s. 

Ili 

A despeito das precedente:; prec<~uções, ainda 
o monopolio poderia erguer·s2 como a hy~r.1 
multicipeta . Este ultimo colo é o facto, m11ita~ 
Vll:tes repetido jó., llCl collig:lrent-se oa monopo
lisW.s coutr~ qll!llquer que concorro~. M talho 
:t.presenta.ndo á matança um numero de rezes 
SU!JGríor ao m~xiruo do consllmo. Embora re
sulm de t~tl !lb<lso uma. baisa no mercAdo (á pl'i
m··ira yis\a. em prov11ito <lo consumidor) clltl 
poderia c~us~r !!érios d~?aaalres. O fim dos m;J.r
chantes ó afastar e!)l breve tempo o cortador iso
lado que nii:o pédo suppo;:-tn.r como clles uz:nn. bai
xn. subitn, não só porque não continoando o ne
gocio, n;io se res:t.:•c,iL·i do prejnizo moooentaneo. 
como po~quc não dispõe do c:tpit.'\cs ayultatlos 
pn.r.\ esperar 11\Cllhor quádra. 

Si este plano ving.1sse, em ln·eye, af:.~stad" ,\ 
concur•·oncia, a. alta do geoero reverteria em 
m:tÍ•>r projuizo do consumidor c o cortador cs
~;lnuont tr.lo não ousnri 1 Yoltar ao Iuorc."ldo. 

lslo tem ;ocont.ccido muitas ve7.c~ . • · 
Já o diss?.mos: o gove1·no tanto se impressio

fl<I U ~orn tal.dJtiSO, quo, attriouütdo-lhe 11 causa 
de ~oda~ a~ peL·tnrbJç.\íes <lo commc1-cio de carnes 
verdos,-pcnsou remediat· <\ ellas CI'C'..ll.Ddo uma 
espccio ele ,justiç~ do paz CJ.;Ccpcional , U!ua ce
l :\n·e agencia oflicial, cuja hi:>toria não fat·emos, 
c <1ue em pouco tempo foi r econheaidn como 
ineffico.z. · Umu das attritntiçõos . mnis impor
tantes des:sc tri\mnal era a designação cquita
tiv.\ rios cortadores e do nnrnero de re1.es quo 
podiam cortnr, ·uem como do limite maximo dn. 
mn.tança, pro\'i<lcnch r-:'MI'll.da :tliã~ om outra!'. 
OCC«.Siõe 1· 

E' -par:l. obviar a isso que a caJUai•:t ostahc
lectlrà os açoug ues municipa.es que arrend:tr:\ on 
a.b1ga.râ· :~ pa.rticuh~es qu.e se suieit11.rüo a<'.l r~s
pccfivo . reg-ulnmon to. Ella. te1·:í. sempre ast:>. 
arma ~ppnrdbad,t pa.r:~. qualquer olllerg;mcia. 
Neste servi\O a c~mara não · terá vantag!lns 
pecun iarías. 

Haveci mesmo provavelme1üe sempre 1le{i.:. 
cit mas este ser:i coberto com a rencla liquida 
do matadouro~ . . 

O limite é nccc~sario <ladas . certas c ire um
st<•ncias, e, si como arma falhoa o aho,ó qu~não 
podü clle substituir as outras medid11s d ~ que 
j:i trn.tnmos. Rcmnido a. ollas acreditamos que é 
de gnnde a.lcance . 

ObSên·n.r-se-h:l conlra a idô~t de limite ilo for
necimenLo que clle obsta i · baixa do preço re
sultant~ da a.bundancia, o c1ue é ·exn prGjuizo do E' um ser-viço· de utilidade publica e nada 

mais. . . 
.Uém das '';mtageus d•) combater o mono

polio, os ll.Ç.(Ingues municip:1cs, mnis · dir-3ct;t
mente íiscalisados e subordinados a t•eguh- · 
·mento especial. garantirão . ao comprado!' o 
:peso e.J:acto, _a classincaç;to da carne em qua· · 

COilSUnli~Or. . · 

Res!JOO.de-se 'l'lCl essa lei econornicn. não é 
verda-!eirAmenle il-pplicavel no caso vert~nta; 
pO!"•luanto ns va.ntl'gens du supel•a.buudancia·são 
iofcrior0s aos inconveuie11tes d~ deterioraçi(). 
d~ ilnJ gcneto do primeir:1. ncccssida.d~,-do -pr<>-
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d?-eção uão _illimi~ada e incapaz de obedecer ro.- j A commissão abstem-se de longas . rl):fle:~:í'ies 
. p1da.xnente a~ oscüla.~ões do ftuxo e ~cflu:s:o da. : sobre tal contrato. O seu simples entlnciado 
. prOcura e ofiorta.. . 1 basta para mostrar t1nc elle ll<LO as;cnt>l mn 

Só M mercadorias. que nii~ se <lOt(;rior-.J.m, I princípios de justi"a. Em assumptos desta 
fiuando nlio consu:and~s logo, ou qu•) p~om I o:-dom u1ío so i!evc impor. ve:t:m:ies a. nlligueu1 
prwurat· est~ ou a.quellc mut·cado, serão reg1d:.~ " protexto de protec~~. guando a utíliuade pu
absolutamente polo principio d<~ baim pch of- blica niio c directatuenl() interes :ada . . 

•ferta ~<la ~ltll. pela p1·ocm·a. . A commi~são eutcntlc que a. pe~ar;olll tbve 
Asstm, aLUdo. quan~o pouco lmpl)rtasse n s~rLe se~ fac~l t::t tt "'' • o nem &e pó de obst;tr que c}ual

do prOd\\CtOl' C dos dtvet•soõ a:;reates dest<~ lU- quer Cld :td:~O tenh t St\:t o:.tlaag ( paru l<l fim 
d~stl'ia., e se pudesse ou devo~ae assistir impa.s- fót·' do t•ecinto do mlladonro. 
sivel i ruína de todos clles, tritundos pela Si a c.tmara municlpal quer tirar proveito 
engren:~.gem elo monopolio, bastari.l. a consi- d )~~s~ n ogodo, o qu<l ptitle f><zer inquasnonavel
dera.~.ão apon~ad:~. e o~ perigos de uma caresLia, mente, rll '>t~rvando-se o privile!_rio do pe·agem 
sue cedendo à :~.bundancia fictícia, p:~ra j ustific.'\r dl!ntro do ms.tadouro ~ deixando- t f!tCillt 1 tiva, 
a e::tcet>Ção d' que se trata. · não se comprehende porque r .Lz:io >~ liená dous 

O litnite aliãs· não impede o livr: jogo das leis tel"ços qa receita em proveito do <>rr~m::ttn te de 
economicas deutro de certo. :tml.>ito tl'aça.do pola ! un"l s~rviço si mplo •, que ~xige pequeno pessoal 
prudencia . . o c:tpit.~l insignificanta. . 

E" um appar~lho qu! sõ conslriug-irã quando A l'eceit 1 da ba.hnç.\ foi de 9:804~ em 25 
justos recetos de uma crise ou tentativas d) dias t5 ,\ 30 de Junho do corrente). A c<ttrtar 1 

um monopol'io se manifestarem: or3. · ni.ngucm percebeu 3:264$606 e o feliz contmtante 
censn;:ar:i u·ma. medid<J. que pl·oviclGncie em taes 0:529$332: sils mais de 80:000$ ele rJcei ta por 
casos. anno l . 

Não 1J6de haver receio de nbuso uo emprego · 1>50 dispcn >a comment:u·io ·. 
do ;se meio, porque o ha. ile cohibir o clamor pu- . Os _possuidore 1 actua.('S d~ b tl<lnç."\ <lemons-
blico, t.ão prompto a. eleval'-3G com es:tcta iR- tramem um fol llct.•, q_ne temos i\ vi.<;~:\, <J.U·:! nD.S 
tensidJde nos n.ssumptos a.ltinentes á a.l imen- cOD.llJl'l S a otl.o o homdeiro é lcs.'\do pelo mar
t..'\ção, como remisso e desvairado nll nsc.,.lis:v;.ão ch~nto em 7$380 )'lelo menos em cada rez. hso 
de outros J:'iUllos da administração. p:INCC verdade, mn; por que r <Zão ha. de ell .1 

Para que a fimçf.o do limite seja efficaz p1>ra Em.' obrigndo ~ pa.gar 8!)0 reis por cada boi ao; 
o fim em vista., é n0ccssario que a n1atança saja seu; iuteressádo 1 a.{l vogado3, q·o.t.ndo por 
llrOJ>orcion::.l: isto é, que a cada cortador sej:~.. muito menos põd~ ser escla.recido ~obre sou ue-
admittido o accesso do matadouro= pt·opot•çíio I g-ocio 1 . · 
das.:ezes qnc tive~ em condi\.ões (\e ta lho im- O St,. d~put:.do lle%err.l de Menez_es, cuj:~. 
mea1a.to. · compotcncut ne,tes assampto> a commlSsio rc-

P ar:l. isso faz-se mi~ter a. nlaro •~ão: q ue niLo ! conhece, f:l.r. g randa Cll.bedal do procos ·ci de p~ 
é mais do q_ne a matrícula. àas reze.s dechmtdas I sage:n, não porqu..1 de.;conheç:\ a. exorbit.ancia. 
apl<'\S pela mspecçii.o medica. . · d:lS condições act,lncs, ma~ porque entende ljUB 

Evita-se desto. sorte a. fraudo o go.al'da-se a o imposto municipttl der.e ser cobr;\dO 110r ttni-
equid:Mlo; ''ssím ser~ o ~ado al.nttido depois de l daile de peso . . 
o·xllntina<lo e_ desc:ll:~sii.do. . . . j A <:Ow.~nias~o .séuLe llào podet• a.~oi l1L.' o ~et.l 

A Juur;;a.~'IIO sc~a gt·u.Lmta c pode1·u. so•· fet!.a I substitutivo llltegralwunt·J, porqu~ elle n.la>· 
pelo p1·oprio possuidor, sol.> illsp····cl•ão do agente 1 ta-se muito da. redac~lio do projecto da ca111a.ra 
tnunicit>::.l, p:tl'~ cvita.1· ;\s c1nci:ms de estrago j l.Xlutlicip~l. Aproveitando algum;~.s de aua.a 
do couro por iulmbilidadc opera.tot· ia.. J ideas e muitas info~Dl\\Ções c publicn.,.;:;es ver-
. . b:1es com quo S. Ex. iilustrou :~. coJulnir;são, 

l V ·1 eat.end~ esta c1ue em eircumstO.ueiu.s iguaes 
Pesa.fle'.n do (Jltd.O 'lliuo derc preferi!· o plano da. camara, u tl uem per-i teuce a iniciativ;~. n!!. llll\teria.· Nas refte:s:ões 

Hs. no mnl3douro . uma bnhnyn pnra. :\ ['C:- I cx~endid~ neste trab;tiho ficai~ Utmbe~ dis-
~;etl\ do gado ew pe. . cutídos · dl\'Grsos ·pontos de d1vergenc~ da 

Niio ha duvida que osso a.pparclho, que a i commiss.'io com S. Ex. No tocantoi1.Q meto d~ 
commis!;Uo vi 11 funccioniLr, .pô{le so< util ao cor- [ cobrança, n pe;;~epção do imposto por-· cabeç.~ o 
tador, permittindo-lhe determinar muito ;,p- [.preferível, nno só· pot· seJ:' mai~ simple~s o pra· 
pr-oximadt~-men~o o_Yalor dé cada t·e•. r;:n~ veitr 

1 

Lico. ~omo tamhem porque ass!m estunul:t-:;e o . 
.. mostrar :io'bow.clc1ro, conformo nos tnform:t- melhoramento . dns raças bovroas . . Effectlv,\
ram, quanto era ·est<! le.;ado n~s estimat1Vi\S rr. mente à.esde <jUe o guantum do impoeto f~ r o 
Olho do co~<prádor do g-ado em ~é. I Jnc;mo, qualquer qnil saje._o ·_po.~o .d:~. rez. e do 

. Já se v o que a pesagem, fornecen dn <l:vlos interesse do. cortador .prefer1r a. tuaia -pes:\dD. • 
mais prcci$os sobt•e o -..-alor da mere:t.dori:l., Os inleressados Jl:l. pesa.gcm defendem-Do pe
tornar:i o negocio mais razon.vcl. E', porélll, . r-.\llte o b_oiadeiro dize.ndo que ella com ~ O!l:
isso de int&re~s ;:e exclusivo das psl"tes contra- tras imposições reca.he~n sobt:e o consunndor.. 
iantes. · . . . . Quand~ :LSSitn seja. . em. -. absoluto, impugna.n· 
. ·A balança actualmente. estabr!lecida . pet·tencG <lo-a an\p:J.tamos o i.n.teresse do coruumidor, .que 
a uma. .firma social, conccesiono.ria, .pri vilcgia.da, tamb ~xu ~ digno do a.ttonção. . · · · · 
que dà á camat·!l< municipal um tet·ço dos lucros . A c~mmissil:o não póde . aliás dei~ar de_ fazer 
do negocio e cobra. 2 rs. por .lcilogramma de suas· res3lvss. quando se ,pretellde eorund'lrar 
peso_ bruto, cêrca d~ 800 ts. por cad:\ · ~·ez. · .cDilW a::s:ioma.s de :applicação :geral ~ - .absolttta 

.. 
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l eis economicas como a que sa nllega. Nem 
sempre o imposto l'eca.he e::~:cl~sivamenl_e no 
consun..idor , e em nm negocto complic.a.do 
como este, faeil é justificar as du~idns conll"~ a 
ado .. ção de ta.l principio pal'a deduC\.Õ"s como a 
que-se pretende estabelecer. . 

v 
Feiras de !Jado 

Qua.nto a proposta do Sr. Bezer ra de Mene- · 
zes de aer a venda do gado foiln e):clusiv-.lmen
te em feiras e a peso, não acha a CJtum.siào 
conveniencia quej u~tifique lllais es~es vex!'me~. 
Feira di~ria, e ~rtan\Q mais e >1u~oda. e mate 
livre do que a ;oro posta, a o que ex1ste a.ctual.
mente ·~m Santa Cruz; e, aJopudas as me
didas que a commi:são upprova. o tuonopolio 
serà ma.is diffi.cilmente exereiào do que cotn a 
obriga~.ão da fei r11., minuci.o.<~unente r .·gula
menla.d~. que póde ser fa.cilmeat ' illudida . 

Não ha. ral:ào para prohibir em condi~.ões·nor
m:tes ao boiadeit•o a vl'!nda do seu gad ~ em ca
minho e obrigai- o a vir á. feira e ,;offrer o~ in
cowmodos e perigos de ama demora eru t1lll cli
ma insalubre, quando acha preço que lhe con
venha. seja quem fôr o corupr:tdor. Si ellc 
<juizer ir ao mercado concorrer C)m os inter
mediados, convem que se remo,·aro todas as 
difficuld:1des para isso e q1le se lhe preste au:s:i
lio e pr ;)tecção efficaz. As m·~dida.~ proposlns 
appa.relham-lhe as armas pnra a luta, lllliS 
obrigai-o a comba.tet·,qUttndo convem-lhe entrar 
em composição. n ão e j •J>to n~m l iberal . E' 
um contrasenso em commcrcio prot-;ger al
guem contra Slla vontade 011 inleresses1 m~i.:. 
mi quando as proteações custam dmheu·o, 
tempo, mil fo rmalidades e obrigações que o 
inn-enuo boi:ldeiro não comprehende e de quo 
de~nfia. por sua indole, Qducação pouco culti
vada. e tambem por dolo.roa~ experi· ! DC~a.. . _ 

A feira, será. som duv1da uma g.trautm s1 nao 
forem adopt&das as providencias qu') :1 commis
são ~nuUJerou e approva. Como porém ell ; Jõ 
são ma.is effieazes, é melhor simplifica r o meca
n ismo, supprimindo uma toda complicada. 

Vl 
· Chimica ü~ustrial 

Entre as addições quo a commisaão propõe 
ao plano da. municipalióade figura a cre~ç.io .do 
emprego de nm pron..sion:~l qu.c estu~e a. •tlili
sação e transform·•çâo dos restduos ms:1lul)res 
e :~.proveitaveis na indnstria. · 

Duas mnt::gens principa ·s h1 no respectivo 
trabalho: a salubrid:~.ae e v. creação de ri'iue?.a~ 
n ovM, não falb.ndo n& escola de trai.J::U.ho in

g ic:l da sciencía é cnpl1z de prodllZir·augmen
tam de dia em db. 

Le:nbremos apenas algm:.s delles: a :;elalinaou 
cola, os os~s e o~ cornos eulpt egados ~m varias 
industri..as, o pboseha to calcareo trib •sico. ma· 
teri:.. m·ima do phospboro e adubo d:l.S terrns, a 
:tlbun:iina do s:~.ugue, o carvão animal, m:> teri:J.S 
gt·axas, de tàa v~riadas applica~ües e <Ji,·et·so 
\•alor conforme l~ qu~lidade e pro~edencia, a 
pepsina e pnncreatin:l., resíduos ~aponi ficav eis, 
os .pellos. os ',;aes nmmoniacacs, os productos 
cy:.nicos, com os quaes f>l brica-se ó azul da 
! ... russi:, e outros cy•inuretos. o se rllln ou sóro, 
excellente a.clubo litJ uido para. terrns de cultu:a 
e principaLuente pl\r:l. a producçllo da m:;.tena. 
suecharina, etc. 

N~io hllo no boi uma só part~ que 11il:o s_eja 
aproveitavel: os restos abandonados_pe~'.l .m
dustri~~o siio aind J e:rcellente g unno, rli}Ul SSilDO 

em azoto e sscs! 
Tomemo.• por oxemplo um uoico producto 

desaproveitado no nosso matnd<J\\ro: o sangue, 
do qual só uma pequena porção é vendida aos 
refinadores de :~ssucat·. 

As 120.000 rezes abatid:~s :\nnnalmente dão 
no minimo 1.800.000 kilogral\lmas de s~ngue, 
c:üculando no minimo pot·q•te tomnmos po~ 
cada rez o algarismo de i 5 kilogt·:troUlas que e 
o qu_c produz um cav~..Uo, animt~l menot· que 
o 001- . -' ._ 

1.800.000 kilogr . de sangue liquido produzem 
53LOOO kilogr. de nzoto à 29," r.5 po1• kilogr . o 
que dá-lbe o vo.lcJr <:o mo estrume de i. i68.000 
francos ou 477:~ (a400·rs. o franco). 

A mesma. porção -de sangue ·fornece 462 
kilogr. de acido p~osphorico. rep~e~entando o 
duplo em phoepbatos e porta.nto vnlendo, 110b 
l 'SS!l ponto de vista, cerca de 100.0UO francos 
on 40 : 000$000. 

Desprezando outros elementos de calculo c só 
attendendo à t·iqueza do s:>.ngue em a.zoto.e 
pbosphoro, temos o setl valor como estrume, 
$em nenhuma preparação mais do quo ~ .dessi
caç,\o, 517 :200$000 (i). 

Tal e :1 cifra perdida só no d~spr~o do sanf~>ue 
do tuat.adouro ! 

Assim, pois, valendo o g~ngue de ~da r c_z 
4S300. só elle poderia pagar todas as t mpost
ÇÕe~õ e o trabalho das oflicín$.5 municipa.os. 

dustrial de que t&nto p~cisa. o p:1.iz. 
Não precisa a commi.11são alunp·-se l4a 

monstração de tão evidentes intere.ss>s . 

E' La! o atra7.o da industria entre nó; que os 
est~urues de curral e r~sid •1os . do matn.douto 
xlio ,,ruontotdos e perdidos. som que baj" um& 
pcss•.>a que os queira conduz~ r gro.tis para. 
a.pro\·eit.al*os na agricultu ra . lhtret~nto· in
cuit:l.s jjlzem e:~:co llentes teJ:ra• em eno~mes 
extensões jouto do estabeleClruento! Veem-se 
insignifican~&s plantações de cnnn" aqui e nlli, 
produzindo m·,l e podendo ser melhoradas con-

de- sid !f"avelru .. nce só cow o trabalho rle espalha-r 
na ter i"$ o riqa.is~imo guano c1ue ahi esui (2). · 

A pouca declividade dos canaes e:s:cretores 
do matadouro, produzindo facil estagn~ão dos i 1 · f · d ~ 'd 
resíduos, exis-e que ~ates sejam convertidos. ( ) .o, cal:u ? e. elt~ com <I~ ndos S otncCl os 
quàodo nao em productos utilisaveis. ·•o menos . p<lr P~>J en, clitnuca 111riv.str•a.l, i87 · 
em substanciaa innocuas, pela d~sinfecção ou I (2) De varias cidade~ dn. Eu ropa taes ~esi
Oiltros proce&soa de transform >ção." · -duoe são e:o:p_ortados para as Antilhas. na Ame-

. Os residuos utilisa.vcis industrialroente de I r.ica. onde os comp1'1\.Ul _po1' bom preço, porque 
~m matadouro pod m fornecer riquezaa .varia· c?n<titu_em o melhor estTume · pMll os C~J.nna· 
-dislimu· e· u · metamorph01e1 que a. ·-vara m.a• v1aes. ··. · . · 
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Admira tambem que, havendo (ir:md.e abun
dancia <la vegeta.es:t"nnicos d" melhor qualida
de (mang 1e, r.ambuhy) (i) junto do matadouro, 
ningaem queira íund"r um cortume p tra apro
veitar os 120.000 c:mros,w de boi,ann!lalnt~nte 
tirados no matadouro ! 

Os couros-actuahnetüe são salgados e expor
tados para EJ'~t·opa, onde seu valor é diminuido 
por cau'a da mesma operação ernt~regada em 
sua conservação. Là são •nacc:t•tdos n'agua por 
seis me~es p:tra perderem o sal e m.esmo assim 
nunca mais ~dquit·em o valor do c(J•tro fresco ! 

Entretanto n<io ha índustria mais simples e 
ruais lucrath::L do que a da tannagern ou cor
tu me das pelles a.nimaes. Só á ignot:Q,ncia 011 
á mã adminislração se deve a.ctr~buu· o mal
logro de estab<Jlecimen,os dest ... ord<?lll no l{io 
de Janeiro. 

Assim, exporL<tmos. conros sn.lga.dos e os im
portamos éurtido~.cqino simples lU~t.et'ia pt·ima, 
pelo qn:tdruplo de seu valor ! 

?i:ada mais diremos. A questão dM cal'!las 
verdes. oncarada sob este ponto de vista. não à 
simplesm~nt~ o forneciLU ·nto de •uu genero 
aliwenticio; ella dihta-se em lal·gos hodsontes 
e compt·eheudo o desenvokimerllo da instruc
ção profissional e d11 riq\lei:a publica soo Y_:J.
riados aspectos. 

VII 

Receita " rlespe~a. ·impostos 

A camarl. propõe o imposto de 4$ por ca
beça de bovino; 2.'3 por suíno e 800 réis por 
a"ino. 

Este i impo,tos produzem o seguinte · annu
a.lmcnte: 

4~'000x2o.ooo ..... __ ........ 
800:ç20.000 .•...•. : .......•. 

4SO:oonsooo 
16:000$000 

496:000$000 

N:'io calculamos o rendimenl;o da matança. 
d ' suino.,; n'lm as ímposiçõe.> de curral e de 
rezes •no t'las. et~. 

De.;co.nt:tndo o producto do imposto municipal 
qu1i a cam:tra percebia :.ntes da. reforma-do ma-
tadouro lGn1os : · 

120.000 X 1$-'500 ...•.........• 
a d0duúr de •••.••••.•.••••.• 

Fica o saldo. . . ...•.......• , . 

180:000$000 
496:00 $000 

316: 000$000 

Dedur.indo a de~pcza com o pessoal mesmo 
na ~~mg-er,td<t cifr:t proposta ( 22::J: 000$000) fica 
93:0.J0$00U pat';l a conservação e melhora
mento das otlicinas e p'l.ra o dcficit que possam 
ter os açou;;nes municipaes. · 
• A co•n,uissào , aceitando a imposição dê 

4$UOO !<ara o t tlho de cada rez, propüe reducções, 
em alguma; outras pot• exageradas e a de 800 
t•éis pelo talho de ovinos, n:lo só por es;a l'liZão, 
co1no Lambem para- proteger a cl'iação quasi 

Conelue 11. cowmissão se11 trn.lmlho olferc- .1b tndonaJa de anilllaes tiio utei; e que facil
cendo a.s eu~en •lns e a<ldiç.<ies 'lua lho p;\l'G<·em m •nto se poderia"' multiplicar no paiz, com 
C•1nvenieutes "" reg-qJa,,.eniO da. rn.mara muni- g'l'••nde vo.ntagem para o ·productor e o consu
cip!Ll. Algl•mas e~t:io fnad<~.Juont?-das_jâ cnn; a' lllidor. 
r<"ttexões pr·ecc.Jente•. ot.üTllS dtspe11sam .1 IS- As rcducçiíe~ não atfeeta.m o orpmento e:s:..; 
tilicn<;;in, ou po;· lt:L;,tal' ll. si;u,.les i1ttukão ou p:1sto. 
por f,•v.ercrn parte •lo :"ysle.11a adoVhdu co;t- 1' -ndo a commissão opinado que seja permito 
correnrb [>Ul'a a harcnonw. Ju s<tac< dtvers;•s <hs- tido ao< parti•;ulare< o e•tab~lecimento do ofli~ 
posi~ões. cinas, prupõe que, quando nãCl s·>jam utilisaclas 

r\.cotnp~Lnham ·o projectó d · t·egulnmento ta- a-; mun:' ·,paes, ;;eduza-se o pagamento pela 
belhi.s do nUlnero ,, veneim nto dus etupreg-arl<Js mat:tnça a 2$0UO por cabe~a-
do matadouro e su:1.s de~ ··'n .enci,.s, e d"~ íu1- Pat·a co·upensai." a di:rerença, ali:i.s ·pouco 
uostus a cobrar para o custei;J das o!fic:na~ ,, prO\':tvel, ha ;;•·ande margem no orçamtmto. 
para o cof.:e municiFal. • Além díS8D, no aproveitamento dos r ~iduos e no 

A cou1111is,;:to n::io .:óde :.valür h~ra as tabd- de•envohimen~ das varias indu>trias prov ·
las r·dercntes nll pessoal e seus vencimentos ni·mt••s do eatpt'ego de conhecimentos saienti
que importam em 223:30[)$, rn"s parece indu~ fico•, a c .mara munidpa.l ha_de sem duvid:t au
bitavel que, ta nto aqueHe c1mo estes, são g.nentar consi·L,ravelment'J seus rendim,~ntos, 
exag·•r-.dos_ torn·.Lndo o m, tadonro •tron. boa font · de receita 

Não conhecendo, porém, os detalhes, do ser- e pr. -~tando gra:ad, utiliJade á população. 
-viÇo e não s~antlo actualment·J co•l:lpletos os Nem sõ a camM!I.. municipa.l e 0 congurnidor 
diverSQS tt•;thlh.oa a elle attiMntes, e porb.nto do principal genero aliruenticio lucrarão oom o 
sendo de oresu:nir que naro todo o guadro do e~tabelecimento da.s medid;ss propostas: o au
pesson.l ,•stà. preenchido; tratando-sé t.<.ubcw gm~nto da t•iq~'Z't pu~lica. Jiz:incipalmente n~~ 
de um s -r,·iço sus·,e,;tivel .de ape~feiç )ameu~o reglões p~stons, as mdustn 1s e eommercla 
c varil\.~o. não póde 11. com~liss:io emendar de- referentes â criação qo gado, 0 melhoramento 
:finiüvament ~ as tabellas · d L agricultura pelo emprego de processas seien
. CotHO tudo nesta materia àep 'nd~ da r:s:pe- tifi•:os, ,, instrucção prafilHioual e a. fundação 
riencia, própõ ~ -se em "ez d:J.s tabelb.é uma au- de industrias novas no paiz, tae'l serão ·as. canse~ 
toriz:~ ção .à .c1~maca t.'ar;, organizar: o pesso:l.l C quencias bene~cas da ê:..e~ução intelligenb 
vencimentos com u.p~rovação.do gQverno. ~ leal do sernço do forn.ecunento ·dJ carnes 

. .. verdes. · 

(1) Aoicenia rtitida,Eugenia.nitida,·La.gam-,·. S~l3: das commi.ssõe.s, 18 de Julho d~:~882.
eularia racernosa. etc .. , (Mangues) Schínus Fe~~c~o dos Sanlos.- ~ontandon.-Thcma.z 
rhoifo~ia(CI!.ml)uby). . · . Pompeu de So-uza BraztL . ··· 
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Artigos o.dditivos :El!E:llllAS .i. PlWPOST.\ DJ!: REGUL.I~ENTO PARA O 

li.\ T.-I.DOU!\0 l'IJD!.ICO 
. Art. O gado que fôr tr<~nsportado pela. 

Ao art. 2.Q Acrescont.;-se. ao paragrapho : e,tl~J.dn.· de fe1·ro poderã ser abatido; sem que 
Serâ. contt•atado d.enti'O ou fô~n do p.:.iz UIU 

1 

:fique de obsCl''\'"ltção, precedendo a iuspecção 
prouss[oun.l, liM só para. o apmveitamilnto e medica. 
transform~~oç.'lo d~s resíduos das reze;; ~>batid!l"s 11o I At·t. A camar-;1 municipal cobral'' 
m:ttadouro, como bJ_:mberr;_ ~~.ra o n.p~rfelço~- I pcb matanç!'. e pl·eparos de cad~ 
mento dos pr<Jcesso, cmp.e.,ados nns Jespect1- rez bo\"ln• 
Yas officinas. · · -:-· · · · · ·• · ·· ·: • · · · · • · · · · · · : 

Depois do art. 9o act·escente-se ! · Do cnd1 on_no · · • · · · · · • · • · · · • • • · . -. • 
At·t. O ft' c ti~- do pes oal do matadouro De cada stuno. ·:- · · · ·- • · .. · • • · ·- .. · ·a . 0 e 0 8 • Da c:1da r.'z bovma. que se demorar 

po era ser a! ter;~ do segund~ _as nccesstdnd;•:, nos curr .; o.l · m a e 24 h . 
por proposta da. c"m:tr;\ mun1c1pal e :~.ppro\•açao 1 De cadn.l'õ!~e bo\·~na qnc ~~~~~.~1: ~~~ 
do governo. l ' -

Art N 1 ernpren-ado' do mntadoul'O currJcs, ~9ndo apt·oveltados ll favo!' 

4SOOO 
$400 

1$500 

$040 

t . d: e· 1 ~llmm •. do . " do l;Cssu1dor o couro e sebo pelas 
era 1r 1 o a aposen .. a na. I' offi · · · 5~()0 Ao :trt. i O ~crescente-se : aíJ!'escnlad :m- Id emas nmmcJpaes. • · · · • · • · • · • • • 

nualmenta,no mez de Janei!'O, nnll'eb Lorio cir- . em por s~~no. · · .... · .... -- • · · • ·• · 2.-j,OOO 
cumswnciRdodc todo o movimento do m<ttadouro, Id;;m por O\ mo.··-··--··"··· .. ···· ~i)O() 
comprehendendo os melhoratnentos t~uto da in- 1 . Por c:-.da ~ilogramrua de sebo Yinao de fó1'1\. 
dustria pastol'il, como das industrlll.S resultan~ 1 p~ra. as offic:tn.'ls, o que se cOlltrat:~r co~ o 
tes da mesma. Nesse relato rio :;e~ã·J. e~postas etfl i dtrector, ou;·tào o mestre g~~·~l. . 
syuopse toda.s as rechm:11;ões dos 111teress:ulos, j . Art. . ·~ curn3ra mumclpnl cron:_. açou
as solu~ões dad;u; e sens fundamentos. Pat·a o i gues mumctpa.es, arrendados aos parttculares, · 
cumprimento de~to. ob1•ig~ç1ío e~igirã llO n.1cz I que se &ujeitarão ás clausuhs o lo respectivo 
de Dezea1bro t•datorios pa.rciacs de cad;1 um dos contrato. 
empreg.;dos do mat3douro. Tambem ot•g:~.nizar:.i. o reg-ulun1ento destes 

Art. 25. N. 2o d'•pois da palavra rn:.:rch:in!:e I açougu•2S, o qual será. submottido à approv:~.çilo 
act·escente-se-taihador. j do governo. 

Art. 25. N'. 3• supp~ime .. se.a ultil\l:L p:u·tc Al't. A caruat·a municipal montat·ô. offi-
desde a. palavra-salvo. .. .. _. · cina$ -!lpropx:ill-das par<~ o aproveitamento do 

Art. jQ N, 1• em \'ez da palavra-tnn.t•cb;:mte sangue e restduos do gado. 
tliga-se-poS!Iuidor. Ar·t.- E' pe1·mittido aos particula1•es mon-

Arl. 33 .!S. 2• depois de marcltante ncrc,._ tlll' fc.ira do recinto do matadouro officinas tHU'i). 
cente-se- ou t.alhadores. I salga de couros, prel:'aro de .miudos e fusão de 

Al't. 52 N. 3o de?ois d(l. palnl'l'n ,,~oYcloantes I sebo. Est:1s o~cinas serão const~uidas s_egundo 
acrescente-se -ou talharlor. plo,no approvtLo.o pela camara. e 1D~pecc10na.du.s 

Art. 03. Supprima-se. pela mesma. 
At·t. 64. Onde diz ma.rchar.te llC~es•ent~-se Art. Os que prefel'il'em o uso das afli-

- ou talhadores, e supprima·ae cicsd<; as p:.b- ~inas _ po.t"tic~lare5 pagarão pela matança. o 
vros~e ind.k.ar, etc. 1m posto de! 2.';'UOO. 

Art. G5. Onde se di7.-pal()s mal'cho.nLe$- Art. A co.ma.ra obsto.l'll .que so abata. 110 
cliga.-sc er~o.:. substituição-palas pessoas que ,-e- . mat11douro numero de rezes notoria-mente su
Pl'<Me»tam. [ p2rio.• :~.o ma:rirno do consumo elll prejuizo de 

Arts. 06, 67, 68 e 69. Depois dt\ pllhvra- r qulLlquer concurreute i uw.tança. 
tuat•ch.ante ~~occrescante•sc-ou talhado,·. Art. Nenhurna. rez se~à abatida anLes ole 

Art. i3. Onde se di1;-por melo do systemn Sllr inspeccionad._ pelo medico. Depois d:~. in-
a. vapor-diga-se! pelo sy.-;ta:ll:l mlli.s r.perfei- specção s~rá. o g,\ào rna!"cado com '' mnrca. do 
ç.o~ào. · dia, e o interessado rcceberi uma gui:;., que 

Art. 74. Ajunt :.s~ 110 fim: productos. serã gratuita. . 
Art. 7ô. Onde diz! 500, uiga.-~e- um kilo- Art. Quando se reunir 110 matadouro nu-

metro. mero de rezes su Derior a~ consumo, os concui'-
Art;. 77, 76 e 79. Substitua.rll-te rolo se- rontes ã nt:>ta.nÇ:t. se sujeibrão ·à, proporção, 

guinte : Dentt·o do município nelltto nfl.o se ·que terá pot• base o mo.ximo do consumo- . 
poderi lll:\tát· gado para 1·c.nda publica. em §Esta proporção se farà entr·.l os concurrentcs 
qualquer parte que· não sej:l o mat&douto pu- que apres~ntarem as guias de marellção, s_enqo 
blico. " prefeáda.s as mais antig-as até o triplo do coú~ 

§ {.c Nas f~eguezías subut•banas ·a ctl.llltl!"a sumo diario. · 
podel'â conceder licença. par3 o estabelecimento Art. O invcrni~ta. ou seu repres:nt:Í.n.te, 
de rnatt\douros sob sua. :fiscalisa.ção e lDra con- concurrente á. matança, não necessita de li
sumo ~xclusivo r1as referidas fregueziu.s. cença especial, nem pagarà outJ.·o imposto alem 

§ 2.• A ca.niara muil.icipnl· ·não poderà ])~o- do ta.:a.do neste regul:t.mento. 
hibir a importação de . cane!l verdes de outras .ol..rt~ A . pesagem do gado 'em pé é faculta.
proeedeneias, com tanto qua sejam expost:ts em tiva, àependendo tão somente de ajuste entre 
csta.d:> de porfeila conservação e em m ·rc:ados os concessionarios do resp~cLivo cunt.r.lto ou 
determinados e·fisca.lisados pela mesma camara., seus successores e os forn~cedores de gado. 
sujeit.ando-sl) os vend.edores !ls imposiçües, que Art. 0~ ta.lb.adores poderão retirar~ . os 
forem ·estabelecidas. · · · · · - couros verdes antes. da salg-a, sendo deduzido. 
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do imposto a quota parte, qu.e o director ar
bitrar eom audiencia do empregado encarregado 
d11o respectiva officina •. 

Art. Os vencimentcs dos empregados e 
ope ra.rios do matadouro e suu.s dependenciaa 
serão :fixados pela ca.mara. municipal e appro
vados pelo governo. 

Sala. das commissões, i8 de Julho de 1882.
Felicio dos Santos.-3fonta,~don:-Thoma; 
.Pompe~. 

Regulan1ento para o Inata
douro publico 

TITULO I 

1XJ l'ESliO.lL E SJ.t Ol\G.Um.\ÇÍO 

CAPITULO I 

Dos empregar/os em. geral B s~a nomeaçüo 

Art. i. o O pessoal do mn. tadouro publico 
compm'-se-ha à<l empregado3 e opar:.rios. 

Art. 2.o Os empregados serão: umdirector, 
qu:~tro medicos, tlm ii.el-~hcsoureir?, .dous cs
cripturarios , _um. pl'lmelro mach1msta , um 
segundo rnachinistn, um me>ll"e geral d!ls offi· 
cinas, um fiel, um inspector de tra.n;portes, _um 
feitor geral. nm a.genee comprador, u~ porte1ro, 
dous ajudantes do m~stre geral e fettores. 

O pessoal na estação d~ S Diogo se comporá. 
de >lm. superintendente d- um .escrivão' 

Para.grapho unico .. Ho.verâ igu.a.lme?-tc para 
administração o segLJmte pessoal1nfor10r : um 
continuo e treA serventes no matadouro a um 
continuo em S. Diogo. . 

Art; 3,o O m~stre geral ó o di1·ector das ofli
einas do matadouro, n quom o>tíW sujeitos o~ 
operatios resp~ctivos. 

Art. 4.o Os op~rarios são OJ trabalhadoras 
das o'fieinas e b seu numero s~rã designado em 
ta.b~lla "~pecial, que pód l ser modificnda. pela. 
IUma. ca.mara, por proposta. do direetor. 

Ar,, 5.o A nomeação dos empregados serll. 
feita. pela 1Um1!.. c:1mara. 

Art. 6,o A o.dmisSiO dos operu.rio• polo di
rector. · 

.ArL. 7.o Os empragadoe devem todos sabor 
ler e ser mai.ol'êB de 2:1. annos de idade. 

Art. S. o São condições indispensaveis pa.ra a 
a.dmiss o dos operarias : 

:1.. o Ter mais d.e i5 annos de idade. . . 
2: o Ser·· b~m comporUJ.do e ter a n.ece s;;ar1a 

::-obustez. .. . 
Art. 9. ~ O a opel':J.l"ÍOS das differan.tss offi.ci

nas poderão ser transferidos de uns pat·n ou
tros .trabalhos, quando a cop.veniencia do Mr1•iço 
as;im o exigir; ou. quando .não hou.ver o que 
faze!' na sua repartição. -

.CAPITULO II 

De,crcs e attribl.4i~ões do pessoal: 

'SECÇÃO I 

'Do àirector . 
·- Art. 10. O director é subordinado á Illma. 
.c9-mara' e na parte adroinist1-a.tiva é a autoridade 
a que e&tà. a1.1jeito todo o peesoal do ml\tadoaro • 

. v. m.-5 . . · · .· 

Art. i:L C·Jmo chgfe do serviço àdmink- ' 
tra.tivo compete-,lhe ; 

i.o Communicar á ruma.. eamara semanal· 
mente todas as''occurrencias ·dignas de neta., 
prestar aos vereadores, com a prompLidão 
possivel, quaesquer informações que. lhe forem 
requisitad:is e propo~ as reformas e melhora
mentos que tiver por wnveniente a bem d1 
serviço. · · 

2.a Manter a disciplina e boa ordem em todo 
o pessoal, e"Yercendc a su.a autcddade, para 
que seja fielmente cum:prido este regulamento 
e o regimento interno. · 

3.o Admoestar todos os empreg-ados nas ful
tas que commetterem, applicando as penas 
impostas no l.'egimento int<n·D.o. 

4.o Dirig-ir o ex:pedientc, itssignar tod;1. a 
corresponden.ria, íisealisar a. escriptura~.lio, 
sendo ímmGdistamente responsavel pelas con
tas do estabelecimento. 

5,° Físco.lisar tudo que fór para o serviço do 
estabelecimen ~o. inf61'mnndo à Illma. c.a.m.ar•\ 
si os fornocedores cumprem as condições. das 
seus contratos. . 

6.a Inspeccionar coi:n os medicos de semana, 
frequentes vezes, M officinas e arrecad,ções, 
fazendo cans~rvar tudo Ra melhor ordem e 
asseio. . 

7.• Conferir e assignar M folhas de paga
mento, os mappas do movimento do gado e os 
~antas de receit1 e despeza. do m:1.t1d.ouro. 

S.• Verificar semes b.•J.lmente os .inven~J rios. 

SECÇÃO li 

Dos medicas 

Art. 12. Os medieos silo B\lbordinados á lllm:>.. 
C.'\mara e ao director, no que fô1• da6 attri
buiçjes deste, como primeiro funccionario do 
m\\t\\dO\ll'O. 

Art. 13. O serviço .dos medicos será por 
elles des~mpl.lnb...'l.do alternada.monto, conformo 
detarmi.n~w o t•egimanto inte\'no. 

Art. :14. Competo aos m~dieos :. 
1.o Fazer o el:u.me de todo o gado que entrai.' 

no currnl. 
2.o lnspeecion<tr o serviço d9. rn:l.tança. a 

exa.minu.r minuciosamente todl a carne e Vls
' ceras, á proporção que ferem extrahidas d~ 
rezes. _ 

3,o Examinar todos os miudos, depOls de 
preparados, e o sabo, depois de fu.ndido, par.t 
vel'Íncar si for.1m empreg-ados os processos 
est:lbelecidos, e si estão em. estado. de sahir 
para o consumo. _ 

4.~ Propor qualqner :providência que Jul
garem a bem do s<rv:iço que lhes está affecto. 

Sl!:CÇÃO III 

JJo fiel thesoureiro 

Art. 15~ O fiel thesonreíro. é subordinado :~o 
director e á. contadoria da lllrn~. ca.mara~ 

:Art. iô. Compete-ihe ; . . . _ 
{.o .Arreoadsr os impostos e cont.r1bu1ç_oes 

dos· me.rchantea, conforme o ·qua d1spU2ar o 
regimento interno. · 
· 2.o Dirigir a oscrip~ur.1ção e o e:xp_ediente 

dP. rcspeetiv'\ repartição •. 
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SECÇÃO IT 

Dos escripturoriO$ 

Art. 17. Os escripturari011 são subordinados 
a() direotor, ao fi.el-thesoureiro e "-O :fiel. 

Art. 18. Co!_llpete-lhes.: 
Lo F~zer toda a eserrpturação do estabele-

cimonto. ·. · . 
2. o J<~orni.u.lâr os maJ:'pas do movimento de 

todo o gado. 
3.• Receber dos feitot'es da. matança a pa.rte 

di&t'ia do gado abatido, para, depoia do escl'ip
turados, formular os manifestos que devem ser 
enviados a.o inspector dos transporte& para ser 
formulada a relação dQ peso. 

SECÇÃO 'f 

Do fiel 

Art. i9. O D.el é subordinado a.o dire-
ctol'. 

Ar~. 20. Compete-lhe: 
i.• Verificar o ponto dos operarias. 
2 .• Manter a boa ordem e disciplina ent;re 

os opera rias. fiscalisar o tratamento do gado 
no curral, dando parte ao director das oecur
rencias. 

3. o Detalhàr e tiscalisar o serviço da limpeza. 
geral. 

4. • Ter a seu cargo as arrecadações. 
5.o Requisitar, por esttipto, do director oa 

'ltensilios. generos e mais ol>j ' CLos paro. o ser
-viço do ~stabeleeimento. Jiscalisnr a entrada de 
tudo e prover á sua consen·a.ção. 

6 . 0 Assistir 4 pesagem do sebo, conferi!· as 
partes de ca.da possuidor e cobrar recibo pela 
entrega.. 

i . o Rever e :~.asignar &i!mestralmeute o~ in
ventarias. 

OCQÃO TI 

Do portei>·o 

Al'l. 2t. O porteiro é suboroina.do M director 
8 ao nel. . 

Ar\. . 22. Compete-lhe : 
. i . o A guarda. do estabelecimento e a nsca

m~~oção externa. das officina.s e portões. 
· 2 . o Cumprir todas as ordens que lhe foram 
dadas pelo director ou fiel. 

.A.rt . 23. O porteiro serâ subsLituido nos 
seus 'impedimentos pelo empregado que o dire
ctor designar, até deliberação da lilma . ca-
ma.ra. ' 

s-.:cçA.o m 

lJo mestre ge:ra~ das offici'M.s 

Art. 24. O mestre gersl das olBcinas é eu
bordinado ao d.irector. 

Á'rt. ~. Compete-lhe: · 
i . o Dirigir todo o tral>alho du oflicínas de 

salga, ÍW!it-1 de sebo e preparação das 'dobradas 
e tripas. · 

2.° Fiscalisar qne oà productos da$ officinaa 
sejam convenientemente prepa.ra.dos, separa!ldo 

aa mercadorias de cada. IUil mareh.ante ou tri
peiro para. não haver confqsão. 

3.o Empregar no preparo doa miudos, em 
geral, o systema· mais aperfeiçoado, salvo o 
~ de he.ver instrucções ern contra.rio dadas 
por esc ri pto pelo marcha.n te ou trípeiro, don.o 
da merea.dorta.. . · ' · 

4.0 Vigiar que na:o haja troca., extravios ou 
deteriorações àe productos. .. 

5.• Manter a. ordem e. a disciplina entre o 
pessoal que lhe é aúbordinado. · 

BllCÇÃO vni 

lJo (eilo1• geral e dos feitores 

Arl. 26. O feitor geral é subordinado ao ili.
rectxrr e ao tlel. 

Art. 27. Compeoo-lhe: 
1 . o A direcç.ão dos trabalhos dali casas da 

mabllça e tendaes. 
2.o Escalar o serviço diario que tranamittirá 

ôl.O!I feitores P"ra. ser e:s:ecutado . 
3. o Superintend 'r no serviç.o da limpeu 

interna das eMas de matança. e tendo.es. 
4 .• Dar ao dírecto:- parte díaria de todo o 

trs.ba.lho e occurrencias. 
Art. 28. Os feitores sào subordinados ao 

director, aos medicos, ao :fiel, e ao feitor gera.l 
e ao mestre geral das officinas. 

Art. 29. Compete-lhes: 
i. • Cumprir toda.s as ordens e instrucçõea do 

feitor geral relativas ao aerviço. 
2.• Tomar o ponto dos operarioa. 
Art. 30. Compete ao feitor do curral: 
i. o Rece\er n~ tarde de cad& dia todo o gt.do 

que tiver de aer abatido no di 1 aegu.inte e 
marciW.wo com o aignál. usado por cad& um 
murchante. 

2.• Ob!lQrvar que não .aja m&rezuio pelo al
gum 1em pr1h-i.o exame raedico. 

3.• Dirigir o i>&&aoal do curral de accórdo 
com u inatrncçõea que recebor do feitor. 

4. • Partieip:u• u falta a do peuoal e lU oe
currenciaa ~ue se derem, afim de que o di
rector providencie. 

5.• Reapeit:l.r e fazer cwnprir u ordena que 
receber sobre • e~trada. do lr8.do par& & ma
tança. de maneira a. não bli.Ver preíerencia 
entre os marehantes·. 

6.• Levar a exam • a rez que, eataadD já ma~ 
cada, der indieios de enfermidade'. 

Art. 31. Ao feitor dos, carros eo~pete: -
i. o Obedecer ás ordens de serviço dadas pelo 

segundo 1Il!1chinista.. : , 
2.0 Dirigir o ruovim&nto dos ca.rroa da. ~t~an

gueira, n!!o permittindo que a rez seja lançada 
em. outro log ar da rampa q_ue não aquelle indi
cado .pelo feitor da ma.ta.B.ça. 
~· Não permittir que as portas da ma.ngueir& 

fiquem abertas nem deaamparadas. 
4.0 Não _perm.ittií- que oe operarioa &e agglo

m&rem adante da mangueira. 
5.0 ProhibiT a agglomeração ele pet!80~ ea

tra~as ao servi~ sobre a n.~pa. 
Art. 32. Ca.mpre a.mda ao feit.or doa oarroa 

faU~r. com oa operarias sob IRIAS ordelliS, a. lim-· 
pe~ da c:>sa. da X~Utança e tendae~~, immedia.
tamente depoif da sabida da ultima rez 
morta. · · 



camara dOS DepLtados -lmp-esso em 30/0112015 08:00- Pâglna 16 de 60 

Ssesão ~m 19 de Julho de 1882 35 

Art. 33 . . Compete s.o feitor da mata.nça. : 
1.0 Dirigir o trabalho da sangria, esfola-

mento e esquartajam.ento das rezes. . 
2; • Attender qne as ma.reas externas usads.s 

pelos marchantes nas rezes vivas correspond!l.Dl 
ll.s de que se servem nas rezes mortas, afim de 
não ha.ver trocas e extravios. 

3.• Mandar separar immedia tamente a rez ·e 
visceras que parecerem s.fiec tndas de qualquer 
molestia. afim de serem e:r.amina.da.s. 

4.• Dar ao feitor geral parte das occurren
ciaa aiim de que elle providencie. 

Art. 34. Aos feitores da matança dos suinOtl 
e ovinos competem as attribuições deste regu
lamento e do regimento interno no que íõr ap
p).ica. vel ao serviço, e mais, fAzer a limpeza 
das ofticillas com o pessoal das mesmas. 

CAPITULO ll 

.S:&:CÇÃ.O I 

Do inspector dos transportes 

Art. 35. O inspector dos traneportes é sujeito 
á.lllma. camara e ao àirector. 

At·t. 36. CoJDpete-lhe : -
i -.o Estabe~ecer as rela.ções do peso da carne 

de todos 06 proiactos enviados do matadouro, 
para servir de base ao pagamento doa fretes á 
estrada. de. ferro. · 

2.o Fazer a.s reclamações á. estrada de ferro, 
a bem d:t regularidade d() serviço dos trans-
portes. · 

3. • Reclam&r contra as fa.lta<> aecusadaa pelo 
director oa pelo superintendente. 

4.° Fazer despachar tudo qua.nto se destinar 
ao ma.tadouro com a poesivel urgencia. 

5.o &quisitar as passagens para os empre
gados que, a serviço da lllmn. camara, hou
verem de transitar na. estrada de ferro. 

BlCCÇÃO li 

JJo agente comprador 

Ar~. ~. O agent~ comprador é aubor&ado 
ao director e in~pector dos transportes. · 

Art. :rT. Compete-lhe_ agenciar a cGmpra dos 
objectos qué ae àestinarem ao matadouro e&
calisa.r a fiel execução dos contratos firmados 
pela: Ill'ma. camara com os fornecedores. 

Art. 38. O a.gente comprador é obrigado a. 
ter u.ma. eseripturação regular de todas as com
pras e deapachBs <lue e.tfectuar. 

.AJ:-t. 39. E' obr1gado a cumprir as determi
naçõe!l do regimento interno que lhe disserem 
respeito. · 

CAPITULOID 

DOS r.tACHINIST.A.S E FOGlllSTAS 

Art. 40. Os machinistas do subordinados 
ao directOr. · 

Àrt. '4i . o primeiro ma.clúnista e o chefe 
do -· serviço· das machinaa e tem sob sna. di

.. reeção as ofticinas de carpinteirO, ferraria e· 
cntel~. · 

Art. 42_ Compete ao primeiro machiniata.: 
1. o A distribwção dos foguistas pa.1·a. o ser

viço das diversas machinas, alternando-o Q.e 
ID.3neira 'a trabalharem em todas as o1lieinas-

2. o A direcção dos oon.ccrtos de qualquer peça 
dos machinismos que se inutilizar. 

3. ° Fazer por escripto ao director as requi
sições de combustível, graxa; cabos para os sa
rilhos e '!llachinas,. bem como tudo mais que fôr 
necessar10 ao ~erv1ço a seu cargo. . 

Art. 43- O segundo ma.chiniata é o substiLuto 
do primeiro machinista e immediatamente Bll""' 
bordinado e l~r& a seu cargo a direcçio do ser
viço da mangueira. · 

Art. 44 . Os foguistas são subordinados im
mediatamente aos' machinistas. 

Art .• 5. Os fogui$las têm a responsabilidade 
das machinas que dirigirem. 

Art. 46. O numero dos ma.chinistas será 
corréspondenle ao das maehillas e mais um que 
estará elfectivamente na ferraria • 

Art. 47. Todos •s foguistás furão serviço n&JI 
ofticinas de reparos e concertos, quando lhes 

. for ordenado pelo 1° machinista. 
Art. 48. Os foguistas serão admittidos e de· 

mittidos pelo director por proposta do 1° ma
cbinista. 

CAPITULO IV 

DO SUPERINTENDENTE E DO l:SCRIYÃ.o 

Art. 49. O superintendente é o chefe de todo 
o serviço na estação de S. Diogo. . . 

Art. 50. Está sujeito á Illma.. ca.mara. 
ArL. 51. Compete-lhe : . 
1. o Dirigir o serviço do recebimento da carne 

e viveres provindos do m:~.tadouro. 
2.0 Superintender no movimento da venda Q 

distribuição da. carne, :~.ttendendo às reclama
ções dos in.teressadoe, desde que nil:o importem 
el.las em qualquer obBta.culo ao livre commercio 
do genero. 

3.• Manter a. ordem e disciplina dentro dl) 
edüicio, de eonformidsde com o disposto n• 
regimento interno. 

Art. 52. O e1crivão ó aubordina.do ao &uper
intendentG e compete-lhe : 

1. 0 Substituir o superintendente nos aeus 
impedimentos. 

2. • Fazer toda a escripturnção go estabele-
cimento. . 

3. o O•ganiza.r mappas mensaes do movimento 
do commercio da carne, onde venham indicados 
a. quantidade, peso e . o p1·eço znéd..io da carne 
pertencente a cada marcha.nte . 

CAPITULO V 

JJa limpeza 

Art. 53. A limpeza . .do lXIAtadouro se fará 
todos os dias, a. das officinas immediatameniEt 
depoil! de findos os trab~lhos respe~tivos. 

Art. 54. Aos opera.r1os da.s 00Bc1nas compate
a limpeza das mesmas até ás sargetas externas. 
Na. offi.cina dâ m&tan~a. dos bovin9S c.·a. lim
.peu ·compete aos operarios ~mpre~,(._ri.o8 
carros.· · --
. Art. 55. Os feitor e! são obrigados a dirigir a 
limpeza :nas auas respectivas ofli.cinas • . · 
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TITULO II 

C A P I T U .L O I 

J)a. matança dos s11inos e O!)Ínos 

tempo, dMde oue 03 maroh~nte> ·paguem no ma
tadouro a alimentação das mesms,s, conforme a 
tabella j1mta. a. este regulamento. · 

Art.· 70. A condúoç.ão· da. carne e miudos 
parJ. 0 3 açougaes serà feita -cro carros de mola, 
de mD.neirn qn~ esses productos não s·: det~-
riorem nem vão exposto> ::i. vista . · · · Art. 56. A matança e prep:~.ro dos suinos e 

o,oinos será feita por empregados e opera.rü>s 
da. illustrissi.ma ca ma.ra.. 

Ar~. 57. O p~ssoal dessas repartições se 
comporá dos medicas, fiel e í oitor geral do 
estabelecimento, além dê dous feitores c dos 
opera.rios necessarios. 

Art. 58. A competencía dos Í4itores estâ de
fulida pelo a.rt. 34 deste regulamento. 

Art. 59. Os suinos depois de mo1•tos e la· 
vados e:s::ternamente serão abertos immediata
. mente e e:s::trahidas as vis ceras. 

Art. 60. A ma.tança dos suinos e ovinos 
será realizada pelo melhor systema. conhe
cido. 

Art. 61. As dispo~içues do presente regu
lameato que disserem r.;spCJito á mntan,.a, CJiu 
geral, são :~.ppllca v eis as officin.~s de prepnro 
dos sninos e ovinos. 

CAPITULO 11 

Dos ·marchantes c tripeiros, seus de-ucl'es e 
o7J,·igw;5es 

Art. 62. Quem mandar ::mdo para. se~ cot'ta.. 
do o o> que comprarem miudo.1 no matadon~o ou 
em S. Diogo n eam sujeito.> :~ toda-; a3 (\isposi
lfÕ)s do presento regubme~to o do regimento 
mterno, na p:~orte que lh~s dt'>3P.r respeito. 

Art. 63. 0 ; m.areha.ntês são obrig:~dos Q.O 

p:~.gatB~nto do preço que o m:~t:Ldouro deve per
CQber pel.:l. prep:u·:t<}ão d :s rezes c mais ser
~iço;, conforme :n hoellas ,juntM n. este r~gu
lamento. · 

At·~. 64. E' pet•mittido aos m·•rchantes tet·cm 
llO m:~ladout·o, dul".mte as horas do trab ·lho 
uma. ou mais pessoas de sua. eonfi:lnç:1 p:tr:l ns: 
sistir e indic:o~r ~i quizer, o sys tcma. do preoparo 
das rezes o m10dos; se~ que esta. faculd·tde 
embarn.cci a boa ordem do serviço. · 

•Art. 65. As pcssous de que tr.•b o artigo 
prec~_de nle serll.o abonadas pelos marchantes e 
a. lllma. cama.ra res~lva o di1·eito d: I>:zel-M 
s:iliir do maiádouro preced·mdo qn ·ixa do di
rectoi" , de que cmh:1raçam o S' rvi~.o ou p ·r
tnrb&m a ordem. 

·At·t. 66. A lllnuL cr~.marl cedcd. ao• rn:~.r
ch:~.ntes, na estação de S., Diogo, o conveniente 
espaça p:tra t9rom suas l'epm·tições. 

.• Al't. 67. Todo o m1rchante que se jul n-ar 
aggravado por ter sido I';lprO\':l.da ou cande~
n&&!. :i inutiüsn~.ao qualquer rcz que lbc per
tcnp tem o direito de requcret· 'l'i5toria. 

Art. 68. Nenhum marchanlc poder(~ e:ti"'ir 
(1ue lhe sejn. n.~:üidá · qunlqul:l r 1'01. nntê3 "'do 
prazo mnrco:do · p:n·a. csl:t.r de obJervaçilo no 
curral do ma.tndout-o, do,·endo n~I!M eonformi· 

Paragrat>ho unico. A contt•avP.nção de3te ar
tigo se!'à. punid'Ol. com trinta. mil réis (30$000) 
dB ·multa. c com o dobro na reincidenci.a. 

Art. 71. Os conducto~<Js desses carros de
verão tra.zel-os aempr ) · limpo•, sob pena. ~ 
multa. de trinta mil réis (30$000), e, na rein
cidencia lhes ~erá. cass~da. !L licenç.1. de con
ductor ou cocheiro. . . 

TITULEI in 

Disposições d illersas 

Art. 72. Todo o s::rviço do matadouro ser:i. 
el:ecutado po~ pe>soal ·da Ulma. c:~mal':l. . 

Art. 73. 0~ s~rviços do matadouro, á. êXCep• 
çlto dos que por sua naturez:~. não o evmpor· 
L:trcm, set·ã. feito por meio do systema a 
vo.por. . _ 

Art. 74. A l llma.. cam:u•:t. montai-i as offici· 
nas quê forem .neeessarias pa.ra o aproveita·· 
mento do sangue e outros. _ 

Art. 75. No recinto do matadouro só entrarão 
rezes destinadas ao talho. 

Art. 76. São probibida.s no recinto e ate 500 
metros fóra do matadouro- as enfer.m:uias dea
tina.tl.as a cura. das doenças-dos a.nimnes.. 

Art. i7. W absolutatpen-te pl'ohibid:l a ma· 
tançn..de qunlquer especie de gado p~l'!\ consu
mo fõn do matadouro. 

Art. 78. A Ulma. c;~.mar:l. êsLabclecerâ 11. p~
licia. necessn.l'ia. afim de impedit; n. import:~.ção 
de carnes verdes, Apprehendendo-so, em bene
'ficio do cofre municipal, as c:~.rnes procedentes 
de qualquer parte que não acjn. o matadouro e 
que venham no mercado. 

_A;t . i9 .. ~ . disposição do artigo procedente 
lll<O tmp;sJtlnhta n lllma. ca.m:~.ra de concedol' 
licen~, para que nas freguazbs longínquas se . 
possa cortar o gado :necess~rio par.\ o consumo 
da população do c:u:!a pa:·ochia. . e:tclusiva
mente. 

At•L 80. Os ~çougueiros que eorLarem gado 
de qu.a.lqucr natureza. fóra do matadouro incor-· 
rerão n:l multa de·30$00(),-:e ·no dobro na rein
cideneia. • ·. · · ·.· 

Art. Si. O fiel thesoureir<> 11restará. uma · 
fianç_:l. de 20:000$000. · 

Art. 82. O agente comprador prcstarà unia 
/ia.nça. de 4:000$000. · 

Art. 83. A 1\ima. camam o;·gt~.niza.rã. com n 
possivel brevi,\n.dc o · r~gim'enw interno para o 
mnln.douril. 

Art. 84. l<' icam revogadns ns disposiçõeil em 
· contr"1rio. ' 

da.de regular a.'l cntl'i\.d•ls do gado. . 
, Art. 69. Si, depois de com11leto~r 24 l1ora~ 

de _ob~r~ção, os ma.rch~tcs não prccis:uem 
de aba.t~r todo o gado". el:istente no carral po-. 
derão a.s rezes ahi 'permJnecer por outro tanto 

Paço <h Illm:í. cama. r~ mu1tieipa.l.do ·Rio de 
Janeiro elll 14 ilo Fovot·oiro de · !882.-Josc 
Pcn·eira Nol!rc.-Eum-isto Xa"ier da·Veiga. 
- Antoni8 de Costa .Clia"D68 Faria.- Tor
guat() Jose Fenux~':lú do Couto.- Antonio 
Tl1oma:: Qelartitt. 
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TABELLA N. i 

PESSOAL 1>0)1.\.TAUOIJI\0 DE SA!\"T,\ CRUZ 

1 Director ..................... . 
4 Medi~os a 3:600.) .... , ....... .. 
i primeiro macb.inistn. ........•. 
1 Segundo dito ................ . 
i Fiel. ....................... . 
i· Mestre geral das officina.s ... . 
1 Feitor geral. ............ ; ... . 
1 Porteiro, .................... . 
f Ajudmtes do mestre get·al a 

i:20Q$ •.••..•••....•.•.•. 
i Feitor· de curral. .... ,.· ...... .. 
f Feitor dos carros ............ .. 
i Feitor· da m:t~a.nç" doa bovinos. 
1 Feitor da mat-ança do; su.ino: .. 
i Feitor da matança dos ovinos .. · 
i Carpinteiro .................. · 
6 Foguistas a 1:200$ ........ • .. 
i Continuo .................. .. 
3 Sarventes a 720.$ ....... ." .... . 
52 Magarefes n. 1:080$ ....... .. 
52 Balança~ a 720$ ........... . 

0:000:(;000 
14:400$000 
3:600i000 
3:000$0()0 
s:ooo:<:ooo 
3:ooo$ooo 
2:400~000 
i:soo;sooo 

2:400.%000 
1:200$000 
i: 200.~000 
1:200$000 
1:200$000 
1:200!;000 
1:200$000 
i:200~000 
i :000.~000 
2:1608000 

56:160$000 
16:440$000 

iO Homens po1<-a o 1:orvi~o do 
cu~ral, a 900$............. 9:000~000 

20 Ho;nens part~. o s ;rviço dos car-
ros e ma.ngllciras, 720$..... 14:400$000 

10 Homens })ara a snlgadoira, 
a 720$.,.. . .. . . . . .. . . . . • .. 7:200$000 

5 Homens pil.ri a fusão do sebo 
a. 720$. .. . . .. .. .. .. • • .. • • .. 4: 320$000 

20 Homcn• pn.ra 3. limpez:~. dos 
miudos 720$..... ... ... • • .. .1.4:400$[)00 

4 Hom~ns ll:tr:l. a axtracção do 
sebo, a 720$..... ... . • . • ... . 2:880$000 

2 Homon~ par,, a extrncç-:o das 
lingua.s, 720$. . • • • . • • . • • • • • ·1 :440$000 

2 Homens pn.r.l dasenrnlll' a.s c:~-
boçaa, n 72()$ ............. · 1.:4,10$000 

13 Homens l :ll'a P. mo.\l\nç(l. dos 
o,·inos, a 1:080:;;... .... .. .. 0:480$000 

iO Homlllls pnt•.t a éxtracção dos 
suinos, a i:OSD$.,......... 10:8005;000 

1 Fial do thcsoureh·o ...... '"'.. 3:00G$000 
2 Escriptul-arios, a. 2:000$-.... 4:000SQOO 
i Agcnto compraclor .... ·"..... 3:000$000 
i lnspeclor de transportes...... 3:000:)000 

Sala das sessões ein i4 de lo'ev~rciro de 18SZ. 
-Jose Fen"eira Nob1·e.-To1·quato Jose Fer
nandes Couto.- Anton.io da Cosca Cha~es 
Faria.-E1laristo Xavier rla. Ve,:ga.-Àntonio 
Thomaz Quartin. · 

TA'B~LLAN. 2 

TADELLA N. 3 

Ilbta.nç$ e preparo de cada. re~ bovina, 
inclusive o imposto municiya.l...... _4$000 

Matt~.nça e preparo de cada suíno, in-
clusive o imposto mullicipJl....... 2$000 

~!atança e preparo de':.-.ado. ovino, in
clusiye o imposto municipal. ••.•.• 

Pol' cah.eçl!. de cada rez bovina que so 
demoral' nos curraes por mo.is de 24 
horas sern. entr!l.r no córte por. deli- · 
beração do mat·cbante. Por 24horas. 

Po~ cabeça de rez -bovino que morrer 
nos cun·aes, sendo esfolada e o sebo 

$800 

$080 

fllndido, Oll não............ .. • .. ~0$000 
Por suino............ • . • • . . . . . . .. • · 4$000 
Pol' ovino· .. - ........................ · 1$000 

Por kilo de sebo, vindo de fót•a para ser fun
didQ no matado.uro, o que fór convencionado 
com o director, ouvido o mestre-gel':l.l. 

Sala das sessões em 14 de Fevereiro· de i882. 
-:r ose Ferl·e:"ra N obre.-Torguato Jose Fer
nanrlcs Co1tto. -Antonio da Casta ChaMs 
Fa6a.-E-Pa<·isto Xauicr ela Veiga.~Anconio 
Tlwma~ Q~tartin. . 

E' lido e vai a imprimir o seguinte 

Pa1·ecer 

1882.- N. 228 

20. S1!lSSÃO 

P;·ctençlto de 2il mMel Oly''~pio Rodri[JUes 
da Costa 

A comm1ssão de instrucção yubli.ca. entende 
q 11e é da competonciu. da. commlBsiío de pen sõcs 
e ordeua.~loa a. materia.-do requerimento de Ma~ 
noel Olympio Rodrigues da Costa., e re'luar 
quo :>. ella sejam· enviados os l"espectivos 
papGis. 

Sal;~. (bs so5~Õ()S, 18 de Jnlho 'lc. 1882.-Ruy 
1la1·~osa- Ulysses Vianna. 

VAntos Sns. D.P:POTADIJS pedem a pal:ma, 
O S!l. Pnz.smENTE ;- T·~m a pa.la,~ra o Sr. 

J. Pcnido, -

O Sr~J.Penido (pela (;rrlem):-Deseja 
saber o wotho por quo não'teru: sido putlicado 
no ··mario- Officiat o projecto . Qfl'Grecido pel~ 
Sr. Di'. Joll.quim. Felicio dos S~ntos, e_ que tl 
uma oif.•rta de muita valia e importancia. · 

Pecle qu ~ a .meJa dê providonoü>.a· e-fim de 
q110 o proj.lcto saja (lUblicado quanto .antes no 
Uiario O lfi.dal. · · 

O SR. PRESmENTJ!; :~0 pedido do-nobre d~· 
PESSOAL m: s. DIOGO put:u:lo sf!rà tomctdo no. devida. considero~Iio; · 

. . . . . . . . . .· 1 -o Sr. Ma:t~ Machado cio se~~e-
1 Supe_l'l~tendente ............. , 3:UOO.isQ.OO. tari.o) :~ Julga do: seu dever esçla. recer o. hon-
1 Escr~vao ...... _ ...... · .. ;... ••• 2:400$000 1-adodeputndo qua:a'?aba ~~,sentar-se.. . . 
1 Contlnuo ••..... ·: ... •• • • . .. • 1:~00$000 o proje.ct.o do coi).igo ctvll apresentado:pelos 

- · i4.d F · · d_ ·i88'> j Srs. Dt•, Felicio dosSant.o> <HlUtr~, conforme 
S~la das s:~soea em o _evcrc11·o e .. ...,,- d larmin:J. 0 regiment.o tem de S.er:-'nuàlieado 

J(Jse F~remx, N(Jbre.-!or~a.ro lo$e F~r- _e ;;.,rnal i!à. cs.sà.· ·:. '. · . · ·' ':1~{"'-' 
nattdes Oauto.-Antc1no da Costa.C!w.'r!CS· noJo.. . .... · . . . . . . .l -· c. 
Faria .-EeaJ•ista Xavier da Veiga.-A.n~(J1~jo .O: _Sa._,J .. J:' . .&NID_~:::~ E' o que. não- se .tem . 
Thoma:; Q11artilt. fe1t~. 
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O SR.. ML'l'rA MA.cru.oo; maa a mesll, eon•i- · mais chro, o regulamento eJ:pedido pelo go
deran.do que o projeeto é de grande iroportan- I verno diz o seguinte no seu art. 241, § 3o (ta}: 
ei& e ao me$mo tempo que devi& facilitar o I « Publicado este regulamento (é o regúla
.en' estudo aos nobres deputados, ordenou que I manto feito em virtude do art. 36 que já li) 
foese o prujeeto impres>O em avulso par.1 • ·r eesaa.rà desde logo a a.ttribuição concedida ao 
distribuido pela cama~. E uai.m. se íez. governo e IJ:OS presidentes de provineía no 

0 SR. J . P.ENIIIO : _ Eu ainda. não recebi. art. i20 da_let de 1? de Agost~ de i846.:. . 
. Sr. pres1dente, e bnto ma.1.s gra.ve esta. no-

O Sn. MATTA 1\úo~ n!o se · tem d~a- laçito d~ lei q11a.nto é certo que o actuu Sr. 
cu~, nio só porque e seu dever co~o ia se- ministro do imperio teve parte na organizo.çio 
cretsr10, mas · ta.mbem porque se 1nteressa deste regulamento publicado pelo governo. 
como bra.zil~iro e comprovinciano do dig;11o Que exemplo da.moa nós ao povo na execaçlo 
aut?r do 1Jl'OJ6~to, em que se cumpra eat..1 di.s- da lei eleitoral ai á o governo ó primeiro a. 
pos1çio do regunento. in:íringil-a de uma. maneira. tão evidente ~ 

Js. reclamou duas ou tres vezes do director (Apoiados.) 
do Dia-rio OfficiaZ pela impressão do projeeto, V. EL, Sr. presidente, 9-ue é homem político, 
c tem tido sempre esta. resp<JSI& : c s~hirâ muilo deve Ler observado o segullltc facto: 
brevemente. :t Mas para tranquillizar a.o nobre A primeira. execuç!io da nova reforma alei
deputado e â eams.ra., declara o orador quo si tore.l noa encheu de prazer ; e~cepto em uma ou: 
~~Cal! o o director ào .D~ario O ffieial não cumprir em outra peq_uena pat'ochia do Imperio,a. eleiç!o 
o aeu devel', se dirigirá. por officio ao Sr. mi- correu t'llgularmente. Agora já a lei não va.i 
niatro da. fazenda. yedindo o cumprimento da.s sendo executada com a mesma. pureza (apoia
di8posições do regunen.to (apoiado: , muito d<ls), já. as fraudes e trapaças estão a.ppare
bem), qae est&tue aue todos oa projectos aqui cendo, porque é certo que parte de cima a. oor
apre.entados sejam publicados no jornal da ru"Dçlo do• povos. 
cua e _nos re.&peetivos a.Dll&es. O orado.r sa.perà Õ Sn. PusmD~TE: -Peço ao nobre deputado 
C!Jmpnr o se~ ~eve:r, ~s ~onta. .que o dtgno q_ue se tem em vist.& fundamentar algnm reque
director do Dial'lo OtficsaZ nao den:~rá. de se nmento, peça urgencia. 
mostrar neste caso como sempre, zeloso cum- · · . . 
pridor doa seus deveres. O Sa. F. BEt.ru.R.Io:-S~ basta a e.rplicação 

.. oral q~~:e peço, eUa. está fe1t:u. c~ncluida.. • 
O Sr. F. ~eliea.ri0 &-Vou proferir .DeseJo saber em que prmc1p1o se baseou o 

muito poucas palavras sobre um a. viso que se governo pa.ra, colltra. expressa. dlsposiçio da. lei 
acha no .Diario 0/ficial de hontem relativo á e do regulAmento eleitoral, expedLr aviso sobre 
mawi.a eleitoral. esta ma teria. ( .Aparles.) 

E•.ee~o que alguem me explique em que O a_vi_:w 6 ill~gal ~!!1 si, }IO!qu~ encontra. a 
prin01p10 se ftmdou o govemo para contra ex- oppoalÇàO da let, e e illegal a1Jlda porque con
pre~ea disposi~ da lei elaitoral e eeu regula- truia a lei que pretendeu e:tpl~car. 
manto expedir avilo sobre _eMa mater~a no mo- ~ lei eatabeleoen.. Sr._ pr~enle, gue na 
manto em que a a.aa. demsão podara ter in- el91çio de vereadores nao sem. conl!lderado 
iineneia. no espírito da. ~ietn.tura.. (.Apoia- eleito o cids.dio que não rellllisee pelo menos o 
<los . ) • !!Uociente eleitoral ; aconteceu que elli alguns 

A viola~ da lei G tão me.nüeat& que peço municipios,feita a divill&o dos votos para ach~ 
licença â camara. para. ler os artigos. s& o quoci~~e, sobra':a ~ fracção de votoa. 

Diz a. lei de 9 de Janeiro (zt) : O Sr. m!nJStro do ~peno m.andou em taes 
. casos cons1dera: o quOClente ele1toral o nmnero 

l'(o art. 36 que deP?ia d? feito o pr~~iro inferior. (Oh ! ) , ·. 
re~mel\to p~ra. a let eleltoral e eolligidas Eu, que respeito o nobre ministro do impa
todas u ài.spol1çõea uão rnog&daa, o governo rio pelãs suas qua.lida.des e pelo poder de que 
de~er' subme~r o_aeu trabalho ao corP.O legia. se acha revestido, não posso dizer que S. Ex. 
lt.ttvo, eesaan~o, diz textulmente a le1_«d~e teve ahi um movei politico i ntereBSeiro; 
que fõ_r pllblicado esse trabalho ~ a.tt~Ulção w~. qu·tndo se vê contrariar a . lei de modo 
cQncedtd& a.o governo no art. :1.20 da. le1 ~~ 19 tà? 1lagraute, .é ns.tural '"e.ntend&r-sé,que nio 
de Agosto de 1846. • fot outro o movel. {Apartes;) · · · 

Vou ler a.gora á cal!l:~ora o a.rti,o citado da Peço, portanto, que ·me <lxpli<Juem como se 
lei de i846. viola a lei justamente no d1a em que o 

Diz 0 àrt i20 deata lei (r)· governo v~m assi~tir a discusdo .d~ projeclo 
• e • sobre a rev1.1:1o elettoral, para prevnur a fra.u-

c Si na execução des~ _lei ocoorrerem duvi- de. quando elle é o primeiro s. dar o exemplo 
da.s,. que p~ ser decidid~ J?elo governo, ou de oavilla.r a lei e de torcei-a segundo u con-·. 
peloa preaidentea de pronuc.1a, aerio aa deo' venienciu de partido, o que alias a magistra
c~ Pu?lieadas pe~ imprenaa, co~munioa- tura, nniea competente pua. ·executar a lei, 
das offi.cLalm_ente a "tocha·. as auton~adea, & não deve ter em conta.. (Nao opoi<ulo:s, apoia
quem possa: m~ere&3&1' o seu eonhemmento, e dos, muito bem.) 
apresent;ada.a ao senado e à camara na •ua pri- o S:r Fel" 1 d """~n•~- · 
meira reuniio :t · • •c 0 o• ...,.... """" ·-

. • Pedi a palavra. ai.Inpleamente para oft'erecer á 
Esta faculdade, pois, de interpretar a lei con.aideraçlo d& ea.mata um doeumen\o" cuja 

eleitoral, foi positiv:~.ment9 liasaa.da ao poder pnbüea.ção no DitJf'io Oflicid parece-Dle con• 
executivo (apoiados); e-pa~ torll&r ilto ainds vellie.ute. · 
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Este doownento .; relativo· ll>Oa acon.tecimem
tos que se deram ultimamente -na cidade de 
Philadelphis., no Mnclll'i, e que forru:n denun
ciados no aena.do pelo Sr. aen.ador Joaquim 
Delphim com am pedido de informações. 

O governo não tendo a.inda noticia official 
da.quellaa oceurroneias, nada. põde dizer. Para. 
esclarecer a opinião do parl~taento é que oife
reço h'lj e esta cópia do officio do subdeleg11.do 
de poliei.a. 
. Ver-se-â.- que a provocação da.quelles la~ 
men~aveis acontecirnentos pa.ruu do dest.aes.
mento ;>Olicial u taeiona1o em Philadelphia., 
começando por aetOs tão imprudentes do sar
gento que fazem suj>por que ene infeliz estava 
soffrendo de alienação mental. 

Como a.lgu.ns dos cidadãos envolvidos no con. 
iiicto, terminado pela morte do · !!:i.rgento e 
de outro soldado, podem ser acoimadoa de de a-

. ordeiros e alguma ill.sinuaçiO n ~sse sentido 
parece mesmo. haver no dí.$curso do nobre a e~ 
nad?r, é conveniente que se esclareça e11te ne
goc~o. · 

Das informações que, tenho evidencia-se que 
os ha6itantes da cida.de d ' Theo~hilo O ~toni, q ll9 
tomaram parte nesses ·acontec~mentos, usaram 
do direito 4e legiti!Jla defesa e a autoridade poli
eia.l..c!lmpriu o seu dever cohibiodo os soldados 
desordeiros . Basta aliás conhecer esses cida~ 
dãos para fol'!lla.r este juizo. 

Aprooreito a. occasião pa.ra de novo cha.mar a. 
a.ttenção do governo para. o es~ado de sobresalto 
em q 11e se acha a popula.çã.o do Mucuri. E' a 
quarta. reclamo.çio que fa.ço desta tribuna ; maa 
a. ca.ma.ra sabe por experiencia propria que o 
peior lo~ que ha p~~.n r équerer qualquer cousa 
é a tribuna. parla.m:ent.&< 

-TOdo o requerimento tem um despaeho, mas 
o que se diz deeta tribun_a na:o vale absolut t ~ 
111.ente nada. O governo nem por c.ortezia. res
ponde a011 representantes do povo e muito 
menoa attende u recla.mações que somoR encar
regados d3 fazer. 

Como aimplee cumprimento de dever chamo a 
atten.ç.ão do nobre ministro da guerra pedindo 
de novo 11m deataea.me:ato de linha. para Pb.iladel
phia. Os trabalhadores da estrada. de ferro Bahia 
e Minae e os viaja.ntes são &S3&lta.doa nas estr&-

. du pelos · selvagens; os habitantes da ~idade 
são aggredido!> por soldados indisciplinados e 
desordeiros c o governo nenb.uma. providenei:~. 
emprega., respondendo ás recla.maçõBs, que nilo 
têmfor9a. . . · 

Ao superintendente da. estrada. de ferro, qae 
pedia pro~e~ç.ão pa.ra os seus opera1•ios, respoO:
<ieu o ex-presidente de Mina.s, hoje ministro, 
que armasse o nnmero necessa.rio de trabalha
dol'ell para conter os -.elv~ens. Poi~ bem : ~e 
conselho vai ser seguido pelos ha.bita.ntes de 
Philadelphia. Aviso ao governo qo.e elles .já 
üera.m uma subseripção para. se . proverem doa 
meios de defesa pesaoa.l. Comprebende-se o que 
póde resulta-r disso, além da anomalia de ver-se 
o governo impoten~ para o exercicio .'de saa 
primeira. funeçllo : a defesa do _pqvocontra ·ai 
aggreiiSÕes do inimigo. Reeiri& sobre o governo 

· M cons~uenciu de ,- ~~emelhante' a.narchia, de 
aerem 011 Cida.dios obrigadot a. defender-lllJ. 

O ofti~io a qae me referi é do teor se~uinte 
(lê) : 

« Levo ao conhecimEillto de V. S. os seguintes 
factos que se deram uo dia. 26 do corrente mez, 
motivadoS pelo segundo sargento Manoel Leite 
Vieira, comma.ndante do destacamento ell\acio
na.do n••sta cidade. T·•ndo eu ottici&do a. V. S. 
no dh 24 do corr~nte mez que o sa.rgento M~ 
noel Leite Vi•ira tinha mlldado o de;;te.camento: 
do quartel para uma e~~.sa partiealar, sem com
municar á . autoridade alguma, e sem ·ordem 
da meama, e em vis\& do meu officio V. S. man
dou um. officio e.o dito st.rgento, que elle in
formuse qual o motivo que levou a elle aiaim 
proceder sem communicar a. autoridade· algu• 
ma: logo que o dito S&rgen to recebeu o ofiicio 
de V. S. veiu em zninha casa e não me encon
trando voltou e encontrou-me em casa. do es
crivão de orphãos e a.bi em presença do mesmo 
escrivão e de diversas pessoas que ahi se acha
vam. disse-me: c esti este officio qae o delegado 
mandou-w.e e o Sr. póde :fica.~ com elle ; si 
mudei s. força. foi porque ·eu quin; eu respondi: 
"' o Sr .não podi.~~o fazer esta mudança sem ordem 
da autol.'idade." respondeu-me : c. a.qui .todos que
rem .saber ma1ta .couaa e todas lão uma cambada 
de barros-., e que naquelle momento ia ma.ndar 
a fol'Ça apromptar-se para.·seguir para a ca.pit.a.l 
RespoRdi que :fizesse o que ent&nd.?&Se, e sa.hiu 
insaltando-me com p ,I •vr&S injuriosas, e a 
todoa os habitantes do }Qgar. Logo que chegou 
no quartel mandou as praças apromptarem-se 
para seguir e mll.ndou embs.lar o.rm.a.s, e imme
dia.mellte foi á recebedoria exigir pa.gamento. 
po:q11e P.stava. de retirada com a força para a 
ca.pital; o adminiatra.dor da reeebed.aria respon
dera a.o sargento qutl na.queUe momento não 
podia despacha.r, ma.s. que no dia seguinte o 
desp:1cha.ria cedo; logo que ches-ara.m estea fa
ctos ao conhecialent) do juiz municipal em 
exercício, o terceiro substituto, o Sr. Nuno 
Barbo>a Senna, e ao primeiro substituto do 
juiz municipal o Sr. Mar~o .Pereira Guedaa, 
e a. diveraos amigos me as. mandaram-ma olf'ere• 
ecr dizendo que estavam promptoa n me acom· 
panha.r c11.a0 eu quizesae prender o aa.rgento pela 
•ua. insubordinaç4o. 
. Respondi a todos que 11.10 queria abrir um 

eentlicto entre a. força. e o povo, e. qae o sar
gento ia-ee retira.r apezar de uio ter erdem de 
autoridade alguma, e 9ae ai n&da prewndia. f&· 
zer, porque o procedimento do sargento era 
mais de um doudo do qae de um homem e que 
nio queria ver um amlgo, talvez pa.i de família., 
morto pelo braço de um homem ~erdido; apezar 
desta minha. r espost·1 o Sr. v.igano da. fregu~a. 
foi ao quartt!l em occasiio em.que não se achava 
o sargento para ~er si eom h? \S p&l~vr&i eonven
cia._u pr.,ças da tmprudenci& que xam eommet
ter acompanhando o sargento. Chameu ~ 
as pe~oas e disse: <~ eu peço aos aen!lorea tod~ 
que não a.companhem o sargento, q11e elle está. 
fazendo um papel de louco e quer . compromet
ter~se a. si e a. todas a.s praças que o. acompa~ 
'nh&rem "; <j.Uasi toda.a u .praças já tinham .a.cce
dido a.o ped1de do Sr ; vigario. Qua.ndo re~~pon-: 
d&a-lhé um_ soldado: c nós todoe eata.moe ptàm.; 
ptol a. morrer jantoe com o aargento ~>I em vista 
ctesta resposta o Sr. viga.rio ~tirou-se <4zen~; 
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<.:os senhores se a.r~ependerão». Estes Í:J.ctos de- '"id~o1cbs scbr·~ factos abusivos que se estão 
ra.m-se no 'dia. 25 do corrente m~.z. No dia 26 da11do n& comarca da Franca do Imperador da. 
pela manhã foi o sa.rgeneo :í rua da Obri:- : })l'O':'ÍI~cia de s .. _Paulo. . 
a.compan~do por um:l. praça, e chegando :1) Ja ll\'e occaslti.O de apre:sentar e funda.roen~r 
port3. do inspector do quarteirão, i!}.sultou-o · \itn requerimento sobre um contrilto íeito entl'o 
muito o a.té o cnamou para fóra da casa dizcn-! o gove~no ~eral· e 1\Ia.noel Pereira Cassia.no . 
do: <o:si fôr b.omem s~>lte par~ fóra»,isto com uma I par;~ a const!"ucção de uma ponte sobre o Rio 
ga.rruch1> de dous canos na mii'o, e yentlo que o Gr·ande, divisl!. das provincia.s · de S. Paulo c 
inspector não sabia para fór.1. tornou a voltar Minas llO logar denominado Jaguára.. Esse re
para o qu:artel com a, garruc!r~ ~m punho e in- qael'im~nto foi adiado para ser discutido em 
sultando toda. a população e to-ias as autorida- di~> proprio. que, conforme o noS$6 regimento, 
des do logal.', a ponto de todo o povo ficar indi~ é o de sabb:u:lo, pot· haver pedido a palavra o 
gna.do por t'll procedi.manta; chegando em mi- nob1•.e depubdo po~ S. Paulo, o Sl". conselheiro 
nha casa bateu com a garrucha na po1·ta di- Ma:-titn Francisco. . · 
zendo o seguinte: -.:ainda està dormindo subd·~- Antes, porem, que chegasse esse di:~, S. E:x.. 
legado ele bol."rS:,sahe pa-ra. fór~ m~droso»;e como usando da -palavl'a.,discutiu·o meu requel'imento, 
eu não ~>ppal."ecesse retirou-se, facto esse que contestando alg'Umas proposições miithas reb
íoi ' presenciado '[lO<' meus vizinhos, porctu~ tivus aos seguintes pontos : cobrar o Sr. Cas
nesaa hora ni!o me ttcho.V.'l. em cns~, e S<'lhiu siano illegalmcnte impostos no pol·to do Ba.r
gritando:«daqui a poueo envolto com as p1'aças, reil'inho, seduzir escravos e acoutal.-os em sua 
esta. gat•ru(!h:l (mostrando a ga.rruc1ta que trazi,, hzendn. c hav<lr respondido ao jm•y por crime 
em punho) um cano é para o subd·~legado e o d() homicídio. 
outro e par;~. oinspectol." Ans.,lm ),() aespa1<t par.: o Sn. 1hnTm FaA.NctScO FiLa~: ......: Não 
a bunda ~o Marcello Guedes: e o mais ~udo a apoiado. temos d!;lcumentos em co11trario. 
balla e chtcote." L?s-o que t1 v o conhewnen to ' · . 
destes despropositos vi que ,, minha vida corri:~ O SE.. 111ARTIM Frt~Ncrsco :- Temos doeu-
perigo e i!Dmedia.ta~en.te mandei cbama1• di- 1ne~1tos co!ll qu~ resp~nde~os ~ompletarn.~nto. 
vel'sos am1go5 e pedr ,~ elles que fossem anna-r O ~t. ~~ssi;tn_o e uru e1d~dao atnma de-qualquer 
pessoas do povo para me garantirem soot·e qual- suspeita; e tão bom c0mo o :nobn d~putado. 
quel." a1rg,.essão do sargento e dt1s pr~ças. Em- O Sn. Jo:io CJ.EBNO :-Ou como o nobre de· 
q0:~n.to s a davam esta.~ pro~·idencbs o ~mrgento pntado; compare-o comsigo se lhe apraz, ma.s 
fot com. a. força. toda arm~da e emb1lud·t :i casa comi"'o não t 
da recebed~ria receber o dinh~ii·o da forç:.: Di;c~tiudo as ponto; a. que acima a.UiJ.di, 0 
logo ~ue foi po.go torna!l_<~. r_egl'~S.~!l' para o ll.Obre deputado por divcr~as vezes e com a 
quarta com. n força e nht for. :l.VlS do ~ue~ se maio1· insistencia, c:s:igill que eu apresentasse 
ac~vam mU1L1s pessoas reumda.s !la frvnt. de pronts em aõono de minhas asserções; e; :l.l!

llll.nb~>.c~sa.Logo' que? sargento .~>Ytstouo.povo, sim; coJlocou a. questão em ~m terreno que 
grlton.«espera e .nalh:l,que ~u la vou»,e 1011'l'le- para. 1mm constltue um ponto de honra, pon
dt~tamente roa.~chou ~:tra !J!mha c tsa. com toda do-m~ na contingencia. oa do pro\·n.r, ou de 
a.. ful-~1.. ~ogo que fol salttndJ do q11a.~tel man~ passa1· pot"1\m calurnni:ldor ; e com.o não quero 
d .u prcp.trnr armas e os soldados '1-lnh:J.m d~ quo ja:"mis se dig~ que calumniei a ·quem 
armas promptas ?o.ra fazeNm fogo, quando o quc1· que seja, abusan.do da immunida.do desta 
po~o a\"'stou a fot ço. tr:>tou ~e acnntelar-se rP.- tribun:~., vou satisfazer a e-s:igeucia. do nobre 
colando a.lçuma nnpradoncm do s~rgetl_to. E_u dcputn.dCI, embora. isso me contrario bastante. 
ent~o, reeeraudo ser s;u alvo, pedt ao Ctdad;,o \i.E.,., Sr. presidento,esta.d.lembt•ado de que 
capttão San.tos de Ar.~nJo .Fonseca qu!l, logo que qu,1udo enviei a mesa 0 meu requerimento nio 
os .a:gento "o npproxnn:t.sse ella dcs$~-lh·~ vo?. d·l fui liiais do que mero apresenla.n ts de uma 
pr_tdo. Logo ·Juo o sargento appro~1mou-se d:t. Npresent~ão do. lllma. cama.ro. municipal da. 
mtnha. casa fot- he d~a a. voz de prisão e are- YiiLI do Sacramento, e não ih mais do que 
post~ do s1.rgento ~o1 ma11dand 1 a forç:>. f~r.e1· repetir 0 que alli se dizia a respeito do porto 
fogo e dando um tn·o do J;arrucha. no. cnpüiio d·J B~rrcirillho. 
Santos Fonseca, que fel.hrnente so tr~ou um · . 
peda~o da. gola. do wb.•otudo e a. polvor,\ só.pecou O nobre dej>Utado pot• S. P:I.Ulo, contestan-
de lave o. pescoço. Neste momento Lr~vou-se clo-rne. disse quo, «a este r~speito esto.v11 in
um confl.icto entre o po·;o e a. foi·ça fica.ndo fo:mado de que o Sr. Ca.sSJano era euctor 
morto o sa.I"gento e. mais du.,s. pr<lÇ JS 'c oatras fiscnl no pol."tO da lhrreidnho ; e que em vir
f~ridMJ e o cidadão José de Avib Gania.. Este tudede um contrato feito com o pt·esident'e de 
co~fticto deu-se eram 11 horas do dia, pouco MiJJ.o.s ~ctaes, estava·~ulorizado o. cobrar, entre 
malS ou menos o no conflicto fo am presas o~tJ.·os lm.postos, o de ;:.00 rs. por cada ca.va.l
cinco praças em llagra.nte delicto, a~ quaes len·o que fosse. tra!'sportado d~ um1. à .otüi"a 
acham-M re~olb.idas Mst<l. ca.dei:l, presas á or- m~>l'gem do rw, mformações estas q,ue lhe 
dem do jlllZ municipal. . · haviam si~o ministradas pelo Sr. Francisco 

Deus· g-uarde a.V. s:-llim. SI·. Dr. delegado Ba.~bOS.:l Llm:l.. » 
de policia do termo de 1'heophilo Ottoni.- O 1\hs se fa.Uei funda.do· em representação di
subdelegado de policia em exerciéio, Jose de rigi~a- á. _ca.mara dos Srs. d~putado3 por uma 
aar.,alho Burges. mUntClJ:lahdade, corporação qlle em todos os 
· tempos tem merecido o m11.ior credito da par~e 
~·o Sr. Joii.? Oaeta.no:- Sr. pro~ dos poderes publicos, que \'alor podem t~r 

11den.tet venho á. trr buna. com o fim cie pedir pro- per:J.nte a.s aflirmaç.ões de u!IlA municitlaliMde,' 
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às pa.la.vras de um homem, di tas pela. imprensa I crime d~ bornicidio dur l Ute O temp'> em que· es
em det"e ;a de um amigo e pl'oteg-ido ~ tev·· acoutado na fazenda do Sr. Pereir.>. Cas-

O Sn.. Mannli FIL\NCJSCO FILHO :- A camara siano. 
municipal tambem podia ter '"indo em defesa de O SR. Muro1 FFRA~crsoo : ~ A decisHo · 
um amigo. passada em julgado é que póde desairar um 

o SR,-Joio CA-en~o:-Aiém disto, po!>!lo g -1- indiyi,:uo. V. E:s:. t;J.rub~m foi accusado por 
rs.nlir ao n obre deput.-ulo que não e::tiste semc- um Cl'ime g-rave, entretanto todos conhecemos 
lhante contrato nas condiçõus ern qu : pt•ctendo que houve grande injustiÇa. 
S. Ex. , e p:ra; isto fundo-me no seg-uinte: ::lei O Sn •. JoÃo CAETANo:-Eu. moatrarei quo não 
crue, em virtude d., lei, e não d3 conLr;l.~o . os ha parid11de entre os façtos relativos :. mim e 
es:tctores :iscaes ou percebem certa porcenta- aqu_elles de que est:1u trat:tndo, sendo, '"ntre
gem ~obre as quantias u.rr(, cadad,.s, como s ·~ t:.nto, certo ·quo a minha po!SSO!l. não eslti em 
dá a 1·e•poito dos coll !CI~>res wunicipnes, ou questão. · 
têm wn o ·denwlo fixo, como aconteco a res- Lerei alg-uns to picos desta certidão, f:tzendo 
peito dos rucebedores de ba.rrei.-:u; IUas,suppm publiclll-a. 1ntrClgralmenLe no fuu do meu dis
que um pr<.sidonte de provinc]a faça. contr;t tos ~urso, sob n. 1. 
com ::s:l\Ctl•res fiscaes, autorisando-os a cobra- · Trat:l.-se dos interrogotorios fei tos ao réo 
r nm impnstlls arbitr.u·iamente, sendo par te dol- ·S!l.íurnino, esc~avo de José Antonio da Rocba 
les para ~i, é inad<~lisBÍI'el. · Lima. {U) : 

Disse ainda o nobre deput!\do qM, "r~o da-r-se « .Por~unt:Ldo qu~l o seu nome? Respond~u 
semelhante facto, o _juiz de dh• ,ito da r'ro.nco. cbll.m:Lr-se Satumino. O!lde 1·eside. ou wo~a.1 
devia -ter proc ssado o Sr. Peret.!'(l Oa$siano.» Respondeu que n<i:o tem t ido r esidencia 1i:;a, 

1\l:as COD•O queria. o nobr~ deputado que prc- mas qn.e ha ccl'to le;upo a esta parte se achava 
cedr•sse ac,u·•lle m:>.g-istrado 1 E <r.-offic io, não, residi l'klo 011~ ca.~a ele !.Ianoe~ Pe1·eira Cas
porqu~ ~1 proc~dirneuw esti abolido, e a.lérn 8 iano. 
disso não <i a autoridade cornp·;tente p~1 ra. a for- ~ 
maç.'\o d!l culpa, e sim 0 juiz munici .... ~~.l. "ue Ha -~ \lllnto tempo ahi reside: Ha menos 

b '1 de dous annos. 'I> 
aliás tnm ern só pód~ pl'OCeder oro virtude de Estes factos foram confirmados em intcrro-

~~!~n~·:a 0fj';;~!~t~~ell~~~~ q~~~~- 0e~~~~~~~:1: ga.torio perante · o jury pre~idido por autori-
publico dei:'" de ap t·esentur a denuncia. dentro J a de qtte não 11óde ~er saspeita nos nobres 
do pr;;~.zo l c-g- 11, etc., sendo certo ctue 0,~ m 0 juiz depu t:1.Jos; refiro-me· ao illustrado e integer-

. · 1 bl' d rimo juiz de direito do. comarca do Pt~.rana-
m\mtctpa 'nem o prolllotor pu tco .po GUi pt-o- hvb:>, Dt• . Severo ·' endes dos Santos Rib~iro . 
ceder aob inspiração do juiz d•l direito. "F•wct to.mbem pti>licllr esle interrogatorio 

O Sa. t\f.u :.Tm F tt.<Ncrsco FILHO: - Não ha enl se~nüda t\o :•ntecedente . 
crim ' algum. . Aqui ·J ti um outro documento !!roeadan te 

O Sn. ;\1.-HtTnt Fn,'u'ICrsco: -Essas a.ntoli- de p e !!.SOI'. igualmen te insaspeiL'l, o Sr. capitão 
d.tdes nlio &io suspeitas a. v. "E:s., d:!o-lhe toda José ViconLe Ca.rneiro, chladào honGS~ e pro.>bo 
a guranth . · como qunm m:tis o fõt· , e um dos c!t.efos libe

raes 111 ' is {'re3lig-iosos d•> di$tric to (J \\0 \E'nho a 
O :Sn .. JoÃo C.\.ETA .. '\'0: - Alem dis<o .. : Sr. honra .{0 rep1·e,;cnt:u·. Este cid:•<l:! ·.> ua qudi

ll1'esiden te. si o S.·. Cassiano é exac~or fiscal, dado c[, , tutor de se11s net<•s rGquo1·c~tt 1un,~ pro
o 6 na. provincía de ii-Iin.~s. e por i~so u'il:o po,lia c:-.tori:-. ·1lMa 1\ approhonsão de um ~sc r:wo do 
sor proce~~"do pelas a:Horidad0s da . Ft•:tnc:L, seus tut:• t:ulos ,1ue tinha sido ncout~do pelo 
•1ue pertCHce á prorincin. de S. Pa.ulo . Sr. p~1-,lil'l\ C:1ssio.no; publicarei o <locnmont.o 

Pa.ssancl" a. tl·atar .-[~ nccusaç:\o fei ta ao Sr. sob n. :::, uiio 0 lendo para n:1o fatigar a c!I
Po\'eira Gas~iano pot• acouta1· e~cr.L\'051 o nobre 
dcpul:!\do .ti>sc que « a este r osiJeito as infor
ma~.ões qn e tinha era de qo.e o Sr. Pereira 
Ca.o;,-io.no tinha opiniões francamente :\bolicio-
nist•H. 

Ninguet•t ó m:~.is 3.bolicioc.ista do que <,u, c 
podia dar ,[isto exuberantes provas (apoiados), 
si a. mod••stia. não me fizess ) calar; a· • ~ecio 
Cl1u alto gr:lo a todos aqu~Ues que promovem a 
emancip~ção da es~r<tvid:iu pelos ruehs legaes, 
de··interessada.m.ente e só gui ·do~ pelos senti
mentos d 3 h uma nid:>dc; o Sr. P teir<~ Ca.ssíri.no, 
por ém, é :1ru1U1te dl> liberdade, porque della 
aufere luc~os, çemo vou prova.r. 

O SR. EscRAGNOLLilTAuNA>:-03 documen-
tos q_ue V. Bx. t~m são importantes. 

O SR. :t'lhli.T.m Fl\.\NCJsco FtLl!O . dá . um 
a parti). 

O Sa. -l.>AO C.u:nNo :- Tenho aqui uma 
~ortidlto :~tlthentic;~ - ·~tr:hida d · um · pro·· ~s~o 
in11taurt~d'J contra) urn ·~o<.:r:l.vo CJ_Ue commeUeu· 

v. ru.-6 

m;~.ra . 

O we,mo c.'lpiLão a. esta rcspcilo publicou 
rccentetoonte n;~. Gn.;eltt de UIJera!Ja do 20 de 
J unlto pMsadu um :u-tigo sob su" firm:t e res
ponsllobrlidade, que confirma o facto. Lerei 
alguns t•>picos ;tpenas, fuzendo publical-o in
tegral•MntG (u1): 

« Ao governo do Est:>.do.- Ha cOt'C!l. de dous 
annos o escravo N icoH.o, de propriedade de 
tl.l"'uns meus netcs roenore~, seduzido pelo 

· te~onle-corvnel i\hnoe[ Pereira Cassi:mo, fugiu 
da caM de seus senhor es o tteoutou-sa em casa 
daquello senhor, que fi?b pretexto de lib~rdade 
vai fruindo da' seus semços que são a.pphcados 
no tran~porte <h balsa do porto do Barreirinllo.~ 

Não tenho tempo de l er Lodo o artigo visto 
que a hqra está a esgo~r-se, mas pe~ i atten
ção da caroaro. paro. elle, que vai publica4o no 
j l.m e sol> n . .. 3. · ·. ' .' 

O Sa. MAR-rÍ~r FnAxcrsoo :- 0 grande ci-ime 
e ser o Sr. Pe reíra Cassiano ~bo~ic\o.qiiõta, 
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Pôde haver erro de apreciação no modo pol' 
que elle se propõe em fa.vor d:J. liberdade, mM 
não ha crime. 

c Certifico que em meu livro de baptisados 
destt "ft•JgMzia. nelle a folhas 99 se acha. um 
assento do teor aeguinte: 

O Sn . JoA:o CAET.um :-Tenho uma dccla
ra~tão escripta. do proprio Sr. Cassiano, publi
cada sob sua firma. e responsabilidaúe no Nono 
Distt•íc to, onde se lê o seguinte ..• (A.partes.) 

·.o Sn. PnsmE:>:TE:- Previno ao nobre det>u.
tado que esLá dada a hora. e que deve terminar 

Aos 14 de M:.io de 1799, na capella. da Se
nhol'll- das Dôres do Pantano, o reverendo Igna
cio Gonçah·cs de Mendonça. baptisou o poz 
os santos oleos a. Victoria, filha de Anna., sol-

. te ira, es~rav.a. dê R·na. Lopes;· foram padrinhos, · 
etc. O coadjutor, Joagu-im .Dias de O~iveira. » 

Jrl. vê V. E:c, St'. presidente; que Victori.a 
foi baptis~da como e~cra\·a. o seu discurso . . 

O Sn. joÃo C.UTANO ; - Sim, senhor, vou 
concluir (!é) : 

4. Ao governo do Es~do.- Debn.h:o da. epi
grapne supra, li na Gazeta de Uberaba de 20 
do presente mez, um arlia-o =ignado pelo 
Sr. capitão José Vicente C.1.rneiro, meu co-reli
gionm'io e s.migo, onde sou acl'einente aaau
sndo, como seductor a acoutador de um escravo 
ela propriedade de seus netos .:» 

Segue-se o artigo que não po~so ler todo, -por
que o Sr- presidente está. reclamando; com tudo 
lerei o s:Jguinte topico (lê) : 

.: Ora, si assim é, si Nicolão não está. oc
culto e pelo contrario é empregado no trans
porte da balsa. quo dll. transito no porto do Bar
reirinho, podem caber.:me as accusaç}es que 
me dit'ige o Sr. c~ pitã.o José Vicente~. 

Eis aqui a. sem-ceremonla. co!D. que o Sr. Cas
siano declara. que t~m um escravo alheio ern
preg:~do em sell serviço_ 

o sa: M .. m-rm FR..l.NCISCO : - Si v. Ex. diz 
que a acção de liberdade está cnler:eir:~da, com 
carteza o escravo estava depositado; isto é urna 
cousa sabida. (Cru;;am-se out1·os apa1·tes.) 

O Sa. PaE~!DE!\""TE :-Attenção ! 
O nobre deputado vej:~. que estilo terminados 

os tres quartos de hora do expediente . 
o sn:. Joio C.um.Ko :-Sim, senhor ; vou 

coneluir. 
Diz o nobre depulado por S. Pau lo que com 

cortP.za o escravo ostà depositado; mas, si assim 
é ,como seu sa:li.hor t·ecln.ma por eHe nos tormos 
em que li â camara. f Como o Sr. Cassiano não 
d&elara isso na. respoata que dá no Sr. capitão 
Joaci Vicente, como S. E~- póde vel'ificar ~Por
tanto, eu com mais certez:t po8$o dizer e.o no
bre deputado que não está depooitado. 

Tenho Lambem :aqui, . s ... presidente, uma. 
certidão relativa aos escravos, de que tratou o 
nobre deputado, escravos que J?l'Otendiam ser 
descendentes de uma india, e por isso livres, e 
que propuzeram a seu senhor urna. acção, al
guns deites no termo i:le Uberaba, fõro do do
micilio d<? réo, e outros no termo da. Franca. 
. Disse o nobt·e deputado que a.s decisões ti
nham s:d l fa.voraveis am libertandos, m:l.!l não 
ha tal; não foram c nem podiam ser favoraveis, 
desde que ulta.va a base, em qué os libertan- . 
dos assentaya.ín a. sua pretenção :i. liberda~e, e 
que era.-descsnder~m· de uma. indi~ 

Passo-a ler a certidão de b:<ptismo dessa 
supposta india , Victoria, po:- ·onde verá a ca
mara. que · Victoria nunca foi india e sim uma. 
creoulà bapti~ CI)IJ!Q C!!-ptiv:L, que era (lê): 

· O S11,. MARTiM Fru..xcrsco F n.ao:-Apezar 
de india?- . · 

O SR. Jo:\o CAETAxo:-O nobre deputadJ 
parece que niio ouviu :J. leitura d:~ certidão de 
ba.ptisiUo de Victoria:. · 

Lerei ag-ora o acórdão dn. relação de Ouro 
Preto,prJferido na acção de· liberdade e ;.roposta. 
no termo de Uberab:~. E' o seguinte (le) : 

4 Acordã:o em relação etc. Vístoo, relatados 
e discutidos o5 presentes autos, julgam impro
ceden te a :~.ppel.!ação r:x-oflicio, e confirw:>.m 
por alguns de seus fundamentos ·a senten ça 
appellada., que julgou os autores carecedores 
de acção c os declarou escravos do appellado. 
Sem custas peh nMureza . da caus!l.- - Ouro 
Preto, i6 de outubro de 18i7.- Br-ito Guerra., 
presidente.- E. P. de Car'Oalho.- Sil'!la;
Si!t a Guíma>·aes.-Presente, Ca~na>~a Leat . » 

Como.vê V- Ex., Sr. presidente, os libe~to.n
dos foram julgados captiv0s por Uilaniixiida.de 
de vo~os daquelles rospeitaveis desembargado
res; pois, a.pe:ta.r dísso, permanecem na fazenda 
do Sr. Pereira Cassiano, sem que seu senhor, 
homem pt~.cato e moralisado, tenha podido con
seguir que lhe sejam entregues, ou qtte o S1•. 
Cassi&no por meios l·egaes tenha promovido a 
sua liberdade. 

Os outros, em identicas circumstancias, que 
demandaram a. Telles Brandão fóra do f óro do 
seu dowicilio, obtiveram o seguinte a.cór~ 
do tribunal da relação de S. Paulo (lê) : 

( ~\.côrdão em relação, etc. Vistos e exami
nados os presente3 autos de ·ncçã:o de liber
dade entre !?artes: como réo appellnnt.e Antonio 
Tolles da Sllv:L Braudi!o, e autol'es a.ppellados, 
Louren~o, Ma.rianno, A11tonio, Jo>é .e outros 
por :seu auralior ;-julgam procedente a appel
Jaçiio intet•po;ta para. o fim de :.nnullarem, como 
ãnnullam,todo o processo pela falt<l. absoluta de 
audiencia do reo e de competenei:L do j oü à quo 
para a organização, preparo""·e julgamento da 
causa. ; porqt1:~-n to, sendo. ti 'réo apj)ellante do
miciliado no termo de · Uberaba., da provinci:J. 
d~ Minas Ger.1es, nem foi citado, e nem poderia 
tet• sido demandado no fóro estr:~.nho do ter:uo 
d~ Fra nea., nesta provincia. 

A.ssim julgando ao juiz de direito da co
mat•ea da. Franca. recowmendam com tudo, ern 
necessaria. protecçã:o aos libecbndos, que os 
r~mett.a. direetamente com o priX:eSSO de manu
tenção ao juh de direito de Ubemh par:~. que 
iusti~:. seja. feit.acomo fôr de direito.-S. Paulo, 
21 de Jullio de 1874.-I. Santos.-P. Trigo de 
Lo'l).reiro.-Villaça..-O~gueira Lima . .,. 

O Sa. lf.~an:11 Fa.u;i:rsco FlL~o :-Annul
l~ram a sent~nça, mas nio negara~ o direito. 
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O Sn. Jo1o C,\Eu~o :-Annllllarsm o pro- O Srt. MA.RTI:o.t FRANCISCO:- ·sem duvida ê 
cesso ; lll11S, si este fosse renovado, como devia innocente ; mas, perdoe-me que lhe ~gs., 
ect· e foi recommendado pelo acórdão, os liber• guarda um pouco as oifen5all e as contraneda.
ta.ndos teriam a mesma sorte quG seus compa- des. 
llheiros a quo refer<J-se o acórdão da relação · 0 SR. JoXoCUTANO :-Não apoiado. Cu.mpro 
de Ouro Preto o que se acham em iden~icas npenas um devor de honr:1. para. comigo mesmo, 
circumstancias. d S · mostran o que não calltmniei o r. Cass1ano, e 

S1·. p~esidentc, infelizmente a hora esta es- de d ferencta pa.ra. com o nobre deputado, cor• 
g-ot,tda, anLretanto, seja-me licito dizel' :~inda respondendo ao desafio que dirigiu-me, afim de 
ao nobt·e deputa.do, quG n&o póde ser consi- que eu apresentassse provas do que disse •.• 
derado homGm de opiniões f~ancamcnte aboli- 0 St:t. Pn.~sm.&NTB: ·-Peço ao ot•a.dor 0 ob-
cionistas quem já foi processad;, pelo crime de s~quio de conclllir 0 seu discurso. 
rl3ducçüo do pessoa liHe !i. esc~avidão .... 

o sn.: Escl.\A.GNOLLJ!: TAUNA.Y E OUTROS Sl'lNIIO- o Sn.. Jolo 0A.ET.ANO:- Sim., senhot• ; em 
dous minutos, mas attend:~. V. El\. á. mi!.nei~a. 

m;:s :- Voj ~m só ! por que estou sendo interrompido pelos apartes. 
O Srt. Jo:\o CAE'r>.No :-... e disto tenho aqui a Est011 resumindo o mais quo me ó possivol. 

prova. Vott lct· sótuent~ o clesp:J.Cho ue pronun- Tenho :~.r1ui divet-sas eertidücs relativas :1.0 
cio., fazendo pul)lic~lr todo o documento sob ultimo facto, de que se occll[JOU o nobre depu
n. 5 (l{';: · · tado. S. Ex. disso que o que vnlia era. a. con-

<{ Vistos llstcs autos, etc . .Tulg-o procedente a demnação doa tribun11.GS; eu llmHo-me a ler, 
donunci(l. dach contt·a o reo Manoel Pereira Cas- entre outras, esta sentenç!\, t~nrt nll.o ulongar
si:mo [~ vistn, dos depoimentos das testemunhas, me mais. 
que tod~s conl~stcs affirm<tm que o mesmo réo O Sn.. Pn.:s:sto:E:<rrm:-1\IIEs V. Ex. yeja. que o 
amarrou, surrou e reduziu o donnnciante, Jo~é t.empo estã terl!linado. 
Pereir:1. ela Rochn, á. oscr•~vidão; e por~nto 0 Sn.. JoÃo CAETA!>o:- Sim, senhor (lE): 
o pronuncio no art. iiO do cod.ig-o criminal, e <~.·Julgo procedente o proeedimanlo otficia.líeito 
sujeito o r6o Mauoel Pcreirn Cassio.no ã prisão contra 0 réo Manoel Pereira Cauiano )ela 
e livramento. O escrivão lance seu nome no 

l ul d morte por elle perpetrade. na. posso!\. de osê 
ro dos c pn. os, c contra 0 mesmo passe carta. Lucas Ribeiro. Portanto, o pronuncio a prisão 
prccatoria para. a. pro-vincia. de S · Paulo, termo e livramento pelo cl'Íma c1assifieado no o.rt. 
da cidade da F1•n.ncn, e mandado para ser preso 1g2 do codi go criminal, etc. ,. 
o mesmo réo, e o éondemno nas castns.-Ube-
l'ab.l, iO de Junho de 1863.-J eao Qui,~ tino SU.bmettido ao jury foi proferida a. seguinte 
T cixei;·cr.. "~> sentença (ltJ) : 

« Vista a de~is~o do jury condemno o réo 
O SI\. ~t~nn~1 Fn.~!\CJsco :-Pronuncia Ó Manoel Pereir:1. C:issiv.no a ga.Ms perpetuas, 

UI \la causa, e condemnação ó outra. (C~·u.:;am. grão ma.:s:imo do art. 193 do codigo criminal, e 
;;c oul•·os a!lm·tes e o S1·. lJl'esidente redama nas castas. App~llo n:l. fórma da. lei.-Villa. 
attençao.) Franta do Impet•ador, 17 de Outubro de 1842. 

O S1~ •. JoÃo C,u:-rANO: :- YV. EE:.:. pensam -Jose A.lvcs dos Santos. » 
c1uo o Sr. Pel'eira Cassiano ó uma intluancia Submettido a segundo julgan\Cato ... 
palit\cn., m:ts eu declaro que elle não passa de 
um corotnanda.nte de capangas elcitoraes. O Sa. PREBIDENTE :-O nobre deputado, em 

vista da disposição rJgimental, não póde con-
0 Sn. 11L\R1'BI .F.a.l.Ncrsco: -Não é ta.l; tinuar, salvo si pedir llrgencio.. 

V. Ex. foi processado e nem por isso deixa da 
ser innoc~nle. (Ha o«tl'os etprtrtes.) O SR. Jo:.to 0A.ET,\.No: -Nesso caso p~ço a 

V. Ex. sirva-se consultar ã. casa si me concede 
O SR. Jo:\o CAETANO (coin (m·ça): - Estâ nfgenr.ia por cinco minutos pa.ra. concluir o 

enganado~ Apenas so!fri um processo de res- meu discurso. 
ponsabilidade com toda. a injustiç:J., defendi-me 
com a maior vantagem e fui absolvido apezar Consultada a caS<'I., é concedida a urgencia. 
da boa 'IJO,~tadc do juiz de direito e do. do pro- " O Sa. JoXoC.A.ETANO (cO!ltinue>ndo) :-Sub-
motor publir:o, que erli.m e sio réconhe.cida4 mettido 0 Sr. Pereir:~o Cassiano o. s~gundo jul
mente meul! inimigGs. Além deste. processo, g3Jllento, foi absolrido. 
desafio ao nobre deputado a proval' quando e 0 S:a. ~RTU! Fl\ANCJSCo dà um aparte. 

• onde soff'ri outro. 
O SR. JoÃo CA.ET.A.NO: -Em seguida n. estns 

O Sn.c EscMGNOLL'E TAUN.tY (ao Sr. lllartim. certidões ainda deparo oom a..seguinte (lê): . 
F1•ancisco) : - Mas o nobre deputado por 

11 
Vistos 05 a.utos, julgo procedente a queixa 

Minas não tem. cara. de criminoso. (Hil&ri- contra Manoel Pereira Cassiano; porquantovê-
4ade.) . se, p~los depoilli.entos da.s tG3temu.nha.s, ·pelo 

O Sn.. MAaTnl FlUNCJsoo;-Não digo que é ; in teri-oga torio do dito Cassi.ano, que este,. se~do 
·sou o p1•imeiro a declarar que o rep11to um incl.lmbidodept'ender umescl'avo que hD.Vla s14o 
homem innocente. · furtado, · preudeu a. João de Freitas Ped~osa, e 
. O SR. Joio C.\ETANO :-.Si V. Ex. ~econhece,_ por este meio obteve apoU.erar-sl) de um burro, 
quo sou um homem iunocente, . para que traz'· ·dizendo qualhc !õra ·doado. ~rt·"da esb. qu~ 
aqm a. ainha pessoa, que aliàa . não estã em não procede• por tsso que nem e pr«:vada;·ne.m B 

questão? Isto não o de bom colleguismo. de. 11resumir-:ae semelhD.ntG . doiL~·I$0 •. ()lmgD, 
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pois, à. prisão e livramento, eomo incurso _no 
a.rL 269, combinado com o art. 270 do C01bgo 
Crilu1nal. :. 

a honra. de merecer· talvez metade da vot:l.ção 
liberal do districto. · 

E dian te de.taes provas de apreço,pa.rti.das .do 
que ha de tnais s~lecto na sociedu.dc do 15• dis· 
tric to de Mino.s Geraes, que tenho a honra de 
repr.'>eDial'. que valor podem ter infundadas 
inerGpações, dictacbs unicamente pela ll&.lSM 

0 Sn . Zlf.mT!)l FRANOISCO: - Acredita- SG 
que um homem sb:tStado pos>a ronb!w um 
bur:·o! 

O Sn. Jo:io CA'ET.L'(O : - Elle é ab:>stll.do 
agOl'll., de?OÍS que e p1'0tect01' da li'lc'l''lade 
(cru;am-se muitos apartes); nes -e tempo o 
Sr. C~LSSi:mo incuJobi:~.-so de prender osc•-avos. 
o quo prova qu.e nllo viria no. a.bastan~tt. .-\.s 
certidões :\l!Ui estão para serem ~:t:umnadss. 
( C o ntiaua (i lJr): 

partidaria. 1 (.4.pQiuáos.) . 
Entre isto e condemnações dos tr1bunaes 

ha u m imutenso :.by~u.o, ··omo o nobre d~put~>do 
por S. Paulo me;mo reco~e.ce. • . 

K qual ser:i o llomem. pohtico. por m:l.l& ho
nesto q UCl seja., clue possa. gabar-~e de nunca 
haver soffrido parseguiçO:.e~ mats ou . m~nos 
identica; ~ Si a.l~um ba, gtte seja o prlmen·o a " Sustento :-. pronuncia por seus fun4a.meu

tos. e lance-se o nome do réo :no rol dos cul
pad?S, devolvendo-:_se o processo i .ubdele· 
gúCU\. 

Villll . Franca, 4 de Selemb~o de 1849.
Joaqt~ünda. ll.ocl~a Neica . .,. 

Não enlro no. ap1·e·~h~.lto destes fllctos, visto 
como o meu iu~uito é unicamente mostra1· CJ."G 
não sou capa.z do calnmnia•· a quem Cjtl~r que 
~;oja. ; contrariando-file b:J.$ta.nte ser forçado a 
apr s•nl:1.r estes documento;,. uuieo meio de 
l!uo podis. l:J.n~.a~ miro p~r?- ,justific:u·-me dian~e 
da provocação que me d1r1g1u o nobre deputado 
por S. P11.ulo, exigindo com insistencia q•te eu 
apresentasse prons das proposições que a.vall:
cei no calor da discussão, facto qu'! lastimo 
não ter podido evitar, mas cuj::~ respon~bili
dade nãe deve caber-me, e sim aos nobr!lS de
putados que deviam "er mais bene•·olo>. para 
c.om qllem, sem nenhum habito da. t:-ibuna, 
pela primeira V P.Z a occupava. Comtudo em 
ciroum>tanci& alguma. eu tra.tari:~. de tnes facto~ 
si niio fossem. olles do dominio p11blieo, não 
constassem de e.utos e ni!o•julgasse em do 'f!leu 
de.-er chamar a attenção dos poderes pnl!hCils 
pará os abusos que, a prote::~:to de liberdade. con· 
tinuam a dar-se e que sl!.o sewp1·e uma amc:~.ça. 
ii. propriedade e um lemento de de80rdern. 

Disse em. a~te o nobre deruta.do por 
S. Paúlo que JlÍ. fui accu.sa.do por ~im.e grave, 
e que entretànto todos reconhecem a minha 
innocencia. 

aiit·at· a pedra. . 
Si não tenho entrAdo em explicações dos 

:fa~tos relativos tiquella.s pet•segllições. cí por 
en tendet· que a lll.inha presença. nesta. casa.~ 
11ela fórma por que fui eleito depllta.dO e Ja 
e:otpuz, era ba.stante para p~r7me ~ c:oberto de 
'Lualque1' suspeita menos ll.lro~a a mmha pes
soa (apoia(/.os), c não deseJa_va occupa1· a 
:J.ttenç:\o d11. casa co~ fac~. ~mca?lente ·rela.
ti ,.QS ã minha humilde 1ndtvldua.lidade ; ma.s 
não me furtarei ao t-aba! h o de e~lica.l-os na 
p ·imoir:~. opportunidad~, e para isto o.penas 
preciso de :~.lgum tempo para. colb.er os neces
sat-ios documento>. 

E' p:lSsivel que estes demot•ew em ra.'tão da 
distanci:~. que nos sepa•·a. de Ubera.ba, lo~r · 
onde VO\l procara.l-os, •! que na presente s~ssao, 
que estlt a tiudar-se, eu. n1lo possa dese.01pe
uhar-rue do compromisso que ora tomo; entre
bnto si infelizmente isto a.zont.ecer, prometto 
cumprir essa dever na sessão seguinte, de:la
undo clesde já, ah o e bom som 'l""'tenho a eon· 
scie11cia tranquilla, n:-.tla temo. 

Ant~• de concluir devo :l.indo. fazer um re
paro rehtivo aos íactos de que occupei-me : 
· Con~ta do discUI'SO do nobre deputado por S. 

Paulo que, quando S . E~. ene&r~Cia ~s quali
dad~s do Sr. Peroirs. Cas;;u.no, fo1 apo1aao pelo 
nobre depubl.do pelo 16o diJstricto de Minas. 
AdmÜ'ou- ute isso, porque o nobre deputado 
pelo iõo districto deve perfeitament •. co~.'~ee~1· 
o S:. Pereira. Casaiauo. e nlio ·podia. Ja.mai.S 
apoia.t· o qo.e dizia o nobre depu~o. por ~· 
Pa·•lo : e r>Í o fe:t. estou certo a.ue fot ls&O um~ 
carue uLa devido a sotfrer o nobre deputado por 
Minv.s G ·ra ~s de urn defei to organ ico : S. Ex. 
uão uu ··e oem. 

E' verdade, Sr. pr'!si.dente, que os meus en
carniçados ini~igos politicos lançaram mão ~e 
tudo quanto e c:~.paz a torpP.1.'\ e o. pe :'"{e r~ I
dade humt<U!lB p:~.ra •ne ~·erseg•lirem. \>rocn
~ndo t.tê en"olver-me Gm COlllparticip.•·:ão eu1 
l\.Ss~insto; a.mirn só se me po•1pon o p!lys',co. 

Nenhum dos lneus nolir~& colleg 1S G'"~ aqui 
se sconto.m, pos~o :~.ffirma.r sem meti o •le ·err~r, 
tem siêlo t-7o pe:·seguido rjlp.ato eu; !elr:~:•lH!nte 
porém, tuào t: rn sido oolia.d _. e Jo~ge . de. me 
prejudicarem W.es · persegmçoes, so Sl' ~\'lf& n 
para cad.t vez mai!s el ·va.~·me no con•'<!•to ~os· 
meas concidadãos, 'luo, compen.atra.do~ 1\o. tD:
justiç.> que se me fazia, quizer~m dar a mais 
e!oque'D:t.e prova. d.a. sno. es~ ~ eonside_ra~ll· 
peb :ninha. l'e~. e o ma:s ~rlll?J desr~~tldo 
á.s increpações contu .mim.,!evanl&.clas,_.é!eg'en
do-me aeu represe!lta~t~ nest~ ~a.;a.; (4;iquul~s.) 

l'&tnbern consta do mes•no disc tr.!!O que. o 
nobre de:>•üado pelo 9o distri~to de.:-; _. P .tUio_. o 
Sr. Ülhõ" Ciutrn, fil.era u tü stg nal ~ffirmat1vo 
na tllesrtla occ<Lsião • . Par~icularmente es~ndo 
com S. Ex. e fatiando-lhe so'bre islo, o nobre 
de~u l •d•) disse·m'l q úe esse s~gna.l n~o se refe
rh á~ qu:didades do Sr. Peretr~ Ca..;;.;rano,e q11e 
o fiz e:·n u•licsmonte porque o nobre ~eputado 
p~r S. Paulo disse q11e .S . Es.. conileCla o. Sr. 
Pere ira. Cassiano. ' 

AppeÚo p:lra o testemunho de S. ·E:i:., qne 
não ae G.cha. neste momento .na casa. mas _Per 
.suad<J-Itle qu.e conúr~a.râ o qne a 'a.bo de dner . 

· Aqui vim c~m uaw. maioria de iU~ · vc:itos 
aóbre o lU!.:O· illastre eo.nt.end<lr. e eletb pCir 

· ·um di1tricto eminentemcnL" liberal, se:n p •r· 
. dei ·vOto. d(ii.'meus· e~>-religion~;rioa e canLaD.do 
. . 

Niio quero llOr mam· tempo abusar d& atten• 
çãn da cilll3 e da benevolen.c1a q?e V. Ex., ~r. 
J>'•·esiclente; tem tido para colliJDlg0,9 q11e mUltO 
a~ra.deço • 
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Fi: i.-Saloruão Cyreneu de . Nicod 'mOs. es- de Souz.;, meiA legoa. mll.is ou meno• distante 
er1vao por nume:tçao, n_es~'\ e1da~e do Sacr-.l.- i da -::Ua do Sacramento. Conheee aa p ssous 
mento .e a )u Lermo, na fo: llla. ia l.Jl. ! qneJurara.m neste processo, e ba quanto t~m1)() f 

Certifico que, revendo o Ulen ca~t<1rio. en- l Hes :ontieu qa• de toda.• llÓ conhece Pedro An
contrei o pr~esso de que tra.ta a. petição •etro, ; tonio de Souza., e que o conheceu no dia em 
do teor segu10te :· lnter~oga torio a.11 r !lu . I': no qtl · pa.;!&OU em casa do mesmo. Te.u altum pat• 
mesmo dia., m~z , anno e Ioga•·, s t:.ra deela.- ( ti!'ular• a queattribua a denWlcia 1 R&spondeu. 
rad(!, nesta vil~a do S~c,"amento. em-o p<~ÇO da I q:1e J?-:io ~em. Teta factos a. alleg~r ou J•rova.s 
carnara. mun1ctpa.l, &In prese11r.e o capit·to .loa-1 que o J ustlliquem nu mo~t•·'m sua lnnocenoia 1 
quim Gon,alves S. Roque, jui?. municipo-1 em Respondeu que foi elle m ·swo q ue deu em Ma
e~eroicio,comnúgo escrivão d e seu ca!·~o.a.bai:r.? noel Cuiabaoo uma facada, eni con&Qquencia. da 

. n oaue:ldo, ahi presente o réu Saturnino, livrs qual o meawo fe.llec ,u, e qu! o" facto ae deu 
de ferros e aem cons~rangimeo.to algum. pelo p la maa i~ seguinte : E~ndo elle reepon
mestno ui» lhe foi feito o iAterroga.torio dom~ d;nte em ~ de Pedro Autoni~ ~ So\lZa: de 
do que segue-ee: Perguntlldo qual o seu nnroe 1 v1agem da e~da.de de Pas <os par-~ :sa.nt Anna. do 
Respondeu chalJlar-se S•lurnto.o. De onde •·ra Paraàyb!l, ahi cbegoa Manoel Cuiabano, e 
n atnral 7 Respondeu que da cidade da B~hia. outro incl.ividuo cond!lZindo O.lll es-<ravo preso, 
qnde r~side ou móra 'i Respondeu que não tam e C?mo descon1iasse que _:lles o querii.m pegar 
:1do res1dencia fiu, mM qu.a ha cea·to tempo rellrou.se para . um e"'?ao de .mt>tto. que fie~ 
a esta. parte se achava re~idindo tiO. casa d·• perto. que no d1a sagannte o dlto C•nabano, e 
Manoel Pere ira Cassiano, n aste tcr!llo. Ha. seu companheiro segoiram a aoa'viagern, mas 
quan to tempo a.hi reei.de! Ho. menos de dous de c~rtt. altura .Mano~L Cuiabano voltou pnra 
ll.nnos • Qual sua profissão Oll meio de vid~ 1 La· pNnder ·-a elle re•pond~nte, e encontf'a.ndo--o 
vrador. Onde estava. ao tempo em qu1 se diz no mesmo mattojuoto de um valle deu~lhe 'I'OZ 
ter aco11tecido o crime 1 Res :onde11 que de pouso de prisão, amellçando mata.! -o com UDla saz-raxa · 
na Ca-choeira, perto desta. cidade. Si co11hece as si ell• rezistiue, • '-\o'! depois d ' persu11.dido de 
pessoas que j uraram n1Ste pr oc!!J!s,, ~ Respon- não haver ~ziateneia muita. da maneir 1 porque 
deu que não. Si t m âlgurn mo ti v o pnrt:eular . portoo-ee eUe r:!spondeute, deixou a ga.rrou e 
q~e at~ribua a sua tnnocenci:l? Respondeu que com um ~u que t1 oha. na. míl.o ag:gredio ··Ue rea· . 
nao. S1 tem factos a a~gar ou provas que jus- p mdente tH ·!l. prende l-o, e que elle r ' spon.dente 
tifiq nem ou mostrem sua innocencia~Respond u ~om uwa. f.,ca p ·ocur.mdo desviar"ee do ~liu of
que t~m, que em tempo opportaao apr sentará.. readeu o seu P.ggressor e q11e ·.Orlo oc•·asllo não 
E como na~a .mais disse nem lhe foi perguntado, supp~z que a off~nsa f9sse tão grave, ma.s que 
mandou o Jutz ltn•rar o presonto auto que va.i pas ,:ado; tres dta.s llHI.lS ou menos em casa de 
assignado pE!'lo réo, de'10is d& l he ser 'lido, e o Manoel Per~ira C:l.ssia.no, para onde foi, soube 
achar con forme, rubric:tdo e o.ssign •do pelo que o o1fendtdo faUeeeu em cousequencia d·~ ia
juiz elo que tudo dou fó.- Eu · Honorato de cad... Disse mais que em caaa. d l Pedro Anto
Assis e Mauos, "Scrivi o, esere'vi.- Joa.quün nio de SOilZA da !arou c~ama.r.se ~osé da ~il· 
GonQ&lv~ de São Rosue.-& turnino. Era o que V$, m_aa que seu ve:d derro n ome e Ss.tQrmno, 
se oont10ba. neste l.D.terrogatorio .fts. 2i e 22 que le mal, e u stgna. mal seu nome, e que 
verso; no. mesmo proc'lS80 encontrei outro in- ~z a: confi611io, 4e haver ooulmeltido o crime, 
terrogatorto que s egue-s& . InLerroga torio feito hvremenle,quo fot elle mesmo que o colllmetten. 
ao réo Sttturnino, escravo. No mosmo dia, mez Responde~ mais que fugiu da casa de aeu ae
e a.nno, loga.r retro, presente o juiz de .direito nhor no Rio Preto a quatro annos, e que dn~ 
da coma roa, O r. Severo 111endes dos Santos Ri· r a nto esL~ tempo esteve no Carmo do Rio 
beiro, commigo, escrivão abaixo nomeado co:r:n- Claro , n 9s Pas>oa, e algun' outl'oa logarea. e 
pareceu Ss tnrnino, escrav0 , t'éo nut!l pro~esso, '11ftimamenle e m easa. d~ Manoel P ereir a Ca.s~ • 
livre de fenos. e sem COILCÇ<Io alguma e 0 juiz s1auo. E como nada mals respondeu nem lhe 
lh·J fez o interro•!atorio ·19l o mod, q11e ;e .. u ··~e : foi per~tuntado. mandou o j uiz lavrar o pre
Perg:tlltlvlo •ttl" l seu norn. 'l Respende~ ch 1• seu te >lUto qoe vai assignarlo pelo m~ -ruo réo 
mar-se ~at•uni no . De onde era nu Lu r 1? R~s· {~DOta de In e SGr lilo, e a~har con 'orme. rn· 
ponde•J. que ~ ~.~· !latur J Ja ,r,winci>l da B hi bcic.'1odo· pelo j •tiz e assignado peln mesmo 
fre~\tezi .. deSanto \ ."aro. lhd" -a1.ide ou .. . >ra: ccn• o prtJmotor. G! curadnr ~o 1uesrnn réo do 

·e b.a qua.uto tempo ! Que UIOra «10 eM . d, . ;nE> tudo ~~ll fó . Eu. Ro.munldo T.,ixeir.• d·l Fon-
seu 8enhor J.,se Ant.onio da. Rocha Lima see:., esenv(o o escrev1,-Sew:ro Mcnliss dos 
fregue_zia do Rio ,Pt·e:o , na razend~ que ~ SaY}oto ~· Rill~iro_ - S'!turnino. ~O C?ra.dor, 
m~·mo :f e.m ha dua_S 1egua. de dist nela. e que El,a.s Tlleo i oro Rodn .Fs.Oarn;o.-;S'l"sano 
ah1 restdtu por dous annos m ais ou menos.· e rl.e Paula. Barreto.-E o que se cont.1nh~ em o 
depois fu g-i11 e &st·~ve em di f •ren es lo~; .. ~ <li to in~errogat.Ji-ioa folhas trinta e uwa a trinta 
desta.. pr-•vine.a. jr;u!ti.Wa:ndnte este o t•esidin lo I e q talro. · · .•. · 
por um annci'e hnro ·em caaa de Pe~ ~ira cas:... -Elll ae~uida. encontrei a. fls.51- v~r~ á. 53 verso 
àiano,'na Ponte. di! :aguárá d? hl.do ~!l. pro,·ineia o· ul tim? inter't·ogt.tàM.o_ q~o· :~eS;,Ílé-se: lnW- . do ª· Pa~o. e que· de t~ sn.luu r COlO~ de s~r ~atorltl à() réo. nererido.-o:J1t~•l;nt? 305 -~z 
preal? pa~ se entreg!l'ra. seu .senhor, e um -.dL!\ J~Lz~. de factos. e ;t.c~d~-~·,r.o_ reu 'Satur• 
depota. f.,l pre<o na yüb. do Sacram ·uto . · Qu.~l a nmo.hvre d e· ferro, ·e sem·•C\Jao,ç_lo a lgqtn&, o 
!lua. prótil!do ou metos d~ vid ' ·? Res ·ondeu ser j ui~ . !fe ,à i reito .p.118soU:,;,.~~j~'terrogal-o , !J~}o , 
lavrado~ ~ Onde. estnva ao tempo .. em que se diz modo eBgui:nte: ' · . :;\':·· .•:.:: · · · ·· 
_acontfleau o 't'l~e 1 R~spondeu que ··sta ... a cb i Perg•tnta.do qnal o se·• nome, n.a.l1JrRI.idade, 
pçnao na Cachoe1ra,-em c:au d• Pedro A.ntoaio l idade, ott&do e r~ncia t ReBpOndw oha-
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He 'POlldou m:1i~ c1ue faz est~ confissão 
Evt·cmente sem o minimo con>tL·angi
n'iento, e c1 ue nad~• mais tem a allego.r em sua 
defesa. Declarou mais que sou senhor cha
ma-se José Antonio de Souza Lima, como por 
eng:tno havl:J. d cl<lt'ado José Antonio da Rocha 
LinH. Cottchido por e:;ta fórma. o pre;ente in
~er~og;tLOrio, nao só foi elle entregue ao dito 
rei o :úim de o le:' e indicar as emDndas preci,as, 
como óppor,unl!.mente· lido l)Of mim escL·ivão, 
ab:üxo nomelldO, nada mai; sendo dedarD.do, 
mandou o rderido juiz encerrar e~t!l ter-mo 
qne ruuricoa em todas as folhas c assignou 
com o intert·ogado. Eu .Manoel Cassiano de Oli
veira Ft•:nJç;.D., escrívtlo que oscr~vi.-Sevel·o 
1lfer~des dos Santos Ribeiro. Sattlri~ino, Au
U"sto Ccsar Fer·reim e Sou:::a testemunhas. 
lor<o da 1lfatta c SilM, Ge1·11a;;io Gonçalves 
de Almeida. E' o q110 s ~ continha ~m os 
dito; inte~roga.tort·ios que aqni bem e fiel
mente copiei dos proprios_ autos ao qll.Ü Ol'i
g~llal me reporto em meu poder e cnrtorio aos 13 
dias do m·~z da Junho de iSS2. Eu S:J.lomão Cy
rinQu de Nicodemns, escrivãa o escrevi. 

N. 2-Salomilo Cyreneo de Nicodemos, escri
vão ne~sta eidaclc do Sact•ameúto e s1u teJ.'mO na 
fórma da lo i, etc. 

Certifi~o oue. revendo meu CD.rtorio, eucol\
trei a peti ç.'Ío d.o IC01' $Cguinte ; 

lllm. Sr: juiz municipaL-Diz Jose VicentG 
Carneiro morador no te~mo da cidade do Ara.xá, 
e tutor de seus netos, Theodora, José, Anto
nio, M:n·ia Theodora, Mnri~ Jooquin.:~ , Eduardo 
Rosq11eliu1, e Eppelino , :fii)1os do finado Fran
cisco de Pa~la e Cunha, quCJ pn~suindo esses 
seus pU[lillos, pa~te em mu escravo de nome 
Nicola.u, lllat:·iculado uesta villa como consta 
da matricula ,juntu. a quantia de 800$ em partes 
iguaes, do heran~a de seu. finado pai Fran
cisco de P:1ub e Cunha, e oull'a pM'Le de 
sua filh~ vi uva do mesruo :finado, e miii.~os 
referidos menores, a metade (\a. importa:nch~ 
do dito escravo no valor de 800$, ··impor
tando umc\, e onlt':J. ps.;:te na. qu;;atia. de 
1:600~, como tudo. consta" do inventado 
e partilb.~s pt•ocedicla neste jnizo por fftl
lecimen\o. ào ai to Cunh:\ R. 

ma.r-se Satut·nino. natural de s~~~o Amat'O na 
provincia. d:t. D:t.hia, ter 40 :~.uuos de iàado 
mais ou menos, sar solteiro, que :c seis annos 
1nais ou menos foi vendido .:a. um fazendéro, re
sidente no Rio Pretil, de nomG José Antdnio da. 
Roch!L Lima, que na sua. faze;tda este\·e um 
anno e nove mezes n:w.is ou menos, e de l:i 
fug-ia, esteve em ·Passos e Yenmnia, e em outros 
logares, c que ultimamente esteve residindo 
Nm unno mais ou menos em casa de Manoel 
Pereira Cn.ssiano, que de là sahiu receioso de 
ser Gntregue a seu senhor, pouco depo1s foi 
preso nesta. Villa. Qual a. sua profissão ou mr·ios 
de vida~ Responde11 ser laVL";;tdot•. Perguntado 
si sabe ler e escrever ? Respol\deu, lê mnl e 
a.ssigna mal o proprio nome. Perguntado si 
sabe o motivo pelo qual é aceusado, ou si pre
cisa de algnm esclarecimento? Respondeu que 
sabe e que não precisa de esclarecimento ~lgum. 
Perguntado ao tempo em que aconteceu o 
crime? Respondeu que· esta v:~. de pouso no lagar 
denominado Cachoeira. em um r~ucb.o de Pedro 
Antonio. Perguntado si conhece as testemu
nhas que juraram neste pt·ocessa, e si tem :l.l
gumo. causa a. oppor contra ellas '? Respondeu 
que não conhece.Pel'gunt:ulo si tem algum moti
-vo particular a que attihua a acuza\:-lio1 Respon
deu que não. Perguntado si tinh:J. fa.ctos a allega.r. 
ou prov;a.s que ju6tifiquem ou mostrem a sua in
nocencta! Respondeu que o fucto dou-se pola 
mD.neu•a que Yai expor : que estando no mncho 
d~ Pedt•o Antonio de Souza, ahi chegat·nm o 
o:ffendido e mais um companheiro, que niio co
nb.ece, conduzindo um creoulo, que não 1'e. ·a
rou si estava. ou não pr~zo, c que os dois poze
ram-se a obset·val-o, dando :• entende~ que in
tent.a.\-am prendcl-o, ou f:t~er-lhe algum outeo 
mal e, amedrcntD.do com isto, retirou-se para uni 
matto visinho, c li ]'ernoitou, deixando no r:J.n
cb.o o seu ~a.va.llo e mll.ia objectos, espreit·:ndo 
ums. occas1ão Oj1J.lOrtuna de rchavel-o rar.l pro
seguir em sua viagem, que o offendido e seu 
companheiro pouzarJ.m no rancho e no dia se
guinte continuaram a viagem, e dei:w.nJo a. urna 
fazendt\ que tem pouco distante, o offeudido 
Manoel Cuiabano Yoltou e veiu tel' ao matto, 
onde elle respondentc se acham acculto, arma
do de uma garrucqa e ump:.i.u íj\lc,a.me:tçando-o 
com <1. garl'ucha,l:mçon-3e sobre elle l'espondente 
par<l r-rendel-o, e c1ue, como clle res,.oudent;; AcÓntcce pot•cm, que este cscrnvo ha. tempos 
não mostras'e inlento de resistir, u simples- se ach:1.na fa&emlil de Manoel Pc.'CÍI.\l Clssiano 
m~mte pergnnt.<tssG porque nssim queria offen- ncoutadn pelo mesmo Mm privad>s pretextos 
del-o'{ O dito Cuiabano,dci:\o.ndo a. garrucha o ag- de :dfort'b e no emta.nto o SU[lt'lico.nte paro. 
grediu com o pàu, e que nessa occasião acautelar prejuízos de seus netos Cl tutelados, c 
clle respondente, pt•ocwaildo desviar 0 p~u, de sua fillu1 requer a V .S. expedir preca.toriap= 
'{)!fendeu o set~ aggt·esso~ com uma. flca que as autoridades do.· tormo de Santo. Rita do ~Pa
tinha; ro3s na occasião não notou a n:~.tu- ra.iso, ·~com \!'Ca ch Fr.:Lnca em ger.:Ll (!fim de 
reza d3.s offensas, nem sup~:oz 'lu e fossem ser o mesmo escravo preso~ l'ecolhido :i. c.:Lde:J. 
graves e que ai ;;runs dias depois ó quo publica ate que- o supplicante o mande busca~. 
-.souhe qç.e o otfendido fallece!'ll em conseqtien- Pede a V. S. que se digne deferü· como requer. 
cia do3 f,,rime:r.to~ quo recebeu.Re;;pondeu mais -Edl. Merc~, Jose Vicmtte Ca1''leiro.-Como 
que. qutt.ndo passou pela casa. ele Pedro Auton 'o requer. S:lcramento, 28 de Abril de "i882-'GoJl.~ 

' .de Souza decl rou chamar-se Josli da Silva, mas salTJes de A rattja . Pagou 200 reis Gll:!.. f~ta ·de 
que. seu vardadeh·o nome ó Saturnino, que e;;ta llpilha.-Vilb do Sac!'::unonto,• 28 de Abril 
aprendeu. a ler e escre1·er n 1 B:~.lli~, e li ué nã6. do 1882,-0 colector intedno, Ca$tanlwira~ 
;.oon~eeia o offen.'l.ido, e nern ao >;Cu comp~-. C~rtifico qu:o passei :.1. Jlr&catoria e seguiu seu 
nhetro, e qu~ de toda~~'~ t!!stelll.unhas sómonte de:stmo .com ~s l'egularidades e::ügidas pela. 
con~ece a Ped.ro Ant~mo de Sou•a po: tel' pou- let. E' o que se continhtt. . em ·tt. di!a petição ·ao 

.sido ~;m sn:l casa no d1a. em qn~ _S!l den o c~ime. • qnal orig-inal1ne rcpo1•to em meu pod~r ~ c:tr"' 
' . .. . ' ' . ' . ' 
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torio aos 13 dia~ do mez de Junho de 1882. Eu, 
Salomão Cyrino da Nicodemos, esct•ivão o escre
vj_ Vai pagar .. 100 r s. de s~llo.-Nicodcmos. 

N. 3 
·· Ao go-r;erno do E$t"(lo 

coronel M:~.noel Percir..t Ca.ssiano dir~lhe-hei 
seja. o.consel~eiro e _não se. mec;n: péla bitóh 
dos mtseravelS quo Jogam com todos O$ dados 
m:i.us, com tan to que estes lhe d~em o fructo 
de seus desejos . 

T c\m razão . a.quellos que o q ualifteam de se
dueto r e a.cautadol' de es<Jravos alh.eios - · 
S. S . uãi> é capaz de se lavar des~ !l. nado'~ Ha. cerca 'cie doas a.nnas o ·cscriwo Nicola\t, 

de propriedadé de alguns meus netos menores, 
seduzido pelo Sr. tenente co ronel :Manoel Pe
reira Cassiano, fugiu da casa de seus senhores 
e a.eouton- se em. ca.sa dnquelle senhor, que, 
sob pr~Lexto de libertal-o vai (rnindo de seus 
serviço>, que são applicados no transporte da 
balsa no porto do Ba~1·eirinho. 

. Não obstante tet· eu, na ciu11lidade de tutor 
de meus netos, pNmovido meios de prender 
aq uelle escravo, que se acha acoutado, não 
pude conseg11ir a {}risão por causa do.> ardis 
empregados pelo homem das manias liber ta
doras. 

Ora um pretexto, ora outro, e o escravo, que 
pel.'tence a proprietarios residentes no termo 
do Ara.x:i., v:ü ser, dizem, IU!).nutentdo na l i
berd!Lcle no termo de Sant:l. Rito:. do Paraiso. 
onde parece :.tehar o Sr. Cassiano apoio p~ll':>. 
ns suo.s rabulices ardilo;;as. 

·Quo o F.>enb.or mania.co tenho. a. ·mania de 
l?ro;>ar a.cções de liberdade a favor de escr~vos 

· e tolera.vel, mas ter a mclllia de fu!tal os ao 
competente juizo do domicilto dos senhores para 

. chicanar em fô~·os listr:>.nhos cou1 o fim de, se-
não impossibili tar, M menos d ifficultr.r a ele .. 
fesa, é i.ntoler;J.vel, é revoltnute! 

E .para. complemento de tão honroso Jll'Oce
dimento o Sr . tenente-eoro11el, precisando da 
documentos a4 '!rbitri~~m,requereu do. ca:-ta de 
sentença e>:trah1da o. favor de D. Ambrosina 
Christina de Paivn, ex-pl'Oprietari:l. do eecra.vo, 
certidões da sentençn de i" insto.nci:L exarM. ~ a 
fayor do r e ferido e~crJ.vo e outros, e o acót•dã'o 
da relação de Ouro Prelo qne confirmar:-. tM 
sentença esque:endo-sç po: Sér 11tile et dulci 
do acórdão da mesma relação que revo;a..ra 
a.quellas decisi5G5 em reeurso de embargo ! ! ! 

Qllem conhece a pl"OoerbiaL ingenuidade do 
Sr. tenente-coronel não . o crimina.r<i· porc1ue 
sabe que S . . S .. não ó capaz de proceder contra 
a.s regras da 1:erdade sabúJa e publica. 

o que, porém, ci certo é que s. s. com a 
su:l ingenuidade v~i dando a meus netos e 
outras pobres victilhas innumerosos· projuizos e 
trabalhos. • . · 
• E, pois, :venho ã. ~mprensa protestar con.tra o 
u:regnlar e c~nsurn.vel proceder deste ten.,nta
coronol e pedtr o. Su(l. Mt~gestade ·o Iaipar~dore 
a. todos m111S podere~ do Estado que-se dignem 
voltar suas vistas para o GStado.lamenta.velda. 
propri edllde privada, exposta a.os.caprichos deste 
homem que _por_ caprich~ mesquioho_s e. ·~at~ 
resse proprto Vlve seduzmdo escravos alb.etos . e 
os acontaD,do em sua fazenda~· da nominada ·com 
razão· o - quilombo da gargA.ntil. do inferno. · 

9 que e;ãjo ~~ g~yerno dÔ .J!iCl!. p:iiz e quc.me 
seJa m~nt1do o d1re1t.o • . a .. ·m1m e :un.eus n e toa. 

. de ser demandado no. fôro de.: meir-· dóniicilio. 
que é neste termo do ·.A.ras:á. · · · ... _>- _· : . - · ' 

Antes, :eorém ~ue me seja. garantido l:ão.im
portante d1reito, itppellandÇJ .para o Sr. tenente . ; . 

com todas as a.guas do m~r. · · 
Por emqu11.nto li mito-mo ao que fica eJ:posto. 

- Josd Vicente Cm·neíro. 
Fazen!la do Rio das Velhas, 12 de Jul)hO 

de i882. . 

N 4. - José Maria do N!l.Scimento, 2• ta.eellião 
ptlblico, eserivão do 2• officio por carta vit~
licia-dada pelo c:tcelleutissilllo 'governo da pro
vincia, e ofli ;ial do registro geral das hypothe
ca.s da cox:oarcn de Uberaba por designação do 
Dr. juiz de direito da comarca. de então, e con
firmação -do mesmo e:c:cellentissimo governo 
p~ovincial, o.esto. cid ·de de Uberaba., e seu termo 
e comarca na. íórma d11 l~i ac tua!. Certifico· que 
revendo n~ meu c:>.rtorio os autos de a.cção de 
bb3rdade 1Ilt3n t:tdn. por LourGn~o, Marianno, 
Antonio e Jose, contra. seu senl10r Antonio Tel
les da Silva Brandão, de que faz menção a pe
ti~ão l'e\ro as· quaes snbira.m pot· appelhç;to 110 
trLbn!Uil da rclaç.ão de S. Paulo, nos mesmos· 
autos a fls. 173 verso, s~ · ach·xvn exarado o ae
cà~·d~o d:!q11elle tribunal o da que ía.z menção o. 
NferHb peLição l'~tro; cujo accórdão é do theor 
fórma c lllaneirn seguintes: a.~córdão em rala
ção, e te. Vistos e o:taminados os presentes autos 
de acção de liberdade ontre partes, como réo 
o.pp~Uaul.) Antonio Tell&s da Silva .Brandão; e 
autores app'!lhdol Lourcngo, M:u·ianna, An
Lonio. J osé e outros JX!r s~u cu.rador. Julgam 
procooentc a appells.Çiio interpostll., para o filll 
de nnnullarem, como annallam, todo o processo 
'pola falt ll. absoluta. de audiencia do réo, e de 
cotllp~toncia do juiz a !l!IO para a orgo.nização, 
pr;Jpara e julgamento da ca11sa; porquanto, 
sendo o réD a.ppelll\nte domiciliaria no t~rmo de 
Ub3rab~, da. província. de Mina. Gemes, nem 
foi citado, e nem poder ia t~r sido demandado no 
f~ro . <'!stl-anho do ter ma da Franc.1. nesta pt•o-
VIUCla. , . 

Assim julgando,a.o juiz de diúito d.t col!larca 
da Franca reJommendam,comt·Jdo, ecn nec~asa~ 
ri:~. protecção ao ; libertandos,qlle osrecnett:t di
recta.mente com o_ proce3so de ma.uuten\.â:O o.o 
juiz de· direito de Uberaba, paro. que j ustiça seja 
feitll como fór de dire;tó. S. P~alo, 2i da J 11lb.o 
de_ i874. -: J . Santos_, Trigo de · Lrn"·e!ro, J. 
V) Haça, C ergue 'r a L1mll. Nada mo.is continb.n. 
o .dito G mencionndo accó.rdiio ·que a.qui traslado 
dos próprios autos origillaes ~ a foll-tas :i.o prin· 
cipio desta· 'decla,çsdo a q,ue me reporto. . 

. Certifico mais que reveDd~·.-no _mell c:art.orio .o 
tn.slido dos a utos .. de .acção · de .liberdade entre 
partes como autor-es Adio,Pruiiencia,João,Perei
lia e ou.t~O> es~r.no~;por <eu. cuL-a:dor,e réo Anto
nio Telles da Sil v0:J3ra.ndão .no ditO traslauo a. fl.s. 

· 41 .ver !IQ ató tl!i. -12 se adu.- 8. cettidã~ de bap
tism_o de I)Ue faz menção -a. petiçii? , retro.,; _,c:'\lja. 
cartld5o e do theor. fôrma e m:Lnel.l"a. segnmte: 
-Certifico que ·exii ineu liVÍ'Õ·· de ~ ba.p~izados, 
~das ta fregllezia. nelle a folh:~.s; . 9~-- . ~e acha. um. 
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asscnw do theor seguinte :- Aos 14 de )iaio de ~ nove a. quarenta annos, offieial de car piu-
1799, na capella dB. Sen hora. da• Dores do teiru. velll i)eraRte V. S. denu nciar a Manoel 
Pantnno, o reve~endo lgnaeio Goll$alve; de. P -•reir-.- C11~siau •,ruorador no terlllO da cid··de da. 
Msndonça bapLiSOil e poz os santos oleos a Franca. p1·ovincia de S. Pawo, pelo fa.c LO que 
V)eLOria, filha de Anl!l!. s •I te i !'a escrava de Ros<~. p11ssa a a .qJor.Sendoo s upplicante Iibertode>ide a. 
Lopes; foram p:.drinhos Antonio Francisco e 1da.de ue 1 e ·meio auno or cartfl.,que lbe paiiSOu 
Rosa escnva. de Helena da. ::iilvtlir-a todo;;. de .ta ·sua s ~nh 1ra. Thoina.•itl. Te xeira. fallecendo e•ta. 

.freguezia. () cooàjuctor. Joaz'-'im Dias d•• Oi i- no estado de soldra. e não àeix:1.nrlo herdei-
1Jeira. Nadg. maÍ$ se c.ominha ao di to as :ento ros· deseoadentes, ant~egou o su.pplicame :t 
que o copiei a.o que llle r epor to. Villa d La- · •una. sua s~brinha de n ome JO<\qlliD.ll ·Tei:s:eir• , 
vra.s. 2,.; de Março de 1846; Pro-p:trocho. o pa- com qu m ·o supplic<tn te ~rorupre morou como 
dre, Jot1o de ·Castro Guimarties. R;:conheci- liberto , :.~e que esta f~lleceu , e t110r>1.ndo 
menLO: Reconheço a lettn. fi~ma. da ce:·tidilo su- neste termo ha mais de 20 ;~o nos e nun
pra e retro serem do pro!'rio punho do re~e- ca int.e ·rolll~ido uru sua .liberd:~de; ncuo
rendd"João de Castro Guimarães, que nesta ire- tece que h~> dou6 anno~ ruai$ ou UJeno;nm Loa
guezizt esti fazendo as '>e~es d~ p>'-ro :ho. pe.o renço . \ntoaio da Rocha e antros desconhecidos . 
pleno conhecimentD que della tenho. etu fedo losupplicante ize•ll se r be!'deíro~, de ·rhoma
que m e Msigno em publico e raso. Villa de La- ~ ~h Tei~&ira som se tuostrarem blLliilitados e 
vraa, 25 de Ma.rç'> de 184.6. Em te:>te munb.•J d1 nem por 4ue maueira ,ão herdei ·us,e a instan
-verdadd (est..wa e signal llll.blico) Jacintho ·ias. de pr~~rlles;;ss e so,du<iç.õe;; de Manoel Pa
Piuto r/.e cJtiDeira. ~towes. Nada ma.is conti- reir11. Cassiano. estes intitulados he:-deiros 
nha. a dita certidiloqueaqui trasladei do proprio consta que vond ram essa. herança ima.
trasl:ldo ao qual me repol'to e dou fé. gino.ria e logo :\hnoel Pe•· :~r.a G:~e$iano-

Certilieo mais que revendo e111 meu eartorio a 1uanda uto ae,t ir.uão de nowe Badoró e :nais 
selltença extrahida .:loprocessooriginnl no tribo· ai~ t D.$ capangli.• para p enderelll o supp!i
na.l da.relõlção de 011.ro PreLO,passad11. a f:wor t1o caule, estand-> trabalh,.ndo 0 111 cu;:~. de L11iz 
e.ppellado A111.0nio TeU.es da Silva Bran.lão,Mn- Anwnio Cruvinel pelo sen oftlcio. sem ordem 
tra os appellantes seus e:~cravos ·Adão, P-.rcilia al::utoa,e a titulo de ~:ompra o pr•mdem l! o e. m
e outros, oelh a folba.s 159 verso se ::tr-ha e~ a- duze ... á casa deste. e o snpplicant& ev;vlindo-se 
rado o a. ó rdãodo mesmo tribua'\1 e de que f<~.~ apr sentou-se pera.tltll V.S . . mo<ttrqu eju>tificou · 
menção a petição retro ; c ujo ·s.ccord:'ío é .Jo s·J. · lil>~rd de pelo '{~e f.Ji na we~ma manute· 
t eor, fórma e maneira se~ruintes: -o\~córdão ni.do com ' mostra. pela. ·certidiil) junta ; depois 
em relação etc . Vis to• relatados e discuti lo:> foi o supplica11 te à viHa <!e Hag-eg-cm, ahi foi 
os pre entes autos, julgam, impmcedento :1 segunua •·ez vioienta.<io pelo p ·~.~pdo };1anoel 
a : pe!laçio ex- f)tfido. e contl·m:w:~ po:· alguns Perei ra CMsio.no dizendo ser ~eu csf'ravo e o 
de seus funda111entos a sentenç•t ·appeila·in.. q•te c at•raganrb •te fert·o e sur <·audo-o, o ··ond,tziu 
julgou os autores careee •lore~ de :~.cç1io e os de- (lO.!' .• s•Ja CO.SH, qu:•rendo v nder- o supplietLnte 
clarou e era.vos do ap-pel!u..-\o. Se111 ·nstM pela u. um s11jeíw tln lhhia. Podendo t-vadir~•e vciu 
natureza da. causa. Oul'o PreLO 16 tle Ou~ul'r" pa.r:• sua c:t li. t•·ata ,•de sua. ,,,ul her e filhos. ~· 
de i877 . - B•ito Guerra (presiden~c)-E. i·. cla:n •tue 11 aceusado :'ll:.ooel P·· reir,. ('.,s~iano 
de nar -.a.lho.- Sil~a.-S il•:a Gui )n.a,.aes. - cut,1mett.cu o ~rioue de ~ed •Úr p>!:I!IO:.L lh-re á 
Presente Camm'a Leal. ~~da 10ais s · r o•1- HSC .'~< : i •l:1" Jlllll·•lo Jll:io ar~. 17H <lo coJigo c ri
tinha nem declarara as dibs peç:t.•, llCr.órd"•.:! 111ioal, ro ,, p·•r i~o ,JunHilll<:ia.r •o dito i\1:\
e eertidlo ... ,ue a'iul fie lmente as t~~sl!l.d•> ·l•·S nool P •ruíra C.•BSÍ!I.IlO. e sor puniJo no ru:1x i mo 
pr0!'l'l08 ~UtO~ a fo}b.9.S o.O prin••ipio de,;tst !e• d:\• p'lO:L9 •lu 11Hl$1Qi> a !"ligo. 0 u<;OUllci 10 ta, 
cla.ra.dos "que me rep •rto e d11u fé. Cida<i'l de .tur~urlo ser vor.lade •p n 1t<.• t<Jlaga,o:fer··c~ para 
S11nto Ant()nio e São S-.b:\.st i·\11 ol~t llhAr:oh11. r.• .. teste;nunh:~s o a.liare~ Z!t.cariu JuaiÍ da Stln. 
marca do ul&smo nowe, p rovioeia de :1.\iua.s Ge· Ju"'iuim Marianno d , Sil l".~o Dioiz, So.tvJ~ no 
raes • . ero meu ear-torio a:~ 15 dias d • .ucz <le Kernar;les F .. rreir:.-._ Joi!.<!Uitn L •ill Vie ra. Rer

.Ju.nho do anno do !l1\Scim nto de No so Senht·r nar.lu .lo é de Ara •jt•;'ê J.>s~ ."O'Mcs Guimar:~ea, 
Jesus Christo de 188"~, . 6i• de. lndependenci:l e: api Liio Jo ;é Ftr1·e!ra da fu,,,ha" .José .Joaquim 
do Imoerio. Eu, J05é ~latia do Nasci1ucn •1• Cai'agrillt>. 110r i <St:o p!!S&>Jtd.J-ie carta. p~ec.. .. to
escrivão do segundo otficio. !ue sr.revi t-on- l'ia jlara Pass<•s nnde consta achar-se o denun
feri com acerto e assigno . Couf~<rido por · mim. · ci:1.d1 •l set• ahi preso e pede a V. S. se di~ne 
-Jose Mar:a do Nascim~ntq. a.cei~r a.· .en,tncia e se11do distribuída alltoad.A 

N . 5- \ntonio José da f onseea.. tabeUlão ·~ jnrf\da se ?rosil;l'a.nos o!ti ,nos t rhtOS da for. 
7 Ítulicio do pritn!!oiro of!!cin .j escr.i vã' dn j:t:·y. '•m>çii.o d~ ·' utp,. lll t11>~ :1.ndo V. S. notifica L" as 
neata cidade de Ubaraba e seu tertuo n:~ j tcst:•runnttas pua ilep<~rern em dia e horn que 
íl)rma d~ lei, ele. . f••r J éai::notlo co>n p~na d<l des<>liodi ·ncio. e ao 

Certifir.o <tUO em. CumprtmeQto . do despacho l denunciado p.1r:. aa ver jul'lU COnl pena de 
supl';l., do Or. juiz m-anieip~l do termo, revendu , re•·elta do qne espera-R. J - Jose P.ereir'~ rta 
em meu ca!'Wrio os ;lutos crimes. que se aehani Rocha:Er• o <J.Ue.se coR tinha em a dita pétiçito, 
debaixo de minb:a_ gua..rda., eut\'e. outros depa:ei no. ctual ae ve o des~ho 'do teor seg11inte : .
com o processo crune em que e José Pere1ra O. r\. J.- Passe :na nJado par& serem n·ottti
da Rocha, autor, e Mànoel Pereil'l!. C~IISian.o. ea ia;; na testemunhas · para. deporem no dill25 
réo. o qu_s.l teve principio pel~· .denun~i?- do do eorrente. às il ·hora; da m1.nbi no_ pi\ÇO da· 
teor segumte:- 111m. ~sr . Dt·. J'l l<~' muntcLpal d ~ ca1o •ra llltlnicipaL Passe pr !Cato~~· pa.n. a 
-:- ·J~é Pereira ii~ Rocha. natu~l de-lta P.rr>- -prisão do metim(l reo por ser a denuncia doqu~l- . 
TUlCJ.& e morador neste termo, de 1dade de Ll'l.llta I la.s que . não a.dmiúe · fiança. Uberaba, 20 d~ 
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Março de f863.-Te~eit'a. Ero o que se con
tiD.h~ em o .dito despacho e seguindo o processo 
seus termos. E seguindo o processo . i7 ·verso se 
-vê a. pronuncia do theOI.- seg-uinte .-Pronuncia. 
Vistos e$te~ a.atos , etc. Julgo procedente a. d$
nuncia dada contra. o reo Jvianoel Pereira. Cas
siano a. vista dos depoimentos das testemunhas 
que todas conte~tes a.ffirmam que o mesmo réo 
amarrou, surrou e reduziu ao denunciante JosG 
Pereirn. da. Rocha. a. eacravidão ; e pOl' unto o 
pronuncio no a.rt. 179 ·do Codigo Criminal e 
sujeito o reo Manoel Pereira. Cassiano a prisão 
e hvra.mento. O escrivão laacc seu nome no 
rol de culpados e contra. o mesmo pa.ssn carta 
precataria para a. pro1•incia de S. Paulo, 
termo da cidade da. Frao.ea e mandado para ser 
preso o mesmo réo e o condemno nas custas·. 
Uberaba, 10 de Junho da 1863. - João Quin
tino T11'xeira, juiz municil;)al. N!lda m.Us se 
continh& n em declarava em a. dita. pronuncia 
que pars aqni bem e fitilinente copiei dos pro
prios autos aos quaes me reporto. Nest:l. eidrul.e 
do Ubera.ba., ·comarca do mesmo nome em meu 
ca.rtorio aos 12 de Junho de 1882: E eu, Antonio 
Jose da Fonseca, escrivão do jnry escrevi, con
feri e assigno.- Antonio Jose da Fonseca. 

N. 5 

bo, e a~bar a sua a.udacia impel"i&l. qugm lhe 
·avisa seu amigo é ; o qne deu os tiros 
Adeus meu amigo doutor- Auto do corpo de 
delicto feito nos tiros dados nas portas dali casas 
de residencia do juiz de direito o Dr~ Manoel 
Bento GuedGs de Cam~lho.- .Aos U di:!.s do 
.tne?. de Outubro do anno de i855 ·nesta vil
la FL·ancll. do Imperador , às; U horas do 
din. em casas de . morada do juiz de direito da 
com~rco. Dr. Manoel Bento· Guedes de Car
valho prGsente o delegado de policia ca.pitã:à 
Jose Luiz Cardoso commigo eactiv!Lo de seu car
go aoo.i:ro assignado os peritOB notificados João 
José Ferreira, e Geraldo Martins da Costa, m~ 
radares nesta. mesma vil:a, é as testemunhas t~ 
nente Felisbino .Antonio de Lima, e José Igna.
cio de Far ia e Mello, tambem moradores o.esta. 
villa o delegado deferiU. aos peritos o jura.m.ento 
aos'santos evangelhos de bem e fielmente desem-
penharem a sua. missiio,decl.a.rando com verdade 
o que descobrirem e enoontrz.rem e o que em. 
suo. consiencia entenderem, e encarregou·lhes 
que procedessem a G::Qnie em. a. porta e parede da 
rua, e quG respondessem aos seguintes quesitos: 
-Primeiro quaes as lezões ou fracturas I(U& 
nell:>.s tinham sido feitas. Segundo com que In
strumento, e finalmente qual o valor dodamno 
ca.usado. Em consequencia pa.ssaram os peritos 

· Cevtifico que, a pedido do Illm. e Exm. Sr. a f~ze•·em os e:tames, e investigação ordenada.s 
Dr. Jo>io Caetano de Olivei.r.1 e Souza, deputa.- e as que julgaram nece.ssaria.s ; coucluida.s as 
do g-eral pelo i5• districto da provinda. de Mi- q_uaGs declararão o seguinte: ao primeiro que
na.s Geraes, revendo os ji.Utos crimes e::tisten- .Slto disseram que euminando a porta, que a.char 
tentes em meu cartorio sobre .averiguações dos ram no meio da porta para cima. da. feixadur:t 
e.utores dos tiros desfechados na porta e janella u.tna porção;deoch_~,~o que continha i5 oriii
da casa do moretil5simo Dr. juiz de direito .des· cios de che.mbo meio e um perdigoto varando 
t~ comarca ·Manoel Bento· Guedes de Carvo.- este a porta, e foi direito offender a. cimalha de 
lho, attenbdo commettido em i855, nelles se uma porta lateral do corredor, e que na :Parede 
vê lls peças do theor seguinte :- Port:u-ia do tambem encontraram·um outro tiro por cima de 
Exm. Dr. c)l.efe de policia Antonio Roberto uma ja.nella immediata a portl, que ta.mbem 
de Almeida.- < Chegando ao eonhecim~nLo da continha a carga de chumbo melo que tambem 
presidencia que pelas dua.s horas da m:.>«rugada fez um escllvado na. p:~.rede: que tem o dia.metro 
ae H de Outubro lindo , foram . disparados ·de seis a sete polegadas e ao segundo· qnesíto 
dous lil'vs na. casa. de resideneia. do Dr. Juiz disself.\m que o chumbo e per~igot.? fóra expe
de direi to .dessa. comarca, ficando atravessadas dido p or arma. de fogo ; terce'U'O d1ssera.m que 
pelas bailas a porta. e um& do.s · janellas, assim avaliavam o damno em 6.$~00.- E são estas &.s 
como que no dia seguinte foi-lhe dirigida a declarações que em suas consciencias e deb:li:to 
carta ameaçadora inclusa, e sendo indispen.>a- do jura.mento prestado têm a fazer . E por n:'odll 
-vel : dcs~obr~r e pnnir. oi! ií.11torcs de utn sem o- mais ha.ver deu-;;e por CQncluido o exame or
lhante attentado, . qui ~ attribuido· a. um pro· de nado e de tudo se lavrou o preseale auto que 
curador dos garimpeit'OII Manoel Pereira Cas- vai por mim escripto e rubricado pelo delegado 
sía.ne, e torna-11e tanto mais aggrava.nte por o a&signado pelos mesmos, perito!! e testemunhas 
ser perp<ltrado contra a primeira autdridade da commigo escrivão Josci Ferrei.r& M~ndcs que o 
comarca, ordeno o Vin.., que·som perda de tem- :fiz e esérevi do que tudo dou fê. - Josli ' Lui::: 
po, in:~h.ure o competente. processo, o proceda Cardo:::o.-loãoJosé Ferreira.-Geraldo lo[ ar• 
:l.s .mais~ minuciosii-S pesqui~liJl. e ~onveni.en.~~s ·ques:i:la Costa;- Fe&isóino Antonio de Lima. 
deltgenoJ.as pa.ra entrar no perfe1to descobi"l-: · ~~fti:·lgna.cio de Fa,.ia e M eUo.-J osé Fer-
m0nto d;~. verdacla, da.ndo-me com urgencia r~ira: .M et1d.es. . 
conta .do resultado.- Deus guarde a. Vrrf •• - ., .~ :.· ,:A_uto de .. perguntas feitas ao offendtdo Dr. 
Palac1o do governo deS. Paiil,o· 2. de Novembro Manoel Bento de Gued10s de Carvalho, 
de 1856.--:-'A.nto?'~o .ROberto de Almeida:',;.:...: ~r : j~iz de ,direito desta.. c~~arca. Aos onz.e 
delegado .àe pohc1a.~da. Franoa·.~_Em segu1d11. .d1a.s do ~ez . de Feverelro- do . anno d~ nASCI· 
á portaria. vã-se a seguinte .~arta ánonynía.: lan- mento de . ·J:'l"ossõ .Senhor Jesus_·. Ch~sto . d~ 
çada ás porte.s da. casa do meretisaimo Dr. ei- mil oitooeRtos_ e -c_l,ncçenta :e- ~~18, tn~esuno 
juiz de dire_l~ . Ma.nl>e~ . B.~to~ Gue.des · de.C~r- .quin~o da ' I~~G~ndenc~· e· do .Impeno do 
-va.lho (\\li e do .. th.eor :s.egum~ :~,l:ir . .- ~hnoel ·Brwl • .:ne&ta ·v~. ·t-rnnea. . do .Im-perador~ . em 
Bento. T6m V. S. feito gTande . mo\'Unento casas do offendido Dr. 1\-IanoeU3ento Guedes:.t~ 
na. vi.Lla. Fraiica . cem- os ·tiros qu_e: lev~a. certa c.arnlho; '.iiliz de direi:t? · .d~ ~m~C3, _onde fot 
noue na porta, pois. quem os.deu ·llão o teme, VUl~O o dele.gado_ de t~Oli.e~a . p~ear_o aupplente .. 
e qua.ndo men011 es-pen.r ha de .. l.eval-oa no 1~ cat~Itão J011o·· LUJ..Z·.ca.rdoso, . ~~e nome~, 

v. m.-7 · · · · · 
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e sendo :Uli presente o oft'endido_ dito In. j ~ 
de direito, pelo jlliz lhe foram fettas ss segum

. tes pergllnta.s : 
Perguntado como se tinha. passa-do o facto de 

qÍ1e trata. a. ordem do Exrn. presidente d.l. pro
víncia, D.. 2 e documento a. :fi. 3 que acompa.

. nbou. Respondeu que a 11 de Oatubro prq:s.imo 
p:.ssado, de uma para. as duas horas da mil.druga.
da,um cava.lleiro lhe disparoudous tiros :i porta , 
um após outro, qu:~.si sem interrupção, pare
cendo de espingard:.J. de dous canos, s e_gunqo 
observação nelb respondante o da Süveno 

· Cla.udino da SilY:I., á. ,-ista dos vestigios e:~:ami
nados logo que amanheceu. Disse que em geral 
por tocha :as pessoas o fac to foi attril.>uido :1. Ma
noel Pereira Cassiano, por cau!>l\ d"& questito do 
Gal'impo, o que elle respondenle acreditou e 
cada vez nu.is o.té hoje se tem. confirmado n essa 
crença. por circumstancias anteriores e poste
riores ao f:l.CI.Q pelO prediw motivo d;~. qu·!sl.ão 
do Garimpo, na. qual Peréir:\ Cassiano su~ten
tou apaixonadamente interressndo. Disse qu:J 
Pereira C.lssi:mo, na vespera do acontedmento 
fez constar que no diâ seguint e. faria. U lll:L via
gem e com eft"eito nesse dia sahlu de ca.sa, a 
cavallo, pouco antes de serem ouvidos os tiros, 
e fqi p:~.ra n fazenda. de Josó Frausino Diniz, o 

. que se verificou bgo que s.ma.nheceu, por_gue 
:il~umas p essoas foram pergunt:l.r po~ elle Pe
retra Cassiano e sua. mulher respondea ·:- Ello 
fez viagem á meia-noite, foi buscar carv!!o. 
Diss:) mais eUe rMpondente que, passados dous 
dias, Pereira Cassiano voltou e trazia a espin
garda de llotls canos que possuia e depois foi 
li. casa delle respondente afim de dizer não ter 
sido elle qüem deu os tiros. Obs~rvou elle ros
pondente que neste acto Pereira Casoiano nem 
põde produzir razão ou :facto que o rélev-<~sse c'út 
imputação, tal era a Sllrõ pertu.rbação o os em
baraços do seu espil'ito, o que fez confirmar 
mn.is no animo delle r espondente a. ct-enç~ 
em que estava. do ter sido ollc mesmo P ereil-a 
Co.ssu1n~ quem deu os tiros. Continuou eUe 
reapon4e:ilte dizendo que em a noite do dia 
dos tiros estando ausente Pereira. Cassinno 
foi lançada por ba.i:.:o da porta dcll<l res,~on
dente a carta anonyma que ó a mesm:~. 
que eslà neates autos, contendo ameaças, a. 
qual pelo papel, pela quo.lidad'J d:~. tmt:L, c 
pelos traços d~ lettras a.peza.t· de contrafeitas, 
comparadas com eseriptos authenticos do Dr. 
Antonio Ribeiro d:t. Sil\"a Porte, foi geralmente 
nttribuida. a este, accresc~ndo a razão de duvida 

. da radaeção, da linguagem em que es~ cpnce~ 
. bida., e b~m assim as razõ2s de duvida de rela
ções da .maior intimidade e Jlrivauça delle -Dt:. 
P orto, com Pel"eira Cassiano, na Jll."Ol~cçã.o. 
apaixon:J.d:J. ao Garimpo o animosidade q)le os
t entava contra. elle respondente. Disse que ·eue 
respond3nte 110r estas mesmas razões e outras 
que muito :>.etuaram em seu espirito • ão b.elitco. 
em crer, e ·convencer-se· de ter sido com e:ft'eito 
o Dr. Por to o autor da carb, pois aceresc'u que 
apenis se divulgou o aoonte.ciment~. honra seja" 
feita ao sens:> mor:~.ljo povo desta villa e a s~us 
habitos paciticos eordeiros;_toda a população se 
.inoatrpu summamante im}lressionada e pessoas 
houv~ qU:~ ate não puderam dis:!imular sua. in -

~ ,l}ig-n:lçli:o contra. um attentado -não esperado. e 

que maito compromet!.ia a boa fama desta. villa., 
é só o Dr. P orto, j uiz municipal do logar e 
collega dolle t';)S!JOndente. ostento11 indi.J!:'e
rença. e até um de.>dem gracejador e chegando 
a dizer que de cerro por cassoada e que se havia 
dado os tiros ; e :i noite achando-se em casa de 
D. Anna Constanç:J. em que mora o genro JoaiS 
Tai'l:.eir.t,jogando,proferiu dicterios tendentes a. 
ridieularisar o ~~oconteciooento e a provoc:ll' o riso 
dos circo.mstantes. Diss 1 mais elle respondeu te 
·que procedendo-s~ ao ~uto do coriJO de d~licto, 
muito.s pessoas que nssistir~m, exprimiram o 
desejo d~ que fossem exemplafmerite punidos os 
au tores do nttentado, o que foi pro:s;!nc.ia.do 
pelo D~. Porto, q_u~ a prc te:>lo de fallar ao 
Dr. promotor foi . à casa do tenente Felisbino 
onde se e•tava. redigindo o autQ, paracendo a. 
elle rcspond~nt~ quo do primeiro p eríodo d:l. 
earta ser ella o pensamenw inspir:ldo por csso.s 
manifestações. Acerescenoou que de noite, como 
já disse, esteve o Dr- Porto jogando em casa de 
O. Anna, e datá sa)lindo pelas n ove horas mais 
ou menos, com Jos& Apolinal'io voltoll com este 
pouco depois, s:lndo quc,segundo informaram a 
elle r espondente o Dr, Porto fót•a de sen cos
tume trajava botas grand·~s e pon~he, sendo 
exn.cta.mente pot· e;sas horas que uma. e.scrava. 
delle respondente de nome Engracia, indo fe
char co.m a cM.ve, :1 porta d:L rtla que estava 
apeno.a fechada. com o trinco achou a carta lan
.çada. por bai:s:o da. porta. Disse elle respondente 
que a estes facws precederam os seguintes que 
parecem t~r se1·vido de motivo :1 esses· ;:l;COn
tecimentos. O Dr. Porto mo~tr:wa-sa muito 
suceptivel e quasi qu: se podil. dizer qo.e faci
nndo pelo Go.~impo. Não obstante clle respon
dentc solicitou-lhe uma conferencia e nasta 
expondo o estado de desol'decn e anarchü om 
que estava o Garimpo e a agitaçiio' amea~
dora. qne por tal motivo aqui se desenvolna, 
lhe fez sen tir a· conveniencia. e a resGlução em 
que estava. de dissolver cs ;e :.juntamento,curn~ 
prindo assim as ordens q11e b.avia recebido 
no que o Dr . Porto não conveiu por fórnw. al· 
guma., vrete:~:t.a.ndo que o Garimpo eshva au
torizo.do p~Jo governo; pelo que sus;Jcndeu-se 
& conferencia pedindo-lhe clle . rospondente 
que petuassc meUI()"f' e m ais tranguillamente 
sobre a questão. No dia s~guinte ellc respon
dente escr eveu-lhe um:~. carta em que reru~ 
tava. s. errada opinião In:J.nif<lstada na con
.ferencia e o estimuhiva com .. ;alguma energia 
a que dé9$e cumprim~nto as ultimas ordens do 
governo. O Dr. Porto .recebeu os ta c:~.rta e por
que demorasse a resrost!l. o Dr. promotor que de 
tudo sabia foi fallar-lhe a. tal respeito e crê elle 
.responden te .que lhe fez .senti!." a necessidade em 
que esta.va·de ma;·cha.r de accôrdovistocomo em 

. todo o càso elle.r'eapondentedaria cumprimento 
â~ orqens do governo pois tinha pe.ra isso os 
"meios necessa.riosÍQS5e qual fosse a. eventuali
dade etc. Disse parecer-Ih~ ter sido . o mes
mo pr. promotor o po!'hdorda respoats. cheia de 
quen:umes co'nlra elle respondente wa~ que con
cluis. convindo ~a cllis:Jlução.dó-. Garimpo uma 
yaz que o Dr. PortO fo8se .quem expedisse M 
respectivas o: deno;. Elle ·r-espondent.e annuin a 
isto e por c_onseqúencia · no dia seguinte 5 ou 6 . 
de .Outub~o eu e .o Dr . Porto expedimos ordens 
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manda.ndo intimM aos S"&rirupeiras para que ; blica..s do jury, Franca do Imperador, 3 do Junho 
se dispersa.ssem dentro de cinco dias m3s · do 1843.-.Ma,loel Bento G'Ucdu de Oal·Mlho. 
no mosmo di:~. da intima.çlio de t:les ordem l Certifico m~is que revendo ou autos e rimes enLre 
e no seguinte a. reqnerimeniO da Jose Fer- pc.rtes ~.faria. Therez:~o do .Jesus e réo Manoel 
reira. Lopes e d') ou h-os garimpeiros dos Pc:eira Cassiano, indiciado no· crime de roubo 
qo.aes foi procurador Pereira. Cassiano, o Dr. de mn burro per tencente a Joi:'o de Freit:uõ P c-
Porto permittin-lhes vin te dias para. per- droso. marido da. quixosa, delles const:•m as 
mal\Clcorem no G!l.riinpo. Dis11e que quando seguintes peças: 
ello respondente soube ~e sem~lhante per- Sentença de pronuncia. VislOB os autos julgo 
missll:o reprovou-Do por mmto3 motwos que teve procedente a. queixa. contra Manoel Pereir~J. 
occa.süto de expor ao Dr. Porto et!l ~sa do Cassiano; po1·quanto vê-se pelos depoimentos 
Dr. Evaristo sendo um destes moh'I"OS o ser d~s testemunl:ias. pelo iut~rrog~torio do dito 
proyo.vel que ell~ Dr. Porto solf~esse o desgosto CMsiano, quo este, sendo incumbido do prender 
de niío ver respett.ada. ou ::lttendida. :~. sua. per- um oscr:l.VO que havia ~.do furtado, prendeu a 
misslío. Que isto teve loga!' a 9 ou f O de Outubro João de Freitas Pedt'OSo, e por este meio obteve 
e. na m:~.drull"da. de U foram desfecha~os. os apoder~r-se de um burro que reconheceu eris
hros, cumprindo notar·s? que pcssoM mt1tu- tir en1 seu poder, dizendo que lhe fõr~ doado, 
ln.das p~otectora.s de ganmpo assever:wo.m por coarct:Jda. esta quo não procede por 1sso que 
abi pub1icu.rnente que este nfio hn.via de _ser nem é p~:ovada nem é d ) p1'esumir-se sJme
diSl!olvido, porque, findo o prazo dos 20 dias, lha.nte · doo.çà:o. Obrigo, pois, a pril!ã.o e livn4 

obtor-se-io. mo.is 10 o assim por di.e.nte ete. menlo como incurso no art . 269, combinado 
Disse por fim que fóra estes motivos toda a com 0 , rt. 2i0 do Codigo Crimin:Ll. Faça-se re
gente dasta vlll_a reconheceu. não haver~m messa. dos autos ao juiz municipal. Villa. 
ou_troa qner publu:os quer po.rt1culares que l.ll- Franca, 14 de Agosto de 1849.- José Bcmar
spuassen;t o C?lnotlmento do attentado. ~como des da Costa l mtqucira. Sustento o. pronunem 
nada. m:us fo1 perguntado e. nem reepond1~o a.s- por s~us f11ndamenlos, e lance-se o nome do 
siqna o presente auto dep?1s de lho se1· .lido o rôo no rol dos culpn.dos, devolvendo-se os ttulos 
achar conforme, o que va1 tambem asslJl'nado á subdelegacia. Vilb Franca, 4 do Selombro 
pelo juiz e rubricado. pelo m~smo ofte nd1do ~o de i849.- J oaquim ela R ocha N ei,;a. Foi o réo 
·quo tudo dou fci.Eu,losó Ferreua Mondes,esen- l\1anoel Pereiro. Casaiano absolvido em sessão 
vllo que o escrevi.-Jo~6 Lui; Cardo~o.-.!.1{~- . do jury da Franco., em 7 de SCltembro de 1880. 
ttoeZ Bento Gttedes de Oc:rvallto. ~rt1fico mo.Js E' o que consta d~s ~~ças aqui transcriptas por 
quo o processo instaurado não teve nndament?,e pessoa de minhe. confiança, dos mencionados 
ate ~ prese~te está. sem conclu~, te~do-se m- auto.>. nos ~ua~s me repor~ em men poder. e 
qnar1do_ varu.s testemunb:1s, e Stdo fei!;o> exame cartorio, c depois de conienr esLa com os orl-
por pentos na. ca.rtllo anonylll!l. . ginAes, e a.cbando-a.·conformo aos mesmos, o 

· d h · 'd' d nssigno nestaddade da Franc:~. do Imper.1dor 
c.er tlfiCO CJ1;10 !Ovcndo os autos o Oml~l ~~ c aos 27 de M:üo de 1882. Eu, Virgílio Gomes Gai

Jo"!l Lucas Rtbo1rq entre p_art~a autoro. aJnatlçs., ma.rlies escrivlio interino dojury, o subscrevi e 
c l'OO Mo.uool Per~ll'll. Ca.ss1ano,dclles co_nstamJ as assi"'n~ -0 escrivão do jury V irgiZio Gomes 
BC:nlin tc8 }')CÇIIS : S~nteUÇtl do pronnnola, algo . '=' • ' 

·pr~codonto o procedimento official foito contra Guunat•i!es • 
o rôo 1\In.nocl Pcrcir~ Cnssia.no _peb mer~e ~or 0 Sr.; l'gna.cio Ma~tins (peZa 
u \lo pBrpetrada. na possoa de Jo;;e Lucas Ribe1ro ordem) :- En ia. fazer um pedido ou recla
Portnnto o pronuncio ;i prisão o livr&.mc!lto mação, par;~. '[lOder dar ao nobre. depota.do liGia. 
pnlo orimo cla11 ~iftca.do no at·t. 192 do Cod1go provincia do Rio algwnas o:~:phcações RDbL•o o 
Criminal... O osoriv!io lano~ s~u nome no rol dos a.vi3o do rn.inistedo do i mperio, d.e :li ~o cor
oulp.tdOf!, rooom.m~ndc-o n:~. pris-:io om <J.U~ &Cl rente, roas vejo quo o tempo está term!n3do. 
:1du\ quando o mlUDnr desta &ell.~':'-ç.a; de-se t&d 1 "i~ta u.o Dr. promotor, caso não . ~Ja recm:so, Quando .falls.va o illastrej dGpu o Ice a pro-
par:~ vir com 0 seu libello no prn.zo da lo1, o vincia do Rio de Jnneiro, censur:m o 11 c:s:pe
pa--ue 0 réo às oustls • . )lilla r~rm~ca do Impe- diçiio do avieo do i7 do corrente mez, o nob.re 
rador, 8 de Outubro de 1m-Micheas Anto· deputado pcla co:t.e ~ediu a J.o.lAvra . Creto, 
nio Carlos de V tlllena. Sentença de condcm- porém, que não f01 oundo por · Ex •• ~o m~o 
nação do · rco :Manoel Pereira Cassiano a. gulés que ficou pendente . uroa censura favo; porem 
pGrpetuas. Vista a: dicisiio. do j ury co.udemno injusta., feita p~lo nobre deputa o ,pela. pro
o réo Manoel PeNlra CasaHmo · a gales per- Yincill do Rio, s em resposta ou protasto por 
p)tnas grãa ma:rimo d.o art. 193 d~ Codigo C'?-- pll.l'lO d:~.queUes, que, como e't!, sustentam O 
mino.l, 0 n~s custas. Appello na. forma da. le1 . aetual t~~inisterio . 
Villa Franca do Impera.dor,~7 .de O~tnbro .~e · o nobre deputado não· póde daixar de c?n-
1.842,- / ose Al11es d os Santos. Certllico UlUIS cordar que é juridlca e l~ga.l a. doulrwa. 
quo, en trand!> por via de recorli? o dho _réo em daauelle aviso. 
segundo j:Usamcn ~ fàl"3. a.bsoh;do pelo JUr~ por Ô Sa. F. B:r:us.uuo :~Nio, aenbor. 
voto de Mm~rva por sentença. ao teor segmnte: O .·sa. IGJS..t.C.IO MARTINs : -A doutrina .do 

Vistn nrespo•t:J. do !ury, absol'!o o réo Ma.'no~l aviso 0 juridica_e a. ~i co. 11._ustenta.vel. (Apota .. 
Pereira Cassta.no; de-iie-J.he baa.a. da culpa, e )-. f - dos e.~tes. . ·. . 

· :alvará de soltura., quando por outro J!lO lVO nao. :" Por ~nsequencia. eot.óu-satisfeit.O ne~~ parte. ·se a-ohe i1reso, o· pagüe :\S · custas ~o~ autof! o . 
·cofro da ·':,lluni<lipaliaade. Sala das· · !essões pu- · O nobre deputado não contesLa·· 1s.to. 
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O Sa. F _ BELISAR.ID : - Con.tosto o. compG
. teucia do govel'n.o. 

O Sa. IG!f.•CIO l\hn=~ :-Quanto á. outra 
parte di"'O &O nobre deputado IJUO não bou~e 
interpre~çãO da - lei, houve npenas escln.rect
mento, e escla.recer a lei na. suo. e;(ccução_, a. 
assembléa n~o póde. tolher o. PO!icr Ol:<lcUtl\'O 
neste dtreito, porque e attrtbu1ção qne Ih·.' 
compete pela constituição. O ~overno ~st:>.va 
em seu direito e cumpriu o seu dever, (apotado.s, 
nao apoiados e apartes) , esclarecGndo 9. l~1; 
não a l.ntorpr·.~tou, não estabe!eceu doutr~na 
n o,•a, sustentou a unica doutrtna verda.de1ra 
lQgll.l e j ur idica. (A.poiados e apar~es-) . 
· Estou proropto em qu:Uquerocea.s1lio a acelto.r 
a discussão sob~·e a materia, com o nobre ~e
putndo ou com qualquer ontro dos m<!us il
lustres collegas ; não o fa.ço agora porque o 
nobre depull!do vê qae o tempo não m'o per
:mitte · mas o que pOSSO ass~gurar a S- E_:t
é que~ nobre ministro. do imperio, n :l. oc~:unão 
que se 1he oft'er~cer, expl~car:i. a a~a. com"Pe
tenci::~. e :>. dmtnng, do an!'O, que e a umca 
verdadeira, legal, e juridiCil. ( Apoicutos e 
apartes.) 

O Sr. José 1\-furía.u.n.o (peLG or
dem) rnquor u.rgencia por 15 minutos para, 
na sessio seglriute depois do expediente, tra
tar de questão que affecta. os interesaes vit:l.eR 
da popula9ào do Recife, como é o contrato de 
Cirnes verdes celebrados pelo presidente da 
província d& Pernambuco. 

Posto a votos, o requerimento ó appro
v:>.do: 

ORDEM DO DIA 

""Conttb.uaç.ã:ll~discussãodo projecb n. H5 
sobre a êlltrad! de ferro do &io Verde, no seu 
:~.rt. 4.• 

Não b.:l.vendo quem pedisse a palavra 8 encer
rad2. a discussão do art. 4° ; posto a votos é ap
provado bem. como o a.rl. 5.• 

O Sr. Soares (peta Ol"àcm ) requer 
que o projecto entre immadiatnmonle em 3• 
discusslo. E ' ~pprovado. 

Acbudo.se na ante-sa.la o Sr. millistro do 
imperio, o Sr . presidente nome& par:>. a com
miasão qne tem de a.compauhar o Sr. ministro, 
011 Srs. Buão da Estancia, Prado Pimentel, 
Franklin Doria, Camargo e 1\la.ciel. O Sr _ mi
nistro toma assento à. direita. do Sr. ).lresidente 
e là a seguinte 

Proposta 

Ausustos e dignissimos Srs, represent~ontes 
dana~o. 

<lu:t.nti3. de 13:25~ devida a Hypolito José 
Pinto, hoje fulle~ido, com qaem a. mesa da au
gust:l c:ltn:lr:l. dos Srs. deputado~ contratou 
aqudln. impressão, ein iô do Janeiro do 1875 e 
31 do Dezembro de i88i. 

Com encerramento do mencionado ex.ercicio 
eata. divida ca.hiu em excrcicios ti.ndos, <l na:o 
pódQ sar hoje s 1 tisft:~ita, sem prévia concessão 
de fundos pelo poder legislativo, :\ vista da 
deterrnint'.çiio do art. 18 da lei do orçamento 
o. 3018 ·de 15 de-No embro dE! i860 de que-o 
p~gawento a crédores de e'l:erci~ios findos será. 
fe1t.o somente dentro dos cred1tos votados nas 
dill'erentes leis de orçamento dos -respectivos 
exercícios. . 

Venho, portanto. em nome de Sua. Mn.gestade 
o Imperador, apt•esentar-vos a. seg-nmte: 

Propo:;ta 
Art. f_ o Fica o min.isterio dos negocios do 

imper~o.aut.oriz:ldo ":mandar ~agar a. di_yid~ de 
e.~:erclC"LOS ftndos,JU unportanCla. de :13:252.$500, 
da qu:M & c1•edora D. Maria Porcina Pinto, 
rodo do finado Hypolit.o Jose Pinto, proveniente 
de impressões dos anns~s parbmentar75 ante
nores ao a nno de 1857, que seu fulleculo filho 
fez eJU virtude dos contratos celebrados com a 
mesa da cMn!\ra. do> Srs. depu lados em :16 de 
Janeiro de :1Si5 e 31 de Dezembro do iSSO, no 
exercicio de 1880-1881. 
· Art . 2. o Revogam-se as disposi~ães em con-

trario. . 
Paço, Gm.i9 de Julho de 1882.-Peclro Letlo 

VoLloso-
0 SR . P.RESIIJE~'TE:;_ A proposta do poder 

executivo serà. tomada na devida conside
ração-

O Sr _ ministro do · imperio retirá.-se com as 
formalidades do estylo. 

E ntra. em 3'- discussão o . proj ecto n.. 11&
Eatr:J.da de ferro do Rio Verde - á approvado 
sem debate. 

Vem A mesa a. se;ninte declaração de voto: 

c Votei contra o projecto Il. 115 sobre estrada. 
íerrea. do Rio Verde.-.A.tldrac!e Figueira.-. 

, Entra em ia diseussii.o o projecto n . :167, de . 
1882, dispensando da. idade exigida por lei ao 
estudante A~ilio de Vilhsboim, afi.m de que 
possa maLricular-se em qUlllquer das fa.culdadeg 
do JmpGrio. · . 

o Sn. c .... ND[l)O DE ÚLrVXIRA. (pela Ol"c:lem) 
1•equer o obtem que o projecto tenha um.a só 
discussão." 

São otrerecilhls as seguintes emendas, qne 
são lidas, apoia.das e entram. em discussão com 
o projec to. ' 

« Ofl'ereço como emenda ao projecto n. i67 o 
projoct.o n . !r! de i881-i882. · 

<~. Paço da camara, :19 de Julho de i882.
.Ruy .&zrb~sa. -. 

O credito "otado na. verba-es.man dos de
putados-do exercício de 1880-1881, para. as 
despe~aa não sô com o pessoal da re_&.Pect~~-~
cretara, DLU tambem com 08 deQI4l!l Bervto<JS 
d& mesma:~ nã.o foi 81lfticiente p:~.r?. · se i~ IIE8$ÃO 
poder occomr.ao -pagamen~ integral da det- p · fo 

N. ;r;. iSBi-1882, 

pna. feita eom a. imprelilio em a.YU.Lsos do& ro;u 
:IJlnaeg,parlamenwea an&eriores: ao anue de O cidadão porto.guu. Lui.a Augu~ de Si S.. 
f857i l'Uió pllla : 4t1al. deixou c!t .aer paga ' I dolphint e C8atro1- pretendendo Clll'UNatstaa. 
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dos meàicos na. faculdade da. cõrta, pede que se 
lhe dêem por va.lidos a.qui os exames de pre
p~~ora.torios prestados por olle na. universidade 
de Coimbra, onde .11eguiu o co.rse> jurídico até 
o segundo a.n no, o que presuppõe ter sido ap
prOV:lda alli em partuguez, francez, latim, 
rhetor:ica, philosophia, arithmetica., geom~nria., 
historia univers~~.J, geograpb.ia., deaenho linear, 
elementos da s~iencia.s physieas e no.t!lra.es. 
A eas:\s habilitações acre»centa o supplieante 
as que lhe r es ultam do curso do 3• e 4° annos 

·d<!! mathematicas· do lyceu nacional de Evora, 
em cnj05 exames obteve approvaçio . 

A commis3ão entende que é de equid:lde e 
boa razão, alem de se autorizar com o exemplo do 
que em outroa pahes se pra.tica, o admittir-se, 
a respeito das disciplinas prepara.torias, a eqw
V1llencis. em favor das pei! ;oa.~ que houverem cur
sado o ensino superior em ·estabelecimento ; de 
ca.racter official e reconhecida autoridade, como 
como a universidade da Coúnb~a; pelo que sub
mette á. camara o seguinte projecto: 

Artigo unico . Fica autorizado o governo a 
m:tnda.r ~ttir à matricula em qualquer d.'lS 
fa.cu.ldades de medicina. do lmpeno o cidadão 
-portugue:~: Luiz Augusto de Sá. Godolpll.i.:al c 
Castro, depois que se mostrar habilitado no 
exame de mglez ; revogadas a.s disposições em 
contrario. 

S. R .-Sala. das comissões, 8 dl\ Março de 
i882. -Ruy .Barbosa.-Dr. T. B. Espinàola. 
-Ulysses Viatma . 

Emenda.- Accrescente-se :-Igual dispense\ 
seja. concedida. a.o estudante José de llarros 
Vva.n.derley Mendonça. par a. ms.tricuhr-se na. 
escola polytechnica. Em 19 de Julho de 1882. 
-T .HenrigUBS. 

Conceda-se igualmeute permissão a Francisco 
Flora Leal pat"a cursar o 3• a.nno do curso d;; 
pba.rmacia. de qualquer das facnlda.des do Im
perio, sendo considerados vá.lidos os exames 
que pre~~tou do :\.o e 2• a.nnos do curso me
dico na. faculdade de medicina da Bahia. 

S. R.-Em i9 de Julho de i882..-Josê Ma
ricmo. 

Ninguem pedindo a. pala. na., o encerroda ·~ 
discussão e a.pp~ovado o projecto e emendas, e 
remettidas ã. commissã.o de redacção. 

Entra em 3• dieco.ssão o projecto !l. 7\1, de, 
f881-i882, concedendo a. D. Brazileira. Anto
nieta. de Mello e Andrade pet"miesão j):Lr& satill
fazer aa contribuições devidas pelo seu fs.llecido 
marido, atiro de poder perceber o monte pio da 
marinha. 

O Sr. Andrade Figueira não 
deseja demorar a. passagem do prx•jeeto ; so
mente d·•seja . con,~ignar da. tribuna a. r:u:ão por 
que não lhe é possíveL votar por elle conforme 
se acha concebido. 

O i• tenente da arma.da., o ti.na.do Anwnio 
Ca.rloo C'9sar MeUo e Andrada. demittiu-se <lo 
serviço em 3 da Junho li e 1856; pagou o meio 
soldo com que os ofliciaes contribuem }l&r& o 
montepio de ma.ririha até 13· de Março de 1857; 
a por consequencia pagou alguns mezes depois 
U. data em que cOil!eg-ui u a sua demissão. Pos
'-tlerm~~·~· porém. · darante o praJO de .2i 

annos, este offici&l, que falleceu no anno de 
i878, deixou de contribuir, como alias lhe era. 
permittido p 'r lei, pt~ra o referido montttpio. A 
cons~quencia é que elle propositalmente aban
donou. o. faculdade que tinha de contribuir para 
o montepio, a.iada. depois de deixa~ o serviço da 
armada.. 

Fa lleeendo este offieial, a eu::~ vi uva pretende 
hoje tà.zer as contribuiçoos ttue elln, durante 21· 
annos, deixou de fazer, afim de gozar dos di~ 
reitos que lb.e caberiam, caso tive>se elle feito 
- ~m vida o pagamento regular. 
• Jã se vê, portanto, que uma semelha.nte con
cessão nlio póile pa.ssl\r sem reparo. O preM
den te é fnnesto. De ors. em diante oa oJI:cia.es 
que se demittirem do serviço da armada não ca
recerão de pagar a contribuição em vida para. 
legar a sua'! familia.s o meio soldo; basta deix.ar 
& estas e. faculdade de cal~ubr, se ma.is lhes 
convem pa.g-a.r os s.tra.zados p:~.ra. gozarem du
rante tod11 a vida. do meio soldo o o. pensão. 
. Não podia. o orador concordar com seme
lhante resultado, sem lavrar da tribuna um ]_)ro~ 
teato. Não põde votar por esta. dispensa. Bi a. 
vi~va do 1• tenente. a. que se refere o projeoto 
se acba., como é informado, em circumsta.ncias · 
a ca.recer de uma pensão, de que aliás é mtú 
digna, mesmo porque é filha 4e um distincto 
aervidot" do Es\ado, o governo tem na con.sti• 
tuiç.~o um meio muito mais regular de attender 
:J. esta. necessidade, antes do que dispensarmos 
uma. lei tão d~icada. como é esta que regula o 
monte pio de mo.rinhA. O governo póde fa.zer 
um serviço maior, dando embora pensão supe
rior a. esta, &ntes do que concorrer a. ca.mara. 
para abrir um preceàente fun93to, que he. de 
acarretar para o futuro graves abnsos, e que ató 
certo ponto mesmo interessa direitos adqui
ridos da classe a~ ma.ri:o.ha. . 

O SR. húRTrM F'B.A.Ncrsca faz varias con
sidéraçlíea tendentes a. de1t10nstrar a eqa.idade 
do projecto. 

Não ha.vend,o mais quem peça á palavra, é 
encerrada a di~cu.saão e a.pprovado o projecto, e 
remettido â comtnissão de redaeç.ão. 

Entra. em i• discussã:o o proJecto n. i5i, pre
tenção cio ex-almoxarife Fmnino Jorge da 
R.och:~.. 

E' a.pprovado ~m debate. 
O SR. PI!.N!DO reqner düipensa de interstic-io 

pàr:>. que o projecto entre immediatamente em 
.2.. d ~scussão . · 

E' app~ovado o requeriment<>. 
Entra em 2a discussão o ·projecto. 

·o Sr. Andrade Figueira. eo-
meça observando que este projecto é do n~e:o 
claquelles contra os quaes _o orador con~nua 
l'ob.r qu~si que sye~emab.camente. _ Njj.() se 
podem Mlgnlar a s :fina.nç.'s sem a. m;nor pru
dencia., l1P que respeib, a011 direitos do Es
tado. 

· Sabe que o estado é uma.- entidade !D-ada • 
aurda. ; vê pelos olhos e ou..-e pelos o~Vldo~ . ele 
aeu·a represQntton~ea, M passo que o mtere.sa~ . 
U.diTidnal -.& e ouve por eeua proprios .olhos e 
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ouvidos e as Y:lzes grita, lastima e chora, ?~n- 1 teve nmit·!S o d~ve!·sas phas ~·s, tcdas acom:1a
pi:eg.mdo todos os recursos p>.ra . conscgun· o I nhadas com ?BSldUldade pelo accusado, quo ne-
Se1! fim. O estado não üz nada dtsto. I nhuns ·vcnc1mentos ra~ebeu durante o tempo 

Nem sempre o orador póde occupa.r a tl'ibuna I quo dut'0\1 o pro ·csso. 
para. discuti!· questões desta natureza, mas vota A1in:tl, depois de muitas perip2cias, ern 188i 
il'lvariavelmente contra, a menos que não hajam tel'e plena e honrosissima. quit·tção, verificando
fortes razões de equidad:J. Kecte caso não vê se que, em vez do pretendido alcance de 
;p1otivo plausivel para votar a fa\·or. A pre- 900:000:), havia, aO contrario, a favor do the
scripç~o dos direitos da fazenda, não póle ser souro tlm sa:ldo de 5!2:90 J.S523. 
relevada sem motivos muito attendives. Con- NãG tendo, porém, reclamado em t~mpo pelo 
tr.1 o estado hil. um direito perpetuo, mas o recebimento dos seus ordenados, ficou o seu. 
direito do csJ.ado esta sujeito à prescri]:çil:o. direito lWescripto, confJrmc a doutrina do de
Pm·a e:~:igir vencimentos h't o prazo d~ cinco cr<1to ào "12 da Novornbro do 18.51. 
annos, e quem deixa. de reclamar dentro dostc Durante, porém, todo esse longo periot.lo de 
prazo. O> tem renunciado. viu te o tantos annos, esse serridor do estado 

A um aparte, em que se di7. que, salvo o mo- fez tocla a sorte de sac:ificios pesso:tes, teve 
tiro independente da vonbtlc do -individuo, o pr<ljnizos incalcul::~.veis; esti vdho; é honrado, 
oradot· contesta dizendo qne em caso algum l'orcm, l_)::~npet•rimJ. 
pre1•alcce a excepção, porquallto :~· men<n· l'C- Vem p~clil' ao padai:ucnto um neto de C(lui
dtiU:;ção intct·:ompc a. p1·escripç:1o . .A prescri- tl::dc·J; vem p~dir l'cleY<tÇ<lO d:~ prescripção em 
pçã~ do estado não se buda unicamente nesta que in~orreu. afim de que liOSS1 re~cller os or
r:~ôo ele dirait~ civil que se admitto para a danado> a ~."" tinha <hreito, d11rante o tempo 
prescript;ão gerill. em que esteve sus;censo. 

A prilscripçi1o da íazemb. publica funda-se O Sn. AND!\.!.DE FtGUEnu:-Porquc não rc-
em outros mo~iyos fi~cc.es d~ alta ponder;tç.<'ío, ceb~u clur,;nle os cinco a unos 1 
na n8cessidade de trazer~ e:scriptur<wão do the- 0 s s B - E t e 

0 
p do 

R. lLVlANO l~AND.\.0;- '5 CY CC\1 a 
souro em regra e n<1o estar a resolver processos dt1rante todo esse tempo sob a grave im_,utação 
e~tinctos por meio de pedidos fóra de praz-~. de ltlr desíalc::v1o os eafNs publicas Gm quantia 

O peticionaria não allega r,tzões que conven- superior a 201:1 contos; era questão de honra e 
çam o oudor de que fosse clle victima. d<l qual- res;:onsaoilidade, que o a\lsorveu comj.:hta.-
quer erro ou engano. mente. 

O Sn.. S!LVIA.>.:o Ba.txo::í.o: -Eu provarei a o Sn. ANDRADE FrGUEtRA:-Depois de absol-
V. E:~:. que foi victima de erro. via~, elle teve cinco annos. 

O Sn. ANDR.mE FlGUEtRA obser1•a que os O Sa. SJLYIANO Bn.~No:\.o :.....: Elle foi ahaol-
erros que pudessem ter havido são impu- vido, creio qu~ , em1S81. 
taveis. Nest~s concliçõc3, Sr. presidente, a~t·eclito 

Não ''e motivo p!tra se lhe relev::tr• a. p1·e- qlt·! sf;lrà uru acto de intaira justiça. e <lqui(l:tdo 
scl'ipçlio '(Jili'.t receher •\rl'lillo parn. que elle tevG p·Jr '(lar te cb c.tmara a approvaçil.o destJ pro• 
cinco ~nnos. jecto. 

Ma.is mna. vez dccl>~.rll. que este l_lrojecto ó um gram as informaÇ\ões que me competia dar 
daquelles n. quo n:io pódo dar o s~u voto. como relat<~r do pnl'cccr que se ncba em dis

O Sr. Silvia.u.o BJ.•an<l.ã.o : -Sl'. 
1Jresidonte, com muito pouc:\~ considct·a'"õo; 
procm·.: t•oi responder :lo uoht•o do pulado 'JllC 
a~n.ba do \'Í~ itnpugu;\1' o ~~·ojc ·to fJllC se aelm 
lllll cliscussão C do q Uttl rm O l'Cl:itor. 

O nol.H'G dcrut:1.do, cnj:t tlUUn·idad~ cu t:mlo 
re;peito, dccla:·tm que só dt\ l'i:>. t\ suu :lcqttic.~
cencia a proj~cto; desta ot·dmu, quaudo tra
duzis>Clm os principios de inconte~<twcl justiça, 
de reeonhecid::L oquidado. 

01-a, I'C~llmente o projecto d~ qne se tt·ata 
acha-se nestas condições. · 

O e:s:-a.lmo~ar.ife do :trsenal d.l cô~tc, Fir
m1no Jorge d:t Ro~ha., foi expoliado dos so:1s 
direito3 clamorosamente. 

. Eu rJ.pid:tmente fnrei o. historlco desta. qtt()>
.tão par:~..que o nobre deputado se convença de 
que é este um da.quell<ls casos em que S. Ex. 
"poderá. conscienciosamente dar o SGU voto. 

Firmino Jorge da Rocha foi nomeado alma-
.. :mrífe do arsenal de guerra da cõrte em f85!) . 

. Em f859 foi susoenso do emprego, e em 1:8()() 

.foi delle demittido, ~oh p~et!lxto de achar-so 
·alc~nçà.do em quantia ~J.lll!lrior a 900 contos d~ 
réis. Foi.,lhG insfaurJ.do ·um processo;· que durou· 
21 annos, 9 me~es e 19 dhs. Est>J proces>o 

cu:ssiio. 

O Sr. _<\...n<.h·u.de F igneira. di1. 
·rluo :'s Cleplicnçu~$ r[U~ o hon1·ado rchtot· 'da 
cQJnmissflo de 11CU>ÕCS e o;·dcnados acaba de 
pt•c ;l.:•t·, uiío o demovcramdo funcb.mento, porque 
não pod•! rlat· o sclt Yoto à rcsollt~ão •1ue se dis
cute. 

S. Ex. julg-ou •}ucjustific:w" o parecet· que 
SC uiscute, histor]ando OS prJCCSS03 adtninistJ',l• 
tivos ojudic}arro5 que sof!'r·au o peticionnrio por 
moti·:o (\!) g-est1in no c:trgo ao alunxarife do 
:wscu:J.l de ,gu~rl'[t do. c<.\ r te ; ma3 este niio f<>i 
o OQj Qcto th impu;naçiio do omdut' nem é o o~
hcto do projccto qna ~c di>cute. • 

O Sn.. S!LVIANO Br,.\NDÃa:- V. Ex. disse 
que <lar i~ o selt volo ~limcnto n"s c:~.sos de jus-
tiça. · · 

O Sr.. A:mru.!l:E F!GUEIR.~ respondo quo 
nos co.sos de equidad~. Si este empr~gado fosao 
impedido de reclam!ll' o pagamento dos veuci
UlCntos por fm·ça maior, par ignorar 3 dt~cisil~ 
que tivesse· sido da.da em seu favor, cmfim por 
circumstancias ext~aordinarias daria. .o ·orador 
Ó seu· ·~'o to; ·ptlrqll.G_;.;a1cim : d d1avez• casos: que 
impedissem :~. prcscripçl'í<i, h:~. ta.mlnm circum-
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s~ncias na.o legaes, mas de oquidade que . a 
podem in~ar~omper. 

N1> caso, poróm, de que .se trata o projecto 
não estã. justüicado. O quo ve da conclusão
do parece< dn. commissii.o é que este funccio
nario deí.:ou de· receber met3.de do seu o!'denado 

· desàe a data da pronuncia at~ i da. sentença 
de absolvição. . 

O Sa. SILVL~~o BlU.>.:!DÃO dil um :.parte. 
O Sa. ANDl\AllE FJGUl!IRA emqunntl> esteva 

suspenso tinha .direito :l.OS meios vencimentos. 
São esses moias vencimentos que ella reelama 1 

o S:a. S!LVl-\NO !3JU . .'';DÃO: - Elle reclll.m:l. os 
vencimentos dttrante a suspensão. 

0 SR. ANORA'OE FIGUEIRA. declan que esses 
vencim~ntos ·â.urante a su 3pensão não pódem. 
e& lar p1·escriptos, porque, c:» v~ da. pronunt:i!J., 
elh não l>odia. perceber sonão metade. Parece 
que não e sobre esta m':! tade que elle r~chma., 
m:ls sim sob1•o c. outra matado qno lh'} é devida 
em con.Sequencia. da sentença da. aqsolvição. 

Si como disse o nobre cle[lttta.do, elle foi 
absolvido em· iSSO, ainda. niio está findo o prazo 

. da prescrip ção . 
O Sn.. B:uEl\lt.\ DE MENEZES :-Foi cquivo • 

co ; não foi nessa Õ..\h; ost.i realmente pre
s~ripto esse dirt!ito. 

O Su. ANDRADE FIGiJl!:m.~ não s1be ainda o 
qu ~ está prescripto para. poder argumentar. 
Pelo parecer da commiss'!o o liJ.U'J pa1·ece r e
clamar o peticionariu são os seus vencimentos, 
que :fic:.rom no thesouro, ex ,i do despacho da 
pronunch. · 

Segundo as nossas leis o empregado publico 
pronunciado perde metade do ordenado, que tem 
direito de reclamar, si é a:fin::tl :J.bsolvido. 

·Acredita o orador que o empregado de que se 
trota, recebeu metade do~ ordenados, que podia 
legalmente receber, po~que nem a suspensão 
administrativa, nem o despacho de pronuncia 
eram ra~ para impedir .quo recebesse. 

O Sa. S1LVIANO BuNn!o: - Está demon
strado quo nada recebeu ; consta isto dos do
cumentoe. 

O_ Sl1:. ÀNDRADE FrGuEIJ.I.A diz que, si não re
cebeu, não ho. motivo par4 que eo o releve àa 
prescripção, porqne então volta contra o nobre 
deputado o argumento quo apresentou a fin·or 
do empregado ; si e-'3Se processo · durou 20 e 
tmtos ll.llJlOS! si o peticlona,rio est:i absolvido 
ha. cinco anuos, elle teve esse p~11.:r.o pa.ra re
clamar .seus vencimentos, e, si niio os recla-
mou, foi porque não quiz. · 

A quesmo é eata: o peticionario pede releva
çã.o da. preaeripçiio, por não ter reclamado esse 
pagamento durante os cinco annos livres quo 
teve para ess~ fim. Ora, nem o nobre depu_tado, 
nem o pa1·ec:er da. commisS<'iO, dá um motivo 
plausi vel quo leve o orador IL conceder a r ele

. vaçlo pedida . 

. o 'sr. Bezerra de. Menezes 
COUhOOO lltn·pOUCO da questt10 que Sê discute, e 
julp devor do conRCiGneiu. dizer duas pllla.vras 
a raapolto. . · · · 

:"'A imJ)ugnaçãG fcilll. p~lo nobN deputado pelo 
Rio de Ja.ueiro é toda fund:J.h em lei, com effeito; 
ro!l.s h.a algumas circumsta.n.:ias que talYez 
façnm. com que S. Ex. mude de proposito rela
tivamente ao voto que tem de dar nesta ma-
teria. · 

Este empregado foi sUBpen~oror se lhe nttri
buir um desfo.lque do 900:000$, ~depois da. sus
pensão, em 1866, foi damittido, fica.ndo obrigado 
a ~restar su:Js contas, trabalho em que levou 
ale o dia 4 de Norerobro do :.nno p!!.ss:.do, i881, 
qnnndo lhe f11i dada genl quitação .. . 

O SR. SrLVIA:->0 BR.-\NI>Ão:- Plena. o hon
rosll. 

. O S!l. BEliEJUU DÍ!l MmNJtUJs .•• por se ter 
reconhecido que, em. vez de um desfalque de 
000:000$, havia um saldo ele 500:000$ em favor 
do estado. 

Durante o tempo em que esteve neste tra
ba1b.o,. e mesmo no con~r do3 au:oos em que 
esteve 110 gozo do emprego, tendo direito á me
t~de do seu Ol'denado, este empregado não re
cebeu um real. 

O Sa. 11.\.c-Dow:ilLL:- Mas qual o. n1oth·o 
porque não lh 'o p11-gara.m ~ 

O Sa. B.1m~an.~ l:l.B MB;,-:t.zxs o or:.dor não 
põde dizel-o ao nobre ·deputado : sabe, :Porém, 
que é u·oi facto, qu~ s~ ·verifica. no thesottro. 

O Sn. ANDRÃ!lE' FIGUEIR.\ dá um aparte. 
o Sn. BezERRA DE MENEZES vai metho

di~s.L' o que tem de dizer a respeito. · 
Du~<1nt<l .o tampo em que esteve pres~ndo 

contas, e. mesmo no ·correr dos annos em que 
foi empregado, nntes de ser demittido, !Lates de 
1866, não recebeu um real, facto que se prova 
muUo facUmcntll p~las not~s do th.eeouro na-
cional. . · . 

Estando elle oc.eupado em uma queet.ão de 
honra, q11ala de 'presl:J.r contM p:t.ra provar '!ue, 
em vez de ter defraudado :J. :fazenda n!J.Cional. 
ao contrario tinh:J. levado o seu zelo a.té o ponto 
de lhe h:J.ver dado um .grande -stl..l4o, ostil em. 
pregado não· reclamou ·:ll!uillo a. quo tinh&.di
rei to ; e como só o ann() passado, no dia 4 
de Novembro, é que· obt~ve a sua. quitação, 
vem agora. p;dir, sabendo .. perfeitamente que 
linha prescripto o seu direito de reclam~~or, 
aquillo que lhe cabia ·por'· lei, isto á, me· 
tadoi rios seus vencimenloa .dura.nte o· tempo 
que medêou entre a suspensão e :~.·- demi88!!o. 
. Effec.tivam~nte -o nobre dep11tado . pelo Rio 

de Janeiro tGm razão. O· empregAdo, àemittido 
em 18613, não tem h_oje direito " razão. p(l.r~ 
pedir aquillo que deVIa ter ·feito a~é 1871, 
antes da. preszrip~lio. · 

O SR. . . l\L.c-DoWJI!LL :~Mas elle não _pede 
metade, pede todos os venciiDentos. 

{H.a outros apartes~) 

o si. l3JJ:zEIUI~· DE Mli:>Jll~EB :-o peticio· 
nariofalla em metade, porque eU~ n~o rece~~~ · 
aqualla metade, que a .lei pel'lllltt_ls. ree_eb~l'
durante o t'tmpo d.a suspensao ; po-r o)ltra, nao 
recebeu durante O tempO da SOSJ)3nsâ:D .. nenhum 
real, comD :i: _ principio di~;se. EU(tiÕha.?di
reíto de roceber metade,,m3oS.não_ receb~u. 
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Pundonoroso, pesando .sobre a. sua reputação 
a accusação de ter defraudado o. fazellda na
ei onal, não · quiz utilizs.r-se do direito, que 
tinha de 1·eceber do thesouro metade de seus 
yencimentos, deuou tudo até a justificação 
plena. 

O Sa. Al<DRA.Dlli FzGtrll:tRA. :-Quiz mesll!o a 
prescripção em baneficio do thesouro, eis ahi, e 
agora vem reclamar contra esse acto l 

O SR.. BEzERRA DE MENEzEs :- Pes ~ndo 
sobre si uma responsabilidade dastas, não quiz 
nem utilisar-se daquillo que podia levanta r, 
deixou ficar tudo a tê lavar completamente a 
sua honra. (Apoiados.) 

Quando se deu o facto de ficar plenamente 
justificado, elle tinha não somente e.quillo que 
podia ter recebido iridependentel.llente do pro
cesso, mas tambem aquillo que só podia rece-
ber depois de ~er julgado innocente. . 

Vem nestas condições, confiando na nobreza. 
do seu procedimento, pedir não que se lhe dê 
aquillo a que tinha direito, pois q 11e u lei não 
lli'o dá, desde que deixou de receber, mas 
aquillo. a que dá direito um procedimeu to nobre, 
como elle teve ; vem pedir ao legislador que lhe 
faça a equidade de mandar-lhe pagar aquillo 
que outro n1to vll-.is pedir, mas que sem escrn
pulos nobres teria recebido. (Apoiados.) 

Eis a questão nos seus termos; e o orador no 
caso entende que não se póde, s ·m se negar 
·certo respeito aos ·escru pulo> nobres do peticio
naria, deixar de fazer-lhe a equidade qufJ pede, 
e que tantas vez~s o parb.mento tem feito a 
outros em condições que talvez; não poss<J.m ser 
eqlliparada.s ás do supplicante. (Apoiados:) 

E' o que eu tinha ás infoi"mar à camara. 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer
rada 3 discussão e posto a voto:;; é approvado 
para passar em. 3• disc11ssão. 

. Entra em discu3são o projecto n. 55, relevan
do da restituição do que d~mais recebeu D. 
Amalia Jauuaria de Andrade viuva do tenente 
do 7° batalhão de infantaria Aurelio José da 
Costa. 

O Sr. Andrade Figueira. não 
·põde tambem dar o ~eu voto ao presente pro-
jecto. . 
.. .A qnestão e mui simples. A vi.uva de um 

~. officia1 de volUiltario, capitão em commissão 
recebeu da the111>nnria. da provincia de Per: 
nambuco o meio soldo corres ·ondente. áquelta 
patente que suppunha caber a seu fiMdo ma-
rido. . 

Vindo os papeiJS ao tbesouro, este reconheceu 
que a thesonraria. tinha mal e indevidamente 
abonado o meio soldo correspondente a patente 
de capitão quando o fallecido era apenai te-
nente. . 

Deste modo é claro que por todas as leis divi
nas e humana.s esta quantia foi mal e inde
-vidamente paga, e como tal deve ser resti-
tuida. . . 

Si a peticionaria não tem recurso, onde não 
ha, el-rei o perde; ficará em aberto o ·direito 
d:> thesouro • .ma.s nã.o póde merecer o seu voto 

· este precedente de estar o corpo legislativo oc
cupando o _se11 precios1> tempo em questões de 

caracter. meramente p~rticular, e por 1sso vota 
contra o projecto. 

O Sr. Cand.id<• de Oliveira, 
com? relator do parecer do projecto que 
se d1scute vem apresentar à camarD. as razões 
·que teve a commtssão de fazenda para deferir 
a pretenção de D. Amalià de Andrade. , , 

:\. supplicante é viuva·de um tellen.tê· effecd.vo 
do exer.cito que serviu em co=issão de 
capitão durante a guerra de Pa.raguay, pres
tando bons serviços como consta. de sua. fé de 
officio. (Apoiados). 

Morrendo este offic~l, a viuva dh·igiu-se A 
thesolU"aria de fo.zenda da província do Per
nambuco e tratou e.hi de requerer o llleio soldo 
que lhe competia pela mortJ de seu mal"ido. 

A thesouraria processou a reclamação da 
supplicante e mandou contar-lhe o meio soldo 
da patente de capitão, que era o cargo que 
·esse official exercia em commisaão em logar de 
contar-lhe o meio soldo do posto effectivo de 
tenente. 

Vindo o processo do meio soldo para o the
souro, este reformou a decisão da thosouraria., 
mandando contar para aquella viuva o meio 
soldo da p~tente de tenente e não a do posto de 
commiss.io, obrigando-a, portallto, ã restitui
ção do que se diz recebera indevidament.e uo 
tempo em que prevaleceu a contagem do soldo 
de capitão. 

E' certo que a legislação vigente determina 
que o meio soldo que compete ás Viuvas, filliog e 
mais patente• dos oflicia.es q_ uc morrem deve 
ser calculado em razão da patente etrectiva e 
nlio da dos postos da. commissão. 

Portanto, o acto da thesoura.ria não é legal, 
e o thcsouro procedeu regularmente determi
nando que se regularizasse a quantia. e que se 
procedesse à. restituição. E" por esse motivo que 
he. a intervenção do poder legislativo (apoia.dos), 
senão clla se resolveria administrativa.mente. 

A·viuva, vendo-se coagida. a esta restituição, 
sabendo que não podia mais obter reparação 
algumllo pera-nte o i·oder administrativo, dirigiu
~e á cama-i-a pedindo a relevação da restituição, 
o. que 3. obriga o thesouro. 
. Ç>ra., si ha c::so en:t que _a sq,uida.de deve pre

S!dir as nossas dehberaçoes e por certo o pre
sente. (A.poiados c apartes.} 

E' conveniente, é llohre que regateemos llllla 
pequena migalha, quando se trata da viuva de 
um servidor do· Estado que morreu na cam
panha do Paragna.y, Gnde prestou. releva.ntefl 
serviços~ r Apoiados~) 

Note-se ainda. que a thesouraria procedeu 
bona fide, que a supplicantc recebeu ta.mbem 
o mGio soldo de boa fé (apartes), mu realmente 
não é bonito q,ue a viuva. de um official brazi
leiro vá mendigar para poder viver quando tcnn 
o seu.. meio soldo. 

São estas as razões que actuaram no eapirito 
da. eommissão para formulax- este projecto ; e o 
orador espera que a ca.m&ra o appl"oVa.rà.. · 

Ninguem maia pedindo a pa1a.vra, é a dia
cussão encerrada e. posto a votos, é approvado 
o projeeto e remettido á. eommissão de redacção. 

Entra em i"' discussão o projecto L i69-er 
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lativo à jQuibÇ1o elo D,·. Lucindo- Pereira; na mesma faculdade, e tendo:-e:n attcn<:ão ~~~ 
di)S P ..1ssos. . . . · _ l docuruen tos npresent:ulos._pelo aupplicantc, é de 

E' a pprovado sem del>ale. . . ·. 

1 

parecer que se ndoptc o seguinte projáe~: _ . . -
-o Sn. J. ~l!NIDO_ waa. ordem) req~er e obt.Gm Â a.ssemblàa. gel'a.Lre~lve : . -. . . .-

dl!l"pensa de lD~~rshc!o para que o pt'OJecto ~ntrc I Art. ·1.o E' autod:r.ado 0 ~>ovarno a ma:rid:!r . 
logo em ~~ dlscussao. · · ··· · . cont·~r ao Dr. A;,tonió Fer.·c'fr.:i" ··Frn·nça, lente 

SãJ_~tidi).S, apoi:.L~as c.; post1s em disc:l$ÜO c~m de p~tho1ogia. ~:tlc!'na d1 fa.ctild::ide da madicina · 
o prOJO·Qto ·as segmntes emendo.s : .. .. do R.lO de Ja~e1ro, trcs annos e tres toezes; qu~ 

Oft'ereço como emenda a? proj octo n. 169, serv111 Çl'atutta!lle_nte o logm· d3 _propara.il"or ~-e·-
deste a.nno, o s~guinte: anatomta. d~s~r1pt1va. . . __ .. . . 

Art. 2.0 "F1ca.m revogadas as c11spos1çlS.es em 
Projecto 

N. i71- 1882 

2• s:s:ssio 

A commissão de pensões e ordenados, tendo 
examinado attanW.mcnle a m1teria d~ petição 
d~ Mathias José Teh:eira, professo;:o <h masi·:a 
do e::s:te1•nalo do im. erial collegio d 1. Pearp li, .e. 
os doolllllentos com qu~ e inst~uida . a dita p<F 
tição: . . · ·· 

Considerando que o supplica.nte exerceu .o 
logar d l pl'ofessor d'" musica. eimulta.ne:wnnte 
no ~t.erna.to .e e~lerl!ato do imperial collegio e 
que pol' forç.a. de lei da reforma que soffreu o. 
plano doa eiltudos dnqilelle · collegit1 passóu. 
elle parà p1·ofessor privativo do extGNlato.; 

Considerando que o supplieante ·-exerceu o. 
magisterio n:~.quélle estabelecimento pol'lU:J.is 
de cinco annJs, pelo que a'iquiriu o dir.eito. :i 
vitalicied:lde,_ nos ternios d•.s diSipGsições vi
gentes, e que pelo facto de pass:~.r a lecciona.r 
em um só éfos ostal>~leeimeutos n a:o prescr.Jveu 
nem podia prescrever o direito qne adqu:.riu no 
exercido efl:'eetivo d~uelle cargo; - . . ' 

Consider ndo tinaltn~nte que ao supplicante 
essist!l o direito de ser jubila.do com o ·tempo 
proporcional ao c:s:ercicio no in terna to do im
perial coll~gio, visto que a não eontinnação do 
exet•cido n·1quelle esta.beleoiwento 6 J.lOL' fo~ç\ 
de disposiçli.o novo. e indep )ndente de ~ua von
tada: 

E' de p:~recet" que o poticion ~rio sõja ntten
dldo, parl~ o que offarec~ á l!onsider.tçil:o d:t ca~ 
mart~ o seguinte projecto : 

A nssembléa geral resolve: 
Art . L• E' o governo· autorizado a contar 

paru a jubilação do professor de mn~ica do ex
ternato do imperial collegio de Pedro H,. Ma.
thias José Teixeira, o tem[.lo em qu.e elle serviu 
COmO profeSSOr de3S:l. materia llO interna.to do 
mesmo collegio- · .. · 

Art. 2. • Revogam-a õ as disposiçõ~s em ~on
tl•arlo. 

Sala das· cómmi;;sõ~s em 10 de Jull\o de 1882. 
Jose Mariano.-SilDietn.o Br-and.,"'to. 

Otrereço como emenda_ no proj1eto n •. t69 o·.·~.;_ 
~~~: - - . 

·N.-145-i.SSO .. --

A eomtnisalto tle 1~cnalS~11 e ordenados, tendo 
OL'Iminado o roqucrirnent·l do Dr_ Antonio Fer
r.lira França, lent? d:~ f'culdndc do medicin:~o 
do Rio de Janeiro, pedindo que se ·lhe conte 
lres annos o tres mezes que serviu gratuita
mente de preparador de anatomia de5criptiva. 

. v·. III."-8 

contrario: - Vieira· de :...1.iid7ad6.. · · · · · 
Eme~4a-tto p:-ojecto ·n: i69do:J fSs2 -; · .- ., 
lguv.l favor ·a Manoel Olympio ·Roddguos-da 

Cost9., professor vitalício da. . cadeira. do · por
tuguez do Imperi~l Collcg-io -D. Pedro 11, .para 
lhe ·ser cout.ado o tempo que se liquidar do s .u 
m:tgisterio, como professor publico na provín
cia .do. Bahia, M <lCC(it'<lo com o . seu r equeri
mento e documentos apresentados á . com- . 
missão. -

Sab. das sessões, em 19 de Julho de -1882.- . 
Jose ltf (tl"" iatmo~-Sit-oiano Bra,1ldii.o _ 

Ningnem' pedindo a palavra, é enc-Grr-.\da.. ·o: 
discussão. · · · · · ' - · · 

. Postos a. _ votos o .projec1o e · oinend.!S, .são · 
approv:tdos para, a: s~ discussão . . . . . . .. 

Eutm .em·· 3~ · discus3ã!l o projecto n. i47-; 
sob~e· :nevisã.ó do alistamento de· eleitOl'es. · · · 

_o si<M:oi·êirà d~ _:eá~~os·ai~ 
qua lb.~ . . pa.reoe que daus meios ha.vin ·a seguir· 
no o~tudo ,dest(l projecto: ou · tratar de fazer · 
um:l..revisão mais-extensa da. reforma eleitoral 
de 9 de Janeiro de :18Si, ott simple >mente fazer . 
liçeiros reparos no in.tni~ d!l se . corrigirem.: 
faltas ·geralmente recorihecidns; e_que. depois 
tic ter encar.ldo o projeclo dcbru:s:o do primeiro 
ponto-em vi~ta ·do modo por qne no senado 
corr.>u a. discussio do adiamento das .. eleições· 
m.uni~ipaea, e do modo pm• que a. c amam. se pro-. · 
nunc1ou, entenà-) que só lha · res~o. . esta.d&l.-<1 
sob o $egundo ponto ue villta.. · .. ... ~ :_. ··'· ·-

l s>e se c:o~u.na · mais com as. tendenci"as poli.,. 
ti c as do orador,. Íue entende . quo se, · dtive 
dar estabilidade às ~is, par-1. que ell:ls possam 
ser resp )i tadas .pelo piliz. . . . . 
. Netta ordem de idéas . limita-se a __ algum · 
repa.rvs tendentes a. melhor.,_esclarec.er . alg)lns 
pontOS do .projecto; e-a ; OO~rigit,: · a. !lell :Vet\ 
inju~tiçM relativas,. para. que . s.~js.m.eollocndos 
no mesmo pó de igua.ld:tde a9.uep.e3 ~ue Wl"ecti~ 
vamente .se 1\Chem . em.:per..fettJigualâl!,d~.; :sem 
querer to~~ . ;o .. cargo:·de. saber .ai ::d&v_amas 
dar o ·1ot-o . a to!ilos aq, uelles.: que r igo~-o~en.te 
se julguem coro o direito· de tel-o. _ . : .. 
. Põàe ser uma .llspiraçilo . muito ·legitima. . . a. 

e·~tensiro do sufl:'rngio,inas.desde jâ declar& .. eom 
sua habitual franqueza que. esta · medida le01·_ 
-pelo menD!l.o .defe1to de ·ser..mopportuna.; por.- . 
.que nesta. ordem .de medida.s si qu!zermos ir ~e · 
concessa:o. em .. conce~llão, ehegaremos .. ·fucl.l~ 
menta ao ponto ex tramo, quo nesta mll.teria. 6 o 
·suffragio .. . universal, parll. o. qual O$ .libcr.:i:es 
não. têm direito de caminha"r. • · · . · .: . "'· . 

Proseg--~e em . considerações .sobre a. .:rwi.'ni
festa,\)'iO d!' vontad~ populM, e ,o qu~ .. proctU"ou 

. ·~ .. .. ... -... - · ... __ .. t: w • • • · - · - ·· 
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f•~el' ne~le sentido o par~ ido libor:1l que não l :->ão apres<!Rta em·•n da, mas chama a Mtenção 
póde querer " s~il'ngio unh·o~sal. nem a da nobre com1uissão para o n. 2 do art. 5G, 
gra.nd ) extiacçã-1 do sufi'r.lg-io, sobro tudo peh ond·} s~ permitt~ :\ avaliação em certos casos, 
razão perempto;-i:\ de que G te partido t·e~hmou que lhe par cc 'm justific:ldos; mas entende que 
sempr.1 pela livre !tta.nife; t:Lç<io do yoto, e diz essa faculd:\d ' de se proceder a avaliaç-ão 
que a acção da autoridado t:1nto mais diffici l- pelas :~ltero.çõ:·s 'iue o v:Uor da propr iedade 
mente aetuarà, quanto m:l.ÍS elcv·a.do fór o elei- possa ter eta ra.zão do tempo. é uma aberta. 
torado. parn muitas fraudes . Sobre este assumpto des-

A lei 11lo pódc prever sen:io as condiçõ·:!s envolve :ti nda o orador diversas eonsidera.ções , 
pre; umiveis de·maio1· independenci!lo. e si n:io pat·a que pede a at_t~u\.ll.o d~ commi:ssão . 
b~ta a questão de pt·iucipio.:. o orador lelnbr.l Le em seguida o§ 9o e diz que não tom outra 
um argumento hi•torico. que lhe fornece a consa. a f1r.er . senão louvar a com missão, com a 
Belgica. qu:tl se r.cha de COJDJnum accordo; e· si algum 

Ahi o p:lttido conscn·ador, que tem a deno- ·reparo po~essc fazGr era simplesmente sobre os 
minaç;."\o de par tido catholico. é <lu e sustei). ta a jur!\dos ~\uili!icados em i 8i 9, que deixaram de 
extensão do su!fr:>gio. porqo1e. abusando do son- requerer, e que agora o quizerem. os qu:tes 
timen to relig ioso, a intlueucb cleri c:U ci tanto lhe parece qu'J se nc ham nas condições de ou~ 
mais efficaz quantomen~' instnüdo é o índi- tros que s~ qu:tl ificat•am com esta prova. 
-viduo . Ao cont1·u.rio. o lla1•tido libe1·a.l é quo Quo.nlo ao § 10 que a inda mesmo que a renda 
sustenta a l·eswicção. est~j:. provadu., permitle-se ao juiz de direito 

O ot·adot· nutrirá estas conYi cçõcs emqua.nto e:cigir outr-os r,~quisitos pal'a provar que o in-
o eloitorsdo não obtive•· tolos :~.s eondi :ões do diyiduo tem effecti,'amente a renda, entende o 
ca.pacidada e independ~ncia; e nesta 01·dem de orador qne , quando a lei r stabelece uma pre~ 
medida~ entende qlle precisll.roos procu:·a.•· su mpçil.o de dire ito, e pr ~ciso respeital-a. em 
meios para. qne o direito ou (1. func\.ão do •oto todas :1s suas con•equencias. Ou e ·te modo de 
sej"" r espeitada.. prova nllo é conYenientc, c então não seja ad-

Resneítando. como lhe ~ umpre, o tt"abalho da mittido; ou é conven iente o aàmittido, e neste 
co mUli.ssão. limita·s:G a . apresen tar alguums c:~so não se de t·ll f_~culd.•àe aoj uiz de direito, 
idéa.s no i ntui1.11 de equiparar -pessoas que se p"orque ~ssim fica uma porta. a"berts. para os 
acham em identicos circnmst:tncias o relati.va- abusos. 
m ente :is quaes niio sG póde dar ft-s.udc. Sob~e este as~umpto tambom faz :~.lgumas 

E'"l\$eim que eu relação ao art. i•, n. 2. dis- o"b 'e:·vações, díz ~ndo que uma· lei seri tanto 
-põe o nroj~cto da co mmissito a condição de mais be111 obs'!rvada, quanto menos al'bitrio po
pra.zo, dispensando-a si o ti tulo fo r sentençaju- der elle dai" ao j ulg:•dor, o pede sobre is so a 
dici:U que reconheç:~ a. propr iedade ou posse. ;~.ttcn<;lío da corumisSltO. 

O or-ador- ach<>- de tod11. eft nidacle a condiç.ao Quanto ao n. 3 do§ 1~ que esta.belece as con-
do pra7.o par:t evitar ~ fraude, e diz qu 9 sobre o dições e o modo, por que o contrato de arrenda
V:.\1or do innuovel . qu:uúo mais antigo r'or o ti- mento póde ser feito para evitar a fraude, di.z 
tulo. tani.O nl-lis resah-:~ dn. està a. fraudo, mas- q•te esta é o maior por t:l. que para a fraude ha 
quanto :i dispensa de qualqu':'r prazo.si o tit•Jlo na lei, e q ue em diYer •as loc:tlidades se fizera1u 
fot· sentença .i udicia.l. p·:de i honr:td!l. commis- in nu meros contr.t tos con1 o fim d~ ~e fazer 
são que Mt··ndu. p~ra um po nt'• cp1e le, que està. eleitores :ficlicios. 
em idcnticas cit•::uJUsiancias. Pot• qus ra~.ão niio Quem conh ece as circumstancias do interior 
teni o direito do voto o filho de um g rande pt·o- do uosso paiz st~be que não ha. de facto con
prietarto. qu:~.ndo entr.. pn posoe cia. het·a.uça tratos do ar;·enda.nento de terrenos de lavoura. 
dentl'O do anno,s i elle não pó<le engendr.tr esse ou cri3çiro. Ha plantadores nas fazendas de 
titulo ? · canna ; ha indi,oicluos que, ~ão comp:wtici-

A questão de dat.o. ero. a nnica. que pudi t vi1· : pautes nas fazendns do cria~ão; mas contrato 
m •s lembra o caso de um :homem que se clisa re~ular, como e:dge a. l ei, por quantia cer ta 
com uma senhora ab 1stada, ou qu e tenhn. um e pt·azo estabeleddo, de certo não ha . 
dote, e outros qne <lobio ~m casos identico''• . Em materi<1. de ar~endamento estabeleceria 
para quem se deve applicar a excepção do esta. condição : "- Suppr íma-se coa1o prova de, 
pra~o. renda o a rrendamento de terrenos de lavoura. 

No n. 5 do § 4• estabelece o project'> que os ou criaç."io . .,; . 
recursos. elas nvaliaçõe~, . permittid,ts Clll certo.; Q?aoüo ao § 12, em q_ue se exige que o indi
casos, sejam julg-ados pob. relação, como >e viduo que tenha de reg_uerer o seu alis tamento 
julgam os proce!W)o; eiveis ; e o orador acha isso c liii:o pOS8;\ escr~1·er, venha provar o seu impe
wna in novação qu e se u:to .i ustifica. ;·orque dim ·nto por meio de documentos, o orador não 
todos Or< recm·sos da lei devem. sot· j ulg:tdns eotntll'ehe nde como hiio de ser apresentad06 
peh relação cou1o s~ jul~m os processos (.ri~ tacs doctunentos, e por"isso dirit que provãàae 
minMII. isto é, um. r elator simplesmente cs- eom exame judicial n i mpo;;sibilidade physica. · 
~uda. o feito_. llXpiie-n'o :l.O Lribun:tl e o tribunal · Pet·mitte ma~ o§ i G. que o individuo r ecorra. 
·lUtetro o .Julga., emqu:1nto quo nos re·curtta'> d ·t mesma dec•s•io, e o orador pondera q ue lhe 
cíveis é preciso q•F~ o fei to v:i. n~o a um rola- pureco lt n·er p·!ril;o na intelligencia desta fa
tor só, mas tambcm a. dous juizes com . obri!l":t- cnldado, ~ ([Ue ella póde t1•azer f:Uta de estal>i
~.ão õe l'evel-o, o ~uo tQrna lon g-o o processo, e ii,la:le eru um'" decisão qu9lquer e acarretar de-
diminue o nulDero d3S votantes. · · cisões eontradit :>r i."'lS entre si. 
· ·Não lhe parecen do ju~t:fica.da a excepção; J :->o a~t. 17 que o orador le, lhe pa rece .que 
manda o oradot• um.aclmenda quele. aquillo 11ue a n obre commissão aqui estabelece 
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não póde ser cumprido pelos tribunaes. Em , § 12 fina~. Em v e :r. de-provado com. d~
direito nós temos o que se chama a prova pro- : curaento, dtga-se-provado com cxam(! JUdt
vada, o !llla p~rmit~!l que o indi~duo vrl. con- j cial. 
trariar esta fórma de pro~a,_que e u~1a exce- ., § 18. Em vez de-Incomoetencia do juiz 
pção ãs regras g-craes de JUrl;;prudencla. or~;<l nizadot· do alistan,ento'-diga-se-o jniz 

A simulação que póde haver em um individuo j julgador -do alistamento. -1lf oreira de Barl"os. 
a.listar,-se ó um crime ; por consequencia a 
sentençt judicial pódc tomar provi<iencías que , SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
aliàs a c amara jã propõe em outra parte ; e que I 
tanto lhe parece melhor, q':le em vez.~e se Pl'O-; co:;nNuAçÃo DA 3>.mscussXo DO ORÇ.AMENTo.Do 
curarem documentos p:u-a 1sso, se dtga que e I MINISTERIO DA ~IARtl'IHA 
prov~ para n ulllficar o alistamento a s_entcD:ça ~- . . . . __ 
judicml, e não dar-se a faculdade de v1r o m- tiuo hdas, apQ!ad:ts e ~ntra1n em du1cus,ao 
dividuo trazer prov:J.s. com o orçamento as segumtP.s emenda~ : 

O § 18 est:l.beleca disposições que ao orado~ Em·~nda substituth·a: 
parecem repugnautes, qw.ndo permitte que se Tire-se da \·erbade 100:000$ etc., distribuida 
annulle uma qualificação inteira. E o ot'<l.dor para pltaróes, a quantia precisa para reparos ou. 
justifica egta asserção c.om div0t·se.s considera- ,·econstntcção do pharoleto di'L barra d!E Cotin. 
ções, e conclue, respeita ndo a deliberação Lo- guiba e 1n Sel"gipe.-S. R.- Coelho e Campo,, 
mada pelo Sr. ptesidante da camara, que lbe 
obse1·va ter a hora tel'minado, o pedindo á A.ugm·,nte-se :t verba praticagem da barra do 
commiseão que · não torue suas pond::rações, Rio Grande do Sul com t• quan~ de 10:008$, 
senil:o como um preito de consideração e J'es; de,•eudo applicar-se este augmento a melhorar 
peito pe!o ])em eblx·rado tt'a.b::tlbo que apre- o material e vencimentos dos emprçgados da 
s entou. mesma pr.ltic.t!fiem, do moJo por que o governo 

Vêm i mes:l, são lidas, apoia.d1s e postas em 
d iscussão : 

Emenda-paro. ser colloc~da onde convier. 
Fica entendido que na eleição do vereadores, 

qua.ndo o numero de eleitores que concorrerem 
à. eieiçiTo não for exact<tmente divisivel pelo de 
vereadores que competir .L camara, considerar
se-ão eleitos em primeiro escrutínio os cidadiíos 
que obtiverem o nume~o de votos quo rept·esen
tar o quoeiente,despre~ad:ts as fra~ções. Sala da 
camara., 19 de .Talho de 1882.-Ribeira de M c
ne:;cs.-J. Pom.peu.-;rleton.-Sirtllal.- Es
pindola.-Bc:;erra de J[ ene=.:s. 

Emenda.-Podem set• nlisl:ldos o.; caixráros 
que pro1•arem rend•1 por qua.lqu~t· ~os meios 
legaes.-iVI eton.-:Z'. Po mpeu.-l!..~Jlmdala.-
J. Pompeu. 

Emendas: 
No § 1° n. 2, depois das palav1·as-com qual

quer data, si o titulo for senten<;,a judicial que 
reconb.e~.tl. a propried~dl3 ou ?osse- accrescatt
te-se : -ou esta fo1' mlquir1d:~ em virtudo de 
successão testamentaria, ab ~ntestado ou dote, e 
bem assim nos casos 01n q_ue a acquisiçii.o é 
feita por meio de inventari?. u pa~ti~has ait;t<la. 
não julgadas, mas havendo Ja ava.haçao dos un
moveis pela. qual se conheça o Vll.lor que póde 
toca.r a cada. um dos herdeiros. 

Ao§ i o., n. 2: 
A e:<:0epçãoiie prova, p:tra acquisição de bens 

-de raiz, quando o titulo de acquisi~ão fo: sen
tença judicial, sltccessã:o ou dote, e apphcavel 
ás apolices da divida publica e o.cçõcs de com
panhias: 

§ 4o, n. 5, sÍl.bstitu!l.--se pelo s<~guinte:-Estc 
recur-so serájulgndo pela fórma. estabelecida no 

.§ -18, n. ô. 
§ 11, n. a.-Supvri=·se eomo prova de 

renda os arrendamento~ de terrenos de l!ovoura 
011 eria.ção. · 

julgar ma.is couveniente. -Diana.-Fetisoer-to 
d(' Silva.- Rioas.- Camar(JO.- lllaciel.
C a1·neiro da Rocha. 

l<'ica o ministro da. marinha :>.utorizado a re. 
forma.r o c~rpo dos praticas, mandando admittir 
no numero·dos de 2& cl;1sse O> que se acham 
servindo por contrato.- Dr. J.lfeton. . 

H.esta belaça-sa a a uh t1e primeiras lettras 
de~tinada ao ensino dos a.prandi~es internos 
do arsenal de mat·inha da córte, extinct:J. pela 
lei n. 2\J40, de 31 de Outubro de 1879, angmen
laJldo-se com n qu:tntb que se despendet• com 
o.quelle sen:iço a verb;J.- Arsen3l de marinha. 
da córte. · 

SalCJ. das ' essões, 19 de Julho de i8B2.
Be:;en·a ri.~ M ene::cs. 

O Sl.~. F'rancisco Sodré :-Rela
to r do o1·ça.mento do miuistcdo da marinha, 
c -.t·re-rn•) o deve1· de vir à tt·ibtmn. tomar om 
cousideraçiío as diver~as obset·vaçõcs feibs pelo 
hour;J.dO deputado pela província. de ~ergipu at
tinentes ao assumpto de que tlio dtgnamente 
se occupou. 

S. Ex. começou por dizer que acbavl1. exa
~era.do o quadro <los offi.ciacs generaes d<t ma
;inh>t. Est:~. obser1•ação te~ia todo o fundamen
to e pOlh·ia ser tomada n~~o devid~ con~ide1·a.ção 
pela cama r::.. e pelo governo si til'esse stdo ap~e
sentada e forruukLda om occa$~ào opporlnna, 
isto é 'luando se di.scutin a le1 de fi:!:acilo de 
forças d) mat· ; lUo.s hoje é ccrt:J.moute o_ caso 
de dize,·~se- no.~ cst ~ocus- porque nao se 
póde de pres~n~e~ n? ot·~am~nto da marinha, 
aagrue·Dt::tt' ou dtmmuu· a lorç' naval. . 

E' opini,;:o m:m~festa em r.lgnns relatoi'IOS de 
fliin istros da marmh.:>. antecea.sorea doactual, 
é opinião de m~itas pessoas entendidas ·qu~ o 
,1 ua.d t•o dos o!úcmes goneraes da armada se. pode 
r~duzi.r, c o proprio aj u<iantc genel.'al ~ -~r~:~o
d:\ por seu turno partilha dessa1~J:~sma-opmwo, 
que o numero ~e pa.t!lntes snpJnores.se póde e 
deve-se redu1.1l' .. de :1.5 a i.:l.• · ·.· ~ .. .. .-' . 
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. O nGbr.; p~2si-dente des_ta caixnro1 que neste stanchs em quo_ tem de cooperar p(tra o me>mo 
momento dirige os nossos trab3.lhos, ta.mbcm resultado. 

_no S?U luminoso ~ profieien~ r_~latorio, quando Occapou-se ainda o nobro deputado com o 
mimstro da rn!u·rnba, segutu Lgualmentc osta conselho naval, lendo os dh•,n·;~os tn~chos do re

--opiniiio. -- · · · · lo.torio do l10nrado e:~:-rninistro da marinha que 
· · Entretanto na discussão do orçamento isto hojeoc~upa perfeitamente a past!l. da. juetiça, 
não tem mais lognl' e pa.sson o. \·ez de tornai" no p~nSl\ment.o que então manifestara de se 
.csto. au;;usta. cnmara conhecimento do as- poder supp1·imir esta repartição, que alias. tem 
sll!U!Jto. . _p<estado desde a s tta instituiç;:io revelantisstmos 

O nobre depu tn.do occupou-se depois em de- serviços à administração publica. (Apo!w.los.) 
monstrar que h!Wia ~rand!l di,ffeJ"Cl1Ça <mtre a 0 Sa. Col!:LlÚ>. E CA)ll'OS di um aparte. 
de_spe:;a, da s::crcta;ia da mm·inha c a da sc-
cJ·etaria da uuer-ra. S. E:t, csH em um pet•fcito O Sa. FR.i.NCisco Somt:E :-0 serviço do cou
engano. Si o nobre de;nll tdo abri;· a FOposta selho navallliio pólle passar pal"a out,•as repal"
ao governo de 1882- 1883 verá quG a secreta- tições que jã tem os seus ~erviços ospeciaes. 
ria da nnr!nh.a ê dotada com uma. quantia in- Não ha sõmente uma pequma cont<oversia do 

.. ferior em cento e tauto"l contos- à. da secretat·ia distribuiç.ãQ de serviço ; ó io.disj)cnsavel a 
. da guerrn ; o nem po<lia se: do óutro modo por existencia·darepartiçjl:o • 
. que os sor\·iços da_sect•at.•wi:>. da guerra sã:o em O nobre" deputado s:l.be qu~ o conselho uavd 
.. mai?r p~ofusã:> do que os da. rna.rinba. constitue uma r~parLição especial coo\ juris-

tlicç~o c nttribuiçües tlefi.nidas na. ltli de sua or
O.Sr... Con:t.He E C.urpos:- V. E:o::. esta on- ga.o.ização e no sou regimento inte1·no, que 

·- g<1.nado i ou. li os balanços. nellc tem assento diversos officiaes gencl"MS c 
O SR. -FRANCisco Sonn.i:-Isso ó caso pa.rn ontL·os distinctos officiaes da armada ([UC pos

vcriticar depois. Eu não dc~jo · toma~ luuito snmu conhcciment-:;s cspcciacs par,\ elabof<ll"em 
t2mpo .ã camara e po:· isso não peço a. refedda comultas e dareu1 pat·ace.-cs sobre as ma terias 

- proposta, da qual YCl'ia-V. Ex. que aqui li o que commot\idas ao seu juizo. 
digo neste momento e exacto. O Sr,. CoELHO E c.~jrpos da u:u op~rte. 

_. Occupou-~e em seguida. o :o.obra deputad~ com 0 Sn. FRA:-.crsco SoD!lB :-0 nobre d~pu-
·- o batalhão nanl c achou qae sé devel"ia re- tadJ <]uoif :~. consorvação dos serviços >euppri

duziJ.· o numero do l,)('3.Ç:l.S de ;to. fo!'Ça militar de mindo cu tretanto a r~partí~-ão; mas eu continuo 
c~ue dispocm o:; no:;sos a.r~enaes. Ou, Sr. pre- · · - d 11 · d 
s1dente, o batalhão ll'l.Yal é de ab;o1uta nec6s>i- a pen~ar c~Ufl a extstencm e a. e 0 neces
d:tde ;·. t..'io reco_nhecida que 0 - senado 83 in· sidade. Alefll de outras att:·ibüições, o conselho 
cambin de_ augmentar do um terço a força desse nav.:l tom de ser ouvido sobre qualquer invenção 

11 que il.pp:wer;.a.nos m~chini~os c construcções, 
'bata Jii:o, ·vartindo 0' 5" jdéa de homens profi- sJb1_·e r1ualquer raiJlo dr} serviço ainda não co
cientes na materi::l como os Sr.>. Ribeiro da Luz. 
ministro pn muito tempo da. marinha, BariiÓ nhec;do; como corporação consul~iva, presta 

t:unlremmuito boas auxilias ao g-ovemo; d'en
da. L!!.guna, de La:na1·c e out~os quo concordaram tro out•·os trabmhos dp qnc se occuiJa incumbe-
com o augmento, por entende~o:n que. estava · ~ ' 
muito reduzido 0 effecti\·o do batalhão naval lhe O:l:l\lllill:Ll' e dar parecer em peti~.ões, rtl
p u·n. poder occon·er a todo 0 501.,-i~o " que é ch~macilas, requerimentos de poosües c sob:-c 
obrigado pelo decreto do sm1 çrel\~:\o de ~'!de ~~~~;ll~~is Clll. •1ue 0 go,·cmo julga convouientll 
Novemllro de 185~ e postet·iorcs rogul:nncntos e 
instrucções. Do_consclho naval p:•~sou S. Ex. pac·n as 

b d C(I}Ji~t;tnÍ(CS flC lJ~í·tos. Per;;untou o no ;·e crlutado Clll l"fUO ~et•viço -- -
se occupavam a·; pr,lç.a.s do batalhão naval. O E' cert<J que ~s capitanias de p·)rtos estão 
bn.t>Jlhão nav,11 faz 0 serviço da gunrniç.ão dos hojll muito cet·~eadas em suas attribuições,m:~s 

_, - · nem po~ issc> ellas são dcsaccessnhas. a.rscuaes, embarca qua.nao ll prec1so nos narios 1 de guerra., e em tempo de comb:~te toma parte .Alem (e cct·tos serviços que lhes são pccu-
nos a.ta.ques, dá. e defende ab:m:lagens e desem- li:~.-.es _c: que nã~ pm!em pa.s;ar par~ out~aJ'CJ?:l-1.'
l:mr.::a. ta.mbem para fazer serviço de guerra. nos tição, ás cetpitania> incumbem serviços 1m-· 
port::>s tomados c ata~ados pelas armas do. e>-- portantos. - · 
r1uadra. Ora, não podendo este~ scrviço J se!' Porc:s:cmplo, a pralicagem·Uas)o.rras:e po<'
feitos _senão pela bat:llhiio riava.l, compJ·ehende tos pertence ás capironia.s; pertenc~-lhés ainda 
0 nobre deputado que não é muito razo~vel rogul:tr o set'Vi~o d>l. pesca, fazer o arrolamento 
-c1uerer a re-lucção do.effectivo des3Q corpo. d(t. gente de mar denLr.:> das portos.-dirigir o 

, seniço de soccorro>, tomur conta do3 terrenos 
. O Srr.. CoELHO E C.'!Mf'OS .= - Eu prop!l~ o de marinha pertencentes no Esto.do e vigiar as 
angm~nto do corpo de Lmpertaes marxnhe1ros. vias m:tl'ilimns para que não sejam obstruid~~os • 

. o SR. FJU.NCISCO SonB.Ê __ : -Não só e· preciso- :J:i v e o nobre deputado que este serviço l1iiO 
· o a.ugment.o do cori>ode · imperiaes marinheiros pôde Sol' d_esoi"ganizado sem su.bslítuição do um 
. C?IDP tambem ·o·<lo batalhão naval.· Sã~ serviços_ melhor _phno, que o attcnda o lhe dê direcção 

d1shnctos a.quelles que estão a cargo dessas mais proveitosllo. 
dnas corporações·, mas em Mrtas o<:casiões tanto Não duvido· que com melhor organização se 

·• ·e_m raz como em guerra· o serviço dev-·e se1'.1'e- poss>l. tirar maior pro~·eito, mas emquanto est.1. 
· ' piJ.l'tido.e feito po: toda a ·força armada da. n:u-· se·uao·der; ell não aconselharei que se suppri
-· rinha:·Nesh8- cqnjnnt:tnrl!S o serviço é ·pro-· ruam· :~s capitanias. -Algum:u;, como a -desta 

miseuo e simult.aneo. A ol"ganização das·'forças côrte, tihn attribuiçues e trabalhos de mer.Gci
da ma.r~ cfu1 como deve dizel-o, as citcum- mento 1u~ demandam muito zelo e actividildé. 
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O nr,bre e:t-ulini~tro da rnarính~. meu illus
trCl ll.migo e companhCliro, no seu rocentc c, por 
faltJ. d·J tempo, succinto rcl 1torio opinou qu.G as 
capitanias devi!lm ser r~organiz:1óas, ru !S nilo 
suppressas. (Apoiados.) 

Q1.1nnto ás compalthias ele al?Yenrliz-es ma1·i
nheiros, estou de accôrdo com o nolilro depu
tado e discordo do honrado ex-ministro d:t ma
rinha. Não s' deve diminoir: o numero dessas 
companhias. As companhlas o a aprendizes por 
ist!l mesmo que devem ser os viveiros d:nde te
nham de sahir as prll'}~s da for9o nwal n~o po
dom deixar de ser conservadas. 

O nobre e:ot-ministro da marinha Gntende 
que devem ser suppressas umas, :~.ugmen tan
do-se o numero de praças de outms, mas e~t~ 
pm·ecer na pratica oncoiltrat·O. seria~ diff:cul
da_des que fa.t·ão est:II!c:w a frequenciv., ohje
C~lYO a que queremos aUing-it•. 

O Sn.. CARNEIRO D.\ Rocr:1.1. : - Nito ~poiado. 
O Sa. FP •. >NCrsco SonnÊ : - P~ocurm·ci d~

monstrar a V. Ex. Si SUJ?primirmos :ts conl
panhias em certas ;.rovincuts p~t·a a•tg-mcntar 
o pessoal cl~ outrM, ellas q_ \\C j i sito pouco ft·c
qu_entada.s, moüvos de noss:l queix~ c censur:.t, 
detxarão de o ser no todo por !:lquetlcs quere
sidirem nas proviucias om C[lt~ se dct· r. f;up
pressão, e os pais e tutores que de>tii!:uu seus 
menores a !l.JlL'endhagem da mnrinh:~. em nmn. 
provinc:a, a do Parà, por exemplo, não qnet·crao 
sotrrer a pena cl:t separaçiio, nw.n.d:.udo-03 p:n-a 
:Pernambuco. 

O Sn. C.\R:,\'ZÚl.o DA RocliA :-J:ircsu~nrli n. 
estn olJjecç:io no s~n:ulo. -

O SR. FRANCisco Sonu~ :-Eu li a r,:spasta 
que V. E-s:. deu, mas ~quei firme 110 rnGt~ pen
samento ; a Íl'equenci" sNi menor desde que 
h ou ver supprcssão. 

O SR. DUQUE-Eam.\D-\ T.erx1mU : - F!·o
q_uencb que ntio existe. 

O Sn.. Fl\.\NGrsco SonR~ :- Si so:urn,\l"mc3 
o numero d~ aprendizes qtle e:tistem n~~s com
pan'hi;~s actuaes ,.ind:t qnG pouco frcqu;m tad:ts, 
este sot·.i. muito ru:~ior do '!\tO a.quellc 'lm poss,;. 
res'lltar. da supprcssão.d1J u.mas c augm-,nto de 
out!'as conipanhias. 

O Sn. J. B.\sso~ :-A fre(pcncia é rcgubr. 
O Sn.. DuQI.lE-E~mADA T:onl\ll\.>: -E,; trio 

:t estatíst ic!J. offici:ll é f:tlsa. · 
O SR. Fr.ANcrsco SounE :-Quaudo conhc

cemcs qll.e hn. deficiçncia nos meios de oblcr 
r,olclados e de proceder n~ alietl\m~nto p~rr. ::\3 

forças dt\ terra e mm·, não t~.l!d,l.roroos bem o. vi
sados deh:nndo de desenvolve~ essa ins~i~uição 
que eri$t<l n\\~ .cprovinci~s e que po~ si pr\d~ 
fornecer gl'O.!ldG numero de futm·os comTJa~én-
tes. (--ipoiados.) · ,. ' 

O Sn~ .DuQuE-ESTRADA TEtXl!:IRA:-Como dar 
. organização seria. a um sa!ll nume\'O de cem

panhias ~· 

O Sn. f.aANcisco Som',J\: - E,lit pe~gunta 
nlío me ·parece propria dos talentos _(louobre 
deputado, porque! si se póde ~~ o~gQUização se

... ria a quatro. 'o~ cip.co comP,a,rihía..,, pód~~s_e lJOr 
idcntidadG de ra.zão·dar a lO 011' i2. · · · · · ,. -

O Sa. CAa.~tno DA RoeR,\ : - Com que 
dcnpeza 1 

O SR. FRAxcrs~o SonnÉ:- A. questão serà. 
<le desper.o., mas o bom serviço · não se pode 
. fil.ter nem t~r ~em dinheiro. 

O Srt. J. BAssoN : - Ha verdadeil'a. compen-
51'<;to. 

O Sn.. FM.c'!CI.SCo Sonti :-EJ~:iste uma cGm
prcahio. de apt·~ndiz:9s marinheiros na Parna
byba, na pt·ovincia do Piauhy, que o nobre de
putado patrioticamente repre>enta.; aupprimin
do~se esta companhia, em que circllmstancias 
precárias e difficeis não ficaria a população de 
centro da provincia. que qui:l:er. ·destinar seus 
filhos a aprendizagem da marinha 1 A meSllli> 
cou>a succe:lerà em relação ao centro de outras 
províncias, cuja. popubção não il"á procurar a.s 
cemp:mhias que estivel"em em loga.res longin
quo5, porque alêm de ser o aerviço militar pe
s·.,do, embat•a honroso, t1. separação é certa o 
cheia de saudades. 

O Sn.. CARNEIRO IH RocnJA :-Esta separação 
ted log-:.r de_pois de tres anuas. 

O SP... Fru.!;c!sca So:nRi :-Mas não é imruo-
diat~. · 

Nes~., p~r~e estou de accól.'do com o nobre de
puta,lo por se~gipe, continúo, porâm, a deixar 
d~ esta<' na. sua impugnação feita à divisão da. 
forç~\ no.v l e'n distriçtos. 

Todas as na~.Qes que sustentam armada têm 
distl'ictos navaes, flotilhrus, secções de esquadra, 
e assim dizem, a esqu~dra do Baltir:o, do I\fe
ditêl'l'al1eo, do m:u• das Antilhas, d:~. Ainerica 
do Sul o Norte. 

N11o podemos te;• t~da o. força concentt·a.da 
nos aJlcOtadouros d:J. côrte. A inu:nensa costa do 
Brazil exige a distribuição da força -para acudir 
elo prompto a. qudqum• emergenc1a on con
ilicto. 

Dada a omorgonch na.s. costas e portos do 
norte sct·:i. mais f:~cil demand;lr os t'OCUl'SOS n;~. 
lbhb. oa Pernambuco do que procurai-os n:1. 
côt·te, sob~etüdo q•Jando os nossoa vaao5 do 
guct•ra não dispoom da. velocidade indispensavd 
para um fac:il trans. orte. Por isso mesn:o que 
não hn. muita celeridade .na: marcha de nossos 
ll!l. y los, con ·;em tal-os dis tribuidos pelos pontos 
m~is importantes do ltnperio. -

Elles fazem aind:t. o s :r viço de ct·uzeiros e r e· 
vesam-se. 

O Sr... DuQuE-EsTi'tAD.>.. TE!Xli:IRA: - E~t:1o 
Cl"N\Jl(10 OEtl':\S, .. 

O SR- . FtuNctsco SonaÉ:-Serã por erro de 
m:i. ndniinistração. m~s não por defeito ou vicio 
do detoJhe do serYiço &Ssim àistl"ibuido. 

Peza-mc retJetir que os apartes do nobre de• 
putado nllo m o parecem na altura. de sua. illus-
tmção. . . 

Pódo ser, defeito de administração, mas não 
do modo por que o servi~.o está. determinado

O nobre deputado occupou-se. tambem dos 
arsen.aes. 

SI'. presidente, sou d·~ opinião e do voto 
de que se devem manter os arsenaes que temos; 
que deve.mos procurar da.r m:i.ior'' incrorn:ento o 
.vigor nos da>Bahb·, ?ará, Pernam?uco e 1\fatJ 
Grosso. ·. · · · · 
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Nossos arsêna.es certa.mente não estão em 
serviços inuteia; elles prestam os que delles se 
podem exigir, e se maioros não sãe 11ão t~m sido 
por culpa delles. São outras tantas offictnas de 
industria. e trabalho nacional que devemos con
servar naquellas provineias. 

Ora., eu apresento a camara um facto aliás 
muito significativo da minha asserção. 

O honrado Sr. conselbeiro Saraiva, um dos me
lhores ministros da m~rinha. qne temos tido 
(apoiados), qua.ndo.em 18157 assumi"- a adminis
tração e gerencia d11st~s negocies,. immediata
mente mandou contratar a coSstruir nos estalei
ros da Europa_ 10 canhoneiras ou corvetli.S a 
vapor e que tão bons serl"iO(Is nos prestaram na 
guerra. do P<J.raguay, e qll.e talvez fossem os na
vios QUe mais intluiram para as nossas glorias de 
Ria.clia~l!l; qua.si ao mesmo tempo mandou com
prar e fazer~~ocquisiçãode duas serrarias a \'apor, 
uma para. o arsenal da cõrtc e outra para o arse
nal da Bahia. 

Pois bem, esta serra s. -vapor do :~.rsenal da 
Bahia estava atirad.1. ao esquecimento, aquelles 
deposito&, até que em 1.879 meu nobre amigo e 
comprovinciano, que hoje serve na pasta da jus
tiça., mandou montal-a par:~. que prestasse os 
serviços que se devism esperar, como està 
prestando. 

Ora realment; descurar-se despeza.s jã. feita.s, 
atil'ar ao limbo machinismos que obtivemos 
com grand~ casto, e depoia dizer que os nrsenaes 
nlio prestam serviço~, é crear-se os meios I) 
não chegar-sJ aos fin<, ws effeitos que todos 
nós desejar:~os. . 

Portanto, ~enhores, entendo que nio de
vemo; acab:u- com o !erTiço dos arsenaes d:t 
Bahia e Pernambuco; que est6. em modtl di-
2er-se que são imprestaveis. O Brazil e um 
paiz que não se põà.e modelar pelos da Europa 
e outros de qualquer outra região do mundo ; 
tem seryi~os muito especi:~.ea por su:~. co.nfor~ 
mação e sua geographia., por seu ayst~ma oro
graphico e descripção de suas costas, 

Não é possivel que em uma extensão d•) S~a.s 
possamos sómente ter tres arsenaes, isto é, 
dous nos extremos e Ulll aqui na côrte, quando 
a travessia. pat-a nossos n ·.l vi os é longa, pen.osil 
e ás vezes a.rrisca.da. 

UMA Voz :-Quantos tem a Inglaterra 1 

mais que su:fficientes no pat!.'iotismo de ·nossos 
concidadãos, como um bem na força ·quo temos 
d3 armada e do exercito. 

Ouço dizer que esta tudo desorganizado, qua 
a marinha não tem pessoal, que o seu material 
está com111?tamente estragado, comg disse o 
nobre deputado por Sergipe, que o exercito não 
teru arma.mento, não tem organiza<;.ão, que seus 
batalhõos estão desfalcados,· e mal instruidos ; 
não yejo, pol'óm, quo hsja perfeita é:s:Rctidão 
nesta lngubre e gt·atuita. supposição. 

O SR.. DuQuE-EB1'RA.BA TEIXE:Il1...-\. : - Então 
não leu o rela.torio 1 

O Sa. FRANCrsco Sona.E : - O que diz o re
latorio! O relatorio llio di1. netn nos dã. noticia 
deste !Lmea<;.amonto de ruínas que, a se!' ~·erda
deiro, seria melhor e de mais v::--nta.gem p~ssar 
a. razoura em tudo par:L construir de novo. 

O Sl.'\. DcrQu:&-ESTRADA TEIXEIRA : -O rela
torio do ministro da. gMrr:J. diz : trátemos de 
reol'ganlza.r. Estarão a!! forças militares orga
nizadas1 

O SR. F!l.-\.NCisco Sonn:E:-Orgauizadas estão; 
o que se deve é reorganizar no s'entido melhor, 
porque devemos procurar o melhor em. busca 
do perfectivel, si à que o ha, na. humanidade ; 
mas não se di:o:er que o exercito e a ma~inha. 
estejam desorganizados. A verdade desta pro
posição encerraria a. pecha. de indolentes, de 
obreiros do mal e do ruim ha. 50 annos. 

Para que a mn.rinba e o exercito esti1•eseem 
desorganizados, em perfeito descalabro, seria 
preciso que se me -provasse em como as nossas 
guarnições vivem dormindo e os· marlellos dos 
nossos arscnaes malhando em vão; não ''ejo 
que assim aconteça, lia. manifesto exagero em 
aprecia~tões taes. Ainda h:J. ponco o Almirante 
Barroso foi a.~i:·ado ao m:t.r no arsenal da côrte, 
e, ha belll. poucJ, crdens foram expedidas para 
o arsenal da Bahia para se construirem alli 
cert.os navios. 

Como se diz, pois, que está. complet<>mente 
desorganizada a. marinha ~ 

Os 11ossos navios têm feito viagens de longo 
curso eomo a de circumnavegação sob o com
mando do bravo Cesar de Noronha, cnjo rela
torio li pa.ra. admirar-lhe sua. capaoida.de mari
tima, sua illustra.ção nautica., s~ u. ~elo e ga-
lhardia. · O Sa. FR.~Nclsco Sol)RÉ :-Mas a Inglate~ra. 

não tem a e:~:tensão que tem o Brazil; além de O Su. CoEt.Ho E C.urPOs:-Isso é um ou outro. 
que a construcção naval na Inglaterra j:i. faz O Sa. FiuNctsco SoDa:E::-Mas todos os annos 
um ramo de uma ind11~tria muito ad~ntada dos se ''epetem essas viagens.e l:l. esta a singrar as 
particubt.res. aguas do Baltico essa mesma Vital de mi11eira, 

Sr. presidente, não posso lonvar e até con- quejámostrou o· seu costado aos oeaanosco
demno a linguagem de desanimo que de certa nhMidos. 
parte ouço, a respeito dos nossos :recursos mi- Sr. p:residente, eu po:r vi:l. de regra costumo 
litares. tomar rnuito pouco tempo ã cas3. Vou. portanto, 

.Bem. conheço que não estamos no melhor conclui~. Não tendo os dotes da eloq_uencia 
dos mundos possiveiB, que ainda não atting:i- (111"0 apoiados), nemras t!ores da rethorica. (náa 
moa aqilelle estado que devemos esperar e para a.poiacto~), eu conheço sempre a minha insufli~ 
e que devemo.s trabalb.a.r; mas. disto p~:ra di- ciencia, e quando discuto .procuro dizer as 
zer-se que eatamos eom as mãos na cabeça à cou~as e examinal-as dé prompto como eu 
mingua de recursos e meios de defe.s&, acho acho que ollas devem ser encaradas, quer trate 
que vai uma differonça. immensa. · de.] usti:fica:r minhas opiniões ou de impugnar 

Nlo somos realmente uma grande. potencia aa alheias. 
Jllilitar, maa para..noiiea def~sa., para. vingar a .AI lin.da.a vestes. ds. eloquencia, niio n'aa 
IIDJ!Iá. hOJU'& de qw!.lqiU!r t1l.vage1 &amos mai01 • poasuindo, nlo t!Ji atavhr de auas ronp&gellll 
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minha' linguagem e suppondo ter dito quanto é 
bastante em resnosta ao bonito discurso pro
ferido pelo nohre deputado pela· provincia de 
Sergipe, que pel.a. aegunda vez encarregou-se 
de tratar do ass\liD.pto, peço lieen ça á e a
mara pata. sentar~roe . 

VozEs:- Muito bem l Muito bem l 

O Sa. l'tLI.R Tm FRANcrsoo (peZa ordem) requer 
e a camara concede o ~ncarraruento da. dis
cus;ão. 

Posto a votos o projeeto do ol'çamento da. ma
l'inha é approvado com as seguintes emendas: 

Fica. o governo autorizado a comprar a pro
pried~de que tem estado u.lugada para. quartel 
da companàie. de aprendizes matinheiros, na 
cidade de Santos.- S. R. Rio, i4 de Julho de 
1882.-F. Sortre. 

Fica elevada á. ce.tegoria. de cadeira o ensino 
de apparelho e manobra na. escohl de marinha 
e por isso elevado á categoria de lente o res
pectivo professor com as Ya.ntagens e garantias, 
que lhe forem inhe~ente.s, 

Sala das sessões i4 de Julh.o de 1882. -Sorire. 
-Be::er-ra de Menezes.- Anto!~io Siqueira. 
-Rodrigues Peixoto. 

Eleve--se a verba com mais 400$ para os venci
mentos dos dous actuaes contínuos da secretaria. 
da inspecção do arsenal de xn ,J'inha da côrte, na 
fórm:~ do § 2o do art. 17 da lei n. 939 do 16 (}e 
Setembro de 1857. 

Sala. da.~ seasõee, 14 de Julllo de :1.882.-Be
;:;erra de Mene:.es.- Rodri_q'!kes Peixoto.-An
tanio de Siqueira -A. Pe~ta.-Rod1·igues Jv;
nior.-Amaro Bezerra.-F. Sodre. 

Sã:o rejeitadas o.s delll,ais emendas. 

O projecto assim appravada e emendado é 
remettido á. commissão de redacção. 

Continú:J. a 2~ discus~ão do orçamento da 
e.gcicnltura. 

São lidas apoiadas e po. t!W! conjuuctam ente 
om discussão :~.s seguinte c.m endas : 

~- Offereço como additivo ao orçamento da agri
cuhura o seguinte projecto. 19 de Julho de 
de 188"2.-Affonso Cdso Junior. 

N. 132 A-i882 

2a s:tsaio 

Projecto 

A cammisão de fa.zenda, a quem foi presente 
o projacto n. 132, asaignado . pew Sr. Affonso 
Celso Junior e outros Srs .. d'Jpul.ildos, autori
zando o g-overno a vender ao concessionario 
da astl"ad·a de ferr.-o projoctada. entre Va.rgem 
Alegre, na provinch do i3a.hia, e Cacho~ira 
das Pa.nellas, lia. de Minas Geraes, ou à em
praze. que para tal fim se orgahiza.r, seis kilo
metl'os de terra.a devol11tas de cada lado da re
ferida estra.da, nas mesmas condições da venda 
feita em 184\i a soe iedade oolon.isadora. de Ha.m.
burgo, dispensando o crmcessionario ou seus 
representantes da obrig:tção de introduzirem 
colonos e seguindo no mais as disposições Jo de
cteto n. 2166,de 26 de Agosto de 1880, pelo ')_ual 

se fez igualtcessão á ·estrada de ferro de Ph.ila
delphia a Caravellas,é de parecer que,militando 
em ftl.Y,Jr dessa concessão as lllesmas razões de 
interesse pu.blico, qll.e determinaram o poder 
legislativo a fazer iguru favor á estrada de 
ferro .de Ca.r~vellas, na pr?vincia da Bahia, 
a Phl[a.delphla, na. de Minas Geraes, seja. 
adoptado o seguinte prcjecto : 

Art. :1. o Fica. o go.Yerno autorizado a vender 
ao conceasionario da. estt-a.da de ferro projecta
da entre Vargem Alegre, na p1·ovincia da Bahia, 
e Cachoeira das Panellns, na de Minas Geraes, 
ou <i empreza. q11e para tal :ti1n se organizar, 
seis kilome tros de terras devolutas de c~tda. lado 
da referida. ostrad ', · nas mesmas·. condiçõeli da 
venda feita em 1849 à. socied·1de coloni!!a.dora. de 
Hamburgo,dispensa.ndo o conce$sionario ·ou seus 
rept·e sentau tes da obriga.çao de íntroduzit colo
nos e 1ieguindo no mais as disposições do decreto 
n. 2166, de 26 de Agosto de 1880, pelo qual se 
fez igual concessito á. QStrada. de ferro na pro
vincia da Bahia e a de Philadelphia n 1 de Minas 
Geraes. 

Art. 2.0 Revoga.m-se as disposições em con~ 
traria. 

Paço da co.mara dos deputados em 2 de Junho 
de 1882.- Prado Pimentlll. -Abelardo de 
Brito. 

Otrorcço o projecto n. i41, como additivo ao 
que fi:xa o orçamento da agdcultura : 

N. 141-1882 

2• SESSÃO 

Projeeto 

A companhia da c11tra.da. d& f10rro do Alto 11-lu
riab.G, pela. sú~~> directoria, requer-~u a. 22 de 
Mal'ço de 1882 que, teudo-se constituido com o 
fim de executD.L· o ~ontra.to celebrado n. ii do 
Agosto de i879 co01 a pL·ovincia. de Minas & 
r:.<:s, para a. construcção da estrada. entre a e•
ta.çílo do R.·creio, na via ferrea Lcopoldina, c a 
vovoação de S. Francisco do Gloria, no muni· 
ci!1io de S. Paulo de Muriahé. chamou n ai o 
referid:.> contrato, o depois de iniciados os tra
balhos de construcção do leito, officiou ao go
verno provincial da Minas Gern.es, pedindo 
etfectividade do compromisso da claasnla 3• §~• 
do 1·eferiào contrato, e dirigindo-se a 9 de Fe
vereiro de i882 no mesmo. sentido ao governo 
geral, t!lve a fi' do mesmo mez do ministro da 
agTicnltura por de~pacho «que reror.resse ao 
-poder legislativo, quanto ao tranliporte gratuito 
pela estrada da fetro D. Pedro IT, de todo o ma· 
ierial fuo e rodante ne>cessa.:rio â constrncção e 
do combustível, durante o pra~o de 20 annos, e 
Xlla.is objectos precisos para. o trafego.» 

A commissão de com me rcío,inàaBtl'ia. e artes, 
tendo examinado a petição acima e pareeando
lhe desnecess~rio encarecer o aleance do desen
volvimento da via9ão publica. no paiz·;·conside
rando que a ela usul.a já citad~ do referido 
contra to em exemplar allllexo, serviu da base 
á execução do mesmo~ considerando mais que· 
esta clausula em relação á. autorização a. ser 
dadà pelo poder legislativo, si não determina. 
direito pua. a. peticionaria, jWitifica. toda a 
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e;tuidade por P!l~te desta. augusta camar:1; cou-jn:. eonstr ilc~ão de um aero>tato do seu sy3-
stdera!ldo Ill8lS que o carv-Jo nfio l'epresenl'l. tem:~, 35:000$000. • · 
mo.t:m.nl de con~:·ucção e concorro para o au- .8:11 17 do Julho do i 882.- .4.dJ·iano Pime1t
g:nento ·da.ro.C&lt4 do -Estado, quo ~elle não !el.-Dl'. Cant(lo. -Mac-DoweLL-G. Crtt::. 
de\'e prc~cmd1r o· ~obretud? .u:!o. abt'll' pt·ecc- Sub-emenda a r t d § "9· 
d~nte, cu;o alc:tncc c de factll ntu1~.:lo ; c con- , . P esen a a ao - • · • 
Slderando, nn~I.Jnen~e. que os f:l.votes lledidcs Der~;s das p:th\'rtts - educl r lngonuos 
pela supplicante devem tm·na·.·-s ~ o:~:ten~i\'os a· 2p.0Ui);;.l- :tcz.r.:scente:.s()- ~eduzirl.o.s da. quan-
to~as e. quaosquer- companhias congeael'B$, t.a destlll:~da a educnçao de mgenuos. . 
cuJa~ lmh.as se entronc:trem nas estt•ad:\S de S · .R. 19 do Julho ele 1882.- Jg,~a(ao 
ferro d~ Estad?: é de par.ecGr que s~ja :~dopbdo 1ll al't tiU • • 

o segu1nte P~J ee~p de lw . . O Sr. José· Pompeu cederia da 
A assernblea ge1•o.l r<Bolvo: palavra. paro. apress.ar a votação dessa orç:~.-
Art. 1.° Fiel o governo nutotiUtdo a. pe!1llit- ~ ruento, Jrl. tão discutido; si não tivesse de tratar 

ti.T á estrada. de ferro D. Ped~o 11 oil. a ou tras de assu:nptos qne intere~m a sua provinci~. 
pertencentes ao Estado ; 9ual.qu r que. fosse o mintstro dn. agricultura . 

t.o Trt~.nsporte gra.tuito de todo o nlateri::-1 l~sptrar-lh.e-la J>l~na conbnça .ne!ISlLS rnat~r~as 
fixo e rodante da. companhia do Alto ~Iuriahé e e~trauha~ :1. pollttca, que coustltuef!l lJ<>l' ass1rn 
d J outras quaesqu~r que :i.s do Estado se en.- dlz.er tel·,·cn~ nel7tro em que os . lll.tlllBtros são 
tronqusm, da:rante a constt·neção; niio viga- ~_t_:lc:un.enle lUSJ>lrad~s _pelo bem coll!mum. 
rando. porém, esta concessiio p~ra madeiras de ~ao J!Dde, ~o:e.:n: dtsslmulal' o. sue. snh.sfa~o 
proveniencia estrangeira, s.üvo si no p liz se '?ndo no oxet CLClO ~essa pas~' o nobre mL
não eneoutrar as que se tornarem .nccossn- mstro. tit\C tem noça_o ~bra e completa dos 
rias. . uc;;-octos da sua \)rovrncra. 

2.o A venderem á mesiDa comp::nlli.a do Alto E' cort:l que se deve observar a mais sover ... 
Muriahé ou a. ontras est.radas quo se entronco.- e::onomi:\ tl:lo distribuiç-ão da receita do Estado 
rem ás ~o E st ;do, P.elo cus ti> c transport~, o ru:!.s lambem é c~rto que se deve procur:l.l· de;: 
corobusttvnl necnss.ano o transporte .,.ratoito on,·oh-clr ns for(}:u; prcducloras do paiz para 
dos objectos precisos pa1·~ o trarego, dura.nt; 20 augmont:Lt' :L su:~. prosperidade. 
a.nnos. . Nes,;,\s idéas prende-lhe :1 attançiio um pro-

Art •. z.o Fica.m revogadas as dispo;içií :s em ,iecto u.pt'(W;ntn.do à camara. esboçando uml 
contrario. linha ~e communicn~ões em dez mil kilometros, 

Sala. das aessões da coromiss:1o ern 7 de Junho o.prov<nto.lHlo-se gr;>nde e-:s:tenslí.o de rios nave
de 1882.- Barão do 6:ua7~y. - Fclicio dos gavois. 
Santos. Ess~ p:·ojecto o se:iuziu pol'que emctua.nlo niio 

se conseguit· . pehl vb.-f,•!'rO:\ a facilid::tde de 
Ernench ao§ 24 : t.·:msporle, se:i i.al!til esperar gran4es melho
Augm~n!e-se a verb.\ .de;;te . po.rag~apho co1u ram~nt.o> para IJ.S industdas, pH':l a justi~.a e 

a quantla. d.e i2:000$, de~tLDa.dll. a SU.bVCll• parn :L iustrucçlio publica. 
eion1r a n~vega.'<ão a vavor n os rios Igu:lssü 0 O t.9b1·o c:t-ministro da. ag-ricultura c a ... fo.-
Negro, n~ provinch do Paraná. z ~ ud:\ gnl.liucte de 28 d·1 M:trço BUJ1~llnha 

C:\mo.rQ dos deputados em :17 do Julho de te1· re<:ursos M Ol'çamcnto o di?.i~ se r tampo d!l 
1882. - A~"'es de Ar..oujo. - G.mcros11 ,1[ a1·- ct~ida!'-so do futul'o. N:lo so rc:J.lizar~m, infe
ques.- Abelardo de Bl·ito. ,_Leopoldo Ctt- lizmcnl~. ns prel'isucs de saldo do nobro ox-mi
nha.- Leopoldo de BuZMes. - Bc:::er1•a C a- nistl'o. 1\l ~ ~ si o nobN ex-ministro d:t. n.gricul-
11alcanti.- lldefonso de A.?'ll14jo. - Jirist irlcs turo. não JlÓil.C apresento.r um projccto p cll'llo a. 

_.Sp(nola.-Cancliào de Oli'Ceira.-Pe&u~(t Sou- c~ceuçn:o do.r1nclle pbno, pode adopta.r medidas 
::a.- V a: de Mello.-Ribas.- Canteito da. subsicliarias 'tue preparem o. sua realizo.çíio. 
Rocha. -PI'iJoo Paraíso. - Jur;e 11cio Alrcs. Uma dell:-.s à não conceder linh:tli furrGAS que 
F. Pereira da Sil,a.- Macie~. - ztuy Bm·- não estoj:tm suuordinad:ts a um plano ~oral 
.boza.-lostJ Marianno.-:J oa:q1dm Ta1lm·es.- prel'ia.men•e ado;:tado. A indo. ha dias o presi
sa,iam, Brandão. . . dente do con~;re;so de estradas de ferro enun-

Na emenda aprasentada na aessão do di~·14 cio:1 Cl;t:t opinião. 
do . cotTente elevando â i" classe o.s adm.nís- Não é em d.~spender que esti o lUrtl, lllllS em 
trs.çõos dos correios das provinci:la de S. Pedt•o se dcsj)Ondenmprl)ductrvamente. No orçamento 
do Sul e S. PAulo, e à 3" o. do Parú; onde se da agriculturJ. sel·ia. preciso despender mais do 
diz-S. Paulo'-dÍ/!'.1-se Par :i.. que está consignado nelle J:l:l.m economisar 

. ~ considero.,·e1metlt1 no futuro. Nno 'Pede pois 
Sala. das sessões, i9 de Julho de -1882.-· rcducç.ãt:~ de despezo.s. ' ' 

Mac-~owe~L.-Dr. Cantüo.-Camo.rgo.-Sott- A pro..-incia d() Ccar.i. reclama providencias 
za Que.roz.-F. A. MacieL- Gene1·oso J.far- pn.ra n. 5o.tisfl!.~.io de melhoramentos indispen-
gues.-F. Pereira àaSilca.-Díanna.- _.ibc- saveis. , 
Larào de Brito . - Ulhôa Cíntrc.c. - Paula . . FI:t. alli um problema cuja solução nito póde 
S?uza--: Almeida N ogueira.-M artim Pra1t- ! ser po_r m.ais tempo protelada sob perin. de m:l.les 
c\Sco F1lho.-Ribas.-Mártim Francisco.- ~ s~ct'lllclos maiores. E. sa.bido qne a região 
G. Cru:. ~1':n~adu. no nort~ :1elo rio P~rn.:>.hyo:~. está su-

Para onde convier : .. . Jmta. a .se~cas pt•()longa.do.s G cxtr:~ordinarins 
· · · p · .

1
. . . · . . que antqutbm a ;:iqueza ·o dizimam a popu-

.A'rtigo. ara nu.'<:~ mr.obraztleiro Juho CJs 1r . lação . . . 
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Ha cinco annos dert~m-se alli as ultima.s sec· f ·con5iderava. providencia. capaz de melhorar 
cas e o governo recorreu a um conselho de ho- . completamente a sorte da província.. Foi o seu 
mens exp~rim~ntados, p~cliu .conselho ao insti- derradeiro trsbalbo, o ssu derradeiro ~erviço 
tuto polytecb.meo. Essa assoc1açiio, estudando a á. província .. O orador partilha a opinião do 
que~tão, propoz medidas q_ue julgou mais pro- senador Pompeu. 
prias a a~ten~r :~ ca.lan.1daàe que começava_ Em i877 o govern~, assoberbado pelas diffi
Propoz o mstltuto a constracç1io de aç~dea, o culdade~ da secca, nomeou uma commissào pa.n. 
prolong11.mento da estrada. de ferro de .Baturité, pP.rcorrer a provincia e propõr um plano dos 
e o estudo dn.s .merlidas propostas pelo eng ·- a~udes a construir. 
nheiro Gabaglia para. a. canalis,-.ção dos l'ios da Foi chefe dessa commissão o Sr. ginera.l 
província. Aind:J. mais; aconselhou aa.e fossem Beaul'epaire Roh3Jl. Não põde eUa percorrer 
feitas essas obra.s ~ra aproveitamenio e trs.ba- toda. a província, mas para aquellas localidades 
lho da multidão da tmmigranLea. que vi,itou propõz os açudes nos log-a.res mais 

O governo, então dirigido pelo conselheiro apropriados. 
Sinimbú, a quem a provincia. do Ce&rà é gr.'l.ta, Mús tarde, o engenheiro Revy, enviado à 
e sendo repres2ntado nella por. um íllustre cea- província com ideutica missão, apresento11 tres 
reRse, o Dr. José Jalio, que então a presidia., planos 'para reservatorios em Itacolomy .La
mandou prolongar a estrada do ferro de Batu- was e Qai:tadà-
rité e l'rincipiar t1 construcção da do Camocim O orç:l.monto feiLo para um reservatorio de 
:.o Sobr:J.. A primeira jã estli. terminnd:~. no dim~nsões inferiores é de 3i6:000$ no · Ita.
ponto então procurado, e para. conclusão d., se- columy, para o 2o de 5. 633:000$ a para o 3o em 
gundo. faltam apenas 20 kilometros. Sem duvida OOO:UOO$. camprob.cndidos os terrenos neees
o Ce:~.rá. 1uelhoron de cot~dições pela construcção sarios. Aquelle engenheiro attribue alta im
des!'&; estradas, mas com ellas nem póde julgar portanci.n a esses açudes, di:~endo que o de 
o snu fut11ro garantido, nem eonsidero.r-se ao Quixad:i. ha do transformar completamente as 
a.brigo de outras ca.la.mi<htdes. Nii:o são ext~.ge- condições da regiAo que a estra.da. de Baturité 
1•ados os sacl'ificios que se póde fazer para os tem de percorrer quando prolongada, de mOGlo .a 
melhoramentos que são precisos. tornar productiva a. despe2a effeetuada . 

.As estradas de ferro de Batul'ilé e Sobl·al Os est11dos estlo feitos e é tempo de rea~ 
devem ser prolongadas como medida de futuro liw.l-os. · 
na. previsiio de nova. secca. Quando a de Batu- Passo. o orador ::1 tra.ta.r de wnt~. questão muito 
ritó chegar a.o Caryry, será. um instrumento de debatida, cuja. solução é ha muito esperada pela. 
progresso na provinch. O sell.prolongs.mento sua prcvincia. Refere-se ao melhoramento do 
além da. cordilheira., como convem, depende d.e porto da·Forta.leza, tlo estudado e sempre pro-
estudos. tr.,hido. . 

A estrada de Sobral deve tambcm ser prolon- O engenheiro Milnor Roberls, alli enviado 
gada e não ô uma. estrada sem importnncia pelo g-overno, disse que na Fol"taleza ·observa.va
como foi dito. Ella ,já estã. servind~ a. in te- se um cont1•aste not.a.vel: de um lado uma cid!lde 
resses de ma:dmn importnncia, procurando a bem constl'llida e com elementos de progresso 
serra da região tão fertil como a do Ca.~yry o e eivilisação, e d'outro lado wn porto onde 
ji serve aos importantes municípios da. Gr-~nja, a ca.r~ e descal.'!j.\ é feita de modo b:>.rba.ro, 
~nt'Anna. <l Sobr.11. primiti'l"o . · 

Essa. eslrad!l deve ser prolongada ao Ipt\, de- A pt•ovincia, perdendo a. Gspel'ança. de obter 
vendo ter no Í\üuro como ponto objeotivo a esse melhoramento dos poderes geraes, príu
corilaraa de Principe ImporioLonde se entrou. c i piou a appellar para os seus proprio1 re-
csrà. na. grande linha, que a tra.vessa.r a pro- cursos. · 
vincia do Piauh~·.Si a. sua receita não tem CO· A assemblá:J. rrovineia.l,no tempo da adl!linis
berto a despezll. e isso devido a não estar con- tração do actua Sr. ministro d:~. agricultura, 
cluida enio ao seu traçado, qua fo 'o melhor. :1.pprovou nma.lei crea.ndo un\ imposto len~en~e 

A essa quest!o de est~ar.lns· de ferro prende-se :iquelle melhoramento, e fazendo a pto'VmCJ.o. 
á dos açudes, reconhecida po!' todos como uma o ser\"i.ço do embarque e desembarque de me:r
providench sálnOO.l' pnm o Cctlrã. Os pequenos cadodas. 
açudes devem ser consti"uidos peb. província on O presidente ficou autorizado a contra.hir um 
pelos interes;ados no s~u llSO, mas os gr.1ndes emprestimo ate 1.009:000$. cuja .arnorti7.a
açndes, os grandes rescrvatorios de agaa, cuj" çào e juros s_eriam pagos com o producto ds.
construcção e;cige maiores capit1es; devem ser quelle imposto. 
feitos pelo Estado. A experiencia e pouco depoi> O saccessor do nobre ministro, o Sr. sen.!Ulor 
a 10ciencia ji demonstraram a. utilidade dos Leão Velloso, prestou a.o assumpto a. attenção 
;~.çude~S. Datam ell')s do tempo do senador que merecia, recoo.hecendo alilia que algui:Daa 
Alencar em cuja administração se multiplic.<tt>am mercadorias não podiam supporta.r a_quelle liD

·por toda a pa.rte. À su:~ coll.Strucção, porêm, posto. Não pôde elle tod>Vl:L _raa.hzar o em-
lnal dirigido., não permittiu que resistissem n. prestimo para que !;lstnva autor~Z:..do. . 
gr~ndes inve1·nos. ., Pars. o melhor:lmento do porto, que se ais-

Entretanto os. qu~ restar:1m desse tempo pr~ eu te ha 30 annos, tem-se apresentado muitos 
st.aram bons serviços . à população na ultima projecto>, com jli. G:>:po7. o. no?re deputado pelo 
secca.. . l7o districto . da su:~. provmcu. Entre outros 

Um cearense i!lustre, o senador Pompeu, de cit>\ o or:•dor os do en~onheiro Zozimo Bar-
saudosa memorb, pouco tempo antes de _fallece1· rozo, Albuquerq1;1e Galvão, ~imenta llueno, 
f ez uma pl'Opa.ganda. a favor dos açudes que Haw$haw e o ultuno, o Sr. Milno.r Roberts. 

v. m .-9 . · 
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Todos esses projectos se approxiruam, q ucr 
quanto ao plano quer quanto l\0 orçamento a~ 
(lespeza, pareeendo :1.0 o!'ador que deve s~r pre
ferido o do engenheiro Hawshaw, po~. ser o 
mais completo- Esse melhornmento alias tem 
de p;er pago pelo.s mas csto.belecidas sobre ns 
mercadorias e::s:port:ldas e impo1•tada.s. 

Pal'a realizar esses melhoramento~, a que se 
refeJ.Oiu o orador,a necessarios à sua. pt·ovincia,o 
governo pód~ animar a inicia ti l'a individull, 
estimular o capita1, garantindo-lhe um jmo 
razoavol , e para ill30 propõe nas emend>~s que 
otret"ece a ven<b das estradas já. co1111truidas. O 
producto dessa veuda dará recu!'sos, não só 
para o 'Pagamento dos juros dos em'Prestimos 
c<>ntrahidos· para a constt·ucc;i!o dessas estradas, 
como para garantia do juro do ca.11ital q~e fór 
despendido com o seu prolongamento. Cumpre 
fazer alguma. cousa em beneficio da provincia 
do Cearâ. 

D2i:l:al-a no estado em que se acha ã a~n
dona.l-a a maiores desa.stres do quo os que pro
duziu a ultima c:llálnidado e que cust1mm a.o 
Estado 30,000 contos despendidos em socco1·ros. 

A popub~.ão da provincia muito soffreu 
com a ultima. secca : de 950.000 ·habitantes qu e 
a povo:J.n, :~.penas terâ·hoje o Cearã i50.000. 
E' preciso, pois, habilitar a p roviRci.:l. par1 
arrostar n.o futuro com outrn aalamidade ; e 
preciso d~spender hoje um, para amanhã não 
ae despmder dez. A provinci:l. do Cea.r:i. me· 
rece <lm todo o caso algum sacrificio _ Apezar 
das seccas, que a telll. allligido, ella tem consi
deravelmente con tribuido pelo seu trabllho 
persevennte r-ara a riqueza do Estado.· p ,1rece 
que, como 11 Pht:Tiíx da (alrula renas~e con~tan
temenlo d3s suas cinzas. 

Concluindo, o orador appella. pa.ra o p:l.trioLis
tismo da ea.ma.u o para o governo. q,ue tem 
diante !iG si um problema. cujuoluçiio á possh·el. 
Qu!lllào a c:• lami!Llde sobrevier àe novo. serti 
hrdio o arrependimenw e gravisaima :t rG
sponaabilido.do dos que nlo consideratn no dia 
de amanhã, 

Tem, pois , dcsenp<.mhado o seu devei", das· 
vindo a suo. respons!!.'bilid:l.de, :~.presenlnndo 
emendas '(la1·a. a oxecução do melllorli.J1lentos em 
sna. proYlllcia, que correspondem a outras tan
tas aspirações, e as submcttondo ~ s,bedoria. e 
deliberação da. camara. 

São lidas e apoiadas as seg-uintes 

Eme1~das 

Ao orçamento do ministerio da agrlculta.ra, 
commercio e obr:;s puulicas : 

Fica o governo a utorizado a mandsr proeed~r 
pel:J. ~mmi.ssão· de engenheirw, empregada. 
na. eonstrneção da estrada de ferro do Camocim 
a Sobral, :::os estudos do prolongamento até á 
vil!.<. do · I pu. e do um rnm.al desde o ponto 
JO:~ia con\·eniente do tronco atá ao pé <b serr~ 
do. lbia~abJ, fronteiro à ,·illa de S. PP.dro ou á. 
de S. Benedicto, despendendo par:~. es~o fun até 
o. somma. de 100:000$ e a. ctr~c~r a vend:1. .do. 
~atrad3 construida pelo pre~o que tiver ccstaào 
ao Estado, i companhia que se proponh:; p~o-

longa.l-a. ate ao lpü, g~ran ti~o tl. todo capital em
pregado pela. companhia o JUro de .6 •f• ao pn.1•. 

Salas das sessões, iS de Julho de 1882.-J. 
Pompeu. ~ Thomaz Pom2.1eu. - Rod1·igues 
Junio1·.- Leand1·o RatisiJOI?.a. -Be;;erra·de 
Me~e::es.-I>r. Meton.-A .. P into. 

Obr:J.s diversa> na> pNvincias 

·En1logn.r ·de 4-Commissão .de aç11des no Cear:i.» 
dig:t-SC! 

Com a. consLrucç~o do :.ç.udcs no Cear:i 
300:000$000. . 

Sala. das commissões, 10 de Junho de !882.
J ostJ Pornpet&.-Ro!ll·igues'Jmziol· .-Leandro 
Ratisbona. -Be:.er,·a de i\{ ene;es. - .-tlj;aro 
Oaminha.-1>1·.' Me!Olt-- Antonio Pinlo.
T homa.: Po.tnpeH . 

F ica o governo anLoriz'ado a garantir o juro 
de fi •{o ao n.nno aa cambio par, à. companhia 
que se organi?.sr p ara a eonstrucçio do pro· 
longamcnto da ferro-via. de Ba.Lt~rité a té ao Ca
riry, a nm c!Lpiul nllo e:s:cedente r- 12.000:000$, 
bGm como a elt'ec tuar a vencl~ d:~. parte Mtual
mento em trafego da mesma ostrada li referida 
companhia pot· pre~o nunca infGrior :i.quellG 
que tenha eust:~do ao Estado, gal'o.ntido o 
mesmo juro de 6 °/0 :i importacia d:1 venda . 

Sala das sessões, 19 de Julho de 1882.
J ()S é Pompeu.-l1od1·igues l 1,mio,·.-Leandro 
Ratisuona.- Be-.erra ele Jlfene::-es.-01'. llíe
ton.-A, Pinto.-Thoma:: Pompeu. 

Fica o governo au~ol'iz:~do a garantir o jm•o 
de ô 0 /o ao nnno, o a.o cn.ntl>io par, até 10 
a.nnos, a um. capital ma:rimo do 2:500.000$ i 
companhia, que se orga.ni;.ar ilaro o melhora
mento do porto da Fortalezo., e constrúcç.iio da 
respectiva alfa.ndega, sob ~s s~guintes condi
çües: 

i.~ O prazo do privilegio serA no ru:~.x.imo de 
33 annoa. 

2.a As obl'as par;~, o melhoramento do porto 
serão as que constar:: do plano apre$entado ao 
governo imperial pelo engenheiro inglez Hauk
shaw. 

g_.: A eomp.lnhb cobr:.~rá as ~>Gguinte tn:.:M : 
De um a 10 róis por ldlogramm:~. de- mer~ 

cadoria., que embarcar ou · desem'bare:~r no 
porto. 

De :100 o. 150 réis por toneladà metrica de 
al'qneli.Ção doa navios, na razão da. carga e des-
ca~•ga que fi.:erem. · . 

A de armazenagem actua.lmente cobrada 
pelas repa.rti~ões iisC.\CB e bem assim. a prove
niente do servic;ô da capatazia. da a.lia.ndegn, 
o qu!!l :ficará a cargo da. mesma companhia. 

4.• No fim do prazo do privilegio, a.; obras, 
ma.teria.es, prodio:s e accessorios pasaa~o ao do
minio do Estado, tudo em perfJito estado de eoa.
serva~ão e independento da qualqnel' indcmni
zação do Estado. 

5.~ As taxas sõ s~l".io cobradas depois de con-
clnidlls todas as obras. · 

6.'" O g overno \er-.i o direito de rever, de ae
eórdo com :J. compnnb.ia, as tn:s::a..~ estabelecidas 
para o fim de roduzil-~s; tod.'l. v~z que o ·juro 
exceder a iO 0 / 0 • 
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i."' A companhia ind&mni:lo.r:\ ao Estado da 
imJ!IOr~ncia. dos juros recebidos, logo quo a 
renda liquida exceder de 8 °/0 , sendo metlde 
do excess:> cbstillooo áqnalle fim. 
. 8." Ao governo impenal lica o dir~ito de 

resg":l.t.a.r a.s obras eonstr~i<bs :pela. companhia, 
um-, voz q_ue el!a.s estejam tennina.da.s. 

9. ~ A mdemnizaçilo será. feitt pot· :tpolices 
da divid:t publica. ela juro dG 6 °/o ao anno, 
senindo de base >i. esLipulaçâo do proço a im
portancia das clcspezas effectuad:~s c devida
mente comprovadas. 

S . .R. - Sab das s~ões, 22 d~ Jnnho de 
1~ -7. Pompeu.- A. Pinto. -Tl!om= 
Pompeu.-Rr><lt·i!JW~$ Junior.-Dr. Meton.
Be;;erro.de Mene;;es .-Leo.ndro &ris7Jona.
Al'Oaro Caminha. 

A discussão fica adiada pela hora. O Sr. pre
. sidente dá p~ra. ordem do dia 20 de JUlho 
da 1S82. 

Continuaç!lo da 2• discusso.o do orçnmento 
da agrioultur:~.. 

Diecuas5o uniea da emenda do senado ao 
projecto n. 36 B, sobre credito pa.n observação 
do planeta V'.)nus. 
Contin~o da 3~ discussão do -projecto 

n. 147 aobre alistamento eleitoral. · · 
~discussão do projaeto n . 110 A, vindo do 

seDD.do, sobre promoçoas do ~rmada e classe 
"'nnems. 

1~ dita do n. i68, de 1882, sobre j ubilaçilo 
do conselheiro J. J . Ferreira do Aguiar. 

1~ dita do n. i43, sobre credito ao ministerio 
da. agricultura. para png.\LUenlo a r~elalllat;ÃQ 
Tripoti. 

Cont.inuç3o da discusslo do prqjocto n . 23 A, 
do 1882, sobro estrada de forro de Ba.turitó. 

Le\'anLa-se l\ sessão :ís 5 horaa da brde. 

Ca.ntão, Ignacio .Martins, Ulhôa Cintra, Henri
que ).hrques, Prisco Paraiso, Gonçalves Fer
reira e SoU7.a. Lclio. 

Comparecem, 'dep~is da. cham:~da, os Srs • 
U!opoldo de Bulhões, Baril:o de C:uündé, Patila. 
o Souza, Joaquim Tavares, Gonçalves de Car
valho, B1rilo da Vill:~. da Bo.rra, Tarquinio de 
Sour.n, Serapb.ico, Almeida. o Oliveir:~., Castello 
13ranco, Monta.ndon. e s~ares. 

A 's it horas e DO minutos, acho.ndo-5e pre
sentes G3 Srs. depn~dos, o Sr. presid~nte ~bre 
a. sessão. 

Compa.recem, depois de aberta ·a. sessão e 
:linda denh·o da hOl'J. regin1en~ os Sro. Ca
margo, Augusto Fleal'y, Gomes rle C..Stro,Barão 
de Anadia., Felieio dos Ss.ntos, Bal'ilo de Guo.hy, 
Mac-Dowell, Andrade FigueirQ, IldefollSo de 
Araujo, Rego Barros, Va.z- da Mello, Alm~ida. 
Nogu~ira e Frauk\in Doria. . 

C0mparecem fôr:~. da ·hora. rea-imental, os 
Sra.. Alvaro Caminha, Amaro Bezerra, Ma
noel .Portella, Souza Queiroz Filho, lteton, 
Coelho e ~mpos, Franelaeo Sodi-é,F. Belisario, 
Geminia.no, Silva Marra, Paulino de Souza, 
Carneiro da l.Wcha,Tcrtulia.no Henriques,Sotl!a 
Carvalho, Araujo Pinho, Passos Miranda,Cruz, 
Dia.na., Rodolpho Dantas, Ruy Ba.rbosa, Fer
nandea de Oliveira, Ferreira Vianna., Duque~ 
Estraõn Teh~ira. e Zama. 

Faltnm com ClloUIIa participada. os Srs. Addano 
Pitnantel, Antonio Pinto, Alves do Araujo, 
Cruz Gouvêo., Espindola, Lacerda Werneck, 
Manoel Carloa, Olympio V~~olladão, Peretti, Ro
drigues Limn e Via.nna Vaz. 

Faltl.m sem ca.usa pa!'licipada oa Sra. Bario 
da. Leovoldina, Costa Pinto, Pereir:~. da Silv~, 
Rodrigues Peixoto e Silviano BrMLdão. 

Abro-se a. sesüo. 
E' lida. e poata em discussão a. actil. da sess!ío 

.\C1',\ D~ :>O• s~s.;Xu ~.I! 20 1>~ JU 1.110 1n: 188~ anlocedento. · 

Pr·esl'l.lencia do S1·. Li111a Dual'tJ 

liUll:\1.11\lO.- LdLur:. ela ae~.:>.-Ob:ioi'T:.çiict \lo :ir, T;~o~· 
u~y .-t:xrtoran.-Uroonei:~. ~o Sr. Jos6 Marianuo.
OnorK uo ~~~.- Contlnu:~.ç•io d:a dbc.;u~o du or~a· 
toonlo da ogricultu .... DioCONOi do.. Sr•. P:1du~ Float; 
(ministro d~ •õtlcllltau) e Uonool Porloii~.-Crdem do 
dia p3.r:t.'31 do Julho eorren\c. 

O Sr. Ellilc:r:u.g·n.olle •.ra.unay 
reclarM e pede providcncia.s ao St·. pt·e•idente 
sobre a hora em que se tem aberto a sesalo, 
devido i•to ao atr:~.:zo do relogio do sa.liio. 

Não h;weado mais qaem pedisse s palavra, 
d~-se a.D.C~ por :~.pp:ovada. 

O SR. 1 o SscRnAnto dã. conta do aeguin~e 

EXPEDIENTE A's H horas, feita a · ch:1-m:ula, acham-se 
p1•esentes os Srr1. Limo. Du!Lrto, Mtttto. M110hndo, 
Ribeiro de Menezes, Leopoldo Cunho., Ba.sson, ·Officios :. 
Martiro Francisco, Vieira de Andrade, Rodri- Do Sr. i • soc.r.etario do senado, de 18 de Julho 
guea Junior, Bezorra de MeMzes, Silva.Mo.ia, corrente, eoOllXIunic;mdo q~<e o senado adoptou 
Tbeophilo doi Santo>, Martim Frt~ncísco Filho, e vai dirigir à san~ imperial ~ x:esoluçio d:~. 
Antonio d::~ Siqueira, Barão d4 Estancia,Affimso. assemblón. geral qac mands. s.dmtttir n e:tame 
PenM, Moreir:~. de Ba.r:os, Almeido. Pereira.; na escol.3. militn.r os a.líercs Vicente Fr:!llco & 

José Mari:1.nno, Joiio Caetano, Ribas. JuvenciQ Pedro Nol:l.sco de Soaza.-InteirMa.. 
Alves, Pereira Cabral, Contngem, J. Penido, Do mesmo Sr. secreta.rio, d'.l 19 de"JoJho 
Carvalho !WT.ende, my~s Viauna, ,\Jcofo!'".ldo, corronW, coDlinuni.ca.ndo quo constou D.O sc
Sa.Iustiano, Aristides · Spiuola, Ba.ra:o de Ar;.- nado tor sitio sanccion11.do o decrolo clu. ascm· 
çagy, Ratisbon:\; Sinval, Pra.do ·Pimentol, Ge- blé~ geral, Autorizando o governo o. compubr, 
neroso Ma.r!lues, Affonso Cul•o Junior, Ca.ndido d') conformidade com a. lei n. 2655 de 2\l .de So-
de Oliveira, Pompeu. Allela.rdo de Brito,- Es~ tembro de i875, o tempo do aoryiço .milib~ do 
c•·:~.gnollo Ta.unay, ·Fel\sberto, .Mnciel; Jose -major graduo.do reformado Oyptlt\no. José. P1res 
Pomp~u, ·.Alfredo· Cb.aves, Car.n.eiro · da Cunha,: Fortun:1., o fg,zcndo e1:teuiva· cst.\ ·.aulori~lo 
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a todos os oiliciaes e praças do exercito e da a.r
m.a.da, que tiverem prestaoio seniços na c:unpa
nhado Para.guay e sebo~ vere~ reform11:do antes 
dll promulgn.çã<> da refer1da le1---:- lnte1rada. 

Requerimento de Carlos Cand1do Gomes, st>

licita.ndo A garantia. de juros de G 0/o ao anno 
sobre o capital de 500:000$ em favor da em
prqu,que proj~t:t,de m·gani~ .a fund~ão ~e 
uma fazenda mn:t:l. na prov1nc1a do Parana. 
-A' commissão de eommercio, industriu. e 
artes-

Referc-se.cste telegraDlnla, que farei iH1.blica.r 
e:n sua integrs, à decisão dada pelo illustre 
S ·. e:s:-ministro da agrculturu. sobre a questão 
suscitada. na p1·ovincia de Pernamouco a res
peho da directriz que devo rã ter a ponte deno.
minada Bu.arque de ]{acedo, que tem de ser 
alli construída. . 

E ' lido e vai a imprimir o se~"Uinte 

P1·ojecto 

i882.- N. i56 A 

A co=issão de fa~end~, a quem foi pre
sente o projecto n. i66, a.pproV!Odo pelo senado, 
e:l:onerando o e:t-tbesaut·ciro das loterias, Satur
niuo Fert·eira . da Veiga, da resj>ousal>i~idade 
em que i ncorreu para com a fazenda nac1.onal, 
em consequencia do alcance verificado n.'\ the
sourari., das meamás loterias ; depois de ler 
a.ttenta.ooente a. peti~-ão por esse ex-thesoureiro 
dirigida ao poder legislativo e o parecer sobre 
ella emittido pela illus•rada commissão de fa
zenda do aeD.ll.do, a cujas considera.ções Md:l. 
SG lhe otferece a.crescentar, e d.e p~recer <J.Ue 

sej :1. a.dopta.do o referido projecto. 
• Paço da cam~ra. dos deputados, 2:) de Julho 
de 1882.- Prado Pimentel.- _.J.lJelcmlo de 
Brito.- Carlos V a.::- de 3fello. 

i882.- N. i6ô 

SESSÃO 

Projecto 

A aseembléa. geral resolve 

Ar t. i.• Fic.1. exonerado o ex-Lhe~onreiro 
das loteriá.s dll cõrte Sntllrniuo Fer1·~ir:1 d,\ 
Veiga. dn responsa.bilidade em que inco1·reu 
pa-rn com a fazenda nacional, em c.onsequ•)nci:l 
do alcance verificado na thesournria da~ 1uesmas 
loteriiUl, devendo-lho ser reatituidos os bens 
que por tal motivo lhe foram sequ~strados e 
eliminada da divida. a.ctiv:~ da nação a impor
tancia do referido alcance. 

Apresentando a S. Ex. este documento, que 
merece ser t·)mn.do M maior consideração, li
mitar-me-oi a. fazer um pedido, que me parece 
muito simples e . que espero seja attendido: 
avoque S. Ex. a si de novo :1 questão pa1"a ver 
se põde !er r<!solvida de accordfl com a opinião 
da Associação Commercial Beneficente, que é 
t amb<!m à da Associaçio Agrícola. e a da ca
mara municipal do Recife. 

Contento-me com este simples pedido, reser
vando para. depois as observações que sobre _o 
assumpto me cumprira fazer, e os escla1'ec1· 
roentos gue me j ulgo ha.bilitadoadar, si S . Ex. 
o Sr. nunisLro da ag-ricultura não se dedignar 
de a.c eit.a.l-os . 

Eis o telegra.lllma a que me refiro : 

<~- Recife, iS de Julho de i882. 
E=. Sr. Dr. José Marianno e mais de

putados por Perna.mbuco. 
« A <lirectoria da Associa.çlío Comroercial Be

neficente soube com desagrado da so_lução dado. 
p•üo ministro da ;~.g-riculturs. <;;obre sua. petição, 
da. calll!l.ra. municipal e da. Assoe ' ação Agrí
cola, quanto a dil'ectriz da ponte Buarque de 
J)[ acedo. Póde affirmar que a. popt1laçã0 dest;~. 
cidade preferiria. esperar mais algum tempo, a. 
ter uma ponte quasi inutil, que não satisfaz :is 
necessidades, como succcde com a, projGCtada, 
que :J.!iis não se começou.- Theodoro Chris

·tia»seJ~. presidente.-B~ltrüo .Tu»ior, secre
tario. 11 

Desempenhadc. o dever de dar a S . Ex., o Sr. 
ministro da a<>ricultura., conhacimen.to do tele
gramm:l. expedido p~la dircctor_ia da respeitavel 
corpors.~.ão commercJAl do R.ecif<l, entro no :15-

sumpto p:l.r.l o qual tão bonevoll\mente mo foi 
conccdid~ urgcmcia por est;-~ august:~. c:unara. 

Al't. 2. • Ficam re\·og~das as disiJoSiyões em 
contrario. 

Muito embora., Sr . presidente, est'! p,tiz ~eja. 
dos Í.'\ctos ··onsummo.dos,e os mo.ior•!B a.ttentados 
s -jam esquecidos. perca.m como que a sua rorç11. 
passado o 11rimeiro impeto da indignaç!to pu
blic.t, posso !l.Ssegur~~.r, sem •~~eio de qu~ m.e 
contestem, qne na provi~cia de Perna01buco o 
espir ito publico ainda >ente-se hoje abalado, 
:u;su3ta.do, c()mo no primeiro dia em que foi 
sorpre ndido com o contrato elaborado pelo pre
sid•m te daq uella provincia, para a incorporação 
d~ uma. compn,nhia que tivesse por fim a.baBtecer 
d<:l ca.rn~s Vt>.rdes a. cidade do &ó!cife. 

Pa.ço do senado em. :li de Julho de i882.
Barüo de Categipe, presidente.- AntOilia 
Candido da Cn•z Machado, i• sócretario . 
BaJ'Cio de Ma,umguape, 2° secretario. 

O SR. Pl\ESIDENT.E: -Tem a palavra o Sr. 
Josê Mari3nno p!lrn fuud:~mentar crm requeri
men.to, segundo a. urgen.cia houtem approvada.. 

O Sr. José Marianno: ....... Sr. 
presidente, antes d~ enb:,tl' na ma teria pa~& a 
qua.l-obnTe urgenc1a, peço licença..para trazer 
a.o. conhecimentG de S . Ex. , o Sr. ministro da 
a-gricultura, um talegramm.a. que;~1or meu inter· 
medio; foi dirigido á. deputação perna.mbuca.na 
pola directoria. da Aslocia<:M CollllÍlercilll ·Be
iledefD·te-d~t ~nambaeo. 

Apezal" de ser um facto con>u nmado esse 
contr~ to, que é ao mesmo tempo um grande 
a.~tentado à liberdade de industria e de com
mareio, tem-se aberto para elle uma excepção, 
que folgo 'de registnr, porque l'!lla. é ~tambe~ a 
attestação d~ que o espüito publico não se detxa 
amortecer naquella heroics. proviBcÍ:L-

. Posso aseeve:rnr a esta; ca.m •ra. e ao governo · 
que o e~pirito da. pQpulaçio ea cidade do !tccife 
cons~rva-ae no 'me:>mo aobreealto, debaao d~~o 

-Dléttna impreal!lto que •~ntiu- quaudo foi dado á. 
pulJlieidada e•ae- contr~, que Tai' eondemnal~ 
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a supporta.r "um mon.:;trnoso ~onopo~io que mau depressa :no ponto para o qual me di~ 
a.muçn o aeu commercto e o. sua 1ndustna.. rijo. . 

E por maior que seja. a. confiança q~e ~e~ O contnu.o elAborado pelo prelidente da pro* 
ter no governo, mesmo porque n<Io e cnvel vineia do Pernsmbo.co em 27 de Abril deste 
que governo algum seja capu de sa.nccionar anno marc& os seguintes prazos â. companhia 
tão grande attentado, como ess; que e repr~ (lê): 
sentll.do pelo contrato celebrado· p elo _presidente " Clauslilil. 2. •-A companhia. deverá. .estar 
de Pernambuco, ainda as2iJ.n não póde aJ."refecer incorporada dentro de 30 dins, a contar desta 
o r eceio que a .todos domina, porq,ue s~ vê que data. : Poderá este prazo ser prorogado por 
atá hoje não fl}ram os reapec t1YOS estatutos mll.ÍS 30 dias, por motivo justo a juizo do pre
eubmettidos à approvação do governo, e conti- sidente da provincia. 
núa de po a companhb, incol'poradA para e:t- Cla.uiula 3. •-Si no fim da dons mezes a 
piorar o primeiro genero da alimentação pu· companhia. não estiver organizada, este con
blica., agua.rds.:zido aómente a occasi~ propicia trato ncarli. rescindido ipso (at:to, e o preaidente 
p ara d&acarrega.r a arma terrível quo tem em da. proviucia. poderá contratar com outrem. 
suas mlos. Cla.lll!u4 l.a.- Na. primeira r.ema:na depois 

Não pócie,Sr. presidente, ser eterna, sem fim de organizada. a c:nnpauhia, serão oe ·seus 
a a.gon1a de uma população que se vê ameaçad~ estllotutos sebmettidos á approvac;ão do governo. 
no sen socego e bem-estar. E&te prazo poderi ser proroge.do a té i5 di:l.S, 

Participando da. anciedade, do sobres3.lto em findos os quaes o contrato ficará rescindido 
que tem estado a população do Recife,desde que nos termos do artigo antecedente. ,. · 
foi celebrado esse monstruoso contrato, acom- Peles certidõea !JUe aqui t_enho, e que me 
panhei com susto e impaciencia. todos· os dia!! dispenso ler, i~serl.Ildo-as entretanto no m.eu 
c.~.ue decorriam da. data. de sua confecÇão . e as- discurso, se vê que a comp.nhia d -u-se por 
Blgnat.ura até ~u&lle em que se Linh:u:n de incorporadi ou organizada., ·pois pelo con
esgotar os pn20s mare3odos pnra. a. sua execução; trato são synonimos estes termos, no di& 9 4e 
e desde o dia em que tindon o ulti.no prs.zo, Maio , lavrando-se li- acta. da assembléa geral a 
dentr<J do qual deviam os estatutos s er submet- que comp:loreceram os accionistas quo a a$Si
tidos a approl'a.ção do governo, pretendo apre- gnaram • . 
sentar o requerimento que hoje me é d:!.do fun- Apresent:lda. a a.cta ao Sr. presiden~e da pro
damenta.r, no intuito de provat' que o presi- vincia juntamente com o proj~cto de estl).tu tos, 
dente de Per.llambuco deve ser compellido a de- foram. em 13 do Maio remettidos todos essés 
clarol' rescindido . o contt·a.to, uma vez que papeis em o.flicio erradamente dirigido ao mi
dei:otaram de ser cumpridaa certas clausulas, o nisterio dn a~ricnltura, qua.ndo a questão erã 
que determina a sua rascisão. affecta. ao mimsterie do imperio. 

V. Ex. é test&munhn. de que desde o dia. !3 Não precisou,. portanto, a companhi11 nem do 
tenho pedido a palavra para tratar desse as- primeiro prazo de 30 diàs, nem do segundo de 
snmpto, sem que me tenha cb.egado a vez de igual tempo, marc_:ulo na. cla.usula z~ ; ~ no dia. 
uaar dells. g de Maio estava. lllCOrporad.a ou or~uada, e 

Com a apreeenta.ção deste requerime tto não quatro dias depois, dentro da primeira semana, 
tenho por Jim, St·. presidente, cree.r a. menor apresentou, como ~e ~umpria, os estatutos ao 
difficuldade $0 governo, e muito menos faze!'- ·d d os remette11 em 
lhe hostilidade. Si tivesse esse intuito, si ~ffi~io ~~te 0 n~ fsovd:cf3' d;\lM&io ao ministro 
jnlgaase do mea. dever atllocar a politica. do .,a- da agricultura. 
bin ete, eu não procuraria, estou certo que a Succede, porom, que decorrera.m os 30 dias 
camara me fu.rã jnstiça, 1lirl pretexto ; não 6s- depois do primeiro prazo ; decorreram oa 30 
tou o.costwuado a manobrar nas tréva.s e da em.- dias do segundo prazo ~~ clausula. z .. ; 
bos-.ada; ataeal-o-ia. de frente no ponto em que decorrell :~ prim~ira semlllll. cb clausuh ~ ... 
entendeS3e qo.e :1 sua po1itics. e os seus actos o e m:lie oa 15 di&a durante os quaes podia 
morecia.m. este prazo der prorog-... do, !~Dl ~u~ tiv~se sido 

Não ó,portanto,uroa.arma de opposiçito, não o t-ntr .~gue nem n"' secre~rta do tm~ert?, .n~m 
um estretagema. com que procuro emban çar a na secrewia da ngticnllun., o officto dtngtdo 
marcha do governo. Neste :ISsumpto nilo eou pelo presidente da pro~'"inciaao governo geral. 
mais do que a r.>percnssão do c!:unor qu& se le- Por uma certidlío, que ts.mbetn tenho aqui, 
v~ntou e se conserva em minha p~ovincin; e só declara. S. Ex. o presiden\e de Pernt\mbuco 
o desejo de que esta. discqs•lo se fa.ça. á luz do que em data de i3 entregara o officio contendo 
dia, para que o governo actual tenha occasião as duaa peças a. Francisco Gonçalves Netto, 
de dizer qu al o propoeito em que se e.cha. a. res- um dos mcorporadores, para que pa.gaese o 
p aito de uma ouest!o ~momentosa, que ataca porte . A parte ·interesaada, porem, em. vez de 
de frente direítos muito legi imos,e f ,ça cessar remetter, como lh~ cumpria, esses documentos 
o estado dê ~mciedade que af!lige a todos os~- para serem. apl'9ielltados ao gover~o, não o 
~iritos, leva.-:me a Wlní\r esta altitude que me fez, aguan!ando,Lal.vez,meTht;lr oceasmo em. q_ue 
e aconselhada pelo dever. pude811e contar com bom e:uto para a. soa em• 

Voz:&a :-Já vierlllll os estatutos 1 preza. 
o s~. Jasi MA.IU.uf.NO" :-A "illlilltencia eom O·Sa. GoN~.U.VSB FBl\.um& dâ un: &pa.t-te. 

que os collega:s me intel1lellam si já vieram OI o· SR. ~O~ E MAB.TANN~ : -Não .discu~ essa. 
"'ta tateie obrip-me a pOr de ·parte· a Ot'Clem de · qaeetlo ; Julgo.d:e pottea. nn.portaue.xa <_1'1~ f018~ 
conaider~"Ge• que nt&va fa.zeado;. pr;ra ntra.r lentregll•· ou u"lo• f parte·; a: ~- o> 0"\tfl'ill' • 
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Pergunto: si dentro dos prazo5 marc~dos não I que :\quelle contrato, alem de clan destino, õ 
foram submettid~s â approvação do governo os i mmorru. ( .ilpo iatlos, t'..áo apoittclos , apartes, 
csta.tutos, como deter~ina a. clausulo. 4•, podem p;·otestos c rcclarno.ções.. ) 
os contratD.ntes prevalecer--;;e do facto de o~ h~· E' um compromisso a.o ·qual não pcsso fugir. 
verem apr.esentado :r.? prestdente da. J.rovtncm o Sn. Escr.A.t;~oLLE TwNAY:-V . E:t. não 
para. .se Julgarom Isentos f:r. sancçf!o doss:r. põ!le coutinul:r :t apoiar u•n g-overno que não 
clausóla. do mesmo contr:r.Lo ' . . demiuiu :r.inda. esse presidente. 

A clausub. 4~ do con~to ~ IUUlcO ctu·a; 
e::s:ige que dentro de tal pt·no sej:r.m os esta- O.Sn. Josl:\ !ll.n'\r.ucm :-Não ha vantagem 
tu tos suvmettidos .:t app·ovaç!õo do govcm.o. alg11:mo. c~1 . n.rr;.star .pa.ra o terrono da centro
A simples ap~cs~ntaçíio dos estatutos :~o ;_;resi- ve:sta. polittc? uma qttestão qu~ nõspr~euramo~ 
~ente d.'\ provmc1a. não póde proLeger, não pó:le ca~.a!·ar d~bnu:o do ponto de nsta elo m tercss) 
lScntar os contratantes, desde que c~tcs ro- publico .geral. . 
eeberam o offi.cio para pag:J.rem o porte, como ó Dema1 >, o . go;·erno não sabe nad:t. disto que 
f>l'S.-:1:~ , e não o fu~ra.m, guaJ:dando em si até estou denunctand:>d:r. tribuo.a, como eu Lambem 
hoje. Si a. demora em chega-rem os esta tu los ao não so.bi..'\, ClllCJUa.nto não tinhn. colligido a> 
gorerno não é devida. ao cor r eio, li ~·ia. offic'.al, proyas · 
por onde deviam !IOr r cmettidos, estão ou não O SR. l"tEGO BARttos : -Sa.be, .sa.Le . 
os con tratantes sob a sancç-.ão da clausuht. ; ~! . _ . .,. . 
4a, e portanto, deve ou n iio ser declarado O Srt . Jos 1: :' Al\!A:N~> o.-Accusem o .,over~o 
ipso facto rescindido o contl.":r.to, sem que lhes aqucll.es quo diZeU: quo o go_:er~o S!~e; eu nao 
a.proveit~ a circumst:mei:r. de os h:~;er~m dentro o fare1 , porq~e so ago~~ s~ dt~cut1dos _ osse_s 
do prazo npresantado ao prosidentc da. pro- fac~os, o soa., ora. poder:r. co.ueço.r :r. ac~o ~ -
"l"incia. 1 rahsado•·~ do g ov"r no, tanto co~ r ()b.çio a~ CU"· 

O governo não foi cau sador nem pódc S<lr cumstancms qu~ pre~eder3-m a celebr:~.çao do 
culpado da demora; 0 officio não foi retardado contrato como.R ll:t.tu; eza_ do contrato, sobre o 
no correio ; é a parte que 0 gu:orda. el!l si, uei- q!l~ elle tera n :cess!l.rmmenle d l pt·onun-
xando correr todos os pra7-0S do contr-,.to; e o c~.ar-se. . . 
con trato que exige que os estatutos sejam sub· .E. po~ cons1~~rm• ~m1to_ s:_aves ~·ses factos 
JUe ttidos a uppro\·ação rlo governo em um prazo onten:ti profarH:el d1scuhl-o~ ~ trtbun~ ~ ~e
determin:>do, dentro do qual deverhm ter-lhe val·os confic~enclal!D-ento ao g:~bmete _do mm~s
sido endere~ados. Em Yista., port!\nto, da clau- tJ.•o. ~ deu1a~s,por l~'lo l}lesmo q~e aqw. defend1 o 
sula 4~ o p ~l:t. unica i nterpre tação quo se J.)óàe pt·c~lde_nt~ da provl_UCHI, por 1sso mesmo q~c 
dar ás pal:w ras submettidos á app1·ovc.ç,to elo aqm. dtss ~ que ~lie J?rvcedera .por mot:
!JO" erno e nttondem1o :. quo no oontrnto se fuz ,-o~ · JL~stos c confcss;tvets, antendt que dcv1a 
distincçiio .entre presiden!e da pro t:i"cia e fJO• hOJC ':lr fazer t;r.li!C11.<lc honor@le, G C~>nf~ss~r n. 
vcrno, o contrato celebrado cbndestinamon te b?:l. fe em que ent:1:o estava e que se dlSSI_POU 
pelo presidente da. prorincia de Pe rnambuco dta!ltc das P~'2''as. 11u~ vou . . torn~r pubhc!lS 
esl.à rescindido. e quo osp:!_r~ lUlO dc1xarao ma~ dund:lS om no-

c: U ._. , . . . . . . .. . nbum. esptrllo, co~o não d~1xaram no meu, a 
O ~a.. L'i::..E3 \ IA:-i~A.-Cl,mde.,Lin •. mcnlc, r~·spe1to do proced tmento alt:.mcnt.l censura.\·d 

não apotado. do prosidcnle !!a provincia. 
O SR. JosE.. MAR!AN~o :-E, digo mais-im- Permitt:\Ul- me os 1nous illustres collogn~ <JitO 

lllOl'Mmenta: (Apa1·tes, J»"Oles:os, ,·ec lalll'!.- mo incikuu ~ dcsenrol:t.r esses factos, n cxhiLit· 
ções..) Esse contr:~to chndestino e imru~ral, essas pro,·as qUG ti\·ct•:tm a for~a de mo:li.fica.r o 
que não podia ser approvado por n l Uhum !)O- meu jui:&o o.otm•iormenlc emitü ,lo, que, antes 
verno de somenos monliàa.de. deve ser rescin. disso, eu conclua a ordem do cousideraçõcs quo 
dido, não póde mais cOIJtiuoar cru pc!, por forl'.o. estáv:r. desenvolvendo par:1 prov:~r qu~. ;i vistn. 
do soa.s m esmas cla.usula.s. · da cbusub 1' do contr:r.to sob cuja saucçiio 

Deyo a vc rd:tde intQil·a ao p:Ü7. que tem de se acham os lJcmdlci:r.dos in?orporndore~, o go
jul~r· o meu procedimento. Ans collcg~~ que vc;·no rle1·e or.:lonJ!' a~ P\Cstdentc de r ornam-, 
m e :n torromp~nt e npostropham porqna :1s:;im b llc.~ q~e dec~re rcscln~tdo o mesmo <mntrato. 
q c.!lbfico esse lllO!I.struoso contrato, hei de Nao o de hOJc,Sr. pres1dcnL13, que lovnuto esta 
mostrar que 'não levanto :~.rg:uiçõas r1ue 11ão queatão. 
possa.m s~r comi_lrova.das. Na occo.siãp em que Poncos ?i~s antes. ib l'Jtir:uh• do g;~uine~e 
se dtscuu_u aqut esse contrato, que s~m:pr<l 21 de Janotro, es.cre"1 uma c~rta ao nobre ml
eondemnel d e modo per,emptori~ (apoiados), nistro do iooperiô piH<\ s ~r apresentada ap hon
lcmbram-se toclos que ex:te~nci a convicção, em rado Sr. pr~sidente do conselho, occ upando-mc 
•tll G estava., de que o presidente da pro;incia !J não só desta questão, O )JnO tambem ita politicn c 
li~-via. . celebrado ur-gido pelas circumstancins da administr-n~.ão do pro~idcnte de Per.no.mbuco, 
e 111Sp1rando-s"! em n obres !! pat.rioticos intni- que não podio. de modo algum cstD.r ·de accõrdo 
tos, por(!oe não tinha. prov:r.s do contrario, e com as visi..'\S -c instrucçõos d:1quelle gnhinete ; 
n ão toul1o o di:-eilo de julgar mal dos actos, cham~ndo tnmbcm :\. a.ttenç.:ío. do S. E x: para o 
rn~smo de meu.s advcrsarios, senão diante de projecto qua havia sido approvado r e!tl assem
f actos, de provas que a isso me autorizem. · ll1éa provincial G· eon-;ertido· em le i, dando 

Hoja , porem, diante de provas ir·refngnvGi•, p~ivilegio por iO annos p~ra >\ fab~ica~e:io de 
d iaJ?.te ~a documentos fo<necidos · peln. propria arte(actos .curamicos. c construçcfio . de moveis 
scc~et:m.._ do governo.e p:J:o. sccrctarin da. as- a:;ulsos e para edificn.ção.-o q'l.le consLitui:r. um 
•omb!óa_ P~!JVÍD~ial, dovo declnrar e sustoDtnr pdi~so·mon~polio. · . . · · 
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Nessa. <·a.rta confessava eu o susto, de que 1ne 
aclmva possuido, de que '0 presidente de Per
nambuco >:J.ncciona,se aquelh lei,como jâ hll1'ie 
smccionll'lo out~as de iuter~sse priva'lo, dam
nosas ã pt·ovincia, b~m como havia d:do oxec~
ção a uma lei que eatava.condemuada. a ser let\ra 
morta. n:t lagisla<:ão, até qne foi'.~~ rrwogada. 

O Sa. Ur..'Í:>sEs VIAN:<,~ :-Esse -pfojecLo não 
foi aanccionado por S. Ex. 

O Sn. Jos:E liiutr.\)o!No:- lsto, qu'ln:lo muito, 
pro v li\ C] ue o prosiden te dessa vez mtdot\ melhor 
inspir~o; mas nun~a que, depois dos factos que 
se tetu passado, eu não devesse recebr que 
S . .E:s:. s·.tnccionasse aquollo. lei, deixando-111e 
levar por preoccupações e receios iguaes nos 
que ob:igil.l'SQt a associação commercial, log-o 
que viu celebra.do o motlstruoso con tt•ato de 
carnes verdes, a dirigir-s~ a S. Ex., pe::lindo 
que não .e,;ecutasse a lei que cre~va a balança 
do peso );lubli~o, por ser prejudicial ao com-
mercio. · 

Na verdade, s~. presiden te, l1epois da ccle
b:•ação do contrato de car·nes vêrdes, e pelo, 
modo por qu·3 foi fe~to,? Sr. conselheh·o _J~sé 
Liberato deixou de msptrar aos s~us adnnms
tr~dos a con:!iança publica lb q11e não póde pre
scindiL• a autoridade, e quo constitue a sua 
maior força. E' um3. pro v:~. clisso o officio da 
associação commci•cial,. o uueleo o umis im
portante do 'commercio daquella província, que 
não se dirigiria ao presidente nesse sentido, si 
não visse em perigo a causa do conim&l'cio, e 
si não julgasse aq uelle. administro.do~ ca.paz de 
celebrar urn eontr~to pará babnças publicas, 
co:n a mesma clandestinidade com que celebrat•.a 
o do abastecimento de carnes verd~s . 

O Sn.. A::mll..tDI!l FIGUEIRA :-E' o caso de re
querer habeas-corpus em f<WOL' da popula~ão 
assustada do Recife. (Riso.) 

O SR. JosÊ M.tiUANNo :-E' porroitament~ o 
caso. (Não apoiados eapa!·tas .) 

Peço nos nobres deputados que me dei:-:c::n 
p1•oseguir. 

O Sa. .. liLYSsl'ls VIANNA.:-V. Ex:. estã. sa oc
cupaudo de assumpt03 que niio tô~ nado. co~n o 
contrato de carnes v~rde~.-

. O Sa. JosÉ M.~RIA.NNo:-A c1.llpa não é minha; 
é da.quelles que me deSTi:un com os seus apar
tes. 

Quando mesmo, Sr. presid~nte, nro estivesse 
o contrato sob o. satlCifii:O do. cbusula 4" rtUC. 
manda rescindil-o, ha uma consider:~.ção q.uo 
não póde escapar no governo e q u c provn ter 
hoje desappal'ecido a necessidade que se allGga 
haver d~tel·mica.1o a. sua. celcbrat;ão. 

Si o contr::lto para abastecimento de cirnes 
veràes â cidade da R~cife foi feito em circum
stancias anorm~lissiinas, quando aquell~ ci
da::le est:wa sob a pressiicHle uma crise. alimen
ticia ... 

O Sn• llLYS~J!:s VIA.l'!~A:- Está defcuden:lo o 
p!'1lsidente da. provincis, · 

O Sa. Josli. MutUl;NO: - E>pere V. E:c. a. 
conclusão de meu argumento estabelecido sobre 
premissas hypotheticas_. 

.•. si e~a tala urgencia das providencias a 
tomar pa1·a talhar os etfeito s da crise, qu<~ o 
presidente entenrleu não dever perder tempo 
em mandar ouvir n sua secretaria e as reparti
ções puulicas, inclusive a. catnaTa municipal ; 
que eate11deu niiO dever perder tempo em abriL" 
concurrancia, que seria aconselb.da J?ela pro
prh mn.Leria. do contrato, st não fosse ta.mbem 
pelo p~oprio decoro da administ1•ação; é fóra. 
da duvido., e tudo esta indie1ndo, que esse con
t:·ato, feito tão às pressas o. ponto de torn:~.r-se 
cla:nd~slino, devia ser e:s:ccutado quanto antes, 
sem a minin1o. demora;pora ue era feito para sal
var :1 pop\tlaçüo do. cl.'ise que a assoõerbava. E 
como para tet• e:s:ecução, era preciso que fossem 
approvados os estatutos d<1. comp:mhia. incol;po
radtt po.ra tal fim, parece ~11.mbem fora de du
vida que o presidente e os incorpo1·adores de
viam se!' os majs intet•essados em que fossem 
cumprido.~ t0das as formalidades, vancidos toàos 
os obstaculos ; de sorte que quanto antes come
çasse a funccional' a companb.ia, e a população 
do Recife fosse alliviada do grande flo.gello que 
soffi·ia. ·· 

Desde que, portanto, os e>ta.tutos niio foram 
até hoje a.pr~sent:J.dos ao governo; que a. com
panhia não tenll,a corne(]ad() a funccion:~.r, e 
que tenhan1 completamente desapparecido os 
effeitos dessa crise ficticia, creada somente 
para tornar o brigatodo o contrato, pondo a sal v o 
·de qualquer c~nsura o procedimento do presi
dente que o tinha de celebra.~ ; não ha duvida, 
Sr. presidente, que não tem ma.is razã? de ser, 
não tem mais razão paro. sei." m~nttdo esse 
desastrado contrato, que só enconlrav3. a atte
lluantc d:-. urgencia do mo~n.ento, da crise im
periosn e inavit.:weL 

O S~t. FEr..tcto nos SA~Tos ; -Causa semc
lhant~ tem-se dado aqui no Rio de Janeiro ; tam-
bem tem havido crises ficticilu;. · 

O Sn.. ANciUDl!. F!GUE!li.~:-Ma.~· nunca hOU\'0 
contrato como este. 

O SR. Josli. M.tn.IANNo:- A cidade do Rceife 
o.ctna.lmante esbi. sendo ~bastecida com carne 
verde que vari~ de 600 róis a.t.é 320 réis o kilo, 
qu:1ndJ niío h·1 muito, por eífcito d' cri~e ca.l
cnladnmenle inventada, eh.ogou a comprai" esse 
genet•o da alimentaçito a i$200 o kilo. o 

Si por1•entur:t, Sr. presidente, niio devesse 
iniluir par.~ ~<o rescisão <lo contrato o facto 
da. não apresentação dos est.a.tutoa dentro do 
pr.120 marcado na clausula 4", bastaria est:l. 
consideração que D.e!l.bo de fazer para. mostrar 
qu:t.nto é insustenta.vel, quanto é . inde~Gn~'ve~ 
semelhante contrllto, qua ji quo.hfiquet nao so 
de chndastino como de imrnorl!.l. 

Não posso tamb3m cleimr de assignahr um 
f~cto que vem provar que :J. crise foi inve:n~ada 
·para s~ ngeitar esse con~rato. Na. mesma epo
ca em que a população do Recife est~va amea
çada de uma crise · tameros!t e o prestdente da 
província fu?:ia esse· contrato, em que o menor 
·favor concedido era a garantia de juros por 20 
annos sobre o capital . de .500 conto~,_.a.'-~nta 
Casa de Misericordia contratava o fo_rnecllii.e n
to de carne verde par& Oll estabelecimentos· ·a 
seu ca.rgo ó. razão dG 470 rs. o kilo ! 
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Basta isto para julgar o presidente de Per
nambuco; entl"etanto eu ainila assim nilo o 
condemn&ria, julgaria. que a sua boa fé fôra. 
illaq_ ueada., ei não th·e:!!s~ diante dos olhos pro
vas ll'refrags.veie de qHe S. Ex. procedeu com 
pleno conhecimento de cau'&. m uito de c:1lculo 
pensado, ou então a.rrs.stado por uma força. 
desconhecida, a que niio lh.e foi possível resistir. 
Si da primeira. vez eu disse q_ua S. Ex. errou 
quando executou a. lei provino1al, acc!'escenta· 
rei agol'& que errou com couhecimonto do mal 
que praticava, e ainda mais, despt'eza.ndo pru
dent~s conselhos que eervidam de norma 
a qualquer adminisl.rador que tives~e vonta.de 
de acertar. 

Comprehendo,Sr. 1;1residente, a. obrigaçiie em 
que me ~cho de e:th1bir as provas do que di~o, 
esaas mesme.s provas que me fll.zem confessar 
publicam~nte a. minha gracd~ boa fé quando 
discuti esta. que3tão.e que me autori1.am. a. qua.
lillca-r de immora.l, de unmorn.lissi.mo este con
trato, não só pelo su:~o naturesa e fins, como pelo 
modo cl~ndesti.no porque foi celebrado. 

O SR. Jo.~Qüi~! TAVAII.Es :-A.pena.s póde 
dizer que foi feito sem preceder concurrencia. 

O Sa. Jod MAarA:'iNo:-De feito, Sr. presi
dente, si a considera.ção de que ;. lei que auto
rizava· esse contrato, ;;endo uma. lei e~cepcional, 
sómente votada para preven.ir a.m. mal, uma 
calamidade do momento, nl o fôra. posta. em 
execuçito pelo presidente q11e a aanccionara. 

·· nem pelos eueeessorcs, o.pezar de solicitados e 
incitados, devia bastar a um a.dtninistrador. 
de critet•io mesmo vulgar, par a. qlle suspeitasse 
de suas va.nbl.gens, e não dé&s&-lbe execução 
~;enão ápos mad11ro exame e muita retle:-;:4o. de
poi~ de ouvidas as informaç~ das repa.r!içliee 
publicas e o juizo dos homens sensatos e com
petentes ; que direi, si, alêlll disso, sobre os 
iiJconvell.ientes e perigos dessn. l~i j:i se hou
vesse'n pronunciado o& -represen.tante5 d:~. pro
vincia. e si no seio da. a.ssem'olé!l. provincial s~ 
e3tivesse cogitando do meio de evitar a sua 
e~ecução 1 

O Sa. JoA~UtM TAvAJU:s : - Mas a. lei era 
o!Jra. dos legítimos representantes da pro· 
VlOCl:l. 

O SR. Josi: M.'-RIANNO :-Ma.s por esse facto 
não s~ póde dizer a priori que fossQ uma obra 
perf'elte. ; ~ desde que representantes igual
mel)te legitimas discutia.m oa seus inconve
nientes e tratavam de sua revogação, corifee
seDl.os que não é decente qtte o preside!lte da 
província. se aP.ressasse e!!l da.r-lhe execuç!Eo, 
quando cumpr1a-lh~ aguardnr o resultado das 
discussões da a.asem bléa. 

Ad.mitt&-se que o presidente da provincia, 
vendo a. popul~o ameaçada do uma crise 
a.limenticia e sabendo que havia uma. lei que 
autorizava certa ordem· de providencias, com o 
fiiD. de evita-r os seua terriveis etfeitos, se 
lembuBSe de dar-lhe execução; ni:o se com
prehende, porem, que .lalja administrador, por 
mah1 vttlgar que seja. o 11en eriterio, por menos 
qtle preze oa ióroa da. moralidade, que 1l&lem
brane de dar exec:oçãO a uma lei qmu1do na 
aaaemblé& já se diBCutia., já se tratava d& saa 
rnora.çio. 

Atronda. a camara para. os factos, qne'aão bem 
eloquentea e bem compromettedor •s do Cl'iterio 
e da moralidade do administrador que assim 
procedeu. . 

Quarenta e nove dias antes d:1 celebração 
desse contra.to, no tlia 8 de Março, e portanto 
·oito dias a.pen:LS após a abertura da assemblóa 
pro"inc~al. foi apresentado pelo. deputado Sr. 
Democrlto C)l.valcanti um projecto concedendo 
isea~o de direitos provinci~es e municipa~s aos 
marchlntes que, perante a. ca.mara mnnicipa.l, 
se obrig,.~m a. talhar e vender co.rnes verdes, 
no mnximo por 500 rs. o kilo da de i .. quali
dade e por 400 rs. da de 2~ ! Este proj&cto, 
atts nda. a ca.me.ra., foi approvado ciD. 1.. die
cu~aão no dia 15 do mesmo mez. 

Por este projecto, ostendendo-se a todos os 
lll:lot'chantes os fuvo~es concedidos pela lei 
n . 1568 a uma companhia, a cel'toS e deter
min~dos individuas, procurava-se claramente 
inutilisar aq uelh perigosa lei, procurava-se 
clar:1mente obstar a sua e:o;:eeuyão, evitando-se 
o _perigo do monopolio que necessaria. e fa
tal. ''ente ser in firmado. 

Este p1·oj~c~o d:.:monstra quo se julgava peri
gosa a.quella. lei e procur:~.va-se outr-. solução. 

O ·sR. JoAQUnr T.n..rnzs:- O projecto devia 
ter mais valor do que 1l!nn lei pro01ulgada ! · 

O SR. UL'\·S&ES Vt.ANNA:-E quando podia. se 
harmonisar com o contrato. 

O SR. Jos:i: MAAIAN:o.-o:- Não pos;o deixar de 
tomar na mu.i or conaidenção amboa os a. p:~.rtes. 
O proj e c to não tinha., não p odia ter mais v &lo r 
do que uma lei promulgada; o projecto denun
ciava, porém, a suspei~ão em q-ue devia ser tida 
essa: lei. e, si estava aMrb a aasemblàa. que 
faz a.s leis,-a aasembléa q U'3 póde e tem o 
deve-r de corrigir aa leia màs e perigosu, o pre
sidente dn provinda devia aguarda.r a soluçãO 
do corpo legislativo, e quando muito, si era 
molllentosa a. crise. ai era preciso uma. medida 
proropta e definitiva, tinha dia:nte de si a.~ . 
,.;eaiblea para a qual cumpria.-lhe &ppelUu-. 

Si o projecto podia-s~ c:)nciliar com o con
trato, tant.o peior para eese }lreeidente que não 
levou em conr.a caso proj e c to, que nnda tratou 
de obter referente a. esse import:~nte aasu~pto, . 
e só teve pres.!UI.dc da.r execuçio n uma.leL que 
eatava. oondemnad~ pela opinião e contra 3 qun.l 
eome~ava a mo.ni!e.;t&r-ae t.ambem a a.s
sembléa.. 

· O Sa. JoAQUIM TAv.uu::s :-En~ qualqu~r 
deputado póde embaraçat' a. exec~çâG da. lei 
apra~~ !lnta ndo um projecto. 

(lia outro.! apo.t·tes .) 
O Sa. Jost M.mJ,u.;;so :-Peço que ao menos 

deixem-me e::;por os meus a rgumentos. 

O Sa. MAc-DowELL :-Vai perfeitamente. 
O Sa. UL-Yssis VtÁl\~A :-V ai agradando a. 

v. Ex. . 
·o Sa. Jos:E MA!UANNo: -Não procu1·o a.g-ra.

àa-r a ningo.em ; procuro c-o.mprjr o meu d!lver 
e fi.car bem com a minha. coneciencia . 

O Sa. lot.~UIM T.~v~s :-Era tão mão o 
contrato que queriam torna!" me.is exte1111ivo. 
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O SR.. JosE M.uuANNo:- A nssemhléa quet•!a 
a.cabar com o mono polio, e para isUI torna v a 
eJttensivo a todos o fll.vor que pela lei tlra conce
dido a. poucos; o portanto, d~sde que se estendia 
a todo;, d~ixava. de ser um rnonopolio para se 
converter em um rcgirnen de plena libe!-dade. 

O Sn.. ULYSSE!l VIAN:l\A:- V. E-:s:. viu que eu 
na assem blia combati todos os monopolios. 

O S1.1.. Jós:E 1limA.NNo:-Mas, Sr·. pre~idente 
nem podi& o proj ecto coricilia.r-ae com o con: 
trato, porque. este fil'm:t o monopolio, mata 
a concu1•rencu~;. ao passo que, pelo projecto 
apresentado, o f01:a _de duv1da. quo não pode
rui.. haver moD:OJi!oho, que a concurrencia 
ser1a ft•anca c ~1vre,. por_que o p1·ojecto pro· 
punh~ um r~;unen m~e1ramente opposto ao 
da lel. Emqu:mto estala dar, em ultima ana
lyse, em um monstruoso monopolio quo uin
çruem t~-..:e ainda a coragem de defender, o pro
JGCto ~~bna. e assegura. va o regimen da libet·
dade, a livra concurrencia, concedendo a todos 
o que a lei .só conc!l4ía.a.os privilegiados. 

Não :ficou, porém, ahi, Sr. presidenla, o es-
candalo do co11tralo celebr,\do pelo p1'esidente 
da proVin()Ía de Pernambuco. 
Quaren~a c dous dias antes do ~ur.. celehraç.ão 

no di::i15 Elo mesmo mez, o rleput:tda S?. Olym: 
pio Marqueaapresentou um requerimento que 
foi discutido e votad_o no dia 20, para q~e se 
nomens~e umn comm1ssão afim de estudar as 

· caWJas da carestia das carnes verdea. 
O que queria dizel' este requerimento 1 
O Sn.. JJAQUD! T.A.:VAtiES:- Que s2 toruasse 

uma medido. qualquer. 
O Sa. JosE' M.uuANXO : -Perfeitamente · 

q~ ~ s.e t.om:~.ase uma medida _qualquer, mas q11; 
nao ttvesse pol' base essa lo1 que fõra condem
nll.~a. des_de a.. 6Ua promulgação, porquo o pr~ 
prto preatdente qu~ a sanccionou não o. execu
tou; que SG esperasse quo a. assemblêa com ae 
su:J.! luzas e 'patriotismo, penetrada como a~ 
mostrava do. nocossidada, da. ltrgencia. de provi
dencias, p1•opuzcsso um outro alvitre, um outro 
t11eio q uG libel'tassc a. 110pulação rla Redfe da 
c~iso quo o. oppdntb., som entretanto ser pl'<l
ClSO recor1·er a e>sa la i que rcsol via a crise· 
11el:J. eri•e-constiLuiudo um· monopolio oàiooa. 
. Antes.de continu:~.r :.·espondoao meu calleg:.: 

st o pres1dente da provincia não tivesse empenho 
e-~mpenho 1nuita séri_o em levar a e !feito aq uella 

·lc1, durante esse pertodo que decorreu da o.p~o
sontaçiio do primeiro l'equerimento a con:f'ecç~o 
d? contl'n.!O, teria reunido os depntnclos provin
C\a~s em sua cASo., assim como renni11 o. clit~ da 
sociedade do Pornamb1tco po.r:~. promo\·cr ma.ni
festações,o.li:is muito patriatica.s c marecidas ao 
g:ra.nde maestr_o C~11·los Gomlls : mostraria a p~
rLg? que corr1a ('_ p~pulo.ç.'ío do Re~if·~ e ;tppel
lo.na p1ra o patrwtlsmo des;;es deputados pa
t~iotismo que niio havia· de falhar. Elle 'lhes 
diria : vós tornais 5Uspeita eso;a lei; pois bem, 
vamos todo3 colla.llorar em uma ontr<1- (ltte satis
faça :i. imperiosa necessidade publica. 

Os Sri.s. Jo~Qum TA....-An.F.s E. UussF.s VrA:-~:-. 
N.\. dilo apaNea. · · · 

· O SR. JpsE. 11:IA.ru..!.::;No:-D~i:x:l3m-mcos·nobr0s· 
deputa.dds contint~.().r, e depois contestem-me. · 

'i!. tn.-iO · · · · · · 

O SR. PnxsroE;:<;TE:- Peço ao nobre deput~d!l 
que resama r.s su·:~s considerações-

~ SR. Josll 11-hnLtNNO:- Eu não tinha o pr~ 
~osltc.de alongar-me n.e~ta discussão; ma.s V. 
E::>. -re, St·. presidente, qu·l tenho sido obrigado 
a.rnsp_onder nos apartes que constantemente me .. 
tem s1do dados. 

~ Su. EscRAo_:soJ,Ll'l TAu::-;;.tY:-E :l. questão é 
mmto gt'lWe.; lDtercss~ a. moralida':Ie do go
ver~o-

O SR. JosE MAIUA~xo:- Sou muito respei
tado~· d~ regimento e não dês~jo nem d~ leve 
contrannr a V. Ex. que me n::.ercce, além de 
muito respeito. muito. estima. Assim, si V. E~. 
entende que não devo ir alóm por j:i. ter exce
di?o a. hora2 o _n.~o me sendo poasivel aqui ter
minar, pediret a camara um·t prorog-ação •.• 

O .su. PuEsiDE:NTE:- Peili a. V. Ex. que L'e
Swnlsse as sulUI considera.çõ~s. para não exce
der a urgencia que a ca.mars. concedau ao nobre 
deputado. 

O S11.. Jos-E 1\LI.RIANIIO:- Quero dar p~ova 
da minha submissão ae regimento e do meu r0s
peito a V. Ex. Peço a V. Ex. qua consulta a 
c~ma.ra si me ~oncede mais meia hora para con
tmuar nesta. dtsC\\ssão. 

(Consultada, a camara concede po1· 'llnani
midade.) 

0 ~R. JosE MARIANNO (tO,ltinuando) : - 0 
pres\de~te ~e província. que quizesse proceder 
com cr1terlo c ao mesmo tampo consultar o! 
verdadeiros e logitimos interesses.tb popula.çiio 
achando-se diante de uma. crise temerosa e vnn: 
do que a assembléa provincial era. a. primeira a. 
r?l' em dllvida a. e~cacia da lei, á. qual se p:r 
d1a soccorrer, so tmha um caminho a segUI!" : 
a.ppella.l' para. essa. ml)sma. aseembléa, diz~ r-lhe: 
-vós i~quinai.s de, suspei,Q~ esta lei, porque 
entendets q_ ue ella e pernlClOSa e fatal i pro
vincia.; pols beilíl, auxiliai-lllG, habilitai-me 
jã e ja, com uma meclid.a. efficaz :1. rcsolyc1· ~ 
c~ise o sa.lv:.r a. popula'}ii:o ·ameaçalla dest~ ci-
dade. · 

Longe, po~ém, de :tssim procodot·, o presi
dente de Pernambuco gu:1rdou ~llencio e l'Q

aorvo. diante de tão eloquentes manifestações ~b 
assembléa. provincial, teve o ma.ior cuidado em 
nlío rmtender-sG com essa corporaç.ão e em oc
cultar.lhe o seu pGnstJ.mento ~ uo só foi conhe· 
cido, Mm espanto gera.! de todos os ltomeliB <!e 
btim, no dia om que o Dia1·io de Penltzmú~tco 
publica>':l as bases do c9ntrato, elaborado clan
dostinamente no ga.bínete presidenci:tl, sem 
que a. pl'Opria secretaria soubesse, porq uli não 
foi siquer ouvida, coruo Dlío foram ouvidos o 
consultados sobre as vantagGns ·dGss~ contrato 
nem sobre as bases em que tinha de assentar, 

-nem a. camara :o.lunicipal, nem·o thesouro pro-
vincial, nem nenhtl.lll. funccionario publico.· . 

Bastava a consideração de qn~ .este contrato 
entendia com g:1·andes iuteresses e pela sua. 
iooporbncia despertava a g-ana.ncia de mnit.os ; 
bastava. a considera.ção de que tl.':l.tava-se de um 
a.ssnmpto·grave e serio, para qu~. ~Jl.!J.Clle: q11e 
ttveese de. c.elebrn.l-o,~or meni)S ~~Ç~,pPJ.g~p;q~e 
fos~e, se JUlgasse obrig-ado a tom,ar:a.s·'ma;s nu.-
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nueios~s informações· para base de_ s_eq acto, e 
fosse o primeiro a recorrer :l.. pubhct·lade, qu,e 
neste caso seria ã concurrenctll. :a.doptn.d.<t pelos 
governos moralisados ! ( G'·~:>am-se m!litos 
apartes.) 

Si o• nobres deputadõs quizerem, lerei as 
cerLidões que provam os factos que estou arti
culando e que, na verdade, devemespautal-os, 
porque parece incrivel túdo isso ! 

Não ficou, porém, ainda nisso, Sr. presidente, 
o escandalo do contrato celebrado pelo presi~ 
dente de Pel.'nambuco. A assembléa pro\•in
ciaL .. 

O Sa. JoAQUIM T.'LVARES:-V. E~. tem toda 
a razão quando combate o contrato, ruas não 
nas censuras que faz ao presidente. 

O .Sa. Jos:E MAR.I~"\'NO :-Não é de hoje que. 
combs.to o contrato, e com o mesmo :trdor com 
que o tenho combalido, proOigo, condemno o 
modo por que elle foi executado. 

Dizia eu .•. :. assêmb1ea pt·ol'incial não po
dendo deixar de not:c~ a impassibilidade do pt·~
si.dente diante da crise que a tGdos se afig-urava 
verdadeira, vendo que elle não a.ppellava parao.~ 
immediatos representantes do p(.)VO e n:io tr:J.
duzia a sua intenção por acto alg-um, :J. ass()m~ 
bléa p1·ovincia.l ainda veiu alertar o preeiden te. 
e 39 dias antes da celebração do contrato, em 18 
de !\úrço, quando susp ·itava.-se que alg-um:J. 
eousa se machina.va. no gabinete presidcnei:ll 
no maior sigillo, o m~smo deputado o Sr. 
01ympio Mai"ques apresentou um projecto pro
pondo a revogaçãG da. lei n. :1568, dessa. mesma. 
lei FOr força da qual tinha de ser celebrado o 
contrato. 

O Sa. A.,_'fDIUDE FIGUJr.IR..!.,:-E isso antes da 
ae1" celeerado o c on tr.ato. 

O SR. Josi: II'LuuANNO : -Trinta e nove dias 
&ntes. 

O que faria um president!il honesto, pertllit
tam-me que qualifique assim, um p1·esid~nte 
criterioso ~ Appellaria para a asse ~nblóa, 
· O SR.. JoAQUIM T..1..-; .A.li.EB dá um aparte. 

O SR. Jos:E M.\RIA:o;xo : - Senhores, o ver
dade que a lei n. 1568 tinha força t:mqu:wto não 
fosse rnflga.$; mas, o presidente que se in
pirasse ilo sentill<ento do inte~esse publico, 
vendo que aquelles que ma.is direct:unente o 
represent:>.1n eram os que tornav~m ~usp~ila. 
aponhvam como inr;fficaz e pe:igosa. :. unicu. 
medida que uma lei o autorizava a por em pra~ 
tica., o que devia fazed Appelhr p:~.ra elles. 
pedi~lhes urna outra medida para deb~llar a 
crise alimen.ticia, o brigal~s a. colla borar nos 

· interesses communs, ou então desmoralisal-oe, 
moa&rando que não passavam de demolidores ~ 
declamadores, porque não queriam. auxiliar 
a administração. 

UM -SR. DEPOTillo:- Onde se hwia. de tra
var es~ deb:J.to entre o presidente da. provin.cia 
e a a•sem bléa t . . 

O SR., Josli; ,llili.IANNO:- O. presidente da 
provincia. ·entende-se com a a&semblóa na con"
f~cçM doi! orçamentos ; o presidente da provin~ 
~a 'nl~ne os deputados quando entende neoea~ 
lárilll Nio era muito que em um&· cri"J eiO!mo 

e ;sa. se a~ercasse dos repreaentan tes da. pro
vincia., os consulta<se e Mm elles combinuae 
em um'\ medida que no dia seguinte seria pro
posta por elles e adoptadl!- sem a menor 
d~longa. 

E d~m:lis, Sr. presidente, si ha quem não 
possa a.llegar essa impossibilid$de de aceôrdo. 
é e:s:actamente o Sr. conselheiro José Liberato, 
que se t'm éntendido perfeitamente bem com 
:t ::l.ssemblé9- provincb.l, que della tem obtido 
tudo quanto tem querido , muito embora tenha 
consentido até que as su·ts pret·og-1tivas sejam 
usurpadas e inv:1didas. S. Ex. tem feito decli
nar tanto o prestigio da autoridade que ainda 
ha pouco cons~ntiu que a assemblé:t provinci:;l 
intimasse-lhe a. demissão do delegado da capt
tal e submetteu-se a esst intima~.ão. 

O SR. JOAQUDJ: TAvAREs:- Mas V. Ex. 
não acha que o presidente praticou um acto 
1ouvavcl demittindo ~saa autoridade ~ ( Ha 
outros apartes. Sussun·o.) · 

O Srr. JosÉ M.,RUNNO : - Peço a V. E:s:. 
que ía.ça. restabelecer o silencio para que eu 
possa continuar. 

O SB.. PREBDE::\TJ'l: - .Attenção! Attenção ! 

O SR. JosÉ MAmAz..:w:- Respondo ao aparte 
do meu nobre :lmigo. O presidente ·não devia. 
ac~ita~ a intimação da asaembléa, que não tem. 
comp eten.cia para tanto. S. E :c. de\ ia dizer á. 
commissão que lhe foi fazer a intimação em 
nome da. asselUbléa ; « Tra.ta~se de um acto de 
administração, para o qual sô eu tenho compe
lencia. Vou indagar do facto 'de que é arguido 
o delegado em questão. Si entender que pro
cedeu mfll sera demiltido! do contrario não o 
d ~mittirei ; e á illustre corporação que repre
S'.)lltais sómente cabe a livre censura de meus 
actos e o direito de denunciar-me quando eu 
houv:)1" transgredido a lei! » . · 

Isto diria um presidente que se sentisse forta-. 
lecido pela forr;;a moral de seus actos e pelo 

. respeito de seus concidadil.o~; não fez, po~élll., 
o presidente de Pernambtrco, cuja força mora1 
ficou completamente deruida, cujo p1"estigio 
como autoridade declinou, si nao p~rdeu-se 
de lodo, desde o dia em qtte eelebrou esse 
esca.nd:..loso e clandestino contrato, que se 
tem pre,t.ado a. todos os comment:~-rios! Assim 
procederia u:n presidente q_ue não estivesse 
na. posiçii:o humilhante do de :Pemamb?-co, 
vivendo da compaixão de seus ad.versanos
Tinha, podia ter o Sr. conselheiro José Libe
rato ~nerg-ia pa.~a resistir á in ti mação da as
semblêa ~ 

O SR. JoAQUm T.HAREB :-Não foi impo
sição. 

O SR. JosÉ 111AIUAN:>o :-Nada. m!lis claro. 
A requerim~nto de um deputado, :~. assembléa 
votou, de·~idiu que, por · meio de _uma com
missão, se reclamasse do presidente da pro
vincia a demissão do delegrul.o de polioia da 
capital. 

O Sa. JoA.QUlM TATA.!lEI!:-E' lim 'crime pe
diMe a demissão de umit". autoridlloda por ter 
eommettido arbitrariedtúfe8 Y 
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O SR. JosÉ MARIANxo:-A questão ·não é 
essa. como já. provei; não posso, porêm, deixar 
de notar que sómente no negocio do contrato de 
carnes verdes foi que o presidente da província 
não se importou, e antes ·revGlou grando em.pe
nho em não entender-se com a assembléa.. De 
feito. e singub.r que o presidente da província 
só depois ~u.e fez o celcbr; contrato, tenha pro
curado adtnnha.r os. deseJOs àa assembléa pro
vmcial, e com tamanha docilidade se subrnet
tido a~e a inadmi~siveis e incompetentes impo
sições ; quando a principio, isto é, antes d:t ce
lebração do contratJ não quíz aceitar nem 
mesmo como simples admoestação, como con
selho, como prevenção os projectos e indica
ções que muito competentemente eram alli 
~prese.ntados como :fim evidente, manifesto, de 
1mpedl.l' que S. Ex. levasse a effeito tal con
trato, de impedir que S. Ex. se sumisse. e com 
S. E:s:. o seu prestígio, os seus Ct>editos, na 
grande voragem, no immenso sorvedouro que 
estava. a attrahil-o! ... 

O Sa. MAc-Dow~LL : ·_ ~u bem disse que 
V. E1:. ia concluir p 0rfeitamen!e. 

UM SR. DEPUTADO :-o orgão conservador 
elogia s~se presidente. 

O Sa. RATISBONA:-0 presiden~e de Pernam
buco tem tido o apoio e a consid~ração de todo 
o parêido conservador ; o orgã:o desse partido o 
elogia. 

O SR. ANIJR..!.DE FIGUEIRA :-0 apoio do p.lr
tido consel'Vllodor ~ 

·O Sa. R..!.TISBO.KA. :-Na província o orgão 
consetvador não o accusa. 

O Sn. AmRADE Freu:!:nu :-Não accusar e 
apoiar são causas di.!Ierentes. 

(H a outros a.part~s.) 

O Sn.. JosÉ MARIA.NNO :-0 orgão conserva
dor nã? o accusa e fa_z r~uit~ bem, porque vê que 
o pres1den te da prov1nc1a e nm· agente da de
molição, é um aga.nte da desmoralização do 
governo, e està. nos interesses do partido con
servador mostrar a io.epcia daquelle adminis
trador. Hoje elles bradam como :aós quando 
estava.mos na opposição : « quanto peior me
lhor. » (Nfio apoiados.) 

O Sn- Rarsi!ONA :-Então o partido con
servador de Pernambuco não é nrn partido edu
cado. 

O Sa. Jos-E MA.RIA.NNO :-Não me comnete 
fazer a defesa do partido conservador, mas nes
se pontoa accusação que lhe :fizessemos rever
teria sobre nós. 

0 Sa. ALCOFOILWO Juz.;IOR :-E tem accuaado 
tambem.· 

O Sa. PRESIDl!lNTE :-Att~nção 1 
O Srr. JosE M..utrANNO:-Ah! Sim, é VQrdade 

tem elogiado alguns actos. Quando o presídent~ 
da provindi:~. d··ixa d~ nomear liberaes para os 
cargos remuner!l.dos, que são creados ou que 
vem a vagar, .nomeando conservadores, como 
tem feito, lavrando assim a a ttestnção da po
breza do pessoal habilitado d~ s~u partido, o 
orS(to conservador applaude o acto, pouco lhe 
~mportando que S. Ex. assim proceda, não po!' 
ISenção de espírito partidario. não por lm
pa.t•cialidade, mas pa.ra merece!" a ben~volencia. 
e gr«tidão dos adversarios e poder conservar-se 
na província. em cuja administração tem en• 
contra.d.o muitos attractivos e encantos. 

(Oru.;oam-se diffe:rentes apartes.) 
O SR. PRESlllEli'TE:- Attenção ! Peço & V. 

Ex. qu~ nito dê attenção aos apartes. 

O SR. JosÊ MA.RU.'I;o;o:-E eu11eço aoa meus 
amigos que não me dêm apartes. 

O S!' .. PR.Esinll;>~TE:-Eu peço aos nobres de
putados que não interrompam o orador, e a V. 
E:s:. que nuo responda aos apartes. 

O Sa. Jos.E 11LlliiAl'INo:-Mas V. Ex. com
prehende que isto e uma questão de tempera~ 
menta. (Riso.) 

Ha. apa~tes que irresistivelmente me pro
vocam a uma respe.sta immediata. 

O S:a. P.r..ESIDENTE : - Está da. parte de 
V. Ex. conter-se o mais possível. 

O Sa. JosÉ IvL\niANNO :- Farai todo o pos
sivel par.1 resistir e ao mesmo tempo para 
altender·a V. Ex. 

O S:a. GONÇU'I"ES FERRET!l.~ ;- Estão pro
curando um derivativo. porque o nobre depu
tado est!i. incommo:lando. 

O Sa. Jos!Í MAB.B.NNa·:- Proseguirei nMI 
considerações que estava ·fazendo sobre o modo 
por que f0i levado a effeito o escandaloso con
trato. 

Não ficaram, porém, no facto que acabei 
de apontar, as demonstrações daassembléa pro
vinclal, as ,suas ma.nifestações contra a lei que 
Linha. proviElenciado sobre o abastecimento de 
carnes verdes. . 

Si o presidente da provincia. ainda não jul
gava suíl'icientes esses proj ecto >,q t~e eram outras 
tantll.S demonstraçÕes Cilntra a efficacia dessa 
lei, que eram outras to.ntas prevenções para que · 
S. Ex. n ·,o lhe désse.e~ecução .... 

O SR.. J. TAvARES :-Não ha tal, e a prova é 
que podia ter revogado a lei e não a revogou. 

O SR.·. JosÉ :i\.LuUANNO:- ... ainda no mesmo 
dia.15 de Abril, 12 dias antes do êontrato, o Sr. 
Bariio de Itapissuma,que não póde ser suspeito, 

O Sn. Ur;vss:ms VrANNA :-Mas não tem accu- entendendo que era mais conveniente investir 
sado acto nenhum. o poder_Publico .a? meios par.a. fazer frente ã 

O Sa. ALCOFORAnO Jmnoa :-0 orgão eonser
":_ador tem applao.dido um ou outro acto de jus
tlça,: 

0 SR. ALCOFOl!.ADO Juz.aolt: -·Não apoiado, C!'lSe •• Sl ellllo e~IStla, porque Se~~a mom.entan~a 
tem accusado. · · · 1 essa mtervençao, .d? que c!'e.1.r. um monopoho , . I duradouro, como nna a sncceder com,a execu-.. 

O SR. VLYSS:El Vr,u.;NA_:- Nã? apoiado; não ção da .lei 1~68, p. ropoz ~.~e. se déssà ·~quantia 
tem accusa.do e tem elog~.ado mu1tos actoa.. · de 30:000$ a ca.ma~a mumc1pal do Recife, P.a.ra, 
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si fosse preciso," intet-vir no merendo .e prover 1 

a. o abastecimento da cidade, como de outras 
vezes j:i fi ze•·a com lou~ vel .zelo e . patrio
tismo. 

O que signi:fic:l. ya Sr. presidente, o projecto 
apresentnd~ pelo meu honrado amigo o Sr. Ba
rão de ltaptssum.a T 

Não cr:l. m:r.ie urna voz e bem autol"isada. que 
se le"l.-antava para advertir ao pi:eúdente de 
Pernambuco quo Rão · d<:lvia dar execução a 
essn. lei 1 

O SR. MAc- Dow:a:LL; -Perfeitamente. 
O SB.. Josl:': J:>.LI.RIA.NNO :-Não pãr.t, porém, 

ainda e.hi. Dez di?.s antes da ceiebr.:t~o do con
trato, no dia i 7 d~ Abril, q uM de, como 9.ue a 
atmosphera já. denunciava o grande catachsmo 
que mais ttLrde tinha de estalar; quando, como 
q_ne todos sentiam a.quelle mau esta~, aquell:J. 
desgt·:~.ça. que tinha de feril-os, e p:Jr um pre-
2entimento instinctivo do ]lOI'O começou-~e ~ 
desconfiar do presidente da provinci.tl, porque 
llão se ]lOdia acredit11.r em tmta impassibili
dade, em tn.nt:t calma, em tanta. inercia., quando 
ll populaç.ão toda ~lamaY<\,brad~va. contr~ o preço 
das carnes vorde3, e começou . a correr como 
boato surdo, anonymo. que o presidente da pro
vincia esta\'& ajust1ndo sec~etaroente um con
trato, houve quem s~ lembrasse a.o menos de 
evitar o grande escandalo, de salvar a morali
dade da l!dminislração, impedindo que S. Ex. 
.iés5e de mãos beijadas a seus 3omigos um con
tra. to, em que estavam em jogo. tantos e tão 
altos inter<ésses publicas e partícula res. 

O SP.. ULYSSES ·YaNNA :- E' Um'!. injustiça 
de V. Ex. ; oe contratantes nunca conheceram. 
o honrado conselheiro Jose Libera to. 

O SR. Josi M.mr.-I.NNO :-TalV"ez o conheces· 
sem os advogados. 

OS-a:. ULYSBEs,Vu:;~N.~o.:-Mas que advogado 1 
Diga quae3 são. 

O Sa. Josi: MAuu.J-.'No:- E' prGlYII.vC!l que co
nhecessem, porque, si o presidente da pt·ovincb 
não conhecia os contr.J.ta.n.tes, niio conhecia. nem 
os advogados ••• 

O SR. UussEs VuNNA:- Ea supponho, não 
affirmo que não collbec~sse. 

O 81'1.. Jos:E: M.u\uNNO :-Perdão; peço que 
me permitta concluir o argumento • 

.•. é muito singular, é um caso rarll e digno 
ele memoria que por uma circumstanch ina:Jt· 
plicavel S. Ex. fosse logo fazer esse contrato 
om que foi dispensada a concurt·encia., exacta
mente com tres inàividuos queha.muito !ont:llll 
monopolisar o merendo de carnes V(lrdes, ~ 
contra os quaes a .camara mnnicipal do Recife 
teve de muitas vezes precaver~e e tomar 
providencias, chegando ao ex:tremo de intervir 
directamente no abastecimento da cidlde, pa.ra 
debelbr uma Ol"iseque elleshaviam igualme!lte 
inventado. . 
. . E' realmente singular que sem conhece!" 
os contrs.ta.nte;, sem. conhecei:' os seus advo
g2.dos, o. Sz. cons~lheiro José· Libera to tivesae 
sido levado pela sua ma sorte, a fechar o nego-

. cio. log-o':com es;;es tres innoc·~ntes, com essGs 
tl·es beuerr::eritos que ha muito sonhavam em. 

b:meficiar a proyincia ·com uü1 contrato desta. 
ordom, a~m haverJm. entretanto, encontrado 
qnem quizesse ter a s-loria de calebtlll-o. Esta 
gloria estava. reserYada ao Sr. coll5elheiro José 
Libera.to, e S. !!:"li:. fez o contrato sem conhecer 
os contrat:l.nte~, sem conhecet• os advQgados, 
sem que ninguem lhe pedisse por clle.s, ta.uto 
assim que \lispensou a con(lurrencia publica ! 

o SR. ULTSBtS Vu.NN.l. d:i; um apart~;7 .. 

O S.a. JosE 1Lo\.RrANNO:- Mas, como eu di~ia, 
quando fui interrol)lpido, dez dias antes, quando 
tndo aununciava um trama, uma conspiração 
qualquer, houve quem tivesse a piedosa. e hu· 
manitaria. idci& de ampal'al', de salvar a vaci
l:ln te moralidade do p t•esidente da provineia.. 
Os Srs. deputados Meira. de Vasooucellos e Gõ~s 
Cavalcanti apresentaram um projecto que devia 
se;· um pht.rol po.ra illuminar, para. guiar a. 
S. Ex. nt'. escuridão. em que se deb<1.tia. a sua 
consci~ncia ! 

Esse pt•cjecto prop1,1nha que fosse posta oro 
c.oncurrencis a e~C.Cl\Ção à~ lei i5ô8! 

Pois bem, Sr. presidente, iO dias depois 
Je todos essos avis::>s, do todas estas incitn~õcs 
110 presidente, para que ello resistiss9 as at~rac
ções do abysm(), si estt\va de boa fé, pat·a que 
clle recaasse diante do clamor gerai, que o seu 
acto devia levantar, si est::~va de mlt í"é ••• 

O Sa. JoAQ\Tm TAVARES:- Então a as.sem
hléa queria que a lei fosse executada. 

O Sn.. JosÉ NAltiANNO : -Ora ! Este argu
mento não está. na altura do talento do meu no· 
bre collega. 

Dizia eu que, quando se julgou tudo per
dido .•• 

O SR. JoAQUD! TAVAlt>:s: -Julgou tudo per
dido cumo ~ O quG é que estava perdido 1 · 

O S.a. JosÉ M.A.RL\NNO: ........ quando se co
nhaceu que o president~ queri:l a todo transe 
executar a l~i, e que não tinham aproveita-do 
os conselhos qne lhe haviam sido dados; quando 
se viu que o presidente el"a fatalmente arras~ 
tado a celebrar o contra. to, pretendeu-se. dimi
nuir a gravidade do mal, acons~lhando que ao 
menos fos~e feito à luz do dia .. 

o SR. THOM!Z Po~!PEU : - Foi feito a luz do 
dia. 

O S11.. JosÉ M.uu.A.Nl'O :-Foi feito no canto 
o mais escul.'o do pala.cio présidencia.I, á 1 uz 
fumat·enta de algum candieiro. (Riso.) 

O SR. JoA.Qtmr TA.VAR'li;s:-E sl"bia-sa disso 
.ha 40 dias ~n tes. 

(H a outros apal·tes.) 

O SR. Jos:E MARrANNO:- Pois bem; Sr. 
presidente, n.e:n o alvitre da ~on~urrencis pu
blica o presidente de Parnambuco julgou dever 
aceitar, e deu-se pressa logo em :firmar c tor· 
nnr pnblico o contr:o.lo, temendo talvez que 
fosse trad'lzid.::t em lei a revogação da lei 

· ióGS, ou a obrigal}ão da concurrenci:l. pu
blica. l 

Querem mais o vidente immoralidade ~ 

O Sn. Tilo~!AZ PoMPEU : - O qualificativo ó 
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por dem._is energieo ; V. Ex. não o eleve em
pregar. 

(Ha outJ·os apartes.> 
. O Stt. JosE' M.mrANNO : '- Aqui ao lado 
(~olta-se para ? Sr. Almeirla Oliuei1·a), per
gunta.me um .rllustre collega si foi ouvido o 
p~Mnr~dor fisc.al do thesouro provine~l. Si não 
for ouv1da .a cam:..ra municipal, si não foi ouvida 
a secretaria do governo, quanto mAis o procu
rador :fi~cal ! 

0 S~. JoAQUm.TAVA~ES:- 0 nobre depu
tado dtsse que fot uma mf!"acção da lei; mas 
onde està a prova ? 

Estas provt>B circulllllta.nc ia.es são que mais 
:1ggravarn o facto que acabo de ravalar. ( Apoia. 
elos e "partes). . . 
· ~:i v~jo que não ha atte11ta.do por maior que 
se.l=" que não tenh:1 defe~a. · 

Ull Sn. DEPUTAoo:-Não houve attentado, · 

O Sa; Josi: l'lúnrANNO:-Não·é'só um aiten
tado, é um grande escaudalo (Apoiados e 
apa:·tes.) 

O Sa. 'l'goi.tu PoMPEU:-Por ora as pt'Ovas de 
V. Ex. niio demonstram o que V. E:x. diz. (N ao 
INllOiados.) São provas que reputo de pouco 
valor. 

(Ha; o~ctros apartes.) 
O Sn. Josi. llúRI.'.NNO:-São p1·ov.as de 

pouco valor, d1~ o nobre deputado, porqn!! as 
outras escapam a pel'cepção. 

. Qu? outras p1·ovas poderiam ser addu.zida.e 1 
Ja VOJO que os ~obres cier-utados ~ó sei:lariam por 
com·enc1dos SL eu. pudesse traze1· pal"a este 
reei~ to algum papel particular pass1do entre o 
pres1dente e os contratantes. 

O Sl't. T!Iobu.z PmtPEO :;;_Que não exista 
ab~olutamente. 

q S~. JosE MMtT.oi.!Q~o:- Digo que não foi 
sattsfe1ta essa formahdade, essencial essen
cialissi!Xll1. quando se trata de q uestõe~ Impor
tantes -como essa: contra lo ; n a prova d8sta 
nUegl\ção estE\ em um documento que foi lido 
nesta. casa e publicado-a repre2entação da. ca· 
mara m:micipal do Redfa; a. prova. esta a.ind'l. em 
não ter sido u.té hoje contestado. esso. affirmação 
~rovoco aquelles que pvem em duvida. que o pre· 
stdente de Pernambuco tenha celebrado esse 
contrato dispensa.ndo informa.çõ2s essenciacs 
imprescindh·ais, pt·ovoco a que cxhibam ~ 
provas em contrario, a.presentew essas infor
mações que serviram paro. instt·uir e detel."· O Sa. Josi: M,\.RIANNO:-Não digo que exista 
mirra1· o Sr. conselheiro José Li~eratoa. firma.r 0 mas além da evidencia destas prov:ts s6 doeu: 
monstruoso contrato que ha de levar 0 seu rn.entos dessa ordem. (Apoiados.) 
nom~ â posteridade ! · O que mais póde provar a ·immoralida.de e 

Duvidarão ta.mbem que 0 presidente tenha clandes.tinidade .do. eonl!.·ato, si não ê prO'Vil. ba~
dispensado a coneurrencia. como dispmsou ns tmte ter o pres1dente da província dispensado 
informações~ . o concurso da ass!llmbléa. provincial, ter dis· 

Pois bem, saiba a. camarJ, ~a.iba 0 paiz in- prmsado a.s informa.~ões atà de\ sua se~retari:l., 
teiro que ainda foi além o esca.ndalo ; que a e. tuçado,a só& com os c~ntrata.ntes,em :;;eu. ga.
proposta apresenta.dfl. para a obtençã:o desse ; b1nete, com .o seu proprto punho, as basés desse 
cont1·ato, nem teve eu trada na secretaria ! j contrato: at1r.1~do para. bem longe de si a. con-

(Oh ! Oh ! 071 ! apal'tes reoZam.at;ileS.) currenc~a. publ~ca-a. ta. boa. unica. em que nesse 
. . . naufrag1o podn1. &a.lvar-se a sua reputação ! 

E1s. aqU1 :1 ,prova dian.te_ da. qua.l devem todos (.Apar~es.) 
ije .curvar. E. uma. oerllda.o po.;sada pela. pro- E a.J.nda. ba. q11em duvide da iw1uoralidade 
pna secreta.r1:>. do governo. (Le) : desse contl·ato ~ Pois haverá cousa mais escan· 

<~Certifico mais que não consta. do livro res· dalosO\ ao <J,Ue um contl."ato que_ põe por 20 a.n
pccti.vo a entrada. da dita. peti<rão, visto ter sido ~os na~ maos d~ uma co~p:J.nhta. os destinos da 
esta.: entregue pessoalmente. a S. Ex. ~ Sr. pre- mdastr1a pastol"ll de ID.3.ls de Ulll8. provincia. 1! 

· sidente d~ p1•ovincia.. l:> • Um contrato que concede todos o~ fa.vore5 ima-
VozEs :-Oh r Oh! · gina.veis e mai_s ainda uma. garantia. de 7 o/• a. 

uma companh1a q,ue .tenha p~r fim expl.Orllol' 
por 20 annos o abastecimento do mercado de car
nes Yerdes! Um contl"ato que só manu·rever
tel' para. a província. algQ.m lo.cro quando o da. 
companhia e:tceda a i8 °{0 ! U.in contrato que 
dispõ~ até 'do:; proprios mllllicipaes, ordenando 
que os contratantes tenham direito aos blbas 
que·escolherem nos me.rcados municipa.es qua.n· 
do ess ~s talhos são arrematados em lí.a.sta. 
publica e entregues a quem melhor lance offe
rece! (Apoiados; diversos 'cqxn·t~s.) · 

(Sensaçcl'o, t1·aca1n-se di1Jersos a:pa:rtes.) 
O Sn. JosÉ Mu.iANNo :-Q\lil .hei-de eu mais 

diz&r depo.is_ disso para provar a immora.lidade, 
a clandasl1mdade desse monstruoso contrato? 

~·verdade, como se me diz om · apartB, que 
mrutas vezes o pt·esidente recel.Je em a.udiencÜ\ 
a.s ~etições; ninguem ignol'6, porém, que as 
petrções correm os seus tramites, na s~cretaria 
e que ~ó depois são submettida.s a despacho: 
Quanto mais grave· é o n&gocio, mais rigorosas 
são as provas e estudos a. que são submet-
ti~. . . 

·Podia parecer simples q11Cl. não tivesse tido 
entrada. no livro da porta da secretaria a. peti.çíio 
dos contratantes, si não fossem :~s manifesta

. ções .em contrario a esse cont.rato partidas da 
corpor:~ção mais .resptlita.vel da província, e si 

-o · ~residente não demmeiasse o empenho que 
tinha. em íazel.o dispensando até a concurrencia. 

·publica·! 

Os collega.s talvez ignorem. um. facto que se' 
obsarva. no Recife. 
. No mer'cado municipal, qus e um inrporta:nte 
estabelecime~:~t~, ha talhos óu açougues que, 
pela sn~ pos1Ç~O, f!?UCO valem, ao passo ,que 
otttros :sao m\lltO d1spiltados e. na arrero.ataçã..o 
publica chegam a dat· preços· ctimpa.tativa.msn_te 
fa.bulosos. . · . · · · ~·-
. E' tlío v~u~josa. asitua.Ç"d<J desses triTh<?~ para 
o commermo do retalha)llento c:I_e car.ne1fql;lecha 
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muito es!es mesmos contra.t~ntes se e.sfol'çam 
por adquiril-os, sabendo que de posse delles 
ser-lhes-á mais fu.cil mat:sr á. ooncuuenci · dos 
ouLros negoci:tntes e mai! t:~orde tornarem-se 
senhores exclusivos do negocio, que e a sua. 

.preoccnpação. Nunca puderam conseguil-o, en
tretanto, :~.gora, pelo contrato firma.do pelo Sr. 
conselheiro José Lib~rato, os contratante~> têm o 
direitó de escolher os talhos dos mercados mu
llicipaes. · 

. Parece simples este favor; ê considerado, 
porem. tão grande, tão importante entre os 
marchantes, que já. houve um quê sê propoz a 
vender carne por p~eço mais modico do que o. 
do mercado na occasião, si a ca.mara lhe entre
gasse os ditos talhos, tomando-os daq uelles que 
os occupavam. Julgo escu6ado dizer que a ca
xnara mU:nicipal do Recife não aceitou sem"
lhant9 proposta que depois se soube partir 
desses me>mos contra.Lantes, representados por 
uma outra pesso:t. 

.Agora digam-me os !lobi"es deputados : nllo 
serà esse contrato, ao qual superficialmente, me 
refiro, uma. pedra. de eiclndn.lo, um corpo de 
delicto t'ontra o presidente que o celebrou ~ 
Pois bem, as circumstancia.s que o revest~m, 
ainda o torna.m mais escandaloso. 

Pois não é um escandalo ter sido celebràdo 
sem sereD!l ouvidas a.s repartições competentes~ 
Nao é um escandalo ter sido celebrado sendo a 
proposta eutregue ern mão do presidentê e des· 
pachada sem ter sequer baixa.do i secr.•taria ~ 
Nãó é um es~a.ndalo ter sido celebra.do tJ.Uando a 
assembléa provincial discutia diversas medida~ 
que todas tinham pOl' :fim propor uma sol11ção, 
achar um remedio para o mal. dispen•ando as 
pr0videncias perigosas contidas na lei cuja re
'·ogação fõra proposta 1 

Não é isto ainda bastante para cond~~;mnar o 
presiilente que celebrou tal e til:o monstruoso 
contrato?. 

O SR. ULYsSIIIB VIANNA :-Pedia.s~r um. eJ:ro 
de &preciação n& execução da lei. 

O SB. . .ANDl\Al>E F!GUl!nu.: -Transgrediu 
a lei. 

O SR. ULYSSES VI.unu. :-Não a.poi11.do. 
O SR. Jos:é MAP.UlliNO :-Desde que me pro

vocaram a fa.llar sobre esse contrato, acres
centarei ainda que elle e até ineficaz para os 
interesses que ~e pretendeu a.cautelaJ• e sõ 
denuncia a perturbação do espirito de quem o 
elaborou, a ponto de revelar-se um: homem ine
pto, quando alias é tido por·um homem illus
trado, por um grande jurisconsulto. 

Esse contrato feito para acautellar a popu-
. lação do Recife, dos afiei tos das crises fictieias 

ou -verdadeiras, neru isso garante, porque aa 
rescisões estão ad libirn1n dos contratantes, e 
no dia em que os lJrejuizos da companhia sejam 
taes que façam os contratantes perder as espe
ranças doe lucros fabulosos com que contam, 
por eJtemplo, àurante uma. neva sec~a que ap
pa.reça. elles abandonarão o contrato e ape
nas terão a multa de 6:000$; depois de haverem 
durante os .bons tempos da e:xplo1':Lção tirado · 
muito boas vantagena. · 

Julgava-me dispensado de provar que esse 
contrato é uma verd~<deira .pedra de esca.ndalo. 

Apreciem entretanto os )lobr~s depútadoa. 
No art. 8• da. lei em que se baseou o con

trato, está detenninado que o presidente man
dará. uma coxnmiss&o estudar a.s causas da ca,... 
restia d~s carnes -verdes. 

Ora. d%te ·artigo se deprehende que a lei só 
deveria ter execução dep01s que o presidente es
tivosse assim informado das causas da crise. 

O :'residente, porém, julgou dispensavelae
melhante commissão, como julgou dispensadas 
todas :ts outras informações sobre o contrato e 
suas bazes. 

Ainda mais. No conti"ato Qstã dada a. prefe
rencia i coxnnl!.nhia até sobre os transportes de 
carne$ v;;)rdes, e sobre os proprios municipaes, 
sobre os quae~ nem a lei tinh3. p1·ovidenciado 
nem o presidente tinha compctencia par:l. re
solver. 

Sr. presidente, vejõ que a hora està adian
tada, devo concluir • 

Funda.m:mtando o requerimento que vou apre
s~ntar, niio tive por :fim discutir a administra
ção do Sr . conselheiro Jo·se L il.~erato, senão 
sob o (ll)nto de vista do infelicíssimo contrato 
que S. Ex. s~ lembrou de realizar, embora em 
tudo o !IlaÍB ella tenha sido tão desastr(l.da como 
nesse a.cto pelo qual póde ser perfeitamente 
af~rida e julgada. 

Depois de tudo quanto tenho dito, depois das 
provas que tenho adduzido e que offereço â con
sider~ção do governo. cumpre-me aguardar os 
seus actos. 

Attenta. 11 naturez::t ê :fins do contrato em 
questão não perguntarei ao go-verno qual a sua. 
opinião a respeito ; :POl' que seria. acreditar que 
o governo estava divorciado da. moral e da. 
lei. 

O Sn.. Ur..YSSES VrA .. <'õNA;- O Sr. Martinho 
Campos approyou o acto do Sr. José Liberato. 

O Sn.. Jost MARIANNo : - O Sr. J..Iartinbo . 
Campos julgou que o presidente de Pernambuco 
est::wa defandido e justificado. eomo eu tambem 
julguei; m ts, o Sr. Ms.rtinho Campos. homem 
honesto e moralisado (aJroiados), homem 9;ue 
foi um~ guarda. fiel a.o lado do thesouro pubhco 
(apoiados), não vacillaria diante destas provas, 
como nt,nca vacillou em declarar que havia. 
de ser mantida e respeitado. a. lei que J:egula. 
as sociedades anonymas; o que era o mesmo 
que dizer que não seri:l. a.pprova.do semelhante 
contrato, cujos fins são. contr.u-ios à lei. A~i 
estão as fr~J.ncas respostas do talentoso Sr. ml· 
nistro do lmpei"io. ;e então. 

Não perguntai"ei, pot"tanto, qual a opinião do 
governo. Não devo fazel-o, porque, si o fizesse, 
era acreditar, repito, que o governo estava di
'VOrciado da. moral, da decen.eia, do direito e da 
lei. 

Apresenhndo o meu requerimento, tenho por 
:fim., sómente,. mostrar a.o governo que o con
tra to, si por sua. natureza não podia ser a.ppro
vado porque repugnava :i. lei e :i mora.1, por 
effeüo de uma das suas cla.usul..s.s, de-ve ser 
rescindido; e que, portanto, cumpr&-lhe comxnu
nicar ao presidente de Pernambuco, que não 
foram. até hoje apreaentadQs os estatutos, e 
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determinar 6.qnelle seu delegudo que, vencendo 
todas as reluctn.nchs, todaa as he5ita.Çõos que 
possa ter, decl9.re rescindido o contra.to. 

Só assim será respeitada a lei e salva a mora-
lidade da. administra.ção publica, 

Mando à mesa. o roeu requerimento, e tenho 
eoneluido. (Muito bem.; muito bem.) 

DOCUMENTOS ..1.. QUE ._sE REFERE_ O. DIBC.Ul\SO 
SUPR..I.. 

Certineo, em cumprimento do despacho su
pra ·que .ao requerimento dirigido ào governo 
nnpcrial em 13 de Maio ultimo, pelos contra
tantes da companhia de carnes verdes, pediriElo 
a approvaçio dos estatutos da mesrna compa
nhia, achava-se annexo um docamento que. 
moett-ava estar 11ubscripto o capital da empJeza 
na. importan cia de 500:000$000. · . 

Secretaria da presidencia. -de Pernambuco 28 
de Junho de 188-2.-Servindo de archivista, 
J O<Zo Pereira Rego. 

Em cumpr imento do de&pacho retro certi
fico que o offieio n. i30 do 13 da Maio findo, 
dirigido a.ô Exm. Sr. conselhetro e secretario 
de estado dos negocios da agricultura , commer
cio e obras publicas, foi entregue a uma das 
par tes inter2sl!lida.s, o Sr . Francisco Gonçalves 
Netto, como é ca~tume, r'ara pagar o por te. 

Secretaria da preaidencia. de P0rna.mbuco, 2i 
de Junho de 1882.-Serviudo de archivist!l., 
1 oão Pereira Rego. 
Assocíaçüo CommerciiJ.Z Beneficente de Per

•aa: mbuco, 2 de Maio de 1.882 

IDm. e Ex.m. Sr.-Consta a. directoria. da 
Associaçâ:o Commercia.l Benefi.cente, legitimo 
orgão do commercio desta praÇ!I, que á illus
trada. a preciação de V. Ex. acha-se su.bmettida 
wua proposta. para. a. crea«;.!o de balanças pu
blicas obrigatoria.s e a ella corre o dever de vir 
lembra.r que scmolha.nte preten ção uma. vez sns 
tisfeita, só sêrvirâ para voxaro commercio desta 
praça e dar escandaloso 'lucro pa ra o feliz con
cessionario ; b:J.Sta. r ecord:u:- que, por diversas 
vezes tentou-se conseguir ess t> contrato, que 
sempre foi regeitado pelos an;.ecessores de · V. 
Ele. e anima-noa a esperança de que igual re
cusa encontro. ri elle na administração de V. 
Ex. ; e t~nra toma!" aabedor de quanto tem oc
corrido, sobre semelhante asst•mpto. dP.sde 
1864, romettemos a. V. E!(. os relatorios da di- , 
reetorio. dn _-\:asociação Cornme~cial dos annos 
de i8ô4, 1866, i873 e 1880,; por alles verà. V. 
Ex. a. solução que tem tido este projecto nu 
administt"a.ções .doa antecessores de V. Ex. 

Esta directoria. aproveita ll. opportunida.de 
para reiterar a V. Ex. s •us protestos de pro
fundo respeito e devida consideração. 

Deus guarde a V. Ex. -illm. Sr. conselheiro 
Dr. Jose Libero;to B11:rroso, dignissimo presi
dente da proviD.cia. 

Pr.esident<J, Theodoro Cristia.nsen. · 
Secretario, Baltrão Janior. 
Thesoureiio, Francisco dos S. M.&c~o
Dir-!ctores, Joaé !oa.quixn Moreira, ,José JJ>íio 

de Amorlm Junior, JO&e P"-i~oto da. Fonseca, 
Corbeni&lio dé Aquino Fóilseea. é W . M. 
Wel!tter. 

E-n cumprimento do despacho supra certifico 
que eon~t!l. das acta.a respectivas ter sido apre
sentado o projecto de que tra.ta a petição retro, 
no dia 8 de Março do corrente ann110, tendo 
sido submettiào á ~a discussão, sendo aprovado 
ern 15 do mesmo mez, não tendo mais Sido 
submettido a discu!ISiio. Certifico ma.is ser dito 
projecto do teór seguinte: 1882. proj ecto n. 34. 
A- a.ssemqléa.legielativa provincial de Pernam~ 
pnco resolva: Art. i 0 • Coricede~se iiienção de 
direitos llrovinciaes e mu.aicipaes no m11nicipio 
do Reoife, aos negociantes de carnes verde&, 
q~a decl11raram per-ante a camara mumicipal 
que v~o tal_har carne a.o :Preço no maximo ~ . . 
500 reta o kilo 11. de i .. _ qualidade, e de 400 r-e1s· 
a de 21 qualidade. Art. 2<>. Esta isenção faz-se 
e.ffectiva sómente nos me:~:e~ de 011Lubro, No
V·}mbro, D~zembro Janeiro, Fevereiro, Março e 
e .Abril inclusive, Gle cada e3:ereicio. Art. 3•. 
A classiâcação de carnes verdes, sea-undo a.s 
qualidadas de que trata. e art. 1•. será feita 
p2lo medico do matadouro e o respetivo verea
dor commissario, ouvindo o dono. Ar . 4•. A 
is~nção não comprehende _as despezaa do mata
dou.ro nas mesmas condições ·em que so;a íaz 
hoje. Art. 5~. Perde o direito á. isenção o ma.r
chante, logo que se provar por qua.lquer modCl 
que vendeu a carne par preço superior ao do 
q_11e trata o art. 1• . Art. 6<>. O administrador 
do mercado Ji.ca responsavel pel:a fufracção em 
que. incorrer o marchante, dando pa.rte incon
tinente a.o vereador commissirio, e este no 
mesmo instante ao a.àminis~dor do ma.ta.dou
ro, para nc dia seguinte o infractor deixar de 

·gozar do fa.vor desta lei. Ar. 7. Revogam-se as 
disposições em contrario. S. R. Paço da assem
blé ' legislativa prrvincial dé Pernambuco, em 
8 de Março de !882. Dr.Democrito Cavalcante. 
Eu, Argel\ Barreto de Mello Rego, ajudante do 
archivist..a. e screvi . Archivo da a.gsembléa legia
la tiva provincial de Perna.~uco, em :1.7 de 
Junho de 1882. Snbscre-..o. · Era supra o a.rchi
vista. Jose .Daciano Vie!Í'a de Amorim. 

Em cumprimento do despache 81lpn. certifico 
que ~as a.cta.s respectivas consta que o requeri:· 
mento alludido na. petição retro foi apresentado 
e justificado pelo seu autor, sendo posto em 
di&CilSBão no dia. 15 do f!orrênte anno. · 

Fallando sobre elle diversos senhores depu
tados, foi adiada. a discussão pela hora,- sendo 
submettido novamente ã discussão em 20 do 
mesmo mez, quando foi· approvado, dapois de 
aobl' e elle orarem diversos senhores deputados . 

c~rtifico mais €_[11e foram nomeados pelo .fSr. 
presidente desta assembléa. para comporem a 
commissão de que tt-ata o requerim<mto os Srs. 
Olympio Marques. Barão de Itapissuma e Meira. 
de Vascon.cellos, _sendo a s eguinte a integl'_ti. do 
respectivo requ rimenlo: . . · 

Requeiro· que aej!l- nomeaaa pelo , Sr. pnsi
dente uma commissão de tres membros - pa.r-a 
e:~:amina.r as causas da carestia da carne verde · 
nesls. capital e em prazo breve aprc&enta.r a 
esta a.ssembléa um relatorio a ·este re$peito .
:Otympío Marques. ,Eu~ArgeuBarreOO'de~Mello : 
'Rego; &júdaute doarclü'rillta.; escre-ri':.>':<~.:·. 

Archivo da aasémblés. legálatiya· pr~Tlllei&l 
de Peni&mbueo, em i7 de Jmího dé i882~ . Sub-
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_ screvo. Era sur,;·a..-0 :u-ehivista., Jose Daeiano l dar:i immedi:l.t:unente, depois ch promulgaç!o 
Vicir4rU.>I.morim. · ! d~ ·pre~ente lei. por em wncurrencin public.\a 

Cumprindo o desp·~eho retro te nho a. certi.fic'lr incorporação de u m:~. compannia, quo s~ pro
que eon&ta. da acta d« sessil:o de i8 de Mar~o ponh:l. a a~~er de cornes verde~, o mercGdo 
de 1882, tor sido :~presentado 0 projecto n . 56, d este mUDJClplo,,~os tormos cYL.le1 n. 1.568. 
revogando a lei n. 1568 de 6 dtJ Junho !lo 1882. de G di> Jnuho de 1881. 
o n:J. mesma da ta julg-ado objectode deliberação, Rcrog-adls as dispo.oições em contrJ.rio. 
foi a imprimir. Certifico 111ais ser a inte:,'Ta do .. Paço d 1 assemulê a. provinci:J.l de Perna.m
referido projecto n~ 56 do corr0nte anuo cio se- buco, em 1i de" .A.bril de 1882.-M ei1·a de 
guinte teor :- 1882-projecco n. 56 • .A. assem- Vasconccl~os .-Gões Caca1canei. Eu, Argeu 
clé:~.lagi~l&ti\';l. provincial d3 Pernambuco re- Baucto de 1\lello Reis, ajud:1nte do archiviatn, 
solve: - Art. uilico. Fica revogada.n lei n.i568, Gscrevj. 
de G de Junha de 1881, ~ p."lrte ern que auto-
riza li. encorpora.ção de uma. companhia ou so- -Arclüvo d~ :~.SSemblón. legisbtiv:~. provincial 
ciedade :monytllll -para a.be.stecimento de ca.rn<!s de Pernt~mbnco, om i7 de Junho de i 8S2.
verd1s ao mercado deste município. revogadas . Subscrevo. Er a. supra.- 0 archivista., José Da
as disposiçõos em con,rar.io.- S. R . S.,.la das cia.~to 'Vü:ira de A.mm·in~. 
sessões, 15 de Março de 1882 .- Oly~t~pio Mal·-
qucs. Certifico finalmente que a data d& apresen- Em cumprüu~nt.o do de<;pacho retro cart1fico 
taçilodo m~smo project.o ó a que .acima fica que a poLi~.ão o cle·spa.cho de que t~·at.a o suppll
menciono.da, a u ber :...:..is de "Março de i88"2, c mta .slio do th~ or seguinte : 
assim como a lll!signatura do projccto é do de- Illm . Ex.m. Sr . cons-:lheiro pr ~sidente da 
p ut:ulo Olympio Marques, como se vê do proje- província. - Os abaixo assigna.dos, ncgocinnte$ 
c to aeim;~. eurM.o. Eu, Argcu U:trret.o de Mello m:1.triculndos c cstabele~idos nesta cidade, vê:ll 
Rego, aj ud:mte do archivist.a, o escre>i. A~- ofl'erecer ã i ll ustrada consideração de V. &:. 
clú\'0 da ass~bléa. Ie~;ishtiva provincial de u= pr opost:J. parn a incorpo~açiio d!l. compa.

·P ern:?.mbuco, om i 5 de Juilho de 168'2. Snb- nbia do que trata a lei n. 1568 de G J.e Junho 
screvo. E ra.supra.-0 ::u-cbivist4, Jose Daciano o:! e 1881, sob :1!1 bases na. mesma l ei cstabole-
Vieil·a de Amorim. · ci.da;;. 

Em cumpriiu&nto do d.espacho retro ccrlific:~ Os a.I.Jaf:.o nssigna.doa, -pedindo a garanti:~ do 
9.ue consta d:J,$ Mtas ra ,pectiv~s CjUB o pra- j1:1ro~ de i 0/~ p:>.ra o capital otfectivamenLe em
J eCto do que trata. a petição retro foi ~prescn- pregado no. empresa, po:-q'ua é o minimo esla
tado,'jul.gndo o'bjecto de deliberação o manditlo belocido na. lei, ofl'erecem o al>atim •nto de iO o/• 
imprimir no jornn.l d;1 casa, no dia. 15 de Abril no preço d~ c:~.rne que for di3.ri:J.Hlente forn~ 
do corrente :~.ono, sendo snbmettlào a. discuss:To cid~ aos ost.a.bale.:imentos pios a. cargo da. Santa. 
em 21 do mesmo mez, e addiado :1 roqneri- Casa de Mis~ricor~ ; e okiga.m-ae a não 
menta do SI'. !laput!ldo Antonio Est,vão, sendo v ~nder a C4l' ne por Jllll.i::~ de 600 reis por kilo
:~. sua int·~ S'ra a segaia.tc: 1SS2. Projccto n. !59. g ramma • 
A o.ssom'blea legislativa· provinc1al de P <Jt'- • Sob ella.s bases e com as cláuBI;lla.s que a. 
Ílalllbuco reF.ol>c : "rt.. i • Fica ::1. cama r a. mu- V. Ex. pa.r eceretu conveniente:;; para.· de fez!\ dos 
niei l,)a.l d? Recife o.utorizada :t een c;>l'rct• pal'"..t iuteres&es publicos, os abaixo assign:1dos estão 
o·abastoetmento do cat•nes verde~ ao rouuicipio pr;>mptos :1 firmar o t·espe~tivo contt:acto. 
da mesmo nome. Art.~· Paro. o <lilo ai>M~cci . As~impcdccn a V. Ex. d~íarimenLo.-E. ll. !11. 
manto a pt•ov!Uci:J. do.!••\ d;sdo já :i. plCSilll\ ca- -ost:wa collada. uma. cstampilln ele ·100 i' IÍ ÍB e 
ma.ra o. quantt :t. de 30:000$. Art. 3.• A mesma. inuLiliaatla. do. maneiro. seguinte: Rocif•J, 1\1 de 
eam:~ra. não poder:i \'ender cnrnel '·ordos por Abril de iSS?.. - .&rt~ardino d o Scua Pontaal , 
preço maior de 480 roia o kilo. Art. 4•. Par3 -Frnncisco Gonçalves No~to.-Fro~zH:isco Vieil·:~. 
eslG fim se abriri u m Cr!diL:> oxLraordUlario de Perdigão. - J oaquim Nicolau l''crreira. 
:30:090~. Revogadas as dillpol!i.ções em con- N. 139.- DiriJ":lm-se OI! supplicm tcc :\0 
t rat•to. 

Sal:~. do.s ses:sões, f5 de Altril <lo i SS2.- tbesouro ltrovincia.l. p3.ra assisnarem o rgspe
cti\"O contr/l.LO de aecôrdo eom as b:tSes nesL.'I. . Barao clr1 Itatissuma.-Eu Argeu Barreto de -

l\[~llo Rego, :•,judante do :l.tchivi!>tn., e~crevi. dat!\ expGdiJas . 
• 1-Nbi~·o da a.~sembléa leg isla ti. v" prov-incial· P'a!Mio da llresidcn cia de Pern:unbuco, 27 

de Pern[lm\Juco, em fi de .Tunho do 1882.- de Abril de 1882.- Liberato Ba~roso. 
Subscrovo.- Era supra.- O archivisL11o l o.se 
Dociano Vieira de .4.mm·im. ' . Cl!l·tifi.co mais qnc não consta. do lim·o , .c.., 

E 
spe.~ci~o a entrada da dit(l. p&w,;ao. -çísto t e>· 

m cumprimento do de.sp!lcbo supra ccrti- sicLo esla (M treguejlessoaLmcn!e a S. E::. o 
:fi.:o quo consta da acta. respectivn que · o pro- St•. prt riden te dill>ror;;is~cia, 0 quo a referida 
jecto de qa.e t.rs.t.a. a petição re~ro . foi apresen- pelição se acba. lançw ~ fls. ~ do livro elo 

- tldo,_julgade obj~cto~e d~libera.ção e imprcS&O despachos da. p resideueia do primeiro semcstt·c 
.no dta i7 de Abril do correu~e anno, sendo a sua de Jaueiro . a. Junbo de i!B2 .- Sccrct!lfÍA d.::~. 

· integra a. seguinte : · · Proviucio. de Pern3mbuco,- 25 -do Maio do 1882. 
. P,·ojecto. n~ 165'de 1882 - Pelo A.rch.ivisl!\ J oi'Co P!!reil·a Rego. · 

·'· ·· A asa~mbléa.1~gi~la.tiv:~. p'rovinchl de P ~r r ·· · 
.. n:\!Xlbuco l'esolve: .. · c - _ \ell) ~ l)}es!\. , é lido, ~poiu.do, posto c1u di.:>-

•. , . . . . cussão e ;~ai:l.do, por ter te1· 1,1eãido :1. pahrr:\ o 
~-.:·, Art\io ·~nico. O presidente d~ prov.illci~\nan- Sr. Uly.sscs Vianna. o seg11in te 
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R62uerimento · 

« R<lqueiro que o ·governo informe si yi 
foram subme~tidos á sua. t\pprov:l~iio os c:st:l
tutos da companhia, que, por cfr'eito do contrato 
celebrado em 27 do Abl'il pelo p!e3iden te da. 
província de Pernambuco, de,•e ter sido o:rg -
nizndo .p:l.l:l ~ OO.Stecimenlo de carnes ~erdes á 
cidade do Reoi!e; e no c~o affirro.n.tt\'0, em 
~ue dnt:1. foram :l.pi'esent:~.dos os dit.as osttl.tutos. 
Em 13 de Julho ele 1882~-Josd .'ú~riannc. 1> 

fL·;mq_ueUI que, quando trabrem de negocio& 
de suas pro"'ineias. rGtlicto.m tambem na posição 
"do ministro que não póde ser obrigado li. pro
mover t:~.utos g_ull.ntos serviços propõem, sem 
dispor dos recursos necessarios. 

J:i quo fa.llou no.s reclamaçõos jusLa.s, d~ve 
declarar quo um ponto que o praoocupa, e o 
modo po~ que se decretam melhor:~.mentos da. 
vbção ferroa e flnYial. ~alta.-nos ainda um 
plano p:u-a determinar este ou aquelle melho
r:lmento, para evitar-se a perda de ca.pitaes, 
como de11-ae com :1. estra.d:~. União e lndustri& 

O Sr. Padn.a Flen.ry (mir.istro peb. éonstru~Ção dn f~rro-via. F>:. Ped.ro U . 
.da agric;ullln·a) convidado p~lo 11obro Viscondo Só 11 colorusa.~.fio set•Ja. -am IIllnlSterlo, porque 
da P2wanaguà pa1'n fuy,e;: p:~rtc <lo g:~binete.de ·é u~na importante necessidade; mns, cemo re-
3 de Julho, não lhe era licito N cusnr o posto, sol vel-a, perg1ü1tn o orador, ai ~a propria. ax:
sem(lre homoso, que lhe foss) indicado. Ser- perienci:\ gastamos nã.o só cap1taes, como de 
lhe-ta mais agra.ih vel e commodo dirigir os alguma sorte o credito do pa.iz ~ 
negoeios d~ ret>artição am quejâ aetava acostu- Julg;~. deve: declArar_ â ca.ma.ra. _que na 
mn.do 11 .es tudar e a.uxilb r os ministros <1ue pa.st3. da agucultur:~· nao tem partldo. Em 
n ,llA funccionaram, porém, ~embr11 da m-üoria, qnestões · à e melhornmenlos terâ. prnzer em 
em d~ seu dever Ml!eder ás convenien::ias de sa.tifl!.ter às -verdadeiras necessidades do pa.ü, 
s ; u partido e ao mesmo t~mpo saJ•vir o Sl!u po.iz apontadas pelos amigos come pelos a.dv~r~&
no log:~r que lhe fo:;so indicado. r10s, e não comprehend~ como um ClllllB-

Sabia quo o miuisterio da o.gl'i.enltura coro- tro, n:t gerencia de negoc1os desta. ~rdem, p0$53 
prehonde serviços tão va>Los, tom d) nttende~ a inclina,·-so pela ~1feição a seus &llllgos ou pelo 
intere!lses tiio iroporla.nte !, que estlio multo receio de seus adversa.rios. 
alàm das força.s do orador, m::.s. ~poiavn-se c Pass:J. a respoader aos nobres deputa.dos que 
apoia-se nesta mesma eontianç.:.t o na disposiç!o têm dis~utiJo 0 or~.amento . . 
'le e:to.minar CO UI. calma., indep<!udontc de qlllll· Qulloll.tO ás ob..ervações do Sr. Lacerda w~r
quer suggcstão alheia ao ser\'Íço, os inter :sses neck rela. tivamente 6. estrada de íerro D. Pedro 
que correm pelo ministerio. · li, 0 o1·~dor niio desconhece ;L n~cessidade de 

Todos os que acompanh;~.m a mM:c~o. do_s M· construir outr:~ linhn ou de estsbalecer n~ 
gocio3 publicas &:~.bem que o IIUIIlSte.rlG da. d%"\"lO pelo ponto m:lis convenienl? - O ~cn
a"'ricultnra tem tomado UID clesrutvolvtmento ficio feilo com :lo construcçS:O de .Juu de Fora a 
g~:1ndioso. som nté hoj'l han r talYez recebido Sabat•á foi t.\lve:t. pur:~ poràA, mas deve ser 
1.llll3o organir. ttçüo correspondent~. . indenmizo.<lo com o t~jocto de So.bará a S. Fran-

Sem ir mais Ion9a co:ueç.'tri p~b s :crct 1m~ c i co . or.t leva:.• !l. estrada de ferro D. Pedro 
de estado, porque e facil d? comprel1end3r qu.c !i :\ SD.bnr:i'fl p<~rn.r, ó deixar de c?lh~r o frn~to, 
eUa den ter outra. org:J.lllza.ção, _q:1e lne fal~ \ t~elo qual temoa feito tantos saerdi.cl03· Asa1:n, 
um oonselhtl de p;ssoa.s :l!lsas h~bthtsdos. par:~ :>. 0 Beu ponsa.mento é continuar !l. e,trada ate ~ 
consulta do :Uguns dos nogoc1os t clat1vos :~o m:~.t' "OlU do s Francisco, niio descorando a 
minist~ric, como, entro outl'os. sct• ,>iços, o~ ~:\ v~ dupb. ou ~lesvi'o paro. o ea.s:> du impedi-
viaçiro terrJstl·~ , maritimae _fi~v;al-~om r eltçuo mento na linha actunl. . 
ás obras public!I.S do mum~pto neutro obscr- o Sr. Bn.rlo do Gunhy Ncl:m1on au~ili,oa para 
vnr.i. que os serv~ço·; foram-se ngrut>an:Jo,cro:tn- n. ltl,vout',\. Ha. nlnitos mci~s. d<l a.~xih!l-r a !a
do pesso:1l especu.l que tnlvc7. <laresse tet• um:J. vout•n scn(lo um dcllcs f.,eütll\1' o. unm1grAçao, 
orgnniza~l eo:n t:1l ou <JU:J.l uni<l ~de paro. 0 um' dos mci011 de f:u:ilita~ n immis-rnção é 
melhor =pec<>iiD- rever a legisb~.üo do tllliZ.. . , 

Lanço.~do-ae os olhos pnr:l. as t~bolhs do or~.:t- 0 projecto do t•egistro c1v~l, que est., 110 ao-
manto ve-s& que s.s obrns dn corte demandam na.do 0 oult'OS semelhantes, s1 foss >m adoptado•.
um~ ~l.A":l!'iznçifo 0>11e~ial. • . seri.'\~ moio de a11xilia.r a immig~~.ão. q dosen-

··· . S1 o-asstm, o. nece:mdade c t:r.n~ me.tor quanto volvimcnto da. vinção ferrel. e fluVIal aerl& outro 
mais urgem. em todo o ~per lo . melhoram~_ntos meio do nutili:IL' e. J:..voUr:l., bem como o. rednc
importa.ntes, a hlt necess1dndcs tn1t:1ntes e trro- çiio das tarifas. Mas l\ creação do um baneo 
cusa.veis das provincia~. -mas quo nito podem com gnro.ntb. d~ juro, certamente o governo 
ser r~iza4as sem consultnr :JS furç.:~s do 01'~'1.- não daní. c crê 0 oro.dor que S. EL não propoz· 
mento. · esta. madidn. 

Do estUdo d o. todas estns couN chega-sG ~ Tome.ndo em consid~raçã:o .u emendas off'er&-
este resultado : que nn re!llidàdG o miilisterio ~-cidas, dirige-se especw.lm3ntc ~o SrS An~áde 
d:~. agricult11ta como que assoberba. as for l{lls do Figueira. e c_orneça agradecendo !" ~ • ~ 
paiz, demanchl. grande refteüo, fin;teu pnra. re- serviço \"Ires~ do ao governo e ao ]lillZ P. ~ F~ 
sistir á& reelamaçõos justas que vem de todos os Jyse m1nue1osa. das deapezas do mmlS erlO 
lo.il.os . . \ da. a!!Ticultu~a. Si o nobr~ deputado occup~~e, 
. SeJa.-lhe licito di;·igi~"s.c nko só ~- ~onrl\da eolii~ o o.rndor desajn.~ s&~~Jg;:: !~ ~:ee~~~ 

· min.oria; como a.os seUll a.mtgosd~ Jll3.10tla,-pam j mo•hfi~~ um poueo _- . . ,. . 
que o atUiliem, âquelles nã? propondo reduc~õ~s -~ tende limdwd: s~~~~ de esbdÓ ·s. E:t·IIWl
que n:lo p~sa.m ·se-r acet~s sem desorg11.n1- Tro.tan ° rimindo:u cons iJ! na.õel 
zo.rem-se os serviços; l\ estes .dnve dizBr com . d?tl un1t\ emenda supp . ~ • · 

v. TJJ, -11 



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 30/0112015 00:02+ Página 16 de 46 

82 Sessão em 20 de Julho de i882 

par!l. vencim cntos de empresas, que a. lei de • Cll\S, como Rio Grande e Pal'a.nà, que tão a.pro-
20 de Outubro de 1877 mandou cow;ervar ' priadas são para o desenvolvimento das raçMi 
vagos. ! anim~.es. · 

O orador não entende ~ lei como S. Ex. ; si O nobl'e deputado indica a suppressão da. 
ella th·esse estabelecido um principio absoluto, verba-Eve11tua.es-do fOo §porque todas as 're
não teria e::tpllcação. seria ruelb.or que a. caroar:. parti~õcs do ministerio da agricultura têm ea3a. 
perroitti~se a nomeasse os empreg-ados pu- vc!r~a. 
plicos. S1 a nobre deputado propuzesse que todas 

No ministerio da agricultura, depois da lei 'es;as verlaas fossem agglomeradas em uma só, o 
de 1877. Yagaram o3 lagares de director das ora<l.or podel'ia compr~hender; mas 20:00J$ 
abras pll.blica.s, que er~ oecupado pelo Sr. paraaquella verba do minist>rio da agricultura. 
Buarque de Macedo, e o de director da agl'i- não podia meracer a opposie<ão de S. Ex. 
cultura. Estes log~rcs foratll preenchidos e Com relaçào a estrada de ferro D. Pedro li, 
não podiam deixn.r de ser. As~im tambem na em que a d~->peza sóbe a 7.080:030$, não com-· 
administração do correio a;•osentou-<e .o Sr. pr eb.ende re·almente como se peça. em uma 
'Vilk0ns <le ~!attos, e o bgàr não podia ficar ver!>:~. 2.0SO:OOOS sem nenhum< explicação. 
vago. ComprJm •tte-se a. ex:~.minar este negocio e a. 

A lei diz qu·.~ não sejam providos os lagares apr ·sentar e;ta e outra~ verbas com mais ela-
que possam ser supprimido~. reza. · 

Diz que quanto aos nomeados para a inspe- Quanto ao jardim da praça·da A.c.:lamação, a 
ctona de terras e coloniz·ção, não indagou verba foi r~düzida pela comrnis!'ào e a reducção 
a. que partido pertencem, nns, quanto aos em- foi a.~:e'ta. Indicou o nobre deput.ad~ que a. con
pregad~s da secl.'etaria, de cuja nomeação oc- servação pasS:.l.sse para. a ca.aa.ra municipal; 
cupou-se, S. Ex. sab~ que ao menos d~us são m:1s esta ~or emqua1tto não t ·m meios; por 
conservadores e eleito~es. i"so, pergun.t:>. si nfio é natural e razoavel que 

Quando encoutr 1r nos seus ~dvers:\rios babi- quem construiu o jardim o conserve e inspec
litaçõ~s não recttsa.rá nom(lal-os, não sendo para cione ~ 
empregos de confiança. Nlio póde ~cehar a emenda relativa à reduc-

Cre que o n•>sso wal niõo ost~ no num~roao ção da Yerba-Corpo de bombeiros. O regula-
funccionali ;:mo. n<as na m:i. ~>colha deste. u1ento jã foi aujeito à c:amara e trata-se de ser-

Não póde dei:s:ar de aceitar" atuend;J.. resta· Yiço muitD in1porta•lte para esta capital. Acha 
belecendo o pedido da oroposta. p:~ra o l'llJ?~ri3l que o melhor prev:.t.lceer a proposta do governo, 
Instituto d1 Agric•llt:.tra B,thi:~.no. E' um ' 5· faz ·nào-sll postet•iormente qualquer reducção 
tabelecimento anti7o, poderá ler ti<lo rui or- si o ,.e;vi~o.a comportar. . 
ganiza~.iio e direcção. mas teJtdo tantos :1nnos Niio póde ta!nbem aceitar a. suppressão dos 
ds existencia, não se julgA ~utorizado ~ ouppri- ajudant.•s doa engenheirt's fiscaes das est•·adaa 
mil-o. • de ferro <la Bahia. Pernambuco e S. Paulo, e 

Não julga convenie:l.te snpprimil' .1 de5peza de C5ct·iptul·ario>. · sando a economia apenas de 
com o estabelecimento rural de S. Pedro de 15: O:.Jfl$ e•u s•r,·iço 1.iü.> import.nte. 
Akant,ra. ·no Piauhy, sem que esteja YP.nditlo. !•c~i\:1., porem. a suppressã.o da quantia d!:l 
Nilo póde. t:tmbem aceitar a obrig~t.çüo de vcn- 30:000$ par.1 ns ex1.ra.nnmerarios da conts.bili
del-o dentro em fjuatro mezes. A verb:~ dL• dado d:\ ostr:1:in D. Pedro li. Neste ponto só 
13:600& não é. e:s::cegs\va. ~unsnltou ~ i11formllçiio do nob~e dr~pl.lt.tdo e 

Entende, com<> o nobre deputado. que o e!- confiando uo s~u. p:~.~:·iotismo entende que dGYe 
tabeleciment:J deye ser vendido. e si 11. camnr:c açoÜ:IJ' a suppre~siio. 
o :~.utorizar. procnrat•:l. vendel-o do m~Jlhot• Quanto :i. to.t•ifa. d, estl•ada de ferro D. Pe-
modo que puder. d:o ll, ha llrDi\ commiesii:o eac~rr ,gada de ex~-

Quo.nto :i.s escolaa pr~tic~a de :..gric11ltur~~o ha min ·l·a. e sera r ;duzida I'[Uan~o für possiv~l. 
dn3s emcnd~s. Quando se t~atl\r da recei ta ter:i. occa>iii.o de 

Um credito destinado (I es~o ser,,i,o, corno !nlb.r sob1·e os direitos de exportação. 
outro qu:1.lquer. póde ser mal empreg;tdo. mas Notou. o nobre deputado que o credito para 
ni!:o comprehonde. em l.lD\ paiz como o nosso, a estrada de ferro do Sobral o;•a e~cossivo, at-. 
que se recuse e8to credito. Pede. pois. o resta- tribuiu o facto a excesso de peS3o:il e propoz 
belecimento da. \'erba de iOO:OUOSOOO. uma reducção de 30:000$: Não póde acc•ila.r esta 

Apresentou ainda o nob.•e dep:1t:1.do uina. emenda. e informa. que o pessoal desta· estra.da 
emenda. ao paragrapho-Acquiiição de semen- é menos numeroso do-que o de outr;'ls. e occupa.-

.tes e plantas. etc. se pa.1·te no trafego, e parte na constmcção. 
Propõe S. Ex:. que se reduza a quantia a A estrada. de ferro de Baturité dà rcn<h, e 

iO:QQ-j$000. espera que continuará. s. dal-a, embora com 
Deve dizer ~ue a quantia de iS:OOO~ para outro engenheiro. Nilo ae póde reduzir o seu 

" pGs•oal. ~ um. ser..riço como est~, em um pai7. r<m que a A d b Ob 
agncultur11. tende a desenvolver-se, é uma ·~ espezas qu.e correm pela ver a.- ras-
quantia insignific:1n.te. são as q•1e tna.is o preoccupam. A despeza do 

município neotro ó · ""pecial, e não póde ser 
A um ap~rte do Sr. Anilrade Figueira, diz eqniparad~ á· dos outros municípios do imperio, 

que 18:000.$ e p)uco, mas 10:000;3 ainda é m~ como alguns pretendem; mas recusar a Um& 
11os. Não aceita .a, emenda relrttiva ao melhora-. p~o.-incia imi>Ortante um melhoramento que 
menta das raças de s-:1do em :Minas, pois t~rb. ella julga de in.declinavel necessidade é res~ 
qe aceitar óuLras identiCM para ~mtras provin- ponsabilidade que não tomarã,. 
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Nâ'íl se póde dizer ao Rio Gra~de do Sul que Não lhe parece opportuna a ligação do correio 
não •e ha. de .cuidai." da. ba.rra_ São os represen-· ao telegr"-pho. O nosso primeiro empenho deve 
ta.ntes da provincia que reclamam eate melho- ser prol<'~ngar a 'linba telegraphica, e por is!O 
rament.o. . vem pedir mah 201.1;000$ para levar a linha do 

Oa nobrea deputado; ·apres9lltaram uma Ceará à capital do Mal"IUlh.ão por Piauhy. 
emenda grandiosa. A primeira p._rte parece Quanto á verba-Terr:.s · publicas e coloni
imprescindivel não sr.i para o serviço n~essario sação, só póde ceder os 200:000$ d~stinados á. 
e urgente do melhoramento da barra como para constrl>lcção de uma hospedaria _ . 
o estudo do porto definitiYo . O governo trar:i. ao· . Não rode aceitar a emenda do nobre d0putado 
parlamento o resultado desses estudos, por Mato Grosso. Acha., pe~ém, ·conveniente 

Entendia que era te111po de trtl.tar da des- que se ,,utorue o governo a tratar com a aocie
obstrucçiiO da. p!trte do rio S.Fra.ncisco acima de d&à.e colonisadora de Hamburgo a. prorogação do 
Jatob~. ma.~ aão olferece emenda. nesse sentido . contrai!J por mais c inco s.n.nos . 

Ha eatados feito~ e orçamento organizado. A verba osteche~e é antiquissima. O orador 
Esse serviço é essencial á navegação do alto descreve os esforços feitos na-te sentido , e 
S. Fra.nciaco, e um complemento rla. estrad~ de conclue que não pOde a.ceitar a reãucçllo pro
fel.'ro de Piranhas- Está C3.lculado em mil posta. Querexaruina.r este serviço e fará il pos-
con\Qs. , sivel para promovei-o. 

Esta despeza, bem como a do melhoramento Aceita as emendas relativas à subveri~ â. 
da barra do S. F L·ancisco,é uma despeza geral, companhia. Sergipana de reboques a vapor, e á. 
que segundo ;u informações que tem, devia 2er navega.ção interna, lambem. a vapor, na pro
uecretadt. A. cama.ra reeoh•erâ.. . . vincia. de M11-to-Grosso . Quanto n esta ultima. é 

Ha um serviço que lhe parece imprescindível, de justiça, p01; tratat•-se apenas de 15:000$ para 
o do porto do Ceará_ O sacrincio que faz o com- beneficiar a navegação dos rios em uma pro
mercio pa.~a. o embarque e desembarque de vincia remota. 
mercadorias é enorme. Não póde aceitar a emenda relMiva ao serviço 

O orll.dor descreve como se Ü'l. alli esse dos correios; e qnanto as emendas qae se 
serviço, bem como o de passageiros, que não rererem á elevaC(Ko de categorias das a.dmi
podem desembarcar eom deapeza inferior a 10$ n istrações do correi ·• do Rio Grande do Sul, 
ou :l2$000. Mi.llll.s Geraas, Pa1•anâ. e Parâ, nenhuma du-

Nio conhece 1erviço mais importaate, ne- vid ~t t~m em aceitai-as, visto como ts.~s admi· 
cesside.de que reclame m•is satisfação, do nistrações apresentam renda correspondente á 
EJ.Ue a de um quebra-mar no porto do Ceará. eleVll.çiío que se pr.3tende, menos a ultima CJ.M 
Discute ve.rios proj ectoa, entre os quaes o do pôde ser, elevada a 2~ classe, mas não à :1, a. 

porto do Mucuripe, prolongando a estr-ada de Tambem não aceita a. emenda que reduz a 
fer ro por mais sete );jlomeLro! . · quantia. destinad:. ao museu, quantia em si já 

Ha Ullla emenda propondo a suppress!o de peq nen·1, si se ;?.ttender a os beneficios q,ue· da. 
30:000$ deetinados ã conservação de aç~des no sua applicação r esult3.1ll para. o pa.iz. 
Ceará. Sobr!l a. fabrica de ferro de S. João do Ypa-

Notil. um equivoco de redacção, que procede snem niio foi apresenta.da nell.huma emen.d~; 
da tabella respectiva, em que devi;;. dizer-se mas vai "traia\" deste ponto, ern cons~q_uencia. 
- com.miaaão- em vez de- conserval(ão de das opiniões controversas que têm apparecido 
açudes. 'ulti=mente aobro a c:>nvenicncia de consei'V'er 

.Os nobres deputados propoem a extincção este estabelecimento. 
da ccommissã:o de est11dos,, e o orador ~ceita a Entende o orndor que esro. fabrica depois de 
emenda. orga.nisado d~vidamente o serviço, será muito 

NaM circumsta.ncia1 a.ctuaes nã:o póde aceite. r provoiwsa. a.o Estado, porqua o ferro qne ella. 
a emenda, propondo 200:000$para.A construcção prod uz é exoellente. Não 8 ~\be, portanto, q1:o 
.de açudea. con ..-eniancio. pódc haver '"m vender esse esta

Aceita a. · emenda snppt·imindo a verbo. de belecimento o.ntcs de esporar pelos resultados 
8 :000$ para pintlll"a das pontes do Recife. qn.) delh se possam colher, depois a., org:s.ni· 

O governo ~era.l construiu-as, a provincia sadn. 
que as conaerve: Ainda hon tem o administra'dor tia mesma, 

Não está lubilitado a aceitar a emenda sun- em toleg--ramma. lhe comrnllnicou qne para a 
prell!liva de 1J:OOO$ para. padrões de pesos org-.J.nisa.~iio desse estabelecimento em preciso 
e medidas ; ma.a procurara de,pender o menos a quantia de 500:000$, que o orador nuo acha 
pooaivel. muito. 

Qita.nto á reducçio de 60:000$, para even- Nas s\l:IS immediações ha riquissimas flo-
tuaes, ·em obras, é preciso considerar que esta rest\I.S q_11e o estado póde ~es?-e j â ir aiictuirindo 
Terba justifica-s(' pD!' ínnnda.ções, inc.endios e . por bai::.:o preço, para. nao tncorrcr o goveruo 
outros a.cciden tes imprevi5tos. . nas mesillas censurJ.s que soffreu com relação 
_ Aceita. a. reducção de fO :OOO$ para serviços às- ~gu :s do rio S. Pedro. Si, 1_)ois, a ~mar-,\ 
ex.traordina.rios, bern como ·a ·de 6:000$ na ver- · .,_p,.esent<J.~ uma emenda accreseentando a pro
ba-Eagotoa da cidade. postL q_uu.lquer qunntia para. este fim, acredita 

Não hefli.ta em aceitar a suppressão da ver- o orador que prestara um grande serviço. 
ba para. & eonatrucçào de um edificio para. a. Em todo' o caso, pensa que não est:un?s em 
repvtiçlo central doa telegraphoa. :Seta. edi· circlllllstaneias de nos desftzerm08 deste e de 
:l!eaiJio póde aer ~~.dlada. · outros eata.beleeimeutós ante• de eaperar o·s 
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ro ;ult:, r1o; quo _deve tWoduzit• n sun. org .ni-
sação. . 

!'{ão püde ac•}tbt•. n cm~nda relativ:l á !Ll~'orria. 
elo cscrm·os peh>jnat1s de p:trochin,peh_Jleces
sidade uc nssis!ir ao ::r.:>ccss:> lull represen
tan te !la f:tzc:ula nacional ; . e qu:t~lLo :iquella 
(JUCl so rs:"c:·o ,i edti~ct~.i:l cb ingeriuos, não :t 

pólo :J.e;c:ta.t· ta~tu;tu_, om cousoqucnéia de ha
vo:· !Utlltos estnoe~cellncuto~ desta o7<lem a que 
so1•ia preciso igrtaJmcnto :lltendet•, sob '· pena 
de ser censurado o goYerno de fa;-ore~cr a \\n! 
c a outros uão. · 

Não aceit:t as enlend:ts qtJC se 1•oí•Jre:n ~ 
Ul\Íã.o d~s linhJ.S telagraphicas Nm os con·cios, 
:í. gnr:.tntill de juros a uma comp~nhi::\ zooto
chnica e ~ a.u"ilio;; pa:•::L a. con:strucç'io c\ J um 
netos la. lo. 

ll::.ncos, ctnaos !lS medidas que acho. eonvellieute 
;~dopt::.!' 1 · 

Os go\·crnos têm até hôj e legisla.d') da pre
fo;-e nc i:J. a bem da la vonra do su 1 do q u 3 d9 
11ortc. 

O or:tdor entra em considerações no intai to 
de prov:u• qttc, :<pcz:..r de Gscassearem os IJt·n~oa 
escravos no norte do lmpet·io, nem por jss~ a 
s:.u lal•oura diminuiu, e pelo contt-a:·io tem 
elb semp>'e' id<> em pr~gressão crescente. En
tendo que os fi.vm·es feitos A cultura <lo café 
il.ev~m ser extensivos à~ culturas ch cnnna o 
cl:l a lg-od:lo. 

Procum domor:stra.r que os favo;.-es do ballco 
do Br:~zil só aprJveibm ús provincis.s do m l, 
\-endo-se as do no:-te ou :-r>das com juros muito 
mais elevados. · 

SolmJ a e;neml~ ~ebL-•n. á :J.P~ c)SCltt:~çJo de 
ti talos s:\ieutili~os a. que cst:\o suj ,:itos os ~~~
genheircs ci1·is, e:~lcm1o 'l'IO ú uutet·Í:l par:~ 
ser <1is~utida em proj~~to C5pt'~i:ü. 

Ni\o póde n •oil:l.r •• oJUCllda r clath·:t ü. ;;ar,1H
Ü:t de jur.os do 100.0Cl0:(Kl0$ a ewpríl:~as de e~
tra:L<~s de fet•ro; comqu mto o pcn~:1men to do 
governo sej:1. :_mi:n::ti• cst,:s omp;•azas. n:io pode, 
ll lS :J.~tuaes cu~llmst!ln~l::ts, fs.z<lr tal r oa :oss~o ; 
e llU:J.Jüo:is c::n~n:l:ts q1te s~ rcfe:·c,u a enge
nhos contr:~.es, só póclc :t~cit.n.r :1. q uc nutod1.a o 
;.;-o~·erllo ~ gaz•<~nt[r mais 400:000$00J. 

Tnl cr.~ a neo::essidnde se!iLiJ t pelo norte quo 
P e;:na!ubuco or_;a.nillou a socicdado nuxiliadora. 

I •b. ngricnh ur:\, formulo o o projcct~ de seus e s
l:\l.ulos c snuuJcllcu-:~ :i :tpprova.<;ão llo governo 
imperial, iniciando 11:1 proYinci' o credito agd
col• c não p;·et cndcndo d:> governo nenllu1u 
f:wor, porém pu~:~. e simpl' >~ucate o cumpri
mento dt\ h i. Dep:Jis d<l muii..'\S dclon!):n foram 
os est ttntos :\ppt•ov ;t~os, elimin:tndo-sc. porém, 
a pa.rte <JUC a1nis intc•·as>:tn :i :tg·ricult_ura elo 
nor te. 

O Sr . l\'i:tl.U021 Port~lht ll:lo 
espcr11.v::> ter do entrar neste deú:üe n:~ prcre 1lc 
o~c:tr.iilo, p:H·6m vê-se forç:tdo ::1. iss::> pot• cir
cnmstnncia imprcl'ist:L, o si b"m ·jUC 11ito poiS.1 
MO:tlp:>-nb.ar cs noht•cs Ol·ailo<cs c1nc tc:n 
o~~npado a. t:·lblln:l. ve-so for~ado a faz~!' :\!ga
mas considerações em nzão do clisc:Jr~o que 
ne:>.b:l de proferir o nobre minis'.:'.:J ch ~g~ic•l l
tur:l . 

S. E:~:. declnroa á camara qu~ consi(l<lr.wa 
e0mo d~vendo ser estl"nnha :i. politica a oasta 
que occups. pedindo o au:\:Uio de :1mbos os· m.r-
tiàos poHticos . · · 
, L on\'a o nob~c min is ~ro pelo sryu modo •I e 

<mcarar os ne,;-"cios :dr~ctos !i s:t:\ l>l\Sta <! pe
dir~ a permiss<to rh nil~c:•m\·~r alg•ttnM obscr
,-:u;õcs 11ue lbu su;;;;"!rirnm o dis~ ~tr~o d·l 111lor. 
minist.ro. Assi•u pat·., ce-.-luc rp1c ~ aour~ mi
nistro não occupott·se ol~vidaiU<Jatc Ctl:ll rcl:u,ão 
ao ensino profissional. · 

E _ sobre este ponto des,~jarb. conh:ccr q,mJ a 
opini&o do gov~rno. Tambem p~rg<int;~.d o qtv: 
pensa S. Ex. sol>rc os :l•l>:ilio> '1'1C a· .. vcm ~~r 
pl·usta.dos á brctm:t. . 

Euten<le o o~adr,r qne pocpen::. foi :1. ·qn:~nlin 
consi~nada pat'<1 auxüios :i agricnltur n. o ~ue 
podar~:~ se: clb dob1·:~da o ,inlg-:~ r111C n.ssirn 
mesmo não soi·iam utt~11did"s tout)s os re(J:~mos 
d'!St:l. nos>:J. IHincip:l.l font~ dG rendg. Nii'> cen
sura. o a~tual gabinete peb. f:1.ll:~. do C"Iacu, ão da 
lei de 5 de ~o-,·o:nhi"O d~ '187'5.-

O orador onl~·-' em hrg·as éonsidet•::~.çües sob1-c 
oste asump to c conclue podindo ao nobre minis· 
troque externe a s~w. opini\io qmlllto aos ll3llcos 
de credito r~al, pois julga rr1e a J.:\youra deve 

· _noor qua.es os auxilio> com que pódc conto.r 

· Si o gove.·no nio OSià dispo;,to a dar o"Iecu~ 
:i lei de :1873, n nlí? c&· 2'<>ri<ntia de juro9 aol 

E:1tret:tuto :1 sociCíla. l .- •wxilindon d.t ~S"ti• 
coJt\H''' te m prast•l(ltJ r->le,•(l.nths ~orviços. · 

RcclMl:t p).rn. a Stl:\ proYincia a priorida-io 
n~; fnlld!lçiio de cug~nhos centr1es. Not.a que 
h~jo nc:i.1 scm1we :~. conces~ão do> cnganlios 
ccntr:~.-•s c conccdirl:l de-.-irbmente, sc:mdo <Jne 
s:to ~m ger~l os capitalistas que obtêm estas 
concl)ssões. W de opinião, pm)m, que, si b om 
que sc:np1·c aprol'eite ,; lavoun os_cngcnl,os 
ccntr:tes. cnnvem cntt·etanto haver nmita eau
tel:t nn di~tribuição deste prÍ\"ilegio. . 

i:'olgou ele ouvit· condenmr o nQbrc iniuíslt·o 
o s\·stom:t de colonis1ção po;o contrato o~ :t ta.nto 
por Cl\b~\.:1. Peilsa o orador que a colonist~.~.ão 
deve ser f;wot·ccidit pelos meios ipdirect.)s, D1as 
nunca. torn3.ndo-se o goyerno eni··rczari<> Otl 
,;on•l•Jtall:JO <!Olll Ín t.•oductoro; ele cnlOll03- J{e
<:OttliCCC r1uc d•.: prcfct·llnci:~:- o·; colonos p1·o

_ rut-:w;1u a;; pt·oviuci:c> llO s~t em r,\r,ão,clo $C11 

clitu 1 111ais mncno o po~ íss~ j1tl:;<t C[llc' Í:\7.·SCl 
pt·cc 'so p~r:~. ~ u?rlc I> use a• mo~ os du ap~·~vo_ilar 
:\ p~pabc;.ão nactonal que proc1S."1. se;· dmg:cb. 

Ql\:mlo :i c:tlcchose p:~.rccea-lho quo S. Ex.: 
esttwll \':J.Cillanto, si •• de,·eria ontrC!g-;11.• ao pc,d )1." 

o::cclcsiastico ou' ;~.o poder civil. Observa<> ora
elo!' qnc . o ;•c ;ultt-do ela. catcrhese J>nrcr.e ter 
ol::l~o l"CSl\lt~dos nogati.vos:üó hoje. Entmdo o 
or :dol·.{rnó o chmcnto cede ;insticoé o qac-tco:a 
d:tcl•) melhores resaltndos n~stc sc~y-:ço, c que 
6 g~~arno 11-w~ persistir em lançar m?ío do seu 
au:,tho. . . 

Diz que o nobr~ m~nistt•o niio se occu:JOÚ do 
\tma. craastiio vital :o elemento sarvil. O uobro 
11rcsidcnte do ~onselho declarou no parlmucnLo 
que o governo tr:\L'I <lo augmcntsr o fundo c1o 
omanci{>a,ção ; pcrgtl!lt.a.rii. ao uobt>.) ministrõ 
da agriculttlr:l. si cnntenta-;;e com (!Stll m:!clida 
ou pretende ir alóru. Qua.ss as medidas que o 
nobre ministt·o cogita: apresentar ao'p:l.rlam~n\-01 
O que pretende com relação :lOs ingenuos, a 

. bem dll. SU:l. Gd\lC(\,Ç'ÜO 1 . 
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de i871. · · · lpancma. · · 
O orodor occup:~.-s~ · larg·ameuLc dtt lei I actu<1-l di~actor d:l t..b:ica. de fer1·o de S. João do 

S . E:t . occupoa-se t:.mbem do alguns pol·tos S . R..-,l[ol·,ira dç BaiTOs--Pw.da ·Souza. 
e das providencia-s que reclamam . Com relação 1 - .. l[ al'ti;n Fr<.~ncisco . - Martim Fra>~cisco 
ao porto do Ccar.i :L descrip~.-10 feita por S. E::s:. Filho.- .-ibela1·do de Brito. . 
fil!a muito :lqaam d9. l"e:llid:lde. l~mendas ao projecto offereci<l:l pela cow-

Fl\!l votos lnu·n que S. E:!:. busqtto os meles tuissüo de ot·çamento : . 
ao seu alcance de pt·oycr n os te po:·to com os 
~elhor,unenlos c1uo tão urg·ontemente cllo rc · N. 4 . Onde se diz_- Sttppritu:~;·se - sejam 
c:lnma. Em rer6,·en;ia ao 1\e p ,wu:.mlmco co- r~sta.llelecidls a ~u~r11~a e a constgnação lle-
nhece o plano de S. E :I.: tem, pJis. a cspc :·nn~a dlC! as na r,ropos !.A. . 
que S. E~ . , nehando-se n:\ o.l.t::t adlllinistt-:-.çiio, N · 6. h estabeleça- se a con.~•gna.~ão pedida 
procuraró. r.aalitar a sua id<b. ·· na proposw. - . 

Em seg-uiiis. o o~a.dor occup:1-~e b i·g-:tmcntc . N · 7 · Restabeleçam-se a rubr1c:a. e a eon-
com. o estado dG presidio do ]!'ornando do No- s•g-nação proposlas. 
ronha e e.sper:1 que o riobre ministro pedir.\ os N • 17 · Rcsto.bcleça-se o peditlo .da pro-
meio~ . precisos para. mclhornr 3. _sort; dos~ c pos;:l .. _ 
pl'CSld:o o certamente o poder lcgtslatlro não ~ · 1v · Restabeleça-se a prOJ,>OSta. ~ . 
Ih.' os n '!gar:\. :S:. iO. Restabeleça-se a. cons1gna~.ao ped1<h 

· . . _ . . pnl·a a const.ruc.,:w de uma ponte onu-e os 
U nolJro ~n~tr~ o~c u~!)u-~e com. 35 est.r::d.<s lxl.irros de Santo Antonio e S. Frei Pedro Gon

tlc fetro d': pr_oVJncla do Cc:lra , ma~ nadn dt~5~ çalv~s. na cidade do Recife, c acrescente-se 
com ~ebç:~o aq d: P~rnamb.uco, pelo q~o pcd .r:~ mais 150:000~ p~ra. as obras de desobstrucção do 
p cr!ll1ssfin par:~ chamal" a s~ ntt~nçao p:nn ° rio S. Francisco entre o Jatob:i e Sobra.dinho. 
)\\UltO que sour~ o .~7(11~pto tem cltlo o> rept·e- N. Zi. Acrescente-se 1\ quantiA de 200,:000$ 
senta.ntes da sua piO'itnCI:t. p:t.ra constr<tcção . da linha do Ceará. ao Mara.-

Pedo :t S. E,., 'JllC ht1sr1ue modific~.r ~ s La ri- nhf.o; p:~~s::~ndo por Pia11hy, o mlis a de 
fM o lcmbr:t.'l'ti r1ua, r1n:m Lo :i. t:wifa d:1. cslr:ltl:t 20 : OOO.~ .parr. acqllirição do predio que serve de 
d~ fcl"!'O do Lintoeiro é este um ponto 'l\lO me- cstnç-iio telcgra.phica em Maca.hé, ditninuides 
rece muita attcuç;ío, pois que prondc-::e :i da o;- 100: ()()/)$ quo se destin.awtm.-Be;-érra de iJl 11-
trall:~ d~ fer;·o de S. Fr~ucisco, cnjo eou!1·at" •lc:c$ .- F. So:.lre. -.4.nto•~io ele Siqueira.
pcl'mitte que o preço do transporte n(l.qnoll:\ Rc:c•·•·a Cavalccmti.-RodrigtcC$ Junio1·. 
seja elevado ~. tê 40 °f,, da tari r:~. d·· ~ti.\. 

Antes de concluir deve dlzer que p:..t•eco 
S. E~ . labor:~r em e..1uÍ\'OCO com rela~.:lo ;i novn 
tarifa. telear:~.ph.ie:t. Si e:u um on em outro 
caso a tarifa modern·a 6 m'lis f~vor.wel do quo 
a antiga, nr. gen~r:lli<bde · dos casos à mais 
o:t;~t'osa. o contrari:1....._.., opinião do nobre mi~ 
n1stro. · · 

Ao concluir não pode dcix:~r do f:~.1.er votos 
p:~.r:i· que o nob~a ntinist.·o na gerencio. elos ne
t;ocios que co~ram por sua p~t.:•.:nii~ so limite 
:i simples indicação de mc:\id~. mos princip:ll- · 
JMute envide to:los o;; esCOl'~"'~ p:H:l fie!monle 
f:t"Cl' cxccubr <'l[UC!las. \{,uc · fõrcw ndop tJdas 
pelo porb· logislativó.' ~i'assiin snccel.\cr, o.pair. 
nppbudit·:i :t :Hhninis~pçã:J de S. Ex. 

Sio li.d:ls, apoiadas o posl:!ls em discn.sstiO com 
o projecto do Ot'ç;~me:c.to da :~.gricttllurl\, a~ ~c
·guinr.es emendas : 

Fico. o g'OI'OI'DO autori;m<lo p:1.r:t l'Ctl.OYar, J>Or 
cinco mmos, o contrato do colonis~çiío com :t 
sor-íP.dacle colonir.arlol':~. do Hnmbut·go do i8<19, 
o r1ual findou ~ i <le Abl'il p nssndo. 

Sala das scssiies, 20 de .Julho do i SS2.-
Escragnollc T~unay. · 

Ao§ 19 a.u~tncntc-se :1. quantia de 60:000$. 
destinadn :i ••eforma e snbsti~uiçii'o do material 
destin3.d:> :lo melhoramento c conserv~t;.íio do 
}lOrto do Recife , · · 

E!ll 20 d~ Julho de i88Z.-U&ys~3$ Viamta. 

O governo fie:~. :mtoúzado a despender até. 
600:000$, o.lem da <.!nota. do or~mon~. pari 
os melh'Jra.mentGs D.ecess~rios1 e propostos pelo 

C reditos cspeciacs 

N. :~1- (Porto .Aie_g-L·e a. Urugunyann) : -
Res~:.beleç.a-se a Jlroposta . _ · 

N. 32. (Lei n. 2450 de · 2~deSetembrode 
iSi3).- Acrescente-se: - ficando autorizado 
o goret•no a garantll- jm·o, na fôrma da ·lei n. 
2450 do 24 de Setembro de 1873, a.tó ã <tUantia. 
da vinte mil contos de rois (ZO.OOQ.()0%'000). 

N. 34. (Prolongamento da estraâa de ferro 
D. Ped~o li) • - Acrescento -se ·: - incluida a 
constrnco,:llo de um rn.nml par-.L :\-cidade de Ouro 
i' reto . 

N. 35. Act·oocente-so :-ficaodrJ o goYcruo 
au tot·ir.ado a garantir j'lli:o-·i te ~ 0/. ao a.nno· 
sobro o .:apit«l de 5.000:()0{)$, que fôr olfocth·a
lllonte emprcS'IJdO, 11:1. fórma da lei n. 268i do & 
de NoYembro de i875; 'n:t constru~.lío de en
genhos centracs dostiil:ulos· no f:ilirico de as
sucar tlo cannn: 

A!lditi'DO 
. A cousignnçüo de 5. Hi8:993$S90, clestirwrla :l .. 
gar:~ntia de jtlN~, seja clcvad:~. a !5.S08:553$890, 
comprellendtdns as seguintes ' 'e1·00.s : 
Estrada ele Bngê a Cac~quy.. . . • • 42:920:!.'()()() 
Estrada de C:t.cequ~ (\ Urug-u:~.yann 64:520$000 
Estrada. de Qunra.hun :t ll:~.q 11y. . . . 32:12&.;.'000 

Bc.;erra ele :ll(mczes . - F. Sodrê.-Antonio 
de Siqueira. - Be;;erra Ca-oatca,\ti. - Ro-
drigues J Hnio1·. · 

A.cUiticos ao OTÇlUlW~to de despe,;a ôrài711.D'ia 

§ Estrada de !erro da. &bi:l. a /· .. ::: . 
. S. F~,mcisco (prolongiuncnto) 
-rara o lrafeg:> ... ,. . • . . . . .. .. 2j.() :0Jü$000 
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§ Estrada de ferro do Recife a. 
S. Francisco (prolong!Lm mto) 
ps.ra o tr:tfego • . . . . . . . .. . .. 240: 000$()00 
Be::.erra d,e i-Iene~es.-F. Sodre.-.{Monío 

de SJqueira.-Be::en-a- C:a~alcantí.-Rodri
JJUeS Junior. 

Vai a imprimir~> seguinte 

&dacção do projecto n. 133 A 

.. Emendas feitas e apJltoVada5 pel~ t:l.mara 
do.s deputados á propoata do go'l'el':no que ~xa 
a despeza. do ministerio .:b marinha para o exal'
cicio de 1882-1883. 

Acl'escente-se no loga.r com~eteute: 

A a.ssembl<áa geral decNta: 
Art. O ministro e secretario de estado 

doa negocias da marinha <i autorizado a despen
der com os serviços deüg-n.ados nas seguintes 
para.graphos a. quantia de 
N. i. Secret.a:ria de estado: de

duúndo-1e 9õ0$000 d~ 1 
pra. ticante, 300$000 des
tinados par:l. cava.lg3.du
r:~-s e 73u$()00 de 2 cor-
reio~-........... . • • . . . 112:260$000 

N . 2. Conselho naval.. . . • . . • . 24: 800$000 
N. 3. Quartel genel"nl : ele-

Vll.ndo-se o s3>la:rio do s cr· 
vente de 35~000 mensaes 
a 40$000, pela razão de 
&er a dita quantia por de 
mais e:dgua para re-
tribuir um serviço que 
obriga. diariamente estar 
o empregado na repar-

, ti~ão das 9 horas da ma
nhã á.s 3 da tarde sem 
dar'-lhe tempo a qualquer 
outro emprego ........ . 

N. 4. Conselho supre1uo : ele
vando-se 584$000 na eta-
pa pela. l'eforma de um 
vice-almirante em ~lmi-
r&ll_te (Decreta de Feve
I"eiro do corrente anuo) .. 

N. 5. Contadoria. : elirnina.n
do-se 1:2.'50$000 do aju-
d:~nte do porteiro, por cujo 
fallocimento ficou sup-
prilllido o logar n~ fórma. 
da. lei n. 2940 de 31 de 
Outubro de 1879, e ele-
vando-se o sa.lario do ser-
ven.te de ,35$ a. 40$000 
pelos motivos já ex: h i. 
bidos ..•.•.•.•.•. , - .... 

'N. fi. Intendencia ...•..•.... 
N. 7. Auditoria ........... .. 
N. 8. Corpo de. arm~da: a.u-

gmentaudo-se 40:000$ 
pllra se po<lr:r dar cum
primento e exec11ç.\O ao 
projecto de lei que manda 
que as pl.'QtnOções sejam 
feitaa à prO;JOI'ç1o !iUB ae 
forem dando a~ Tap• ; 

32:580$000 

12:684$000 

H4:005$000 
99:08!$500 
4:670$000 

assim como augmentan
do--se o salario dos ser-
ventes de 35$ a 40$000.. 928:876$000 

N. 9. Ba.lll.lllão ILavaL : ele~an
do-s, nesta verba maia 
29:071$110 de conformi
dade com a lei de forças 
de m11-r (Decreta n. 3076 
<le 21 de Juuho de 1882); 
sendo 15:0;1$110 para o 
augw.ento de t50 praças e 
um cozinheiro. e 14:000$ 
na t~bella do material pa
ra. o augmento do farJa-
m •nto e enga.jarnento... :103:791$820 

N. 10. Corpo deim eriaes ma
rinh •iros: reduzindo-se 
1:000$ do aluguél da 
casa para quartel da 
companhia na provincia 
de S. Paulo .......... . 

N. U. Companhia de in vali-
dos ......... , •......... 

N. i2. Arsena•s : elevando-se 
01. verba com mais a 
qua.n tia. de 400$ para os 
vencimentos dos dous 
actuaes con tinuos da se-
~e taria da iuspecçào do 
arsenal de m~rinha da 
córte, na fórma do § 2° 
do art. 17 da lei n. 939 
de i6 de Setembro de 
i857; COIU a de 8:7{0$ 
po~ ser de grande ne-
cessidade ao sm·viço do 
arsenal da provinc:a d;J. 
Bahia mais' oito rema-
dores dé ia 2a e 3~ 
class~. e par'a que h:tj& 
no desta côrto o logar de 
um engenheiro hydrt~-\l.-
lico com os vencuu1Jutos 
de 3:600$ annuaes; eom 
a de 92:000$ 11cando o 
governo autorizado ares-
taurar o pessc~l artistic\J 
e dos serventes , bew. 
como o quadt•o a os venci-
mentos do pes~oal o.chni-
nistrati vo do arsenal de 
marinha de Pernambuco, 
segundo a legislação an-
terior aos d e c r e to s 
ns. 7680 e 7681 de ô de 
Março de i880, e poden-
do dal' a.o m0smo <~orsenal 
a orgnniza~ão que jul-
gar mais conveniente 

837:f68$000 

9:353$000 

ao serviço lJUblico •... . , 2.951:609$575 
N. i3. Capitanias do portos : 

elevando-sé a. verb"" com 
mais 2:760$, para o ser
viço de um patrão e oito 
:r-erun.dorcs da praticagem 
da barra do Rio Doce, 
na provincia do Espírito 
Se.nto, tl.'iueUe ã. 3\J$(100 
menuea e eatea á. 25$000 
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cada um, e, na ta.bella 
do material, elevando-se 
tambem. a 40$000 o sala
rio do servente da ~a
pi tania do porto desta 
cõrte ; e ~~om 1 0:000~ a 
de praticagem da barra 
do Rio Gr8nde do Sul, 
devendo applicar-se este 
augmenoo a. malhor:•.r o 
material e vencim~nt0s 
dos em.preg.1dos da mes
ma pr«ticagem, do modo 
por que o govern.o julgar 
mais CCJnvenicnte. . .. • . . 213: 170$)()0 

N. 14. Força na v •l ........... i .400: Otli•$000 
N. 15. Navios desarmados .• ,. 12:383$800 
N. 16. Hospitaes: red:nindo-

se a verba de 960$000, 
d9 alu~uel das casas para 
os medicos da~ enferma
rias das pl'O\·ic c ias do 
Espírito Santo e Santa 
Catharina. . . . . • . . . .. . . • 214:468$700 

N. 17. Pharóes: · ele\"ando-se 
a verba a lD.llÍll 660$000 
de um servente e lUna 
pr&ça. para o servi~o dos 
pharóes da có;·te, que 
exige ma.iEJr pessoal, e 
na provinci:1 do Rio 
Gnnde do Sul a mais 
i:320$000 da ditl'::r~o.
ça dos vencimentos de 
11 terceiros que pas~''m 
e. segundos pha~olciros 
eoro 40$000 mensD.es, e 
em Santa C1l.tharina com 
mais 480$000 de ma 2° 
dito D.Clpharol de lml>ttu
ba. : deduzindo-se na pro
vincia do E>piritCl Santo 
360$000 de um :3o phnro
lsi ro e na proviu ·i:~ d.o 
Maranhão 480$000 de um 
2° dito, ambos por deane-
cessari1s ao serviço... . . 162:154$000 

N. iS. EscCll.:l. ds warinha: ele
vando-se a verba com 
ma.is 1:000$000 dos ven
cixnentos de um arnanu
ense no collegio naval, de 
accôrdo com a reorgani
zação ultima e reduzin
do-se 1:200$000 da um 
carpinteiro. . . . .. . . . . • . . i68: 955$000 

N. 19. Reformados........... 272:821$131) 
N. 20. Obraa: 

Augmenta.ndo-se a vei"ba 
com 100:000$ pela neces-· 
sidade de maior nUl!lero 
de pharóes na costa. do 
Imperio; providencis que 
do governo ha sido ~o lici
tada pela marinha roili~ 
tar e merca.nt ~ ; e pa.r~ · 
levantamento de no<:Q~ 
e concertos dos actuaes. 
p:J.uitoa dos qua.ea, qu.~r 

na eonstruc~tiio quer no 
systema de luzes, care-
cem de refol'toa JlW!Ilpta 
e immediata .......... .. 

N. 21. Hydrogt"<tphia ........ . 
N. 22. Etapas ..... ~ ....... .. 
N. 23. Armamento ......... . 
N. 24. M~;.uições de bocca .: 

350:000$000 
13:450$000 
2:920$000 

50:000$000 

Elevando-se a verba. a 
34 i4:l2$440, sendo .•.... 
30: 112$-'500 para l'llção 
de mais 150 praças do 
b:i.talhão naval na con
formldáde da lei de força.s 
que tem de vigorar no 
exel'cicio corrente .•.•.. 
3:4l2S750 pa.ra ração de 
i7 enfermeiros de diver
sas províncias :e 907$100 
para quatro rações ao 
vic1-director, dous offi
ciaes e um offici< 1 de fa
zenda ao set·viço da es-
cola. de marinha. . .. .. • . 1. 438: l.11$i60 

N. 25. Muaições navaes..... 380:000$000 
N. 26. 1bt ·rial de collstrllcção 

naval................ 1.000:000$000 
N. 27. Combmtivel. ........ · 300:000$000 
N. 28. Frete•, etc.......... 60:000$000 
N. 29. Ev'lntuaes.... ....... 140:000$000 

§ i. o 03 vencimento; do direetor geral da. 
oe ·reta.ria. de ~stado dos nego ios dr< mllrinba. 
serão di.>tribuidos p h. me;: roa fórrua que os do 
dir ctor da se;rctaria de estado dos negocios 
da guerra. 

§ 2.° Fica el ,vndo, á. categoria de cadeira. 
o e n,-ino de u pp:ue lho e manobra da esc oh de 
marinha, sendo elevado i caLegoria de lente o 
re~pectivo p:-ofessor com :>s vantagens e gar:m-
tis.,; que lhe forem inherentea. · 

§ 3.° Fica o governo aut.oriz.tdo a comprar a. 
pro,,riedade que tem estado alugada para. quar-· 
tel da companh:a de aprendizes marinheiroa 
na cid1de de Santos. 

Sala das co!llmissões em 20 de Julho de 1882. 
-Alfonso Celso !u'iÚO!'.-Generoso Marques. 
-Leopo ~'lo de Bv,lhões. . 

O Sa. PRES!DEN'U!l dá par& ordeul do dia 21 
d~ Julho o seguin~e : 

1 .. part~ 

c.;ntinnação da 2"' dia~ussão do orç~~oll;l.ento da.· 
11gricultura.. . . 

Discussão nnica do proje ·to n. 35 B at>nndo 
um credito para. as despezas <O:Olll. as obsarv.a~ 
çã.es da passagem de Venus pelo disco solar. 

fl~par-te, {ris~ 112 hora.s ou antes.) 

Continu~ção da. s~ discussão· do projec~D 
n. 147, sobre alistamento eleitoral. 

2>- discussão do projecto u. iiO A, vindo ae
nado,sobre· promoções da armada 8 cl&S!é.i &ll-

.llex:;ts. . 
1 .. diacussiio 'do proj~\o n. 168 relatiTo i I jubHação da conselheiro João Josê Ferreinl de 

1 Agtrlar. 
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Contin;l:>l}i:io da di.scussilo do proj~cb n. 23 A ! f')n:;o Pe~na, F :'\icio do:; Sa;nws, Gom~s de 
sobre estrada de ferro Baturitó. _ j Cas:t·o, ,.,S1h-a.. ?l!~fra, Tertuh~no _ Henrtqu~s, 

f a dis~us.ü> do project?. n. 13~ A,_ t•c_l:~tt\'0 ~- :\lct?!l· ~- B :h~:.:.,•m, ;\.nd,·ad: F1gue!ra, M.:mllra. 
ã. íahricn da matriz d:J. \ üla d ., ::'-. Sllll'IO, nr1 de B:J.::roõ, Rar::..~ da .. t'a.,~g), Cantll:o, Abeb.rdo 
prv1·incia de S. Pnalo. de Bmo, Pcre:ra.. da. S!lv~. Souza. Ca!I':Üho, 

1" dis·ussào do projccto n. '1-43, a.brind" <~.i:l D~r~u.e-Est~?: Teu:etr:J. , !k~na>~., Almetd:t. Pe-
cr'dito ao rainisterio da ·•gri(,ultur:J.. . I re:r-.1, GcmJ.mano, Fene1ra Vianna e Passos 

i" discussão do proje ~to n. i~ A, :?.uto:-;z:tnd~ , J.Iu·unda. . 
o ~orerno a. con;ed~r a g-s.!an_tt::~.. tie Juros ~~a l Fn!tàln, com '_""usa_p .• r~icip~à.:t, osSrs: Ad:·~a
í •:o sobr~ o capltal nece;;sano" o:ol'!-stc·_ac0"0 1 no ]'wtP.ntél. Al'ltCnto Pmto, .UYes d~ AraUJO, 
de = estrada de f•rro nn pronnca de F')rn:J.n:les tlo OliYei:-.'l, L:\ç,crda Werneck.. 
Serg ipe. · Olyrupio '.'a.il~dão. Pel'ctti. i'ianna \'az, E~pin-

l.'!\'ant()u-s ·t a scss1o às 5 1{4 ho~a.s da: do!:• c João C~etano. 
t:trde. F,titMn.sem caas~ pa.J."ticipad_., os S.·.;: Ba.do 

t u~ Lcopoldina. Co.>t~ Pinto. Manoel Cflorlcs, 

\ 

Roddg-uc• Pf>i-rotq, Rodolph'o D1ntas e Sil\'ia.no 
Brandão • 

• \Cl . .\ O.\ 3i~ SESiiÁO DI 21 nc: Jt'L'i.!O Dl: 1SS2J E' !id.\, p •)Sta em disenBSão e sem debat& 
. . . approv!l.da a aeta da ~essão de ZO de .Julho 

Ptesule;;c&a do St. Lu-ta Du"-rte . \ cor~::.t·' · 

St~I:I!A!ii.IQ.-:,.to!&sT<.-Ra~ucrimcoto.s do; Sro. E;- ' C S!t. i• SJ::CR:n:ARIO dá conta do. se!uinte 
,· r.s;;nolle Taunly, A. Spioola c .;tco!ora..to Jur.iGr. Cun
linuaç:lo oh :!•.Ji;eu;;ão> Jv or~>llltDIO u~ ogricult~:-J . 

l::tleerr.:am@nto c V.>t~4,;!io. OlJsCr\".l~~t:i .J. :s ~r~. li.• L a 
lr.1chat.!O, .\ndr.1dc l"icucirâ, Dj!l~!"r.:L tic .":1~~a.::r.ui, L:u· 
quo-Estriid~ Tth:eira, Dian~ t .E~e rJt;í1•Jllo 'f~u!ld)' .
l)t: (nssãu do projccto n. i~;-~Ji.t< t:l:!JC;;.t.o e!c:ta :-~1. 

Di~ur;o d o Sr. C.1ntliJo d~ Oii t.-ir3.-0roc<~J <lo <i• 
t>:>r:l. ~ de lu .b~ eorrente. 

F: X PEDIE:\'TE 

Oi!i.cios : 
Do :':liuisterio ci.os neg-ocios do imp&rio. de i9 

de ll.llho de 1SS2. dando plrtc q uC!, por officio de 
7 do COt'7énte mez, recebeu cODimunicação do 
pr.:sidente d:J. j!l'Ovincia. das A.hg-0as have~ de
si;Mdo o día 1 do mez proxiuo \'indouro p:~.ra 
se proceder :i eleição de um d9p!lto.do .i o..ssem
bléo. g<:!ral p~b -1• distt'Íclo dnquella província, 
aúm dn preencher-se tl Y<lg"~ deh:ada. na. rc
specti>n. eamara pelo conselheiro Lourenço Ca
yak:\nti_de Albuquerque, nomt:::n?o ministro _e 
secretano de ~studo dos nagouos estrangei
ros.- Inteirada. 

A's H horas, feita a chamada, acham-s~ p;·c
sentes os Srs.: Lima Duarte. ?lratto. l\Iach.,.do. 
Ribeiro de ~renezes, Basson, Vieira de Andrade; 
Theophilo, Escragnolle Tt1u.nay, ?-Iac-Dol\·e!L 
Cruz, Sih·a. i\faia, fu.!i$bona, lg-nac!o !'-1artin5', 
Antonio de Siqueira, Rodrignes Lil11a, Pereim 
Cabr.'ll, Gonçak~;s Fer!'eÍ!'!I, Alcofor:ulo, B,\!'ão 
d:l. Est:l.llcia, Illhóa Cintra, Aristides Spinob, 
Bulhõe~, Prado Pimentel, BE:zerra de )1ene7.Cs. Do mesn1o mini~terio, do 2(1 do Juiho cor· 
Prisco Pa.raiso, T:lrquinio de Souz:-•, Con:...'l.gcm, ~ente. remettendo o requeria~. :n.to. competen
Jo:io JU.\"encio _-\lv'!s, Rodri~ues .Junio;, Sin- temente inform:.do, em que o o:onselheiro Dr. 
;:).l, Salustiano, Mn.rtull Francis~o Filho, s~- Fr:.ncis o Ja,,; do Canto ~ )lello Castro ~l:LS
raphico, Almeida Olh·eira, Genet·oso -'l!:trc1ues. c:m~nhas. lente i!e physic:~. da fu.culdnde de 
Bar-Jo do Gu.ahy, Car\·o.lho Rez~nde, Fr:~uklin medicin:l do Rio de -hneiro. pede seja-lhe con-

Dorin., Cam1L"go, C."-ndido de Oliveira. Souz,\ ccdicl:L j ubila~ão com ·todos rencim~:utos que 
Queiroz Filho, Augusto F leur_.-, ?.Inrtim Fr:J.n- actu:J.lmcnte perceb~ . - "\' commissio de pCln
cisco, PollllJeu, Paulino de Sou1.:1.. Ribas. Crttz s5es ~ orà.emdo;;. 
Gouvêa, :Maciel. ::'>lontandon. José MAri:lnno. Do me~mo ruinistario. de 20·de Jnlho cor. 
Barw de Canindé e SouZil Lefio. rcnt~. communi~'<ndo qu•J, na pre~ente data, 

Conrpa.recem,depoi:o da chamada. o~ Sro.: C(ls- são o~igida.> do prcsid~nte da [)fO> iucia. do Pa, 
tello Bl.'anco, Aifonso Celso Junior. B::~rão d~ t'(l.nó. as informa.çi:>e3 requisiL'\~~ por os ta :J.U· 
Villa. da I!an-.1, Henrique Marque.;. Gonç:>.h-e5 gusta cnnta.rn sobre o moti>o pelo qual nio s~ 
de C:~.rvalho, Felisberto, \"az de .Mello. Cuneiro pr.1cedeu na parochia de S;mto Antonio do 
da Rocha, Soa.res; Paula Souza, .Uf~edo Ch<l- A.rr;\i;ü Qa1imado :i. eleição de vereadol'es e 
ns, Coelho Campos, José Pompeu e Barão de jaizGs de paz n(J f o do dito mez.- A' qu"m fe~ 
Anadia.. · - :-. r~q aisiç.io. . 

A's i1 hor:1s e 50 minutos, achando-se pre- Do n1esmo wiuistHio, e-àe i~ua.l da.h . infor-
sentes 66 Srs. depubdo.'>, o Sr. pres!dente nbr~ mando que, por omcio de f5 do corrente ruez, 
a aei!sã:o, communicou o.p;:esideute .da pr-ovincia do Es-

Comparecem, depois de abert:\ ~ ~e~s~o " pirito S:\nto ba.'l'"r designado o dia 9 ''de Ou tu.: 
ainda. dentro da hora regirilental, os Srs.: llde- hrJ pro~imo l'indouro po.r.:1 se .proced •r à elei
fonso de AI':Iujo, Carneiro da. Cunha. Frl'ncisco ç.iio de um deputado~~ assembléa. geral pelo i • 
Sodre, Jooquin:J T~vnre~. J\ra11jo Pinho. Leo- di~tr!~to à <q;t !la pro>iné\. na. v •ga dei:t:1& 

. pol~ Cunb.!., Rego Bárros. BezeiTa C.-tval- n:: dit:~. C(lmal'a pelo úlleciment~ do desemb!lr
canti, Ruy Bar-boza. Zam~ .• ll-1anoel Portelb e ! gadot• D,tnid Accioli de AzeYedt>.-Int.: irada. 
Glysses Vianna. ·: . . j Do ministerio dos nen-ocios da. guerl':l, de 

Comparecem,- f?ra d:>. hoz:a re_~Sime~tal, os JiS de Julho co~rente, re~ett~ndo o re[!ueti
SI'$. Al~ro C:untnba, Alrnetd:.\ ~ogue1r:1,-.o\.f- mc.Hll'l. c-;mpete!lte::nente.inforlllSdo, em qu2 os 
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cmpregadoJ da offieina. lith~gra.phlca do :.\r~hi- ~ ·o Sr. E,;cra.,.""'Dolle Ta.una.y: 
vo militat'peclem aug-men.ts de vencimentos.- .- Sr-. presideo.te, houtem recl&mei contra. 
A.' commissã:o de pensões e ordenado!. algums.s irregularidades qlle :;e tem dado, por 

Requerimento de Augusto Josê Ferr~wi, ' comentimento da mesa, mas ao mesmo tempO 
officia1 reformado do carpo de saude do e~orci- deb:ei b'!m chro que a Of>posição couservadora 
to, pe<lindo p:t.gamento do que se lhe ficou. de- deposita toda a confian~ nl\ inteireza de cata• 
...-endo como medico Ih colonia. militar de Case- c ter de\'. Es:. (.-l.po :adQs .) 
ro11, disp1nsad? da. prescripção em qu~ ineol"rcu Nest;IS condiÇÕIJ> julgo-me autorizado para 
po1· te.· segwdo . par-a :~. c.a.rã.panlill do P.lfa.- f":r.er um pedido ao distinctopolitico qu~o occnpa 
gua!·:-A.' comm1ssão ~e fazenda. a c3.deira. da presidentia da cam:r.ra dos Srs. 

E lid:r., p:)sta em dis~u53ão e approvada a deputados e era que durante as nossas sessües 
re~a:c~.ão_ do proje_cto n. i 33 A, orya_mento do ou pelo monos dlll'llnte uma parte d~lhs, tivesse 
mUWiter10 d~ mal'mha parn. o e~erct~to de 1882 a bondade do ensurdecer tun pouco do ouviolo 
:>. .1883 • áireito. afim de- não :u:ollier a.s sug~stõea do 

Yio a im))rim.ir as seguinte;; Sr. i o secretario,que. segando me coost:~., IlOil 

Redacç(es: 

Retlaci;.ro, para a 3> discuss,ro elo pl'G}eeto 
n. i45, d~ iSSO, offerecido como emenda ao 
de 11. f 69, de i882. 

A asseDl.bléa geral •·esol v e: 
Art. 1.0 E ' ~utori.zado o go>erno ~ ffi~-:!dar 

contar ao Dr. Antonio Ferreir:J. Fr:r.n~.a , lente 
de patnologia e:tténa. da fu.culd.a.de de medicina 
do Rio de Janeiro, tres annos e tres m~zes, qae 
servia gratuitamente o loaar de p~ep.J.r:dor de 
o.nai.Om.ia descripth·a. 

Art. 2. • Ficam revog~das as di;;p:)siç~ em 
cont:nrio. 

Sllla das commissões o:m 20 de Julho de 1882. 
-Ildefo;~so de Ara1•jo .-Josê :Uarian11~. 

JW:lacçi!o ptlTa a :f.. rliscussito. rk emenda o;Ttt
cida pe€a commissao de. pensões e ordeliCt<lO$ 
ao projecto n. i59, ele iS82 

A asromb\éa. geral resolve : 
Art. 1,• E' :~.utoriudo o governo a cont;l.r, 

para ,. j ubil~ção do pro~essor vitalicio d' c:t
deira. de• por: u~uez do imperial collegio de 
Pedro 11, ~~noel Olyro.pio Rodrigues -3s. co,tr.. 
o t~mpo q_u~ ae li'luidar do seu magisterlo,como 
profe;ftor publico na provinci~ da Bahia. 

. Art. 2.• Re>oga!ll-3-C as d.i>p03içõ9s em coo.
tr.trio. 

S:.b ds.s commi35Ões em20 de Julho de iBS-2. 
-IL<ft(o!lso de .4.raujo.-Jose 3Iori(m!lo. 

&dacr.f<o para 3>- àiscussao do projecto 
tl. i'it de 1882 otfe;·eci<lo co>íl emenda. ao à.e 
n. 169 ill; m~mo am~o. 

ameaça com <'lgum.as .tnedidas de caract"r um 
tanto oppresslro. Pa.rece,na:verdade que S. E :I:. 
pretende propor a abolição dessa. tolerancia 
qutl c :riste no p.trlamento · de poder ~m falla r 
sobra Yario> assumptos não incluidos na ordem 
do dia os deput:ldos, d=te os trêS primei-ros 
ou:>rtos de hon de s !ssiio. 
• Ora, com elfeito não está ins~rida no regi
mento c1sa concessão que se torno11 de pra..'te, 
e p trece admittida desde muito tempo. (.4.poia
do~.) 

Pelo menos d63de ~111e fui deputado no anuo 
de 18i2, yi sempre a opposição az:u· l:u:ga.!Uente 
de,sa faculdade. 

Eis a razão por (Lue, Sr. !? residente, peço in
stt~ntemento a V. J:::t. queira cerrar os ollxidoa 
a. propostas e insinu:tções que sejam oontr:>.rias 
a ullla faculdade preciosa pano nós opposicio
nistas. 

O Sa. PREstol::--n: :-V. , E:I:. justo como é, 
hn. de eoneo~da.r em qae. todos os membros da 
mesn. se esforçam o máis-possivel para que· o 
regimento seja olJs~rra.do. · 

O SP.. T.Ut<Wt.:no oE Socu :-V. Ex. ê a ga
r:ultia da. opposição. (Apoitul os.) 

O S1t. E$CR.\G:SOLU: T.\C~AY :-St• . pr~$i
dente , desde a seg-unda-feira passada qne pedi 
a pala.ra. .o.fun de l>l~ oec~~r de ~su~ptos ~e 
importo.nc1a, eu1boro. aqu1 •1 no J?M'L _ au\~:1. nao 
meL·eçam o.quello. att:!nçáo de que s:oo dt;;n)s . 

Tratci SClm!llari.lmente do mOdo 1rregll!a.r c 
desconforUle ãs mais colllesinbas r cgi':IS d:~. s.r
chitectlU'a e bellez:l colll que se l~nntayo.m os 
nossos .edificios publicos nesta ca-p1ts.l. . 

Isto pro\'ccou Ullla ligeil":r. correspondenci \ 
anon:rma em que se me ~imav:t de = pruden
te nas minhas observ-~ões. 

~ assembl~ gel"::.l res~lve : 
Art. i• t• o go-P.rno a.u toriz!Ml.o r. cout&r· 

~rs. a jubila.~o do professor de m~ic~ do 
e:tternato do lmpería.l oollegio de Podro II, 
.!\latbiás Jos; Teixeira, o tempo em q~e elle 
,.8 rriu como professor' des..~ Dlllteria. no-Inter

Não me causou especie ~lg-nm!\ nem estr_a
nheza. tal impugns.çlío, pois a. pessoa. que o. :e:z: 
esta.v:>. o.o seu direito. NnturLimente eraa~gum 
desses pretendidos ~rchitect.oe !lue por ahi all.
dlm a :lfeiar o Rto de J&netro com os casa
rões informes, qu:: imaginam cepoiél serem 
ob~:>.S pcitn:\S de cotl$trueção. · • . 

nato do mesmo eollegio. 
· Art . 20 Re>og;~.rn-3e 

contrario. 

l\Ias, Sr. presidente,. nesse Jlles!llo dia. em 
qne &.Uei com certo c:llor da. ~ta. completa d•! 

as disposições em <:-osto n.•. edificação dos nossos l.llti~ula!i~s m~ 
~umentos, th·.e por· sing~lar coinel~l)ncUl um.• 
notici:i..que m.e imp;esslonou. ·!I _ma\S pt:Qfuu
damellte possivel, poiS ~o . domuuo da arte re
.prcsen~ u:u:1. vordadetra. e Jhgronto profa
niçlfo. . . 

- Sala dás ·commissõ: s etn 20 de Julho de 
!882.-llde(on~o ele. bo.v.jo.-Jose Mariano.· 
. O. Sa. P.JlESmnn: - t ~m n p:W..>rs. o Sr. 

Taunny. 
v. nr.-1:! 
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COmo um cos ~= monur:neutos àigllO'!" de~e l E' o ::n.esmo facto q1te ~ .ai da.r Tendom.m. 
nome h:J.n:~. ~u ci<::1do n~t:> cs.pi~l a a.C:ideoli:;; :>ug!llen~ o elifi.do da5 bol.h.s artes. qn~ na. 
das bel.l.as a:-:~. const.ruda deb"I..:S:" das \'!>t3.< · v.:~.:b.de e ae:a.nhado.rn.s.s abandonam o pl.ano de. 
imm.edi.-b.s do eminente architec~Cl Grs.Il<lje:l._ll 1 prüu!~vo a.rcb.it~to. poi3 dahi é ~lle p!:ovém a. 
de ~Iontigny. e :lpon.tada em quas1 todo_:; o; h- 11ecessuade d: p=l.' -para frente a. :f:?.ehadl. 
V!"ü~ d~ a..-.:hitecttt..'"<L. e por tod·:r.s os 'ujsilte~ q_n~ se ~.:t1lel' s:~.crific:u- ~a >erdade,tendo GJ::!!.lld
cue pas•;~.;n twr aqui, como seu lo <1!!!l> ç-eda- jeau de .:l!outiguy de a.ltera.r a._ sua primem 
é eira Joill.. dig ~ do m.üs subido apreço. . cl)!!.c :pção, propoz que se COlhtrlllSSem ga.brias 

Pois, Sr. preé.dec.te. n"" r;.oite ã.es~e m·Bmo hte!"lles é nlio pa>!mêntos que teriam a mesma. 
<lia por a.ca._"<) S<Jub: eu QU! · ; ~:;a.n. d!creta.h a altura do 3egund.o pasim :nto cell.tr'a!.. • 
destnl1çlo ds. lilld.J. fucE.ada da.Cluell~ o;diiLio: th. p)tts!lto. disco:-d:a.ncu eD.tre os sea.; pro
a.fun d~ ;;er r~con;;trciü, e:nb ~rol. deb:l.!s:o do jectos.e os do no>o ~hitoot')~ ~ue, respeíta.ndo 
mesmo pb.no, par-.. a fr~n.te <h r= u.m metzo. em part"' a oiln;, do mestre~ a. modiJi•;?- ·e ade-

Or.\, ~r. prt;ident~. comprehend; \·.E~. qu.€: ttL."Jl:> por conseg:ünte na. s= (!llA.si totalidade. 
o3 poucos q_ueeentem ern si ollillque~ ~centetha. E. sen!n~es, :;.inda qu<.ndo s,;; reprod.u:zisselll 
arti~rica !1iu pod.êm iicJ.:: calm0~ é mii ferent,,s com 3. maiol' fi.oieli&de tod:ui a$ inteuções do 

. :pel':lJlte = d.etermin çã·) d,:;;ss~. a~t<l:-iz,~ a.:r~<Jr.não frc~":i& ~ as>ign~ aili,naqv;e~e 
pelo ~o;er.uo ~:l.>Scu:Io. e com a :~.ca1ne:õeencr:J. b~llo CS.Ilto ao Rio. a.e J=ell"'. a ~sta..da a~ 
dos mest~s. q11e. forma.u.do o pe .S<Jài C.oceD.te GrJ.n.djea:t de J.Iont!g-n_y entre n.Q5. T~bem o 
thqu~lb a.::~de.uia. d.everilm :;:'"h: pc-ecis'- ~ilicw de 5yde!lham.. perto de Lol!dtes. possue 
me.ate o sign:tl 6. pl~:J.gem. de tH!l g-r:l;o.:ie " ~o:producção •?:S:.;;.<!ti~ C.os mon.ume!ll:GS 
a~tii;b. e'ltre n.ó,;. E' .]!ois, duplame!!\~ <ioloro,;o =l3 !!.Ot.:l.>ei.s do m.=d.o, se~U-!l·~o os ph!!os ~s 
oue semel.h.s.n.t~ i.rüci;;.üva. >·?n~ el:l>c :u:o.'"nte setH CO!lSt~uctotcs.e a•Je va.lm:. scn~ d.e em-io
do c~o.tro donle àe>~~ .. prtic o b.a.n:.•) q11~ s\<il.d-:. t,.:n 3.quillo ~11-io 'I 
s.Ln& tlão i..~O\l. sobre e:!t:l !laç:to~ a.tê a.gora. Por -r~Sntur:l. é iden.tic!l. s. imoressi\) ac.ê re
tãc !'êfr-acm!:i ás i :J:: ores>0-'s c .. J b.:Ill. E" d.J!J- ceo;, o ,-i.a.j"-c.t& ao ?e!l.etra~ nÕ po.t.;•) êÕs lEães 
roso q 11e :illi nãG s= Ênsin.e, pa.h ?3.l:J.vt"".l. e pelu ::.o altaç:>: de G!';>uaGO!. O'l a.lli! E!lttet:J.nto a 
e,;o:;.ll[llo, qu.e em u= ob=;J. pi'Ln:. IH ha~-i<ll cópia. !!ào pôde s.:r mais iel- Qa-=c:. quiz~r 
cow.o taL mio algui.!l:l. · óJe to=. a.ind.1 qli.e oóJ.o:. a cust:. d; <&ho;i:o. reoroé.tu i: u~ ~ 
sç.ja. p!,.l..n. lb.ç à;;.r .tn )diics.~.io ru:I .e :1.\!i:Üa:·;el- ~e::OO~a. piT'..ucid-e ... mas c't!.e .. .sig.ci.icsr=ão ;;:eJ:à 

~--i.ll~k.e~u.u. o ~.~!lie ~~ri tieo .. o i..IücUdoc ;u,;i,? " · - · 
da est!J.~>ic:~ m'P.i~!lj_ tr·:e ;:e fu'= :tl!. crüd.J.-., PeÇ\l :1 attellção 6 c=a-.."3. pa:-:1 estef:.cto.~ós 
do,;:; ~onto<m.?b:;ão d<> b ·ll•J ~e"'l.i:;"-<i•l ?~L. :;.r c.: n;J.o p-.A..:mos ·'·ec de sa.n.~u.: frio d.~di u:= 
cr~!U.\.~ '"~!.!.!.cke~a!!..n o ·~e e.!t~1b,: Ie-ce·l tiS re!a- · -~ - • ~n.i.:éo;W.ç:io do ü.?ura;i.~ goo:o a.'"Cb.iteetocico 
~J-es en_tr· .3 poe:>!:;. ~ ~ .,.,.;::.Ú f? tU..":l_e.'l.S~n .ou ~u.elle no:mt=m ou.:wfe!.hmeate veia. morrer 
O$ ve~<l:ldet.t'Os p·:-r!l..: t~tO$ C"- o·Jet(~ ;:- :-..~.L I - . · , . 
;;,chon ~ue o M..n!r:;,.-· .. .-\w1lo d:o ·:o h·eà:r.? ilã-> ll.t!s,e p~tz .::u. con.seq!l.~ll<:J.:l. do:;,=- a_cs-d.ente 
tin2a o· tornozeb ~::ute f~r~;;; :>aL".I o ;>eS<> C•) ·~_u~ po;,:~P=~t:L."::. 0 _se~~-~f .7: ~~::~· 
cO~i?V~ ~ -:au:J.!. o e'3-~t·!.~l~ cs.?az .i-e se- a.~ ... -j ... O-~ co--.. .._. ___ o~ u . .ua. . v_c~~ ~wez a. 
t~u~;1r a. ttu~rt!r coL:L;ir a t.U lh-) ·ar a·~ü.""l.! ~ ..!!...l:S ill.~-:-\.":' :: ti-J brut:UJ<lg'J C:e ellttudo. 
in~:s:cedivd c:-e:.t.do b.tmUl!a ~ O 5:>... P~so~-n: :-o a.obt"e deotlt3.C.o Ci 
• ~ op_-U. ~ no- e:L<o >::~t~o.te:~·'?- ~ ~-=c~::s:- Ece:1..;:!.? -
tl:la.e c.e ·ti:-;lr :'l.i! :J.cJm:!l:J·i~~'\J>'-! G.3. :lC;.t :e.!l•:J. O 5;~.. E;;c~~ou.::: T.o~.cy_._y :-Jà sei Q1l~ 
~ Bellas--~:e5: ~ -=u ._i .;c b l~ ~ ir::i tio V. E:x. ~~ Ln.te~roillfle'·t!l~ . .3..clu...-m..·.:: fõt:l. -do-
;~~~~j. !~~ .. :;s~~"'J~~·;~:~~<tc~,~~~o~~~'~ ,~;!!l!e!Uo. 
tecn q_ne ôO::frer :3.3 • coo"·:e<li'"::.o:~ de 07,_i ·"- I) S3.. ~0.0.-n: I~ o ::.."t. !35 ào t"eg"Í-

mornl e_ es.t~e~c-.J. .. .. De ~~~;,b:.i.r s. ?bt'.l. p:ür:oi. :u.~n.tv. 
en.t::-e nos ;;.e u::i!!.::.;~a.:l i.!e }!or;.tt~~-. p:~t··.;. O ~:a.. E..._-a.;.r~otu: T.;.e~.;.<:-Fieo &cie!!.te, 
sttbs;imU-<J. por t:.'!l.:z. ~o pie-.. i Qu:~.ntã d.l:- ;:li""J. ~ pi':-g"J.!lt..> a. \·. EL ot:.~ i:a:ro=I!C.ia. te!l! o 
0:2 cor-J.çüe:: Yerd.J.d::-L .. a.!!i -n~e a!"tis~:·~os -ve~:-e u. ?ãrt.hC",!!.D;l d.e J.Ioi.t!h. z~tco cOri wd:o o·:izo~ é 
a pic-.<N:t~ e o Cs!l!!L"te!lo c.~-:-:-:;.!:>:.~.nd.o .'l.~tleéh sêg-.rn.cl> vs pi.a!lo:s e mo·ieloscio ~o ~Plo 
bellissima fuchida. .. ~rzu.LC:a.C-~ba~ ds.s ~-1::~ dt! ).-ful~rn~~ Atb. ·n~l ---
do ili~~c s.:i"chhecr:J ! -á!2.d:i ·~u3-nÔ) a. .:epro- ~~--n:.t;d...:.-.:1!!!-.!los • .. n:e da. fa.cilaiades.~d:atndo 

- ducção seja. e-:o.-c-~is:ri~ o cu.~ se ~- le'""'J~~t se~'":~ ~~~:"1-.C~i.:G. - Qu~!:: se. eo.m.nromatt:e .a 
~ teci ~is nU11C'3. o cu.t'tho -e o mio~ .. (lu.; l~~ t:J.~-;;o ? i~~v !lJ::le~br-J. L;J.cio}{pmmim:.., c mão 
; ~ori.uri.'O.. o me~t:"e .. Eu Oi:ize1":l .J:le Doci-=ro~S.$ ~Cl)~~:.n. s.o~ =er;u ~ud~so!à:.lG.o;;. cu~ ta
voi :s Se 1-?n!lta.sSo?!ll a.oni e.nt~e. iós ;i.!.r-.l. de~- m-~ee.~ ~:.:!.!. c~ii:1Uv- cOOJ. as e .. ~ ro-~ 
d;une~;;e p~ )fiint'" €SS:l ie:c..tat!\""3.... ú tt·:: 'nã.v vcsso ci.v c.}~~ho, P~:)~ 3.5,.Ur:~ que qneb_~m. qua!
d~i~ de. C"U.a!if.:~:l:t d..=! ~....n.zcl.arn:ie!lte ouS~. ..:_ue~ ,:~~~~rum. meoo.~!ll.~Ilte: obrig-.J.dús a. f.:!.-

Si V· Ei.- 5~. p;-e~i.i-=~t"ê._ t:.~es::~ a feli~i- z.:r ua;;;·:o.u~e~. ~o.meso.a t =!lo e pedi!i
~de de po::s:riz-u.m ' ~,--.>tJ. :J.Uton:1oh~ do =-i e -;:Lo. co :::~o ? • ~ ~~,.,:: ·~ C:quei!;J.s pro-illC'ióe;; m.
Na.poleio ~ lhe désse o à.e·-iàó :i;:;,~o.- romo cvl?-?~·a::er.::; c.o ge!lio<rrezo f>C.à~ ~~pa.
scoTh.eril :1. pro~;;ea de aaem se ~n·oprrzesse a ~a , 
.-~?==.uzil-ll. em t~ as~ it:.teirez3 e üci.b~:.- 3."-ci o empreiteL"' alie JÜO· ~ e~ta.-
<i!J.a. \."'ill. :1. =ior pel:fui<;ão. pa-."3. nod ·r-dest.'"1rir- r:~:t::e o_ q_:I~ ~:z: ~~. a:~ }fmJ.tign.y- sof
o ui"ig'..!!.al ~)tão S>~· :sen.ti..·ü \·. ~~- tom;.<do de ~""' ~nll:a.:_ , Ltt q~c:a q_u-:.. pt!!o m.e!!. s~ re-
i_;üdigaação e lllio :1. ~ '~el!i:rú.. a.=e.."'!Qer-- q_u.e .:::_~s.e ... -a.s~""!l e C2Stlgtl proloiieo-ado de Vl!...1S. 
10>...-<em. ~~~lOS q_tre ~ oif<!recesse!!l.? . (!";;tJo.) 
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. A!legam. que a cantam vai s:~ m~lhorada.. ! S.-. Bet1encoort da Silva most!"a. naqo.illo qas 
limpa, rcao>ad3.; _m~. ~e!lhor~s. md:J.gode toda ~x_scut:J. r:,:,rtr. induencia; qae va.i b tlSer.r soa. 
esta e •mara gu~ e hd: e es~d_1.0sa.: ~r.v'!:.atu~ ; ortgem em e:tc, U>.nt'! fon~e artist!ca. 
? ~unJo, artu;tico nao sentt:= um !!"en:uto de : 'J,) v · • "' , ,. • . ; · 
mdigna~ao ... ao saber qae 1am merznlhar a ; .; e~ .. 5-n:J.o. ~s. ~qn.,_ pasmo e, amda 
Diana c~adora ou a venus de J[di~ is em:~;;· d :~an:ml~o._quaooo soahe q?-e com con
nm. banho alcalino pa:a. da.l"em mais alrnra ao : S;:u=~o_to do at.scl~ul~, r.:_~e G:an.1JA2.n de l\-lon-
marmore? ~l;l'!lY_det ~oa ar.<Ja ~-e qae ee 12. to>car na.q_uella 

• ~haaa.. na.que1l.:; ::aouumento do mestre, con~ 
0 Sa .. P;u:smE':Iõ"tE :-Lembro ao ::J.obre c:epc.- s~..,.-ad.j p-:!a ~:ciração ge:al: e qnê ss qner 

que está. fo!:a da OJ.'1bm. ti~r d <:ll: os ; J;;_'Ilaes do ter.o.··,o. os. qc., es, em 
O Sa. E5ca.\&~or.L.E T.-c::s-J.Y :-r.:Stou apre- vez. dr,- Lb.: diminllire!Il o valor: pelÔ contrario 

sent&.ndo a.lguro.as ron.side:":ições. e p-;ço a ma:1to =•or !.'ealee lhe d.!o. 
Y- Er: que ~e p2.ra comm.i~ ~qa:e!l:l. bene- l ~las. s~nho:-~s. qu:.l e o homem boje nest~ 
volencu qu!!dispen.sa3.08 d~ma!S m.~m.hrosdesta i p:üz habilitado pa:-a reproduzi!' a obra. de 
c::amara. Gra.:l'ijean, com.~ elle a ff>z. com<:~ elle a. àeli-

0 Sa. A .. DE: SrQ1n!JJU:-Porém i.: 50 é conll'a neon. como elle e o;:~e-::utou1 
o regim.tntO~ Depois a, leva.llta.do e corrido o segundo pavi-

o Sa. ~JO."'l'E :- Estou promptD a dar mento em toda a. e:ttM~o c2: fr~nte o que será 
a pala n-a a C!ll!llq_uer dos Srs. deputarlos.l d:l.qu.·l.J.a.;; sere~ colw=a.s JO~i2.S c~m os ~os 
nos tres qu:!._:tos de hora do e~pe-~ente. para eleFte: eap!leu de bronze . Tucn aquillo 
as reela!uçoes que tenham a e razel': m.a.s ~.> _um,.. encravação se~ g~ç1. nem re!evo. 
Y . & . bem vê que não ~o ãsl-a. par:. flli!-~ unr..g:t.ne-se o Pat""t_b.el!D!L u:na.,~em:* a.; linh.a.a 
damentar t2:o erter~Samente 9-ualque::- requeri- ch_e!•S de lll:monn e de gTa!!deza. c.o ~em pio de 
mento.poruae o l!.L'tle~ do re!!'!!!lenoo é eJ:pres.so. 11Lnerva a re>alta.rem nos ceos :l.nilidos da 
(AP'Jiados.) - I fJrol~ Grec1s _., ~h~u·emos jti.stiíieado o alv-o-

~ _ - · roco a ue: <Jssa. st:nole.;; lemb-nnca acords. no co-
O ;:,:a . E~~'OLLE -~~Dõ~;;: : - ::J!;llC'ô.":l.- ~~Çw 'co art 1:>t.:! . - • 

mante la.m.en.to, !>t'. pres1-ente. que ~ . E:s: . __ _ .. · • 
manifes"~ tanto des·,~ndime~o em~ c nestli:.) ~e.o. sen.hores, il2.0 pror.a.nemos :!. obra c.e = 
bem gra.e em billts art~. (Riso.) Si st: tr~ homem em.inent& Il3. <ma. e:phera. 
tase de :Jgum~ bi3tori2. ou. d.tui..da. el:i~oflll. O . Sa.J'ru::~rDn!L :-~ã.:> posso. porém, con
estoo. certo aue n.'in...~em Sê mostnv • severo se!l:ir c: ue V. E!:. co::J.tinrre a. faJhr fõra ea 
pelo fui crunprime.ntÕ ão re~..tD.ento; tn:lS qao;ro or-dem. • 
&ze-r tUll8o per-gunta ao ~verno e ne:!se e:npe- 0 SR. E..~.\.r.:!'O!:.U T.'.tr).".!.Y!- o o::e v. Ex. 
ll.ho h.a._ de li· ü. ?JtlSenti-r qlle e~. conn::u.o; JJ.ão d :ve consenti: .e tod •s nó.: é oae se der-
_eor IWl.lS :il,"'11IlS m maoos a~enas. ::>1 me to r L rol>~ a a ue& fuc~d~. ( Risei. ) .. 
6l.do alD~"'l!.r--me, eu a?Qnta.l"-2.. embor-a. de leo;e , , _ · • _ . 
os erros que. nos no;;sos =~res eiliic:o!. ;l1.1-~ O ::;li. Pl!.ESI!l~1E:- Peç:;. i:. r:,:s: . urgencl3.. 
t:J.m aos olhos de <pa.lquer. ~. sanhores. O Sa. Esc:>~~or.r.z T:..;::s~T!- ::-tão a c:~ro ·-
b.Illhem aq~ ha. ~ gra.v:e_ de!eioo cie $Upif0r ~c.e · sajP.itar a. ·~aLr- a. tl.!!l:i. pro'l'a da ç_ual poderia 
o e ngenheL.--o. e ta habilitado p1ra. sar arcb.~te I 33-h:l"-se mal Si ec. m~e de a!Z<rma. tbe5e 
ct.o e póàe desetnpellha!-, s.;:m ~C?nven.iente I el-;i:o -ai. fa.r'..._eo!lfudamate es..~ Pedido: !!!3..5 
;ú,..'"U.I!l., aa tolllCÇileS d:J.quille es~t lis~. qun- co asstl!nl.lto de o 11e me OC•:uoo. não. -~ não 
do são co~ diversa.~ o: ~:n.peté.ncú.s ciüreren- ·oaero mo5t.~r-m'; imoorro!!o" e i!!:l?êir::ice:l.te. e 
t:es. ?o ~= modo qu~ = ..-e!úteeto não ~011 eoll.cluir, protP.:t3.ndo ron::ci o a.tte:!ltaeo c;,ue 
podera deltr.ear e CO!L5tn:r..:r =boa estralll d-: ~ qnet- n!'atie3.r . Levanto este p:rote:;to em 
ferro , assim ta.m~m o E:!l.:,~nhei.-o n3.o es:i no l!Otn~ ão Êlr.1z!l. que re~"10 frio e alheio às 
(l;l.l!(' dec ·kular a. eurythmh do~- gt:?-ndes m :s- artes,= o a~ tem eoid~ occ:tilia.i; auejá sati'<m 
~s· \\t:chitectoci<:OS e in.c~:lir·Ih.es a. des<:ja.á.l!. vi~J:C. o Brazíl p~rria. cio eminén:e C:ldos 
b>..lleza.; ~isa...-ã_só a com!!lodiàade: : o con(tJ_n, 1 Gomes, = !~;i~ e_gra.n~e !fiO~.!.. ~O_i.!L5pi
como ilizem o~ '!.Ilglezes, e prod.=:~. esses tn-, rado e lillll CO:l!l!!CH10 awda Jose }!allt'lCio. de 
:fo01es :Jeijões. êS:a.5 mon..<=tn:os.id ~cies soi:> o !?e:"..."' d.:nerico. a. :;.r.llta. fuzos.>, Vieror ~!ei
pon~. de -.:_..-.u .fu. ar.ee:::;.= :o:ci3 d>:xza_veis J !'>:lles,. o_pin~r COI'!'ecto e: ';e:eno. 1!esr: ~;;it2.: 
l!l.3.ml:a:õbçoe.>. qne ~ !laO potleo» poiUos ae.;ta; em.bot'a mfliliz em ~na. ca.."I";,r...-a. Berw.delli 
ida.de dão tão mi cõph ào !!DS..."' gosto em ma.- ! 11m2. das nossru; b<la.$ .:;pe~nças. ~M 'pe=na.
tecia. de conrtt'u~- i üds.des Ol!e já po.:ie=os etl;:!.r c...o de5nneci-

O llllico qa.e pod~rã me~r e ·s,~ nome de j me!lto ê !!ãD pou.:? rep~e!!té.m :::!0 docinio· 
a.rchitecb e o Sr.B'A!:heuco~m: da SllV"...,d!sd?WO i dl;. o.rte. E!!l !!orne a.~!Ies e que tar!!b·:m proteso 
de C-nn.dje;w1. àa ~ntigny. e assim mesru<> ~!a. : CO:l~ ~ -.erUdeL..-a flt'O!:Sila..,."ão que se qtrer 
~ ê a. s-Ja.. f=ição- mais dig= de o:logíos.. poi;; l .:~:a.li='-
::tão tem.. siàO feliz '!m algnm~s ob= qu~ "m-j 'l'oz;.?~:- )'!uit.> ~.J!l ! )Iaito bem ! 
prellen<,iea.. Poc- onde.. SI'. ·: pr~i~ll.t--. eL"e. pre- ! . 
sta.ute·~ ~Remel:">ceencol!l.i!ls:sem)i=nit:ação l . O Sli. P~~r;::lõl.'~ .. ~-:-Tem :!. pa!a"'"r::. o sr-.. 
pos:>ivel é, CO!ll!l edll:C31i~ da n:.ocida::~: iJ?Ê os : ~e,Jut:lGo ~!St:ld::S _:,p~!,_ mas l&!lbro a. S. 
~ços que p~ =ten~ ~:n M_!!!.!..~vel i~- q::te, í!!. ~e~.:e ·z= :z=-m:s: t>.l~ reque
con5:;:l..nci:3. o l-ç-ceo rle ~ ~- offi:c:~os oue ! nmen:o. ~ ;}!l.tes; re.m~"'!!l' !L.;?e~ sal-._o 
:fimd.)tt. (op;i~$) sãO à•. m::ü.or relevaecii a- i ~i qwr. lli:ri!ar-se s. ~~ o- !l:eS:llO- -~en
de-n:a:r"er- ·· ~e· 1~. · :Elll:ret=to; o .. } mo:nto. 
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O SR.. _.;.tt•sr~~s SP!sot.\.:-Vou :s.p~!-êntãr I (~ ~~· Pa.Z5i.Dz~-r:: Ol!!.~~lt:. :1. ~!-0..::::1~~ e !:Sb. 
u.:n reau-;rimento. :n:>' p!:'e~iso e~phc-..r maa d.ectae pela a=ma.t:t.~a. 
oensa.aiento. Y. f:;:. >ero '!UE nã:o ~:.hi!.'"&i do O Sa. Alllirr!!:>%.5 SPu.-.>ot...~ :-.~-~e<;<l :i. 
regit!!ento. I ca!ll.U:1 ~ta prO'f:!. d"' :Utec..,.W. 

ô S!t. P!!E:ii"!l!:.'-n::-)~ h.a diversos modoo C>mo ia. dize-ndo. compreb:;;?-d:Ol llS a::eas 
de int:rp!"1:t~r o q a e é ttm.l e3:pHca;f.:o, e IXJr nobr~ . roUe!!::~.>_ <fle :. :l4tOt":.~e sabaüe:c.a 
'·~o P"rO ;1 v. E:t. Q!i~ cbí~-s<: ao ::-e;:::-i;:J.eo.~o. n.l&o rY!e co~t=-""e cenro~ do$ :l.CtO!i.;:;. 
- ·' • • · :!.uton6de o~ lhe &:;t~ eu~ri.'l!:' ~ e-s~b. 

o Sr .. %ri:s-tides S:pinola :-&r. l:úer.u-chiC!".>.. • 
presicien,e, em Abt-il ultimo ;:~h·.;a o ~>e:-ao Pvdi:l. l":ierir ..-.::::-~ deds-h~ â.o ;;•)\·ertto él

e:;:c:le~·~ o secr.;;b...-io d:;. prffiden!:~ á.2 p:o>i:1- pe-lid:ls i>Jr- à.i:ve~ m.ici..."<W.--cs. 5:~=ilrl<> ~ ~er
ci:J. d., rtova.z. o :llll.jot C-:J.et\!10 Nctnes à4 Si.l1·•. d:;.5;àn. ü-:mtrin:~. d~ •1•1.; Qoi 'llt""t:"icotnt'!5 :lio 
que s" :>.ch.~-~,_ fó:? ~ '"J?:rt~çã._,. co:n ,r:~N<> á.; I p.:.d~:n d~il::l.r-. de- dar- cllm?r-i.m~tito ao~; ~e-:r":tos 
<ioent~. d~sde o c ta. v de Jo.i~!J d~ tSSO, e no- do !?CVêntO ze:-al em f:>r..e do ~~.me:l.to C": iS3L 
mear ~~r:> o lo~.;r Joaq:lim Fena:d&:; de C::~- Ümito-m~ :~. ler- :i <:am.:l.r:l- o av'..:;n de 22 deo 
lho. . \ Agp~to d~ i~~ e~eoiido M pr<:sidec.t~ áa pro-

X:~. m~m..-.. oc--:-.;.s~ foi nom~ào c~ptll~!'"~o, >Lllci:-. do? S. PadN do Su4 o qll:il dó: (li!): 
ser>~n<l? de se~!et:i.río ~ P?li~is ~ ~feciea 1 "" l!.i:iliteri> d·>:: negodO$ da. f.u:e!ld:l.-Rio 
provtnct:l, P:~c!.llCO A..:l.t!lll!O XJ.n~r •:~ B:>~os. de .h!leL"O • .:22 C:ú Azo;to de i86:3. 

&;mettiE!.os o= títnlos dosnome:uics ã p~si- o:~- t: E=. -Sr.- Fh>eAdo-me c<Jm.a:ux-
deo.ci.a. ~ pro>iuci:!., o rice-pusiãente e:n e~- :ü.e-J.do Q í.:!.spect>)' rL tb.*o;:r--...,_--i:J. tie u:z:enda, 
erci~io, Dr. The'Jdoro .Rodrig-ues fie :Jlo~..,. e:n effi.cio d.; 2'.í de )1-:>!o alt~. 'llle m:;.J1c:h..-:>.. 
re<:~)Ud~>C'-lli !S jnr:.mento e posse, s-:,b o f=- soÕree!W r<.o cllm~iménto 6 pocbci3. q;1e no
d:uneiltô de one oa cid:là.ão: Il•Jmeuio>- e::-.u::1 meoa ihciagos .ío..~ ffibeir.J ;!' e;c~..pt~U<>· 
iD.COI!lflatl>eiS, po:-;;rne tUl.b.m !!<i•J ele:[~os G:e- !:LO lU a.!Und,;,q:~. de t.crn;rtO.;am. =p;~-rne 
pu~dos ~o.-;..nciaé Il:l. eleiç.io p:-oc,;ài;i:l. :1 8 d.t: \ p<t:>e2.k :t ':". E:~:. cie qne, !l!a h.!Js=é:o lei qn~ 
Setembro ce 1Si9, par3 I) biencia de ls:Y! - :!.'l.t.J:ize oy;.a.lquer- :;.titor~de p-•~~ ::1:l:-pA..nde~ :: 
iS;SL . , e:!::~C.~~o lie. u~ !!Ome:..;-~ _oc: or:Iem do go-

n - • .,~.J ~-0-e.- ,.; O ""ú>~r"O -nn~~. O p~·,_;;_l "ê:-no !r:il:'et"U>t e 3 ') •::Ott:)."'S.l"lQ SÇ!l.<:!O e:;:pre::~ 
J.Jt:-~.J ... <.Jo .... ~ -= -..; ..... "" ... c::" ... .~, .... ~.v· ... -:;~· .... , \. ... - r · 1-- ·> ~ '--

mentc1 u.o:s~ ~ \-i'=e·presídér.te. !leiuado dt: àd.r no;::; _.,, ~to~._:.>" • .:._C;J;::t:; c <: . eta~ ., <1<: 1.~ ~tcr.-
c=p~iriJ.Q!l.tc. ::1. do~J.S é -:eretos ~<>e~dJ$ Do? lo j· br-J n~ i~? a.e->e-r Ge c=?~tr t-=s ;;.;; oJ:Ut.~ 
m.inist-;ri:l de: 21 de. J:;.n~Ír<) . • • e ~:!~r>~to~-; Go_ n:e=:m" go~ra.o sob~e ~11:e~ 

.. .. ~-- _ . ~· ~ . .~- -.. obJ~~ to ~e :J.timT-n!Etr..t':J'J> G..e pL"'?tC.C!~ n.;!o 
~'".=e •.• e-:<'-'re:Jae~t~ e li_!!l m"':1co raaHo re· no:íc.~ esse :l.C"to mer~r- :;.~p;:G>:).<;ão cio go-:-erno. 

~c,;;:m:l ?-'"~ ~.: nrtca~ pnv-.1c~.s... · .c DellS go::o.cie ,. ~,-: E:s::. - ·X'Irzue:: cfe 
o s~ . ~r R~ =~.A..po!:l.io. .~.br.:tilte$.- .Sr.. pr~-:d~a-=e ~ provi!tcU âo;: 

0 5s. •. U!:ó'TI!>tsSP~I)~ :-••• m~ PQ11t!C ~- ~~-~ • - (j- · . • . . 
ent<>!!.dida em :..;;;=pto:; de :.vimtuis•::-a.•~Õ. r>._\ Le-s~ r::o D-·;:-r•a !ii!'··•a.! a! ":"m:ll:""" ttltxm·::>. 

• ~. ... ; '";.~,: l"l!"'?e - ~"t:tal ,,. T'T"·rc.:.:::-"""'' ..1- 1rt~t· · .... ~- .::~.J,:t.l ~-:'7 
~ece-meou~ o sett pro:e-Jime!lto é :;.tt:l!t;;.'ror-io ·:;- "' F.:< ~-- -: ·:-:;., ~ ""'.:...- '"~'--•N 
do :ut. ;;õ. ~ So e~'. õ.,,dci -1~ 3 d'l Oo~abro ~ I sem-"~. ;.o o ~·~.:t·.;,<J tle -: ... e Ab:U q~e !!O!Ile.ltt 

834 ·· • · \ o r;;r~rta.~ P~~":;,co ..lllt~U:I) X:!.?l~~ c:.e &:!"):; 
1, · • . _ p;;.:-.:~ ~ ,c.-etln , 6. paH~ia. de Go~ 

Compre!let:ol~ :1 .~a _q,ue ..:- ~I'<::C>SV ~b:;a;-- [ P<~.~E!<! ·:-!llç ~a~ .:::;te a~to Co rni" i"tro ó ju::-
"~r :\5 resr.,:; (;:> n.terarch!.!l ::.QoH;;••trJ.t~"3. •. I ti? t:nr;ort3 1J.:Il:). l"e!!~'-"-':~> fO!lll..-\1 e .;-::;~~.1. 

O Sa. PaB&o:>i::..'"TI: :-.-\. .e:;:pli.:.:t ._:;:O,J de \ •. E:::. ! ~o :~~·L •) do .>e!l.;.;:;te.::essc:-- <!' !!•;r. ':~cho. e_~ r.!ef~::;;~. 
<::;t:i e:t.:"!<i··ttdv ;;o •;r.e ~ pt!l"r.cittid•J p·~l·J r·:~-1.-j ~~s;e :lelú: po:q_c:~. J~"':_ ç_n~ [?). '!-.'"Pec.tdu eo~-
tUPn.t.:~. • ro~e :?. la!~ '= :.. c.ozea.çell)· r~n.tti: ~:a. ur.n. C!.-- . ~ ._ . 16d:!c ii·:J!iéO <: : cN::udc. 

O ~r:.. Ar .. :.s;;Jzs ~t>r:-o~>t..\.. : -:~ao. --:-s~ou rnn· E" d·~ e~!-:lo ~.~mi'~i.sm:i-:-o_ ~;: ~ p~erici·~c.te 
6me:H3.!ld<J, e::s.Oa :l.?€Il:U e.Iplk3!:)00 f: pll.la- l ~_,."~;,..-~ -_.:. .,~ -'-~~•~« n~-> d'-t... "-- . t : 

'L • • di! . --~-~-••• -v~ .... ,... .. ....., ., .... _ = ca ro-5 
?ur:t...~:J.!!IlO, por s....:stm ·~e~ 0 _r~nt!":'.m~ntl). ' ~.m. e§E~.D a> I:!Qtl:rns pO? _q_ae a...st!ll pro :ede oJ 

• Q S::t. ~Jl!:StD.!!:).LE. : :-~L;; Q _p!"<:ci:o-o p:<..":l. ~ mJ.?!...~--o ; -~-~~1:::> no a.ec :-e to _p:tb&~do n<> 
1..'~ que\ • Ex. r ''lG.et.--a t.!.'!i'=~l!i:;.. I .Dw.no Otp.'=tr;;t llã:o c-.:m.st:\ o mott<-o pW n=l 

o ~!::. . L.:o?O!.DO DZ Bt:r..síizs , _ Sil:J ~ r Í•J\,deo:hl""..di sem e:Z:~it~ v é~~ de- ~bn1. -
tcril e:;:ici-.io i.:;s.:> ii:O~ Ot:ltros. I • • ~~::..t<J ao ~"::'~:-t.o. _o mtJ.t_rro serr:;. a. qu<'s--

- ~ o::: · , _ r.:..o a.e ;n~c.m~::.bllid:.d~ illeg:u:nen.te le;:mt36. 
• 1) ::;~ • • -\.c!STIDZ~ ~PC>'?_f ·~.:-:-'L;lp€~·). !::i'"· ?re- ;Je!.o n·~preri.cio:-nt~ de ISo-ç-J.X 1 ~es:e c--"G 113<> 

:H~e:::;.te- pa~.t :~- g_:ener-JS!u:me a.e \'. t.:o: •• _pol:'G.ue t::m <::-J.hm:ê:J.t.;. IJ.:l.c::O. do ~;:&-tto, p-~Nlle. :tind::L 
n:ll' esto::r ~as::::e~tsn~o " n:-qnn·w.,.nt~- q<lil- a.do !$i~:l. fucomp:.til.>.lüfud<: ll~:rsb--tíSse = 
A ttrgen<:l:1o re~tU.azn:. ul;-ez em gast~ = 1 d:.>.t:l. <b ll•1!1l~õJíi.a. !ills, j:i. nlio ~mte de$de qne • 
tempo. ! ~:a.> pa...<sr.àoo ::atUs de sei;; mer•s G:epofs oue 

O Sa. PRE5wE..'"!E: :.. - t:Lis tamó;!m ,-_E.!:. i e;:piron o flte!!:llio da. -:L.Sembtê:l. "[)rorin-ci:ll • n~ 
~ e;;tll bud.:> o reqllet"imen.to. t'O.:!la é pe=it· l' f &::'J-i&!L 
tido pelo re~mento. • O S'-'.. Z.>.l[.l. ~- ..!.clla>:!. I:Uis re=h• qrr~ 

O Ss:... ~~~ S?t~"'!lo)u : - Pois krn; [ \ ' . E~- ir!.~~a pa.rtic~ente ifu mi!l;stro 
!:l:~e t= req_nwo :1. •, . E:t. aa:c .:oll3clt~ :1 l q_u:.e:o cs ~oc:;oslb re(4 acto
=àme~J;.~ecin•:owiD.utot>D:u':l. .U{lli=o f O :::z. .. U=Ei SP'IXOU~- E.::sto.::t ~ oer~
ttt€:'..r_ pe'r"W::~"':'1etc cc.~p~}!!:.t. ~o-~ .~f'P".:. ..... ro. ,;r..l.~"".!~ C.~i!:::~.:~tJ .:.etc- CQ ""'i-.=~+~ S:e: 2!. i!.~ 
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Jaaelro, c-=do pela mi!llitedo d,; 3 de Jal!<.:>. { 7') a.nn:o;;. ~eCA ::.o ::tenos, ha na p~m-i.!l.~:J. 
po~iuepcr tnfornt:~.Çüa...: t::.nt~ oiidsc:;c=) ~1. :- ~!:-r~~gilklô ci•-i~ 4l!e p.);,;;m se: ch:J.'1~as :r. 
tic=t"~, q:u~:r e~:IP::-s· qli~: :erl>J.c ·. &b.J!l'!: I serriç-:>. com<> ~Íllitte o decra-to do;: 7 de :\[~~,.·~ 
os c>edi~ d~--so:: <:1cudão flUe lO!. n.om~do par-.:. de 185:. . 
ECC!.":tório Ih poF~ia é_e 5h~z c que j:í. ~ I E~ o eitatlo :;. qne ~ s.clu. reàazicio o serriço 
serv1do, ~o1n !!l.tu.ta. di:;tui*<>. o =g·) ~r m.odtco d~ tt<:l(l. ltua!'ll!~ otte conta ~~ àe 
nomeação i~it.a. em >i:-tude d~ i!ldL'?-~il:.o !ll~!l!l.<li j 500 pr::..o;:u ~ or!fc~.. _ - • . 
eoml) ~~·~:lt~ertte de Goyaz. pl)l:' ao;,(';:-.;,:n <1·~ 2d I O ;:ro..-,rM ::rn '"~~~~" ::Q ::.::.:~maçv:s aa lm
Jatlho ae lt::.O. I pretlSa. t::l~rl(l.Oil p<.!e.~ ;!!.lot=~!s !I E:s<e r""-S-

0 ~:t. ItoEF•j:.;SQ ~z. ~l.L\.C'J') : ~ ~l3.s- ~;!i:l..at ?:Ito-. Dt?S.E-j) ~b~!" .:i e:::_t~ ·~or-m.a':~ já 
v·. Ex._ o aue ot:.-!1:' 1 To!!!.o.:r eo:.~ s..J ...:ni!1U:n-u l!n~:~~.J.!!t e rp;::zJ:s ;1.5 pi."G~ene!.as \!_U-c ae-vem 
poraue declttiti IJ!!l ~:etario! se~ lO~dl~. . . .. . 

0-S!t. • ..WS-rroo::;: 5?;_-;ow.:-.-'..1~:::!:. dl~to ·~i~· ;,. R:;.~~~d1cr!.~ -~· ::~oro e:~ ~1-:ta<l.UI.~rw, 
.. _ t:-d.!.)..S.!, ... !."'·~~ ... _n:"!ç:os m~eo ...... 

sb.-m.~ t1_.Ue o !l.Obr~ mTnt;:-~o tio i.r!!p~~~o ·~~~-
- - • t • • • • • •) Ss. . • L F:..r:t;;:_y d:i ttm. (!.p3ot"te. 

=~a~~:!~~~:;.~~ ~~r~ot.t~f~,~~f~:~~~~ o ~I'". A.r:-J~rwr.s S?~o'--':- ... tant,> ""~· 
. melo ;-i:c~-pr-:siC:e:l:t; Je f.iv>.lZ. :;-:,n.rlo d1et"e rh r:l):a.::tido ~ ;;aud~ ~cidl:!. 
- _E: ~i:r-!~p-ro;:ien~ú birroct~, u~ ~m :> 1 pronnd:.>,.: t"=~d•>.ea_ .;..!'t~à.e~ ·~~tivo ~ 
m.rn.!-::t e=-!:) al JUStiça.~ oat:.1 p$-~.i. •l :!l~~P-"~·) .~~!.:unt:!lto. ob~tti~,;o ~tneb "le ;-di~ ~ err 
do im~cio .. tr~ta.n.tfo-S: <i:l ~p!)lic.: t; ]C rfo til'lS- 1 ~:tn:~o:--~3. citi.~ Ç,.Clé S.? ãeha. :i I,,t:COS puE:OS 
mo :l.!"tigo d:: lei.::; h._;:ptltiL"'$'!.!' Ede:~.tic~: \ à.l. s·<;J. C~5:!., não te~·CU!ll[>r"..do. por moti•<> de 

Isto f-iz-me- e=-er que o .~-.-erno. !!ilo de5ej:J. !!!'llest:~~ ~2. ob~!ga.ção. 
::D-3-n.t€:~:!. mes::J..."l: S.1Iida:i~d~ :l:l oél'V' ';ll~tl'"l,ii:o r S.iv ol:3i. ~!'". prE;;idE-ut~. !i.;; iniormo..;·~ <t.Ue 
de Go~::n eo::u.. o ~õ:!l. ::te t~Á:.~eto .. s.:~ -::l.Ssim [ .i.;-s.;jt> 7'l..;ciU- "'"O zo;,-e!."'llo- E fu.C"~ da. tr!hulla. 
se pJ !e upl!.~:;.c-~ r e;,:N; ::.,;G:o d.€ (l.= J:<) • I J.l')~iple.' ~!!!. ;"iJ:"ttÍéE: do p..·r..:~illle!lto q11.; jã 
meação Í·Út:l. p(;Io Sr. co!l,·êlb.E:b) }hfr:J.. 1

1 
te7e o g:-.t:U~t'"' li€: 3 à,;. .ic:lb.o Er:l r~;,,f,;r.:l!~i:> 

O Sa. ú.6E?o~so DE Azu.t:;l) · - !}; m.::ã.:1ei~..:. s.o; !l;:g•>:~o3 de Goy-~ ~~CM::;e q~~ ~~ !lã.o 
car: o minl~~rio :-tctus.l é. oGi"'iz:!.ào ~ :s-.:t5t>=nt:l r- t ,r:.er ~g'""ü.tt n.é'St.:. ~tP! ~ !O.:lr~ ~l.::\~3-
tÜdo o cn1e I) !a~ o.ntece:!"..or iel': ~ tl>:t ao .".c;~ ::.n.ti:~~. • 

_ - • }fa.nao ~ mes:~. o mel:i i:"0::.1uez!.t!l.elltO. 
O ~a- .;.s.rsttZ>ES S;--n:~:.u.. : - D€::s._t-? q ~e :i'? _ _ . .. .. . • ~. 

tr-.tt;;. de ama l!Omt-.J.c:io fe:t;;. '~"'" t"ec--..1:~: em 1. e~ ., m~o.. c hdo. ap·,~~- post•> ~m C.L&-

tllll eid:l.~ i:do!!eo: C:<;-;ds c a e i~ t~t~, d.,; runa i ~-,;:.;:são ::, ~diado PQ!". te:r pedmo a. p:ll:J.TI':l o 
do:rid:> illez::ola:e.!!.te l€:m:tti<h ";)<io!o '!'ree-~.~i - ~:. "l . ~:·f.:lli.J 1.> ~eg-mn.te 
ciente de Gçyaz; :c!~ h qu~ .:!:!o b.:o ::!!.oti:<"Q ja;to ~ Pt!/..~mefltr. 
=não ser !!:ta!!tido oJcto.. . - -· ':! ' ~ 

- 1) 5~- ü.oz;o~;o nz .\!W.~.:;•): -E- pvr>Jne ~qat::~·l q_~.:~ po~ in.t<:=.':di() ê.os m!ni;t<o:itr.õ 
,._ à . não ~,Q.be. • J.o t!llpec-cO e o.; v.st <;a. ~e~~ :10 fl:O":'êrno: 

O '~· \~-n~-~ "'?·· ·w.·- .,., ,., .... ,\ 1.' Copi~~ r~p,·e:oent:J.Ç~Iioi~;-!c;;-p~ 
"-'r... ... "''·s ;.,r ;:;...;;r _, .)i:I.J • 6 ... LU.- ' ........ t:t: - .f . - • . d G t • ·~-

h~~ 0 .M~•·" n-~ q~ ... ~ ~~~~:~" ~ .... ,"· ~ •. ,,_ ,.~_,;.a.:e c.a. ~NVI!:t~tl. ;, ::<>Yol: c<>n ra~ nc--:re~ 
~~~ _.,. ·• -O "'-' '"·' -9::~ ~ =--~ ~" . . - J • ~ ' • - d ( 
e·;.., 11.;- .... _. • •--'"~ J' o--;~ .• :- -'a:!.-..,~- '1~ uomf:a~aoa..,; ooqwm. r·e~_,aue:; e -a...~-
~ ~ aw!l~Il.!S ... ~·.- "' w• · " - ·~ u~ · " ' ·~· . 1• p .. , . "S..3. • • t> . 

E 
.. .: ~ ,... .;.,.1'\, .. .,.1 i-A -..,;.., ; _ ... • t\J)6 ... :l.t:I~!O ..::..!ltf)!!-:() _ ~~~?~n:s-~.?l~~ 

u~nc·~:ho ~n~ •) . .,.~o:-- ·~ - • -· .!~-· . .. _.., 015 lo~J.l'<:: ú.;: seo::-..:~r-;:> -u presce~-::ta e q~ ~ 
~~o. CZ),rdt:lna.õ I!<), c. r.u.nt~o ~t:~~lo :::~ ~~l:l.,;tV t:ti~;cr~:-r-\ s~~vi!ld') de ~ec:et:lrfo d ~ ~JolicW. d~ 
:l,l)i u~'Y.io; 6. pN.-;.n·;í:l-. • · r•(:-f·l:!. ,i~~v•illw. • 

O S. a.· IIJ):õ:FO:>õ><> o<: An...ll'J ••• ;- (•J""') ~;;:~ 1 Q'~'Õ <) i::."',!•'!r:no_ :ci'or-:J.·;. p.);:- !!lt~;:ce..li•.l r!o.:: 
tamh·;ül e:;ti. 1 !.::::.;~m&.:i mt!l.!Se.~:-!OS: 

O Sa .\a.I::""TIP&; SPr.<oc..~:-... ::1.:1'•> P•>!:!<..~ I :?.·• Si '-?Pr1><"Eltl o p~.:Jime-~to ão <.li~ .-i·:o;-
:;,ppro,•;~r 0 acto á<> zo•:~:ao a o 'l~ moi •~ ore:.-ide::~te ~e<:a..~!Id:~ ~ d-=i~r-t j-u-:uneato e 
frro. - • ~ . .- ;;os:se :.c.> i.nd:~ ci~-

s:<> Q--u.ai o r:coti .. o ~~ f!t:e foi ãeciaraão S'l!Il 
O Sa. PusroE:':-n:::-:0 noó~-?. _oiep:rt-:dv ·:~ja. e:r"t;o 0 à~eto dr. 2:2 a:~ Ahr.::r c.ltimo, aue no

q,u~ c> tempo qae lhe ro~ CCJ!l.C~.> est;~ ~!:!·~- !lleütt P:-.ciiie<'l Anton:io Xa.ó;;r . à~ Bairos ~ 
taa.:>. . ! ct:i:nt=l:'io. ~~m':!<i•' dê sect"et.:-r'..o d" poli.:-i:!. d~ 

,) s-~ .. ~~'[ü)E;.; ~~r:-;•>L.\ :-""=,-ou tc:r::c.io.:\r, r C-oh.:. . 
~r- ~residente. . . I Po.- interme-.ÜO< tio nrin!s~~rio d!t ~~== _ 

ipro;eitl) ~ ol?portu.nld:i.ae ?!l.~.> eb.:i.~r G. ~.·> Si j~ ::Or:~.m receb:<IlS u :u:rcmna.~ts 
attenção ão ~re!"!lo sobre c !em<;o maatco dJ. nl~..msmente- e:tigi<frts lie~c.\ do se.-nço medi~<> 
gu:oroição d~ Go:az. _ . •. . &;. f"!-o!'ci~-ão cie Goy--:z. • . _ • 

E>s:i..'t& ahi = ~~o a& c:o.•:llli.tü e ;s.c Qc:al ~ resnltiao as. t.!lS;:ecçao de s:;.uele = bata!hi.l ei.efuili,.ciijo est:odo etf"ecti:o é ce I aüe sel!!ruldou proceder =cta pe!!-"''a ào:_coron~l 
5()) [lr:l~:tõ de 'Ot-et : entrets.nto o se.1-nço me· Ú!". Thc-oC:oro P..o6-igtle= ~e J.Ior-...es, a.eleg:J~~I) 
Gico est-.i ent:.;~e sómente :li) re :~-t® neE- ~c:> c!::u:rz'3o-mõr em ~:.z. .-:. 
p=idente.,. coronel grad~ e_ ã:eleif!-6 ~() [ ~- R:---:1} .je J~ ã'! ~- - .l;'i~ides 
·~.;iãG mó.-. q:~:~.e :>a a~. mcl.i~ e tt.o.e Il!)U ( $ inale; 
_põdee:u:J.~: l:UCin&lh ~-onnet:r. em oce. Jc rege- F _ . • ... :l.LL .. ,.,. 
~t) ea C.Õtp:t C:e sa.ud.l, e~= !!!..!dko r-e-! .!.pu~. i!~~@ jpl: ter p~GU!:ü :1; p .... 
f0~*-b q::e f~: ch:::::.êu. ~ ~~ ...... . ,:;~l:- ~! ~ ::~- ~o.g~t~ ~:ey · · :· 
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O Sr. .A.lco:fbrado Ju:n.ior : 
..:...sr. preaidente, eu tenho que :fazer uWD. r-ecla
ma.ção ao go,·e~no. e penso gue p~lo ríilgiwen:.o 
não preciso de requerer urgenc1a p Jra e:s:Jl')r 
oa motivos de~ ;ecl.a.IilaçiiQ. 
· O Sa. PJtESID:t.'"TE :-V. EL tem ainda oito 

m:a.i!' seTera. pnniçiio para qu~ não seja. t&o 
grosseiram,nte sopbismada a lei eleitoral . 

O S11.. Dt.Tsa:e:s Yu.~"NA :-Em S. Bento a 
maioria é lil>e~al. . 

O S:s.. A.tCOI'ORAI>O Ju:-."loll. :_:Eu Dão tenho 
pratica da. ttibuna e não qu'!rO suppor qne V.E:s:.. 

minutos. tenha em ti&ta. desvia.r-mg do fun do meu diz-
O Sn .• <\LCO!'ORADO Jo:s-ro:a :-P<;di a pala>Tilo curso. . 

p:-.ra c:hamar a attenção do go\·erno para mais Sobre· a znesa eleitoral de S. Bento pesa 
um attentado eonLra a reforma elei tnral. que uma gra,·e responsabilidade. e é preciso que 
acab:. d~ dar-se na. miuha pto,·inda, por occa- sobre seus llle:upros s ~- faça ca.hir com severi
sião da.i ulthnas eleições de ,-ereadords e jui;!:es 'àade a a~çã.o da lei. 
de paz, e <\lle raclama. as mais sérias e ener- Outr"ors. ~e dizia. que, quem tinha. a. mesa, 
gica• pro·ndeacias. -rencia a eleição. e infelizmente isso era uma 

Kão ssi si pod'!rei conta.~ com 6ssa.s pro-ri- triste Yerdade que muito concorreu para o des
dencia.s; mas em .todo o ca.so cnlllpro o meu credito d~ regi.men \\ntigo. 
dever, >erinca.ndQ a.t~ que ponto chega. a since- As mesas se diriam soberanas, o que queria 
ridade das promesaas que aqui n?S fors.m feitas dizer que se acha-ram aut,rizadas a praticar 
pelo illostrado presidente do gabinete, à'3 qne qu~nto esoandalo ha>ia.. e chegou a ponto de 

· o s.ctua:l minist'e :-i o pauLaria seus a c tos pelas pas<ar com o a :ti o ma que,contT:J. a soberaDia da 
n ormas severas da lei e da ju~tiça. mesa .5Õ a soberania do ca~ete, dando i•so logar 

No termo de S. Benw, perten':ente ao 9o dis- a. scen~s tristes e dep1ora"eis que todos nõs 
tricto, que tenno a. hoa.ra de aqui represenLar, l«Wentamos, e não'desejamos que sejam repro
correu o pleito eleitoral favoravelmente aos duzitlas. (Apoiados. ) 
meus amigos. sendo derrotado o ch~fe liberal. Pois bem, si esses aousos não !orem repri
coronel Luil: Paulino Holla.nd~ Valença.. Não midos se•eral!lente. ,·oltaremos a es~es m:~.us 
hou,·e nes 'a eleição incid~nt~ algum nota-:ei babitos. E' preciso que go-:erno e p:a.~1ame'Oto 
ate ao momento de ser conhecida a. a.purl!çào se colloquem. na altura de seu dever. para que 
:final, faltando apenas "' publicação do edital e neste pau o 'I'OtO seja uma realid:l.de. Entre
lanar-se a acta, pela quul insb.>am os meus tanto' de\o d~a.nr que o facto que acaba. de 
amigos. · · dar-se em mha.provincia não m e sorprehen-

Começou. por<im, a mesa a suscitar- dundas d~u. O termo de S. Bento de ha. muito que 
com o ::fim ma.nifesto de protellar os trabalhO.! e está fôra da 1~. e nestas condiçôe!. tudo é de 
io.utilisar a eleição até que, chegando um pa- esperar que ~lli seja. praticado. 
rente do referido coronel, que ni<o era eleitor, e Em S. Bento têm-se praticado grandes at
penetrando no recinto, decls.rou peremptoriH- tentados. selll. qne sejam punidos os seu;o au
mente-nã.o quero mais eleiçã.o s.qui- e diri- tores. e aut~s elles têm encontraào pr-oteeçli:o 
gindo-se para a masa.. t'Qsgou um papel e ma- e apoio da parte das :~utoridades locaes sns
chucou a capa. do li\·ro <i».s s-etas. Foi isto bas- tentadas pelo p~esidente da provincu.(A.parles.) 
tante para que a mell3. se deelat'a.Sse immedia- Eu sin~o não poder alongar-me neste debate; 
taltleute coacta. e snspendesse os trabalhos. que masja que sou pro~oeado pelos !l(lbres depu
era. o que tinha ern 'ris La. liw:~.ndo o occorr1do tados eita.rei \l.Jil facto. 
ao conhecimento do presidente da pro~iucia. Em .ltmbo do a uno passado o Sr. Luiz ·Felip-

Sou informsdo de que se n.eha.vo. presente o pe C~J....-a.lcanti de _-Uhu9.g,erque. cida.dm inof
dele~ado de policia. irm~ do ref~rido coron~>l. fensi;-o e geriUmeot" estllnado C$C:>.pou de ser 
o quã.l :rritava qu& a eleição det<ia ser in•1tili- as;assinado por um tiro que feriu su11. respeita.
uda porque h t\'la sido derr()tado seu irmão. Yel senbon, com quem se a.cha~a. con>el"!a.ndo 

em· sua residellcia , 
O SI\ . Ut.YS51lS VtA:lo":-;A:- As informu.çõe• 

de V. i:x. não dev~m ser fidedignas. thr SR. DtPUTA'OO :-Isso e um romance. 

O Sa. • ..\.LCOl'O'lUDo Ju:s-roa:-As informaçõe> O Sa. Ar.c:oFoR.l.DO Jc:s-IOR :~Requereu pro-
que recebi fora. rn por cru-tas ejornaes, n··o sei Tidencias. e essas providencia!' não for~tll to
lli V. E:s:. tem o!ltras em contrario mai~ fide- mada.s. O r~sultado foi ficar impune o criminoso. 
dignas. Comprehende a c~mara qne e'sa coac- Eia a'!ui u ru facto g-ra'I"Ís!imo; e ao passo que 
ção da mesa nào pa;sou de uma fu~ça ridicula eta:n ~ssim pro:e~id?3 os crim:no!lO~. cidlldãos 
·com o fun de protellar os trabalhos e inuti l i- ;:ac.:ficos e reepe1tavets era.rn persegutdos e pre
zar a eleiçiio, porqae era. muito facil e:s:peUir sos, al;-uns dos ctna.e:S fCiralXl soltos por luWea-s
do redo.to o desordeiro. e continuar-se o tr~- 1 co1pus do dtgo.ojltiz de dir~ito. Dr. Dias Li-
b:Uho. · ma. que era a unica ·garantia d ~s meus a.mi.-

u L gos. ·que agora scabam de a perder, por se 
O SR. LTssES VI..~.::-.-:o;.l.:-0 coronel túz Pau- ach~r do•nte com um ann() de licen ..... , dado ""r 

· lino não foi canJ.idato. esta ca.mara. v- r 

O ~R. ALCoi"Q~,\])() ~u:noa:-V. Ex. niio ~a.~e O del~~'ldo de policia. apadrinhado pel a in-
dos .tactos. !'01 candidato ao lagar d& 1• JUI.Z. fluencia de seu iroolio. entende que não deve ter 
de. pa1. e fol derrotado, oblendo apena~ o ter- ob otaculo$ a sua. \'•>ntade. chegando até :.\in-
cetro loga.r. 1 • 1 · · · · 1 · ~;arg1r-se conlra o a.ctua. JUlZ roumetp:a , aeu vª v. Ex. Sr.; presidente. que trata.-se de I co-relígionario, iwpedíndoa. eiecução de man-
um facto gn.vifiimo, de um att&ntsdo digno dt. da.dos Judici.ae$. · · 
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Tambem~to é romance, pergnn\o eu aos no. t Consultada, a cam. arJ. resolve pela afiirma-
bres depc., ado~ ~ Travou-~ entre elles ullôta i tíva. ' 
luta. desagrada.bilissima, com sacl"ificio dos \'er- i p d · - · 
<hdeiros interesses da jusl:~a. cbeg,ndo a po-1 roce e-se a votaya~ do or~ento da agn-
li.cia a impe& a execução'de mandados judi- cult~a par_llo o e:e~clclO de 188.-1883. 
c12.es, por serem exiJedido~ contrA seus ami-l E sem. d.is~ussa9 app~o•ada a prçposta. do go
gos_. ~llocandJ-se assim em insta.nci.a. superior vernc. ate o§ 18, mclll>lYe, com as seguintes 
ao JUlZO! 

Eu_ sin~o qn;: :> estreiteza- do tempo me não Em-e<l.àas 
perrrutt.a l!' ma1s longe; entretanto, di~ei mais Da commissilo de orçamento: 
lll"'Ulll.!l.S palavr"s 

Q11ando foi ;o~etdo presidente de Pe~n11.m- O§ i.•-:- ~ec:etaria_ de E~tado 
b~~o .o Sr. José Liberato, eu tive OCe5siã~ de (dmJ.mu.~do d~, exp~1ente 
dirrg-u--;-lh.e ll:Ul> cartA, narrando 0 estado de R 

0 
a ~uant:a de -i -000~000). 2--ii: 000$000 

~narchta em que se achaV:l. o t·~rll'IO de S. Bonto ~ 39 -(~u. ·p~•~~-se.) 
e pedindo providencias; infelizmente, por~m. S 1-. Jardim._ Qa _ praç~ _da Ac-
perdi 0 meu tempo. cla01açao (~up~r1m1dos os 

s.-Ex:., :1.0 chega.:' à. p:-ov.incia, entendeu que log:Lres de S,jUdan~e do 
dena encampar Wdas as violencías e arbit-a- apontador e d~ chete <las 
riedades da·p~li-~i:~ de s. Bento sendo surdo guardM, reduz1do a !8 o 
as r€clamaçôes dos meus amigos;' as istiu im- numero de trabalhadore~). 38:200$$00 
pasúvel a ess!l luta entre o deleg-ado e o jai~ A emenda do Sr. José :l!arianno apresen-
mur.icipal, consentindo que e-;te fosse desmo- tads. a 2i de JiUJ,b.o ao§ 7.0 depois da palavra
ralisado nas audienc:as, imp~dindo-se a e:s.- agricdtura.-acrescente-se-e de veterinaria. 
~?cução d~ Eells mandados. A seguinte emt>nda dos Srs. Andrade Fi-

O SR. Axro~ro DE SrQu:ErRA:- Entret-;nto. g-ueifll., Gowes da Castro e Ferreira. Vianna. 
o parttdo Ganservador na :~.ssemblé' provincial Emendo< :l-O§ iô: 
de Pernambuco ac :ba de ·-lar uma prova de con
thnça ao p~esidente da pNvincia. cone ·dendo
lhe augm.ento de força. por \'Ot.'l.l(ão no.uinal. 

0 SR ALCOFORADO Ju~!OR :-IMo são meio• 
de goYerno. e o partido couse.·v-ador- não costu.
ma a nega~ meios de g-overnQ. (.~partes.) Bas
tava d ·mittir o delegado. p~~a por termo :w 
conílíc to en Ire elle e o j11iz m11nicipal e ficar 
o termo soceg-ado. 

O Sa. Go~Ç.<L•·:e:s F~:anEra.A :-E note-se que 
o juiz municipal é co-religionario do del ·
gado. 

O Sn. ALCOFOR.ADO .lu~TOR :-Em .,·ex de~ de
mittir. o presidente a.~ pro\'Ín"'i" tolerou tudo 
isto. deb:t\Odo-o eontin11t~r em exereido para 
attest.ar o pod~r do Sr. Luiz hulino ; •' as~iw 
t)U não tenho esperan~de que. naemergeoeis. 
de que se trata, o presidente ~urnpra. o seu de
l'er. E' por.es•a rnlto que eu me dirijo ao !to
l·e:-no. pedindo-lh.e providenchs. m-s pro·:iden
cia.s sérias, -.obre o ultimo :Lttentudo que acah.'l. 
de ser alli commettido. Desde já.. pol'éro. pre
vino ao governo de que nadll. consegui ri. ser
nndo-s& dos an-.:ilia.res de qne actualm~nt-~ 
dispõe. A verdllode. será supplantada. pela pai
:rão pa.rtidaria ; e mais um t "'iolaçào da. refor
ma eleitoral passa..rã. impune, pal'a il-ng-r:nentar o 
seu descredito. · 

Espero a.s providencias que solicito do g-o
võ~rno ; e me congratubrei com. éllle si por
ventura mostrar por factos, que não to!er:J. 
es~_s abusos, -firmando por toda a pal'te o =
perio da lei e da justiça.. {-M t~ito õem. muito 
btm.) 

ORDEM DO DIA 

Continuação ds. 2• discussão do orçám~nto 
do minlBterio da. ggl'icultura.. 

O Sr. Marti.:rn F~ancisco (pela 
ord~m) requer o encerram~ntll <h discussão. 

Dedu7.a-se do pedido total a. quantia. de 
30:0003, de 1-"encimentos p?.ra extra-numera
rios da contllbilid:J.de & para. e~cessos de venci
mentos sobre os ta:.:ado~ por lei. 

E· ~ pp ro-,ado o § 19 d:\ proposta. 
E. post.'\ em yotAçào a seg~inte sub-emenda 

da coJUmiss:<o : :J.O 

~. 19. Restaboleça-se a consignação pedida 
pnr:a. a con-truc.;-:io de Ul!l& ]JOO.te entre os 
b"irros de Santo At:tonio e S. Fl'ei Pedro Gon
ç:-.h·c~. tl:l cid-'d" da -R~c:ife, e :ocresceule-se 
ma i~ 150:000$ p:~.ra aa obrao de desobsu·uc~.ão 
do rio s' r'rancisc:C> enl:e o Jll.tOl.>á e Sobr&
dinb.o. 

O Sa. A~nn.wl: F!GU:E:IR.~ oiF;erva que esta 
~ub~omencln ostá prej11dicada. pel:!. vats.ção da. 

O Sr. Matta :M"achado (i• s~ct·e· 
tario ) tendo indica.io- este modo de vot.s.çã:o, 
de;·e d 1r ligumas el:plicaçõ s :i. c~, não ob· 
st , ::~te o nohr~ àeputado ter aprove1tado o en
sejo para ~bter algumas reducções 3. favor dos 
cofres pubhtos. 

A emend.t d,, commissão traria varias córLes; 
mas posteriotmen.te julgou ella. flever restabe
lecer ~lgu1nas d ts quot:ts 1~edidas na propost3. e 
:tpresentoo. a sub-ew ~nda. Para. Í<leilit.ar a vo
ta~.ão, o ando I" propoz que se vot,tsse s. proposta, 
salv1 :tsub-emend~ eas outr~semend3,,, A c.,
ma.ra, q•undo a.jlprovou a ~:oposta, tinha ~m 
vish wtar a sub-emenda. :N<10 ~ port.anto m
coherencü. 

O Sr. _-\.ndrade Figueira ob
serva. que a. e~plicação do nobre i 0 sacrewio 
colloca a questão em outro terrello, Diz S. E:s.. 
que a sub-emenda. não implica com a que !e 
acabott de votar. Elltende ~~e implica, p3rque 
manda restabelecer o que a caa:ura. acabou de 
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votar, não a proposito da'emenda, mas da p1·o- i npprovadn .• OJ•a, n ca.ma.ra. não -pódó retrogra
postn do governo. ·· 1 d:tr pol' <:sta f<h•ma., de nosso regimento e do 
_ ~ar consequencia esta sub-emenda. està pre- 1 nosso _l>an:: senM •. Si o nob;e deputado com a 
JUd~cáda porque manda restabolecer a proposta l persplC.'ICla q u~ · o caracter .:sa., e competente
do governo, que segundo o ragjmento devia ter 

1
. monte colloca.do n:t qualidade de membro cL't 

'discussão pa.rt{ser apprm•ada e !"ejoit;>dn: ora commissão de o;·çamento, reconhece qne a 
objecto de discu.ssã:o e I'Ota~.ão. . i seg1mda emenda. d:1. commiasão equivale a reti-

A que vin'ha, pois, p~opor-se o esta.beleet- J' rada d:~. ·púmeir.t, o 'lue se segue é o ~eguinte: 
u1ento daqulllo quo era objecto do diseu.ssão c que ni'io so tendo etfectllado a re~irada mali 
votição ? Sóm.ente em 3"-. discu~são, d1>pois ~e j :::im a nppro1•o.ção <lu emenda, nilo tem log-ar a 
rGjeiLada. a proposta do governo e que se_podet·m 

1 
segunda votaçiio. 

dize_r que se restabelec~se • e.r!l._ ?~ dtscussã~ ,~ .· 0 Sr.. '?EzE:nnA. oa llhNEZEs: - . .Mas a 
aqwllo que a. _camara. tmh« 1 0.J01~ado em 2. emenda fo1 posta à vot11çã:o salva a sub-emenda. 
Pretende~, ?Orem, restabelee<ll' n!J.uillo que era 
objecto de diseussão e \"Otação c contrat•io a0\ O SR. DoQlJl!l-ESTRADA TEI)CE!R!.. respon.
Ngimento. ' I d~ que d~sta 1naneira não h~worã. proceden-

A quest!!:o aeh.n-se portanto collocada n?3 se- ~~.a nenhum~ nas nossas v9taçoe~. Ha. urna lo
<>uilltes termos: Ou esta sub-emenda. c con- . .,lCa q.ue nao podemos .v1alar 1mpun~m~nte. 
truia. à emenda da commissão, já adaptada, ou ~r.lvou~se a sub-e~enda, ·diz 0 nohre doput~d?; 
é. contraria ao voto da. camara pronunciado supponhamo~, pot•em, que a emenda Bl'll. r~Je}
.sobre a proposta. do· govet'Ilo, e· neste caso é tnda; ha mats sub-emen<h? Por co~seq.u~nc1a 
uma contradicção votar agora aquillo sobre que ~ for~ula de salvar a sub-emenda nao equrvale 
a cama.r:>. a.calla de manifesta.~-s.e, ou seja vo- a ret1ra.da ela emenda. 
tando a prop~sta. do governo que a. emenda res- · ~ o1:ndo: repeto :.o .n?bre <leput:>do conf·~~sou 
ta~elece, ou Eeja. votando a emend3 d::~ .~urn: I a lllt'õtta _mcom);la.ttlnhdade das_ duas votaçoes, 
nussão que manda restabelecer o que Jn. fo1 I porque d1sse •1ue a ap_Provaçao da. segunda 
approvn.do. · emenda eqüi -rale à rettra.dl\ da primeira. A 

I 
mesa niio comprehendeu assim ; a mesa conse. 

O Sr. Bezerra de l"denezes guintcmente, e <:.11lpada destn inconsequencia. 
observa qlle 11ão foi inepta. a sub-emendz. apre-~ 1.Ias nós é que não podmuos carregar com a. 
s~ntada. p~l:. com'lCiissão de orçamento. A pro- respons::~bilidade dei> las inconseg_uencia.l.l ; e 
posta pedia uma quantia, e a commisaão de or- pela Mnihsão do nobt•e deputado, n1embro da 
ça.mento l"eduziu ea~a qutl.ntia a uro ttlgarismo conlmi ·SMJ de orça. monto, :ficou bem claro qu~ 
inferior. · niio se pôde votar a sub-emenda. · . 

~epoí;; :t. ~es1na commissão en~_ndeu que . 0 Sn. PnESID.ENTl!: :-Conforme. ; que ji 
devl-& cmga-se ao que estam con,tgnado na tmha ann•1nciado, vou pôr a votação a su~ 
proposta.. emenda. 

O Sa. ANnlu.nr. Fm-UEinA : -Devia retirar 
a. emenda.. 

São i~tt:l.lmente !lppl'O\'ac1as as seguintes 

Posta a votos é npp''Ovad:~ em an1bas as partes. 

Emc1tdns ao § 19 
O Sa. Bi:Zll.~tt\ DE M!:xE7.Es diz qu~ é um 

modo de re tirm· u emend11. ; o mais s!\o ques
tões de palavras. Vir ::1. commissão com uLUa 
aub*ementl!t pedir que se restal.Jeleç:t :t verba ~ Augmcntc-sc n quanLÍ:\ de GO:OOO$, dés
da. propost:~., e o mGslll.o que di~or - eu reth·o Lin:-..dn li re:ol'liW <lo substituiç.ito do material 
n minha ctnenda. dcstin~H1o àO mclhorMletlta o con~ervação do 

Jã vê S. Ex. que nlio h a :tc1ui nad:t c1uo pro- p<ll'to elo Recife. 
judique. Deve declarar, porém, '{Ue o pons11- Em 20 de Julho do f.8S'2.- Ulysses Vianna. 
menta da COllliUÍSI!ão é o segumte : - c1n~ Elovc·sG a verclú 11. 2.44.8:000$ para appli-
sajn a~provndo o§ 2• d:t pro;1osta com 0 ~c- cm--~e ~B:OOO$, alóm <1:~. q~tantiõ\ jli. de~pendida., 
creseimo nelle contido, que é pnra. Ulllfl. ponte ao sornço da conscn·o.çào do porto de S. Luiz 
em Perna.mtluco e pnr~ a desobstr11cção d;t do Maranhiio, c 1.00:000$, :i desobst1•ucção dos 
barra do S. Frallcisco. Isto é o qno ~ com- rios da mesma provincia..-Sinual.-Almt~ida 
nll.Siiao propõe, reth·:~.ndo nasim o seu primdro Oliveira.- Salt!stíano.-Gomes de Castro. 
parecer. 

E a seguinte parte da. emenda. do Sr. An-
O Sr. Duque E;;\rtrada Tel- d.J.•a.de Figueira e outros M m::!smo pn.ro

xeira. estava u:rn pouco vn.cilla.nte por que gra.pho. 
realmente houvet:ont~s explicações cb. p~te da Além das r~ducções propostas''pela. comrois--. 
mesa e 1!.0 mesmo .t~mpo :antas l'e~lamaçoes da , são deduza-se : 30:000$ para a COllSS!'VaÇãO de 
ca~~a, que o BS!llnto nao se . or11:_ntnva com açudes 110 Ce<irã, que não e:dstem ; 8:0005; 
facü_:dado ne~te ~eo:-te de ell:ph~a;çoc~ ~ reda- para 11 pintur'' de po11tes na cidade do Re~ 
ma.çoes. Porem a \'lSt:l das e:.:phcaçues que o cife. 
nobre membro da. commi.ssã 1 de ol."yamento 
acaba de dar, não rest<l. a menor duvida ; é O SR. BE7.E1UU DE _:ME:~F:;Es requfrr que a 
inepta esta. emenda, porque o nobre deputado emen<la. dos Srs. Mactel. D1ana, c outros ~o 
:~.ca.ba de confessai:" que são inteiramentê in- 1 § Hl sobt·~ melhoramentos da barro. do Rio 
compativeis as duas votações, por qua.nt.o, pàl'al Gr:mde, seJa vota.d:c por p:~.rtcs. 
~rnar pla.usivel e~b. segun~a. vota.ção, ê esse~~ O Sn.D!ANA. (pala ·Ol'dem), não acha razão 
e1nl qua .. se eons1àerc rt!tmtdt'. il. <:>m~nda Jn no rerp'lrlmetü<:~ «o n<lh~•) nej'lutado. porque a 
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segnnd& p:.t"te da. emenàa trat:l. s implesmente 
de = antorização, e o Sr. miniatro da a"ri
cuhura jã. teve OCcasÍã() de deela.rar que a;ei
tava a em~uda. integr.Umente. 

~ost:l. a votos a. emenda é approvada na. pri
melra. pane que autoriza. a. deap~za. de 840:000$ 
para medida~< provisórias para melboram~nto 

. d~ oorra, séndo rejeitada a seguod.,. parte que 
al:l~?rir.a a i!''l rantil~ de j\\ros par:~. obras 1!efi· 
nlllV3.f!. 

~nsu!ts.da a camara. resolve que à votação 
seJa por partes. 

E'· app~ovada ~ fa. parte desta emenda. que é 
a aegUlnt~ : . 

Ao§ 19- 0bras publicas. - Accrescente- se 
840:000$ ir. verba. que fõr votada e di!j-1--se ; 

Sendo 840:000$ p:<ra os trabalhvs de deStJb
str!lcçâo da barra. do Rio Gra..nde do Sul ou 
qu.a~squer obras provisorias, que facilitem o 
movuuento eommereial naquella província, e 
para estudos de obt"aS defi.ni~ivs.s n-a. re{erida. 
bat"ra. ou abertura.· de um canal, que assegure 
à. província franca . .navegação maritima . 

S. R. Sala. dAs sessões em 12 de Julho de 
1882 .- Diart4. - Maciel.- Camargo.- Pe-
lisberto PeYeira da Silva.- Ribas.- Marti·m. 
Junio1· . 

O SR. EscRAG-NOr..LE TAUNA> (pela ordem) 
diz que a eto.enda. por- elle :~presentl\da, man
dando refor.lllar ,por cinco annos,o contrato com 
.u. sociedade colon.isa.doro. de He.rnburgo, de 
i849, o qual fi.ndou em i de Abril passado, deve 
ser considerada como emenda. e não corno n.ddi
tivo. 

O S.a. MA.TLI. l\úc!U.DO (pela ordem) diz que, 
nio declarllndo a emenda do nobre deputado 
em quanto monta a desp~za. ahi proposta, n~ 
póde dehar «e ser coa.sidera.da. como um a.ddi
t.i"!o 

O Su.. DUQUE-EsTRADA. T EtnlLRA (pela orden~) 
faz algumas considerações no sentido de prov:lr 
que de'l'e ser con.sidera.da. como emenda., c n11o 
corno additivo, a. idéa apresentada peb Sr. de
putadoTl!unll.y. 

O SR. Pl\l':SIDENT:K mant~m a SU'\ decisão e 
declara quo em t.emi>O esse additi.vo será. aubmot· 
ti-lo á. camara.. 

Sllo em seguida. votados e approva.dos oa pa-
r~grapbos d01 prDposta do governo, até o n. 29, 
inelusi\•e, CO.Ill as seguintes emendas : 

Da commissão de orçamento: 
N . 2i. Aocrescente-.se 'a quanti;~. tle 200:000$ 

p:~.ra construcção do. linha. dO Cearó. ao Mo.ra
nhio, ps.s~udo po~ Pi~uhy, e mais a. de 20:000$ 
para acquisi~ do pre lio que serve de estação 
telegrar•hica e:n Maeahõ, diminuidoa iOO:OOQ$ 
que se destinanm.-B~::erra ck Mene::es.
F. Sodre.-Antonio de Sigueira.- Be:erra 
C!~:valc~mti.-RodritJUe& J ul\ior. 

§ ·24. Subve~~'Eo às companhias de navegação 
l\ V&pilr (diminuídos 96:000$.) 3,i86:6%'000. 

Bem corno" as sn~uintes : 
Enaenda ao§ 20. Roduza.ae a verba :\ quan

tia de 1.506:452$, não attendido o pedido, pau 
v. m.-13 

s. creaç>Jo d" m(lia \!lll engenheiro &juda.ntc e 
mais una auxiliar. 

Do Sr. Andrade Figueira e outros. 
Ao § 24. S11bvenç:io às compa.n.hio.s de na.ve

gaçãco-accrescent'!-~e- e l!lll.is a · quantia de 
i5:000$ para subvenção a vapores Blllílregados 
na naveg:1~.~o inte:na da província. de Mnto 
Gross?, entre a cidade de Corumbá. e .. a de 
S. Lu1z dD Çaceres, v~llas de Miranda, S. Jose 
da Herculanut e eoloma de S. Lo11renço. 

Sala das sessões, Junb.o de · 188"~. - A. 
Gonçalt~es de Carvallto.-Augusto Flewy. 

Emenda r.o § 24: 
Fic.1. o governo autorizado 8.11\lbvenciona.r an

nua.lmente e. qua.ntia. de i2:000$ à em preza de 
rebocagem da. · barra do Rio S. Fr:~.ncisco 
contratada pela. presidencia da. provincia. d~ 
Ala.góas com Leopoldo Augusto dos Passos, 
sendo ~im elevada ·a verba do § 24 a. 
3.198:600$00<). 

Sn.l.a dn.s eess~ea, 14 d& Jnnho de 1882.
Theophi.lo.- Bibei;·o de Menezes. - Matta.. 
Cartos A!fonso.- J. Basso~.- Manoel Car
los.- Ba.rao da Leopotdina. - Ruy Barbosa.. 
- F. Soáre.- Lourenço de .Albu7V.ergue.
Thoma:: Po11tpe-u.- GeWJroso Mo:r_9Ues. - Be-
::err-a de Mene.:;es. - Rodrigues U nta.- A. 
Gonçal-oes de Caf•ualho.-A. Carvat/1().-Ab~ 
lardo de Brito.-, Za:m,a.- Ribas.- .il! ontan
dolt.-:- A. E. Cama:rgo.- Soares - I gnacio 
M arttns.-Aristirfcs Spinola.- Franltlin lJo
ria.- Augtuto Fkury.- Prisco PaYaiso.
Juve.naio A~ves.-!. P ompe11.- Atj'rmso Çelso 
Jun1or.-Dr. E <pmdola.-Antonto de Slquti· 
l'a.-P'elicio dos Santos. - Vieira de And.ra!le. 
-Jolio Penido.-J. Qu~ro::.-0. de Olir;eira . 
-LMnd.ro Ratisborta.- A. Pinto.- Salustia-
no.- Sinça! - Ma .. tiln Junior. - PradoPi. 
:mentet.- Passos M irand<t.- .-UcoforeuüJ Ju.. 
nior.- !Jf. Peretti.- Geminiano.- Coetho e 
Campos.- Mac-DcnoeU.- Joc1o Caetano.
H. Marques. - .-1. Pinto.- Ct-u: Gottcêa.
G. Cru:.- A.lfredo Cbaues.- Lu i:: Werncch. 
- A.lvaro Can~inha.-Barão de AMàia.- Sr:
raphico.- Joaquin~ Tavares. 

EmcwlelS ao § 25 

Fi <:li. ele.,ada ã, 1 ~ classe 11 :~.draiuistração ge
ral dos correios d:~. província de ~finu Gs-
raes. 

Sala. d~s senõe~>, 19 de Junho de i882.
Candirlo de Oliveira, - illat{a !flac!IIJ.do.
Mo,~tandon .- Felido dos Santos.-!. Pe.
nieto . ...,..Atfonso CeXso Junior.-Joao Caetano. 
-Vieira de Andrade. - Lima; Duarte . ..,.
Soares. 

Ficam ele~adas á i"" classe as administrações 
dos co:-reios d~ provü~cias de S. Pedro do Rio 
Grande dil Sul e de S. Paulo, e á 34 classe a da. 
provincia do Par:tnã. 

S~ k-Sal:1. das sessões, 14 de Julho de f882. · 
-.L E. de Camargo. - Sou:: a. Queiro::. -F. A. 
J{flciel.-Get~eroso "llarg.;es.- F. Pereira da 
Silua.- Diana. - Abeuu·do de Brito .:-Ulhóa 
Cintt·a. - Paula Sou:; a .- .-1./.meida :.V oguei1·a. 
31 nrt i m Fr,,mcisco FiUr.o .-RWa$ .- Martim 
Francisco. 
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Na emenda ap!'esenta.dll. na sessão do di:~. 14 
do com:nte, elenndo à i" classe as adminis~ 
tt"açõeii dos <!Or~eios da. J)~ovineias de S. Pedro 
<lo Sul e S. Pauló, a â 3" a de Para.n:i, onde se 
diz-S. Paulo-díga.-se-Par.i. 

Sala das sessões, 19 de Julho de i88'2."
Jf ac-Dotoell.-1JI'. Cantao.-Cama:rgo.-Sou
:;rx, Queíro:;:.-F. A. JllacieZ.-Generoso ]1.-Ial~ 
fJUCs .-l!'. Per-eira da. Sil1la.-Diana.-~1be
!t~rdo de Br-íto.-Ulhoa.Cint'fa.-Pau.Zo. Sou
.;;o.-AlmeZda NfJ!Jt~eira.-/JfaNitn Fl'a1~cisco 
Filko.- Ribas.- Marti111 Fra11-cisco.-G. 
C1·v.~-

Emenda ao § 29 : 
Accreacente-Ee-Sub't'ençiío ao asylo (ou col

legio) de S_ Luiz, fundado pelo p~dre Domingos 

did11. pal"!l a « su perstru
Ctltra metallica da ponte de 
Mo::totó ») ••..••.•..•. , • , 

A ~eguinte su.b-emend;). ~ 
4513:1.40$1.00 

N. 34, (Pr·olang:unento du estrada. de ferN 
D. Pédro II.-Accrescente-se :-incluida a con
strucção d~ um ramal par.1 a cid:o.de de Ouro 
Preto. 

Emenda p~ra ser colloc~da onde con,•iel": 

Fic::t o lj@vú:·no auto:•izado a despendet· co:u 
juros de G "/o ao :mno, sob~e o c~pital garan
tido, a engenhos centraes de f ,bnco de assuca.<> 
a qua.ntÍll. d~ 400:000$. no exercício dtl 1882-
i883.-S. R.-J{artia~ Fr-aJtGÍsco.- Lima 
Dtwru. -S it :;i ano BNmdtio. 

E\•a.ngelist.a Pinheiro, na serra da Piedade, mil- Tendo havido a seguinte discussão q1.1::mdo 
nicipio do C:teté, pt•ovincia de :\linas Geraes, se votaram estes creditos especiaes: 
devendo o mesmo collegio 'continua.l' a re.~eb~1· o Sr. A.ndracle F'igueh-a (pela 
e edltcar ing-enuos- 2 1 :000~. S.. R. -14 de ordem) rechma contra a "otaçiio, neste logar, 
Julb.o de i882. - I.qnacia Jlf a;·tins · -Lima da emenda relatlvll. ao p·olongamenlo d:-. e5trada 
D~tarte.-Canrlido de Oliwi,·a.-!lff'onso Celso de fer:·o D. Pedro ll p:tra 011ro P:eto. pois que, 
h11~ior.-Jf C: i~« !I[ ~cltado. - Viei:a de :4.1~- em sull opinião, essa omenda é um 1·erdadei!'O 
clrail~--Fel1cto dos Santos .-lOil.o Pemd~. add:tivo, e como t1l dc·án. ser reser·,·:J.da pa~a 
-Jouo Caetano.-Va= de Jlfello.-Olym.p•o ter discussão e vo~1ção em sex1rado. 
VaUc:uld'a.- Soares. -Carval/w Jle::;e"l!de.- ~ • 
,1/fortso Penna.-Contage11~. -Jionta1tdon. I O Sr. Candido d.e Olivei1.wa 
· E mais a seguinte : ( (JJcla otdem} declara tu.1·uia a docla.ra.ção do no

_l>I"il~HlÍl'.l parte da emenda ·dos SJ.>s. Andrltde I br_e .deputado. o S:-. Andr~~~ Figueira, po~qu:) 
Fl."ue11:a. e outl"OS. for \atada, ~:as, qnando a><S_t'll não fosse, tmh~~o 

"', 
9 

a emenda. p tod:. a apphca<;ão a uma dM 
EnHmda ao § ~1 : . . ' verbas do orçaruento a emend!l. ele que -se tr~to.. 
Reduza-se a verba, suppl."Ullldas as cons1gna- Emboril. o orçamento, consign:1.ndo quot:.. pari\. 

ções pat"a a constl'ucção de um edificio pars. a l o prolong:tmcnto d~ estrada, in. dürue :Vlacau-
. r"parti1}ãO centralnn. cõrte. bas como lim\te, o prolongamcn~o põàe tomar 

São em seguida. approvado:> o. creditas ·es- a direc:çã.o _qlle o govetn~ julgar con,·enitmte, 
peci:>es com as seguintes emendas de ~an~oma com o que fo:· vot;1.do peJg poder 

D · .- d t legu;latt>'). 
a comm15s ... o e orç:tmen o A cam:mt votou não só o prolongamento da 

N. 33 6$tra.da até 1fac(lU.1;ias, como um ramilol para. á 

Lei n.. 2639 de 22 de Setetubro d11 1875 : 

Obra..'i par;J. o abo.stecimento 
d'agua :i. capital do Irnperio 
(abatidos 150:000.:; na .co~
clu ão da rede de dU!t.n
llui~.ão d'agaa d:.. cidade, 
etc. ; i i O: 000$ par .J. diffe
reu<;<ls em relação ás me
dições prorisorias, etc. ; 
50:000$ p~ra o . ~essoal 
t.echnico e opei-ano ; e 
8():000$ para eventuaes) ... 

N_ 35 

3.250:000$000 

Lei n. 268i à e 6 de NoYembro de 1855. (Como 
tla ta\;ella.) 

N. 36 

Lei n. 2940 de Si de Outubro de i879 : 
·Estrada d(l ·forro de Pa.11lo 

Affonso (deduzida a impor
taneia . do cre!lito votado, 

,que e de 555:i53$'558, e 
abatida a a. q u :1. n t i a de 
!74:98~90 da que foi pe-

~apital da pt·o1•iuciu. de l\Iin:ts. A ca.ma:•a voton 
como de,·ía, e o Sr. presidente bem p1·occdeu. 

O Sa. PB.ESmEN!E : - Considerei a emendn. 
como e~plicação do credl to especial. 
PN~egue a votação. 
Emenda sobre engenhos eentrn.es. 
O Sa. BEzznn.1 IJ" 11-b::~nEs obset•n qnc 

llll. nma emenila ampliativa do Sr. ~Io.rtilll 
Francisco, autorizando a garantia de juro:: 
sobre a quantia de õ.400:000$00Q. 

O !!~h-. Martin1 F~wanQÍSco (pela 
O!'d~>n)julg<~. de1·er dar um'l. e;;:.plicaçito áccrca 
da emenda ctue a.mplia.:J. gar:mtia de jul'os sobro 
os capitaes empr~gos ern engenho; eentraes. 

Apresentou est:n. emenda h:1. muitos dias e a 
<iiscussão correu po.- tal fôrma, que o ministro 
da pasta, de cujo orçamento se t!·at:t, uceitou-:1.. 

Re$pondendo a a. partes do Sr. P. Belis~wio, 
declara que a q úestão foi discutida, e a discus
são. não pôde ser renovada, pelo que limí ta-se 
a dtzer que dz,s coucesoões d~ garantias de 
juros até hoje, a unica. que não tem sido one
rosa a.o Est:1do é a das engenhos centraes. 
Alguns que se têm est<tbelecido a.prese ntam ~-i
siveissignacs de prosperidad<l, e palo qu~ diz 
respei·to :i pNvinciJ. de S- Paulo, póde nssG-
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gm:ar que o engc•lho cenlral de Porto Fcli:z; 
dá 12 °/o e p t'.:lmcttc ma;o.-c.'i v:r.u l:•gon~ .. 

Não podin ollrigar o nobre deput:\Cl.o a quem 
respondo c ~~ qualqu•r de seus collega-;, a dis
cuttr o projecto e a. e:--.arnioal-o, mas assegura 
que a e::aendn. foi a;lresenta.da, hD. muitos dias, 
que so!freu discussão e foi aceita pelo min istro 
da agricultura. . 
.. Sendo, perta1lto! a sua crn:onda aropliativa da 
proposta. da eomrtllSSão, pede ao Sr. presidente 
que a não eo:l$idere como additiYo. 

Ó Sr_. .ând:ra.de E~i;;;·ueh·a (pela 
ordem) <h1. que a. eonend:\ ref~re-SP. a unt ser ..-i
~~. paro o qual o· corpo legislativo julgou ue
ccssario_ abrir .um credi t.o especial, pGr u ma lei 
t:4mbem espec1:U, e que a emenda sõ por muito 
favor poderá ser consíd~ntda como aduitivo,pOI'
que o mais regul-tr er·;~ iniciar uma, nova lei. 

. O Sr. M n.-tta Machado (pela. Ol'
de'a ) diz que· a. emen<la apresentada. pelo 
Sl'. Martirn l!'ra.nclsco deve ser considerada não 
como o.ddi~ivo , mas como emenda :to § 35, r isto 
como ele,·:~. a verba. á quaut.ia alli consignad:l. . 

O sx:-. ;A-ndrade Fig·ueira (pela. 
ordem) lDSISte nas suas obsertaçlíes. · 

O SR. Pn:esiDE~n: di1; que não póde consi
derar a emenda como addítivo, visto que el!a. 
a~enas augmentA uma verba consign:~.da no or
çamen to. 

O S1•. 1<-.. Belisario (p~la o1•dem) 
di r. CJ. ue l\ verba que está llO orçamento refere-se 
:t um credito especi:U, vota-lo em lei especi:JJ, 
e que pela cmend~ Ylli-se votar u1u augmento 
<le juros para uma lei que ni.io etiste, por is~o 
que a 1Gi tem o limite de trinta mil contos. 

O orndor ê fa.vor.tvel aos engenhos eentraes, 
m.ou: condemna o modo por que p:m>. ellea ~G 
está votaudo garantia de juros, tornandCH>s 
assim prejudieiaes ã lavoura.. 
· Condemna Lambem o ter-se n.p1·esentado 
omendns ao orçamento sobra ma.tel'ia11 a res
peito das c1uaes diverdM comrnissões Já deram 
puGcet·es, pareceres que foram approvados peh 
camara . 

Entende, portanto, que a emenda. não pódc 
~r considerada senão -como additivo. 

· O Sn. Pru:s!DENTE dir. que não pódc consi
der:~r _a emenda como ad1icttvo pela~ r!lzões qt;e 
jã expendeu. 

O projecto assim emend:tdo e a.ppro\'~tdo para 
pMsar a. 3"' discussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DL-\. 

Continúa a 3~ discussão ilo !>l'Ojecto sobre o 
alistamento eleitoral. 

E"lido, :~.poiado e appro~do o seguinte re
querimento do Sr. Moreir(\ de Barros: 

Requeiro par.l. retirar as emendas que apre
sentei aos § H n. 3, § i 2 e § i S.- M orcira 
de Bcm·os. 
· O Sa. PRES!DEl'<-n::-Tema palavraoSr. ~n-

dido de Oliveira . · · · 

o .·s~- . Candido de Oliveira 
antes ~e a_preciar as "objeçiíc3 . lev~nta.das pell> 

illustre depnt:ulo, representante da ptovin cia 
de S. Paulo, que concorróu com as suas lu~cs 
para o aperfeiçoamento deste projeeto, de.,o, 
por parte da commissão, fazer a seguinte de-
c!ara ç.'lo : ·,;. 

A commissii:o collocou-so nos l"estdctos ter
mos em que o mandato lhe foi dado . Nomeada. 
simpl~smente para. retoc:~r e rever os pontos 
defeituosos ou obscuros da lei eleitor&! e seu 
regula.mcnt.o, a commissão encerro·u-se no me
canismo da lei, simple ;mente paro emenJal-a 
ou corrigil-a naq,uellas p1rtes que n~ affe
c tassem:a. sun. elll!encia, que não ata.ca5scm aos 
seus p rincípios cardea.es, que não destruissem 
os pontos dom.in:ulores. 

O Sa. F. B:&LTSA.tuo::-Neste ponto cu não· 
estive de accõrdo. . 

O Sn. C A )'I' DIDO DE 0LJ.,Enu diz q.ue, as .•im, a. 
questão do alargamento do suffra.gio, da alte
ração do. fórm:~. da. eleição, do al:\rgamonto dos 
circules, todos estes problemas itnportll.ntes,que 
ainda pcxlem ser objecto de eetudo m~ditndo 
do parl amento e bão de ser de futu ro, não po
deram sct· considerados, nlio poderam ser e:ta· 
minado> nem resolvidos pel.1. commlssão. 

Esta tinha diante de si a lei de 9 Janeiro, 
tinho. em yist.a o seu systema, tinha. tanloe.m 
diante de si a votll.ção do parlamento no acto da. 
delegação, isto é, os termos do rnand9.to; con
saquente:nente,· não lhe Jlóde assistir o direito 
de innol'ar n a lei, de alterai-a. de lllOdifical-a 
profund:l.!nente . Eie. a rM:ão por que a muitos 
pode parecer limitado e tostricto o projecto ; 
ern mesmo pensamento da. commissão lirni tal- o 
e restringi1-o. 

O :~l:~.rg.tmeuto do su ffra-;;io, do modo que 
maior numero de classes pudesse gQzar dos di
reitos do eleitor.tdo, era. um !lrobl mna comple~o. 
importante, <t ue podh ser agitado e em _torno 
do (1ual ;t opintilo tntblica põde manifestar-~e; 
nus nii:o pertenci-~ à commissi!:o examina.l-o, 
discutil-o e resoln .. l-o. . 

.Alem disto, wcdebndo apen:ts um •uulo depois 
da promulgação da lei, tendo havido apen~~ 
nm primeiro a.lisbmento, pa.reco que •t opini:lo 
publica. aind" não estwa. bem cselarectd:t de 
mcxlo que houveSIJe ttma vast~ :tpplic.t~io do 
principio do ilirgamento do suffr.tgi?. 

P óde ser que a lei de 9 de Janeiro fos>e 
restricta, qne o ' 'oto censit.ari1>, determinado 
por ella, exchUI grn.nde numero de indi_,•!duos 
capazes de e.~ercer as func~ões pohttcas ; 
ma> a opinião tem d~n.t~ de si o tempo par:
pronunciar-se; o parlamento reune~se constan
temente., a elle · compete fo1zer-s~ acho desta 
opinião, indicando as alterações que elh. lhe 
suggeri!·. · 

.A.' commisslio mixt~ só rest:J.vn. cumprir o seu 
de\'el' tratando de corl"igir os defeitos e impe~
feiç.ões da lei de 9 de Janeiro, devidos em 
grnnde parte ao açodamento, coot que eUa. foi 
discutida na sua. ulLima. pha.se ; por<)_ue ;\ e&· 
mara. s:~b3 que, 'depois d~ 9 rnezesd') S()ssão 
porlbd.'\, as emendàa surgi.rtl.in. i ultima. hora. 
no senado, n discussão aUi"foi rapida, 0, devol
vido o pr.ojeeto :i. cama.l'a, em uma unie.'\ seasi\o 
tud~ se .exa.núnou, discutiu e votou. 
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Havi4- um gra.nde estill1ulo _q':e a. t_odos preoe
cupava, {{lle et'll. vot:n· ~ ele1~.ao d1recta, ~e
çretar a magna. reforJlla. OI! ;~on~s se~uu~ .r1os 
cederam a este "'rande e pmnordtal pnllclpto-
decretar p.tra o !~aiz a eleiça:o direeta. : 

Desta precipitação Olan1festara.m-se desde 
lo"'o :\S fraudes, jâ. na: primeira. qualifi.c:~.çao já. 
n;'priweiro acto do :~hst.'l.mento, sobretudo Illl.~ 
províncias do norte,em que o artigo quQ se pr~n
de :i. f&clllda.de do ;~.lista.mento em virtude dos 
arrendamentos tem aberto a valv o~ la p:u'~ gran
des abusos e crimes q11e b.ão de ficai" impunes, 
ai não se toro.arew. providencias. · 

Jul811, portAnto, que l\. objecção que algtws 
espiritos levantam contra o proj ecto nlío põde 
att\ngir a. commissão, porque elb nada tinha. 
que innoval" no system:~. da lei de 9 de Janeiro; 
mas applic.U-o de harmonia com os principies 
l.'egul&dores da mesmo lei. 

Respondendo ás a.rguições fonnuladas pelo 
illllstre deputado e deixando de parte aquelb.s 
que ee referem á.s emanoa.s que acaba. de reti
rar, mostrando :~.ssim collful"mar-se com o pen
s,mento da. commissão, declara que S. Ex. 
notou uma. lacuna no :u-t. 1~. § 2<>, g.úe reprod.uz 
quMÍ que nos mesmos termos a dtsposição da 
lei, e que teve em vista gi rantir os alistamen
tos futuros de uma fraude, já revelada no pri
meiro en;;aio dt> lei. 

.A lei permittia e par.mitte ainda. que qual
q_uu cidadão que se a.,•resente, manido de 
um titllle> de domínio de bens de rJ.Í7. no valor 
de 3:400$, possa ser alistado indepeudente
mente de prazo, ainda. que esse titulo seja pa.s
:oildo na. veapera., quand.>,eD:. rehção á.s apolices 
e acções da divida publica e outro> elementos 
comprolla.torios da. propriedade, exige o prazo 
de uma.nno pal"a. . as revitiÕes futuras, sendo 
erigido o prazo de quatro mez·!s para e pri· 
meiro a.lista.mento. 

O q11e BA:outec~u ·~ E' CjUe em a.lgun.s logares 
fize1·a.m..se contrato& ncticios de compr:~. e venda 
de bens de I"aia na veepera elo ll.lis t.uuento. 
(.~poiados.) 
· Estti. &qui um elerul!nto de frandl! quo se rt>
velou logo %1& primeira eucução da. lei, ~ para 
ga.rantir eBse mo.l eu tende g:ue se dwr~ seguir 
pa.ra todos a m nama l"~gra., uto é. que o titulo 
de domínio que o eleitor vai a r ·sentar tenha 
pelo menos um a.nno de antecedencia. à é·.oca. 
do a.lisl'lmento, po1·que n~ste ca.so a fra11de é 
maia düllcil. 

O nobre deput:l.do, revel:Llldo o estudo que 
fez do projecto, notou lllll& lacuna 011 obscuri
<!ade que quiz prevenir e disse; si vós i·eceais 
a fuude, deveis facilitar o a.list:a.ment.o por este 
meio. Aaaim, o cida.dão que succeder ab in
testato a seu pai, deve. ser admittido a alistar
se em qualqu<::l' occasiã.o, quando o titulo é 
datado. 

Nilo du-vido aceitar a J~ua emenda, porq_ne 
neste C' 'D não b.a. perigo que s ·, dê a fraude. 
Nesta p~rte, porém, o ora.dor é de parecer q a.e a. 
emsuda ao nobre depu!ad9 está. no c :so de ser 
aceita, porque não enst'.l o perigo que existe 
nas outras. 

Nãi:> pôdeattender, tod.a.via, 9.5 consideraçí:les 
que · fez o nobre. deputado, l"'lativas .~ novo 
proce~so para a.va.liaÇli\) dw bane. ele rau. 

O oradnr é como \OO.os aquelles qu~ discu~ 
tiram este ussumpt.o no sena.do e na. ca.mar-a.; 
pensa. que ha ·grande perigo na avaliação de 
bens d l ra.iz servir de base para n prova do· 
valor. : 

El!!l. absoluto li.Ssim :~.ccmtece; mas, cerca.ndo
s! essa avaliação de restriç1íes e garantias, 
quScndo se proc11re fuzer inter-yir o espirito p:u
tidario no processo, as nlvulas para. a fraude e 
abuso~ dEsapparecerão quasi que completa-
mente. . . . 

De que modo cogita o processo desse desi~ 
ratum ~ 

O projecto apt"esenta uma fórm<J. de avaliação 
especialissim:\ ; no louva.dQ. é que está. tudo, 
nos indiv-iduos que vão proferir o hlln "'eredi
ctum é que està a chave do enigma. e a soluçiO 
desh questão. 

Pois bem, procure-se organiz!lr esses louvados 
de modo t al que seja .i<npossivel uma fraude. 

O que faz o projecto 1 Permitta que se apre
sent·• à '.valhção os bens de r.liz que tiverem 
sido m1lb.or,\dos ou beneficiados, determinando 
que ess \ :~ov;:Lli • çã.G s~j :t feüa. por peritos no
me <dos pelo cido~.dão que quer pi"ovar a. 3Ua ca
p lcid 1de eleitor.\1. Esses perií.os· não sa:o no
me \dos >\ rbitrari.tmente, . mas tindos for((ad~
lllente de du \ s classes. 

Em cad:1 pafochh 1m .oito cidadfi.os, que, eom
qu:tnto :tpl"esantem fllll.cções o.ffi.ciaes., são 
comtado t1mb::m representantes de interesses 
partid <rios de ambos· os grupos. 

Em regra geral os juizes de paz e ossupplen
tea pertencem à politicà opposta_; os quatro 
juizes de 'Paz pertencem. á mesm!l politica e oe 
supplentes á · outra.. · · · 

Pois bem, serão estes os peri~os. 
O Sa. JoAQUIM T.Ú·AaEs : -E no caso d~ 

divergenc)a. ~ 

O Sl\. C.uromo u Or.lVl!:lRA. diz quo n a di
vel·gencia. ha um terceiro nom~a.do velo jui1: 
de direito da comarca. e que tem obrig~.ão 
restrictade concordar com um dos doqs laudos , 

Nó& aa.bemos q11e no inLerior do pe.i; os t.i
tulos de dominios primitivos estão completa
monte alte:ados. O objecto que em i830 ou 
1840 valia um ou dotB contos de réia, pelas 
circuiJlSta.nciaq. do pai.z, pelo aeu desenvolvi
mento, tem. hoje um Vlllo: enol"z:n&. 

Puis bem, esse tit11lo não póde s-~r apresen
tatl.o, porque a lei só exige o titulo primttivo. 

Ora, o rneio de dar-se o valor ~o objecto qua 
o tem é cxa.ct.amente o indicado pelo projecto, 
fi~alisado por ambos os p11.rtidos 

Ha uma. outr, classe que tar.ubem não póde 
provar~ sna capacidade. 

Um individuo compra um t!S'rreno por 100$ ou 
200$, l evn.nta um predio n •> v tlor de 30:000$ ou 
40 :_000>, e não põd1 'Provar a sua capacidade 
el~t.toral, JlOrque a lei só cogita do titulo pri
mltlVO. 

Foi o q_ue o pr'ljecto quiz roodific~r permit
tindo que todo o cida.dào possa e"S:hibir o valor 
actua.l cla sua propr.ieda.de, .!llelhorada e bene
fi.cis.da, determinando que se proe~a á sua 
avaliação. (Apartes.) 

S&m duvida alg-wna. um ou outro ahuao pôde 
a.ppa.rocer ; mae eases abuso& liio nullos, com• 
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parados com M grande~~ vantageiu resultantes 
do projecto. 

O orador nota que jã ha um facto importan
ti&~~imo que muito ha de acto&r no espirito da 
ca.mara. Ninguem ·póde d'on em dia.nt~ ali~ 
tar-se sem saber ler nem escrever, e essa cir
cumst~cia, qne domina toda; as outras; faz 
eom que um on outro abnso niW tenha. grande 
valor, desde que o individuo sa.ih ler e 
escrever. 

Examinando a fórnaa de recurso, de que co
zitou o projecto para os abusos que porventura. 
se pudessem dar no alisb!meato eto virtude da 
:t.V,aliação dos l!ess de -raiz, o nob!'e deputado 
notou uma divergencia. entre a. fórma do julga
mento desse recurso na relação e aquella que é 
estabelecida. pela lei vigente e pelo proprio 
projecto, tratando-se de oatro assumpto. 

No ql!e diz respeito ao !'ecurso d:. grll.tiftca.()ãO 
eleitoral, o projecto mauda. seguir a legislação 
commum que regula Oi julgamentos chs it.ppel
IalfÕeS, ao passo q lle no L'e~urso da. lei actual o 
proeesso é .apena.s apresentado por um relator, 
exposto lJOr elle no tribunal e julgado por todos 
os membros . 

Diese o nobre deputado qúe a. differença. no 
j ulgamento não era necessa.ria, e antes devia 
ha.ver homogeneidade no &ystema da lei, se
g uindo-se uma só marcha para todos os rB
eursos ehitor-e.es no tr :buna.l da relação. 

Antes de tudo, o.or:ador dwe dizer que a 
commissiío procede de boa fé e que r exacta
mente fazer com que o projecto so.in de suas 
mãos e~rcoimado das impel'feições que possa 
ter. 

Entende que a objecção do nobre deputado 
por S. Paulo procede, e nesta. parte não só 
aceita. a. emenda como tambem formulou nma 
outra que torna mús claro o pensamento do 
projccto o se amolda.11.0a principtos da lei. Por 
essa emenda. fica apenas uma só fórma de pro
cesso para o julgamento dos r ecuraos que 
digam respeito a aetos eleitoraes, qualquer que 
seja a natureza. desses recursos. 

O nobre depnt .<do tambem viu algnns incon
venientea e talvez per igos no novo ree11rso de 
que o projecto cogita, o recurso geral do tra· 
balho do alistamento, n oa " aBOli es~ciaea com• 
pendiado no projecto. E' certo ~uo nos termoa 
de. lei de 9 de Janeuo o recurao deve eer indivi
du'll, como individual é qualquer causa elei
toral agitada perante o m • giaU'Ildo 

A aing11htridade da. interposição do recut·ISO 
dimaua, pois, das regras for.uuladas pela. lei de 
9 de Janeiro .. Ma.a a pratica. revelou um g~~nde 
defeito na omisaão deste recurao geral de que 
trata. o projecto. 

Nos proceasos s11jeitos á apreciação das com
.missõe~> de V' rificação de poderes. verüicou-ee 
·qne em muitos lo~res se commetteram abnBOS 
'.lspecialissimos, colntra os quaes a. perspicaci.a 
dos partidos políticos mu'itas vezes era incom
petente. Foraaf ·alistado8 cidadãos tôra. dos 
pruoa ; juizas ineO!Il le\entes prona:nciaram 
sent-enças de ~mii!.Sio de eleitores nos districtos 
eleitoraes, e i>to era um vicio que em globo 
a.fi'ecb.viÍ. o proceaso el ·itoral. 

O· conaelho de e&tado, coD.IIulta.do pe.ra. in
terpor .n· epiDilo a: reapei~- do regulamelltb 

el •itoral vigente, teve de aprecià.r a. neceai
d ld~ da crea.çlo de um recurso geral, ma.s não 
se julgou a.utorizado a. aconselhar este recurso, 
porque a. lei só cogitou de u.m recurso indivi
du&l em rela~.ão a. cada. processo. 

Ent~eta.nto no soio daquella. eo~poração fez
se sentir a la.call3. e a conveniencia de se al
terar. quando fosse possiv~l, o mecanismo da 
lei. Foi o que a camara' tratou de satisí:~zer, 
perrnittindo um recurso em globo contra. os 
tr~balhos el •itoraes, mas só em deus casos, · 
qut\udo e lles são feitos fóra do prazo, ou qua.ndo 
são feitos por juizes incompetentes. 

Allegou o nobre deputado o perigo do adia
mento indenn:do do alistamento ; ma.s o orador 
mostra que não lu!. esse perigo, porquanto o 
recurso não se refere aos alistamentos ante
riores, e portanto não se ~~.taca o ,princ_ipio da 
perpetuidade do eleitor; nem o prazo pOde ser 
indefinidamente espaçado pelo eleitor, porque 
o ~ra.zo é o mesmo de que trato. a lei em re
laçilo a outros recursos ; isto e, por maiores 
que sejam os effeitos do alistamento,ou por mais 
visivel que seja a íncompetencia do julgador, 
o reçurso só p6de ser interposto dentro de 30 
dias. Assim não ha. perigo algum, nem fica. 
víol~ntado algum direito. 

Quanto ao reparo que o nobre .;leputado por 
S. P&ulo fizer:!., sobre a phrase de· que se serve 
o N~lamento,ooradorresponde que ~ commis
são cingiu:se no projec\o á. phra.seologia. da 
lei. 

Pel~~o le i, nos tllrmos do reg-ulamento, ha. duas 
en~idades judiciaria.s que intervem no processo, 
o jui% preparador e o· JUiz organizador. 
· O julZ preparador recebe as petições, dá os 
despachos iute:·locutorios e encaminha todo para. 
o juiz de direito ; este organiza o processo, d:i. 
u sentenças, faz ae listas, publica-M e resolvo 
os rec11rsos. 

Portanto, o juiz organizadot• do alistamento 
não põde ser senão o juiz de direito e nã:o o juiz 
municipal. 

Nesta. p&orte, portanto, não procede a emenda 
donobN deputado por S. Pa.ulo . 

Em aeguida o orador refere-i& a. uma dis
poeiçio do proj a c to no e eu art. 2• § 7•, dispo
sição que prenleceu na. commissão contra o 
IMIQ "YOto, e a respeito cU. qua.l m!-llde. á. m~a. 
ll.lDao emenda que lhe _parece maUJ ha.rmo!llc;t. 
com· oe princípios de d1reito eleitoral e eom os 
proprio. tsxtos .da. lei. · . 

aetere-se O Orltdor a uma disposição que lê. 
O SR. G:s:NEROIW M.~nQu:s:s:...:. E ' a melhor 

parte do projecto . 
O Sa • CA.'itltDO DE Ownmu · deve expOt' á 

cama ra o que houve, _cha.mando s~a attenção 
para. o conr"ronto da let de 9 de Janetro e do sen 
r agula.ruento. 

Pela. lei o cidl\dão que pagaese o imposto da 
ind1111tria. e profissão na. -razão de _24$. i2$. e ~ 
nas cidades, >'illas a po,roados, unha o dire1to 
deaer al.iJJtado eleito-r, juntando certidão do pa.
gamen.to, com a.utecedenc:ia. d_e um anno ; com 
r- ·laç&o ao negociante erigiu, não . a. lei q~s 
dissonã:o eogi.tou, ma• o regulamento, que alem 
do iJnpo-1to de ind.ustria e pro fi~,. era neoea
aa.tio q11e prova~~& o illndo eap1t&l, 111m o 11ual 
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nenhum cidadão podia ser ~listado Mliando-se 1 O nobN depula.do pelo Pm·a•1ú , nruigo . do . 
em taes condições. I orador dosd : os c~tudos a.eademicos, dis:'l;) que 

o que aconteceu ~ Aconteceu <{Ue n a pro- [ este artigo erJ. a melhor parte do projscto, mas 
vincia de llfinas, como em quasi todo o lm- :~.ttenda o nobre deputado :i 2" p:lrt'l do ru•tig:o. 
perio, nenbum cidadão póde ser ·nlist.1.do p >lo . (U .) 
titulo de negociante, não obstante pagar 40$ i Elle deb;a marg-11m p:tra o abuso, dando ao 
e 60$ de imposto. (Apoíados.) Na [lt·ovinda de '1 magistr~\do um juizo arbitr:trio o sem limites 
l\Iinas, coruo em outras, grande numero de ne- na. exig.mcia que póde fazer na prov.1 da c:oçis
gociantes, si não fossem jurados, si nã:o ti~·es- I tencia do estntieleciDlento. O artigo detormin~~. 
sem outros títulos comprobatorios rlo direito de ! que o sio1plcs pug,tmento do i•aposto cí bastante, 
votll, não seriam eleitorüS. I m.ts diz (lê), o qu~ quer diz~r C)Ue, embora o ci-

Out70S, porém, mais ladinos ou mai.~ auda- ! dadiio ~presente titules, o nn.g1strado tem o di
zos, remedi.tt:ra.m a lacuna do l'egulamento, fa.- 1

1 

rei to de exigir a proV<\ d·~ oxiste:J.cia do estabe
zendo ~alançcs fieticios. Organiz~ynm-nos na. lecimento. E' ttm:J. restricção que vai abrir a. 
v espera, revelando c fundo C:J.piLal d~ alguns porta ao abuso . (A_p!o'tes .) 
contos de rêis, lev:wam ao tab3ilião, e este, I Os nobres depu~dos sabem pcrfeit:uncnte, 
sem o preciso e:s:ame, dava certidão . 'I contin{ta o orador, de qllc modo é feito o lança-

De um lado tornou-se esta c:xigencü .vexl\- mcnto dos imposlQs . 
toria. para quem procedia de boa fé, do ontro O lnnçamento 6 feit0 em u:na época e o 
uma portn ::berh à fraudl.l. pagamento em outra.. O collector vni à. casa 

Est<J nbltso n:'to podia ser commedido ror· do· cidad:i:o , c, conformo a sua industria ou pl'o
falta .de meio :J.prop~iado . . E' certo que o go- fissã ), ponforme n. impo;·tancb. do SClt com
verno, excedendo sua mi~são consignJda na lei m~rcio, o lança em UlXHI das classes do respncti v o . 
de 9 de J:J.neiro, d·~ não int1rl'ir com qu!l<J.U~r reg ulament<> o dá-ll1e ·~viso para pagar. 
deci.sí\o em mat ·ria eleitoral, tr;ttou do corngír Q<~al a prov~ leg_ü do~. oxisteHcla do cstabel<J
o mal. O prosidente de :Min•ts ;'<Jcid ~u sobr<J o cimento 1 O la.nç.:unento, o talão do pagamento. 
modo por que devia ser entendido o bal:tnço, e E' o :tgente fiscal .•. é o a.g<Jnle fiscal que o 
suppõe o orador que li& sobre ist:J tlm !\..,;';0 do lan~.a om seu quaderno c e~pede o talão. 
ministro do imperio do gabinete pnssnno. (Apm·t-:s.) 

O procedimento do governo fo1 nlmsivo, m~s Por conséguiute, dosde o mome1llo <Jm que o 
ainda assim Jlão corrigiu o m:-.1, .r.:!f<ll'indo-sc cidadiio apresent.'\ o blão do pagamento do im
~os b:.la.nços extrabiclos elos livros comm<Jr- posto on a certidão, olle tora mostrado primeiro 
cincs. · que foi lnnç.1.do n~quelle im:1osto, segundo que· 

Ora, quem conhece o regimen do cotnmcrdo, p:~.gou a decim:... , 
sn.bo <j\te h;~. livro de balanços. copio.dor c o P01't:mto, n p l'OY:\ do estah<:>lccirocnlo é um:~. 
cli·n•io. Feito o bahl.n~.o, ó lançado no livro elo cxigcneia ill<Jglll e c::s:orbit:mte. (~1pat·tes .) 
b1bn<;.os quo niio õ rubrícndJ, nem selhdo, O orado;·' tem ei.ll visi.'\ alterar o proj9cto d' 
sendo o neg'lci:mlc obrigado a la.n~.:ll-o no comruis..«ii.o 'qÜxt 1 neot.'\ parte, ma.ndn.ndo um ar
mesmo di:\ c em resumo no scn dia r io, as- ti:;o ,ubstitutivo q•tc lê. Restabelece alegisla<;.'io 
sign~•ndo-o. O di:trio é um lh·rv authenlico,•u•H> vigente , c:sdnindo ,, p~wlc rchtiva a >Jrova-do 
o livro do bah•nços, ttllC é um livro auxiliar, n:To csL:•IJol~ciutOtllo. · • 
tem :1 mc;ma n.•Jthonticicl::\clC. Dir-lhe-iio. porêm : mas o collectot· n·~sse 

O !!li~ f11~om os nogocinntGS 't Org.1.ni:r.mu o caso Y<ti sct· o juiz 1mlitll.S Vt)Zns do nlistamen
b:~.lanço. ma.~ não o hnçam no dindo, c lev,lm to. JlOrqu<J·eu~ \'Ó<Ic f:~zol·lançamGntos de indi
ao tabolliiío o livt·o ~;l)mentc d~ lntlan~'Os, viduos l!Ue não cx!!J'çam a p1·ofiss:to e sómeub 
(•lJ>oiaclos.) cobr11.r 1 ellcs o imposto, estimulr.<lo apona.s pelo 

sontiuu.'nto político. 0 Oi':l.rlOI'ICm ~m VÍst!l modifiC:t.l' H~te l'l'1;!ÍC<!IO, 
.iulg"udo tlispcnsavcl a c:dgoncin. <lo balauço. 
Entoucb r1uo o ciu:td.io CJUO pn.g:~. iHl posto de 
pl·vflssll'o. ou . cj:\ pintor. ourires. ou nego
ciante, rl "i() ser nlistado, emb'ra nilo offr!~eçn 
pr.wn. do rundo do cn.pilttJ. (,tpoÍI:rtlO$.) 

Não so s~pponl1n que dest.~ Jnnneir.:> os pe
qu~no~ tabet•noiros ;, bcir:t. d,_ ostr~cla, qu<:! 
muitas VCJ.CS sil:o esc:·s.vo3 alforriados, 11.lcancr!m 
sem a prova legal o direito de voto ; n diflicul-. 
dade para evit.a.r o abuso est\Í. em 11ue o indi
vidno,:~.lém da prova, deve saber ler e escrever. 
Satisfeita Cl~ t:l. condição d:~ lei, entende o 
orador q,ue todo o individuo que pa..,<>ar o im:
posto de mdtHtria e profissão aeve ~e r eleitor
(Apoiados.) 

Com <lStn i dés, pell qual pugnou no seio da 
oomulissão mbr,ta, t~m em vista fazer des!tppa.
recer ·uma condição vexatoria em n1u caso e il
llUioría em outro. A conunissão , aceit::mdo a 
ana. idea., deixou de pê um .. a.borta. pal'~ o abuso, 

· e ê Cllntra. isto que ~C q\l()r I"'OVen\r. 

A esta obj.lcçiio que foi furotulada no seio 
d& commi$slto,rcsponde que,n. proprir. le i eleito
ral puno CO!lt ns penas de prevnicaçilo o ern
pi·cg:>.do ttU ') cxpP.dir c ·,rtidão falsa, :>.s.:.-im como 
pu ne Úftuelles indi\'iduos que SP. serV~lm de 
t!ocnmcntos falsos 11ara :tlistarem.,-se indevida-
mP.ntc. · 

Execute-se a parLe penal <lue ó um:~.· das 
g'L'andes ga\'antins da lei ele 9 do Janeiro ; não 
s'!ja csso. p:trte penal para inglez ver, c·ncnhum 
dess~s receios so ronvertcd em l'calidade. 

E' neces!ario que sejamos severos c l'igo1·osos 
mesmo no. :t.pplicação dos principies ponaes da 
reforma. {Apoiados.) Os nossos co11tumos elei
toraes, altamente estragado; como se acham o 
fora."" denuuci:ulos 11este. recinto pelas Vo:>:e5 
mais eloqucntes, sõ pod,,m ter correctivo re
gulal· ns. applicação das .penas severas d0Cl'C· 
tadas pela nova lei. 

Conseguintemontc, si o empregado preva
riCD.,fn.zendo .lançamentos falsos, elle commetle 
ta.w.bem um crime, quando desvia os:.dinheiros 
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publicas; quando se deixa lev&r por ~;u.borao 
ou peita e o eodigo penal ·estal:lelece a.s penas 
para essas cr.imes. 

Si h~ abusos, não segue po~· Í$SO q u.e a di ;. 
posição não sej01o boa ; po. ra. os abusos h a um 
correctivo, a pena.Jid:tde. Execute-se a lei 
penal, dê-se todo o rigo~ nessa. cxecu\.ão ; n1o 
seja o crime de respons:..bílid•de unta mentira 
amarga. ; tenhani oa p~~ceitos da lei inteir.1 
execução e pouco1 serão os que tenham a cora
gem de a.ffrootar as penas severas dest.'\ l.â ps.ra 
fazer declarações fs.lsas,. tendo diante de si o 
julgamento não .do jury, mas·d'! um juiz to-
gado. . 

Mas o· propt•io proj e~to ainda. remedeiA este 
grande mal, de que se cogito11 no s>io da 
cemmiss!io. De facto seria triste si con tra tal 
abuso niío l1ou.vesse correcti1•o. Na lei actunl 
não existe, porque :~hi S!l pune o individuo qu e 
sorv&-:;c de documentos falsos, mas não se ataca 
o alistamento fraudulento . Da sorte que pe lo 
direit0 actua.l dá- se a. seguinte anomalia : um 
cid:~d!io, mun:ão de documentE> falso, requer o 
seu :~ list:~.men to : proces;a-se essa individuo 
porque aerviu-se de documento falso ; processa
se o. :lUtoridade r1ue o expeliu ; pro ::essa-se o 
proprio Juiz qu i indevidamente incluiu no 
alisLamento o cidadão assim culpado; mas, 
feitas as condemnações, o resllll:!ldo do crime 
p:!rdur., e permanece de pé, porque não se 
exchto o cidadão criminoso da list:t eleitoral. 
( Apoiatlos.) 

E i$ o c1ue procura romediar e cohibir o pro
jecto. O o~ador chama a atte.nção da C3lll&t'a 
para o § i21 do artigo; que lê, e que corrige a 
grande hcuna da lei primitiva, isto ê, faz com 
qne o crime ,i:i.mais triumphe e pt•evaleç~, sen-
do reconhecid 1 e procttrll,tdo . · . 

Quando o t ribunal 6operior condemna um 
cida.dão po;· ct•ime de falsidade, por ter-se sel'
vido de documentos fal!los pai':~. se alisl:l.l'; 
quando pune o magistx-a<lo que, fót•a dos casos 
bgaes, fez o àlistament~; qua.nJo lambem 
pune o empreg:v.lo que forneceu o documento 
falso, esb penalidade ni reeahi1· ta.mbe;n sob~· o 
o resulado do crim ~. isto c, ha de ser riscado, 
em virtude <lr. sent.enp condemnatoria., o cida
dão da lista eloitoral , quo.ndo o seu titulo do 
alistamento foi t:tmbcm frt~udulént~. 

Conseil11entemente, e.s.'les sustos provenientes 
dos abusos, que possam commetter as llutorida.
des fiscaes na organização do lançamento, sãó 
nen.huns, refbtindo-se qu~ ha. doas t·c·medios 
pa.ra elles. De um bdo a penalid:tde dtL autori
dade que delinque, que preva1·ica; de outro 
lado a annullação do titulo eleitoral de quem o 
obtem por tacs meios. 

Assim pois, deixando-se 'de pé, segm·amente 
como a unica· gar,Jntia par:~·:.. prov:~ do direito 

. eleitora.l, . o pagamento do imposto de pt•Oii! 
. são, se tem restringido os abusos a receiar~se 
com· a. lei actual, c ao mesmo tempo fi\cnltado 
a entrada para. o quadro . eleito~al de gra.Q.de 
numero de cidadãos, hoj e indevidamente ·e"l:
clnidos pelo r ·.gorismo exce>Sh:o ·da _lei e do 
regu.lrunont,, que creou uma e:ngenc1a ·e:o;ce
pcional ' da prom do ~undo e:\pibl, cxigencia 
que ali:is e burlada. . . 

S. B"l:. notou ta.:ubem um defeito n o projecto 
relativa.mente aos arrendrunont.os e entende 
CJ.Ue ó prefe rível s~pprimir co:op letamente o ar
ttgo da lei que permitte o alistamento em vir
tude dos conLr:1. tos de nrl'endamo.nto e bens de 
raiz· ou mnntcl·o com r igous doprojecto. 

Ol>serv;J. .o orado: que S. 'E:.:. , a;sim pensando, 
d·lhou-se imp!·essionnr pelo :fucto, que todos 
têm presenceado, de ver-se campea.r altiva a 
fra•1de, porque em muitos mun icípios faziam
se contra to;; clandestinos e n cticios, e munidos 
os seus portadores de tal doctlm:mto prepara
vam-se para alistare1u-se. Mas tl!dos riós, que 
queremo• a S<lriedade M alistll.llle.nto Gleho~al, 
que qu~remos cort:;w o mal pela raiz, queremos 
tambem fa1.er desappu·ecer dil. lei actual o ar
tigo rel t tivo aos arrendameutos ,porque assim sõ 
com mui tu. d:fficuldade, s6 em caso ~muito e:s:ce
pcional a fraude lograra seu fim . 

O projecto exige a demonstra~ão da pro
priedade do predio arrendado ; e!i:ige a demon
stt•:i.çlio do~ contrato celebrado com toda o. ante
c~dencia ; exige que se pt·ove que o contrato 
não aproveitou a nenlmm outro individuo; 
exige o titlllo do v:~.lor do dominio ; por cons&
guinte, é i mpos>ivel que quem tem um predio 
possa arl'e ndal-o a. quatro, cinco ou mais pes
soas ; apen as a uma ou o!ltra; aó assim o arren
damento poderá. ser dado e com as limitações do 
ptazo de tres an oos de a.nteceden.cia , e nesse 
CMJ o abuso se~ã muito difficulte.do ; bem como 
ha a sentençs condemnatoria para o co.so de 
simt1laç!Io. 

Ha tnmberu Ulll:t. m:i. redacção no projecto, 
que a emenda que apresenta tra.ta de re-
mediar. · . . 

De:;lat•ou t.er-sc dado o seguinte abuso no 
i o alii:ib.meoto: o juiz de direito ou municipal, . 
que admittia um recurso da in.<l.evida. inclusão 
ou exclusão uo alistamento, difficultava a apre
sentação do processo no tribltMI .suporiot·, de 
modo que este r ecu1·so não podia ser julgado 
por elle pelos obices creMos pelo prOJlrio 
juiz. : 

Então o orador cogitou de uma emenda que 
já existe no fõ1·o civil em re4ção aos aggra
V06, pará. que o recurro de neg-ativa ou de em
baraço possa sel' interposto directamente pe
rante 0 juiz superio1•, dado o pr&Zo de i5 dias o 
mais o de uru dia por cada cinco leg uas, em 
vis ta da dist:mcia qne ás vezes ha entre o local 
em que ao interpõe o recurso no tribunal su
perior. 

São estas as emenda.s que entendeu forinul;~.r 
ao ·projecto. . 

O projecto, por ·parte da comnússão, ío1 u~n. 
obra de boa fé. Todos os se\IS membros qU1-
:z:era:n concorrer p~ra que a l ei de 9 de Ja
neiro, a gr:i.nde obra do partido lib$~,possa ser 
a oase da lioerd:~de parbmentar , ass1m como o 
c· da liberdtlde eleitoral, e seja cada dia melho- . 
r.~da, · modifi.cada e corrigida, de modo que 'de5-
appareçam as ilUa.s imp~ríeiçOOs . 
. Ct·ê o orador·que:ser:i. e ~te ta10bem .o pensa

manto da camara. e pede a. todos. os :seus . col
legas o concurso . das suas Ll.zeS e tn.lentos. 

. afun de·· que ·11. lei seja escoi!ll.ada dos defeitos 
que ai nda. apre~enta. (Muito bem, m~Ít() bem. 
,o orador e{elicitado .) .. :c·: 
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Vêm li. mesa, alo lid.a~. !Lpoiados e postas em · Fra•.cisco Juni?r, Pr isco P&ra!-ao, Paulino de 
diQcussão a~ seguinte• Sou1.a., Prado Pnnentel, Peretti, Ruy Barbosa.. 

Rodrigues Lima, T. Henrique&, Theoph.ilo. 
Emendas Via.nna Vaz e Zama. 

Ao§ 4<>. n. 5 em vez de-podendo pelo. modo F~ltam, sem ca.u.sa participada, os Sn. 
estg.belecid~ em sou regulamento par:< o Julga· Almeida Oliveira, Anujo Pinho, Andrade Fi
manto das c11usas cíveis, diga-se-julgará os r&- gueira, Ahneida. Nogueira., Ams.ro Bezerra. 
enrso5 interpostos pelo met.bodo determinado no Aristides SpindolB., Affonso .Penna., Barão de 
§ 2• do art. 9• da Ie1 e no :-.rt. SO do regulamento. Anadin., Ba.rão da Leopoldinn., Carneiro da. Cu-

nha, Costa Pin.to, Diana., Espmdola, Est:ra
Ao §7" substitua..sa: gnolle Taunay, Fr:mcisc.o Sodré, Ferreira 
Com certidão passada pela respectiva repar- Vianna. , · Felisberto, Generoso Marques, Gon

tiçl!o fiscal da qual conste que desde 3 annos, ça.lvas de Carvalho, lldefonso de Araujo, Ju
pelo meno~. antes d o ultimo dia do prazo do ve:nc:io Ahes, José Marit<nRo,Jon.quim Ta .. ares, 
§ ô<> do art. eo da lei n. 30~4,- o cidadão tem pago Manoel Carlos, Mn. ,i e L Olympio Vall;dão, 
imposto geral ou p1·o\":incial dei!Jdustria ou pro- Paula Souza, Pereira da Silva, Pas,os Mi
fissão, ou qualquer outro baseado no valor l~ca.- ra.ndo.. Ribas, Rodrigues Peixoto, Rodol'pb.o 
tivo do immo,•el urb:lno ou rural, sendo a lm- Dantas, Souza. Carvalho , Silria.no Br:tndão, 
portancia desse imposto, segundo o competente Candido de Oliveira e Salustiano. 
la.nçamento, de 24.$ no nmnicipio. da. corte, 12$ o SR.. 1o SBCRl.""rAaiO dá conta do seguint~ 
dentro da cidade e 6$ nos deme.ts lagares do 
Imperio. 

Ao§ 18 n . 4, em vêz dtl-no pra.:r.o de i5 dias, 
diga-se-no prazo de 15 dias e maia tantos 
qua.ntas correspondorem :i distancia., á ra~ão de 
cinco leguas por di.t. 

22 de Julho de 1882.-Candido de O~i'Ueil·a. 
A discus~o fica adia&.• pela hora.. e o S:·. pre

dentG dá para. ordem do dia. a do regimento. 
Levanta-se a aeesão u 4 3/4 hora&. 

4~ 

ACTA DE 22 D:E JULHO DE 188'2 

Presideneia do Sr. Lül~ct Duo.rte 

A·s ii horas, feila a chamada, acharu-se pr&
sentes os Srs. Lima D11arte, Ma~ta Maahado, 
Ribei~o de Meneze;;, Leopoldo Cunha, l3as1nn; 
Vieira de Andrade. Pereira Cabral, Barão da 
Esta.ncia, Sera.pb.íco, Sinval, Gonçalves F!li:'
reira. Moreira de Barros. Mont:~ndoo, Ratis
bona; C."'margo, Alcoforado, Franklin Daria., 
Felicio dos SantoB, Carvalho Rezende, Sil.va 
Maia, Geminiano, Jo~o Pcnido, Cruz Gouvea. 
Cantão, Rodrigues Junior, Henrique Marqnea, 
Carneiro da Rocha, José Pompeu, Tarquinio de 
Souza, Barãc; de Ga.nindê, Castello Bt·anco. 
Barão da \'ilh da Barra . Souza Queiroz Junior, 
Bezerra de Mene1.ea, Ulysses Vianna.. Meton, 
Barão de Araçagy, Uac-Dowell. Soares, Cruz, 
Souza. Leãc, Ulb.Oa Cintra, MQ.Uoel Portelb. e 

·Vaz de Mello. 
Comp~recem, depois da ch~mada, os Sre. 

Bulhões, Alvaro C~oünha. Augusto Fleury, 
Pompeu, F. Belis.rio, Rego Barros, Silva 
Ma.íra, Abelardo de BritL•, Bario do Guahy e 
João Caetano. · 

Ao meio-dia, ·Dão havendo nlllllero legal, o 
Sr. presidente declar~ não haver sessilo. 

Faltam,com causa partici}!l'd;~. os Srs. Adriano 
Pim.ent.el, Antonio de Si~ue1ra, Alfredo Chaves, · 
Almeida Pel'eir~, Affonso Celso Junior An
tonio Pinto, A.lve11 de Araujo, Coelho C~pos, 
Contagem, Du!lue-Estrada. Teaeira, Fernandes 
de Oliveira, Gomes de Castro, l:;nacio Martins, 
Laoerd& Werneck, Ma.rtim Francisco, Martim 

EXPEDIENTE 

Requerimento de José da Silva Po~to, car
cereiro da cadeia da. cidade de Caetetê, pedindo 
a.ug~nento de ordenado.-A' commissão de pen
sões e ordenados. 

Vai a imprimir o seguinte 

P1·ojecto 

N. i78-1882 . 

2• SESSÃO 

ô Dr. No mia ato J. de Souza. Lims e Felix 
Schimidt projÍoem-'se a. desenvolver a industria 
pastoril de ovelhas e a da el:portação de lã, es
t~J.bel~cendo ag.~ncias para a introducção das 
melhores e~pecies e a venda e exportação ds lã, 
fundando granjas para a aaclimação da.s ovelhas 
e sua criação . 

Ped em a subvenção annua.l até 30:000$, du
rante lO annos, c alguns outros favores de ca
ract!ll' geral, como sejam: abolição ou diminu.i
ção dos direi tos de exportação sobre a lã, fretes 
minicnos em todas a.s estradas de ferro quanto a 
este prodllcto e, nas do Estado, is.ença:o total de 
frete .P<l-l'il os carneiro~ a int · rnar. 

Os petieionarios acompanham a p~tição de 
uma l onga !lxposiçlo do seu plano, das suas 
v:~ntagens o de toda.s as condições, rnostra.ll
do-se com penetrados ~ conhecedores do asenm
pto. 

Uma. coMessão desta o~dem não pode deL'êar 
de te1· muito em vista a idoneidadt! e a ca.pn.ci
da.de dos conceesiona.rios. 

A indu~tria. da.· oriaç&o do carneiro existe no 
nosso paiz . em estado mui rudimanta.l, como 
todas as. m.:~.is indu .trias pastoris. Apezar da 
nossa. pequena. popula.ção e dos r.~ :~.tenso$ campos 
de criar, cuja vastid.<!o nos deslumbra, somos 
tributarios do estrangGiro para." a no<sa alimen
tação anilllAl ê a recebemos principlllment~ sob 
a forma de ::rarque, nm do.; productos mais gras
seiros da. industr~. 

A carne de carneiro, que em quasi toda a 
parte do mundo é mais be.rata ou, pelo meoos 
de preço igua.l á de vacca, é aqui duplo e ma.ill. 
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Assün, para . alimeutaç~ ainda. rece'bt~mos do 
Cl(.terior carneiros vivos, é não produzimos o 
ne.ce,sario. Serà defeito do paiz, do seu 
c!lma, das suas pastagens ? Os peticionarias 
d11;cutem algamll.ll destas questões e as resol
ve'? f.-voravelmente li industria. da cda~ão 
OVlllS., 

Muitos dos nos.lOs ag;-icultorcs tem, :). expen
sas suaa, mandado vil" da Europa, do Rio dl 
P1·a.ta e elos Estados-Unidos ca~neiros paJ':J. cru
zar com as ra<;as existentes no pai:z. Os re
su~l:ldos tem sido negativos pa:-:1. a. i:nduslria. ; 
ma e~colha. de r~ças,. roi ada.pta.r.ffo ao logar, 
dosletxo nos )mme~t·os tempos, estado at!•:J.
za.do da nossa agricnltur11, tudo impede os cui
clad_os ll:Ccess:J.rios para raças puras e, pois, 
m:us a:ngentc:s qu:J.nto a alimentação, a.lll·igo e 
Lrato ent g-cr·!'-1. Tem mcsm_o a:ontecido que 
alguns carnotros tn:Ll escolhtdos hão iutrodu
ildo nos rebanhos indigcnas doenças até antão 
1)es.conha~i1las no nosso pa.iz, c já o:lVimos re
terlr quo em certo Iogar carneiros lmpot·tados 
trouxeram na lã sementes de pragas vegotaell- de 
c1uo .esta vamos isontos ! 

Tudo isto de no ta que a. introd ucção de an i
rnaea dove ser fisca.lisad:\ e dirigida com intel
ligoncia, a t tendcndo-se ao nosso clima, á.s íor
rag~ns de qua qispomos, ao serviço a que os 
destmo.mos e m mto pnrticularme nte a.o estado 
da. nossa in~ustria pecuaria. De que s~rve, por 
e:s:emplo, a. 1ntroducção dos finos cavallos in
gle:r.es de sangue puro, si na segunda ou ler
ce~ra geração devem cahir no systema geral da 
cnação cavallar do paiz 1 A Inglaterra possua 
as melhoras raças orinas, mas não as introdc.z 
nas suna montanhas do paiz de Ga.lles on da Es
cossia, ·onde o carneiro tem que luctar eom 
um c~ima aspero, ~:om al!m~nt:l.ção mais pobre 
e as 1nclemencia.s das estações. Ahi as raças 
sã? rusticas, pe qu~nas, cobertas <lc lli groa
setra. 

A gl\ropa possue as raças as ·mais apu
radas de vaccasleiteims, mas não as introduz; 
nas. ~uas montanhas, onde as pastagens são 
mcdtoct·es: O cavallo. de tiro, raforçado e corpu
lento, que nns planicies do norte da Europa 
arrasta pesadissima.s carroças e faz o mais 
at-duo serviço, . aeria improficuo nos paizes 
·'1uentes_, .montnnhosos, de mt\us C:.\minhOI'S o-
alimentação inferior. . 

. O sy •tema que os peticionarias requerB•n sô 
pode bMeat•-sc · na confiança pessoal e a com
missão não deve aconselhar ao governo um 
_systemn, impossi~el de se-r ooo~ta.do em outras 
condições. 
. Attendendo, porem, quanto w.-ge cuidar no 
_melho_ramento das raças anima.es do paiz, a 
comllllSsã'o entende que so govórno i ncwnhe 
tom:\r a iniciativ:~. .de Úot sorviço qtlll cllo 
tnelho_r pô;lo rcguli'Lr, fisc.:U.isar e dirigir, do 
que Lcmfetto os particulares. 

Assim, 5eriam encarregadas pe,;;soas idoneas 
.de estu<la.r nos paizes mais aduúlt.s.dos do que 
o noss_o quaes os animaes de que nos con-v:ern 
f:t~oZel'~ a acquisiç5<i dos melhores typos e ven
dei-os nos di~ererit~s ponto.> dó Impcri.o·. . . 
. Um prejqi.:Go annual 4evel"Í:\ haver. porém 
.compensado p(lrvantagens evident,es. 

V. III . -14 

Eni bl cnso, todos os industria.es do Impcdo, 
que confi:~m no~ seus esfo~ços individaaes . es· 
lat·iam h:!JJiJil;\dos para. fazer prosperar as'em
prezas qua eli:Lbelecass~m, livres clllo ingerenei:~ 
e acção posterior do governo. · 

A co.mmissão é, pois,de p:~recer quo se adopto 
o segc.mte . 

Projcclo 

Art. Lo Fico. conceàido a~ -~(IVGrno o credito 
de 200:000$, e_ mais o de 50;<JOUS annuaes, pelo 
espaço ?e tO anno~, para obter do> paizes m:1is 
convementes as raç!lS de ~nimaas dom~ticos, 
cuja. introducção seja. util ao Bra;~;il, para me
lhorn.mento das es.1stentes e a acclimatação de 
novas. 

llxt. 2. o Estes animaes, as.,im int~oduzidQS, 
~erão vendidos em hasta publica na~; dift'ercntos 
provincias, revertendo o producto em favor rio 
crodito concedido por esta lei.· 

Al't. ~·· Ficam re\o'oga.das ns disposi~ões ~~~ 
con.tnmo. 

Sala· das commissões, 21 de Julh.o de 1882.
F. BeU:;ario.-Felicio dos Sa.ntos.-Barão dCl 
Guahy . 

Vão a imprimir as seguintéS 

nEDACÇÕES 

lretlacçüo ào proj;Jcto fl.. 79, de 1882 

A assembléa geral resolve : 
Art. i.• Fica. concedida a D. Brazilia. Anto

nieta-de Mello e .Andrada, vium do ex-i• te
nente da armada Antonio Ca.rlo~ Cesa.r de Mello 
aà.ndrada, permissão pa.ra satisfa~er as contri
buições devidas pelo ·mesmo official, anm de ter 
direito á. pereep~io do montepio da marinha. 

Art. 2.o Revogam-se ae disposiçõos em con-
tral'io. . 

S~la das eommi.ssões em 20 de Julho de 1882. 
Affonso Celso Junio1· .-'-Generoso 11[ arques.
Leopoldo de Bulhões. 

Redacçíto iJ,c projecto n. 1.1.5, de 1.882 

A ru;sombléa geral resoh·e : 
Art. L• Fica ogovornoautodzado ?- con~edcr 

}llivilegio, até 90 a.nnos, com garantla de JUros 
de 5 •/o a 6 •/o por -3.0 annos, ao capital quo fõr 
reconhecido nccessa1·io de v ois dos estu~os feitos 
e submettidos :í. approvação do governo, par.t a 
construcção de uma Yia-ferrea. de bitola de um 
metro, que partirá do ponto terminal dn estrada 
de ferro · do Rio Verde, procurando o va.lle ~o 
Rio Grande, no município de Lav;as, atê o Rio 
Paranahyba., o mas.imo de 550_ kilometros, ox
clni<lo o trecho navegtwol <lo R10 Grande. 

Art. 2.• Que a concessão sejt~. feita no pre~i
tado ·engenheiro civil Emygdio. Adolpho Vi
c-torio 'da: Costa, 011 i 'co[llpanhla ou emprcz~ 
pot• ene· .orga.niz;J.dO:, ou a quem melhores va~
ta"'en.s offerecar, sendo-lhe da.da a preferenc1a 
6~ coúaiÇ'ões-iguatlS• . . 
· Art. 3.• -~\,;~ cónce&.iona.t·io será. opportuns.• 

mente dada. U' préfercncia. d:lo li_ga~.à:O, pol' Vil\ 
fer1·ea, do treeho: n:wegavel do Rto GriiJlde. . 
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Ar~. -i.o o governo terá o direit~ de resgate \ que possa ser olle a.àmittido a ~atricula em 
da linb.a ferrea depois de 15 annos, a conLar do qua.lquel' das faculdades do l~per.lo,.; 
dia da inauguração: ·· A:t. 2. 0 Revogatn-se as d1spos1çoes em con-

§ i. o Dentro dos 30 aunos a~ garantia, pa- trat'lO. -
guado em titulas da diviàa publica e ao ll!estno g,]adas sessoes ;m 20 d~ Julho de 1882.
juro da ga.r~ntia, ou em dinheiro, o capital em- -4.ffonso C e~so Ju":.wr.-Gene,·oso 3[ arques.-
pregado. Leopoldo de Bulhoes. 

§ 2. o DepGis dos 30_ an~?s, pagando um~;).- O Stt. PREslDl!:X'rE dá para ordem do dia 24 
pital correspondente a rucdta d:J. renda ltq_ mdo. de Julho o se~uinte: 
do ultimo quinqueunio, a juro igual ao da ga- 0 

rantia. 
§ 3.o Si ~\ empreza desistir da. garantia de 

juros, o resga.te se fal'á etl1 qualquer tempo, 
conforma a cbusula. antecedente. 

Art. 5.° Ficam l'evogadas •\S disposiçõGs em 
contrario. · 

Sals. das commissões em 20 de Julho de 1882. 
- Affomo Celso Junior.-Generoso MarqwJs. 
-Leopoldo de Bulhões. 

Rdacçri.G da emenda (lo Sr. Jose Jiarianno 
a.o projecto n. iô7,.de 1382 

A assembllia gel·:~l resolve : 
Art. i.G E' autoriz9.do o governo a mandar 

admitti~ á matricula do 3° anno clo curse de 
pharmacia,em qualquer das faculdades do lmpe· 
rio,o estudante Francisco Flol"o Leal, aeeitl!.ndo
se-lhe pa~a esse fim os e:s:amea do i o e 2• il.nnos 
do curso medico que prestou na faculdade de 
medidna da Bahi.a. · 

Art. 2.o Revogam-se a.s disposições em con
trario. 

Sala das collllilissões em 20 de Julho de 1882. 
-Affonso Cel$o J unior.-~,~eroso ll[ ar~ues. 
-Leopoldo de Eu~hões. 

.Redacç~o do projecto n. 37, de 188Z, offere
cir1o MnlD emenM ao de n. 1.67 do 1nesmo 
anno. 

A assembléa geral resolve : 
Artigo unico. E' autorizado o gov~t·no a 

mandar admittir :i matricula em qua.lquet· das 
faculdade~ do Imperio o cido.dao port\Jguez 
Luiz Augusto de S:i. GoJolphiDl e Castro, de
pois que se mosh·ar ha.biilta.do no e.:ame de 
inglez ; revogadas as disposições em con
trario. 

Sala.àao; commiasões em 20 de Julho de 1832. 
-Affonso Celso Jt'1~io1·.-Ge}te•·oso M: a-tqves-
- Leopoldo de Bulhões. 
Reclacçiíq da emenda do Sr_ T. Hem·iques ao 

projecto n- 167 de 188'!. 
A assemh1é:t geral resolve ! 

Art. L • E' dispensada .a id~de e:<:i~ida. flor 
lei ao estudante José de Bai•ros Vand •rley Men
don.ça, afim de que possa ser elle :J.dmittido á 
matricul~ na escola polytechnica. 

At•t. 2.o Revog-am-se as disposiçces em con
trario. 

Sala das commissões -ooo 20 de Julho de 
1.882.-Affo~so C'elso Juniol".-GeneÍ·oso Jiar· 
ques.-Leapoldo_ de Bulhrir:s. 

Reda~çao do projecto n. 167.(k 1882 

.A asseoo.bléa. geral resolve ; 

Àl'~. L<> E· dispelll!ada a idade exigida por 
lei ao estudante Ag:ilio de Villaboim, afim.· de 

i"' pal'te 

Discusslio ·unica da emenda do senado ao 
projacto n. 36 B, relativo ao credito para as 
obset·v~ções ,!a passag-em de Ven.us pelo disco , 
sol2.r. 

Continuação da 3a di~cussão da. reforma elei-
toraL projecto n. 147. · 

Continuação da i~" discussão do p rojec to 
u. 23 A , sobte estrad:J. de ferro de B:~.tu
ríté 

2~ parte (às 2 1/2 homs ou anws) 

2~ discussão do orçamento da ftzenda.. 
fa discussão do projecto n. 143, sobre cre. 

dito :\0 ro.inisterio da agricultura. 
2" di~cussão do projec to n. HO A, relativo 

o promoções da armada. · 
1"' discussão dos proj e c tos ns. 16S, 135 A e 

i4 A-· 
2 .. discussão do projecto n. 166 A, r elativo 

a Satul'nino Ferl'eil':l. da Veiga. 

ACTA E~[ 24. DE JULHO lJE 1882 

P,·eside;;cia do Sr. Lima IJuarte 

A's U horas, feita a chamada, a.cham-se 
presentes, os Srs.: Lima. Duarte, Matta Ma
chado, LeC-[toldo Cnnha, Vieira de Andrade, 
J. Penido. Bezel'ra de l'vieMzes, João Cae
tano, MarÚm Francisco, Candido de Oli1•eira, 
Antonio Pinto, Contagem, Silva Maia, Alcofo
rado, Montandon, Juvencio Alves, Barão da 
E~ta.nch, Ser:l.pb.ico, Carvalho Rezende, Gemi
niano, Gonçalve~ de Carvalho, B:•rão d:. Leo
poldina, Gastella Branco, Prado Pimentel, Rw. 
tisb;mn, Alrueida Oh·eir3-,Escragnollo Tauuay, 
Antonio de Siqueir<~., Alfredo Ch.tves, Araujo 
Pinho, .José Marianno, Franklin Dol'ia, Barão 
do GJ:J.by ,.Sinval, So.lnstin no , Rodl'igues Lima, 
Ct•uz, Gouvêa, Vaz ·de J\lello, Camargo e Souza 
Leão. 

t;om?arecem, depois da chamada, os Srs.: 
lldef;.;nso rle Ar.tujo, Souz:l- Queiroz Filho, 
Rego Bai-~oa, 11aciel, Ulysses Vianna, Zama, 
Barão d" Villa da Ba;:-z·a, Andrade. Figueira, 
Jasé Pon;peu, H~nric1ue Marques, Barão de 
An~~dia., So:trcs, Atfons? Celso Junior, Coelho 
Campos, Cantão e .Rodrigues Junior. 

· Ao meio dia, não bavendo numero legal, o 
Sr. presidente declaz·a não haver sessão. 

Faltarn, com causa p1rticipada, os Srs.: Abe
larda de Britto, Adriano , P i.tMnwl, · Augus~<> 
Fleury. Almeida p,~reira, Alves de Araujo, 
Ba.sson, Bulhões, Dtt~ue-Estt'ada_ Teixeira, Es-
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pindola, Fra.nciseo Sodré, Fernandes de Oli
-veira, Gonçn.lvee. Ferreira, Gorue$ .de Castro, 
Ignacio Martins, Lacerda vV erneck, lli !ton, 
Man ,e} Cllrlos, 1\lnnvel Portolb., . Martilll Fran
cisco Filho, .Moreira de Barros, Olympio Val
la.dão, Pr:sco Parais;>, Pa.ulino d1 &Jaza., Pe-. 
retti, Pompeu, Ruy Bnrbosa, Ribeiro de ;.:Ie
nezes, Silva Maft·a, Ulhóa O.ntt·a, Vianna V ar., 
Bar ao de .<l:ra.çagy. Carneiro da .Rcch:J., Pore ira 
Cabrnl e TheofJhilo. 

Faltam, sem causa participada, os Srs.: Al
meida Nogueira, Bezerra Cnvnlcunti, Al,•aro 
Caminha, Aristides Sp!nola., Alfonso Penna.. 
Carneiro da Cunha, Cruz, Cosu P into, Dbn~: 
Fdicio dos Santos, F. Belisario, Fert·~ ir:~ 
Vianna , Fel.i&buto, Generoso Marques, Jo·~
quim Ts.vares, .Mac-Dowell, P:.tUhl Souza.. 
P ereiru d!t Silva, Passos l'ILrJ.ndi, Hib::..s, Ro
drigues Peb:oto, Rodolpbo Da.n~·-: s, Souz.t Car
valho, Silviano Brandão, Theophilo l:l.enriqu,;s 
e Tarquinio de Soo.1.a. 

O Sa. f o SxcRE'I'Al\lO dá conta do seguint-~ 

EXPED!ENT;~ 

Offi.cios: 

Do ministerio dos negocios do Irnperio, do 21 
de Julho corrante, comtuunic:.~ndo que S. Ma
ge3tade 0 llllj>e~;~dor ficou llltJÍl'ado (1 ,!8 IH)SSO:tS 

que compõ~m a mesu d t C'ltnM':t dos Srs: de :,u
tados no terceiro m-~~ d~ 2.• sessão da assambléa 
ger~llegislativ.t.-lnteir ;da. 

-Do roinisterio dos negocias do Im;mrio, de 
igunl d~ta, d:~ndo p :r te que nesb dada commu
nica-se ao presidente da ;,t·ov inc:a da Bahia a 
dacis'ão desta a ugusta ca.mara S<~b:e a ebição. 
a que ..U.Limam mte se proc deu no &• d:stri.cto 
Ih mesm3. pro,·:nci"' par;\ p!'eencb.imento da 
vag;t do eonselheiro Antonio Carneiro d~ Rocha. 
- inteirada. 

O Sa. PP..ESIOE~TE d.ã para ordem do dia 25 a 
:m:trcada para 24 do corr~nte. 

ACTA DA 3i" SESSÃO E~i 25 DE .JULHO D.t 1882 

Pre~-idet~ci!I áo St· _ L ima Duarte 

SU.MMAJUO. -zntnu::-~ ... -noq oorimentos tios· Srs. A.nlo. 
lliO' Jo Siquaira . Bar 5o de Ca·d ndê, Ulyssos Via~ na, 
BlllliÕCS J:traiim b .\n .h::t.d,o Figucir•.-or.c~ llO biA

Discus:são uuit<l da emcoJa 1lo 5cnado $1)bro o projacLo 
n. :lü. Jl. Discursos do> Sr;. Car,alho Rozoa<lo, An· 
dra1lo FicudirJ., Rod.olpbo D.:1nta.s, f.omos do ~astr.·J 
Du•tuo-E•Lr3tla Teixeira • Loa,·onr.o de Albu•taorquo 
(mlnis\ro de os!m,goiro;)- OrÇamor.lo d> lotcnJ3. 
Di~nrso do Sr. Fcrroir.1 Vianna~ -Ordem do di~ p.a.r:1 
'26 J o J ulho e<>r rcolo. 

A 's H hora-., fei:a a chamada, acha. !!l-se pre
sentes os Srs. Lima D.narte, Mntta llt!aehado, 
Ribeiro de Mene?. ,s, Liio ?(>ldo Cunha. B <sso•l, 
.1\..ntonio Pinto, R.atish ·na, Vieira d2 Andrade, 
Montandon, Gonçalves de Carvll.lhO, Bezarra de 
Menezes,. Moreira. de Barros, C:\marg<>, Carneiro 
da Rocha.,. Rego 'Buros, Ro~rigu ·.a Junior, Pe
reirn. Cabral, Bulhões, Silva :Maia , Rodrigues 
Li!llA , Juvencio Alves, Si.n-va1 , ~u&tia.no , 

Ribas, Alfredo· Chaves, Candido de Oliveira, 
João Caetano, Go . ..::.es de Castro, Barão da Es
taneia. Passos Miran.d:~., Aif<lnso Celso Junior, 
Alcofor:ldo c João Penidci . . . 

Comparecem., depois da chamada, os Srs. 
Generoso Marq,ues, Andrade Figueira, Antonio 
de Siqueira, Henrique :Marques. Cantã:o, Mar
tiw Franci:co, Cruz Gotl.vêa, Prado Pimentel, 
Barão de Canindé, Tarquinio ~e Scu.za, illhôa. 
Cintra., Ulysses Vian.n~. Souz~ Queiroz Junio~, 
Joaquim Tavares. uõnçalves Ferr~ira, Alvaro 
Cr~minhe. , Coelbo Campos, José Pompeu, Barão 
do Guahy, Mac-Dowell, Carvalho Rezende, 
Barão de Araçagy, Meton; Fra.ncisco Sodré, 
Manoel PortellA, 5ruz, Vnz de Mello, Maciel, 
Ca·rneiro da Cunha, Barão ~ Vill.a d:1. Barra, 
ildetollllo de Ar:~.ujo, Soll7..a. Leiio, Soares e Con-
tagem.. · 

Ao meio dia, ncha.ndo-se presentes 66 Srs. 
deputados, o Sr. pro;iMnte a.bre a sessão. 

Compa.Ncem, d •pois de aberta ~. sessão, os 
Srs. Adril\nO Pimentel, Abelardo de Brito, 
Bari:io de Alla·iia, Almoida Oliveira , Augusto 
Fle11ry, Felieio dos Santos, Barão da Leopol
dina, Prisco Paraíso, Zaroa, Aristides Spinola, 
l)iaaa., T. Henrh,uos, Pereira da Silva, Fer
n:~.nd~s de Oliv!lira, Castello Brnneo, "Almeida. 
Nogueira., Ruy Barbow. .los~ Mari:inno, Fran
cisco Beli za:·io, R xlolpho D~ntas, Amal'o Be
Zf:ll'r!)., Alves de Araujo, Affonso Panna, Pom
peu.· Duque-Eitrad.!i. Teix··h·a, Silvs. :l.bft·a, 
Ferreira Vi3.nna, Feli,bei·to, Fr.?.aklin Dlria, 
Souz:~. Car~·a.lno, Es) ind,>J.a, Araujo Pinho, Es
cr.,gnolle T:l.unay e Geminiano. 

Faltam, com c·1usa participada., . os Srs. 
Poretti o Vianna V:~z. 

Fa l tam. sem ~usa partici pada. os Sra. 
Alm·~i& P ereira, Costa. Pint(), ign3cio M:.rtins, 
Lacerd3. ·w erneck. Manoel Carlos, 1\'I.ar im 
Francisco J1tnior. Olympio Vallndão, Paula. 
Souza, Paulino de Souza. Rodrigues Peixoto, 
Si.lviano Brandáo, Seraphico e Theophilo. 

S!io lidas c approradas as actas dos dias 21, 
22 e 24. de Jnlb11 corrente .. 

O SR.. i o S.~:.:n.ÍI:TAR.ro dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O.ffi.ciiJs: 
Do ministerio dos negocio> do imj)erio, de-2 

de Julho corrente,. dando part~ que eru oflieio de 
4. do corrent~ mcz; foi c~llnmnniclldo pelo pre
sidente do Rio Grande do Sul ter dcsignndo o 
dia 17 d'' Setembro pr~ximo vindouro para se 
procedGr, no 3' districto da dita ~rovineio., é. 
·eleição de um deputado à as •amblo:~ geral le
!!islativa. D8oVag:~. deixada na respectiva. ca.m&l'a 
~elo Dr. Henrique Pranc·.isco d'Avib, que tomou 
:~ssento np senado. ~ Inteirada,_ 

.Do minísterio dos · negociolit da agricultura, 
commercio e obrM ptl.blic;ls; de 25 de Julho cor
rent~, em cumprimento ao n.viso n. 413, de iS 
do corrente, remettendo alguns exempláres d:~. 
cárta do lmporio, C<Jm o -t~aça.do dns· estradas do. 
ferro, orga.nizadá pelo engenheiro .Honorio 
Bicalho, para serem diBtribuidas }lelos ~rg. 
deputados, que as reclamarem. - .Ao archtvo. 
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Requerimentos: 1 10. Eventus.es (como na pro-

Do José Cbudio da Silva., pe!ijndD :L g-n.
l'an t:a d•} juros de ô "/o sobre o c~pit:\1 ~e 
500:000$ para a fundação de u.n e;ta.belecl
mcnto industrial modelo para explorar a. ex
tra.cçil:o dos productos da. mandiocJ. -A.' com
miss:to de ·comme~cio, indusLria e art~s. 

Do ongenheiro civil Jo5o Henrique Cos
tnrd e ou~ro apresentando divcrSJ« indi~:1çõe3 
relativas ao projecto de· uma. estrada de ferro 
de Pouso alto á chbd~ de C'1ld•s.-A' com
missão de cornm~rcio, iudustt·ia. e al'~es. 

Do Di-. Virgilio Clima.~o D:l.mazio, presi
dente da academh . de bellas al"tes da pro
víncia dt Ba.hi1, pedindo um au::s:ilio a.fim de 
q_ue possa complet''l' seus estudos na. Europl o 
alumno !la mesma academia, c hoje lento Ma
noel Lo;~es Rodrigues.- A' co:nmiss:1o de in
trllcçlio pt~blica. 

São" lid:1s e a PJ)l"Ovadas as redacções dos· pro
jcctos ns •. 79, 37, 167 e 115, bem como a~ re
d~eçõe~ dns emendas do> Srs: José Ma~·ia-nno ~ 
Tertuliano Hemiques ao proj,Jcto n. 167. 

Vai imprimi~ a. seguinte 

Redacçúe par(! a .<J~ discussüe das emenc~as ap
pYo"adas.pe;la ccw~ar-ados d1:_pu~ados J"alati
vas a )JI'Oj)QSta. do goverao, qtte firta. a des
pe.:a do -ministerio da ag;•icttltw•a. l''"'a o 
~cce1·cicio de 1882-:1883. 

"\ccrescentc-se no lagar competente : 

A assembléa ger<ll deéreta : 
Ar~. • . O ministro ··e secreta1·io d() estado dos 

negocias d:~ agriculturA, commel'cio e obras 
publicas e autorizado a despender no c:s:ercicio 
de :1882-1883, com os servi~.os design~dos nos 
seguintes pa.I"ng-mphos, l~ 

q unntia de •. , , .. , ••...• , 2-l4399: 498$-'551 

L~ Socretaria ue estado (di
minuida do cxpodiente n. 
quantia. de 21:000$) .•.•. 

2,<> Soeiedade auxilia.dord. dn. 
industt•in. nacional (como 
na proposta) .......... . 

3. o Sociedade brazileira de ar
clima.~.ão ( supprima-se). 

4." lmperi:il instituto bahiano 
do agricult1Ira (como n:~. 
propost:t) ............ .. 

5.<> llllpcrial intituto. flumi
nense de a.gr,icultura (co· 
mo nn proposta.) ........ . 

6.• Estabolecimcnto rural de 
S. Pedro de Alcantnra. 
em Pi::Luhy (co1110 na pro-
pce;ta) ................. . 

7. o Auxilio ás escolas prati
cas de agricultura e :i 
escola de veterinariil. .... 

241: 000$000 

r.:030$00<l 

~0:000$000 

48:000$()00 

13:000~000 

iOO:OO::l$00~ 

posta •.•......•. ~ •....• 
H. Passeio publico (c.cmo na 

p:·oposta) .•...••...•.. 
12 •• Jardim da praça da Ac

clamação (supprimindo
se os lagares de ajudan
te do apontador e de che- · 
fe dos g~lardas; e redu
zido a 18 o numel"o de 
kabalh:ldores) ... , ...•.. 

13. C01·po de bombeiros como 
na proposta) .......... . 

14. llluminação publi ~a( como 
na proposta) . .. . .. • . . . 

15. Garantia de jul'OS às es
trada~ de ferro (como na 
proposta ......•.•..•..• 

:1.6. Estrada de ferro D. Ped!"O 
. n ( deduzindo-se 30:000$ 
destinados a extranume
rarios da contabilidad~ e 
a e::s:c9ssos de vencim•)n
tos sobre os ta~ados .ÍJOL' 
lei) ................... . 

i 7. Estr:.d& de ferro de Sobt'dl 
(como na proposta~ ..... . 

i7. Estrada àe forro de Ba
turité (como ua rropost:~o) 

19. Obrs.s publi~as (elevan
do-se esta Yerba com 
150:000$ para a.s obras de 
desob~trucção do ri o . 
S. Fra.ncisco, entre Jato
b~~ o Sobrarlinb.o ; co:tl 
148:00(!$ para applic:t
rem-~ro': 4S:OOOs, além 
da quai"Ltia já des"pendida 
ao serviço da con ~ervaçiio 
do porto de S. Luiz do 
1faranhão, iOO:OOO$ ã 
desobatrucção dos rios 
da mesma provinci:~.; eom 
60:000$ destinados a re-
forma e substitllição do 
material a.pplicado ao 
melhoramento e conscr
mção do por Lo do Re cif •; 
co.m 840:000$ para os 
trabalhos d.:J deaobs truc
ção da. ba!"l"a do Rio Gran
de do Sul, oú qunesquer 
obras p1•ovisoriaa qui) fu
cilitem o movimento 
commercial daquGlla pro.: 
vin~ia' e para os tudo a de 
obras definitivas na. refe-
rida barra, ou abcrturn 
de um canal q11c asse
gure franca navegação 
mar i lima ; e deduzindo- 
se 30:000$ dGstina.dos à 
conservação de açudes no 
Cear:i, e 8:000$ :destina-S.<> Acquisiçí'ío de s~ment~s, 

phntas, ete. (como na 
. pro-eosta) ............ .. 
9. o A11::ulio l!arn a conclusão 

dos á. pintura de pontes 
18:000$000 na. cidade do Recife) ... 

20. EsgotO d \cidade (deduzi
da. a. quantia p~aida -para. 
a cl'eação de um engc-

· da Flora Brazileira (como 
na propo.~ta) ...... ; •. H' 1 o ; ooo~ó 

20:000$000 

i3: 26.'5$000 

3B:200$000 

340: 000$000 

R54:2ii$136 

1.492: 187~280 

i .15S G20$000 

215:031$760 

230:000$94~ 

3.460:000$()00 
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21. 

22. 

23. 

24. 

11heiro ajudante e ma.is 
um auxiliar) .••....••.• 
Teleg~phos (elevando-se 
e:;ta. vet•ba com 200:000$ 
p:~ra a coÍlstrucÇãs da li.:. 
nhn. do Ceara ao Mara
nhão, passando por Piau
hy; e com 20:000$ para 
a acquisição do ·predio 
que serve de estação em 
Ma.cahé ; e deduzidos .•. 
i00;000$ que se dcstina
\":lm :i. construcç:io de um 
odificio )!& ra a repartiç1ío 
central na corte •...•••. 
Terra.s publicas e coloni
ução (como na propos-
ta) .....•••••.•........ 
Catechese (como na pro-
posta) , • , ............. . 
Subvenção às compa
nhias rle navegaç.ão por 
vapOL' (à ed u:d nd o-s o 
96:000$, importa.ncia. da 
economia resulLante dos 
ultimos contratos; e elc
Vll.ndo-se com i5:000$ 
p:~ra subc·enção a va
pores empregados no. no.
vega~ão interna de Matto 
G!'osso, entre as cidades 
ele Corumbá e S. Luiz de 
Caceres. ãs villas de Mi
randa o· S. José da Her. 
cul~nea e a. colonia. de 
S. Lourenço ; e mais 
com 12:000$ :i empreza 
de rebocagem da barra 
do Rio de S. Francisco •. 

25. eo~reio geral (como na 
proposta., elevando-se á 
1" classe a a.dministração 
geral dos correios das 
províncias do rio Gt•anda 
da Sul, Mino. s e Pará. ; e . 
ã 3a classe a de Pa1·:iná) · 

26. Mus~u· nacional (como 
na proposta).· ........ ~ 

Zi. Fabrici de ferro de 
S. João do 'Ipanema. 

.. (como na proposta) ••••. 

28. Ma.uumissões (como na. 
propostã) .. 

i :506: 452$000 

1,9-29:400${)00 

953:535$750 

100:000$000 

3.230:600$000 

2.062;088$G80 

76;360~000 

C IY:ditas espccirr.es 

30. Lei n. 1.953 de 17 de Julho de i8i1, 
art. 2•, § 2o: 
Pralongámenlo da. estrada de 

ferro do Recife a S. Fran· 
cisco, com a. parte substi· 
tuida da estrad;~. da Vi
clot·ic. e ila estrada de 
ferro da B:thia., sendo 
3.937:ii1$47i pat•a a pri
meira e 3. 000;1)00$ para 
a segundl!o (como na pro-
postl!o), ..•..•.... ··~· .. 6.93i:7H$471 

31. Lei n. 2.397 ,!lG 10 dG Setembro do 1873 : 

Construcção ·.da. estrada . de 
ferro de Porto Alegre a 
Uruguayana (como · na 
proposta) ............. . 6.512:106$908 

3:2-. Lei n. 2.450 de 24 de Setembro de 1873 : 

I 
Garantio. de juros não exce

dentes de 7 °f-o :i.s com
panhias que ' constru.em 
ou construirem vias-fer-
reas (cOino na proposta.). 5.i68:993.S890 

33. L~i n. 2.639 de 22 de Setembro de 1875: 
Obras pau o abastecimento 

cl'agna á. capital do Im
perío (dedu:ddos 150:000$ 
na conclusão dll re:ie de 
distribuição d'ag11a na 
cidade ; i 70:000$ para 
clifferenças em relação a. 
m e d i ç õ e s provisorias; 
50: 000$ para o pessoal 
technico e operaria ; e 
80:000$ para evêntuae~.) 3.250:000$000 

. 34. Lei n. 2.670 de 20 de Outubro de i870, 
O.l't. 18: 
Prolongamento da estrada de 

feL·ro D. Pedro Il (como 
na proposta, incluindo-se 
600:000$ pat'l ~m r:~.mal 
destiaado á ctda.de de 
Out•o Preto, em Minas) •• 4 .500:000$000 

35. Lei n. 2.687 de 6 de Novembro de 
i92.:040$000 iS71'i: 

G::l.ranlia ds juros ás compa-

29. Eddna.ção de ingenuos ::o· 

(elevando-se coma quan-

. nhias que estabelecerem· 
engenhos centraes (ele
vada a verba e om 
400:000$, que fica o go
verno autorizado a des
ponder llO eurcicio de 
i882-i883, â razão da 
6 •to ao anno e eni rela-

. tia de 20:000$ para. sub
venção ao asylo ou colle-
gio d(l S. Luiz, fundado 
p e 1 o . padre . Domingos · 
Ev~gelistaPinheiro, Da. . 

serra da Piedade, muni-
. cipio de Caeté, provín
cia de Minas Gernes, 
com a condição· de con
tinuar. a reMber e edu
car ing-enuo.~) •....•.•• 

çã& ao capital& que cor- .. 
respcmder) ...... ~ ." ... , • 

36. , Lei n. 2940 de 30 de Ou
tubro de-i879: 

·.70:~'(){)0 •. 

Ob~ da. estrada de fer
ro de PaUlo. Aifonso (de
.duzin<lo-se 41.. importancitt 

. 567: 000$000 
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do credito votado, que é 
de 555:753$i>68. e a quan
tia de 174:985$390, que 
foi pedida para a super
stroc tura ferrea da. ponte 
do !11oxotô) ......•...•• 456:140$100 

27 .391:952$369 
Sala das commi$~es em 24 de 'Julho de 18132. 

-Be:;e1·ra de 111 ene-.cs.-Rodrigv.es Junior.
A,ttonio de Sique:ra.- F. Sodre .-U tysses 
Vianna.-Besen·a Cavalc;anti. 

O Sa. PB.Esrnz~-rE declara qu;) s1 vai offi
ciar pedindo dia, hora e logar em que S. M. 
o lmpel':ldOr receb ·ri a deputação que tem de 
com):lrimentar o J.nesmo Kugusto Senhor peb 
a.nnlversa.r io de Sua Alteza Imperial, e nolllêa 
})ara a de_Putação os Srs. Carnúro da Rocha, 
Prado P10:nntd, llde.onso de Aultjo, •· Zama. 
Maciel, Augusto Fleury, Gonçalves de Car11alho, 
Leopoldo Cllo.ha, Felicio dos Santos, Barão d,~ 
An·ldia, Contagem, Bar~o rua. Leopoldina, Af
fonso Ceuo Juninr, Ba,·ão ele Canindé , Ulhõa 
Cintra, Ferna.ndes de Oliveira, José Pompeu, 
Joaquim Tavar·~s, Henrique Marques, Vaz de 
Mello, Mac-Dowell, Genel'OS') Marques, J•>ão 
C:~etano e Prisco Par~iso. 

O Sa. PB.ESIDENTII uomê:t. o Sr . Uly,;ses 
Vianna para substituir o Sr. Lollrenço t!le Al
buquerque na commissãCJ d~ fazenda. 

O Sa. R.~TISBONA manda à me$& a seguinte 
indicação que vai a irn,Prim.ir : 

Indico que se façam no regimento as se-
guintes alterações : -

Sera toler:üfo-:-o ingr~sso no recinto ·~àa-ca
mara a re'presentantes de cada. um dos jornaes 
dia.rios que se publicam na cõrte, •:mQuanto 
n!o houver no edificio ltma. tribuna on gal eria. 
especial par" os jornali~ta::;. 

A r~quisiçào por escripto dos r~dactores 
chafes ou directOres dos di versos periodieos é 
indispensa.1•el para a e~p~diçã;; d 'l ca~tões es
peciacs, de que devem. estar munidos os rep:·c
s~ntantes da Lmprensa. para que lhes sej<>. f<J.
cultado o ingresso. 

A nenhum period.ico serão dados m:~is de trP.s 
cnrtões de ingresso, e estes nomiMes, sendo 
sulistituidos tod:~.s as vezes que l\ direcçi\o do 
periodico, por escript<'l, p~dir, no caso de al
teração no se a pesso:!l. 

Os representantes de jornaes q !te ti verem 
tribunas espe' iaes cedidas ·.pela mesa deverão 
conservar-se dur~nte os trabalhos nos sells re
spectivos Jogares; e todos o:;~ outros se abst-~rão 
de collooar-se por· tra.z da mesa da presiden
cia e das cadeiras dos SI'$. deputadOs. OCCll-
pando os Jogares que Ib.es !orem indicados 
assim como não poderão entrar nas sahs ra-: 
s~rvadas a.os tni.nistros, presidantes e secreta
tlOS. 

Si qualquer representante de um jor!lal pro
ceder menos convenieo.temenLe o dir ector da 
secretaria, por ordem da - me ~a·, cassará o seu · 
c~rtão _de ingr_es~, offi.cia.ndo · previ~::nente ã 
d1~ecçao do ~:~erJOdlco para que trate de substi~ 
tmr o seu repre~ent.ante. 

Si um periodico 011. jornal -insultar àe qual
quer modo a camara dos =srs. deputados, fa.l-

tando ao devido respeito à. augusta corporação 
ou a qualquer de e ·us membros, na ca.tegoria. 
de ropresent1.r1te da nação, si falsamente 
e:!:tracl.lll." os trabalhos 011 si aprecial-os ew lin
guagem descurnedida e Tirulenta, podcrâ ser 
cassada. a pet>missào de ine,'l'esso no recinto aos 
seu~ rGpresent<~llt6S. 

Para. isto é ne :essario q\te nm ou mais de
putados proponha a medida por uma indi ·ação, 
que ser.i lida, :J-poiada e votada no expediente; 
diario sem di'Scus<<io, ou que a commissito àe 
policia prllponha em um parecer, qu.2 seri vo
tado do mesmo modo no .expediente e sem dis
cussão. 

S ·la da. camarr. dos deputados em 25 de Julho 
de 18~2.-Leatldro Ratisbona. 

O Sr. Antonio de Siqueira.:
No ultituo di.11. de· sessão, q u~ndo orava o no!Jre 
deputsJdo pelo 9> distl'icto de minha província., 
eu peJi a S. Ex. licença pa!'a du!' um aparte, 
sol>1·e o qual chamei a attenç~o do ta.chy
grapho. 

0 SR. ALCOFORADO JUNIOR :-Foi tomado. 
O Sa . . -\;:..'TOsto DE SIQUEIRA : -S. Ex. lan

ça,•a á eont , do illustre presldente de Pernam
buco acto~ condemnave!s, que disse S. Ex. 
tereru s:do praticados na freguezia de S. Bento, 
daquella provin.eia, p<l.l' occasiiío da deiçã:o mu
nicipal. 

O Sa. ALcoroa,li>O Jur;-wa :-Censurei o pre
sid ·nts por .sustentar a.utol'Í.dades que se des
mandava..u no ctinlprimento de seus deveres. 

O SR. ANTOI:\'!O · nz SIQUl!!rRA:?'- Nesse mo
mento' lembrei·- a. S. Ex. ~ pro,·a de coo1hnça 
que aeabava.,u de dar -os correligionari<Js de 
nob:e deputado, membros da assembléa pro
vJneial, ao w •. srno illustre presid~ntc. Nàu sei 
·Í por e:~qu~ciwento meu ou p~r nllLI tet· sido 
bem Oll\'lcto o meu ap~>.rte, foi owittida uwa cir
cumstancia de que eu que1'0 f~~er p~opo.sital
ruente rneução,"afiot d~ que fiqu : coo.,ignada. 

O S11.. ALCOFORADO JuNIOR : - Asseg-uro a 
V. Ex. de que respeitei as not:IS. 

O Sa. A.:-no:o~to DIC SrQUElRA:- Sem duyida ; 
e11 at.ó figurei a hyputbese de esqueci•uento 
IJleu. A. !Jrova da confiança. d.r.d • ao illustre 
presiJen.te Leve a q uasi unanÍluidade da a;s
seu .. blei!., cOill discrepancia. apen;&.l! de dous de
putados, sendo um destes conservador. E e>ta 
rcciam:~.ção \'l;lrn llluito a. tempo, dc:sde <t•tc ne~ 
11huma resposta' poderia se~ mais cabt~-1 ás ac
cusaçoes a.11li feitas á.q_uelle íllustre 1\dminís
trador do que es.t.~, cpe con iste no testemunho 
insuspeito, pela. ausencia de cõr politica ... 

O Sn. At.coFotuoo JuNIOR :-0 facto nâo tem 
a. importa.ncia que V. Ex. lhe quer dar. 

O SR. AN't'ONIO D.B: SrQUE!'RA :-••• de uma as
sembléa composta. ,1e :~.mbos os pa~tidos c sob 
cujas v-istas fi.scaes estâ procedsndo o presi-
dente da. provinda. · 

O Sa. PRESIDE:-.-rE :-Ob'lervo ao nobl'e de
putado que p::diu a. palavra pela ordem. 

O Sa. A~-o-roNIO DE StQUl!mA :-Só para fazer 
esl.ll. reclamação. _ 
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O Sa. ALCOPotu.oo Ju:-~roa :- São meios de 
governo ; não -prova senão a mo<h ração d:~. op
posi~ão conserv~dora. 

O Sn.. ULYSSES VIANN.~: - A assembléa não 
tem faito opposiçiio ao presidente. 

O Sa. A~"TTNIO DE StQüEIR.'> : - Eu respondo 
a.o nobre depatado que essa prova de oonfiança 
foi d:~da pol' votação qua'i un.lnime e sobre au
gmnn to de força policial, 

O nobre deputado tem bastsnte pr;~tica d ·s 
causas politie:~s para saber o valor que tem nm 
...-o to nestas condições e as cao1sas quo podem <le
termin~r ess~ m.a..nüe~tação a um presidente de 
provinCi:J. . _. 

0 SR.. BEZERR A DE MENEZES : - Apoiado; 
então nito h:~ opposiç.ão. · 

O Sn.. ULYSSl!:S Vu...>NA :-Foi uma prova da 
confian~.a. e de apoio á administração. 

O Slt. "ALCOFORAOO Jut~IOR :-Isto importa. 
apenas o elogio da opposiçã:o conservadora da. 
assemblêa ; são meios de governo. 

o Sa. Bn&QRA. DI: M:!:NEZKS :-Então ' nao 
conheço nada que não seja meio de governo. 

O SR. ANTONIO DE SrQUEilU:- Estou hab:li
tado a declarar a.o nobre deputado e á camara 
que esse voto de confiança foi dado nominal
mente e sõ depois de ter sido a as~Gmbléa in
ferroada de 11.ue S. E x. não havia pedido de-
missão. · 

O Sa. BEZEI\R.-\. DE MENli:ZBS:- Praz-me 
muito saber q11e o Sl'. conselheiro Libera to Bar
roso recebeu essíL manüe!!tsçio qae o justifica 
de todos os aleives: (Apoiados.) 

O Sa. ULY'-'SitS Vu.,~NA: - E dll:lo sómen
te depois de llll'ber a assemblêa que S. E:s:. não 
ha"ia pedidodem:ssão. · 

O S R. ANTONIO DE SrQux.nu..:- A votação 
teve logll-r sobre um pe..li.do de augmento de 
força ... 

0 SR . ALCOFORAOO JoNlOR : - Eu jã e:s:pli
quei este facto. 

O Sn. ANTONIO oE StQux.nu.: .;_, .• o que 
si"'llifica ullll!. alta confi~nça. (apoiados), e d>t 
q~al, com a. mai s se" era justiça, é merecedor 
aquelle honra ~o a :imiuistr t..!or. (.4poia:los .) 

O Sa. BEzEttRl• oe; :M!:-!J.:Y-!!:S : - E iusti
fica Jlerfeitament ~ o Sr. Libera to Barroso. 

O Sa. A LCoPORADO JUNtnR :- Não apoiado; 
o partiJo conse:·vÍ,..ior não ;lá apoio, faz Opp<l
siç~ modet·a:La . 

o q11al cha.mo a att~nção <lo governo. Procedia
se á elt>içãtl de vereadores e juizes d'l paz, e se 
achava 'll la basla.nte . adiantada., quando p"ne
trou no recinto dos trabalb.os o delegado de 
policia da localidade com nlgu.mas praças e ca
pang.•s e entendeu d~ver inutilisar todo o pro
cesso eleitoral, quebrar & urna, es~ancar os elei
tor~> 0. mes~rio~ . A sua irritabilidad~ estenden
se mesmo até aós miro~es, g,u~ ~re~ "nciavam 
n eleição. e foi por este modo tnutdis&do todo o 
tt·abalbo eleitoral. 

E' um facto rcalmenteextuordinario, Sr. pre
s·déntc •. . 

O Sa. J. P:&NlOO :- Horripilante, a ser 
e l!:aclo. 

O Sa. B.uúo Dl!r CANrNDÉ :- ... e triste, e es
tou convencido do que vai merecer, si j ê. não 
mereceu, séria attenção do governo e especial
mente de S. E:x:. o Sr . ministro do irnpe
rio. 

Não creio que haja exageração no facto, por
que, ha. core •de tres dias, tive um telegramma 
l'eferindo o que a lli se dera, e com a chegada 
do ultimo p ·tquete recebi cartas e jornaes con
:fir mando a noticia. 

Não sei si o presideu te da provinda tomou 
as pr Jviden <'ias necesslrias ••• 

O Sa. &lnRIGUEs JUNIOR:-Si o fa.cto é Yer
dadei.ro, V. B:s:. niLo dwe te1• duvida a este 
respeito. 

(Ha outros apar~e-~ ,} 

O SR. B ARÃO o:r;; CA-1\'l!oõ'DÉ:- ••• estou, porém, 
convencido de quo o fe~. e. quando não o nzesse, 
creio que o_ gov ·r no, especialmente o Sr. mi
nistro do imperio, tomat'â séria~ providencias, 
de a.ccOrdo com :l. importancia. do occorrido. 

Acaba de ser ha pouco promulgad:~. a. r e
forma eleitoral, que par !CÍa collocar este paiz 
em condições muito inais lisongeiras do que 
aquellas em que ate-entã:o vivemos .•. 

O SR. Romuc;UES JoNroa dá. um aparte. 

O Sa.. BARÃO D'E CA.:~riNDE :- Não se trata 
unicamente de telegramm::1s; trat&-se de no
tici:u~ p11blicadas pelos jorues d:. capit:tl e de 
ca1·tas recebidas nesta córt~. Por consequencia 
o faeto é yerdadeiro. 

' O Pedl'o li. Jornal que ~e p11blica na. capi-
tal da provincia, em data de 9 do corrente, dá 
a segainte noticia . 

O Sr. B a,r::.i.o de C a.nindé : 
Sr. pr'sidenle. ha po~co~ dias o disti.nct;> re
pres1nlo.nte do. \30 dlstr~cto d '~ pronnc~·~ h 
Pe,·nambuc ' fez Um't reclamaç!io a proposito de 
um d·;s •cato que s~ deu n&sse districto. A im
portancia de$9$ reclamll.ção, que de algu " 
modo sorpren.leu o~ nobres de_ ·utad~;s que 
della tiveram conhecimento. quast de~·tppa~ece 
diant~ da que vou subllle_tter b.oje :l con,side-· 
raçã:o da caJIIIl.ra . · 

"- Eldç<Zo da Boa. Viag~»~.-Quando corriA 
a eleiçdo para vereadores e ju.izos de paz d.esse 
município, um tr.l João Freire. que nh1 se _ 
acha inveslido do importante cargo de dele
gado invadiu o r ecinto do erlificio, com tree 
pra~s,_ qu• lhe fo ram l"·!mettidas de Qui:..:era
mobim, e ca~angada qu·l, com o subdelegado 
da Yilla haviA notificado e armado, que
brando ~ urna e travando com os eleitores 
:Ue:m·~S um gravi1simo conflicto. 

Sendo inimigo p~sloal d 1 um moço e_sti
mavel do Re ,jfe, pot• nome S rafim, que alh. se 
a -,bava por curioaidade, o de!ego.do João ~retre 
s.proveiton _o eo.sejo pa-ra ma.nd3.r ea'!lald!!l.l'al-o 
borrivalmeute, acbJu1do-:11~ o ofl'endido em pe
rigo de vid&. · 

Realmente. Sr . presid :nte, acaba. .de dlll"·s~. 
no So-districto da -provin<llll. do C:):l.ra'. no mu
nicípio de Boa Viagem, um. meto mi!Olito, para. 
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.,.'Es~e facto não se commcnta., e espel·amos q•lc 1 nobre deput.~do, couio foi proYado eru discussão 
o Ex:m. Sr. presidente da provincia d;;r:i pro~n- ' ll:l assemhléa provincial do Pernambuco. 
pta~ e cnergicas providenci~s. » E, si eu quizesse retaliar, uma vez qtlc 
: O SR. RoDRIGUEs JuNIO~ : -:- En não o con.- S. Ex. attl"ibuia a proposito firme de membros 
testo ; não tenho ~ respe1to mform~~õcs com- do partido liberal na comarca de S. Bento nil:o 
pleías. ter· se realizado a eleição nessa localidade, eu 

O Sn. B.-~.'R.1o DE CA:m:o;;nJl: : - O faCtü não diria a S. Ex. que os seus co-religionlll'ios, 
foi impugnado pela imprensa lioernl. Por con- em uma comarca muito importante da provin
sequencia., repito, e verdadeiro e exige, co)no cia., tizeral!l com que .a elei~ã~ nã.o tivesse·tido 
acabo de dizer, pl'omptas e cnergicas provi- logar. Ess:~. comarca e a. de Pao d Alho. 
dcncias do governo, afim de que os ~utores de O Sa. ALCo.-O!\ADO .Jmnon.:- Não sei disso. 
um desacato de tal ordem sejam IJunidos sc
ver<~monte, com todo o rigor da lei. 

Acl.'edito, Sr. pt•esidente, que S. Ex. o Sr. 
ministro do imperio, que ha pouco tempo aca· 
bou de presidir a provincb. do Ce:~.rt\ com ver
dadeiro isenção de e~pirito político e imllar
cia.lidade dign:1. dos m.aio~es elogios, satisfazen
do a gregos c Lroyanos, jú t<ll'á tomado todas 
as p1·ovidencias neçessar ias, si ponentura 
esta noticia chegou ao seu conhecitnento; e, 
si deU11o ainda não foi sabedor, estou certo que 
as tolllllrá, à vista. da tuinha exposição e ~a re
clamação que faço. 

Convenc1do de que as providencias vão ser 
dadas promptamente e com energia, termino a 
reclamação que tinha. a fazer. (Muito bem.) 

O Sr. Ulysses Vianna :-Sr. pre
sidente, eu suppu.2 IJ.Ue as questões loca.es de 
minha provinci:t não servissem mais de objecto 
de debate nesta a.ssemblé:L. O 11obre de1mta<lo 
pelo go districto de Pernambuco ... 

O Sl\. ALCOFORAno Jo~1011. : - Oh. ! Ainda 
eu 1! 

o St-t. UL\"SSES v.~x;:i;.\.:- .•. ua. ultil1l:J. t;;s
são tirou-me, infelizmente para mim, desta il
lu!Oão, 

S. E:s:., :i. proposito de discutir as occurren
cias eleitoraes na. comarca de S. B;)n\0, r1ue faz 
parte <lo 9° distt•icto, que S. Ex. J'epresenla 
nesta C:J.mara, íez graycs accusn.çõe ',tito gra\·es 
quanto immet·ocidas, a :~dversarios de S. Ex e à 
autoridade superior da ;n·ovincia, que!' ri actual, 
que I" :i. antel'ior. 

Eu podia, Sr. presidente, dispensat·-mo :le 
f<~ozer estas consülel'avões na sessão de hoje; si, 
'lmtudo dei tllg-uns u.partcs Ml nobre d~putado, 
~. E~. não 111~ tivesse declarado quQ ou pro
curanl. · de~via.l-o do assumpLo que tinha em 
vista: immediatam·~nte l'ecuei CJ nouhlllllap:u•tc 
mais doi a S. l~x., porque não ~ra esse o roeu 
proposito. 

Sr. presidl:lnte. eu. disse em ~.p~l'tC que as 
informações do nobre.deputado sobre as occur
rencias eleitoraes na comarca de S. Bento não 
de\'bm ser fidedignas. Eifectivnmeate não o 
fornrn ; os acontecimento; 11ão passaram-se 
como S. Ex. os narrou. 

0 S:a. ALCOFOR.ADO JuNIOR :-Onde està a 
prov t 1 

O Sl'. ULYSsES Y1A:>'N,~:- Com elfeito dei
xou de realizar-se a eleição p~ra jni~es de paz 
e vereadores na comarca de S. Bento. 

O Sn.. ALCOFOIL-\DO JUNIOR:- Basla.istQ. 
.o Sn.. ULYl:lB:Es Vt.~.i'f~.A.:-. E' cerlo, mas as 

causas destê fucto não fcram t~S ap.outad1s pelo;~ 

O Sa. GLYSSES YHNN.t :-E' c:-::acto. 
O Sn. ALCO!IORADO JuNIOR:- E p1·ovoco a 

V. Ex. para que apresente provas em, contra
rio do que eu disse nqui. . · 

O SR. Ur.YssEs VI.L...-:o :-A nsseveraç&:o que 
faço :>.eha-se compwvado. por uma col•respon
dcnci;:~. pul>licada nos· jornaes da. provínci:l., e 
que não foi. contestada. 

O Sn. ALCOliOl\ADO Ju~IOR :-Correspondencia. 
d~ S. Bento~ 

O Sn. ULYSses VIANNA. :-De P<io d'Alho. 
O Sn.. Ar.col··on.ulo JCNioa :-Ah! :Mas de 

S. Bento? 

O Sn.. ULY>SES Vul\~.t :-A occurreucia.~de 
S. Bento foi discutida. na assemblea proyin
cial. 

Ness.1. çorrespondencia. se diz (lê) : 
«. A m ' S!l. conservadora, despeitada por visar 

no result:~do supra a pet·da da aetual eleiç.i):o, 
procedida. hontem, depois de se ter começado a 
escrever "-'a.ct·• da :.pu ração, cujo resultado não 
lhe 1.\gr:tdou. resolveu pô~ em pratica o pb.no 
de antemão· preparado, levando comsigo o 
livl'O das a.cta:> sob pretexto de já serem seis 
ho1'!\!i da tarde, sem delibet•ar cousa olgum:ta. 
respeito ll ficamlo sobre a mesa, a somm:~. do 
trabalho feito na fõrma da lei, }leio se
cret:trio, cuja lettra ~o acha t•econhecida, o 
que muito os assustou, e sorpresos ficar:uu 
quando souberám flue o tal.telliii.o foi intimado 
pat':J. não acceh~r qualquer acta clandestina 
que lhe fosse apreeentada. 

Este plano conscnador foi t,•ansmiLtido p<lra. 
a . freg-uozia da Luz, onde consta q, ue toí <' 
eleição d'aili llurlud~t pelo e~cesso de cedulas 
encontradas na Ul'llll- ! Con~ta que scmclna.ote 
:>.ttentado foi Jll'aticndo com tantc. perici:\ que 
por nenhum dos eleitores p•·eacnte~ foi l)re
sentido . .,. 

O partido liberal tl'iumphou na connrca do 
Pau d'Alh.o, alguns co-religionarios do nobre 
deputado inutilizaram a eleição. Si foi um ::ü
tentado o que S3 pl'aticou na comarca .de 
S. Bento, S. EJ.:.. de\· e igualmente pr.1fiigar 
como um attentado o quo os seus co-religiona
rios p raticaraUl na comarca de P~o d ·Alho. 

0 Srt. ALCOFO!\ADO JUNIOR :-Não tenho CO
nhecimento do qne se passou em Pau d'Alho; 
ruas o que é no Lavei e tl ue V. E:s:. queira oppor 
um alJUsO a outro abuso. · 

O SR.. UL \"Ss:ts Vr,\.NN.\. :-Eu não aotepouho 
um abn~oa O'ltro 'ttlm~c; .. ; · 
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O SR. PRESID:Z~'Tli: :-Devo observa.r ao nobre 
deputado que se quer fszer alg11m requerimento 
ti preciso ped~ urgencia.. 

9 Sa. U~.Ys.s.u VIANNA.:-•..• quero mesmo 
Wllr a.~ nnnha. voz á do nobre deputado p:!.ra. 
condemnar todos os abuso~. tanto mo.is quanto 
eu quasi que sou urua. victima de a.ttentndo elei
'tora.l pratieado pelos co-religionarios do nobre 
deputado em a eleição para. deputados o. est!\ 
assem.bléa. · 

O Su. Ai.coFORAno Ju~roa:- Tambem ignoro 
isao. 

O SR. Ur.YSSES Vr.\N:-!A:- E'm Jacararó.. O 
· nobre deputado não póde ignotar que a. eleiçrLo 
foi alli perturbada de modo que a minha elui
c;ão correu perigo de ser annullada . 

O Sa. ALCOPORAllO JmnoR:- Isso nto é ns
sumpto que se p ossa .discuti;· assim. 

O Sn. Ur.YsBl!s VL-I.NNA:- Eu -nio qMro dis
cutir ttl.mbem • 

O nobre deputado níio se limitou a l\arrar os 
acontecimento;, eleit.orae3 de S. Bento, disse 
t:Lmbcm que aqueH:1. comarca. era theat1·o _ de 
attent:ados quotidianos. 

O Sn. ALCOFoJ.Uoo Ju~roll. :- Ap<>ia.dissimo. 

O ~n. U!.Yssxs VrAl\';:o;A:- Pedi~lhe a pro1•a., 
e ·S. Ex. limitou-se unicamente a falbr em um 
tfro que diz~se que fóra. disparado no cid:vião 
Luiz Felippe Caval~anti de Albuquc1•que. 

O Sn. -ALcoFORA.llO Jumo:a:- Que feriu pes
soa: ds. sua família. ., 

· O Sn. ULnsl!:s VrANNA:- Este facto foi ex
tensa. e viva:me'nte commenta.do na imprensa de 
Pernambuco o a.m1o passado. . . · . 

O SR . .Aí.co:vo1uoo JuNIOR:- Tiveoccasiio de 
mo oceupar delle. · 

O Sn. ULYSSES \ 'i:ANNA:~ ... mas eu sinto
me impoaaibilita.do de.discum-o, porque talvez, 
segundo a discusSão ha.vida. na imprensa, ti
vesse necessidade de levantar a cortina. sobre 
!:tetos priv:~odO!I, sobre aconteciin~ntos de fa.mi-
li::\. Nilo o quero fa:ter. • 

O Sn . .Ar.coFonioo JuNIOR :·-Não tom o di
raito de lançtu• insinuaÇlles desta ordem que 
offendeJU 11. honra de um:t. fa.milia. Eu p;otesto. 
Quando V. RJ.:. quizer levantar a cortina sobro 
taes neollte::im~ntos a.stou disposto a discuti1· 
com V. Ex. 

0 SR. ULYSSES VUNNA:-Devo dizer ao no
bt•e depu ta.do sem me alongar. que não me retiro 
á pessoa do capitão Luiz Felippe. Com isso 
S. Ex. deve da.r-se por sa.tísfeito. 

O Sl\. ANTO~Io DE SrQoEuu.:-Apoiado. 

O Sn; . Ur.Yssll:s Vr.tNNA :;_Mas cligo ~·pen'lS · 
qtle ~ causas que motivaram o ·facto a ·que 
V. Ex. se referin forAm consideradas como ·par
tieubres, s')m caracter nenhum político. .' 

- O Sn. ALcOPOB.AllO JuNron.;-Tinham todo. o 
car!Leter po1itico •. o'que é verdade é que houve 
um tiro disparado ·contra. o capitão Felippe, 
quê foi. ferir pesao\ da sua família, sem ·que 

· aenhu!lla .providencia. se desse • . 
·v. m.-15 

O Sa. UL?SSEs. VIA:-l'fN.A =~C?Jno o que nc
n:numa proV1denc1a fo1 dada? O t!lustro e:.:.-pro. 
stdeute da Pernambuco, o Sr. conselheirv Souz;.~. 
Lima., a quem o honrado senll.dor pela província 
de Per:uambuco, o Sr. conselheiro . Jo1to .A.l
fl·edo, rendeu o mais jllsto quanto elevado 
preito, mandou immedia.tamente instaurar pre
casso, funcciona.ndo :aesae processo como pro
motor um conservador e como juiz de direito 
um CODServaiior igUD.lmente. - · 
. O Sn; Ar,coForuoo JUNIOR: - Fez-se o inqne

rtto, mas o resultado foi este: ficar impune o 
autor do atten tado. 
' O Sa. ULYss:zs Vu.)IN.>~.:- Fa.ço, pois um 

l'~quarimeuto pedindo as $eguintes info~m:
ções. {te.)· _ 

Devo, porém, · declarar 3.0 nobre deput:ldo 
pelo 9<> districto que "Dão publicarei estas info~· 
maçties senão con1 consentimento de S. Ex. 

él Sa. ALCOFOllADO Junon:- Protesto dis:
catir o titcto .. si o re:juerimento do nobre depu
tado entrar em discus>ão. 

o sa: ULt:SES VtAN?\.!. :- Sr. pre~idente, o 
que o pa.l·tido · conservador na. comarc.t de S . 
l:lonto quiz fàzer foi prender n!lS malhas de;se 
processo o honrado cida.dão coronel Luiz Pau
lino de Holla~da Valen~a. Este cidadào,porám, 
)l~r suaa q_ualtdades pessoaes, pela. extensa. in
liu.oncia que exe~ce naquelLa comarca, estava 
acuna. das suspelt>\S dos conservadores da co
marca de S. Bento, e não merecia as allu ·ões do 
nobre deputado. 

O Sl't. ÁLCOFOIU.Do JuNroR :-Não lb.e fi?. al
lusí!:o nenhuma.. Si quizesse a.ccuz 1!-o seria 
muito franco, mas protesto discutir o facto. si o 
raquerimento do nobre depuhdo ~ntr~r em 
discussão. 

Vem ã mo.;a., é lido, apoiado, posto em d:s
cuasiio e adiado por haver pedido a palavra. o 
Sr. Alcoforado JUJlior o seguinte 

l?equáinumto 

Requeiro que pelos Cl\llaes compelentes se 
psc;a no governo : 

i . 0 Cópilt. das informaçÕ<ls ministradll.S pehts 
autoridades policia.os da comarca de S. llento 
ao presidente da. p rovincia de Pernambuco sol>re 
um. tiro, q_ue se disse fôt"J. dir,parado sobro o . 
cidadão Lmz Felippe Ca.va.lcanli de Albucluer
.que. 

2.o Qu1linforme qua.l o resultà.do do processo 
ms.ndado insbura.r em consequeneb do allt\.;. 
dido tiro. 

Em 25 de Julho de 1882.-Ulysses Vianna~ 

O Sr. Bulhões Jardim ~-Sr. 
presidente, o nobre depu~do pelo 14G districto 
de Minas Ge~e~ pediu a V. E:t. pal·a ds.r para 
ordem do diA_ um projecto da lei,que existe so
bre divisas entre Goyaz e Minas, e que pot 
fossil nlio tem merecido a3 honras de um debate . 
nos actnaes trabalhos da camara.. 

Ha. . poucos dias o meu illustrado collega e 
particular a_ollgo! ·Dr. !dontD.udon! dirigiu a 
V. Ex. um 1dennco ped1do. · _ 

Como representante de 'Goye.z compre-me 
o denr de informar a V; Ex • . e á camura do 
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estado em que ora se acha a ques~ão,."lue origi
ll.ou aq uelle pr<ijecto, e da soluç.ão q ne eu e al
g-uns deput:Ldos por .Minas entendemos dar
lhe, e· que 3credito a mtl.is ra~oavel e j uste.. 

N1ío devo a.qui reproduzir a questão nos seus 
fundamentos n~m immiscuir-m~ nos seus deta
lhes; ellaj::í foi hrgarnente deb:~.tida. em tempo, 
e brilhant,3mente sustentados os direitos de 
minha provinda, que deram ansejo de se osten
ts.l'"em robustos de talento, copiosvs dA illus
tracção aos dons represent:J.ntes de Goyaz na 
situação conservad li'" a. As pretenções de Minas 
e os interesses e dil•eitos. que tenho o dever de 
zelar e defender, fo~am por muito tempo o 
assumpto de largas disr:us>ões e de eruditas pes-
quisas. 

.A província de :\:Iin~s, Sr. presidente, não faz 
questãQ da pequena nesga de territorio goyano, 
que s,~ Rrolongn" entre os municípios de Para-· 
catú c hagagem: o seu te~ritorio é pol' demais 
dilatado e amplo e Minas não precis:t. de esten
der os seus limites tl.lém dos seus direitos .. 

Além dos luminosos arglllllentos adduzidos 
em pról dos direitos de Goyaz ao t:orrítorio, 
então em litígio, a deputação goyana no período 
conservador deixou-os bem clar(Js e de modo a 
não restar duvida algamn, por meio de do
cumentos vaHosissimos, e mGsmo da posse por 
longas éras e ininterruptas. · 

Nii:o desejo. como disse, Sr. presidente, repro
duzir aqui. n. questão: mas simplesmente dizer 
que cheguei a um accórdo com alg-ulis dos re
presentante' actuaes de Minas e 0SJ?ecia.lmente 
com o meu collega. Dr. Montandon, que rept·e
,.0nt:t o di$tricto ma.is interessado nessa ques
tíro. Minas não disputa n propriedade do ter
ritorio, qu.:r apenas que as cara'!'a>tas que 
partem de Pm·M:att.i com destino a Bagagem e 
vice-ve-rsa nãe> sejam oneradas dos impostos e 
"oxa\{ãO do fisco g-oy:mo. 

A proviucí:t de Minas o que quer é por-se ao 
abrigo dos mípostos das ·'st:~.ções fisenos que 
existem nnquella parte do ten·eno gov<~.no. 

A questão, pois, ficnrá tot:>lmente • resoh·ida, 
consultando os interesses recíprocos das duas 
p•ovineias, supprirnindo uma das estaçõgs 
:fiscaes : n Venda do so ldafl-o. 

Jà consultei nest" sentido al)s deputados pro
vinciaes e ao presidente actn:ü de Goyaz. 

Es;:ero ern breve prrLzO por termo numa ques
tão que ia se to~nando odiosa e despertando 
animosidades entre duas pronncias vizinhas, 
cujos interesses se acham desde os seus pri
meiros tempos tão ~streitamente 1 i gado~; a 
c_ujas l~elações sempr_~ fora.m, <; espel'O que con
tmuarao a ser-cord1aes e amtstosas. 

Tenho concluido. 

O Sl.". Andrade Figueir·a. ob
t~ndo a palavra pela ordem, requer ao Sr. pre
Btden t~ se sirva informal"-lhe si se acha sobre 
a. mesa o projecto d~ respos~ á faUa. do throno 
com q_u? fui :::.berta a presente sessão. Suppõe 
que e J:i .~empo da .illustre oommis~ão apres
sar_-se em dar cUlllJ?rimento a este de-;er, tanto 
ma1s que o ~enado Jà approvou o seu projecto de 
resposta. .. 

Parece que, segundo o systema que nova
mente lile pl'etende introduzil', a camara doa 

Srs. deputados deve reinvidica.r a inflnencia 
que lhe cabe na. düecçào dos negocias publi.cos, 
e não é sem duvid:l. um exemplo animador este 
de se deixar sem resposta. a falla do throno du
unte tão largo periodo, 

Já por dil.1SYe2:~s insistiu-se para qu.e a. com
missão s~ désse pressa. em formuhr este pro
jacto do re ;postn.. Não ó, segundo os estylos da 
.cans:mt, \l:l'l1 formalidade vã ; ao contrario, of
ferece opporlunidad~ parlament~r para. ap:re
ciar-!e a marcha do governo, e os membros da 
oppo~i\{ãú, que não tiveram largQeZ!l. bastante 
para. discutir o programma do actual ministerio 
quando aqui se apresentou, insistem em que se 
lhes otrereçn essa opportunidade para o fazer. 

Reque1· taml>em :t S. Ex. haja de inform~r
lb<l s1 já. foi distribuído o balanço do exercício 
ha m0zes enc~nado,de 1879 a 1880.0 e~ercicio 
se acha encerrado b.a muito; a lei vigente m~~on
da que, um ~nno depois de encQrrado, seja. o 
baltnço impresso e distribuido ao corpo le~s
latívo. 

A sessão abriu-se em dias de Maio e achan
do-se quasi em fins d J Julho, não consta ao 
o~ador que o b~lanço tenha sido distribuido. Si 
S. Ex. não o tem na secretaria da c~ma.Mio para 
áistribuír, o orador requer que tome as provi
denchs nooess>l.ria.s, req_ uisitando..o do theaouro. 
porque a.-camMa. não póde di8clltir o orçamento 
da despeza qlle se acha :mnnnciado para hoj& 
sGm ter preséllt~s aquelles necessarios docn-
·mentos. . , 
Tam~em !'e quer~ S. Ex:. que haja. de in for

mar-lhe si se acham na ~e.cretari>t para. serem 
àistribuida.s as t.a.bellas que·deTem ter a.compa.
nha.do a proposta do J)!Ç:>!ll}ento aP,r,esentãda pelo 
nobre e~-ministró qi fazenda,conselheiro Mar~ 
tinha C:l.mpos. · 

S. Ex. apresentou uma propo~ta. orçando a 
receita e fazendo a despeza. para 1883-i8B4, 
que diverge em pontos import~ntee: da. pro
posta apresentada pelo .seu a.ntecesSGr para. o 
e:s:ercicio de 1882-.1883. Orli-, esta proposta. 
devia t·,r sido acompanhada do mappa. das ta
bellas .i ustificati "Ç"a,~, c tendo a camllora. de 
entrar na discus~ão do orçamento dtl.!l despeza.s 
da. fazenda., hoje, á claro que não o p<lde fazer 
seJ'n ter esses <.locumentos. 

Requer, portanLo, ta.mbem ~ S. Ex. se 
~irva. to.nar s.s providenci:J.s _que julgar aeer
t&d:.ta, afim ae que estas documentos sejam pre.. 
sentes á camara. 

Por ultimo não póde perder & occasião de 
lemhrar que as no11sas a.dministraçoes, embora. 
pertencentes a uma situação que arvorou no 
sei!! programm!t a verdade do or~amento. nada. 
fi~ eram para q11e este programm.a seja. uma rea.~ 
lidade. Não lhe consta que em tempo algum se 
tenha _demorado tanto, ao menos, a distribuição 
matenal desses documentos tão 1Jreciaoa. 

O SR. PaES!DlllN:tlll :-A com~issão de re
sposta a faUI). do throno aoha-~e presente· e a.t
tendel'á. :.i. recla.ma~ão do nobre deputado. A 
m~aa t>t~bet;n providenciará de modo s que 
seJam sat1efottae as sua.ij ree).&II~AÇões. 

ORDEM DO .DIA 

Entra. em discussão o proje~to n. 36 B 
(emenda do 1enad.o) relativo 8,0 cred,ito ao 1n1-
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niste~io do impe~io para. as despeza.s com as 
obsérvações da pa:;;sagem. do planeta Venulil 
pelo diiico solar. 

o ·S:r. Car~lho Bezende:
Começo agradecend0 a:o sanado, em norne do 
paiz, o relevante serviço que vem p~estar-lhe 
c:oxn a. emenda. em discussão. (Apoiados.) 

CondelllllalldQ a perpetuo silencio o credito 
pedido para a observação da. p2ssa.gem de 
Venus, na. parte relativa. ao minister-io da. ma
~illha., a.quella. illustre corpora~ deu mais 
uma prova irrecusavel da sabedor-ia e patrio
tismo cqm qua procura. sempre pautar os seus 
actos. Realmente ~eria in.eo!llprehensivel, 
Sr. preaidente, a posição do parlamento bra
aileiro diante da opinião sensn ta si decre
ta.sse despeza.s para. o que v~~oi lá. por cima., 
quando ha. cã por baixo tanto compromisso 
aerio por sati.sfa.zel.". · 

O a.tropello com que correu aesta casa a dis
cussão do projacto, a que se :refere a emenda, 
impediu que foasem bem elucida.das. algumas 
prepoaições partidas desta bap.ea.da.. Peço, pois, 
aos meus illustres companheiros de opposição 
venia. para. adduzir ligeiras considerações a eijte 
reapeito. 

Lembro-me de haver lido na Phynologia da 
Go$to de Bri.llart Savarin, que :l. invençíl:o de 
uma. iguaria fill3 vale mais pa.ra a humanidade 

··do que a descoberta. de um planeta. Mas Brillart 
Sa.varin não era só um deliculo apreciador da 
mesa, um eseriptor de espirito ; . era ta.mbem. 
um decidido eultol" das lettras e da· sciencia, e 
estou cert.o de que si fosse vivo seria. o pri
meh·o a esquecet·-se do seu aphorismo eo~endo 
pressuroso a obsel"va.r a. passagem do bell,o pla-
neta pelo diaco 80lal.", · 

Uma. causa, porem, Brillart Sa.val'in não 
faria, como h.omem de juizo que era : seria. to
mar dinheiro emprestado para comparecer em 
qualquer dos pentos da. observa~ão, sem contar 
antes com os recursos necessaríos pat"a. solve~ o 
compromisso. · 

Disse-nos o no&re ex-minis~rci do imperio. 
que a. sciencia é sempre util, tem certos direi
tos e merece alguns sa.criftcios, ainda quando 
as suas investiga.ções não tendam immeàiata
mente a resultados pra.ticos. De perfeito accór~ 
do ; mas tambam nio ouvi nesh cas~ uma só 
voz dÍIIsonants a este respeito, pelo lll~nos não 
o for~~om os meus· dous illustres amigos os ~rs. 
Ferreiro Vianna a Andrade Figueirn, a q11em 
S. Ex. respondia. naquella. occasião. Quanto 
ao Sr. Fet•reirn. Vi:mna, basta L"ecordar que 
S. Ex. nos declarou ter feito estudo especial 
das mathema.ti.cas; e tambem da astronomia. ; 
ol."a um espirito daquella ordem, ainda. como 
medida hygienica, não se occuparia de l!4sumpto 
que não tiveste em. 'si muita utilidade. (Apoiti

. dO$.) Qu.a.n.to a.o Sr . ·.Andrade Figueira e mes
•tre na ma. teria; tive a honra d·e &er seu disci['ulo 
de historie. a geographia qu~do P.atudante em 
S. Paulo ; e ;e nã.ó receiasse <1ffender-lhe a 
modestia, acrescentaria. que· nu.nca tive pro
fessor . mais distincto. (Apoiados.) Vê-se, poÍII, 
que aqucll.es doi~>- L~vitas jo tra.ba.lh? .. não 
contestara.m nem pod1U1. conteat&.l' a. utihda!l.e 
da attronomiJ; o. qll.e. SS. EEx. ~eixaraxn 

d~monstrado á. aacied&des foi que nas aetuaes 
CU"cum,;la.ncias financeit•u.s .de .nono paiz, para. 
decretar-se qua~g_uer despe~a, ~ão basta. pro
var-se <1. llll."'. Jl~Ütdade, e prectso provar-se a 
sua imprescindível necalisidade. Foi isto o que 
não SG fez nem se poderia fazet·. (Apoiados da 
opposiçao conseruadora.) 
. Si p~rveil.tura. vingasse a idéa da eYpsdição 
a~ Antll1as, qua.cs~uer que fosse!h os sacrifi
ctos Y. ue sob~~ .uos hou ressem de pesar, nem 
hon1·a nem proveito dahi nos adviria ; a outros, 
que não aos brazileiros, CJl.beria.m as glorias. 

Não prociso ili.:~:er á.. casa como são c'onh.ecidos 
e apreciados no estrangeiro os nossos homens 
e as nossas co usas; não preciso dizer à casa 
como a mundo scientifi.co nos conside!'a.. Cita
rei apenas um e:s:emplo, mas esse por ai só bas
tante para contentar o am<ir [Woprio nacional 
o mais exigente. 

Sabe a carnal'& que no Diccio~>u:I'ÍO universa:b 
dos contemporan~os,de Vapereau,o padt"e Diogo 
Antonio Feijó, 11ue pelo ~eu muito merecimento 
e grande valo1· moral (apoiadas! chegou. a re
gente deste Imperio, :figura com o nome de pa~ 
dre Tejõ, n:J.turalmente porque esqueceram-se 
de pó r ou n!Lo foi bem saliente o signal que 
distingue o F. do T. O autor do codigo 
crimin~l, Bernardo Pereira de Vasconcellos, o 
nosso primeiro estadista, a intelligencia mais 
r()busta que este paiz tem ge1•ado (apoia:dos), 
appa.rece naquelle diccionario com o nome de 
Francisco Diogo Beroardo Pereira de V a.scon
csllos, resuscitando em 1857, para fazer parte 
do ga.hinete Olinda, na pessoa de seu irmão. 
Permitta-me a camara a leitura desse artigo ; 
ê "Pequeno, mas nem por isso dei:s:a de sel" uma 
preciosidade histodca, e convém que fique con
signado nos nossos annMs. 

A' pagina 1.795 daquelle diccionado encon
tra-se o seguinte : « Vasconcellos (Franciseo 
Diogo Bernardo Pereira. de) homem de estado 
brazileiró,nascido na provincia de Minas Geraes 
ew 1794, estudou em Portugal na universidade 
d~ Coimbra, onde foi habilitado ttdvogado. De 
volta. á America, obteve um logar de presidente 
:na tribuna~ d~ Ferna:ml!uco. Eleito deputado 
:1.0 congresso brazileiro em 1830, tornou -se elle 
um dos chefes dessa opposição que, com a=i
Uo do ..,a.Zido Barbacena,, obrigo11 o imperador 
D. Pedro~ abdi~l" em favor de seu filho. Cha
mado pel11. regencia. a fazer parte, como minis
tro das finanças. do gabinete T ejo, foi no Bra
zil um dos cre~dores do systema. ch&.mado de 
rssistencia, alienando de si todo o ps.c·tido t"adi
cal, co::a o apoiG do qua.lo seu havia. triumphado. 
Um disse1ttime1~to com seu collega o Padre 
Tejo sobre a opportunidnde de.· uma reyi~ão.~a 
Constitui~ã.o , le~·ou-o õlo sah.U' ·do nnmster10 
em 1833. 

cA ardente opposição que fez ... o seu adversa
rio na cama.ra dos dDputD.dos não impediu que· 
esta moditictuse a con.atit11lçlto em :t535,creando 
em toJas as provincias uma assemblén. legislati· 
va in'fllstlda de pGd.eres quasi igaaes o.o& da as
sa!llbléa geral, não impediu, cmfun, qu~ ello se 
fizMse,regente (19·de Setembro de 1837.) O 
Sr-, de Vasconcellos voltou ao ministario pela. 
queda do padre '!ejo e· -deUe sa.biu mais uma. 
vez em 1841, quando o novo Imperador D. PQ-: 
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àro 11 declarado m(l.ior antes da idade. o.poiou-[ por pretender regatear 30:000$ para. um gra.n
sa a. p;incipio no partido prog~ossista.. Escolhido de_ c?=ettimen~ sci~ntifi.c_o. A propo~ta do 
senador em 1838 G meml.J ·o do conselho de Es- ministro da marmb.a nao ve1u, como deVIa. ter 
tada om 1842, distinguiu-se por suajhabüidade vindo, acompanhada. da respectiva ta.bclla; mas 
e eloqaencia . ..-1l"Y"edat1o durante algum. tempo (111a1n a formulou bem .. sabta _que n?m com o 
dos }I~[J 1cios por u11~ cH«ql4C depara~ysut, vol- dobro daquella quanha. poaer-~~-111 íaz~r a 
tot' ao ministerio da-justiça e11l 1857 no gabi- despeza. (.4.poi(l(los.) · 
nete ~onsorMdo;o p1•esidido 11elo S1·. ele Oli1~- Dei-me ~o .tr<l.balha de. colhm; informações 
(la. » (Riso.) · com pcssGas habilitadas e p~aticas, or gani-

Aqui estâ como na Euro:1a.,na. propria. Fra.nç.a, zando uru. q uw~o Cócu as verbas de despezo.s 
oscre·re-~~ a historia. .a 1;1oss~ respei_to ! _ absolu~cnte indi.spen.sa.veis, c?l:!{orme a na-

Ora, st Vaperea.u diz ts:to a re:;pelto do padre tureza. do serviço pelos preços nún.unos, como a 
Fcijó e de Bermrdo de Vasconcellos. que va- c:unara. vai ve1·. 
liam por um regim~nto de Vnpereaus, figure-se E .

1 
a: 

0 
e · t a d . 

o q~tl descreyendo a. e:.pedic;-.ão ils Antilhas, sse qQa. r.o ~ 8 g_uw_ e resn a o· 
niío diria algum. novo Vaptlreau a lC'speito do Uma equat:ortal com ObJect•va e 
nabte e:s:-ministro do imperio e dos seus illuo- accessorlQs .~ ............... . 
tres companheiros de gabinete ~ Dou.s chranographos el':ct~tcos_. 

O nobre .. e:s:-ministro do imperio, trJ.tan~o ~m ap~1are)ho de Secc~1 •• : •••• 
desta ma.tena fa.llou-nos dos esforc;.o; e s.-.ct·J.- Uma machma photog-raphlc."t ... 
ftcios que p~ra aquelle certo.rnen scientifico Construcçã~ <le o3taç?es ••••.•• 
estavam fazendo a. França, a. Inglaterra, a Alle- T~ansporte do :maten~l •.. ·..: •.. 
manha, os Estado~-Unidos a até a Russia; m.:~.s AJudas do custo. gra.ttfic:~çoes e 
S. Ex. esquecen-se de duas circamstancias im- . tr~nsp~rte do pessoal. •....•. 
porhnles : primeira, c1ue esses paiz<ls slio ricos D.a.na-s p~ra o pessoal subal
e nós somos pobrlls. . • terno · .. - .••..•........... 

O Sa.. RoDOLPHO DA.NUS·- Eu citei tambem Eventuacs. • · • · · · · ·: · · · · • • · • • 
br ' · Um vapor convetueutemente 

15:000$000. 
. 5:00:1$000 

650$000 
600!t000 

6:ooo$ooo 
4:000$000 

6:000$000 

3:000$000 
4:000~000 

os po es. s.pparelh:do e com .o pessoal 
O Sa. C.mVAL!fO REZEliDE : - •••• em s~- ltece~sario ..•. :.,,......... . 20:000$000 

gundo log:1-r, que a.ntes de poniar Gm dtspender Vencimentos de dous ofiiciaes · 
dinheiro com o bs~rva.ções .astrol?-omi~as trat~- I da armada, um pat•a assistir 
ram aquella.s n:J.çoes de dtífund1r a 1nstrucçao ao fabrico e monta"'em .d!ls 
prim~J.da. PO! toda.s as camadas sociaes. ' ~ppa.rêlhos e outro [l"a.ra. visi- . 

Em um pa1z como o no~so, em que 9;i0 da tar os observatorios astrono-
população não sabemle~ ne[l]. escrev~r. quando micos na Europa e Estados 
todos sentem a necess1dade de fazer ~1gumn. Unidos e bem assim enL~3n-
cousa nos te sentido, e qu<l-ndo não é 1isongeira de~-se ~o:n os s:tbios que:estu-
o estado das nossas finanç~, não com~re- daram o phenomeno em i874, 
hendo _despexa.s c~m observ~çoes a.stronom1ca.s coufor me indicação do dire-
em p_au catr~nget~o. (~po;~dos.? ctor da repn.rtição hydrogr:J.-

A mst~ueçao priffiO.l'Ja, s1m; e o pt•oblcl!la phica., e i5eo durante quatro 
que m:'-1s. nos d!lve pl'eoccupar ; pa.ra elle de- mezes e ã razãe de 1:000$ 
Y<lm pt·t~crpalmente. com•erg1r o.s nossos esfol'- mensal a. cada um .....••••. 
ços o cmd\tdos. (Apo~o.dos.) 8:000$000 

Somma ••••••••• 72:250S'OOO Em~u:1nto o pl•vo t<ão cOLnpl•oheruler J.,em os 
seus dtreitos e dav~rcs, .,ô d:n·ão resultados ne-
gativos quaasquer raforma. ,100 se tenLo:n ; Neste ct~.lculo como diss'>, a.ccitlli os preços ~ 
cmquanto o povo oito comprçhenderbem s;us minimo~; o.ffirruam ns pesso:1.s entendidas que 
direitos e de\·eres, c~s:J.S despezns charnada.~ nCJm com 100:000$ con~eguirinrnos titzet• a àes
repl·oductiv.,_s com- mellloJ•amentos rnate~::~e·~ sõ peza. 
juslificuão o qualificativa reproduzindo os de- O SR. ANDRADE FH7ue:n~A :-Apoiado. 
ficits nos nossos Gl'Ç:J.m)tltos. (Apoiados.) • S C R o· 

"' f · f O n.. .\R\·,\t.!l:O EZI!:NtlE :- e-se, porém, 
.:.u mosu10 quo BOU. tão rt• t'ac~MJO :i..~ re nr- (pe bas!Jl~~e :1quelh quan~ia de 72:250$0UO. 

mas ; eu mesmo que pertClnço ao gtupo dos Li- Dizem '111-e é um_ a ninb.ari:~., pode se~ ; farei 
midos em ma.teria fina.nceir~, entendendo. coruo 

b b . a.pena.s uma. obsJrva.ção. · · 
entendo, que para asso er n· a c-rise sa a ece- Durante 8- deplouvel guerra~ contra o Para-
nomiiJ. e reducção n<B dcspe7.as publicas... . guay, o pa.iz contra.hiu umlJ. divida. de honra. 

O Sa. ANDRADE FlSTJl!.tRA:- Apoiado. para com todos a.quelles que acudiram ao.seu 
O Sll. CA.Itv.;.uJ.O RzzENnL:...;.. •.• não recu- appello em desafronta dos b~ios; nacionaes nes-

aaria. o meu voto v. qu"lqnG~ despe7.1). a bern da. ses div.s n.ngustiosoo. (Apoiados.) . · 
instrucçilo prim.aáa, m~~ segundo um plano Essa. divida.est:i. muito longe de s<tl.chr-se, e a 
modesto e sensato, e não como é nosso costume ca.mara sall~ que nestM duas sessues t~mos vo
levando-nos pela ~ymetl'i:t, sa.crifictl.lldo o fundo bdo pensues, à razão de 400 _,r~. di:trios, . p:ma. 
a fórma. (A.poiados.) mais de 20 desses infelizes. . . ' 

O nosso ml).l cí querermos começar sempre .. Pois hem. ; a.quella ninharia de 72:250$000, :i. 
por onde· os outros :1-cabara.. I razão de 400 r.s. diarios, daTá ·para não dei.nr-

Quando aqui se disc.uéiu esta mataria, a oppo- mos mot·r~r á fome nada menos de 41 inva.li
·siçao -~onserra.dor9. :foi acerba.mente censurada , dos. durante f2 longos annos, sobr:1.11do -ainda 
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518$000, sem fnllar-se nos juros, poia nesta. hy
potbese a quant~ de 72:250$000 sori& dispen-
did& aos poucos. · · 

Este emprego não serã. tão npp:.~:tt.oso, niio 
chr:i tanto JUs visw do mu.nclo civilillado, mas 
ser;\ _inq_uestionavelmente mais pa.triotico e hu
ma.mtarlo. 

Vozu: - Muito bem. 
0 Sa. C,~!lvAr,Ho REzENDE :-A cnmara deve 

Ler percebido <!Ufl esta discurso, oa como. em re
thorica melhor nome tenhn, é um ou outro es
tilhaço de um projeetil que tinb.&· do ser nrre
messado cont~a o gnbinete de 21 ue Jnneiro ; 
confo.rme o plano delineado eu pretendia fazor 
a esse gabinete algulll.:).s porguntu rolativa
mente a tres J.lromessas que nos fez e à que 
faltou de um modo inq_ ualifiquavel. Essa.s pl'o
meas:~os, como sabe a eamara, foram : a m:~.ior 
economia, moralidade n:t administ1·n~<io, o jus
tiçn o rnodel':~.ção pm•a com os adversarios; foi, 
j>Ol'Õw, ti'lo cruC!l o castigo de 30 de Junho e Clstd. 
elle a.indn tio recente que não quo~o augmontar 
;~. aftl.icção ao ~>fllicto; ll.oi..~o as pcrs-unl1s parn 
q_ua.ndo o governo entender ser chogncb o. occa
stã:o de responder-se à. mens:lzom do. corô:1. 

Direi sómentJ o segtÜnto : quanto o. eco
nomia.!~, si não ia.mos b2m com o gabinete de 21 
do Janeiro, peior estamos .::om o de 3 de Julho. 

O orçamento da agricultura votado em uma. 
das ultimas se3sões, demonstrou par(eita.mente 
que o goycrno núo tem forç:~. parn reagir contra 
as imposições de seus amigas, ou p:1.1'n melhor 
dizer, <:onu•:~. ns irnposi~ões d:~s grt>nde~ de
putnçõea. 

Cre.acernm n.s dospeza.s em c o r c a de 
3.000:000$, e eu não sei ouue o governo l.l':> 
8U8cs: dinheiro parn. attender o. esse ~
creseuno. 

tClndo por opita.phio- nega.çio -do progr:~.mma., 
esbanjamento, e nada nia.is. 

Tenho concluído. ( Muito bem, m.uito be111; 
o oradO!' c .comprimentado.) 

O Sr. A.ndx-ade Figueira olMJcr
va qtte não IÍ · a. di<.~posição· regimental assist1r 
o governo a. este dcb:~.te ; mas qua, tra.ta.udo-ae 
de uma emenàa. votada p!!lo ssna.do ll uma. pro· 
posta do podor cxocutivo, a.lguem, pelo menos, 
da m:~.iorio.. do v la. npl'cssar-se a.. explicar a. u tili
dade dP.ssa. emenda.. Sem esta expli~ção. qo11 · 
talvez não seja dada, porque ·o nobre deputado 
por MinatJ aca.ba d~ discutir eSIIa em;mda. e o 
d"ba.te ia encerrar-se, ai o orador nio aolici tasae 
a pahvra.. vcr-s~-à elle força~ a votar contrl, 
embora appla.uda & ~abedoria com qo.e o senado 
procedeu, denegando o outro cr'}dito pe1ido pelo 
governo pal'a n despezn do-ministo~io da ma· 
rinha. . 

A razito em que· so funda é eminentemente 
governl).mcntal. 
. A C!'tma.ra lu!. da recordar-se de que o Mbrc 
ex-ministro do imperio, justüicand'l o pedido 
de credito feito pelo g_oye_rno! disse que crn 
urgent'l o mesmo eredtto, pol.B qua tratava.· se 
de mandar adquirir n:~. Europa. os imtrumen
tos necessarios para a observação em Dezembro 

·d:L passagem de Venus ; que o governo care
cia de t~mpo p:lrA fazer a encommenda para o 
fabrico dos iltStrutl\entGs, para a .su~ remessa 
c ~son'tamento, tllu to no observatorio do Rio 
do Jàneiro, como no outro provieorio, quo se 
projecbva. em Pernambuco. Não nllado o or:~.
dor aD. das Antilh!IS, porqus esiO est.á preju
dicado pelD. votação do senado. · 

O SR. Go~r:es 
sabe. 

Ora, si é ext~e\a esta infol'm3çãO oflicial dada 
por S. Ex., o credito que ;;e disente acbs.-ao 
igu&.lmente p~ejudicado, porque nio h :to . mais 
tempo para fnzer-se a encommenda. pal".l a Eu

DE CAsTRo :-Jato o govo~no ropa. e do ló. virem esaes ÍDStl'o.mentos. 
Porta.nLo, o nosso observa.toril1l torà. na.tur:~.l-

0 S'u. C.utv.u.l!o REzll:NOl!:: - Entoncl'll':.i o monLe do limitar-se a us!\r dos instrumentos, 
govorrio qne com oss1s concessões po<1ol'ti pro- <1c que fo1· possuidol', a sert>ir~sc da pratà dt: 
longo1r por muito tempo a su.;1 uxistcuoi:~. ·~ Du- casa: não ha m3is tempo, ao que parece, de 
vicio. Nada ha qu~ l.mto dó:t eomo ~s iojus- oncommcnda.r a casguinha. de fõra. 
tiças relativus. O procedimento do governo o Si 0 orndOl' dor crodito, como ó ·o.incla seu 
que h:~. de fuzor ê irrit.:l.r as deputa~.ões das dovor. a uma outra informação dada pelo nobre 
pequenas proviucias; o no úm da mesma sessã.J, e:t-!llioistro, isto á, que o governo n:io . se 
em 11ue foi vot:tdo aquelle orÇitmeoto, nesta ·adiAntaria., ant'!s de .ser· approvado o respectivo 
eu a ji ou vb.ru-se rumores coníu$OS, que credito, li. fnzer ell.cornmenda alguml para o os
podem sBr o prenuileio de trernen.do tempornl. tra.ngeit•o, informação que aroba da aer conlir-

Eu exponho o facto;· nito o cx lranho. Ex- IIIMa por S. E x., 1t consequeucie. é que não ha 
tr~nh~vel seria quê o govcrn:J foss~ forte, hoje rnat')rialroente tempo par:~. que se (~J,Çs a 
quando es tá. tlio fraco, c~nçado e dividido o p;-o. tai.encommerida, venh.'l.m os instrumentos, se
prio partido, 'de cujo ~eio foi elle tirado. (Apoi· ja.m montndos e possa.m servit· par:~. a observação 
dos e nc1'o apoiados.) . · qu~ s<l tem em ; ieta.. · 

A si~ua~o i naugurada s. 5 de J :meiro des· PoTtantol o credito é eseas3do, ac\1 :~<-SCl pre-
camllll p:~.ra.o occaso, est.á definitiun1en te j ul- judicado pe o lapso de tempo dccorr1do. Ets a 
go.d:~, pelo. opinião .publica, o nem passam de rnziio poT qu:l setn n_ovo.s csplieaçõca o or~or 
visit:\ u..: saude essas promessas de reforma, de ver-so-:i fol'Ç:ldo a. negar !:!.Sel:l voto o.o mesmo 
qno nos Miou o Sr. Visconde de Par<tn:1su:.L etodito, o RólllJlnte lh ·o da.rl.a 81 em ~~po foasc 
Poderá. ma.l.'.ter-se no poder por waie algun, solicitado o si om tompo o gov~r~o \1vess~ re

.meze~, arrastando uma e:xistencia completa- uuuciudo ao seu plano da. expcd1çao ás Aut~as 
mente ingloril\ e sacrificando o~ principies, mas pat•a obs,erv~~:r um ph.en()men.o, _quo os pa.tz.~s 
nem por isso salvadas colomaa. A rogeue;·a- 1 eslr~llg'Clll'OS ]ulgam.t?ode. r ser ~Ull? lle1n ob.ser
çll'>, que com.e~ou bntendo . p_apel-moeda, ._es~>ll vad~ dentro do lmpeu? d~ Brallõil, vuto. que para 
condemnada a. morrer :1Jiphtxlad~ em creditos, : M_ut·no~~s.Tam com.n:11ssoes. . . · · 
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A ca.lWiora h8. de recordar-ae de que o orado~ te- J :~ camata. não póde vota!'. e; te C!'e~ito assim 
va a. honra de apresentar uma emenda,que fo1 re- i emend.1do se .ti estar pede·t:tmente tnformada. 
,;eitada, em 3" discussão<' qne é aquella presente- si ainda se vai satisfazer a unu n~cessidade re
inante envil).da. pelo senado, isto é, que o gov~rno conhecida pelo gov.,rao, ou si é uma despeza 
limita-se a fazer as observações no Iwp·~rio eo:uplet:t,l\ente p~rdid& pela inopportunidsde. 
eom os observatorios que possuimos, e com o Observ~ q ua o nobre e:x-rnínistro do imperio 
pessoal sci~ntifteo de que dispomos. como que exigiu da. camarli um voto immediato 

Eis o que tinha a dizer. da. proposta, dizendo :é urgent>· (apoiados), nós 
. , . nãO podemos demorar maU ,jlSta de8?éZ3. que 

O Sr. Qodolpho Dan:tas hn:u- s•áa inutil si os instr>tment.os não vierem a 
uri. as suas observ:.lções aa ponto que fez oi>je- tempo; que nem . o 561l&do condemnoa o credito 
~l.O daquella..s que acab1m qe ser add~ztdas pelo do ministario da. ma.rinha, e que não fez senÃo 
1llnst;ado dep~tado pelo Rio do Jan.e1ro. . zelar uma attribuição que lhe pa.rr;ceu te!' 11ido 
• E J:l. que for o_ aut~r da. J?I'Oposta. de credtto, . usurpada pela camara dos deputados. 
JUlg-:~-se na ~bng:açao d~ ~er qual o pensa- o seaa.do não quiz attender i thaoria desen
·mento que o msp1rou. e msp1ra para dar o ~E!u volvida perante elle pelo nGbre ex-minístro do 
voto_. im perio e o or~dor pe<ie ~cença a. S. Ex. para 

Jadem?nstrou qu~r n~ camaraqucr no sena~o dizer que o senado fez mmto bem.-Ma.ao nobre 
qua conSlderada. s.cientdic~ente esta e:I.pedt- ex-ministro procurou evitar a verdadeira signi
ção ne~hullla ~~vtda poderr~ haver e nenhu- ficação do voto do senado, que foi urna contem
ma obJeção serJ.a se pode rra. levantar ce11tra. ç.ão sym bolica, mas bem explícita do seu pro-
e lia. cedimento. 

o. senadu não m3;_nifeatou o a~~ juizp are- o senado não qui;: vo;ar a deapeza. de 30:~0$ 
sperto d&stllo q_u!stao. Hou':e oprruões a favor e p:tra o ministerio d t uia.ri.nha e de uma mmetrs 
aontra .a expedtçao á.s ~n.ttlhas, sendo que os barn clar:l, porque, si o .,uiz.~sse , vencidt a 
que optnar~m e ~e ~atf~st:J.ram pe_!a conees- que>tão de fóruia, que não atac tV& o fundo, o 
são do credrto ao !Illnrsterlo d11 marulha., vota- senado voltaria ao debate e con.cederia o cre
ram tanto COJ?O os. que o_impugnara.m peb. dito. O nobre ex-ministro do imperio I"esi
e~end.a q~e hoJe a_e dlscute; porqt;e·a emenda. gnou-ae a. eaae voto. 
nao sr~n~ca sen~o ~ modo de mterpret~r o 0 Sa. Ro.oOI..PilO DA..'IT.ü;- o credito que eu 
:aosso _direito constttuc~ona.l, que o. senado ~lll- pedi foi votado. 
gou vtolado pela manerra por que a ca.mara vo- _ . 
tou o credito que tinha sido apresentado pelo O Sn. ·. Go~p1:s P~ C As~ o observa. que nao fol 
ministerio da marinha. de todo tnutU a .dl!lcussao.. . 

Quando lhe coube a honra de dsfende!' pe- O nobre e:s:-!Illn1stro do u~~erro,_ que est~va 
r.ante o seaado a proposta, procurou igualmente r egateando a Bu'\ pa.bvra., Ja. ,esta enthuslas
ll.efender o procedimento da. <tamara. sob~e 0 Juado pelo debil._te, e o orador nutre 11.. esperll.nça. 
direito de iniciativa que tinha qualquer de sew ~e vel-o na tribuna. Mas o pan~o. 1mportante 
membros ds apresentar ou não emendas nas . e est~: declaroU: o nobre e.x-rntmatro que o 
propostas do poder executivo, nosso ob~erval.qrlo. astrono~lco t_eu~ o pessoal 

Paasando ao ponto unico que o chamou :1 nec~ss~no, aB o~ctn:ts precrsas, os rnstrumen
tribuna, diz o orador que já teve ocea,ião de tos md1sp~nsavets plrn este trab;•l~o~ o que as 
dizer no senatl.o que era e ainda. é tempo m11itQ pequena& oousas que faltarem, vtrao d,t Eu
anfficiente de nos prepararmos de modo qUG a.o r?pa. Mas, para essas pequem! :ousl!'& são pl'e• 
observatorio astro no mico fosse possivel tornar cts~s 30:000$ 1 Por ~olllieq_ uenc1:t, 1n a caruara. 
pa.rt.e na ol,seeva~ão, que não se deve realita.r qUlter dal' uma prova ~o amor que t:IX!- pe~o 
senlie a 6 de Dezembro e estamos em Julho progranuna de econoo:ua que o mtn.1ater1o 
tempo de sobra, portanto, para. que se posa~ actu;ll recebeu do pa.e~o, não _póde vo.tar o 
fazer acquisiça.o de instrumentos necessal'ioa. credito, porque, ou ~lle $ e:xcesstvo, ou e des-

necessario. Si e desneceess.rio, para que ar-
O Sr. GoDl.es de Cas-tro declara mar-se o governo com essa. autorização? E, si 

que a emenda do senado pedindo um credito é excessivo, · para. que dar-se =~s do que é 
para a obli~rl"ayiio da passagem de V e nua ch•'gou :' recis•> ~ (Apar<es.) . 
ã. camara em uma época tal qu~ Ilílo p6de n; ssaJ' O s ~L ad,J voto o. o cr~di '::> rGdnúndo á. rue
com 8. rapidez que 0 governo deve d~seja-r, tade e ViltOU e11l Urna OCCa~iào e;ll I:)Ue ainds 
porque não sabe ainda si o ministerio act!lal havi r tempo. d: tudo prepa1·ar ; tll.8.S hoj _. ainda. 
vota ã. astro.nm:nia o mesmo culto que por ella poderá ser aproveitada a despeza. 1 
tinha o governo tra.nsa.cto. (Riso.) O Sa. Bl:zEIUU DE MENEllli:S: -Logo, seria-

Não tendo o ministerio na camara presente- desnecessa.rio e ~o e~esaivo. · 
mente um só membro, te11 entreta;tto a. for-: o Sa. GoxEs Pl! GAsTB.o nio quer de
tnn.a de oo_ntã.r alg1Ull! .parentes e ne:o eabe ar morar mais a rejeição desta. lei e está eonven
a.lguns aDUgos, e p~r 111so era_ posstvel obter cido que ~ camara n!ío póde deixar de approvar 
delles um~ d~claraçao neC(lSllal'ta para dar um a emenda. H~je o ministerio ·õ novo, nio nos 
voto eonaCl~ll.~oso. deu ainda prova de desejar este credito, pelo 

Ou-riu !lODl o respeito que lhe marece o dis- contrario, abandonou o da rna.rinba.Por conse
curso. do nobre e:s:-ministro do· imperio. ma.s guinte a vontade do ~ver-no e•Lá. clarll., nf'':' 
teve o pezal.' de ver que Dio fofam abal,das, arde em amor l'ela · astronomia e aeu:. elle 
::hB antes confirmadas a.a affirmaçõ~s íeita.s pedir não ae póde. dar-lhe o credito. porque 
pelo illnatre deputado da. minoria, e que foriJil: nlo ha. tempo de ~~W~dar fabricar a objaetiva1 
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nem leva.ntar o ~diticio para a equatoria I neste~ 
dous mezee que re;ta.m. Vota., pois, coatra a 
emenda. · 

O S:r. Duque-Est.ra.da. Tei
xeira começa dizendo que são bem fundadas 
as r~clama.ções 9ue o_uve, exigindo a. palavra 
oflictal, e n~m POde den::ar esse silencio do go-· 
verno de causa• reparo. 

O no b.!"o depu ta do, que o precedera, tornou 
desnec~ssario qualquer desenvolvimento do de
bate, p<ll"ttue levou á ultima evidencia 9ue não 
se póde votar es t:t e !!lenda. ~em esclarecimentos 
9.ue ,justifiquem o v?to d·J. ca.ma.ra; mas passou 
l~g~uamente .de tlflliB sobre esse ponto importan
tissimo, qne e de mteresee constitucional. por
que diz respeito á.s r·•laç/i os constitucion&es 
da. ca.ma1·a dos Srs. dep~tados para com o 
senado. 

O nobre !lx-ministro d(). i!l! perio lemorou 
q~e havia tentado no senado justificar o proce. 
d1mento da car;nara addiciona11do ao· credito do 
miniaterio' do imperio o credito <la marinha ; 
justificou a pas~agem desta emenda, dizendo 
que o senado não rejeitara a des:)eza do mi
nisterio da marinha porque Ih<:! seja infenso; 
mas ,,or nma q~estão de constitucionalidade, 
por urn modo de tnter.>retar, o q1.1e não é sim
plesmente a ordem de :rel19âo entre o senado e 
a ca.mara. 

e o sena.do ; o senado leva.ntou uma questiío 
de regimento da cantara dos Srs. deptttados. 

Neste caso não se fieve deixar passar o 
assumpto sem desenvolvimento, sem a. camara. 
levantar-se energicamentecontea ·esta emenda. 
votando unanimem&nte contra. el.là. ' 

Devíamos, diz o orador, an tea de suscitar este 
debate, ~er ventilado a questão da preroga.tiva, 
da. legahliilde ~o nosso pro~edimento. Não po
demos consep.t1r que <'>rn uma quest5o iucidente 
se tr&;te de qu.estõ~~ que entendem com as pre
rogatwas ma1s vlta.es da. cam:àra dos Srs. de
putados. 

Fazendo a.inda algumas reHexões sobre o as
sum:,to. termina. lembrando á ca.mare. que 0 voto 
á emenda não envolve ll.nicamente a apreciação 
da proficuidade do credito pedido, de aua. exa
geração ou proporcionalidade, visto que uma 
questão mais complicada . sobreleva a todas 
essas, e é sabe t•-si o se !lAdo, tratando de um 
ponto constitucion·'l que auscitou, pôde impor
nos ume. li<;ão, sob a. íórma dena. ernellda, e por 
esta · fórma o orador não aceitaria :l deliberação 
por. mais Cllrial ~ oonstitucional que foBI!le. 

'liota, portanto, contra, porque continua. a 
p ~ns<tr do mesmo modo sobre a neoeeeida.de do 
pedido, e porque a dignidade e prerogativa aa. 
camarll. não comentem que esta vote semelhante 
emenda, que envolve a censura que todo mundo 
conh.)ce. 

Mas, si o senadfl levanton uma questào. desta 
ordem. e si. na opinião de um e~-ministro q11e O Sr. LourenÇ!o de A.lbu~ 
discutiu a questãfl, ella se l'Bfere não só á reJa- querque (ministro de estrangeiros) toma. 
çi'io d~s camaras, zua..s ~mbern ~ntende com 0 a palavra p · ra protestar eontr~ a arguição que 
regimerlto interno da camara <los Srs. d··pu- ao governo fez o nobre deputado pelo mnni
tad@S; não se pode. pois. c(eixar passar ~ ·m cipio neutro; o ljOVerno não se poderia. con
reparu, sem debate. este conto constltncional e servar silenc~oso 0!8. questão que tanta lhe in~ 
regiment:U; e, portanto: o orador não aceita teressa. · 
a versão qne &prescnta S. Ex. Si o :aobre,.deputado condemna com seus col:: 

Não nos de.,emos C<•lher nestE' sop b.isma, ·liz legas d& opposição o a.cto da c amara; conver-
o orador que confund~ sepa ·aç:<n e rejeição .. tendo em emenda um& proposh do poder ex's-
0 credito da m~:<rinha f:>i rejeitado po · Juas · cutivo,e si ' emenda do senado é a correcção 'da 
razõe~: primeho, pol'que se se['l(l.rool a..tuillo que irregulá:•i®.de que SS.· EBx. censuram, deve 
tinha jlllgado necessario unir; segun<lo. pol"- S. ~l:. estar ~:\tisfeito, n~o deve fazer questilo 
que a<lioll-sa por fór!Il'L tal, qlie o credito ss contra. a emenda, porque esta nilo faz outra. 
tornou impossível. cousa mai$ do que confirms.r a doutrina que de-

Depois de ;e,ponder ~ a.lgnns aparte~ qne fi·•ndem seus amigos. 
lhe são dirigidos. voltt> é. pe·gun~ que f;z 0 Este credito é urgente; si não fôr vo~do a 
nobre depu:ado pelo Maranhão. ne~:> que 0 tempo, não se poller!l. f~er a observação do 
sênado rejeitasse o ~redito p ·lo lado da incon- planeta. O nobre deputado, e:dgindo que a maio
stitllciQnalidade, e diz quo, si foi P•>r uma ques- rialeva.nte um:~ questão de constitucionalidade, 
tão de constitucionalidade. o nobre ex-ministro rejeite a etuenda e provoque uma fusão;dá.inais 
de imperio e seus amigos est.ll.o na obrigação uwa. prova de sua. coherencia. · 
de votar ooatra. est" emenda., pol:'que ellasigni- A emenda do senado não póde ter o alcance 
:fica uma correcção que o sen·1d> quer impOr a. •1ne lhe querem dar. - .. 
esta c&m~ra sobr<> o procedimento qu • ella. ~eve. O s3ilado não condemnou uma. prerogaüva 

Esta questão. que par~cia. ter um c~ra.cLe~ da ç,,mara d<Js Sra. depl!.tados. 
meramente incidtmte, d c poi~ do discursa <lo Não 0 póde 0 orador asseverar; mas é pOII!I_i-
nobre e=-:-miuisLro do im ·el."io mudou muitod~ · vai que, apresentando ··!la emcncia, o senado ·t;~ 
caracter. S. Ex. ''Ontesta que ·a maioria do vcsse a intenção de redtl.Zir. 0 eraditc:i ., 
se nado fosse infensa ao penlll<mento do ga.bi- 30:000$000. · ' " ., 
nete, e suatenta que, si a mllioria. do senado 
vota.ase o credito do . miniatr;rio da marinha, Alguns Srs. deputados da opposição declara.-
ser~lhe-ia favoravel. Mas o orador considera rliJII que não duvida-vam votae a quantia n~ce&. · 
claro .e evidente· que o proe~ditne'nto do senado s·aria., para. que a. obal!rv~~.Çii.9 ~e :fize~ dl!ntro 
e9,uivale a.. mg.is mani 'est~ reprovação do cre- do paiz. Si, porém, a · maioria da cató.2.ra .·qui
dito.do mini~l.erio da marin.ba.. _ ze$se caw. a rejeição ~a en:i.en.dal)rovôcar ~ 

Não se in volve visto som ~:o. te a '~precia~o f11são, new j\O ?~anos a observaçãC:i @~ ~9?ef.fli 
das rela.ções constitucio~ entl"e esta C&ll)s.ra. e~ectua.r no pa.up?:: .falta de tempo. · · · 
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Si &. em c nda do sena.do · tivesse a significa-. 
ção, que se lhe que~· dar, o governo_. por maior 
empenho que. tiy~s~.dc gue o cr~dllo fo~>e vo
tado não ex1g1rHJ. Jama~ ~ de seus :tm~go~ o 
sacrificio de uma prerogat.iva., que nlb ô delles, 
m:~.s da ca.mara, de uma prerogativa constitu
cional. 

niciosas são as ~ou trinas pelo p1•oprio smado 
cn u~ciad~ em oc ~asiõea dilferentes. 

Em resumo, diz que, si a camara que? ser 
coherentc; ·si quer que se faça a observação do 
planeta, aceite a emenda do senado. Si a não· 
aceitar, essa observação não se fad, nem no 
paiz; nem fóra do" paiz. 

O Sr. Candido de Oliveira, 
desde que acompanhou a discussãv deste Cl'e
dito no senado, f'3z t~n~ão d,; intervil· no de
lnte neste recinto ; mas, tendo em visLt a 
urgencia em tempo, e<>nservou-se silencioso 
quando foi posta em disc11ssão a emend:., por
que e.operava que a eas1, ced·3ndo tambem a 
essa. urgencia., não demot·aria .a passagem de 
uma proposta pendente da. delib~r.1ção do p:~.r
hmento ha cerca d~ quatro mezes. 

A direcçiio, porém, que tcn1 tomado t1. dis
cu~são, imp'õe-llie o dever de vir a tribun:l. pro
testar contra as the01·ias do sen:~.do, r,nunciadas 
a proposito da faculdad~ que tem a c1ma.rn. d,~ 
emendar ou alterar as pro2ostas do poder e~e
cutivo. (Ap~iados.) 

.Nem o s~n!ldo tem essa competencia de apre
ciar a marcha dos tmbllhos internos da. ca
mara, de, por assim dizer, conírontrar os votos 
d:. mesmo. camara.· com o regimento, nem a c"
lliara pôde aceitara doutrina que o SC!l:ldo quiz 
inocular no nosso regimen constitucional. · 

O senado, recebendo um projecto quo.lquer, 
assignado pelo presidente d:J. ca.mo.r.1. B pelos 
l!eus i~ e 2o s~creta.rios, nii:o tçm que indagar, 
nem esmerilh1!.r o modo por que' esse projecto 
teve na camara andamento, como inicion·s!! e 
que serie de modificações solf~eu. 

A camat·a tem um regimento, feituL'a st1a, que 
não S:lffre nenhuma. di::;cuss{o da outra c:tsa do 
pa.rlamento, regimento q~te c vo~ado pelos· seus 
membroa e por elles alLerado, quando assim o 
entendem. Consequentemeute,dcsde que vai ao 
senado um projecto com a d'i!claração constitu
çiona.l, que o. mes:1 dove fazer, de qlle foi appro
írado,e pedindo para elle a sua approl":lção. o se
ll&do ha de aceitar esse projcch como eat:i, po
dendo alteral-o oa modifica!-~, no e:'!: e rei cio de 
seus direitos, com as emendas que f~rem apre
aentadas, mas não peb.s razões que a.hi. fo:·am 
allega.ilas. (Apoiados.) 

A constituição estabelece o modo por que 
têm &nda.mento as propostas do pod(lr euc utivo, 
as qu.aes para serem diacu tidas de v em se r an
tes CQnvertidas em projectos de lei. Ora, quem 
ne~ a qualquer deputado o direito d~ apre
sentar emendJs on · modificações a um projMto, 
ainda. que seja em virtlldo da uma, propost:l. c;lo 
governo? (Apoiados.) Esta doutrina. é iucon
cassa e esta na Constituição. 
... Entretanto o senado nó caso presente .cen-. 
.aura. a. ca.mara, esmerilhl a marcha do projecto 
n~ :ec1nto da mesma. cantara; conf,·onta o pro
cedimento desta,com o sell. regimento, sem se 
lembrar, porém, de que outr,1s é muito·· per~ 

Lemlir:~ o orr.dor: um3. proposta, que foi "VO
tada peh ca.mara, con·:edendo 5.000:000$ p:~ra. 
daspezas cxtraordinari:~.s do ministerio da ma
rinha; e q11e no senado soffreu uma emenda, 
que acres~entou mais 4. 000:000$ para des
pezas com melhoramentos do ministerio da 
guerra. ( .1poiados.) . 

Isto passou-se Gn1 iSSO, ll.ceitando então a 
camara. essa emenda, porque reconheceu que o 
senndo tem o direitJ de emondar qualquer pro
j c c to, qua para lâ v:L 

Como, portanto, no caso actual, o $Onado 
destaca a emenda da cam:~.ra, reservando-se o 
direito de di.scutil-a posteriormente 1 
Embor~ os estylo5 parlamentares prohibam 

'!llC se tra.-e dis~uss[O da camara para o s~nado, 
o omdo1· clcs~jm·a s.1ber de que modo se hari:J. de 
iuici:lr a discussão da p1·oposta no sen:,~.do. 

A cimaro não telil mais que examinar a prll
pos~" do nobt•e ministro d;~. marinha, o. qual 
ficou prejudica(!:\ pela emenda que ella ap·pro
YOn ; o senado, porém, separa esta proposta e 
a gu:~.rda em seus ar•cllivos p:ll"a discutil-a pos
teriormente. 

A con>tituição determina que a iniciativa da 
dlscussiio das pr•opostas cabe :i camara ; coR'!o é, 
po-rtanto, .que o senado reserv.a p~ra. as kalen~ 
das gregas uma. pt·Dpost::t; que .n~o. passou n:t 
camara, cuja discussão ell::l não Inletou? 

O senado póJe, sem duvida alguma, exerc<er 
o direito de' em~~dar, pód·3 J'iduúr o creàito d'} 
60 a 30:000$, mas não t9m o direito :de discutir 
umapropostado governo, gue nãn foi.conver
tid:t em pro~cto .de lei peh c:J.mar·a dos depu
tado~- q uc nesta .. carnal'!\ não passou e qu& não 
foi sujeib :l soa ·aprecia.çf.o. . . 

Hn. n.ind:l. outros facto.~ de 1ntervençãó do 
sen!l.do nos uctos talvez d!l iniciativa exclusiva 

. d:;. cnmara, pol' esta, entretanto, tolerados e 
acceitos. 

Ainds. na leg:slatura pas:;adl a c11mar~ votou 
o or~nmento por· 18 mezes, determinando que 
os oxorcicios flnanc~iros ;;e o:ontaesem nlio de 
J\1lho a Junho, m11s de Janeiro n De~embro. E 
o qu~ t'~z o senndo ? PL·orogon o orçnlllento por 
mnis seis m~zea, ::~.pprovou urna emendil. que 
deu uma existenci:J. biênnal ao mesmo orça
rn•nto. 

A cama.rn a:ceitou a ide;~., porque reconheceu 
no .seuad•) o direito de emendar seu5 actos. não 
obstanta ser 1nuito discutiv·el essa compctcncia, 
Yi.Sto que trata-se d~ decretação de despeza e 
prorog-ação do tempo ~e cobrança dos im
postos. 

E' p~eciso protestar contra as novas theorias 
constante>, partidas do senado. Cada uma das 
cllsas G.o p:trlamen ~o gir.J. ll3. esphera das ·suas 
attribuições, e CJ.U:mdo qualquer dos sem mem
bros e~ercita o seu direito de emenda, usa de 
um direit':l que lhe é consagrado pel:l. consti-
tuição. ·· 

Declara q_::~.e, embora estivess" a. preposta do· 
nobre ministro da marinba pendente de deli
beração di casa.~ 'iualquér deputa.d? jlodill. a:p:e
senmr em-,ndllS, ·e o sena.do não tmh;~. que Jn
d~gar do modo por qu~ passou, 'só lhe assiste o 
d1reho de· exámüur si é ou não conveniente 
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aos intereaes pubücos ~ despeza. que com iste 
ae fizesse. · 

E" contr& estas doutrinas que protestou, ai.:n
da. hs. pouc011 dias, discutindo um projecto que 
""eío. do sena«o relativamente :i a.ltera.çlo aos 
district.os eleitoraes da província.· de Minas e do 
Rio de Janeiro. 

Deçla.rou nessa. occasiio que sentia que as 
fllSões, este recurso constitucional tao previ-

. dente e cauteloso, não fossem mais repetidas 
para. deste modo niio se ver a. camara obrigada 
em nm .só dh . .. 11. su~t~ntar as disCilSsões e votar 
todas as emendas do senado; porque os l!lales 
ahi estão nest:>. eleição uni nominal de vereado
rell ; a.hi est:i neSIIe attentado coo.tra o· acto ad
diciona.l. de vedar as assembléa.s provinciaes de 
e:tercerem o seu direito quanto :i. alteração da. 
.estatística da. sua :província, porque tudo é feito 
de afogadilho e com precipita.~ão. passando ns 
emenda11 do senado. 

Refere-se á emenda do se!UUlo que cerceou a 
competencia das -províncias de crea.rcm termos 
e comarcas, e diz que essa ide~ ultra-consena
dora, idéa. combatida pelo Visconde de Uruguay 
e outro3 membros do partido conservador, foi 
.1ceita peL.'l. ca.mara liberal unanirne de 1879 por 
callSa da pressão do tempo, porqu e o orçamento 
estava a expirar e o govarno não queria assumir 
!'. dictadu.ra financeira. 

Nestas condições houYe necessidade d~ acei
ta.r a emenda. do senado, tr1ncando assim a fa
culdade ás al!llerabléas pro>incia.es de cre9.rem 
seus termos e coma.rca.s. 

Vê-se, pois, obrigado a votar agora peh 
ementia do senado, protestando sempre oonlt'a 
as delecterias theorias enunciadas a proposito 
da dis-}ussão della, decla.randD que o senado as
sim como é umtl. gr:tnde ~ respeitavel corpo
ração do naiz, assim como elle se im?õe ao res
J;~•ito publico, tambem a ca.mara doa 1eputa.d_o• 
e uma. eo~po~c;ão tão grande, tio elevada e d\5-
tin.cta., e o mo elle. 

E' mAisainda., r~ceb~ a.~ inspira.çãês da base 
fecundado povo, a quem represent:l., vai bu:scar 
D& aua. renovação periodiea, uo seu ~ontacto 
intimo com a na~ão e,;;;a força. e esse ngor que 
á.s vez:es falta ao ramo vitalicio. 

Precisamos do respeito muro o em ca.da um:l
das ca.aas do parlamento. Tudo quanto aep~sSJI. 
no aenado deve aer aagra.ae para a. camara dos 
deputados, assim como tudo que se pasaa nesta. 
ca.mua deve ser eagra.do para o senado. 

da camara dosSrs. deputa.doa e do goverJu> do 
pa.iz. · , 

E" um grito unauime. O contribuinte recla
ma em alta-a vozes ; os interesses do eómmercio, 
os da l&vourll. têm sido como que um topieo 
forçado dos discursos do throno ; e entreta.:ato 
nãosab·! o orador o qne tem féito o govei"nO 
para r ealização deste pensamento. nem que m&
dida.s t em tomado,. ou pretende tomar neste s~n
tido. 

Na:o lu!. outro alvitre, senão reduzir as dea
pezas ou aug-me!'ltar a. receita. a política da eco
nomia. ou cn tão a. dos iru postos . 

A po~ta. dos impost011 ootii trancada pelo pro
prio governo, qner pelo pensamento do nobre 
el:-mínistro da. fazenda, quer pelo do ~eu ente
cessar ; portanto só n os r esta, no pa!"e(:er do 
governo, redo.zir a& despezas .• 

O orador deve, porem,. mforma.r ao dout.o 
Sr. minist.ro da fazenda que a camara. dos Sra. 
d~pnta.dos não concorda com este ah-itre, pois 
qM, \'Otou no ministerit' da. agricultura. maia 
trea mil -. tantos contos do que se p ldiu na. 
proposta do governo, e em todos os orvamentoa 
pera.nte esta cam:~.ra discutidos tem 'havido 
e:~:c~sso nas despezas em vet de reducção. 

Portanto, nem a politiea. da r ::ducção das 
d-;Sp')Zas. ne::n a dos impostos vemos seguir-a'!. 
H<>vemos de frcár na politica constante, fa.cil, 
mas de consequencias iatae~ . dos Clnlprestiooos. 
que ainda. é uma politica. de impostos, porque 
emprestar não é mais do que vender o go,·erno 
impostos, áquelles que tem dinheiro dispo
nível. fundando assim n..1. sociedade tuna arts
tocr-acia r~\-cltante com a.s nossas instituições. 
com o cara c ter do nosso seculo, de homen.s que 
vivem a. custa do imposto, isto é, explorados é 
explondores. · 

Diz qu~ a politic<A da economia é muito diffi
cil, e com o system:1 de centrali ação ·que -pesa. 
sobre D pau, é imooasivef.é impratica.vel. não é 
llle~OlO tent.avel, sendo UIU f::tcto reconhecido 
que d~ e:o:ercicio e ro exercício o.s dospezns cres
cem considera,elmente, e proporCionalmente 
com o cre>cimento da receita publica. 

Para. compro,·ar e! ta. .-erdad? ahi estã:o os di
t·er50S orçamento~ com sua immensa Mud:~ de 
additi\"os ; ahi estão inte::es~~s ruunicipa.os, in
t~resses pro,·inciaes surdndo, como por en
canto, <>e !onovando. se multipliea.ndo, e que
re• do todos compartilhar do cofre ge!:'al. 

Partindo dahi faz o orador longas considera-
ções, começando por demonstra~ CJ?.e .o ~efeito 
não està nos homens, nern nas lnstitutções , 
mas na pratica e no sophisma., paciente, longo, 
cl.a.s leis ~ da constituição do imperio, que elle 

· Estudemos oa projectos :i luz purisaima do 
patriotismo e dos pri~cipios co~titucionses , 
mas não à lll.Z das p:nxões, llM a somb~.1 das 
'conveniencias de occasião, não à sombra de 
prete3;toa que Tão abrigar outra.s intençi1es. 

Vota, por consequeneia, pela emenda pela 
força d:~.s circu.msta:ncias, III&S protestan.clo 
contra u theoria.s do senado. 

diz: que é imperio de· facto. não é im~erio ~e 
direito: este imperio é UJU homem, e o llllparro 
de direito é uma naç2o. 

.!. omnipotencia de que dispõe o governo é 
sua fraquez:a.. Tudo lhe pedem, porque elle 
tudo pretende ' .cr, e tudo prever, qual 011t_:o 
governo dos im'[leradore~ de ~otD.&. que nao 
consentiam_ apenas na. distane1a de 400.l~guas 
dil. cidade invicta, se fue~ um cha.í&ru, se 
abrisse um. especta.?ulo pu 'olico sem o ne.ee;
. sario p~et; e po_r 1sso_, quando ~ma_ fot fe
rida ua cabeça, o lD.tperlo. morreu·tnamdo •. 

OR.DEM DO Dl.A. 

· ~: 2• di~ussão do orçamento das despezae do 
. ininisterio da. guerra. 

os~- - Ferreira Via.n.na. -eomeça 
pc:~ndero.ndo qus o equilibr1o da. receita. _com a 

. despeza e a preoccupaçã.o constante do se!u.do, 
. v. m .-16 · 
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Nem luJ. eouaa. ~~~ais·. perigos:s. e a.o mer.mo· 
tempo mais aviltante. · do que depender a. sorte 
de um povo da vida de nm homem ; dependet" os 
destinos de uma. nação da . continuaçllo da poli-

. tiea omnipotente de uma. só vonbde. 
O governo geral procura a.ttender a todo~ os 

interesses que para.·elle se dirigem; mas alóm de 
que 05 recursos geraes não sã'o sufficiente!f para 
attender a. tantos e tão variados interesses der
ramados pelo ltnpel."io, oa poucos recursos que 
temos. são dluipadol! desordenadnmente; ·por
que o governo no centro não póde bem compre
liender as neceaaid&des locs.es, o awm ·n&> são 
os mtli.011 utiliaados, e continuam as q_uews. 

Entretanto ó preci.so fa2er economtas-todos 
o i'eeonhccem ; c como, si todos nisto estão de 
necôrdo, tem sa.hido con.sbntemente o de(.cit, 
e tão era sei do que ji a todos nós inquleLa e af
:ll.ige r ou reelat.na.mos o que é Ílnpratieavel, ou 
então f.llta-Ros a. capacid.tde pa!'ll. só fa:~:ermo3 
o quo e necessa.rio. 

À CO.IW\ra é impotente ·pal'a conseguir as 
eeonoaüas, a.pczar de protegida. e au."tiliada pc
los ministros d& fazenda que se auccedem ; o 
proprio 1enado, tão severo em assnmpto de· 
de11pezas, nlo tem conseguido maia. 

E aeri possivel, pergu.Dta o orador, qu!l todos 
nós esteja.m011 empenhados em dizer o contrario 
do que pensamos & q_ueremos ? ... 

Ta.oto é e! sa polit1ca de economia, que na 
!alta de saldo, os ministros da. fa.zenda. os t(lm 
imaginado para tra.nquillisar o espirito dos con-
tribuintes. · 

E' tiO vital esta necessidade, que é a pri
meira palavra do throno, é o primeiro dea~bafo 
do contribuinte, é'o prjmeiro conselho dos.con
selheiros do throno, é :1 primeira voz da camare 
e do sena.do ! 

E como nlo ao tem podido realizar um s:U.do, 
uma e~:onomia! 

Quem oe emba.ra.ça ~ Q®ea são os inimigos, 
cla.roa ou ocoultos. dessa politica 1 Pedem elles 
m&i.l que o governo 1 A ca.mara se julga abai:so 
deaaa. politica. por t\lgumi fotça. ao:bronatura.l, 
extraordinaria., que a prive do desempenho de 
seu coinpromisso perante os seus constitaintes~ 
Quem é essa potestade que ma.ntem porto de 
quarenta. annos uma polit!ca de perfulia, c de 
menti.rlls 1 

E' impoaai~el manter ~ centralis&ção linan
ceir& no lmperio, diz o orndor ; e dopois de 
algllllUS considerações sol.lre esta convicção 
que nutre, diz que q ucm lançar os olho~ para o 
quadro fune'bre da divi.da., ha. de eneon trat" o 
segredo dessa. situação incommorla. . ' 

Slo 380.000 devedores que ni'ío podompaga.r 
·uma qua.nti& na totalidade de 11.000:000$ o que 
quer dizer imposições muito pequenas, mas 
apezar disto superiores a011 ~anhos olttcros 
deaeee devedores. '· 

Inventou-se tam.bem, para. céga.r m:~ia ainda. 
a populJçM, UJila. diversão '·injnstüicavcl nas 
nossa.a despezas, ·DO intuito de simular uma. cli
vis!lo igu&l. na nossa receih-despeza ordinal"ia. 
.e despeza e:\:tra.ordinaria! . . 

'· • .Depoia diz que não compreheode oque.seja. 
. . deapeza improductiva, retel'indo-se a despe:.za. 
.impro«11c tivA, e então, para ftcn.r bem definida 
naa eap~ie · de despez1., íaz uma a.n&.lyse de 

diversaa verbas do orçamento· geral do Imperio. 
lhe pa.recendo afula.l, que despeza. producti~& é 
a que se ía.z com as diversa.s estradas de ferro 
que o pa.iz poaue. : · 

Como se tem sabido o governo nessas dea
pezas productivas e como tém empregado o 
capi~l recebido ® Inglaterra e quo f:1bricou 
com papel-moeda f Mostra o o1·ndor, qua.es sl!o 
essa.CJ vantagens auferidas em uma tabelll\ que 
apresenta á ~lll3.1""· 

As estr11das de ferro, inclusive a de PedN 11, 
. que é uron. estrada sumptuosa; est.ão incluidns 
nas tnos deapczas l'eproductivaa. 

Ha sei.s annos apresanto:l o orador um pro
jecto financeiro para· a exploração das fstr&daa 
de ferro ; projecto que niio chagou. o. ser con
vertido em lei, lllt.IS quo teve approva.ção de 
engenheiros e pcsso11.s muito competentes. Mos- . 
trou então com o exemplo da. lngls.ter.-a, de. 
França e dos Estados Unidos as vant.agens que 
€SBa. industria: poderi'l ganha.r coro as enlissõe3 
dG ob1·ignções e acções. No nosso paiz a.lgumo.s 
emprezas particub.res já têm com ~so auferido 
lucros. Assim o emprego dos capitae& ero es· 
tra.das de fet•ro é reproductivo. 

O governo imperial e o pa.rlamento, domi
nados .\IDr esta idéa, não duvidaram conceder 
garantia de juroJ as companhi:ls de e•tnd.as 
de ferro , suJ.lpOudo ser essa. garantia no
minal . 
. A tabell ' que mostra i cam:Lra, exp_licl os 
J•esulte.dos obtidos cDm essa garantia. E' uma 
administra9a:l) fatal. · 

Q corre1o geral tambem é uma indu, t!'h 
lucrativa. 

Pois bem, o eorreiô 'teve de 1Si0 a i Si i u.ma 
receita de 591:000$ e a despeza de 752:000$. o 
nos ultimos exercioios essa. dif!'erença. foi 681D• 
pre apgmentando. ...;.·: 

A casa. da. moeda, que nãe faz moeda.,· porque 
a que tomos vom doa Estados-Unidos, teve de 
receita. quatro contos e tanto e do doape'za 
156:000$. c o.·,sim suceeliSivamente nos. perio
dos de 1ll70-71 até 1880-8i, até ter a roceita 
de ii8:0DO$ e uma despeza de 1.825:000$. E 
ch·lma-se a is~o casa da moeda ! 

Foi o orador sampre infenso ;\ org:mização 
de uma gre.nde typograpbi& do Eat'ldo. Enlen
di:l que o govorno deru ter a pena, uma pe
quelll\ Lypographia para imprimir certos act~ 
confidenc1aes, m3J! nuncn am grando est&bele
cimento qua concorresse com a. industria. ?ar
Licula.r .O governo, pn•ém, não conseguiu fazer 
essa. concurrencia, nãO só pela. má direcção 
que lhe doa, como tambem. por ~er ma.u admi
nistrador de taes em prezas. O Dia rio O !fiei a~ 
nio correspondeu ãs esperanças nelle poitas, a 
ha contra. elle innumeru recl.s.ma.çl)es. 

O capital empregado no editlcio é onorme, e 
o seu juro não e caleulado na. 11.p~iaç!o dA~ 
despez:us e dtL receita da typogra.plüa nn.oional. 
O Diario O ffi cid tem a publicaçlo "dos d!lOO.tes 
das· duas eamaras e outros prívilegios, e entre
tanto . nlo póde concorrer com ouLraa folhas ji 
esta.b,l ·ci®s. Qu.em qtri~r manter ·um segredo 
deve publicai-o no. DiariQ O fficiaL Tambem . 
não é.e11prego roproductivo. do capital. . · 

A f;\\>ric,a d·3 ferro do lpan~ma .é ou~ra indus
tria 9-ue po1· esttll' nas mãos do Jjjst:ldo nãO pro-' . 
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.. gride. Ser<\ alili.s d:i competencia. do governo à~reito p:u-'1 ~uelles que . Jll'Ccisam do aeo. ser
:ulministrar f~brieas do ferro ~ A administração VIÇO. 

publica 5Ó deva rocttber impostos o pagar des- Nilo ha a condiçào de igual p~ra ig-ua.l. como 
pozas, o fóra. deste circulo lega.l · produz pre- deve ha.ver ontre o que procura. o serviço e o 
juizos. · q11o o presta. . 

· A fabrbn do Ipanema tem prote.ctor teimoso · O Estndo tem com elfeito direito do regular 
e obs linado,que Gsti â espera da. época. de lucros M tarifa.s, de estabelecer condiÇ(los do segu
fabulosos. A qualidade do ferro n~o coa1pensa. ranç:l ; porque 11inguem confunde uma. estrada 
as despez~s dos transportes, ulém do ser esaa de roda9em com uma. estrada. do ferro. O Esta
eJ:p!or.a.~.ão um serviço privado e não do Estado. do só póde adaúnist!'a.r. eslrado.s cstralegicaa, 
Os prej11izos com essa· fabrica ~enormes e sõ mas nio estrodas de transporte commercial; 
podem ser so.pportados .por contribuintes qt1e conoiemna, pois, as explorações da!! estradas de 
não conhecem Ol seus direito'!. ferro pelo governo. 

A proposito lembra o orador a. l ição que leu O produoto da. nnd11. da estrada., s.p;,licado ao 
em um oscriptor h espa.nhol; di:.: elle : c todo resg&te do p3pel-moeda seria de grandes vau
o home:n poderotSO é na.turalment~ teimoso :. e tagen.a, pois ·o nosso papel inconver•ivd, jà é 
acreacenta.: q; principalmente quando a teima. milito oneroso a.o Estado. 
niio lhe tira. nad:1 do bolço, mas do alheio ~ . O ministerio da fuzendlr. tem se!l'llidll na sua 
E ' a r azão porque gosta de viver em um gover- de~~peze. um desenvolvimento mu1to dGsigual e 
no parb.montar, em que os poderes estão divi- dll6proporciona.do com a. receita. Apenas quatro 
dido~, em que todos ,Podem . a.lgum11. couSA c eiercicios, de i845 ate hoje , não tem daao de
ninguem pOde tudo. Mit ; todos os outros a despeu foi coborta com 

A cama.ra, representante, dos contribuintes divida :n.a iniportancia actua.l de llOO.OOO:OOO$. 
póde pedir: « levantai senhor, IGvant:>.i esta Pretendia. o orador compar:~r o emprestimo 
teima., que já nos eustou 1:291:000$. Bast.-.. !:t em ouro realizado em 1868 pelo Visconde de 

Tem o pai:.: tclegrnphos inter-occeauicos lta.'bol'ahy, com o que foi llltimll!llcnte effeeliuado 
de empreza particular e ha na E!ll'opn tele- por um dos ministros da situação liberal, mas 
g-tc.phos ta~nbem partieubr~·a que dão lucros falta-lhe o tempo e estâ fati~o.' Reso!rn-ae 
aos capita.cs nclles empregados. Não sabe o defendel~o em outra oceasião, lembrando apenas 
orador s i o telegrapho tem protector como a que aquelle em.prestimo realiza.do no tempo da. 
tàbric~ de lpa.nema., mM sabe que em 10 e:xer- g11erra, com a bB.i.x.a enol'tne do cambio, teve 
cicios o telegra.pho teve a receita da 3.157:000$ ontre todos o merecimento de sel' eaaencial
c a de.~peza de f4. i 96:000$. . mente nacional. Ren4,er.< oliSll homenagem ao 

A lithogra.pbia militar tambem ó uma em- VJ.Sconde de lta.bor<~hy que nind.l. Dão concl1lida. 
p1·eza. pequenD. mas q11e faz negocio. Ease ne,. 3 gile1·n consegui11 l'eduzir as despezsa pu• 
gociq_r~~esenta no fim de to exercícios hliciloS. 
b:OlJU$000 de receita. edospezade226:000$000. Depois, porém, ns aesp~zaa fora1n crescendo 

SL esses serviços fossem prestadOii de medo até elevar-ao em i8i9 a i880 a. 63.400:000$, 
satisfactcrio, &inda podt.!ria ser sapportado o sa- de modo (jllG emqar.nto a. dcspeza do mioisterio 
crificio, mas não >õÜO. Exccplo ~ oatrad:\ de d~~o ftiZeDdll cresco na. rado de 903, a rendi!. 
ferro do D. Pedro U, todos Gssoa serviço~ no ,qera.l do imperio cresce 1111. razão da 827. 
Jleriodo de 1870- iSSO dão um deficit de Esta deapropo~.ão eonslitue a 111edida cert& ds 
31.000:000$. Será esto emprego roproductivo hoa ou mâ administra.çiül. De i860 n 1880 ae 
da que fallam.os relatorios, que se.annuneia ao on.contl'a na.s ta'bellt\11 7 e B d~ prot>osta do ex
p:U~: f . Ó' lllinistro da. fazonda o Sr. consolberro Sar&i.va, 

A. estrad~:~ de ferro D. Pedro Il, enlr&lanlo, dà ~ prova. de que OB clefieits subiram a 595 mil 
de{ici!. Como ~odas a.s empre:ta& de q11e 0 &· eontoa q~1e foro.~ 6upprido!> com PO:Pel moeda e 
tido s-, constitue adminialrador faz uma. conta. omprestunos no mtertor e no extenor. 

'de reeeita e despeza clign::. d:l III&Íor extranheza. Abstrahindo as deapezu d3 guerra a 5Õ co.n
À éstrada foi !cita. com dinheiro do emprestimos, side=do o capita.l empregado n~ trab~s e 
de que o governo p<~.ga juro de 6 of0 ; são cento nas empr~a.s de que o r'verno e admirustra· _ 
e tantos mil contos que não figuram no b:~bnço dor: qual e a reprOducçao qne tem dllollo este 
c por i11so se diz. iU:e a estradl. da s:~ldo . O juro capü.a.l ~ -_ · · . . . . . ~ 
desses i.OO.OOO:OOlJlli são G.OOO:OOO$, e tendo a Pergunt.a. o orado• a? nobre rullllstro ~a •a· 
estrada 7.000:000$ de d.espezas a. ·sua renda. de ze.n~· com que recu~s~s. eont.a. p ttra aclJ:dtr a~ 
i2.000:000$ !)lo compens:1. n. somma. da.quelles credito ~o. a~t:\do, a. <llVld~ fluetua.n te que esta 
aljS'&rismos. A .estrada, portanto, tem. de{icit. · a.vnltadJSSlma.. ~ . · . .000~ · Atnda se deve contar com o eapit~:~l empregado O. t}lesour.:> na.o pode te~ roatsdei6 .000. 

1 
"' 

na. compra dl estrada União e lnduatria. da d1vtda. lluctuante e :u:'1~ pergnn~ 't11
1
':d 0 

· · :, plano que tem o nobre m1niah'o para con.so 1 lll' 
· 0"programm:~. de redacção de·papcl-mo~da e a que e:s:iete actualmen.te. · . · 

·. o q~e ·. ~ orador julg-a mais iroporta_n~ para_~. o governo · d~sapr.opr~ todos ~.cap~ta.es ~s
. reahza.çao do programma das economiAS .. O me10 ooniveia . eoe·rvando o coiBJXlercJo e a m dustr1:1. 

ma.ia"prornpto de reduzir o pa~el s~ria V(lndel' a. 1-la.ntem' caixas econoro.icas, montep_ioa, depo
eEtrada de fe1·ro D. Pedro IL . · · sitos de diB.heiros .de orphioa . com grande dea· 

A ooaiiuistração-do Est..do é a. ml is incompe: vantagem p:1ra a :.tctiridade co!llDlercial e in· 
tente para emprezas.deste g:en_ero, ·E'. uu1a. e~-. ·dustri.al .do ·paü. E.: preciso · para,r ·.com .esm 
preza . de tranaporle cilmmereia.l,. qu·e admtms· despezas oxtraordina.rias· c nesu. . dell_:lLpropri~
trd~S. :Pelo ·Estado, altera :ttê. as~ relações ,de . ~o dos ea.pitaes. Um:~. prova da fatnlmfiue.ucn 
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à.o papel moed11o e desl.tl. tendencis. do governo 
para. despeza.s extra.ordinarias está nas pautas 
de importação e e:s:portaç~. O paiz uport.'l. 
mais do que importa, entretanto vivo no regi
men. do p~pel moeda.. A differença. vai na,; des
pezas consideraveis feitaa pelo governo n:J. 
Europa. Produzem ellas ta.mbem as diff'erenças 
de cambio que intluó nos preços da todos os 
generos. . .. 

E' fl"BCi.so pa.ra.1• e refiectir. Nil:o são exa.ge
ra.çõea ; bem mal a.visado aDda a.quelle l.fUé com 
es$e empirismo rude, tantas vezes repetido, 
de contrahir et.aprestimo h:~. de salvar na hot'tl. 
ex.trema. o paiz d3.s angustias em cp1c o b.ão de 
collocar. 

A nOBSa administração ftn:mceira tem consis
tido nisto ; ei ha deficit emitte-ae letras do 
theaouro a juro alto, ai ellea avolumam-se e o 
perigo cresce o thesouro empreg-a tres meios, 
as apolices, o emprestimo e:xterno e o ·papel 
moeda.. 

Eis toda a sabedoria dos :financeiros q_ue 
temos tido. O officio não é difficil, não preCUJa 
de Jrandes estudos e qualqusr pOde desempe
n.h -o perfeitamente. 

Não é porém, bas~nte para a grandezA 
futura do pai.!; e pan a. sa.l va\)ãO das diffi
culdades que . o opprimem. E' preciso 01.1tro 
.aystema. de impç; tos m:üs. rendoso e menos 
oneroso ; é preciso acompanhar a. época. e 
ver que neste seeulo a prmcip:al :riqueza. está 
aa propried~de move! e não na propt•iedade 
immovel. E' preciso experimen~r o que foi 
supprimido, reanimar o que foi mort.o, éamar 
li l'ealidade, o município, a ini.ei~ti"a individu;~.l, 
a provillcia . Com o regjmen pagA:o, biaanLino, 
desta centralis&ção de ferro estamos com o saldo 
de miserias. O actual systema estti eondeUl
nàdo; é preciso quebrar es~li moldes usados. 

A CP.ntralisaçio é imruensa., as pro'Vineias 
· queixam-ae eontr:~. o centro e o eantro eo11tra aa 

provindas e o or:~.dor mostr:~.rã. em uma taoella 
eompal'll.tiva da l'eeeita e das neapezae da5 pro
vi.ncias quaes as que contribuem para o c entro. 
E ', pois, preciso hmpar o orçamBJlto t~ral do 
E1tado de !()dos os parasitas que :aellG &e en
ro!cara.m. Que significa.çAo ~êm c~rua deapous 
feitas pelo orçamento do imperio eom eertoe 
melhoramenl()g na e6rle Y Os out~os munieipios 
nio têm di.J:eito !lOs Juesrnoa beneficios1 Re
~nlt~ i~so d'l tet o Estado absoi"vido :ts ILttri
~Jn.j çõ~s e O dinh .\i:"í, -iA C;• m:J.ra t.._i ~l~l,:i.~a.l. 

c~t·. 3 t. útlesil'o. lteduza-lle o •1l'Ç8:<Je r.Lo 
&er:ü pan os' :serviço.s du Estado a qu~ de;-~i:l 
concorrer todu . as provincias. Ficarão elle!S 
reduzidos a menoe de 9.000:000$ e o reito àeTe 
pertencer à11 p:ç-ovincia.s e aoa mumêipios. Desse 
modo o Eatad.,, as provinciaa e os municípios 
poderão retribuir· mP.lhor os seu& serviço&. 
Actualmente as pro'iincia.a Dão têm meio de 
renda, preci.aa:o.do tributar ate a import~ão. 

Chama o orlLdor a a.t~enc;ão do h<>nia.do 
ministro da. fa:1enda para algumas aingu.la-· 
ridade11 ns · escri ptura.ção do thesouro, . como, 
por e:s:el3lplo, esta : < ~ape~.,a feihs e :o.io 
escripturadal!. ., : . 
. Mostra.,. ainda, outrall irregularidados 11ea
~~ "eriptllrlçio, e que não podem .IIOnti
.D:ilàl' • . 

Seria. necessario, tambem, cre:r.r um tri· 
ouna.l de contas com certa juriadie~, 
e ter o pa.rlamento um defensor do or~l
mento, como ha. nt. Inglaterra, que ponlla. o 
visto nas despezaa. 

Actualmell.~, o governo ga.sta como en
tende, sem ti.scalisa.çio algtltua. 

O orçamento sahe da camara. com deficits nas 
suas entranhns ; parece haver orçamento e não 
ha. Era. preciso n omear uma commiasão de ho
mens p .trioti.cos, livres de espirilo psrtidario 
que ~zess o orçamento real do Imperio. . 

As l'ecriminações de um para outr-o part1do 
·nada adiantam nem ã ca.m:~.ra., nem a.o go-
verno. , 

E ' uma. sitnaç&? impossivel de continuar, e 
a. cama.ra. d8ve saber a descrença. qae ha. no pu
blico e a pouca. confiança que tem elle no 
seu patriotismo. · 

A ca.mara não é a areo.a de combates, de glo
l'ias e de vietoria.. 

03 repre~ntante~ que ~i-verem Ulil coração 
sincero retirem-se para suas casas, e s&ibam 
quê ha. só um merito : c ser protegido do nrbi
tro au prelll() do Brazil. 

A dia ~ussiío fica a.dia.da pela, hora. 
O SR. Pus;oJ:;NT.E dá. para ordem do dia. 26 

de Julho: , 

f.o.pm·tc 

Continuação da 3 .. discus$ãO do projecto n. i47 
sobre !Uist&men to de el'litores. 

Co:o.ticuação da. discussão do projee~ n. 36 B 
(emenda do seuado)~tivo ao · credito p&ra 
obser\"a.Ções da passagem do planet:~. V e:aus pelo 
disco ao lar, · 

Continuaçaio da fo. discussio do projecto 
n . 23 A. aobre esb'ads.. de ferro de Ba.tn:rité. 

· 2L pc.rtt~ (<h 2 i/2 horas ot' antou) 

Con:inuaçiioda. 2" diseuss!o do orça.mento da 
fazenda.. 

1\5 materins designadas pa.rà. ordem do di& 
24 do correnta. 

i" disenBdo do projecto n. 174 relativo ao 
regulamento dQ ma.ts.douro. . 

Levantn-se a. aeellio ás 5 i /4 horas da 
t:l.rde. 

'C'I.-\. D.\. :::8~ SESSÃO EY . 26 I> !!i JüLU•i DE i8S2 

P,·es~ncia ilo Sr. Lima. Du,trt~ 

SU~EI!AlllO.- Em!:ntt~re.- Rcquerimcnl-JS do~ Sro. 
Atronso Pc•••, Geerd~ WoroMk . - Oa•~'< oo n•~ -
Cootíno~~io da discussão do rroj eeto n. l47, (~lista
mento olottom:. Discurso de Sr. Tertuliano Hcnri
quc•.-Contino:.ção dn discussão do rrojeelo n. 36 B 
(cmondn do ,;nado) credito p~ra a s obscmçõos dn pàs
gem de Veni!S. DiseONO do Sr. Ferreira Vianna.-~ 
P.l.ntx DA onnm nO ou.-Continuação d• discussão do 
orçatnonlo d• fatollda. Discurso do Sr .. Caodido da 
OJivalra. - Ord'm do dia par.. 2i do Jolho d~ eor-
TQO\o. 

A's ii horas, feita a eha.mada, acham-se pre
•entea·oa Su. : Lima. Duarte. Matta Maebado, 
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Ribeiro de Menezes, Leopoldo Cuilha., Vieira de 1 veira Lim.a; lllXl anno·de licença com ordenado 
A.ndra.de, Barão d1. Estancia., Martim Francisco, para tratar de sua saude onde lhe convier.
Le.cerda Werneck, R.a.tisbono., Moutandon, Ro- Inteirada. 
drigues Lima, João Caetano, Juvencio Alves, Do 81•. 1• secretario do senado, de 20 de 
Zama, João Penido, Soares, Prisco Paraiso, Julho corrente, remettendo com emenda,a. pro
Gomes de Castro, Silva Maia., lidefonso de posição relativa a patentes de invenção.-A' 
Araujo, Moreira de Barros, Alcoforado, Prado imprimir. 
Pimentel, Seraphico, Pereira Ca.br:al, Josá Ma- . Do Sr; 20 secreta.r:io do sen!ldo, servindo de 
ria.nno, Affonso CelsJ Junior, Ribas, Rego i•, dG 24 de Julho cor:rente, communicando que 
Bar ros, Cru:& Gouvêa., Candido de Oliveira, Ge- o senado a.doptou e vai dirigir á aa.ncção impe
neroso Marg ues, Antonio Pinto, Contagem, rial a resolução da. a.saembléa geral que auto
Carneiro da Rocha, Tertuliano Henriques,Barão rlza o governo a conceder ao jniz de direito de 
do Guahy, Maciel, Cama.rgo, Sinval, Souza Ba.gé, Pedro Carneiro da' Silva, um anno de 
Queiroz Filho, Ulysses Vianna, Henrique 1\br- licença., com ordena.do,para tra.ta.r·de sua sa.ude 
Cjues, José Pomp~u, Antonio de Siqueira., Passos onde' lhe convier.- Inteirad~>.. 
Miranda, Salustiano, Silva Mafra, Rodrigues Do Sr. f o secretario do senado, de 25 de Julho 
Junior, Joaquim Tavares, Escragnolle Taunay, corrente, dando parte que constou ao senado 
Almeida. Oliveira., Franldiu Daria, Alfonso ter sido sanccionada a resolução da. assembléa. 
Pen.na,AugustoFleury;Alll:leida. Pereira, Sou:z:a geral, que aa.tori2a o governo a tomar coche
Leão e Carneiro àa. Cnnha. cimento da petiç§:o do coronel Manoel Gaspar 

Comparecem, d~pois da chamada, os Srs : Vaz de Mello Menezes, com relação à divida que 
de Mello, Alvaro Caminha, Barão de _Canindé tem para. com a fa.zencla publica.- Inteirada.. 
e Ferreira Vi!Ullla. Do me.;mo Sr. i• secre\ario, de ign&l. data, 

remettendo, com emendas, a proposição a.utori
A's H horas e 40 minntos, achando-se pre- zando 0 governo a augmenta.r a. representação 

sentes 62 Sr11. deputadoa, o Sr . presidente abre do Para._ A im prirnir. 
a sessão.. · Do ministerio dos negocies do imperio, de 25 

CoiBparecem, depoiS de aberta. a sessão e de Julho co~rrente, devolvendo em resposta o 
ainda dentro da hora regimental, os Srs - :Cas~ autographe da assembléa ~era.l, sobre a trans
tello Branco, Carvalho Rezende, Meton, An.- feroncia. da:J parochias de Nosaa Senhora. do 
drade Figueira , 'ú1hóa Cintra , Tarquinio Carmo, da provincia do Rio de Janeiro, e de 
de Souza, Barão da Villa .da Barra, 'Barão de Nossa Senhora das Dores Ele Monte Alegre, da. 
A.raça.gy, Franciseo Sodré, Ba.sson. Barão da de Minas Geraea, na qual Su:l. Magestade o Im~ 
Leopoldina, Gonçalves de Carvalho, Bar~ de perador consente.- Inteir&da, officiando-ae ao 
A.lladia, Abelardo de· Brito, Mac-Dowell, F. senado. 
Belisario, Fernandes de Oliveira, Manoel Por
tella, Rodolpho Dantas, Alm.eida. Nogueira e 
Souza Ct~rvalho. 

Comparecem, fóra da. hora. regimental, oa 
Srs : Pompeu, Bezerra. de Menezes, Dhn · , 
Silvia.no Brandiio, .Alves de Araujo, Felicio 
dos Santo&, Gonçalves Ferr lira, Costa Pinto, 
Feliaberto, Coelho Campos, F.spindola., Duque 
Estrada Teixeir:. , Ruy Barbosa, Geminiano, 
Pereira da Silva, Araujo Pinho e Bezerra Ca.
valcanti. 

F;ltam, com causa participada.,· ol!l s~. : 
Cantão, Peretti e Vianna Va.z . 

Faltam , sem causa participada. , os Sr5.: 
Adriano Pimentel, Alfredo Chaves, Tb.eophilo, 
Aristid ' B Spillol-1 , Bulhõe•, Cruz, Ig-naci•· Mar~ 
tins, Manoel Carlos, l\'Iartim Francisco Filho, 
Olympio Valladão, Paula Souza, Pa.o.lino de 
Souza. e ROOria-ues Pei.:s:Gto . 

E' licla, posta. em diac~ssão e a.pprovada a 
a c ta. de 25 de Julho corrente. . · · 

OSs.; i0 SJiiCR~AlUO di conta do seguinte 

Vão & imprimir os seguinte• 

Projecto$ 

i882.-N. 179 

2' SESslO 
• 

A commis~o de pensões o ordenados oxa· 
minou attenta1nente a petição do bacharel An· 
tonio de Carvalho Sorra., juiz de direito da co· 
marca da Ca.t·olinu., provinci:L do Mn.ranhio, e 
bem usim um attesta.do medico que prova estar 
o supplicante solfrendo de beri-beri. 

Silicita. o supillio:.nte do corpo legislativo um 
l'-ILDO de licenç& com 011 respectivos venci· 
mentos, pata tratar de anil. saude que, segundo 
o attestado janto, :~.cha-se gravemente compro· 
mettida. 

.A commissão, considerando· de juetiça. o que 
solicita o :Supplica.nte e a e:.templ? de conoe.66Ões 
identica.s, é de parecer que seJ~ cencedids. a 
licença.y não com todos os vencimentos, como 
requer, mas com o r~spectiv? ordenado, .e para. 

EXPEDIEl'lTE isso olferece o aeguLnte prOJecto : 

Officios ~ A asseoibléa. geral resolve : , . 

Do Sr. 2° secretario do senado, !Servindo de I Art. f. o E' a.uto_riza.do o governo a 00!1-<:&der 
to, de 24 de. Julho· corrente, coirimunicando que ao b_aeharel A.ntomo de Carva~ho Serra,.JU!Z de 
o seoadD adoptou 8 vai dirigir à. sa.ncçiio illlpe~- direlto da comarca da. 9aroltna., . proVlllcta _do 
rial a resoluçã.o da a.ssembléa geral que·. a.nto- Maranhão, um an.n.o de licença com o respectivG 
riza. o governo a .. eonceder. ao deae~bargad~~ · . orde~o, p&ra · tratar . de sna s:tude onde lhe 
da relaçlo de &lem, Umbelin.o More1ra. de Oli· conner. 
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Art. 2.0 RCVOJ."aiD- SC óLS disposi\lÕOS eu!. COil· 
tra.rio. · 

Sala das comll\issõcs, 25 d:> Julho de 1882.
I kk(oruo de Aroujo. - Jose 11! aria11no. 
Sil!>i<tno Brandão. 

i882.- N. 180 

A commisslio de constituição e poderes 11 
q~em foru.rn_ ~resentes os. requerimentos ' ·do 
euiadio brazile1ro João Jose Fagundes de Re
zende e Sih·a, pedindo que sejam mantidos em 
toda a plenitude os decretos ns. 2&15de 25 de 

. Janeiro do 18i9 e 2995 de 28 de Setembro de 
1880, p;J.recend~lhe de . todo. a justiça e f)ne 
rechmo. o sapph~te, o de pu.recer que seja 
a.doptado o seg-uinte projecto : 

A aseembléa geral resoh•o : 
Art. i.0 E' mantido em todt1. o. saa plenitude 

o privilegio concedido pelos decretos ns. 2815 
de 25 do Janeiro de i879 e 2995 a·e 28 de Se-
tembro de ·1880. . 

.Art. ~·· F iC3m revo~~ as dis;:osiçces em 
contl':l.rlO· 

Sala das commissões em25 de JulhodJ i882. 
- Leandro d~ Cha:-oes Mella Ratisbar.a..-Jose 
Mal·ia7ln.o. 

O Sa. Pusii>EliTE : - Tem a palavra o Sr. 
Affonso Penna. 

sido eleito por esta camat':J. p:J.t•a :1. cowmissão 
de orçamento, e dando-se uma vaga nelb, en
tendia S. Ex. que eu devia voltar a fu:~:er parte 
doss:~. commiss!o. 

Em collelu.siio, deelo.ro ainda. wna v3Z a V. E:s:. 
qu-! mo ngradou muito o a.cto pelo qu;~.l V. E:s:. 
li~m·e pol' bem exonerar -me, porquo, como 
dtss~. o mou nsta.do de sa ude nl'\o me permitte 
trabalhos aturados · . 

·· A~v!'ls· Sns. DxPÍJTAoos:- Houve pot· força. 
eqUI\'OCO. 

O S.s.. PnESUl:tNTE d'Jdara que houve <'quivoco 
e1fecti\'·a.mente. Não se achavn n l mesa quando 
deu-s'l a nomeação, e, mandando pe~tcrior
mente e;amin.ar o qu_, havia, ver ificou que é 
e'!a.cto o quo o nebre deprrtado r eferiu. Ficn, 
port:mto, som effeito a nomeaçiio do nobre 
deputado o Sr. Ulysses Vianao. .para ~ub>ti
tutr_o Sr. Lourenço de Albuquerque. fazendo, 
po_r.-om, o mesmo nobre dspul.n.do parte da com
missio de orçamento em substituição do Sr. 
~enri~uc d'Avila., que foi nomeado senador do 
1mper1o. · 

O Sr. La.ceJ.•da 'WeJ.·neck: -
5r. preside:ltc, V. E:t. 'e a cam:M"a, ou pelo 
mono~ as pessoas Clue vive:11 mais intimamente 
comungo nc~te rGcinto, sabem que, antes de ea 
tomar parte Jll). discussão do orç 1mento do mi
nisterío da agricultut•a, havi:l. f·~ito o proposito 
de retir:u·-me de!to. corte pura ver si com o~ 

O Sr. A~onso ::Penna.: .- Lendo ares d~s minhas ~ontanhns podia. rest.abcle-
hoje no Diario O{ficial a publicação elos tr~o.- ce!"-me. do uma '{l~rttnaz brone}'it6 que ba. muito 
lhos desta casa oorrespondi}Dtes :i s's•:'Lo <le mo a.fiioge. Fnlle1 na scxta-fm·:\, c no domingo 
hontem, Liv_e noticia. Elo ac to paio qual v. E:~:. r etirei-me para o interior da pr.)vinci:1., sendo 
nomeou o illustre deputado por Pern~mbuco 0 ~aeus companheiros de viagem (p~otenolo no 
Sr. Ulysses Vian.na. para substi tuil' n:~. commis · pouco que vou diz~r corrobor.,r u minhaa pro
~lio de orçamento n yag-a deixadtl pelo St·. [X>Sio;ücs com o tostem unho de pcsso:u;dtl m:Lior
Lourenço de Albuctucrque, quo foi nomel\do considerttção) meu tio o ccroncl Quintilitlno 

., .. !Uini~t~~ n·:g:Qeio.s estrangeirCJs. Aulcriot·- G2.!,:1cs ltiuo!1·o do Ayçlhr. o lnou pt•iuto Joaó 
'ifreitt·~1rolll'osisã:o de- i O do corre ato. 0 nó'IJt·c \ 'H:lll':t <los S mlo3 \'loruocir. .. · 
t- ;ice-presidente que então dirigia os traba- Na oli-!cuss;lo que aqui ÜYO no,oJsidnde de 
lhos desta camara, havia-me uoruoallo par;\ sustonl:.r por.lnlo o nobr.J minis tro dn. :~gricul· 
igual commissiio afim de s iJl>stituir :1 mc~Ju~ Lur .L, · m·cio.hn\·e~ dito o seguinte, n J:CÇO ti caa.'l 
vaga. c1uo t·_ectifirltte n~ minht~~ proposiçullll s i mio ~:i o 

Não tendo, !~Ot·óm, 0 Sr. Dr. L<?uo·enço do ox:~..;tas, llOl'rtua ;u;s~vm·o-lhn qu•J :tindtt não 
Albuqaerque dct:s:ado du:~l!vngas n \ couuni.~são, 'lnciH'•)i o l 1cro do cn\'oltorio •tua tn•J foi ro
entcndo quo o neto de V. Ex~ corl'C!poode ri. m-: tti<lc <..-om o meu dis~urso por um cuopregaalo 
minha oxoner:~çã.o . E' certo quo nesu Cils:l, 05 do I>l<l riO 0/fi.cia.l: cn dW!e que o !;0\'t•rno do 
depu~do~ c1ue qucrçt;n exoner.~.r-sCl dequ~lque: meu. p:ai:t htwia :l.nd:ub pessim:uuente, quando 
commssa:o pódem dispens:l. a c:~sa.. Não quero. tc,·e a idé.'l de i:tZcr conslrllir um predio nesta 
qui! se d:ga 9ue. falt'!í a .esstJ. defer cncia qu~ praç:~; pradio q_ut~ destinou lÍ. sec:et.'l.rin do mi
acho mu1to JUS~f!cada • . Tendo já :~ssignado nisterio da :tg l' tcuhura. 
cm-~ndas na qualid3.de de membro da commis- Disse que o mini>tedo do imperio havia sido 
sNo de orçamento, não podia. eu clai:s.s.rde dar õ. pessimamente inspirt\do e5tabeleccndo o .mah
cua es~ satisfaçiiop:lrá e:tplicat· o motivo pelo douro- no log"3r em que clle se a.cba .. J?isse fi
qual detxo de fuer paJ:te daquella com missão. ualmente que o g-Jverno.aua :llta ndmmtstraÇ!10 

Obedeço como me eumpN à decisãcr de v. E:s:. I d~ Estado havia mostrado ulllll criminos:\ impre
e :1te lhe agrade~.o, p or que o meu eatado de VIdench (creio-que foi esta a phrase), dei:tMdo 
sa.ú~c niio me pennine tl':l.b~lbos aturados. de immedta~lUil.ente fazer acquisiçã:o dos terrenos 

Amda devo ms.is e:tplicar à . camal':l. ' 'que que warg~11mo Tio S. Pedro, quando n·atava 
i~u:Ua nom~nç!lo me fóra. co!lferido. p~lo nobre de conduZlr aquolles u.gut~.s pt~.r;J. os(n cõrte. 

'VICO-ptesidente, tendo s1do anteriOrmente Creio quo foram esbs as phrascs quo eu disse 
r.on&ultado ~7lo ho~rado deputado pelo Pía.uhY. e quo repiLo ne!ta oeca8 ião. A~uei de frente 

.o Sr. ~rankhn Don<~... o govern o do me~ p;1.iz- pela sua impre\·ideneia 
S. Ex. tev~ a.. bonda.d~ d~ procurar-me Jl;l-•n. e pela ~u~~: i~~po.cida.àe; e o fiz com cer ta dõr, 

me pergo.nta.r _st eu accltar\l), a nomeação, ~tsto porque accnsa:va am membro muito àistincto do 
como em Janotro do corrente! anno cu havia meu partido. · ' · · · · . 
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Depois de haver chegado á. C:J.Sa recebi os jor-~ cula.res ap~essara.m-se em fazel-o . Não a.ccusei 
na.es, e -ç-j que as minhas proposições bavta.m a ninguam. O unico nome proprio que proferi 
sido perfid.J.mente inve,tidlu,_ que se me :~.ccu- foi· o do escrangeiro Gabri~lli que veiu fazer o 
sa.va.· de haYer otfel'ecido ao governo ter~enos_ contrato. 
por um pNço exageradissimo, lev:mdo até o- ~ Eu disse que nquelles terrenos me ho.
meu gratuito detractor a sua au<hcia a.o ponto de 'viam sido offerecidos por 7:000$, e que eu os re
dizer que existia na s1cretaria. do ministerio da cuaan, declarando ó. pessol que me fizern. tal 
agricultura um memorial por mim a.pre;entado offerl:a que, si porventura quizesse effectuar n 
e no qual eu . estabelecia o preço desses .ter:-.. . venda por 4:000$ .. :viesse procurar-me á minha 
renos. fazenda. 

Sr _ pre~i.dente, eu não respondo a anonymos, feita. a. accusaç!Lo e estando eu no i ntel"ior da 
porqus bemens de certa ordem não se nivelam provinda, foi-me fac:J. .dirigir-me á pessoa. 
com semelhante gente ; m.'IS eu sou um repre- que havia sido interm()diaria entre mim c o dono 
sentante da nação, devo contas de mim ao pn- dos terrenos e delta obtive a carta que vou ler 
blico e espu~b.J.mente ã camara rlos Srs. de- :i camara. Está assignada pelo Sr. José Oasi
puto.dos. miro da Silva Ftanco. V. E:s:. nã:o conhece 

Ler, pol"ém, o artigo e decifrar o nome de este cidadão, mas devo informar a V. Ecc. que o 
11eu aut.or, foi um phcnomenopsychologico, ra- Sr . Silva Franco é lavrador r esidente em uma 
pído na minh:>. imagino.ç:1o. Eu disse, isolado da.s fregu ·,zias de Vassouras, é muito estimado 
na minha. casa, porque toda gente sabe que no seu municipio e acaba de sar uns.nimemente 
minha familia está na côrte,eu disse que na ca- votado na suafreguezia pare. o cargo de !o juiz 
pita! do lmperio,onde eu sou eon11ccido,sô podia- de paz; é um homem serio, e se não fosse, eu 
haver um homem capaz do me attribuir um não seria decididamente seu amigo. (Muito 
procedimento tão i rreguL-w. · bem.- Lê) : 

. Ora,oa:tigotra.~iaasiniciaea,A.M.-Apôde «Monte Líbano, i9 de Julho de 1882.-
ser a.~dacu; !li po~e ser ment1ra; ~ póde sel" Rogo-lhe o obseqtlio de d~olarar-me abo.i:l:o 
atre;v1mento; M _pode ser ~aJeyolenc11!': mas A desta si no anno de 1872 ou 1873 não me foram 
podta. s~r Anton1o ~ ~ r ód1a ser mentiroso· · oiferecidos por V. S. em nome de sau avô, o Sr. 

Quando meu esp~nto . Pas:m':'- P?r·este phe- José Luiz Machado, as terras denominadas do 
n omcno psycbologJ.co, mch?-el mmlla cabeça Calado pela quantia. de 7:000$, e si recu~ando 
sobre a mesa de trabalho e vt na pequen:t sala eu esta offerta não 0 autorizei a. term.iruu.- 0 n e
~m que me acba.va, agrn~:\d?S, com9 que repen- gocio pot· 4:000$000. 
tL_!lll~cnte, o~ vultos m.ats 1mpor.tantes h pro~ « Dar-me-ha. licença par:~. tamb~m. pergun
vt.nctn. do ruo de Jane1ro. Eu Vt o vene:audo t 1r -lhe si sab~ por que pr!<}O foram ess~s· ter
Vtsc_o;tde d.e Araruama. :om tod::- sua respe1tavel r enos comprados pelos Srs. Paas Leme Sobri
fa.anha.;_vt o d1gno )3aro~.o de V1lla Franc:L,_ u!ll nhos e a. épocs. em que tevelogar a transacç!o. 
dOIII!restdente~ m:ns h?nndos 9ue a pr?VlDClo. . « Peço-lhe licença _para dar á resposta, que 
d~ R1o. d~ Jane1ro tem t1do (n~~,utos apotaclo$~; espero da. lealdade di! V. S., o uso que me con-

-'V.;.G~J3.:1.r.ão...de..S.. •. Dmga.,..d"4!le · vier . .... -- ~- . .. 
posso falhr por ser meu contraparente, maf! ... S d · .... · d · 

-· cujo ('JI.racter . .integr~ cxmmroido iiõ-paiz e ( ou, e V. S., amtgo our1ga o e :nado). 
eapecialmente n11.. província. do Rio de Janeiro . « IDm. e Exm.. Sr •. Dr. Manoel Peu:oto d_e 
(Muitos apoiados.) . . Lacerda. Werneck. -:Respondendo a. s~a estt· 

Vi uns poncos de directores da thesou••n.ria de mada ca.rta. tenho a dtzer a V. Ex. qm e exacto 
fazondn. du. 1ninha provine!a e a meu. lado o terem-lha sido otrer~ci~os _por mim, em nome 
nobre deputado o Sr. F ranctsco Belisano e ou- de meu ftnado avó Joso Luu Machado, em ftns 
tros colle,.<>as meus, que com arma ao hombro de 1872, 011 terrei).OS do Calado pe~ quantia de 
ha.viam defendido com maxima coragem os in- 7:000$, preço que V. Ex. não acettou offore-
terosaes dG província do Rio de Janeiro. (,lf ui- cendo-me a quanli& de 4:0~000. . . 
tos apoiados.) « A venda das tarra.s do Oa1!Wo fat~ por m_eu 

Seahorea, 0 que disse eu que podesse provo- ~yô_ aos Srs. Paes Leme Sobrmhos fot e~ p rtn
car ao mou gratuito detrac tor tão ferina. accu- ctpto do anno de_ 1876, _sendo o _Preço aJustado· 
sação 1 Accusei alguem, censurei os indivi- de iO:,OOO$. CllJ8. escrtptura fól pa.ssada em 
duos que havtnm· procul"ll.do ftl.zer o.cqui.síçiio lgtussu. . 
desses terl"enoa; ou tão aómen\e accusei a i lll- « CrJioterraspondido :~. ca.rta da V. E:.:. ·. po-
previdoncia do govet'no do meu pai:t que man- deudo fa.ze.r de.~ ta.. o USêl que lhe convier • . 
dou leyantsr plnn~ns em f8i4, quan.do tinha c Desejando-lhe perfeita saud~, sou 
necesstdade de obter ás a.gua.s do rto cl~ S. . . . 
Pedro para sacie.r a população sedenta da cs.pi- ~ De V· E:t: a~g?, subd1~0, obrtgado o 
tal do lmperio ~ Eu não podia accu~~r os parti- cr1~do • - Jose Caumrro da s~l"o. F-ra,~co._ -
cuhres que se haviam mostl'ado mais solícitos Rettro, 20 de Julho de 1?8"2.:. · · • 
que 0 govel'no na a.cquisi ção desses terrenos Eu. p ~ço a V. E x. se dtg~e mand~r pub_hcar 

a.rn vendel.:Os ao mesmo govor no. esta. carta. : com o meu dtacurso. asslm como 
P _ · . qualquer outro documento que eu tenha dG ler 

O Sl!.- ll.AT!SOONA :-Ou J:>:lTa outros fins. . :1. camara., porq_ue nestas eousô\13, Sr. presi-
0 Sa. L.\CitlU)!. WERX!Cl\. :-Ou para o·1tros dente, sou decidido. Trata-se de uma questão 

fuls~ · A espocula.ção, cornmerciilmento f:tl- de lealdade, de· dignidade;. posso invcj~r o. t-1-
lando, é um ~cto rnuit~ Legitimo. Si o govet·n,• lento de quem q•er que s~Ja.; lii!lS não ~VeJO a 
não tratoa: de comprar cssesLerrenos, os parti- lealdade e o caraeter .ile mnguem. (Apo'(tàos.) 
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Tenho necessidade de fs.llar talvez com al
guma emoção, mas a camara me relevará.: 

O S:a. ZA:!!A : - Nada maia natural do que 
est?. emoção, principalrneute quando um homem 
defeitde sw. dignidade. 

O SR. L.wERD.a.. W:&R.,."'ECK:- Chamo bem a 
attenção da camara para este ponto. 

(O orador refere-se ao trecho da cart·t do Sr. 
Silva Franco em que declara que a. venda feita 
por aeu avó nos Srs. Paes Leme Sobrinhos 
fóra f~ i ta em 1876 e pela quantia de 10:000$000.) 

Mas eu accusei este• moços~ Os Srs. Paes 
Leme S~briuhos são moços muito distinctos, e 
não me rsqueccrei da gr-·•ciosa bospit>lidade 
que recebi em sua cas~ guando fui visita!" as 
obras entii:o encetadas por Inspiração minha ou 
de outrem, o que não vem :~ocaso. 

Em 1874, disse o Sr. Dr. Jardim o seguin
te (lê) : 

(O orador lê diversos trechos da memoria 
apresentad;. por aquelle engenheiro e que se· 
referem aos volumes das agnas dos rios 
S. Pedro, Santo Antonio e do Ouro.) 

Portanto, estes estudos tinham sido feitos em 
1il74, e si ~ proprietario Jos6 Luiz Machado 
vendeu os terrenos ao Sr. Paes Leme em 1876 
por 10:000$, foi ou não imprevid.ente o governo 
do paiz quando podia fazer acquisição desses 
terrenos em i8i4 '? 

Ha accnaaçào a nlgum particular, ou sô
mente <10 governo ~ 

VozEs :-E' evidente a accusação ao go
verno. 

O SR. L,\CERD..I. 'IVER~ECK :-0 governo si 
fosse pre~i.den te podia ter comprado a serra do 
Tingná e toda a zonn l:lannada pelo rio S. Pedro 
por iOO ou 200:000$000. 

O 811.. PRESID:EE'IE : -Mas sinto Ler de .lem
brar uo nobre deputado que pediu a palavra. 
pa.ra uma e~plicaçã:o pessoal, e està discutindo 
essa materia. 

O Sa. LACERDA WERJ\"ECK.:- Não pedi a 
palavra. para uma. e:x:plicaç&o p9ssoa.l. Quando 
estudei direito,ouvi o meu mestre, o cons :lheirt~ 
Paula Baptiata, dizer muitas vezes : « A defesa 
é um d!Js dogmas mais sag-rados da religião· do 
direito.» Ma.s, si V. E:-.. entende que devo ca
lar-me, cahtrme-hei. 

· ALGUNS Sas. DEPUTADos;- Requeira. ur-
gencia. • 

e o proprietario teve toda a razão em repellir a. 
usurpação •. Deu-~e o confiicto, como eu dilil6e, 
entre o in tere ·~e geral e o interesse privado ; 
levantou-se a questão do pr~ço das aguas, 
houve a.rbitros, e o governo nomeou a u.m 
offi.cial dist;ncto do e3:ercíto para desempatar 
esta q:ueetão. 

Nessa occas~o eu li no laudo firmado pelo 
Sr. D1·. Capitulino (este nome est:Lmnito pro
~imo ao Capitolio c perto ~a Rocha Tarpéa) ••• 

O Sa. SoARE~:- E' jgual ao do general. que 
V. Ex. qualüicou de distincto. 

O Sa. LA.c:&RPA WERNECK:-... e pelo SJ.'. 
,commendador B'~thencourt ,la Silva as seguintes 
p~lav.ra.s : <\ O 1·io S. Pedro, propriedade de 
Fma1e Irmãos & Comp .•• » 

Exclamei então, como já. uma vez ouvira 6:!:
cl::tmal" o Sr . conselheiro Christi.:1no Oitonh 

. « Alto lã l Menos esta l O rio S. Pedro poderá 
ser propriedade de Finnie Irmãos & Comp. 
no (recho em q_ue os seus terrenos são banha
dos por esse rio ••• 

O SR. J. PE:-=rno:- Nem nesse trecho. (Di
ue;-sas apartes.) 

O Sn.. LÀc:&RDA \VER.'<ECK :-••• mas o rio 
S. Pedro não pôde se~ propriedade de Finnie 
lrmãus & Comp. Aqui ha um equivoco ma.ni
festo.l> 

O Sa. F. BELISA.ruo :-Todo o laudo foi um 
equivoco. 

O Sa. LACER.DA \VEaNECK;- Bem. Tal é a 
minha boa fé' que attribui isso'a um equivoco, e 
e•Ju:hoco, Sr. presiden~e. em parte suggeridt~ 
pela. planta mandada. levantar pelo governo, 
porque, q Jlando aqui orou outro di:~. o Sr. conse
lheiro Lou.renço de Albuquerque, eu: disse : 
<~. Esta plantJ. não esta exar.ta )) ; e quem a e:ta
minar vel'à que os engenheiros que foram· 
fazer a. explor ção, dera o rio S. Pedro como 
naocendo nas terras de Mach.!ldo. Aqui es~. a 
planta (n~ostra~tdo) ; tl'ocaram a.té as inicia.es : 
em Jogar de José Luiz Machado, escreveram 
Manoel Luiz Maollado. 

.Está s.qui o terreno (apontando) : parece 
â primeira vista quo 'l rio nasce nas terras 
déste propriCltn.rio. 

Eu 0ntendi que devia protestar contra. isto, 
porque conheço perfeitamente este 1•io, e el!
or~;vi a.m n.rtig-o para o J orna~, assigua.ndo-me 
-U '111 ribeirinho. 

Ha um trecho desse artigo em que eu dizia o 
seguinte (lê) : O fut. PRESIDENTE.:- O regimento faculta. 

o meio para isso. V. E:s:. peça urgencia. e então « Dizel"-se, pois, em via ta desta~ informações, 
poderà estender-se. extremes da menor suspeita de inverdade, que 

O SR. LAcERDA WERNECK: - Neste caso o rio S. Pedro é propifida{le de Finnie & 
Comp., sem cogitar do·direito dos ribeirinhos 

peço a V. E:r. que consulte a. casa si me con- superiores, é julgar as questões de dominio com 
cede urgen.da p()r m~ia hora para continuar. a mesma sobranceria com que Henrique \'1II 

(O Sr. Presidente consult~ a. 'asse~bléa, a dispunh.t dos conventos e latifundios dos mon-
q!l~ concede una.nhnemente a urgeneia pe- ges a _favo~ _da nobreza in~leza-~ 
dJda ) · E aJun t~1 a este meu :trtl.go a relação de todos 

O Sa. LACEltDA 'VEIUI.'ECK:- Correram os os cid~dãos, possuidorcl'l de terrGnos naquelle 
t~mpos., o g~verno continuou CO!ll a. sua. impre-- ! rio, entre os qutt.es existem, é. certo, a.l~uns 
vtdenc1a: f<:lt fa~er ~xploraçõe~ Qrn. terr1lnos ll_~e -

1 

no~es ol>ecu!'os, ruas outro~ multo conhectdos; 
n~ lhe pertenClam,at.a.cou a propnedade alheia. porom o meu detractor nao· fez senão catar 
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desta relacão todas as p&ssoa~ q_ue tinham · o Ao cabo de i5 di!L$; o Sr. con~elhciro Ca.n~ 
cognome de \Verneck. Na.quella. rela.ç.ão, so- sansão lol:mdava-me d izer : cPúde wa.uda~ por~ 
nboros, estli. o .nome do St·. D1•. Francisco de bdo·~ sog uro . busca\' o mnppn.:o Com orlei to, 
Assis e Almeida, que é meu cunhado, ·um do.> \})andei até um sobrinho meu. 
ornamentos da nossa a~voeacia (apoiados), rui- Veiu o m:~ppa, que estava Gm po:lcr do Sr. 
nciromuitodistincto, irmiio deCa~tano Furctuiru conselheiro Cs.nsansiio d~ Sinimbü, c como se 
de Almeida e de Josci Ce.ctnno de· Almeid11, e di.úa. quo o rio S. P edro era propri~ade d J 
qu 1 hoje com o Barão de Vassouras constituem, Ftnnte Irmãos & Comp. e esse ma.pp:t resolvi!~ 
p or assim di~cr, a.s duas r&liqui~ s do. geração p~rfeit:uncnb a questão, d~ accórdo com o ar
que levan tou :1 cidade de Vassouras. (Apoiados.) tigo que eu h:~ via esoripto. em que eu d:~va :~ 
E ' um homem distiocto, ruuito honesto, muito esse r io .um curso de nt>ve l.•gnas , S. E.x. fieoa 
capaz:. (Apoi(tdo,, 7) pe1·fe itamen te orientado da. mesm~ questlío. 

Os Sns. EscRAGNOLLETAurav, F. B:zLis.uuo E O m;tppJ. aqui está, senhol'<ls (m.o stmndo). 
QUTllOs:- E' um homelll muito serio, muito E' um m.a.ppa que realmente ningumu possue. 

· respeitado. · Contem todas as fazendas judicialmente me-
didas no tet·ritorio dfl Vassouras, grande par l: 

O Sa. J. PEXJOO:-E' Uln mineiro que nos do de Valença, com as d11as medições da Iazend:~ 
l1ont•s.. (ApoiadQs da. dap~1taçuo mineira.) rle Santa. CJ'UZ, em ltaguahy ; tt·o.balho c1ue 

O SR. LACERDA IVEtu~t:cK:-Acba-se tarubom honra no <~i~tlncto engenheiro o St·. Guilherme 
o Visconde de Arcozello, q u :; é rue11 canhado, de Mentzingcn, muito eonhecido na.quelle; m n

·Dlas, coruo não pos_suis.o sobreuome de '\Ver- nicipios. 
n eck. foi posto :i margem. Por est~ m.:~.ppa vê-1e que o rio S. Pedro 

l !:'l nasce nove leguas ac:ma dns terras em q•1estüo, 
B então no artigo diz o roeu detractor ( el: na sesnJaria. do ]'adre W erneck, mM btM.\'o . 
4' Dr. Manoel Peixoto d'J L acerda "Werneck, Por ca.utela d~vo declar-a.l' a V. Ex . qnc asto 

h erdeiros de D. Ann:~ \Verneck, ~bnocllgna- po.dre ordenou-se depois de haver enviuvado. 
cio de Lac.erda. '\Verncck.-.. (Risadas geraes). Fundou a num-:rosafamilia 

Aquella. vi r tuosa senhora, Sr. presidente, é '\Verneck, a 'J.Uando celel)rot\ a. ~= primeira 
minh:drmã . E' uro:l. pobre scnhow., fallccida lllissa na s•m ca.pelh d:J. fulenda da Piedade Yiu 
ha muitos annos, tendo deixado dous mJ- entre os ouvintes o Veilcr:t.ndo prelado dn nessa 
n ores, cujo tu to~ nem sei quero seja.. Por con- diocese. Er:J. n.võ d;) meu finado e sempre lem
sequencia, ea. não podia requerer nada e1u fa- brado parBnto o Visconde ele Ipiabas, ghrin. do 
vor dos menore.~ sem p 1·óvios poderes <lo mosmo minha familil).. (!1iuitos apoiados .) 
tutor. (Apoiados.) O SR. J. PENIOO : - Homem d~ grande3 vir-

Manoel lgnacio de Lacerda \Vernec k é real- tud)s. 
mente n1eu sobrinho: foi mou pupillo, lllnn- o Sa. L.\CI!!llDA \VEI\N.E:CK; - Passemos 
dei-o formar na Europa, á engenhGiro. Nunca Mlianto. 
deu-me procuração pat·a vender tert'enos. A St•a. M11.1·quezl\ de S. João ilft~t·cos, e seus 

Como ó que este ho:n.em perfida:mente env~l~ dignos filhos, tOdos meus amigos, sem duvida. 
ve meu nome nesta questão e d1z qu·) eu Vlm solicitadt\ pGlo gove~no. porq:1o olla nilo pro
propor ao governo a venda da~ terras JlDI' cisava vender terras alli, convidou-me p:n·a , no 
563:000$000 ·~ caso de ha,·or algum~ IJUCBtio :~. respeito d:~o 

Mae,l'jU:l.ndo a quest.ilo se ~~a.va n~stc estado, :-.vali••çiio destas te t•r as, sereno seu avaliador. 
rofiro-mo ao periodo dos nrbitramento;;, r ..loebi Or.1, V. Ex. n:iJ conhecll tl Sra. Marqncz:~o do 
d o Sr. consolh•:iro Sia.imbú um'l. carta, da S. João M·trcos, mas é utna s~nhora respoita.
qllal vou eitar uril trecho, pedindo desculpa a bilissimn. (eo,~flrma7•ícs de alguns Srs . depu· 
S . Ex. de não lhe ter pedido previa licP.ntta tarlo$), uma das maiores proprictarias da pro~ 
par~ fnzol-o, porque choguei hontem â noil~. vmcio. do Ria de Janoiro o mài de moços muito 
tend"> andado sei~ !c~uas a co.vallo e npanhado distinctos (1uo todo o mundo conh~ce. (.-tpoia
muita chuva. Não trvfl tempo senlio pnr .. t dor~ dO$.) O jovon c distincto tlirector do oo•·rcio 
roi r. é seu neto. 

O meu honre do amigo o Sr. conselhcil'O Si- Pois bem, Sr. pi-o •i-l·nto, tive o. co:·agem _de 
nimbu dizia-me o seguint; : « S!li que V · é a pedir a esta bo:~. e ·Exm:~. Senhora. que me di~ 
unica peseoo. na província do Rio ae Janeiro p,a nsasse da commiss:io, e ftl_.o por esta w.zfio, 
que possue um m~ppa, pelo qual pôde s w r~- porque tendo 'lu. um11s nesgas de .terra 11_11. parte 
solvida a oeiabre questão das agua> do rto superiol." dest;: l'tO, sendo o Dr. Franc1.sco de 
S. P edro. P eço-lh e que,me remelta esse mappil. As "ris e Alme1da meu cunhado, o Sr. Vtsconde 
em confian{'n., nn certeza <le que não o deixarei d' Arcozello, tambem meu cunh ado,. os filhos 
sahil' do me u gabinete de n·n.balb.o. :~> Appello d~ SrA. D. Anna "Werneck meus sobrinhos, 

· p a.l'a o Sr. conselheiro Can59.nsã.o d·~ Sinimbit, otc .• podia m'üs tarde tomar a resolu~ão· d~ 
que está no S()nado. · I vendGr estas terras ao governo, e po1' cou ·e~ 

Peguei uo màppa, Sr. presidente, e ':lan- 1 qu~nci~ ·n~ queria envolver -me nesta questiio 
dei-~ trazer a. S. Ex. por uma. pessoa de m1nh:~· de av;:hnç.a.o. . ·· . . , 
con1ian~.:L c disse-lhe: . i Cr<no 'J.U~ ~rocedt bGm, e V. E x. o duoa. (li u -

" 1iando este mappa porque sei q~a v. E :r "I ~nero.~os apoiadOS.) .. 

. 
ha de observar a. eondi~.iio ~stabelec1da na. sua. Os· Sa ~. ADIEm.~ PE!tlttR_A• VIL LA D.\ BAIIIl.\ 

. carta; não o h:~. de fazer 1•etuar do seu g ;tbmte E otrrl\03 Sl\.5. DEPUT.\DOS .-Procedeu · como 
de trabalho. " . semr>ro. -

V. IÚ.-17 . 
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0 SR. LACEB.PA. IV:&:R.'IECK:- Escrevi neste 
sentido ao Sr. Dr. P:~es Leme. que muitos .:os 
nobres deput:ldos conhec~m (apoiados}, per
guntando por que préço a Sra.. Marq uez • de S. 
João Marcos h~vin vendido as suas terras ao 
governo, e si não era e~acoo que eu tinha sido 
convidado para avaliai-as; emfim, propuz áquel
le cavalheiro os quesitos do costume. 

Elle respondeu-me nesta co.rta (lê): 
« Amigo e collega. Dr. Werneck.-Fazenda 

do SeJ:tão, 21 a •• iulho dr. i882.-Recebi SU& 

carta e com t(ldo o prazer respondo aos quesitos 
que me formula, podendo uti!isa.r-se desta re
posta como melhor lb.e canvior. 

" E' Yerdade quo durante as negociações aom 
o govGrnô para a venda de 312 alqueires de 
terra nas marg-ens do rio Sant Antonio, 
quo devi:lm servir para. ;l utilisação das aguas c 
~.:<s ll:lat~.s no abasteciment(l d'azaa i ca.pital, 
na previsão de um arbitramento, convidamos 
ao coll-:g'l, como o f:.Z0.Pdeiro m:ás .o.u.tociz.ado, 

. tanto por sua ill ustr~çli.o, como peJa honesti. 
dade e indepen<lencia de caracte•". para ser 
nosso arbitro, mas não fomos auendidas. alle
gando motivos que muito o honrar~.n1. 

.. Não tendo sido pr -eiso o' arl>itrameut(l fi
z~mos a v~nda ao govorno pelo pre~1 de 
85: OD0$000 sahindo mais ou menos p~t' preÇo 
de 2i0$ o alq ue1re de terra. 

« Nâ:o me diz eUl sua carta ó m~tivo q_\le o 
leva ll. f>zêr-me ta"' perg-untas,"n><·S snpp·•nho 
que s~ri pela. apparição d·i um celebre artigo, 
que Dllo o deve m::.;;oa.r pQrque e'tou ~ert(l que 
a respost~ sera esm~gador:t. Etl conil.eço hem 
quaes foram os oif•recimentos <lo iJ.•nigo e d~ 
outros propr.iets.ri.os, q_n'l confr<Yll_t~'-" e~I.B ~ 

no>aos terNnos; e quando níio fos ·'" i5s1, os 
seus a.ntecedentes scrnpre a.cllllA a.~ qn 1l~uer 
suspeita, e bem conh~cidcs do nces<~ 1\llhlicc, c 
de"e~ con~obr dessa anonyma Ül_j u•ti<;a, J'ilha 
de an1mos perver$t•s, '1 ue fgli.:nnont<l par,, todos 
nós estão ha muito julgadas \>ela op\ui~. 

« Creia-me ~eruprn com a mais ·-t11Jida con
J;id~-.rn :,:ã:o 

.1/.. G:IU~ga e aznigo si.n:.:ero. - .4.ntonio Di~s 
Paes Leme». 

foi d~pois d~sto, Sr. pNsidente, 'iue. os pro
prl~t,•rlos do rto S. Pedro, meus att.lgos, de
liberaram v~nder as suas tGrrsus ao governo, e 
Jlrocuraram-me pAra est.e fim. 

Mas devo dizer a V. E:.:. que e~t.a r~gião é 
occupod~ por gente muito pObre, rn•lito igno
t•ante, e onde não se fatiava sen.ã.o com gt"ande 
panico no i"gle::;. 

Isto faz-rne lembra~ o que dizi.:l. o s~. Julio 
Simon na sua. obra sobre o governo de Thiers. 
Qua,ndo as campon.éza.s fra.n~~za.s, depois da. 
guerra, quedam futer socegar os filho~,diziam· 
lhes: «olha. que Fritz ~hi vem.»(R•sadas.) Fritz 
era. Frederico Carlos. L:í., . tambem, quando 
a.quell~a pobres _mulh~res querem fazer socegar 
as cr>anças, dtzem-lhes : « olha o inglez, 
menino » ; e toilo o mundo mette logo a viola 
no sacco. (.Risadas.) · 
. De maneira que não se fallava senão no 

~~!!!!!!~~~z.;.·:.·. E eu então dizia; que in.g1ez, que 
. o!\ u e lll, que Guilbermc conq o.istador e 

,.t:.l est O~ hade toma,r conta de tudo isoo ! ! 
· (lUso.) m terror pamco. 

Q 

t Biblioteca . . 

Ora; foi ll.esta. oeeasiio que eu e amigos meus 
tomamo• a deliberaçãe de off~rece-r· as :il011118.11 
L•rras ao goyerno. 

Era !lleu ad..-ogado né!lta. questão, aasi.m eomo 
de todos os outros proprietarios, · o meu velho 
e sempre d~dica.do o.tnigo o Sr. conselheiro Laiz 
Antonio da Silva Nunes. 

Si a camara. não conhece o conselheiro Silva 
Nunes eu appello pa.ra a. depútaÇão da Bahia 
e para a deplltação do Rio de Janeiro (con flr
maçt>es); e si estivesse presente o meu illus
Lre amigo o Sr. conselheiro Panlino, elle 
diria que d11rante i2 annos d ~ sua vida de 
ad-vogado o seu companheiro de escriptorio, 0 
a '\l amigo inseparavel era o eonselheiro Silva 
Nnnea. 

Os SR.S. AFF01Jso ÜELIW Jur<!OR E ounos 
Sns. DEPUTA:OOS;- E' caracter m.uito respei· 
lado. 

O Sl\.. L.'>.c:EIU>A. Wmu;Eci. :-Foi a este ca
valkc;iro que eu e meus amigos remetteJ!lOS a.s 
nossas procur~ções, e o Sr. conselh. ic·o Silva 
.\un<" da1·~ estar na cõrte e põ<le a.~~~ever,tr que 
um<' da; principaas condições que lhe impuz 
foi que nli.o c:omparecellse perante a secretaria 
d:l. agricultu!P. nem se dirigisse ao Sr. Bu::..r
que d·~ Macedo, mas que fi.zi ;se uma proposta 
aceitavel, e que o governo ou estabeleeesBe o 
pNço ou nomeasse arbitras pal'a avaliar os 
terrenos. 

Por fortún,_ minha encontrei nos meun ~a.. 
peis jó. m11ecra.dos e com emmcas o reqaeri
men to que u Sr. conselheir~ ·SUva. Nune3 apre. 
,;entou ao go\'erno, e que é o seguinte (lê): 

" Senhci'.-Di:~:em Q Dr. Frm:tcisco de Assis e 
du>eid~ e s UIL mulh•r D. M•ri Lllna lsab<l de 
t..o.c !I'd' e A.lmeid::., Fra.ncisc~ Jose Alyes de 
\..ima c; sua mulhel' D. Ros~ l.obo de Almeida 
Lima, J o~lrl·n José Alves o su>l .. mulher D. 
Lt\i t' Marhni&.' do Es.pirit(l s,:n~o, Jose Alves 
de Mn.:;eqo a sll& mulher D. Mt<áanna Soan~s 
Je Castro, .los6 da Rocha C h wc s e sua a1ulher 
D. Attna de J e sua Rochs, "Dr. l\iall.oel Peixoto 
de La·.;erd~ \Vemeck e sua mulher D. Evelin& 
Tei~eü·a. de M~cedo We1·neck, D. A!Ula Antania 
1e J-~~us e D. Maria habel do Nnscimento, re
sidGntes os dous primeiros em. V u.oouraa e oa 
antros em S&nl'Anaa de Palm.~iras, municipio 
de lguassu, que, trat.indo o governo de Vossa. 
Mag8stade Imperial <le flll!er acqlli.eição, para 
o &tado, dos diversos terr(:nOS jnlltO ao 
r1o S. P e<lt·o, neeessari.os para ~ ue tenha 
logar a. canal.isação e abastecimento d'ag\18. 
para. esta cârte, e sendo os supplicantes pro
\>rietaeios de ·grande p \rte desses terrenos, vêm. 
offerecel-os ao governo, pelo preço razoa.vel 

.que se aJustar, mAr:liante "-Ccórdo com o• sup
plicantes, e tendo-5e em vista os preçoa pelos 
qu:..es tem o govemo de Vossa Magestade feito 
acquisi.ção de terrenos e vertentes em condições 
id&nticas e para o mesmo filll. • 

Ora, est ,s hri"cnos devem ocCllpar uma. :i.rea 
· cor~espondente a. 300 ou 400 a.l~tueires, seu 
vreço nunca exce.deria no marimo de 100 ou 
120;000$JOO, ao passo que pe~ nota que aqui 
está lançada no artigo do meu detractor v~ 
que os ter~nos que s~ d.i:z serem tlleus não ex-
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cedem de 200 ~queir~ .e por elles se pedem Tenho. -portanto, explicado :i. camara o que 
563:000$000 ! hll. relativamente a este negocio, ja que por das

O Sa. FELIClO DOS SANTOS:_ o inglez com-· graça minha tomei outro dia parte na discus
são do or~<>mento da agricult11ra. (Nl!.o ap&ia-prava. mais c:a.ro. r- ed d 

. dos.) Tenho muito m o doe poderosos o nosso 
O ~R- LACERDk WERNEC!t: 7 Como ~nbeço paiz. A c•lumnia. (etl:CZ~tma9 orador prof.unda

perfetta.ment-. a zona em questão, proeuret estu- ; mente commo11ido) vende-se, por ass1m dir.er, a. 
da.r de quem roodoriam ser estes terrenos e ch&- i retalho. é um commereio que não paga direitos 
guei a este resultado, qn_e _OU't'O não póde Mr : nrovinciaes.-nem geraes, nem mutticipaes. Ora, 
450 braç&l!l de frente com i.500 de fundo, perten- v. E:z:. e a camara com-pr&hendem qu e um ho
eem a um fazendeiro de Vassouras,. hom~:m mem da minha ordem não póde ser envolvido 
muito distincto; ro.eu amigo, 11ue a.s r eoooou em em questões dest'tl!· Um dia é. o Sr. Barão. de 
hera.nQa.. Não dechno o sen ~ome porqae posso Cote~ipe. vulto eminente e quen<'lo do m~u .Par
estar enganado. 240 s.lqueJres sJ:o terrenos tido. outro dia é o SI'. Afonso Celso, glorta. e 
11\isticoa na. phra.se da orden:~ç.ão. orgulho da provincia de Minas e de seu -partido; 

Elles -correm com o mesmo fnndo e são de: emfim os bomens m:lis diatinctos deste paiz 
um pobre lavrado!' da localidade, que é meu sl!o todos \'Íctirnv.dos pela m.._ledicencia. (M t'Í
cornpadre. tos apoiados.) Mas ju~ga_ o _meu detra~tor que 

Eata.s 1.500 bra.ças com 600 de testada r>er- sou_ homem capaz 4e 1ntim1dar-me ·dian~e de 
teneem a um respeitavel negociante que llio arttgos desta_ ordem ~ Está en.gans.do, he1. da 
aei 8e reside hoje na. CÕt'te ; creio ser um ter- defender os 1nteresses d~ ea.p1~~ do llllpe~u~ ,e 
reno que lhe deu em pn.ga.mento um . seu de- de sua nu~erosa popu~açao, e, s1 o neb~e mmu-

d tt'o da agncultura qwzer dar com o rw S. Pe-
ve or · dro dentro desta cidade, ass·n·ero a S. Ex. que 

Desconfio mesmo, qu,e este terreno ê o qui- elle o póde :üu;er com a quantia de 400 ou 500 
nbto que meu irmão o Dr . Luiz P • de Lacerda contos. 
Werneck obteve da ca.ea paterna quando divi- Venha consultar-me; en lhe direi por onda 
dimos estas terras. h:~. de trazer 0 rio. (M«ito bem. muito bem.) 

Estas 375 braças de frente eom 375 de fundo o Sa. M!:TON :-V. Ex. acaba. de prestar um 
pertenciam por venda que lhe :fizemos em ~863, releva.nte serviço ao paiz. 
si me não eo.gano, ao vigario da freg~e:na, e o Sll . VCEmA DE ANDl\ADE :-Isto é que e 
hoje ao proprietario das 240 braças acuna . pa-triotismo. 

Não póde ser senão isto. Ora, si estes papeis o Sll. . LACERDA W:ER..'\l!CK :- Di~ia o m.:u 
enstem na secretaria Ca. agricultul'!l., evidente- m~trc José Soares de Azevedo, de saudosissima 
mente lá devem estar os nome• d ·s pro- memoria (apoiados da deputação pe7'!'1amb~
priet&rios ou dos seus proc11radores. O meu c<>na e do outros Sr-s. deputados), uma .glom .. 
aggreesor teve logo facilidad~ de obt'\r da s.e- da provincb de Pet•nambu~O, · c.u ~erto 4-ia que 
eret$l'Í9. da. agricultura a. c6p1a do m~mot'tal 0 fui visitar e o encontrei a. ler um hvro de 
po~que se tr.atava de uma ~~esalo; m~s eu poosia.s det.estavei.s .•. 
que ·procuro exercer um d1re1til ngrado, o da. Pela capa couh.eci o livro, porque er::L de um . 
defes~~o. eu qne sou ropresentante da. nação; collega meu, que, coitn.do,j3 & mo:to, e junto do 
até este momento não pude obter d<~. mesma se- qual eu havia empregado os mn.1ores eaf~rços 
cretaria cópia deate memoria.l., tendo entre- pa.ra que não publicas~e OS IGUS "6l'SOS, dttell• 
tanto empregado os m.aiorea esforços i)&ra e do-lho: " Voce escrove bem, pclde ser utn bom 
conseguil', e, seja dito de puaagem.ni~ me ri- red&ctor de jornl\e&, porquo ia~o de cscre,•or 
firo ao meu velho amig-o, Bn.r&o de Gul=rães, bem dizia .Tu;;tiniano dP. Roeba ( atLencb-sc 
porque sei que eates n?goeios nio_correm. pela. que~ Justinia71() Jose da Rocllll ), Justiaiano 
direetom do CODllllereto, correm For outras da Rocha. dizia. q11e um homem que cscrcv" 
secçê5ee. · b ' m neitG paiz eslava ~om n IUD- vida. ganha., 

o SR. DuQOll-EsTRAPA TEIXEIRA: -Entã:o e entretanto o pobre Jnstiniano da Rocha. mor-
negaram cert.idlles aos deputados? reu de~gl'açado. " . 

Ma.s v~udo o m11u velho arni go e mestre Jose 
O Slt. Esc'\AGNOI.LZ TAUNAY:- E' 0 que diz Soo.res' d. Az;ev~do embsbido na leitura de um o Sr. F e li cio dos Santos ;_as reclamações dos lal livro. !iquei admirado, porque era elle ho

deputadoa não valem nada. mem de 6·spirito soperior ; G disse-lhe : « Oh ! 
~ Sa . .L.!.Cltlll>A WERNECK:- Eu fiz o meu mestre, pois voce gasta o 5eu tempo em ler~o.s 

l'tquel"imento, remetti .a p~uração ao Sr. poesias do meu pobre collega fulano de ~l ·.! 
conselheiro Silva Nunes, e ate este momento ni1o Respondeu Soa~:es de Azevedo : .:Voce nao 
tenho. recebido a certidão pedida ! .O nobr~ ex- tem razã.o; as vezes nestas co':lsas a.pparece uu; 
presidente do conselho diase que o corre1o. ·. ou outro pensamento. apr'?v&ltavel, e a razão~ 
era cova de Caco. .. . esta: nãe ha nada mais noJ ento do qu~ a ostra·, 

Eu paro aqui, Sr. _presidente • • • e a ostra é que produz a. peroiA que e o adorno 
Vo:z.Ea :...,., M..Uto bem; muito bem, da.s senhoras. 

;r. Ora neste ar ligo ha uma pêrgnnta.que tem 
O Sa; L.&.cl!llll>A. W:El\NE~E. :--M::s, si na. se- todo 0 ~erito, porque enTolve até um cons~lho . 

cret&:ria da >l grieultur& euste algu~~r-pel em que vou seguir. .. ;::: . 
que ae clachra que .~<ta terr-ls ~io . as, -~u~ I) SR. Ptwmium: lsmbra a.o . or~_or 'qúe o "* l'!'ei<Q é t.t'b1tiado por uum, esse pap e . . ~ . , .... 
fit.llo. tempo esta eago• .. / _.: ~ 
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O Sr... L.\CEliD.~ \VER.~ECK:- Ell vou temli
nar j â, Sr. pre.~idento. . 

St'il. de pulados, não dc.s 'jo desviar-me do fio do 
meu discurso. 

Pergunta-m~ o ·niell gratuito detract.or -~si 
Ie,·ei c-.lehorros ou gatos qua.ndo fi~ a minha 
el>;cursão veoato.riil pelas aer,·.ls dQ Tinguã.~ 

Or<~, s~. _p<'Ollidente, confesso a V. Ex. que 
tenho um:~. gr:lndc p:~.ixão peb. C~Ç!lo; é 11m a 
p:>ÍlO;Iio nobre (•ll" itos apoia·los) ; mas em íaco 
dest:t pcrgunL1. ehan1ei o meu cachorrGiro, ~ue 
6 uUJ. bu.gre .velho, c diss~-lhe: « Polydo t"O, solta 
a nos!lll. mn.tllb, dá-lhe lv.Wcas- corpus po: uns 
seis ou oito mezes; quero nova matilha , mas 
de gatos, r] ne procrirar:íJ; reunir ahi pela~ 
vizinhn.nças, porq ne brevP.roen tu pretendo vol
tar ao rio S. Pedro, não pat·a caç;\r \"eados, 
mas par-.1. :\g;Lrt":l.r os ritos qt\e vor lã andam. " . 
(H i l<t1·!dC'4C !Je ntL) 

Mas, como diz~, Sr. · pNsidcnle, si houye 
abuws soj1m J?Unido·!· seus :~.uto t•es ; os tribnnaes 
supcl'iMas, a cam:tra. <los-SrJ. deputados não tó 
e~tranhar,,lu o ceusurat·am I)S abusos havidos 
n:~. execução d·~ lei, como 1!-Lé , Sr. presid•!nte, 
m:~.ndaram rat1l0nsa!Jili~ar O> seus autores •. F o...: 
r .1m m:r.nd •dos respo!lS~bilisa.- j uizes de direito, 
ju\z:·s municipaes e roes:õts pa:roc!>Ja'ls. Pureci:J. 
que ~e davil aguardar o 1•esultudo <lessas pi'O
vidanci<ls, a tnzüs al zutna outra. experieucia da 
lei,. para f~~er-se uma reforma completa. · 

Sr. pres!d<lnta, n!io posso deixar da notar 
que :1. commiss5.o, liedindo cópio das uecisões 
da cama.ta d•Js Srs. deputados, na verificação 
do po<lere.o; s dos accordãos dol diiíeronLt!s Tri
bnnM~ e das Relavões para estud:~.r :1. revisão e 
as qllestões avcntadas .11ão só no seio da com,. 
missão, como naa cüacussões.dosses mesmos pa
receres, n ão se tenha occup,do em seu pro
jecto de prevenir ess.ts questões qne :iqui fõr.un 
ventiladlls, n~rn as que for:.m su~itadas perante 
os tl'ibunae.~ snpe~ior~s . 

Vo~:e: ;:-Muito bem l muito ueri1 ! (O orarlol' 
d comp,-inwn!~do c abraçada pcw guasi tocla 
a can~ara.) 

( O Ol'a.dor !e o requ erimento em quo soliciro. 
do mini~terio da agricultura remessn. li. co.n1ar:. 
<lo TMlllorial que se di7. ter sirlo apresentado 
pelo orador c no •1ual se estipula o p1·ec:.o de 
55:~:t){)0 5 pelos terr enos otfereci<los por ellc e 
outr:l3 propriektrios ao governo. ) 

(ORDEM DO DL\. 

Contin•1a.ção d:~. diszu ·siio do projccto n. 147, 
rcvisio do alistamento (le el~itores. 

O Sr. Tertuliano 1:-Ien.ri
que,.,<: - Sr. p1·esirlente, pedinJo n p~la.vra. 
sobra o p~ojecto quo V. Ex. UGS.b:~. de rlcdar;tr 
om discussão, nll.o é meu intuito o-::cupM-me 
com :\ qu.::st5o <lo ccuso oleitot·.,), mlo sô ]lGl" 
q ~to uelb não tomat·nm par to os n ouros or:vlo
res •'tUC me pr"ccderam, cc:uo p orqtto não dc-
8c'o c~tend~r a ,[iseussão, nem ir alêm <lo QIJ-
je'~to do tuesmo projecto. . ,.-

:\ules, porê'UI, de entmt• D:J. nnnlyse d:, lll(ttc
ria do '[Wojec to não poS30 deixar de la.met1tari 
r1uo a lei de g de Janeiro de 1881, para. cu}.t. 
execução for.11n expedidos Oi i!P.crot~s de 20 
daqttcllo mesm() mcz e _ o de 13 de Agosto do 
nrstno anno, ."'lótn de 53 :~.vism; interprek'\tivos 
e e-s:plic..1.ti,·os, essa lei soja. n.ind:~. condernnaàa 
a UUl:l. ro•·isão, :~. uma rcfo>rma, s~m r1uc contra 
ell11 se tenham leyant:ldO os pt'otcstos ch expc. 
riondn.. 

Reeonhec:-o. s~ . presidente, qne no sem pri
meiro ons:tio, n :t sua pri·nci r::~. cxccu~ão se 
deram abuso3, m ,s,· senhores, não ó refor
tna.ndo--se :t lai que se L'Cprimem cs }l.husos. 
Essas refJ~m(ts continu1s e snccgssivl\8 só têm 
o etreito de enfraquecer a lei,e r"ov.b:t.r-lhe ose11 
prestigio e a sua forr;a. Si· não é dado si.mp\i
fica.r, onds !).:\ necn.ssida.!e ele g~nern.lis u·-se, 
procttra.r tamb::•n a.ttinsir a tuóo, é impol
sivel. 

O Sn. RATJSilOXA d:i um apntt>. 

O Sn.. T:sutliLIANo HP.::sRt~ul!s :-0 m~u col· 
lega tenha pneienci.1. ; re>peito-o muito;· ·ma.i 
declaro-lhP. que n.ie respondo a apartes ; tome 
nota para restJOnder-me. Sendo a primeir.t 
vez que tenho ~ honro~. do f lllar à. cama. r a dos 

Assim a co!Rmissão deixou no olvido uma das 
questões mais import!\.ntas, que 1\ra a i nterpr.:
t.aç.iio do arl. 20 da lei, o qual tern dividido a 
cJmara em duas opiniões. 

A commiosão não estendo:.~ suas ,-ista.s sohrc 
o r egula1uontoeleitoral e nem sobre o :~.r t. 3G dn. 
r especti1·a lei o qual determina. quo n;~. primeirt>. 
sessão <h\ proú n1a legislatura depois <la sur. 
execuçflo .~ej:t. o t·e~ultlmento suj·~ito á :~pp~o-
va~.ão do pod.er legtslativo. . 

Essa revilllio do regulamento parecia. de in
declinM·el necessidodll para tira~ a intervenção 
do g-ovet·no sobre as de~isões elcitoraes_, cuja 
con1petencin. hoje lh~ é contest<\cl3 ~m vista do 
a rt. 24 t do regul amento eleito~:ll. 

i"azenqo estas considera.o;.ões, passo <J.Os a~ü-
gos do proje~lo. . · 

O ll.rtigo i• a.lterJ. o i< <h lei , entretanto qutJ 
este ó mais liberai ~ mais coneent:\neo com os 
princípios do j usti\.a c de dirGito. Pois um ci
dtltliio que esta no gozo dos seus direitos civis e 
políticos, rtuc póde ser jurado, póde julgar dt\ 
vida e honra do~ seus coo.cid:tdão~, pó<lo ser fi<t
dor,póde con~r:l.t;~-1· ,não póàe sor alistado eleitor 
pelo simples f<\C to de que o immovel que possue 
11:\0 ~I! Mh3 av'3:rb:rdo na repa1·ti\~io fiscnl um 
anno :~.ntes rb afi:\:.'l\~1o do edital? Pois cs~a cel'
üd'to ')HC sô te:,) p,r fim mos tr..'\r qne o C'.idndfio 
es!.:i. quito com n f:uend:t. JlOOO ter o c:'lractcr 
rlc transferir o dir eito politico, rle far.er ou ni\o 
alistai-o ? · 

O SR. R.tnsuoxA :-E' um~ prova insus-
peita. . . . . . 

O Sa. TERTUI.ü~o H!l:>tUQUEs :- A certidiio 
fiscal tom dous :fio.s; primeiro mostr~~:r que o ci
dadão os ti quite com a fazend 1 : segllndo,servir 
p:lr a :t organiza~.ão dos orçamentos do thesonro : 
111ns a cct•tidão nunca póde dl\r direitos. por que o 
dorninio c adquirido pelo titulo d:i. propriedade, 
e não pel11 certidiio · tisc31. Por consequonciA 
todo :tcttt~lll1 q11e se a.eha.r na.B condiçíielll de pos
suir um immoveL ?óde ser nti.st.ado, quer assa 
a.cqt1isição fosm íe1ta um. a.nno ante;:, que r nas 
pt·oximid.,.des do ~lis~:monto, ou mes:uo no p~-
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riodo dollo. P:lt"a. que sujeitar o dil·eilo do 
2.list:unanto ti. averbaç!i? do titulo da vrópá&-
dadc ~ · 
D~-sc que é para evitar os ll1llnejos nas ves

pat-as ~a eleição. ?11as, si ;I veru!t. é simulada., 
eau s~ui~·Ção tanto se faz para produzir o 
seu elfell.o no m'!smo dia., como 11111 mez, um 
an~ ou · <lou> a.nte3, Pois não tomoJ visto tes
taro.~ntos faL~os par;J. fnzercm oll'&ito deoois da 
morte do testador ? Não ternos ~isto doações 
falsas para produzirem etfeito depois da morte 
do doa.dor~ Portanto esse argumento não pro· 
cede. · 

Demais, s:1be-sc que hoje para. elfecLua;·-se a 
venda d~ um i!lllllovel é_ preciso priDioirameulo 
pa~r ~ unposto de.tra.nsmissão,e o:tJtibit· clo11ois 
os dtre1L01 proporo10nues, o finalmente certicHio 
do eocrivão provando que o immovel está 
isento do !lu~lquer onus co1uo hrpothC!cJ, ou 
p~nbora: J& ve a. catua.ra. que com difliculdooe se 
pódo encontrar um..<~. frand•3 com Laes requisitos. 

O receio d!\ fraude ó pois infundado. Si a 
simulação sa póde dar, ella t.anto pódo ter 
Jogar ante$ como n :s p~o:~:imidrulcs elo :tlista
monto. 

Na. p~a.vra -do:l~.ã.o- o projecLo não ó expli
cito, colllo conviria. V. E~. sabe, Sr. pr().~idente, 
quo a. doação ou é feita dentro das for~~ da 
t.a.u legal, ou fórt~ dellas. . 

No primeiro caso, j!imais pooa predozir a. 
renda da. lei; no segundo, nâ'.o póde produzir 
efi'eito jurídico, ~i não for insinuadtt, o cs~u 
insinuaç;to julga.dn. por sentença.. 

O Sa. R.msB >:SA dà um a. parte. 

O SR. TEBTUI.ul..~o HEl•mrQ11!11 : - A lei 
nenhull1ll distincção faz a. cs:>'l re.~paito : clb 

·não tmt:l por exemplo da~ dooçõos i~t .solutum; 
ignora.ndo-~e portn.uto qual o valor qua · deve 
prevalecer, si o primitivo d:\ pro,)riedade, ou 
o do pag.unonto. Nós temos o <leoreto n. 5581 
de 31 de març.o de !874 qtto est:tllnleceu as re
gr;J.s, pcba qua.e.o; se d~vo conhecer do valor do 
iwmovel; o valor que rcgul t é o do p&gameuto. 
Si, pois, temos essa. disposição, ali:is ~ust;~.. 
qual a necessída:.lc, ou · convenienci:~ da. mno
vação do projecto? Esse decreto. Gl::i~indo que 
n os ben8 doados ~e dedu1.a a impo:•tanci11 da 
divid:t., pai'!\ o pa~mento do imposto, é mais 
rig-oroso, c estanao de accõrdo com o fim d 1 

lei, cstwa. nó c1so de ser observ:~do com pro
ferencis.. · 

Qu.'lnto no§ 4° n. i de projecto, se estab&
lGco um direito Jl'"~'i"O accrc:o. d • ~v:.lhçã<> do 
·immov<-1. 'i .. ~ E x., Sr . . p:·esidenta, sa.be que 
para .a o.vàlinçio dos bons. nós temos o direito 

. civil, o commercl:Ll c o fiscal ; . o o proccs •o 
dessa.s avaliações ~ uniforme. Pelo decreto ci
ta.do.de .1874, cada úmo. d\1.5 part"!s nomeia um 
louvado ; feito o qile escolhem m~is dons cnda 
Ullll\1 send<! tirado na· fulta de 3CCÕrdo, e ã. 
sorte o 3•, que tem de ·dcsempal.:lr. 

A com~nissno: porém, tolheu u ·p:trtes a. li
berdade da escolh.a e determinou que os av;~.Ha
dorõs s~j:\m tirados dentre os jn.izef de pn.Ora 
que habilitações tem no geral um juh do pa.z 
-p:lra a a:v:ali~.çio do um immoYel ·~Alem de não 
olloroccr sempre a. confiatt~a da p:1rtc, elle 
não pode m~smo conh~et· d~ natureza _da 

propriodad•!, uso é, d:~- qualidade <lus madei~as 
e ouiL•os materiaes, da natul'ez:\ · do terreno e 
da mão de obra, do q.ue "sô podem ter perfeito 
conbcciwento os profissionaes. 

O Sa. F. Deus.uuo dá um aparte. 

O Sn. TEllTULIANO Hn"RrQuzs:- Trat.t-se r:Lt 
·avll.li_a.çii:o dll uma .propriedade particular <J nito 
pllbüca, <l~ um a proprieda.de partic'ular !?ara 
se poder exGrC'et• um direito publico, mas n:lo ·de 
um~ pr.:>priedade publica.. 

Diz aind1 o projeeto qne, havendo desnc
córdo na. a vali ação, n. eseolha. do terceiro arbilro 
s~râ feit:.t pelo juiz. 

Ora, isto é um grave inconvcnient1. Pois 
si a lei procurou. desd.ar o jui~ de todo o pleito 
eleitoral e limita. r a slln inter venção sõmentc 
ao julgameuLo, como é qu':l vai d~r-lhe o direito 
d'e escolher o terceiro arbitro 1 Qual· é a ra$ilO 
por que nllo se obscrvD. o decreto de 1874, quo 
determina que quando houver desaccõrdo seja 
escol h ido, Jw.ra desempatal', um terceiro tirado 
â. sorte de entro os escolhidos pelas partes~ 

Depois, pelo !>VStemn do projeclo, si o juiz 
escolhe uru nriJ1tro •1ne seja hber~l, dirão os 
conserv-<~-dores: a escolha. e filha do espírito · 
pa.rtidario ; e si um conservador. reclamar.io 
do mesmo modo os lilleraes. · 

Não m'J conformando, poi~, com essa dispo
sição, offcreço a.tn'\ emrmda. (U): 

Q11anto o.o n. 3• dt> § 4° di1. o projecto q_uc 
publicado ·o despacho, seja. immediatamente In
timado o promotor publico. 
· Ora.,- Sr. 11r.esidente, pois a pn.r\o quo quer 

provar a acquisiç.ão do immovel nllo é intim:ld:•, 
e sim o promotor? 

A intimi\Çllo deve ser feita :1. ~rto parn ín
Lerposiçl!o do recurso necessario>, e }>1\r ll supprir 
esta lacun:~.. julgo co1ivcnientc rtuo se detor
mi!l'J {tUO o dospo.cho. quer intortuctorio, <Jno•· 
definitt.-o, aoja publicado em attdicncin co1n 
decbração no protocollo do seu aentido. 

O SR. R.trrs lJO:SA:-Este caso estti provinido 
pelo edit:\1. ·. 

O Sn. Tzrtrut.r.L.'iO Hx::mxQuEs:-0 despacho 
do juiz deve ser p ublicado em o.udi<~ncio., como 
ê d.1lei. 

O Sn. :M.Ic-DowELL:- 0 projooto nio exclue 
a publicllçiro em nndien:ia. 

O Sn. TiaTOLT.I..NO ~'<RtQOEs:- Qoant.o ao 
n. 5 criste umaemen1a.do nobre dcpulnd!> por 
S. PMtlo que foi ace\ta pelo nobre relator da 
cowmissão. 

Esse numero 5 pertence n.o mesmo § 4° r~ue 
deterrninn quo o j ulga.wellto dos recursos 10.
terposros se ~c no prazo de ?O dias e pelo 
modo estnbolcc1d0 para. ojulgamontodas cauSllS 
cíveis. Ora, no julgam::!uto das ca~s civeis só 
o r !!ator tem 30 dia•, para o exame dos 
autos c rela.tori<li, e OJ·r evisores 20 diis c:l<b. 
um. 

.: Temos. port:l.n.to, 70 dias, além do da con&-· 
rencia, de que resulta a incCingruencia .wani
fest<L.- em que ostã o artigo :do .projec!:O com · o 
do jolgamento nas ca~sas civ.ei.s. 
, Entendo. poi.s, que ·deve se~ obt>er\'a.do o pro
cesso dojulgoounto nos a.ggra.~os ou nos r~cur-
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sos crimes. Nellea distribuído o feito, o relator pacho, e alli, onde fa.llam. os meamo' documen 
na ses;ão seguinte é obrigado a submettel-o a J tos. as mP.smaa·I."'AZ.ões, elle póde fazel-o 1 
julgamento. · • Por estas ra1.ões api"e3ento tambem uma. 

Quanto ao n. 6 deste paragra ''bo. elle dis-põe a ' emenda (lê) . 
nullidade da avaliação sómeute no caso d<~. in- · 
fracção de aullo8 dispo$çõea ; eútret"tnto póde Note a cama.r!\ que esta dhpo>içlo oxist() no 
haver dólo dt parte dos avaliadores, e o dó1o, regulamento el•itoral citado. · 
segundo nosso dinit(), é ca.~~o pna annullação. O SR.. · R.I.TISBONA : - NitO está revo-

Limitand& o projecto a &.nnullação aos ce.sor gada. 
nell~ expressos deixou e~capar o dólo, que se- 0 Sa. · TER.'l'l1L!ANO HENR,~trl!!s:-o J)roiecto 
gundo o direito é <:aso de nullids.d~. (Aparte$.) di uma nova fórrna, revo:;a nesta narte'o regu-

Offer·'ço ama emenda. a. este respeito. r 
lam~nto. nor que s. lei p<Pterior revo2a a 

- 1 .. 0 SR. C.u~ntoo li 'E 0LINX11U :-0 dólo. e pu- anterior ; é e$t6 o '!lrincinio que &;prendi. Ao 
uido. contrario, subs'stirão em vigor .disposiç~ 

O SR. TERTULIANo HENitiQIJ:E!Í :-Mas a pu- contradictorias entre si. 
nição deve produzir em todo o r.aso a nullidade Sr. nresiti~nte , n<> ~ fO, o pl'o.iecto autoriza 
da avaliação. o jui?; de direito a. erigir pro'ías dos requi'<itos 

O n. 7 determina que no prazo de tres dias djj,quelles cidadãos. que a "PI'Opria.lei considera 
o prooesso seja devolvido ao juiz recorl'ido,, no caso de serem alistados, independentement:'l 
sem íica.r traslado. . de prova, corno por ~xemplo os bachareis for

Ora, figuremos o caso de extrava.rem-se os mados. os emt~rettados -pnblicos, os el~ri2'os de 
autos nessa. remessa.. de 01'~em sacra, etc·. ; Antl·~tanto o llrojeeto dá 

Doa despr.choe ou julgamo;ntoa das relações, ao juiz de dir~it-~ ~. faculdade d!! oxigit' que se 
costuma n publieação ser feita. do seguinte prova qualquer destes requisitos. 
modo : julgamento~ crimes, numeros taes ; Úl':t. si a lei disoens" a prova dessas con
civeis. l'ecuraos, aggra.vos. numeros taes e taes, dicções. si o :1-dvop;ado. Jlelo simples faeto de ser 
sem decla_rar à naturexa do lespa.cbo. adi'02'3do está. no ca.eo de ser eleitor. si -o de-

O Sa. RATISBO~:- Porq~e os autos ficam. n~o de ordem sacra. está. nas m~smaa condi
: o sa. Tza-rut.t!I.NO HENt>.t~uJts: _ Encta- ~es, que requisito póde erigir maia o j uiz de 

dil'eito '? mente ; mas aquelies que ~o desenvolvidos sem 
ficar·tr:lslado. podem ser eli:travisdos, e ·roe O SR. ·G~N~noso MARQUES:- A idade, J?Or 
par!lce indispensavel alguma providencio. que e~emplo, a l'ezidencia. 
âça consignar a ll.atureza da decisão, com a . o SR. Tl!.R.TU1.1A:qn H"l':l'-"1\IQU-e~ :- Oh r o·cle
declaração de deferimento ou indeferimento. ri~o não T.IÓ~e. receber t>rdells _s11cra · sem que 
.Aasim no caso de e~travio dos ~utos, fica .tenha a idade 1ell'&-1 :assim tambem M bac'harel 
conhecida a natureza do des-pacho. n«o se C•>nfere esse grau sem que tenh' e. ide.da 

O n. 4 do § 4• diz que int'l-rpostos. os r~- legal. 
cursos, subirão eom. tts razõ~~ dos reool"~entes, . · 
e documentos para 0 tribunal, que os julgar& O Sn ·• GE!n!noso MAIIQUJt~ :-Mas o profes-
no prazo de 30 dias. . sor -puhhco lXlde n~~ a 1dad~_Jezy.~ (H a 

Ora., Sr. presidente, diz .g, .. ,JQ; , <jli~ nos re-~- o~tros :_ :lTte.y.) - - · - . 
cursos interpostos acerca do alistamento. l!erlo O SR. T!ln:rtn.TANO Rl!:NIITQU1!:8 : - Ports.nto, 
os autos conclusos a.o juh a que. qu'l i vis~a nlio m() parece aeeita.vel a doutrina do Jlrojecto ; 
~s razões doa mesrnos recursos, poderà re· mas. ~uando ee queira. adtnitti.l-'\. entelld!> que 
formar o despacho reeorrido. ~o q_usl poderá B~ lfevn t~r•r ns•e a.rbitrio do juiz de nil"eito, 
ai.'l.d& reaorrtr a. parte contr&rla ou o pl'omotor salvo .o oaqo de recla.maçA'o ; pelo qua crffere~o 
publico. . uma emend~ .• (L~.) 

P<1ra que ~~~ta. incohereneia. f Porque nXo R6 :. QuAntfl llll n 4 "'o art. iR h~ ta.mbem <>ntr& 
ha de observar o meamo prr.ce511o qunndo se :·;n.-n"he·Anr.h: 9ê qne, o>Jan<io n inix :!e ilireito 
trata da nrova da renda 1 Entretanto. o projecto nl(o fi:'l\" ";q-uir o -recnrsn ... ,:-óo~ vi'r a t>&rle 
a este respeito manda que sub~ o -processo irn- · ne,..~.nte o trihunal e<>mp~ten ~e i.nte-rporo mesmo 
m~diatamente para o tribunal da relaçio. qu1n- rernr•o. 
do para haver . coberencia, deveria ser o pro- ()l'R.. "-r. lJN!sid~nte. vir~. par\e ~a ~o'llarca 
cessoconeluao ao juiz tz qt.<~O,e no caso de mant~r ' d? niatnll.'ltina em Ma~o r'Tt"Osso. por e~em-plo, 
este o seu des~oào, rmetter·B'l entlo ~~oo tl'l- · d1stante 20flle~oas da •éde dl\ r'la()!o. d& l!l'~nt.
bunal superior. Para que obserrar-qe uma fdnna. ~rem. de Pa"l'&·at•l. comal'ca. oll.J>ro-vlncia de Mi
de proceo;so quando sa·tr-ata do alistamento. o . n:\.'1. do Piancó. comarca dfl minha prorill.cia, 
out-ra quando se trata. de prova da. rende.? · distantes tia ,.ela~.lo 12rt. 1Ml~~us.s. J>l!.r& inte:o-

Si os casos do 111! mesmos. ai o fim é o mesmo 'POr n -recuTSo nennt" o t.t-ibuna.l, e n() pra.z() de 
si-á prova. da. r9nh li para. o alistamento-, que i5 dias. me p!\r•ce e~icir-e~ um imJlossivel. 
necessidade ba de e~tabalecerem-se fórmas dis- ( NotP. a camara que, in tat"pOsto o recnreo. terá 
tinctas e d 'val'!las t Para. que em um caso -pód11 de volta.l'. para IJUa .llleja toms.do. por temo, e 
o jgiz l'eform<tl' o •eo dMpa.cho, e 110 ontro :nb V iontar-'e à~ r ·7.õ•s e n'lcrtmeutos que terão de 
Pois n!o é principio de direito que ond!! ba. ~ ~il' d'Jpnis ao mesmo tribnnru f'!\~ o conrpetenta 
nieama ru~ aeve lll'Oeeder a. me.'lm!\ di9\'108t· Jnl!!'1m~ntt>, q•te de,·e ae:- profer1do, ae~nclo o 
çlo? Poia ~ui. onde eilitem nnvoa doeumen- -proiecto. ~ !ID -li ou. 
tal• non.e J.'Uilu, u ~ o juü teril. ~ver 1 • O e~ m~t;rt.. poui, aiaon'"Jtieaia da 
d~ ""'U.r, nlo póde eU e relbtlll"' ~"' de.• ~. , 
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O Sn. F. BliLt'iWUO ;-Somma Ludo 2.000 J di,triboo o titlllo si me derem a qua.ntia de 
leguaa ! . ! ta.n\o ! . 

O · Sa. T:r:l\TULtA.."iO HltNILtQUU :-Quando I . ts~o 19 deu em al~ provinoiaa, o pro
neasa ida e volta do recurso não se DOderá. oon- ·~ vmc1as ba. em q~te !or3.IIl até mandados respon-
sumir menos de doua on tres meu• r -·· sabiliza.r escri'llies. 

Entretanto a doutrina do ~g•Jla.J~ento é mais Poia si o escrivão recebe o título, e póde 
~usta., porque d ,termina que o re )urso seja. enter~al-o ~quem lhe parecer; que garantias 

-Interposto JJara.nte o escrivão do jury, indepen! harera da hberd.ade ~ p.ur~za da eleição~ En; 
·. de!lte de deapac~ , parecendo-me que para. t~e~a.n~o q_ue_ a. proVI~encla. do regubro.en~ e 

evltar aqu lias dll'ficuld~~odes pod r-ae--ia. con- mats 15:., ma\s convemeute, porque determ1ns. 
cedet• a. ~nt~rpoeição 'do recuno 1.ars.nte qual- que o mulo seja. entregue ao proprio eleitor. 
quer es rlVio. (Trocam-se alguns apartes.) 

O SR. C..u~otDO t>E ÜLIVJW.A. d' u!ll aparte. Sa.be-se quanto são esses escrivães in.fluen-
0 S11.. TERTU!.L\No iiEl'ilUQoa:s :-Si houver tes nos s&rtõee. Nós não legislamos aómente 

algum iuconvenie11te, a responllllbilidade será ~ra. a. córte, .ou. para as capitaes das p :o vin
do eseri v !o. cJas, nós legJ.sla.moa tambem para. os centros 

O Ul~u nobro collega relator da. co1o.wieaào de !las ; e convéJn ter muito em vista &8 sua.s 
apresent.ou uma em·~ud~, m<~.nd..<l<dO obat:t>VJ.r ~ condições. 
praxe dos aggravo&, is1.0 e, '(liB ótl coutelll cLuco O SR. MAc-DowEr.:-E' preciso fazer jus
leguas tJO! cada. dia.; 1o/lllB, S~. pre11 idente, e~ta tiça., OS t,tbelli~êe e escrivies procederam em 
emeo.d<~. nao &l>rovetta. regr . geral mutto bem neste ellS&io da lei. 

A doutrina do regulaoo.ento de 15 de Março 0 S T rr_. "' 
de 1842 é para os a.ggra~.voa, ma,. nos t~wos R. EnTULIUiO D.J:<lllUQIJES :-.,ão oon-
aggra~·os de peução, e de iualriUllcnto. :l.quel- ITsto, porque reconheço ayrobzdade da genera-
les aào inte:pOSt:J~ dos Jes!'ac!Jos ua:. ;·uized &IA dade, e tal,o por excepçao. Ha. urtla eUlenda 
d · . · d · 1 d · do nobre deputado por S. Palllo, mandando 

l.Stancla e c1nco e .. ua.s o tr1bua.J.; e estes att d ·r às artilhas, a· da. d i 'ui 
em IXia.io: discancia.: OS prillleiros iwped<llil o " en ' p lll q~an .~ D O J -
curso do process:>, e oa segundGII nlo. !i.nl.re- "adas por sentença,_ po~que enLão Ja se pode 
tanto o projecto lldmitte o recllrso .DtJ ed'aito cdoJ?-hecer qual o quulhão de ca.da um doa b.er-

. · Cll'OS. suspens1vo; e c01uo su:.pend.:r o cut'Sl) do prv-
~e&so por tanto tempo nas distiLn•;ias, J. q uEl me 
refet•i, de iUO, :150 ~ 2® le~uaa i 

.Púr cons~queacia a al1Jelld4 du .c.ob,•e relatur 
da commi~sãu não vód~ 11er awrovllda. 

Quanto "o § <!2, reJativv ao tituLu dGs t•lei
tores1 o project•J exigol 'l.lle u l'llqueritudnto p3-ra 
O ali · t...m ; UtO SSJl!. escripW 1J6lv }H OI' rio •UJWO 
do cidlLdão, ., qu~. q uand .. e1110 uàu pOI!II~< :W.cr.;-

- -ver por __ ~~~~'i~;&..imp~.~)~ ..1/.LI,}"r:lico, iaça-_o 
Ji'Ol.'ilrõcur.uJt, was aoom{lanb. .d,Ã 11. ~u .. peu-
ção de docuweuto a.utheutiuu. · 

Ot·a, ond , vai o cidad<io. uo ceutro dG no11SOS 
.sertiiea, encon•rtu· medico '{11& lne paa.e l.llll 

atLel:lcs.dO d~ ~11~ uata dvente, q11~ nllo pude e;;
cre~·"r ou as1ugnar o se11 requet·lmeut., 1 

· O Sa. "rlAc-DuwJ:LL : - Te1n os dtt gullrd& 
n~cional. 

. O Sa. Tli:P:rou.a.N:> HlmaiQU&a :- Mas si 0 
c1d:~dão a.pres':nt••r llm. ~ttestltdo do c irurg.iio 
da guarda D<~ocJonal, o JaLZ de dtreito ~:~oderà. di
zer : não ad.m1tto. o atteste.do porque qudul o 
passo 11 .cão e .medtco. . 

Parece, ~;~ortaato, que a lei devia. ser mais 
amp~:J., .mais _li~erd, e ~u encontro no proje ·to 
med1da11 .. ntt-liberaes. (São apoia.d.os.) ~endo 
para nota,. qu 1 esLejam a;sig-na.do• no prOJBcto 
seoa.dorel> e deputados libero~es ! 

• Peço, J:O!s_, a su~pressão do§ 22, porque ~ai 
por na m.ao -o esc!"lv.io os t .tulos dos eleitores. 
O escrivão,recebendo o título, ha de diatribuil-o 
&quem quizer e lb.e parecer. · · 

O Sa • . Paxsco P Ali.A.rso :~: OOTltOB Saa. DEPU
TADOS:- Não apoiado .. 

O Sa. T~~:aTOLUN'·' fuNR.tQUJ:S:- De certo. 
Duran\e· ·~sto. eleLçii.o muitos juizes entregaram 
aos · eacrivãea 011 títulos, e ellea diziam : aó 

Si o in venta rio for elltre maiores, póde ser 
aceit& a emenda do nobre deputado, porque 
então é conhecido o qninhão, que tem do caber 
a cada. um dos herdeiros, mas si ó entre me
nores, . não ~óde ser aceita s. emenda., porque, 
oomo V. ~X - st.be, h.ilvendo divid~US; . eslils. sio 
cobra.da.a peran~e s. j ust~ or.l~<t.ria, e podem 
até absoner o-valor do io.onteíiiventarúdo. 

~ outra emenda do nobre relat.or da COilllll.is
sii.o é que o cidad~ seja alistado . como .eleitor 
cómen.te em vi..lta do pagamento do imp()llto. 

No primeiro alistamento, a policia fez os seus 
eleit~res. Nomeav .• m-se delegados e subdele
gados que, depu ia de a.liatados, eram· dcmittidoe 
e nomeados outros. 

Agon. as .1ssembléas provillciaes tomaram 
lambem o encargo de fazer os seus. Peço a atten
Ç<Io d:A am:~ra para. as dia;Jo.Uções d~ lei d• 22 
de Outubro do anno passado da assemblêa pro
víncia.!. de Min te, e por ellaa se verá., que o fim 
ds. lei eleitoral foi comphtl).mente ill11dido 
}.lQr essa lei provinciaL Cada. rancho do tropa 
paga. 12$ de impo~to; cada pasto de aluguel12$; 
caia. a.molador a.miulante 6.$; cada botequim de 
café 12$; co~.d& barbeil'o, ou c ... b~lleireiro i2$ ; 
e asasiro JlOr diut&; e sabemos todos o que 
são esses botequins, e cass.s de rs.ncho lias 
estrad 15 ; · e na fdrma. dessa. lei todos oa 
reapeetiv.>s donos, bem como os afiadores de 
na valb.a.s, ~ theaou.n.s serão eleit.or88 ! Bo.
treta.IJ to o ;:rojecto erigindo a. prova. da em
tellcia doa estabelecimentos e o respectivo valor 
loca~ivo, previne e.saea abusos ; parecendo-me 
que a esse respeito dever-se-à observs.r o aviso 
de 5 d9 Julho de 1881. Não me paNO, portanto. 
que possa se: aceita a. emendlL do nobre. rela
tor da COIILJD.l;são~ · . 
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São estas as consider:tções que em cumpri~ 
mcnto do dever me lev:1ram a. tOIUal' parte 
llestri. discussão'.' Pe~o disculp t~ t. eautnr•:.t de t~t· 
ndevidaote nte occt1p~do ~ sua att·!nç;'io. (Não 
apoiado; 11wito bem, mt~ito bem.) 

V em á mesa, são lidas; apoi:ld3S e post..'l.S e!ll 
discussão, as seg-uintes 

Em.endas 

· Emenda no u. 2 § fo :-Nas pal:lvras l>lonc;.llo, 
sendo est:l insinuada, c a. 1nsinuac;.ão julgada 
por ~entonça, & nas doações i'~ solttt ttm. o ' '.'1-
lor dos bens dados em paga.mento na fó~ma do 
art. 24 do decreto de 3i de i\f:~rço de 1874.-
s. R.-T. HCI!riques. • 

Emenda :10 § 4° n. i :-As :1\':tlio.~ões ser1io 
fét:\S perante o juiz municipal c xi:~.s eoauar
eas especiacs perante o juiz substituto com as
aist•JD.Cb do promotor publico d:~. com!lre&, por 
peritos nome:ldos pelo cidadão, que :1. rec1uercr ; 
e outro_[>elo promotor publico : si hoU\·erdesae

. côrdo entre os dous peritos, cad:t. unu. das 
·partes nomeará. dous, afim de proceder-se :i 
sorte entrJ elles. O tercBiro louvado cingíL·
se-â :t um do1 laudos j:i proferidos, sem :~.ltera.· 
ção algum~ . O:s budos . serão dados sob j ura
mento . Decreto de31 de Ma1·~.o de 1874.-S. a. 
-T. Hem·ique1. · 

dà.s razões e (!Ocumentos do recorr~nto. A in
terpo~íçãn t ;ri lognr 15 dias depois da intima
ção da. ulLin.ia Je~ísão <lo jaiz de direito.-S. R. 
-T. H!!m·iqucs. 

Emenda ao n. G do mesmo§ 18: 
Supprimam-s1 as p9lavras-tbcislo rccor

rida,-e acrascente-se-observar-se-~\ o dis
posto no art. 80, pa.1·te 2~ do · regulo.mento 
n. 8.213 de 13 d<l Agosto de 1881. -S . H .. -T. 
H em·iqtco:s. 

En1end.1 ao§ iO .-A p)SS<l. L' o ar~igo : 
· Supprima-se as p:Uavrss -jui-1: de direito -e 
diga-se- qtl:l.ndo houver reclama~iio procedente, 
P. pro1•ada sobre a 'e:tislencia. de lal!•equisito.
S. R.-T. Hcm·iquos. 

Dita ao n. 2 do § H : 

Suppl"imam-se as Jln.lnvras - escrípto p:~.rti
culnr.-S. R.-T. Henriques. 

Aon. 3 do mesmo§H: 
Os arrendamentos de ter.:eno de l:wour:~. não 

set•ii:o aceitos si uão forem feitos pel~ p~·;tzo dCl 
seis anno• em díe.nte.-S. R.-T. He1trigue.ç. 

E monda ao § i2, 2A p:.rte : 

Com documento ou nt!csL:tdo <le (lual(ttter au· 
toridadc do distríc to • .:..S. R.-T. IIen.rigt!es. 

Emenda ao § 17: Emenda no n . 3 do §. 4° :-Os dosp:rchos quer 
definitivos quer in terlocutorios, proferidos pelos Nos rec m·sos interpostos quer pela. p:tr'te 
jnizes municipaes e d3 direito, serão publicados quer ,pelo promotor publico, se ob~erv:J.r:i o 
em audiencia. No prolocollo se declararã a na- disposto no art. 7 § 3 :h lei de 2(} de Setembro 
tureza do despa.ch'l ; e no termo d& pui.Jlicaçãe de 1871!} arG. 114 do regulamento n. 5467 de 
siaspartes estiveram ou não presentes.- i2deMnrçode1874.-S. R.-T . .He,~riqucs. 
S. R.-T. Henriqttes. Emend:J. : · 

Emenda ao11. 3 § 4°:-Na.~ palavras-intimado Supprima-se o nt. 22.-S. R. -T. Henri-
o promotor yablico-acrJ:>cent~-se-a p.trte,, 011 ques. . . 

=-~-:fl~~·a.der,·.~!l_ .Presentes. O escnvão. -··Os . .titules da terr:1-s~ltm•a e Cl'iD.-Ça.o an
eertrfic·,ra D?S autos o dta, n;rez. e anno em quo terior~s a i8i0, aerv'rão para. prova. de renda 

· 3ffi::S:.a1': o, edital e na fa~\a ~~ mtunaQllo á.s_ptlr tes de.sl'!e c1ne 0 l\lis~ndo pl'Ovat· que o seu valor 
correr" e pra~o ~a a.ffixac;~•:~ de m~smo edrtal . - e:-.ce:Je o primitivo pelos meios seguintes.: i•, 
S. R.-T . .Henr&qtl~. certidão de avaliação de terras inventa.riada.s 

Ao .n. 4 <lo mesmo § 4° : Nas palavr:~s GOll- em iguaos condiç'õe3 no roe3m0 município de 
v.inientes acr~sc~nte-s'!-podendo o jaiz a. quo, sua residencia; 2°, certidii'.> de hypotheca l'e
ã. vista dos 1nestaes recorrent~s <: nllega.~õcs, e mida, em que admittitt-:;e novo v:tloJ'-S. R.....:. 
no praso de 48 horas. rafot•mar o despach& ro- J1! ontandon. 
cot·rido, como permitte. o art. i5 do r• •ap ~_c tivo Sub-emend.l: 
regulamento· n . 8213.-S. R.-T. Henr12uts 

Emenda ao n . 6 do§ 4 :-Nas palavras d<!;;le 
p~ragnpho, acrescente-s' - e d) dolo pro
vado nos autos, po~ p'l.r~c dos avalia.d >res.-
S. R..-T . Henriques 

E;aenda. ao ll. i do nteso1o § 4:-S~m ficar 
traslado diga-se -devendo constar da acta l!o 
tribunal :1. na.tnreza. _dn d ~cisão do accórdão. 
-S. R..-T. lle~riq~&es . 

Ditn ao § ô, 3" parte:-Supprinta.Ju-se as p a.
la.vnB-escrípto particular.-S. R..-T. llan.
rigutJS; 

Emenda ai) n. 4 do § 18: 
· SupprimaRI.-se as loa.l.&vra~-n3.')\lelle tribunal 
-e ncr<Jscente-ae-perante o c~cr1vãodojury,ou 

. -·_qualqu;-r eseri~ nm sua fu.lta! i_n~epend_ente 
· de de~pucho; CUJO recut'So segtlU'a Imtnedlata.

meate para o tribunal a~ quem, acomprinh~do 

Acr63cente-s~ :i. emend:t do S1·~. Meton, 
Thomo.z Pompeu e outros, depoi9 das palavras 
-por qualquer dos meioslegnes -ssta.s l)utras 
-até pala. propria r~nda da. profissih 

Sala. das sessões, 26 de Julho de i88Z. -An
tonio Pirtto. 

. O Sa. AFFONSO C.Er.so Jox11>1l (pela ordem.) 
re~uer o encer ramento da dis~ns;iio. 

Posto n votos. o reque1·imento,é approvado. 

O ~~\. R..~Ttssox.~ (pela. ordem) obsena flUe 
o proJeclo devn ser posto â votação s·alvo na 
emendas. 

O Ba. So.uu::s (pela ordem):- Parece-me 
<iue não se p ó<le vo~r as emendas hoja porque 
nã:o estio impre~s . 

O Sa. F. BELISAlUO : - Isto é um açoda
mento s~m ex:omplo. 
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O Sa: CARVALHO REzEND:& :-Sem razão de l discWlsão do l?rojecto sobre & l'evis~o do alista-
ser. mento dos ele1tores e contra o mesmo projecto. 

O SR. C,\aNlWlo D.\GUNHA:...:.sem van tagem Sala da.ssea~õas, 26 de Jalb.o de 1882.- Du-
alguma. que-Estrada Te~ira. · 

O Sa. SoAn.Es:-Enn 'ste ea.sopropunha que O Sr. Ferrei:a.-a Vianna· ouvitt 
a votação ficsss~ adiada. com a. maior attanção as differentes questões 

o s~. Pn.E~IDENTE:- ~ão posao admittir o suscitad:J.s pelos oradores qtle o precederam, 
requerimento do nobro deputado. m:J.s não julga opportuno fulb.r áccrca. da emen-
Po~!os a votos ,18 emrmdJs e 0 projecto, 0 este · da. do !eoado ao pl·ojectosobre creditas abertos 

approva.do cota as 8~·guintes emendas: aos minísterios do imperio o d a. lt~arinho., .para 
a obser~·ação d :t passagem de Venus, antes de 

Do Sr; Tertuliano Henriquos: • firmar um pont.o que lhe parece duvidoso, qne é 
Emenda ao n . 7 do § 4o -sem ficar traslado, um ponto preliminar, que prejudica a. emenda. 

-diga-sc-devendi.l constar do. neta do tribun:tl substancialmente. . 
natureza da decisão do accordi!;> .-S. R. O senado cor.cedou credito a.o ministerio do 

iwperio ~ Não concedeu ; e, portanto, estamos 
discutindo uma despeza de caracter inexequi
vel p'Jlo systema financeiro, .adaptado em nossa 
legislação; 

E as seguintes d•J Sr. Ca.ndido dG Oliveira ; 
Emenda ao§ 4• n. 5, - elll vez da-proced~ndo 

pelo modo estabelecido ''Ml ~eu[r3glllla.m~ntopara. 
o julgamento das causas ci>eis - digs-sa :
julgara os ~ecursog interposto$ p:Jb methodo 
det.:l'mina.do no § 2• do art . 9 da lei e no art. 
80 do regulamen to. 

Ao § 7• substitua-sõ : 
Com certidão passada pela respectiva repar

tição fiscal ,da q uo.l conste que d esde tres an.nos, 
pelo weno!, antes do ultimo dia. do prazo do § 6° 
do art. 6o da ir-i n. 3024, o cida.dã:J tem pago 
o imp~sto geral ou provincia-l de industáa ou 
pro.fissão, ou qualquer entro b:tseado n::> valor 
locatjvo do immovel urbano ou move1 , sendo a 
irnportanci , de~se imposto, segunàc> o eompe
tente lançamel!.to; de 24$ no municipio da córtc, 
i 2$ dentro da.s cida.d~s c 6$ nos demais legares 
do impcrio. . 

Ao § i8 n. 4, em. vez d~-uo prazo de i5 dias 
-diga-se-no prazo de 15 diM o !ll.!).is tantos 
quantos corresponderem á. distlneia, a raza:~ de 
cinco leguas :per db. 

Rio, 22 de Julho de 1882.-Ca~tdido de Oli-
vei'ra. 

Por occs·aiào de entrar em votação a. emenda 
do Sr. Ribeiro de Menezes e outras apresen
t!ldas na sessão de 19 do corrente, o SI.'. Prisco 
Paraiso diz que esta emenda é alheio. ao pro-
jecto que se discute. · 

São rejeitadas .:lS dem:J.is emendas, e outras 
ficam prej udic:adaa. 

o projecto ~ssim emenJado. e dado por discu
tiao, e approvado pal.'a ser remettido á com
missão de redacçã~. 

Lê a emenda do sanado e diz qua ella não 
fixa a importa.ncia. do credito, mas conc~de o 
que fór nece&sario; que o &enado c::s:orbitou de 
suas attrihuições; qtte pel(t sua disposição o 
ministe1·io do imperio teria um credito illimi
tado, si :oito fóra. outra restricção que annull:i. de 
todo o pens:1mento da. emenda; e que este modo 
de legisla!' ~ inadmissivel, pot>q ue se oppõe à. 
l11gisl~\.il:O vigente nesta materia e contraria as 
melhores praticas do governo. 

O senado autorizou o governo para dispor da. 
parte da renda ordinada, lD.aS de que modo o 
ministel'io do imperio consegu.irà da renda pu
blica esta parte. ? 

Mostra. que esta. emenda não póde ser um· cre
dito extraordinario, nem póde. ser considerada 
no crt!dito supplementa.r,não póde ser cifectu~ 
por tra.nsposiçlto de -v~r\3., que é u_ma cousa. 
hoje condemnada e inteiramente proscripta. 

Não pode o nobre ministro tiro.r esta. despeza 
da renda ordi· ;.~]lo~quenma lei não cont1·aria. 
outl':J. ; uma. lei de especie ou. excep~ão não póde 
violentar uma lei geral ; llm systema e lliil& 
ordem. estabelecida que são a garantia mais 
efficnz dos direitos do coutribuinte e das :finan
ç.as do E; lado não póde ficat" subordinado a um 
pracQdente occa.sional, e a Umll. excepcil:o mons
truosa. 

Como, pois, tirar o nobt"e ministro da renda 
ordin:1.ria para acudir a esta despezn. ~ 

MostL"a o orador apõs ·esta pergunta que não 
ha possibilidlde de ser elfect uada a despeza, 
nem mesmo sendo til':l.da de alguma outra verba, 
e, portanto, nã:o é possival e:secutar a emenda 
do senado ; ella só o poderá ser. pelo producto 
das sobras, mas esse mesmo, uD.ico ~ecurso, nãa 
pôde Vl).ler pol'que as sobro.s s6 se verifiealll na 
liquidação das dilferentes verbas . . 

Não podemos votar essa ~menda q~e e ~a 
anarchia. no syatGm.:t fin:~ncen•o do p81Z. Sens 

Vêm a mesa. as segui.D.Les declaraçõos de preciso para isso preterir um serviço decr~tado, 
voto ; e assim. o senado nos colloca. na mais dura das 

Continuação <ia discussão do ?'·ojecto n. 36 B, 
emenda do senado s0bre o crechto·ao ministerio 
do imperio, para. observações com :J. pa~sagem 
de Venus pelo disco solar. · 

Declaro quG votei contra o projecto n. i47, 
sobre a reforma eleitoral, porque, não a.cs.bando. 
com as fraudes, mais restringe e difficulta o 
aliStamento. -S. R.-Sala das sessões em 25 
de Julho de iSSZ: - J oào Pcnido. 

condições-de it-npor a vioiação de uma lei 
p1ra servir a outra lei. . . . . 

Si não s'l tratasse do senado, o -orador dina 
que essa emenda sahiu peior que o soneto. 
Ella não pôde ser approva<h ~la. carna.ra por 
ca= de sua f6rma, quando não fo366 pela SU!\ 

Peclaro _que votei contra o encGrramento da disposição, · 
v. m.-18 · 
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E ~tua.l seria-porgunta. o or~dot·- ~ inten
çio do senado, sepa.rando o credit() da. ma~i
nha_. que da. calllam foi englobado ao do im-
per!o ~ · 

Redazir :1 deS!l(!Z& nao pO:lCl'.Í& ser SU:l i n
ten~ãô, ~rque, pelos termos deasa . emenda, o 
credito e illimi t.a.do. O senado separou O! dous 
projec tos p~ra resistir a uma inv-asão que f.:z a. 
ca.mara. dO! Srs. deputados a S\18. compet()ncia, 
juntando due~s propostas de dous nutMros di
versQs"'-en globada.:ucnte-que o Ol'ador e seus 
amigos estranha1·am, qu:tndo se discutiu o pro
jecto, pola. r.à.zão.da bn ordem dos trabalhos, 
mas .nunca até o ponto de duvido.rem da com
petencia da camar<~. para.t·egular o debate, cowo 
entendesse melhor em sua sabedor ia, e menos 
ainda para dor al~adn n.o sen~do de intervir na. 
camara <los doputados, examin:l.t' a origem de 

· suàs propostas, V:' rificar o modo 110r que é ob
s~rV :ldo aeu regimento, e mand:u• que voltem 
os pa:lo::is pa.ra que a cam!lra reconsiâere, sa.nc
cionando assim os defeitos que ell·~ en
contro;t o pelos quacs .nos imptle es~a ex:-
pia.ção. . 

Não lançari~ M vistas talvez pua esst prc
ferencia. ou predomínio qu~ o senado quer t1r 
nos negocies adminbtrat:vos, si o senado sem
pre &1 mantivesse na. n.ttitude de zelador de di
nhciros publieos e acomp:mha.sse a minoria 
conservndorn .neste nobre empenho; mas lhe 
parece que o senado quiz com nsta emenda con
ceder una despeza inadmissível, injustificavel, 
condemnadtl. p lo cl:unor publ:co. 

O senado não quiz negar tudo, n em qui7. d:tr 
· tudo. Política fatal, ciz o or~dor, mns muito 
usada no nosso paiz, muitJ aprego:J.da e até 
louvad.'l qunsi geralmente. 

A despeza com a passagem de Venua não é 
justillcavel, nem dentro do paiz, nem !ôra 
delle. O observator io Mtronomico do> Rio de· 
Janeit•o ti\o protegido, como tern e ido, està hn
bilitado e tem os instrurnento3 necessarios psra. 
f~er t odas &~ obse~vações diar-ia.s, ordina.rias 
e extraomÚlliria~. 

O orador :terodita qua n~a rel:lções do go
verno com a camara doa Srs. d~putados,_ .e ~e'lta 
ca.mars. com o senado não se póde prescmdir da 
dignidade de cada um de seus memb~os; o depois 
de algumas reflexões a este proposito diz que a 
questi() d:> credito par-<~.- 11, ob3ervação do plà.ne
ta. foi auentada. na ca.mara CGmo uma questão 
gover namental. 

Si a ereili.ta.sse IU\S praticas parlamentares, 
e si não e a ti v.?sae no excrcici<> de sua re
ceita medi·!a dê hygiene, o orador 1•equereria 
o adiar:nent ' desta discu;sã) nté quo compa.
r.~ce~se na .camara o honrado ministro do 
imperio par:~- que S. E:r;:. fizesse á mesma 
camara d!lM deelar<~-Ções : prirp.eiro , por q~e 
proc s~o Lirari;~. do cof,·e publico esta. quantia ; 
segundo, ai entende que .seus amigos a., ca
ro · r.1 so devem resignar a aceitar. depois de 
tão gr11.ndes sacrifi ias que a11ui Dl'.era.rn, as 
insinuaçõ "~ do ~eun.do. 
· llo>ponde {\ ·observação, qu ; lhe faz o Sr. pre

sideilt~ d>\ camara de esta1· esgot::>do o tempo 
pa.r.t ·a 1" p::.:·te da ordeat do dia, dizendo. entre 
nut~as cousas, que e um dos que menos falla.m 
., que sê o fa.z j?Or desempenhe elo compromisso 

que tomou, a convite do miuiste~io transa.eto. 
de concorrer e cooperar com clle para for;ução 
de orÇl\W 1n~GS e reducção da,s desp Jzas pu~licas 
-compromtsso que tomou com o seu colleta e 
amig-o, o Sr. Andrade Figueira : ma~; que se 
sente desfallccido ; a fô apagou-se-lhe no es
pírito para acompanhar o seu collega no nobre 
empenho que tomaram. Não ha. e~pediento que 
não tenha sido inventado pal'a illudir o contl'i
buin te ; n !io ha. meio tortuoso que nã:o tenha. 
sido ic.v. ~nt!ldo para augmontardespeza,s. 

Depois d~ algumas l'efbx~es sobra o nssulllpto, 
pergunta o. orador : dond l .vem estilo" desp'!u 
e~m a observação da palBngom de Venus1 A· 
que cabeça da ca.mara póde ella. ser at!cibuida ~ 
Que representante de pr .. wincia a exigiu '! Onde 
ost:i o contl·ibuinte gue a pijdiu '/ .O pt•oprio go-
verno a. :LConselhou ~ -

S:tbe O> desgostos que aoa!'retn. a franqueza; 
m 1s diz que e&tã fh•.n.:vl~~o no ps.iz urun opinião 
de que ningllem põde ser algumA cous~ sem 
ter na. Europa pregoeiro : a fa.mn. deve -vil· da. 
Europa. .e h,t queru p ~nse que o silencio ou o vi
tup3l'Ío do B:·az:il nadt vale na. bulança, quando 
tem na coneh.a opposta. o louvor do algum sup
posto s1bio da Europa-

Qn<J import~ que gritem con·tra nós os con
tribuintes que 1•agam, quando temos os elogios 
dos. a1no.dorcs que não pn.g11.m, dos a.st~olog-Js por 
profiss:l ) li. cust.a à 1quelles que nem ao menos 
stbem pat·a. que se!'l'ea. Mtrologia ~ 

Fnzendo um:~ digressão, li proposito do se 
duvidar de t~1do, e de havcl' q11em duvide .que o 
orador seja eatb.elico, apJstolico, romano, e 
sej :~. monnob.'ista, diz elfe que ó . catholico J e 
rnonarchista . · · 

A sua fé religiosa vem da meditação. do es
tudo, da. contemplação das gro.nd~zllB · inimit:t

. v eis do christ.i.lnismo ; vem pelo espírito. 
E' mona.rehista de. espirito, de r.lzão. Em 

tb. ~orla comp;-~h.end~ outra. fórmll, mns,. como 
não quer a lib~rd3.de em theoria, e sim na pra
tica., quer antes a. monarchia compa.tivel com 3. 

liberdade, do ~ue a republica qua sen•a qu~si 
sempre d~ maior algoz. 

Faz em aag11ida alguUlas considera~ões sl)u;·e 
a monarchia, e tornando â despeza co1u a obset·
va~.io do rlaneta, diz que ~lla não é juatificada., 
não é de lllterease immediato do paiz. 

Esta idéa á o reslllta.do de um alar ido entre 
os sabias no.cionaes e eStrangeiros, ~lmadores 
da astronom.ia., e mes:uo astroman iacos, quJ 
abund 1m e se m ultiplicam; e com a observação 
de V e nus no Br.'\?.il teremos de ver o dasen- · 
volvimento, o estudo continuo do1 astros. O 
proprio firmamento ver-sa-ã. cansado de tanta. 
observa<;~! · 

As despeza.s que se quer faze r agora Mo de 
se r epetir, ji p orque Jupiter tambem quer 
pas>al' ;.i à porque Mlr ;urio, .Beus da. eloquen cia 
e portador d:-.~ boas novas, c outros planetas, 
têm que fazer conj ancção. · 

Que gloria par~ a c.'lmara, diz o ora,lor , si 
appr-o\':1-B3e '~ste projecto ! Pois não havell!os 
de levantttr a cabeça uma vJ:>: a~ m~nos1 Ha
vemos de cstll.r S'ljeitos a duas v:was: á var:1. do 
poder ex·:cutivo de um b.do, o à vara do s~nado, 
que não dóe menos. do ou.\rl) lado ~ Nôs sere
ruos uma quanti41de negativa .n:> politiç~~o 4lo 
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pai-. '! Somos.~<:~ aimplor~03 qu!l. continuemos}'· j O SR. CA~.om~ DE Ot.n•1nRA :-... isto ó, 
ser em~~tado~ com esta. puantnsta:-o senado nao ; paga-se o ~rthuto !lo pa.pel-moed ,, exa.ger,,_ 
fa~ poh.tcot, o govern o o to<lo ouv1do3, a ca.rrn-; do. Despendem-s3 eambem com pensioniat<l.' 
ra _ .e que _g~verna-esi,a. pobre cobe~ta de. a.lei- \ 1.793,915$ •. e C<Jm apoaen'tadoi 985,000$000~ 
vo.•J.as, vtctuna do que se ~h 'l attdJUe, 1mpo- · Isto que~ dtzer qne cerca de 50.000$0008000 
tente, como uma cho.ncel~ar~a deixando passat·) silo a.ppli~ados 0\1 improductiva.menta· ou na· in
tudo qu0.ntu guerem c e:s:tgem dell'l ~ demnizaçã' dos eacrifir.io• e compromissos to-

O orador dtz que lllvantou-se p~rll. defend~~ madas a.nteriorm~nte. 
a eleição clirecto. na imprensa, na tribuna, por 
toda pat•t-:>, pois acreditava que era o sw·s~tm 
cm·da, que em a reourr ir:.ão do governo par
lamentm·, que era a em>nda desb g-eração com 
a geração de 1831, com a geração dos patriotas! 
Mas Gota desenganado. arrependiào e contricto, 
e guarda completo silancio. · 

E si todas as obsena.çõe3 \lue fez não podcm
demover o nobre mini>tro do tmperio d3 Meito.:r 
este projecto, e ll. cam:tra do vot3r pOl' elle, 
vai fallar-lhe mais ao seu interesse, ao inte
res;;e mais immedíato seu e do p aiz, e talvez 
poss1 convenc-~r melhor. 

Estl mania dos astro~ é inutil 0 improficua ; 
cond ~runemo> o projecto, e ti possível quo o 
Senli0r do mundo adopte um outro syst0ma, 
tenha um:~. mania ; é pos:!ivel qu3 o Senhor do 
mundo despette um outro zelo - a mania do 
patriotismo ; e a camar:~ o acompanhará. 

A discus;ão fica adiado. peta hora. 

N o 53 apavora o O?Ador com este quadro. 
Comq~nto a.~ais dl). te1·ça. parte da receita "eral. 
do Estad~. 0stejn ahi compromet~ida; comq~nto 
dev~• mult~ ~erv1r de cons lho e exémplo &O 
nobrG prestdente do conselho, todavia não é 
pa.1·a esmorecer, {)l'aças ás forças vivas dopaiz 
c graças, sob~etudo, á sa.b3doria. e ao p:ltrintis
mo, em que se dev~ inspira1• o governo. 

Os Es~dos Unidos não estão em melh()res 
condições em relação ã sua divida interna. 

o Sn.. ANDRADE FrGu.EIRA: -Oh ! Perdão !. _ 
O Sa. C.\NDlDO :01: O~;.rV.IilrR..A. a.ffirma que não 

eslão em melho"l'es condiçõe~. (H& outros 
(a.paties.) 

Nos E_st_ado~ U~idos, em quo a. receita para o 
o exercLClO hqutda.do de 1&79 -1880 foi de 
273. 824.i 84 dolla.rs, com o serviço da divid& 
gasta-se 105.3"27.949 dqHars. 

O Bra~il tem 120.000:000$ de receita e 
gasta 40 a 50.000,~00$000. · 

Consegaintemente não se deve esmorecer 
Continúa a 2 .. discussão do orçam2nto dafa- com esse accrescimo d_a divida passiva, em-

zenda. bol'a se ·faça todo o esforço para o desapp;reei~ 

SEGU:-IDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

roento do deficit_ Deve-se empenhar todas as 
O SR.. PREIItDENTll. ,_ Tell!l a palavra o Sr · forças vivas do patriotismo para diminuir o 

Candido de Oliveira. m.aiil que fõr. uossivel a divida passiva. 
O Sr. Ca.ndido de Oli'V"eira Mas deve-se tambem conii.ar nas forças vivas 

(attençcio) observa que este orçamen~o em que d:l nação, no grandioso porvir deste paiz, e 
se pedem 61.964:00\J$, isto e, metade ou mais saber a.proveita.l.ru; c exploral-as de modo que, 
de metade da receita gm·a.l do lmpel'io, é, por de par com o empl"tgo de todos o~ meios de de~ 
assim di:i:er, a syntheae de noss1s desgraças e bella"l'-se o de{icit, uiio fir.tue o paiz es~cio· 

. _ do nossos erros. ~ ell~ estão sact•ificios do paiz 1.ario . e depaupo.rado. . 
nas suas guert•as- externas ; neile ê!!.tã'O co ~ .EJ>t;u:.er~~ o ora.dor de que o nobre P!eBLdente 
pendiada.s as calamidades, com qúe.-á. Provi- do c~nselh:l),-cuj~ demora nos arraiaes do poder 
clencia p~r yezes tem victimado a naçlio; nelle d.eseJa ver prolongad~, esforç.ar-so--à. par.1 rea
est.ão os_ nossos desastres fin:l.nceiros, os mãos ltr.:n· o seu pragramm:t e fazer delle uma ver
emprostiroo.s, as mas op:lrações de crédito; o da.do. 
finalmente' nesse or~aroento est:to a mâ direé- S. Ex. arvorou o pendão de 1869, apr~
ção dad!l. por todos os govet•nos do Estado, le- scntou-s l na. Cl&a a.rtnad~ com ess J doculllcntf) 
''andCH> a despezas estranhas ã sua missão em que se acha"- suo. asstgnnhTra, o nelle tem, 
compromettendo os se11s recursos em estt•ada~ como principal dogma, a verdade do orça-
de fe"l'ro improductiva~. em gastos inuteis. j:i á me~,to. . . 
s.'\ciedade domonst1·a.das na oamara. por orado- E eDJ. torno de;sa 1doa. que a. luta .sQ tem 
res de ambos os partidos. · tra.va·o' entre os ~ous po.rtidos, cada um es-

A nn.~.ão p'lg-a. nnnua.lm~ntc 4i .194,000$ pna fo::-ça.ndo-s~ em.realu:d-a.. . ,, 
a.mortiz~ção d:1o sua divida interna e (lxterna, e P01~ bem,s'lJ~ ante~ d.o tudo e;;te o prlnctp \l 
jurvs des~as mesm~s dividas. empenha do nobre m~mstro, e~force-se S. Ex. 

. , . . , por fazer easa verdade, evidencie na lei do or-
• Q Sn . .A.r;oruDE FrGU:Etl\A • -Ma~.' do quo g!).mento, ê nirG Glll simples prGmeslas, em ma-
lSt0. u.i.festaçlbs d~.npinião. . 

O SR. CANDmo DE OttvJ~IR.'I.:- 4i. 194:000$ Para issJ S. F.:x. tom uma maiorh, tem ·o par-
p3la prop~sta. tido liberal hoje compacto que o ll.poi~- (.~poi~-

0 Sa. ANDllADl!: liiGlJEIRA : -V. E:s:. esta dos.) . 
en"'anado ; e 'l. differen~n. de cambias~ P~rta.nto, esta certo o _?radorde <J.U':l o nobi'C 

" pi'esJd 'nte do couselho,nao tendo ombaraços por-
O Sr:. .. CAJ>'lliDO DE Ot.ryEtRA r esponde que que es~â com 0 dogma dJ partido c o eeu. pro

com ~s ,htfer~llças do cumb1o dJspondel!-SO cor~,.. gramm,, ha. de realizar ess l grande empenho, 
de 5.000:000~000... faz~ndo do orç.1me:nto ulllà. verdldé. (Apoiados.) 

o Su. ANDR<\DB FrGUEHI.,~.· : - Sete mU .e Ess.:l empenho, porém, não se realizarà. .sem 
t~ntos. gr:~.ndes reformas no interior do parlamento. 
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E' necessario qtte c::td~ deputada s:J.iba rasi~ 
gnar-se e oonter-5e nos justos limitGs do seu 
mandato. 

A iniciativa do deputado é excessiva, e sus~ 
cita muitas vezes os maiores emoa.raços ao go~ 
veruo. Cu.õl.a deputado, tornand~~e o echo do~ 
desejos e sentimentos dos seus mandantes, com~ 
promette algumas vezes os orçamentos, pe
dindo medidas. muito j u~tas · c certo, c de 
grande alcance. mas que \"ào entravar a obra 
do governo, a sua acção. 

Qu.izel"a que cad:.~. deputado, no que diz re
speito 'à confecção do orça~ento, s~ resignasse 
:1.0 papel que é traçado a CO.Illal'(l. dos COmlllUil.$ 

na Inglaterra, no que diz respoito a. despezas. 
O deputado não e3::et"ce :üh o direito de ini

ciativa na. despeza.; em 1·~gra VQta-se a des
peza que o gove~no propõe. e por ulDa r:J.Zão: 
porq_ue o governo, comm.issão do corpo legisla
tivo, ê quem tem. a responsabilidade do poder, é 
quem saôe com que recttrsos precis:< contar e 
de que meios póde dispo!' p:wa f'"zer face :to; 
ga-stos inhcrenles as medidas votadas pelo par
lamento. 

Entt·evê-sc e:-:actamente o contrario. 
Gada dopu!a.do formüla a sua cm~nda, apre

sentn.-a, sujcita~a à approva~iio da camo.ra, e 
o governo, por circumstancias que o orador não 
g_ uer inquerir, ve-F;e for.-;.ado a conde~;cender, 
afei:mdo a oor:l do ministerio, difficultando a 
rC!a.liz3 ção do. verdade do o rç~en to, e fazendo 
com que os arçaruentos se liquidem sempre com 
deficits, que são, por a.ssim dizer, o defidt, 
o nosso estado normaL (AJlBiados.) 

E" preciso que o governo seja. for-te contr-a 
estas exigencia>,que cada deputado sa.íl>a r"si
~na1•-se, o, sobretudo, que :.quelle (pJ.e o ap()\a 
saiba, no que diz r'espeito à decrct:lçi'io d:t des
pe'l.:l., cing"ll'-se :i vontade do governo. 

Par·a hto são precisos ministel"ios fortes qu!! 
s:tiba.m resistir aos amigos para, em 11ome do 
pcttl"iotismo, pedirem-lhes a ma.nutenção.do or
çam.ento como elle~ o organizam. · 
· Dêseja. o oradol" que o nobre pl"esident~ do 
conselho possa. C1bte1· para si eslo. glorh di ulte 
da qual tantos outros têm naufragado. S. Ex., 
que tem por si todo o partido Iiber3.l, s~ja hs
b.litG forte para realizar o principal C!llp~nho 
de::.te l'a.rtido, isto é, ol,ter ol"çamen.to som dc
ficit, o1·~.arnento equilibrado,quc sej:~ a expres~ 
slb da verdade. 

A lta{ia fer. desta questão do dess.pp:lrecl
tnonto> de deficits do orçament·) o seu princi
pal ompenbo durante longos annos, Olllpl'C
gaudo todos os esforços para que o oJ:>.;.aUlento 
representasse a verdade; não de~se ná sua final 
liquidação os desastres ~uccessivos de de(icits 
accumulando-se uns aos outros, e a ltalia o 
conseguiu. . 

Pois bem, por que não se consegue o mesmo 
no Brazil, p 'iz novo, em que tudo está por 
explorai", em que a industria começa e o sQu 
desenvolvimento póde ser .mnito mais mpido e 
espantoso 1 

.. Em'[lenhe-s~ em torno desta idéjl. o nobre 
1jresidente uo conselho, faça do seu o.-ç::uneuto 
uma. realidade pedindo · aoiii seus amigos, não 
éssi ·precipita.ção de: 'lue muitas vezes dão 
prova, !lllll! o devido cnterio para realiz~r o 

grande desideratum do patriotismo de todos, 
a verdade do orç:•mento. 

Aa caus<l.S deste gTa.nde m'tl, desta d&sordero 
parlamentar que todos confessam, mas da qual 
nenhum deputado tem a coragem de afastar-se, 
são complexas e devem fazer parte do pt"o
g::-amma do nobre presidente do conselho. 

A yoz eloquente do nobre deputado pelo Rio 
de Jaueil."o d'cbrou hont'•ln quo no Brazil exis
tem tres estados, o centro, a provincia e o mu· 
nicipio. . 

Os deputados que representam mais dire
ctamente a p1·oviucia c o município não têm 
meios d<:! faze1• face às suas exigencias senão 
vindo sufóü-~ os lna;!rOs rec:ut•sos do ot"çameutCI; 
é pt·eci~o tarnbelll, p:ll"'' poderem conter a. ca
mara nos limites determinados pelo system~~o 
representati~o, que os dous gr-andes corpos, as 
duas grandes entidades. a província e o Plil
nici1,io sejam fortes c :~oderosos. 

Desceutralise-se a ndtninistra.ção, dêm~se re
cursos ã pt·ovincia, não se mutile o acto addi· 
cional, mües pelo contral"i:J de-se maior lar
gueza ãs faculdade> pr-ovinciaes, :mgmentem-se 
os recursos da lH"O\"Íncia, dando-so mais cles
envolyimento ú sua acção. pass:tndo-se mcsme> 
do centro das :ll'CHS do thcsonro alguns im
postos pot' olle arrec:J.d:ulos pa:·rc a proYi n c ia, 
descentralisem-se os diYersoE set'\·iços,passando 
para a p!"Oviucia ;tquillo qne e propriamentt; da 
.;ua competenciu., daorlo-lhe fa.cnldade p:\ra no
me:tr os magistrados de primeir,, entrancia, 
para exercer a sapt·em:t in<pecç:to em tudo 
quanto e verdadei'ratnente provin~.ial e em tudo 
quanto ·não dfecta o inter·esse gerni do Estado; 
aug:nente-se o pre.lominio do municipío, esse 
~rn.ndr; baluarte das noss~s liberdades, e a. camara 
não trat<J.rá das nec~ssi<lad~s do.!! municípios e 
das pro..-incias mas, vota.rà de accôl'do com as 
reclamações do goyerno, porque os dQpatados 
não terii:o de dar couta.s a provincia, !LOS seus 
committentes do que fizeram, das suas recom~ 
meudaçõcs, do seu desideratum, pmque serão 
attendidos pelos ))equenos pa-rlamentos provill
ciaes, e assilll os principias do s.:stelntJ. repre
sentativo, atioptados pela Inglaterra., tel'ão a.ce~~ 
ta~:.to entre nõs ~:~orque são o~ unicos verda
deiros. 

Emquatllú o pntid.o liber(\.1 niio fizet• da des· 
centralisaçâo administrativa o seu principal 
empenho, emquao.to não der desenvolvimento 
a ~sses gr:tndes princípios por que pagnaraiu. 
em 1832, 18:34 e 1842, a n:~.ção irá. mai, tendo 
um simulacro de syst.Jma. representativo. tendo 
na libt>rdad~ política· umn. figut"a vã, uma uto
pia sem valor na pra.tic:l, sem nenhuma repre
Sllntação. (A.:poiados .) 

O SR. DuQuE-EsrRAD.~ TEil:.EIK,\ : - Quão 
longe vai o programma do Sr. Martinho Cli.m
pos. 

O Sn:. CANDtno nE ÜLI'n!:n•tA. :-Era o mesmo. 
Par<l. honru daquelle estadista deve-se dizer que 
sempre teyo estas iãéas, e que apenas foi tolludQ 
pelo tempo e pelt~s urgencias dA. occasião. O 
nohre [!residente do conselho nesta. parte llão 
h a de ser m-a.is feliz d9 que o seu antectl$110l', 
porque nesta. sessão, com os grandes embaraç08 
cread()s ne5te recilüo, o pouco pra•o que falta 
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par:~. a_ conclusii.o: dos (trabalhas, nenhuma re- o empenho da camur~~> que, ao lado da lei qU:a 
forma poderâ apresentar. Não hl).ja illusão. A gar«nte a liberdade do voto, haja ta.mbem a li-
presença do nob!'o presidente do conselho na herdade dajustiça. . 
gabinete, o emt progr:t.mma, jus•ificam inteira- Quando o magistrndo é hoje o julgador su
mente o grande bom senso politico do seu an- premo do cidadão e em ca.sos detürminados nos 
tecessor, dizendo que com a éamara (ICtuallh~ pleitos eleitoraes, não comprehende o orador 
era impossível obter mais nada alcim do orç,•- que possa substituir a nossa magistratura tão 
menta. manca como se ve. 

O nobre presidente do conselho vai compre- · Venha a t•eforma judiciaria, o juiz perpetuo 
·· hendendo as causa• como ellas são. S. Ex. vai da constituição seja uma rert.lidade, cercado de 
comprehend·~ndo tambem que nest:J. sessão lho todas ·as garantias que toru·em effectiva a. sua 
é impossível obter mais nada alêrn do orça- competcnda, e seja ao mesmo tempo rodeado 
menta. de element.:ls que to~nem a. !Ua missãe uma 

Pois bem, que 0 orçamento seja ''erdadGiro,que verdade e garantam os cidadãos. (Apart~s ,) 
delle desappareçs. 0 dejicit, .,1ue se 0 comb:lta 1-'az,"r-se a rGfo~m~, po~ém só am)eneficio d3. 
com todos os elementos, e S. E)(. J"á terá al~u- magistratut-.<, deu:ando-lhe os meios de poder 

' 1 - abusar sem a p·) nali,•ade imm•,dia ta, essa re-
ça.c,o uma grande g o na, a mais insign·~ glori~ forma de nada valera.( .-!peiados.) 
que um estadisLa. qualquer tem alcailçado ncst~· Mas, agora é estranha esta discussão. 0 as-
pa.iz. • sumpto tem de ser trazido ã tela. do debate, por-

Alguns dos serviços do rninistcrio da bzend:J. que 11 geverno pl'Ometteu uma proposta. de 
chamaram-lhe particularmente a o.ttençào e por reorganizaç:<ojudici,tria. Nesta oceasião todos 
isso suggere ao nobre prcsident~ do conselho di•cutirão; o que o orador q~iz tornar evidente 
algutllll.s pobres idóas que o estudo deste as- á que esse juizo privat1vo dos feitos da fazc~nda 
sumpto lhe tem indicado. nenbuma vants.gem tem trazido para o thcsou-

A organização do juizo dos feitos da fazenda, ro, e tere. sido uma fonte de gram1es vexames 
a ruaneil'a por que este serviço é des.;mpcnhado para. o cidadão. 
deixa muito a des<jar (apait<dos), e realmente .A. divida :>ativa e de treze mil e ta.ntos contos, 
as vanbgens que S'cl colhem de b] ~erviço e data de 1808. 
nada V<llero, ou antes, são minimas comparavas Pois bem; essa divida activa nunca se esgo
comos gr~nde< s~cdficios e gastos qu~ cm:tam. tou, s.nt~s cada dia vai augm•mtando. O or~a-

0 juizo dos feitos da fazenda tem. no orça- mento calcula em iOO:OOO$ a sua arrecadação 
menta q u·~ se disc tz te, a ve1·ba de i :31 : 000.~ ; rn as an nuaL De facto, nos do us ultimos exercicios 
esta veroo não é ;t realidade J?0rque aqui tra~'l--S& arrecadaram-se, em um setecen~os e tantos 
apenas do pessoal do ruimst.~rio da. f:1zenda e contos, e em outro seiscentos ·e tantos ; mas a 
das despezaa feitas por esse ministerío; ruas ~ divida actiya data a., 1808 e até hoje não se 
camara sabe que os juizes dos feitos d:J. f"'zeada conseguitt realiz:1.r a cabrançs dessa divida, quo 
são m:<gis~r~dos nomeadoe e pagos pelo minis- tem s~tP.nta. e tantos annos de data. (Apartes.) 
terio da ju~tiça. P or qu<:! est:s.s divida~ figuram ainda em 

Ra quàtro ou cinco juizes dos feitos da fa- nossos balanços avoluooa.ndo"os, sem serem ex:
zenda. uo Lnperio. Esses juizes a 3:600$ por tinr.tas '! 
anno, dão 18:000$, que juntos ''os 1~:000$ ele- Lerobra·s~ o ol."ador dt;l que n:t provincia de 
varo a v•~t·b~ a 150:000$, pouco ruais ou meno~. :Minas ha. ainda dividas activas importantes 
Alem disso, pela maneil':~ por qne o set·viçoe que datam do t••mpo colonial; ha, por e:templo, 
dos~rupenha,lo, ~L fa~enda das pende muito di- a de Jos<l r.adl'igw;s de Macedo, da Campanha, 
nheiro inutilmente com execuções que não dão que foi dono da casa em que fuaccionou a 
resulutdo algum. thesourãria. do fazenda, e a d~ outros contr!'.ta-
Expcd~m-se milh:J.I'es de mandttdos de: ec- dores de dizimas em tempos anterio!-eE á inde-

brll!IÇIIS, m:cs antes de cxpedil-os o Estado paga. pendencia, e que não solveram os seus de
:tll custas ao jui~ c ao escrivão . .Muitas yez•'S o bitos. 
o!Ticial de dilig•mcias da. execução não on- E stn demonstr:1.do que 0 ser,·iço é ms.l feito, 
contra o devedor; morreu, não Lem recurso que 0 jllizo dos feitos ,não t~m justiJicação, ao 
algum, b.nç:• a sua certidão, fn.z as suas contas, passo que e unt:c centralis:cção perigosa o in
voLta para a tllesout·aria, e ella ainda p <g·a asSlls conl'<:miente : ~ um Yex:une para 0 cidadão e 
custas. De sorte que a cobra.nça. não se realita ao rne;mo-teinpo fonte d~ prejuizo para a 
e a fazendtl tem gasto grande somma com elh. f:J.zend:t. 

o orador p<ll·gunta : quer-se continuai" esto 
1 

e" 
0 

met'o d~ r.~.er a 
systema 1 De certo que não. · U~!A Vo__z :-IIIas qua ~ " 

Não só niia e~tá de harmonia com as princi- arrecadaç<to ~ 
pios liberaes a manutenção do juizo privl).tivo - o SR. CA~nmo DE Or.rvEil'UI.:-E' pcr,mte as 
do~ feitos .da f~zen~, ~omo est~ ,juizo, p:ta sua I autoridades locaes. (Apoiado~.) . 
ma org~mza~,ao, d~ lo" ar a. preJmzos da fa.zen~a · Os nobres antecessores do illn,tre pres1dente 
que_pod1am ser ent~doa com uma. d~scentrah- do conselho em seus rehtorios cogit:~.ram de~te 
saçao regular· ~o 

O oraddr sabe que faz parte do programm.a assump • . . . . 
do nob1·e m·esidente do conselho a r.·forma ju- J O illustre_ Sr. _co~alhell"O Sa:ratva ~edicou
diciaria. 's. E:.:., como grande complemento da~ lhe um ca.~1tulo, mdtca.J?-dO ao pa.rhm~nto a!
lei de 9 de Ja.n.eir(), qu{:r Qrga.nizar uma m""gis- guwlLs :nedidas necesaarlaa, m!IB a proposta nao 
~a~~ inclepelldenLe e tbrtB'1 aendo actualmente era radical. 
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Entende o or:tdo~ que, ernqllallto não voltarem I urna das I!Ue perturbar.un ~ tranquillidnde do 
as cobronç-as da fs.zouda para a j•1risdiçüv cow- p:>.iz no lado das outras leis reaccion 1rias d:~ 
mum nada se terà melhorado; o Est.:ulo nad.'\ Jn:)>Ola épvca. 
lucra'râ, e os vex:uucs eout~a o pobre contri- Est:i. certo de que o nobre preside:11~e do con-
buintc tom:>.r-lomaior desenvolvimento. sel_ho que quer o pro~r3~:"a. de_1869, uã'o ha de 

U)I SR. Dli:PU'UDO :-E póde acl"escent.nr dcm,.ar d? pwte estas col'I.Side!_raçu ::·s.: '!lelho~ndo 
ue muit.'\S yezGS 0 contribuiutc só sabe da di- e npcrfelçomdo a 11r:ecad•~çao da lllvlda actwa. 
~- d d ,-;5 0 meirinho à. porta. (Apoia- Com Lodo~ os ~'e:tames.ealprega.dos i?Cio .fisco, ' I a qu:ln o a ll.rl·ecada.ç:~o a.tnd, aS5llll o n.uUa.; o, sondo. a 
dot.) ·.. nossa dividn activa de 13 mil o tanlo3 co:1lo~, a 

O Sn. . ÇAN?IDO DE 0LITE.IIt.\ ob~orvo. quo p,;,rcimonb com qu1 se r~~ a coorança a.nnu ,1, 
nn. su'~ l'ro~·1nc1~, e falb com .conhec1mento de que ni!o pasH de 600 3 700 contos . prom be01 
causa. por~uc fat pro_c~rador ·fi~c:tl da thes~ura- n. pessiro:l. iostitui~ão dos juizes de fsitos e o. 
-rari~ de Mtna.s, ha. dtVldas de diutnos antortores necessidade de reformal- : ,assim cowo a neces
á eonstituiç~. de 2$,3$. 4.$ e 5$ que têm. atr.is sidado de reformar os principias de admio.is
de si uma c md t <le custas no v:llor do 40$, 60$, tração l'elath•os à. escripturação o lllnc;.amentos 
70$ e 80.$000. dtl dh·ido. :~ctiV3. 

Por c:\usn. destAs dividas insignificantes_, prc- Pass.·mdo n out ro M>nmpto, chama:-á 1\ at-
dios importantes \'à> :i prr.ça;. ~zem-se v1ulen: t~ nçào do nobro presidente do conselho pa.l'l\ a 
cia~, perseg-n~se o con_tr1bumte ; po;:que e Typographi~ NacionaL A Typographia. Na
stlbtdo o m_odo por que mmtas \'e:z;os o rog1mcnto ci~nel, que começou tão modestn., tão ob:;cura 
de cust.'ls e exec_ut_:td~. . _ nos prisn2iro$ tempos de su:~. fu ndaçio, hoje ê 

Entrel1nto o JUIZ <:os fotto; 0.:. úzendn., que um estabel-~cimento sllillp~uoso, dota1lo de todos 
ro;ido na capital da prcviucis., não ~~: os ru:~.ehinismos c ap rf~içea.mentos d:~. n~te mo
desses abusos; C_Apede ~a.n_dado, e tl ex~:u~ e derna., mas est:l.beleciinanto de que o Estad? 
confisih :1.0 offictal d; ~ JUStlç:i., que pratl.c.'l. vse- nenhslm lucro .ou proveito tira. Comp:u-c-se a 
lenciM a abusos, ame~~ çando :tos. parttcllbrcs receita da. Typograp!:üa. Nacional com. :1 sua 
em nome do :fi,co. (Cru.::am-se mwtos aparte$.) dcspeza; co:11pa1•e-se tambBm a. l'eccit.'\ co1n a 

A legislação fiscal Q previdente; ella ~ã~ quel' despe:t.'l. do ])iario Ofji.cial, e convirJo todos· 
nem. o vexame do collectado,nem o preJUlZO ~o em quo n r.!c~il;a niio compensa os g:l.!itos eno:·-
thesouro. mos que s') f<J.zcm com Gste e~tab~lccimcnto. 

Ha um decreto ào min!st~t·io da f:1r.~~da N!to cOujprehendo o orador o Estado emprn-
marcando um prazo pa.ra hq~udação d:\ dtVlda znl'io; mas infc:!izmente ec::t nosso paiz o Estn.rlo 
incobravcl, e nelle se determiDa a m~rcl1:s. (JUQ 6 tudo . Tern-sa o Est::.do indllstrial : o Estado 
deve sogui1• a ~h~sou~ria de f~~enda pn.rú d~- typogra.pho; o ·~·s t:ulo cri:Ldo• de gndÓ, dono do 
clM·ar cGrtas d1v1dns Incobr:.vel~> o d•r dell:t:s fnz·:nc!:J-S de cri:lção ; omfim o Estado en\·olvid!l 
baixa. no.livro da divida activa. fois bem_; cs.-se em tttdo; ma~, em regra gera.!, todos os ~orvi
decr~to e le~tra. morta_ Em quas~ todas :li. J~ro- ços Q\te e~mo eot;:-egucs ~o Est:~.do, fór:l. ela sua 
vincias continuam !1 figurar !lo hn·o do.s d1vid:ss miss!lo C!S(lCCitll. s.'io 111al feitos ll com grnnde 
activas que são mcotrave1s, e ~p~c!l1-se tl~spc-.:;\ PM'l\ o pn.iz, r1nc :s.flil:\1 é quem p11.~:1. 
tnandatos p::~.ra i ", V. e 3"' vcx con tra 1nel~v1du ~J.!lo. 

quo não podem solver seus debitos. (lia. al!Juns Po•· mawrcs asforçvs que cmpregne o nob,·e 
c;.partcs.) · · · d ~ d lh · bo Quer o orndor que se cu:npu o dcc:eLO c se mtnt~lro "Hl:!~n n, por me OI' q~o SeJ'I. a n 

b 1 te · e ·no \nli.=eu•c vontade de S . 1~-x. c ela Cl:n:~.ra, nao poderi do.r 
rest.'\ e ~ç:~. 0 nn nor_ r gu_ "· : " . • ' um\ circuln.ção '\'olunl:!tria ao Dinrio O !fi-
nos logares eo1 qna nao havm. JU17.0S de !~tiOs . l 
priv,ttivos, 3l! eust~s eram j!ag:l.s aos offiClacs,· ela • 
depois de cumprid:1 a diligl)ncia, e pagas peb~ Este jor113.l, p:>r caunJ que o or .• dor nii:o 
pnrlee; e!ltretnnto hoj,, C'OIIlll.YÍ50S do lbesouro, quer esmerilhar. mas qu·~ cst;"io na conscionci!l. 

.. as custas são p~gas r.or ant ·cip~ão. Eslc c do! todos, niio LG•n a~sign:tntes, n;'to ó procur:~do 
· o sen-~odo da. expedição do grande num ··rodo \'Oiunl.'lti:tuwut~ potos cid"dio.>; de sorto que 

mlllldlldos o.os centos c aos milha.re'. OJ j ui1.1~$ recursos a1tifid:tes " ató não muito hb'<IO~ tem 
o escrivães querem -percel>cr suas custas antes sic,lo oroprogndos. ~bndo\1-SC fazer a. distribui
de tudo, e tornam-M verda.:hit•os solicitadores ção gr~tuita do Diario Ofiic•al po~ todas as 
dio.uto do pro~ura-dor fiscal e da ~h<!$Ourn.ria do aulorid.r.dcs, c:t.mar.1s municipaes e ,it\izea de 
fazenda, para ox]:cdirem certidões de dh·iua, p:,?. . O qn~ revela est~ e~podiente 'l Ro\·ola. 
afim de e:o~:pedirem os m · n_datm., . . • :~.penas :r. pollca c:.-cuhçíio voluntari:< que t~O\ 

Si prevalecesse o r'!glmen :~nt·;nor, 1s~o c, o Diario Official .. Ninguem o procura de 1notu 
si as custas só fossem pag-as depots de !<, 1~~ a proprio; ó p1·eciso qua o goYerno v.i :uli'l.nte 
diligoncia, ccrt.amentJ a f~end:r. não ticha d(n cidadüos revestidos de carD.·ter official e 
prejuízo, nem hwia ta:nw. pr ess:1. da pn.rt;. dos 1hcs de STntuit•\rncnte o Di(\rio O /ficial. 
em . r.~g.tdos '1m cxpedtr mandados. Ass:m; a H si o s ,r \'iço de.'>S' folha oflicial ao me11·.s 
instituição de juizes dos feitos não e-liber:~.l , é satillfitess~ os nobrçs intui ~~ do bgislador, tudo 
eminentemente centralisadou e é fatal aos in- I'Sl.<\ria comp:ms~do. A Typographia Nacional 
teresse's da fazenda e aos interess ·s do paiz · tom machi11ism.:~s ma.gniti;;os, •}:s:cdl.mtc m~.-

Convóm · descentra.l.wr j~ este scrvit.o. Roa- ler!nJ, 1n:1.1 t~m pessim ;s crnp~gados, em regr&. 
lize-so o p~ns:lmznto da constituição. qoe abo- Dinriamento se rcchma na C3m:•ra contr.1 os 
liu todos os privileg-ias de fõro; ra-rogue-se n erros e defeitos, que sJ ea-contrarn nO!l .A11nacs 
lei de iSH! lei eminent<lmeole ceolrnli~>o.dor:s., Pm-l~mernares. (Hcr. w11 aparte.) 
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Falia dos ODlprQg!ldos seeun~laJ.>ios. Dia.ria- , O Sn. CAXDIDO DE 0LlVE1ful. COJJcorc.la. com o 
mente ]'eclo.m:l.-~~ contra. o modo por que sã::. !nobre deputado que certos serviços.não são da. 
&dult~t•ad,,s e complet:1mentc estragados os dis- compat(lncia. do Estado e que é uma inver.ão 
cursos, tondo cada orado~ a ne;~ssidllde ou de dos principies a intuveução <4J Estado nesses 
não l~r o que se publi~a, como fa~ o oradot·, ou serviços. E' uma inversão dos bons principias :1. 

fazer reclaml9õ<:s colli;ta~te~ na ea~ara contr:~. mn;Jtenção _da fabrica ~e ferro de Ypa.nema 
O> erros o Olll1ssoes do Dtar~o O f{ic:al. (apo1ados), e ta.mbem ,VJver o Estado de ;~.lu-

O material é bom, u1as o pessoal destim:do gueis de predios nacionaes e poss11ir fazendas de 
a. dar vida a esse material não e dos melh.or!ls, Cl'iação e cnltul'a, come tem no norte do Impe
não preonch.e os intllitos de que~ quiz erigir rio ; mas ou.cros serviços que se destinam ao 
a.quelle esbbelccimento em publicador dos de- bem ger:~t do paiz, que s:Io de grande alcance 
bates p~rlament.:l.re~. Era. melhQr até que s~ social e politicQ, não podem deixar de Ml' dl 
supprimisse esta. verba da despeu.. admiuistração exclusiv-a do Estado (apoicvl.os) e 

Na Europa., em geral, não ha p:Iblicaçíto o !li- devem constituir o seu monopolio.' , 
<:ial d,)s debates parlamenta.rea; isso corre por Que diria o nobre deputado si o Brazil ti-
conta do jornalismo. vesse o regimen de alguns paizes qus faz~a.m a 

Em Inglaterra, Ol dJbates sã~ pllblicados por ar1'"mataçã.o do sel'\'ÍÇO do correio"! (Apart~s.) 
conta dos jOL·nacs; o Estado não faz despeza al- Si o Estado. :J.l.10lisse a rep:trtição gsral do 
guma com. a ímpNnsa; isM talvez por causa correio e contrata$se o· serviço com um pa.rti
dp. ficção constitucional ingle7.a pela qual se C(Jlar, o pa.iz só teria. a p~rde~ com semelhante 
reputa que :ts s:;ssües do parlamento são se:npro desclassificação. (Apoiados.) 
secretas. A gn.rantia do segredo das cal'tas, e~pressa 

A camal'<J. po:lia t.:l.mbe:n doix:a~ a publica.çil:<> na. Constituição do Imporia, seria inteirament~ 
dos seus de bates a cargo d\ imprensa, e muito illusoria, inafficaz, o sigillo das cartas deixaria 
mais lucriLl'ia o p~iz,porqu.e os disaur~os set·iam de ser umdit·eito individual (apoiaclos), 1icando 
mais lidos do que sãJ hoje o a v~rba d:J dJspe7.a á mercê dos abusos e attentado> dos partícula· 
desappareceria. r~s; essa g-arantia deve repousar na responsv.-

Os resurnos do Jornal, do Co;;~mer.::io ~o os bilidade da autoridade publica. represenhda 
· l · · pela t•epartição do cone i o. 

~ue ma.ts cltores têm no PlLZ ; e quando Ulll A instituiçib do corr.)io não á para <iar h<cros 
eput.:l.do quer c1u2. 0 s~u discurso seja. lido por áo Estado e aids ndmiaistraçilo do correio quo 

e~t13nso pelos seus eleitores, t~m necessidade somente ~sar lucros. 
de pagar a. um jorn:~.l, <fUG 0 t~ anscrava do Atknda-se para 0 exemplo dos Estados Unido> 
.Diario O ffiaiaZ. , onde o correio custa sacrificios ao Estado, como 

O SR. Co:-.'T.\.GE~r : - Qu!'l! o outro joJ•na.l, a L'oi rev,:hdo pelo geneml Gran.t na sua. men· 
não ser o Jorw~.t do Com•lteJ·cio, ~ac póde pu. sagew de 1875. 
blicat• os debates, como est<> o faz~ A Fr.mç,~ r:onsen•1J. quaai o equilíbrio entra a 

O SR. C.,. .. miDO DE DLtVE!l\A;- Todos pu.bli- receita. a a despeza do correio, mas é preferível 
càm. o e:t.ernplo dos F.st11do3 Unidos. que de par com 

a grande re ~e i ta torn ti.' grande d espoza ; porq a~ 
U}! SR. DEPUTADO :-Dão idria do discurso. e pr~ciso comprohonder qne 0 serviço do cor-
O Sa. C.umwo Dli: OLivEIRA, pt•m;ag(Jindo, raio é eminen~tlfilOilte n:~cion:ll, e quando a. rc

diz que o nobre c.lGpul.:l.do que enceto:1 o dab.ttc, c cita. não puda1' cobrir a do~pcza., o Estado tem 
entt·e as 1nuitas verdades que disse, na sua o\Jriga.~~ío dll suppor.tar os enc~rgos. Ainda. no~ 
lingun.gam eloquento, a a que!llcom tauto prn- Esta.d·Js Unidos se1npre q_u<il a bxa pest sobt•c 
zer acmnpanh:t e ouve, foi um pouco injusto n<t o povo, [H'OCUl'a-se diminu!I-a, pot·que esse ser· 
apreciação que for. de certos serviç.~'.s 11. i'aL'go viço é neces~ario ao b~m geral e pl·ognsso d~ 
dGl Estndo, que S. Ex. desejn:1n vo1· deBilllJ..>nrecar aociedade. 
diLS verb!l.S do O!'ÇiloLUento. o Sn. F. BELISA.RIO : - o serviço publico e 

O nobre deput~do partiu de u111 ponto dG vis- o que mais sobreen.rrega, ou anteao S. P. n1s 
tn e:rolleo. Considerou o Eat.ndo na direcçiio ea.rt:ls. 
dos se,rvido~es publicas lU\ p~siçiio elo nega- o Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA: - A_repartiçã~ 
éiante, do in<lllllltri:l.l, do emprdteiro, que visa do telegrapho muito p~queno lucro dá ao Estado. 
lucros e sõmente o pt·oveito proprio, As$im E' ce~to que ho. 0 telegrn.pho submariB.o, em. 
S. Ex. nas dh-eraas c varias .series de s.erviços' preza. particular; ma; snpprima-se o t~legrapho 
de qu;) se occu[lon só procuJ•ava ver o pr.:>veito do Estado e ouvir-se-:1 0 grand' clamor. da~ 
pocunbrio que o Estado tirava da ewpre~a províncias. . , 
que tinha. tomado a seu Mrgo. ,Qu.em não sabe qM as despezas do telegJ·aph~ 

Olhou a causa d2 modo que sôn.chou de.ficits. submarino são muito lllais fortes~ (Apoiados.) 
Abriu os ba.hn.;os d"l rep3rtição d::> Mrreio e O telen-rapho do Estado póde não dar :proveito 
ach.Oll da[icits accumaladoõ. !';u.carou M. ad:ni- . pecun~rio, mas dá grande lucro ao E~ta.d': na 
nistrações dM estradas d3 fe·ro, o servt:<o d:Js transmissão ra.pidà de suas commurucaçoes, 
telegraphos. e em toda a. part~ , S. E1::. nu de- e a mesma. vantagem tiram os pa~ticl!lares. 
fidc, só achou pe~das pa~:1..o ?stadoem.to.·no (Apartes.) 
da di,·ceçilo de3t·;s lmportnntlssttn(iS sel'nços o Alem disto, deve-se attend,~r as circnms~-

, quasi o,,inou ['Cla suppress:io deUes. ... c~s pecaliares . deste p:l.iz. O Brazil â pai~ 
o Stt. Axmv.DE FHWE!R..l:- DClsejar maior novo, a iniciativa desses grandes melhora-

rall.d:• uão e querer supprimi~. mentus como o telegra.l'ho e M e•trada.s de 
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ferro , que fazem a g-loria da civilis!lção moder-
;Gta., d&tn.m de pouco tempo; as estradas de ferro 

de 20 annos t:llvez, o . telegrapho quasi desse 
mesmo tempo. São instituiçães nova~ no pai:r. e 
o serviço não põde dar os grandes 't"esultudos 
que d$ na Eu.-opa, nos paizes antiges Ollde a 
popul.'tção vive aggloolel•ada, onde a indnstria 
se ncha l:u-gamente desenvolvida. 

Cresçam os centros do população, desenvol
vam-se as nossas industrias, que os seu11 resul
tados virão dapôr em favor·do Estadq que gast:L 
com esses scrviç<~s sommas importantes. 

O llOO't"e deputado foi ainda mais injusto n:t 
apr-eciação que fez do rend \ das estrad;~s de 
:ferro e dos erros que o governo tem commct
tido n& constru.cç5.o e direcçfu! dessas estrad, s . 
Certamente não é a mdhor escola economica, 
a<tuella que quer que_o Estado tome a si <\ 
construcção e exploraçS:O das íerro-via.s _ 

A Allemanha faz monopolio na construcção 
de esttadas ferro e cont.a 17.000 kilometros 
costeados pelo Estado ; a Belgiea t~mbem tev~ 
uma rede de estrada~ de ferro sob a direcçiio 
do Estado. constituindo propried:1de sua. 
· Na F ranç.'t tambem surgiu a propaganda em 
favor dos ta doutriila., procurando a republi~t> f<i
zer acquisição de ll:randes emprezas desta 
ordera . 

Não e o system:~.,e tanto assim que de i40. 000 
kilometros de estradas de f~~rro que tem a 
Europa., a.penas a B0lgica e a Allemanha as. 
tem administradas pelo Estado. 

O Sll.. FR.A:-;craco BELrs.uuo:- E <\ Ita.lia, 
e a Austria.. · 

O Sa. C.<Noroo nE ÜLIVElRA diz que poucos 
paizes, e que uma obra recente tirou-lhe a este 
respeito todas a~; duvidas, a de Edmundo Vil
ley, O papel do Estado nas rc~iíes ccono
micas. 

Ahi. se a.present:tm d.'tdosreceutissimos, mos
trando que sô a Allemanh:l e a. Bclgica cos
teiam as estradas de ferro por conta do esl:l.do ; 
os outros pt~izes têril algumas cstr:\da.s de ferro 
confiad.1s ao governa. lll3.S em sua ruai•1ri<~. são 
e:s:plora.çõeo plrticulares-

O Sll:. FEr.rcro DOS SA:-."Tos:- B·~m; mas os 
gr:~-ndcs tronco! pcrtenc ·~m ao Estado; é o ul!!
lhor systema. 

O Sa.. c ... :mroo lllt Or.tVEil\.\ responde que 
sem duvid:t nenhuma_ 

Si na Europa esLa doutrina d11 confiar-SI! a 
compallllias particular~s a .,_dwi nistr;uvão IJ con
stru'cçào de estnd~s de fet-ro ê su,tentada com 
vantagem, 'como sendo melhor doutrina .eco
nomica, a mais conset~tatlea com os p ;-incipios, 
devo-se attenãer" á que nos !J.Chamos no Brazil ~ 
ai! nosaas circurust9.ndas são inteirament•) di
Yersas: ha um ábysmo immeuso eutre este paiz 
e os paizes europeus. (.4poiados .) 

Si em i858 o Estado não tivesse chamado .a. 
si a construcção da gr:md 1 ar teria Illl!lional, 
que a2 chama estra.da de ferro D. Pedro li, o 
orador duvida que· o in~e.ntivo para novas con
sttacçõ~s~ tives>e ,·indo tão espontaneo, tlio 
largo, como se manifestou. (.4.poiados.) _Era 
preciso que o terreno fosse examinado e e-xplo
rado por uma grande entidade; era preciso, em 

um paiz novo,setn in.icia tin ou ~ntes <le inicià
tiva rud irnentaria, . partisse essa e'l:ploraçito 
do grande centro - o Estado - para que a. 
illicintiva. individual, tii:o racb.itica, tão de 
finhada ainda, se avivasse ou antes se a.pre
sents.sse, embora modestamente. Si o Ea
to.do não o fizes;;e, :1. província de S. Paulo 
ainda nílo veria, como está. vendo, a sua zona. 
extensa cortad~ por tão importantes estradas 
dl) ferto ; a rrovincia de Miu9.s mesmo n'ilo set·ia 
a ind:l aer\·ida peh. companhia. L<lopoldina, pela 
Uni~ o Minsira e por tant!ls outras que ,\l.li se 
vllo le,·<tnt:l.udo sobre a protecçio official. E' 
preciso que a provincia ou o Estado subven
cione taes emprozas para que ellas a.ppareçam 
e possam levantar capitaes no paiz ou .no es-
tra.ngeiro. · · 

Foi tàlvez um erro economicl a construcção 
de cer tas e.<tr:ula« de ferro no nGrte, como por 
exemplo a P.strada de fet"ro bahiana, llo do Ca
mocim. e outras; erre economico no presente. 
porque nãosãoo~ terrenos mais ricos, nem os 
m:>.is productil·os. a. que essas estr:~.das vlio 
servir. M:ls em boa hora. póde-se diz~ r cora 
j usto orgulho. o Estado tomon a si a con
s~rucção e direc~.ão da. cstrah de f•!rro D. 
Pedro !!. E' preciso dize l-o francamente: elln. 
é a melhor ,joia. nacional. E aquelles quo 
clamam contra o seu prolong-amento, aqu··dles 
q_ue Yêm nisso utn grande erro ecooomico,têm-se 
esqu~~ido dos <lados estatisticos e do estudo das 
zonas, :1. que a m.esma estrada Yai servir. 

Lerar a estrada de. ferro D. Pedt·o II ao inte
r ior de Minas ~ seJ•\·ir :10s terrGnos fertil issimos, 
que l1lli esper:~m apenas o trab:llh.o huma.no para 
produzirCOJ espontaneamente ; loval-a à mar
gem do rio das \T ~lhas é tra7.er !i concurrencia 
dos centros consumidores as grandes J{que~as 
alli $O:•ultadas, r iquezas naturll.l!s, riquezas mi
neraes, riq.nezas mesmo agrícolas, que só es
peram a facllidadc do transporte pa.r:s. terem um 
desenvolvimento espantoso e gigante$CO. 

,\ te ha pouco t o.mpo no parlamento 1' entre os 
n ossos homens de estado .. inga.va a. idóa de <lue 
foi um deplor:we l eno fa?.er a cslrada de-ferro 
de Pedro ·n. passól.l' além do Juiz de Fóra. Um 
dos ministros mesmo da situação liberal de
chrou ao orador qui'), si tivesse subido :1() poder 
deus dia.s a.ntes. essa e;;tra.da não teri,-t passa-lo 
de Ba1·bacena. l\hs ahi estão os dado~ cstati:~~ 
ticos dCJmonstrnndo que as despcz:~-s feitas pelo 
Estado com o prolon~<amcnto da mesma estrada. 
al\1\..ncnte compens<tdas têh1 sido. 

No e:~:ercicb de !870-:!SSO, a estrada de 
ferro p. Perl.ro I1 rendeu· 10;414:000$, e no·de 
i880-i8S l, 13. ()85:000$000 .. 

A despeza no e1eercicio de 1879-1880 foi 
de _5.3~9:458$7~19 , e no de i~-1881 . de 
6.0~3:124$000. . 

Hou\·e, consequentemente. neste ultimo e::~:er
cicio, um sdào <le 7.032:000$000. 

Vê. portanto. o B.obre deputado pelo Rio de 
J~neiro, cuja .ausencia o orador deplora, que 
amõa. como obj~cw commercial. indústrial , é 
magnífica a direC\'.ãn dessa estra.da pelo Es
tado . 

Elh, com todos os esbanjamentos inherentes 
ao desempen ho de empreitadas ·por parte do 
Estado ; com todos os· gastos, superlluidades e 
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mesmo lt1>:o com que te: sido construid~ ; O Sn. CA.~Droo DI OI,rn:uu:-E' ·~erdade. 
coni todaa as sa:..< ·custosas a.rchitectaras, tem Mas não ê sómente po~ esh face que· a argu. 
CU&tado atÔ b.ojc 89.937:000$()00. · mentaçãO do DObra d1put:ulo e defeituosa; e.ind:l. 

Deduzidas de sua. · rende. as despezs.s do tll- roosroo que certas est:md.is de ferro n!tÓ dêm. 
timo o~ercicio, no valor de seis raU o .tantos luero ca os h a em que o Estado tem obrigação 
contos, fica um saldo de aete mil e t:llitos con- de co~;truil-a.s e ~Mteal-a.s. (Apoiado$.) · . 
tos, · que equivale á 8 4 9 "/4 do ctl.pite.l em- Pots nâ:o ha. estr das de ferro catrategica.~? 
pregado, quando pelas apolices o esLe.do paga. Porventura não s~ri , Ut!l. perig , immenso que 
o juro de ô •J.. · a · estrada de ferro que vai servir ti. fronteira do 

Vê, por consequencia, o nobt•e deputado pelo 11UI, estivesse eonfulda a uro3. companhia, e nil:o 
Rio de Janeiro. que no .seu pessimismo ã.~rc~- -fo:s~~~ ,u:raa propriedade nacionaH (.4po.iaclos.) · . . 
da. administração da ·sL,do, em relação à es- Essas est ·adas de ~erro nll:o têm por nm 
trada. de ferro de Pedro !1, S. Ex. esqueeeu-se lu crus industri:les; póàem mesmo trazer pl·ejuizo 
do grande elerncnto, que os algn.rismos de- para o Estado, mas têm o grande e impondern
viarn fornecer-lhe.: (Apoiaios.) Essa estrada vel vs.lor de garantir-lhe a. segunnç\ e oa· mo
n!o só e um s~l'VlÇO nacional. que uniea- viment:Js rapidos de sua". forças e tropas, ·<hda. 
menti! ao estado deve sor confiado, oon1o é a ev1ntualida:ie de uma g11~rra. (Apoiados.) 
uma fonte d'.' riqueza ilnportante para o mesmo Algumas dasestrn.da.siriteriores têm o mesmo 

·estado, é o m born negocio, n:~. phrase Vttlg-ar. 'fim, e até a p:·opri~> estr·ada de ferro D . Pe-
E' preciso não eaquecor"ainda, nesto computo <lro li, pode-se di~er 9.ue é eminentetnente in

dos r<J$llltlldos ma.t:nificos da estrada, outt•os d11s~ial e agricoh nS!tm como politica. e estra.. 
elementos imporbl.ntissimos Por <!lla passam t(lg"tca. • 
gra.tuita.Illente todos 08 materiaes que se d:!s · O SR. M.~.c-DowELI, :....:..M3.s creio que o nobre 
ins.vl'.m á. con~trucção de outra! estradas deputl\dO não ·eont~stou isso. 
(apoiados) ; têm passe gratuito os rnachi-
ntsmos d :atinados i lavoura. e a diversos O SR . CA.NOlDO Dll 0L1VJU'LU lambem não diz 
outros serviços. E até o ca1·vão, que consQmia que elle contestasse. 

· uwa estr:lda. de ferro min-,ira, tr .msitava gra- Porventura '•s lacro.s que $.5 estt•a.das de ferro 
tuitamentG pela estrada de ferro de · Pedro 11 t~az -m ao Estado provêm sú do lucro pecunia.
compendiados !!Ob a. epigra.phe-ma.teriaes de rto do tratlSporte1 Não, o grn.ndfl segredo, a 
ccnstrucção. (Apoiados .} · grande magia das estradas de ferro está jU!IIa--

O Sa. J. PENtOO :-Foi .um 3buso cls.mo- mente no :tppa"reei•nento d:rs novas industrias, 
no progrcs o miracu1oso que u pa.iz por onde 

roso . ellas·atr:wessnur obtem facilrn ·nte . {.Apoiados.) 
O Sn.. C4."'oxno D'& OTLVl!!tRA diz que foi p)r Compa.r •-se a renda gerl!.l e provinci.s.l,xnesmo 

ce!'to um grande abuso. nn periodo anterior ao n.pparecimento das 
HA cerlamanle abuso.!! e grm1de esbRnj'l- c estrad.a.s de ferro... . 

mentos n ~ ;~.drainistra!}!o da meslnn estra.d:.., . O Sa. M.\c-DowEC.L :-0 nobre deput!!.do fs.l
mas esses abuso< e esbanjam;,ntos dOf>Õem con- lou no ponto do vista. financeiro; debaixo de 
trÁ. hom<!DB e nio contra. a iustituiçiio. Seja r~- out~o puntll do! vista teria. C..'\birnento a sua ar
formada li a·lroinistraçã:O da astra<la, dê-se-lhe g1lmen1açflil no 1uinisterio. da agriC>Jltur~. 
uma. administração mais simples, etn q_ue a. ins-
pecção por. llartedo tb.e •Oll.l'O sobre os 8.lgn.ris.. O Sa.C.\NO!DOtlt.OLtvl!IR.\ r !!ponde que ar&U· 
mo.• seja facil e effica:l . da do Est:•do C<lmo a das pr:;vinci.•s tem augmen-

Tra.tc-S'e de l.'G~rimir os abusos. sendo severo tado ruuitog··a~<~s às couslruc~.ões fie estradas de 
contra a.s ptavar1eações e dos:nando.s, mas coll- forio (~>paiados); oll irnpusL:lS têlll· augrnentado, 
servandil essa. estrada que ~ a. nossa. ruelho~ por•tue est~s "'"~'nent:o>ul :l proporf}ão do •lesen
jeia., que é uma fonte irnport:tntissima da r1- vol,·inlento d11o riq,uez8. naciottal. Si nesta cGrte 
queza. do Estado. (Apo:ado:;.) mio se reuni$se .o pro:iucto da lavoura do café 

Penalisou realrotmte a.() orad r a emtnciaç:1o de tres ricas pro1•i ncias. ou duu dollu p.•i n
de opini:io do nobre d:·putade pelo .Ri.o de .la.- cipai"-Lente, o q_uo obteria a a!fandeg-.\ no q_ue 
nairo. S. Ex. disse hontefU que se de1•ia vender di:-. r e~ peito ;.os iwpost09 de-ex~:-tação ~ O ora
li. estrada dG ferro D. Pedro li pal'.l·:om o. seu dor pergunta ~ia riqueza ubhca nJo vai tsndo · 
produ c to pagar-se o p~pel-moeda; um desenvolvimento. embora ·lento, mas im-

« Deus uos livre de · tal.· fiCll.vnmos ae~se por tante, com :lS e · trndas que se.vão·const.ru· 
c:J.SO sem estrada o seut ili.D.h·•irl). -s. 111J.u ~ (.4.poio.rtos e apartes.) · . .. · . · 

O nobre deput >do ch:Jmou o. att··nção da. cn.- O nobte sC!nador pel~ Rio de Jólnciro d~ c~rto 
m:~.ra. para esse ,aparte quo "r;rmito propo~ita_!- não ata~:ou a utilid~de das estradas de" ferro, . 
lllente deu o oradm• ,. t ·or~ue e sua conv1cçao n~m esse espirito elevadi!simo podia cogitar de 
<illll immediatam nto depois da ·venda.· da cs- tal here-üa; mas e indubitavel que S. E~. en· 
tra.da coiD o m :tU systewa dos nossos g-overnos, earou"' M.ministrnçí'io das <Jstradas, por pl rte do 
com os erros que con~tantemente com.a·•ttem Estado, sob um prisma. um pouco estrei~, .vendo 
quer liberaes·quer conserv:dores, ~ova.s· emis- nelT~ ao>•ma.s o lucro material, pccunum~; 
aões do pa•lel-mo•lda s• fnnam <l assun.ficM'!:l-S<l Nii<l ob~ta.nlo desloc.ado da. ·presente ·dl!lcus
privado dà estra.d:l de fer1·o e do resgate ão I s~o, corntudo, ~orir'í lhe é dado apreciar ·a.poli
pa.pcl-moeda. tica. flna.nceir:~ ·do gabinete na· parte rcl~tiva 

Q·SR. FltLIC!O n~s· s,,mos:..,-F'oi o qn · ·acon- 1·ao ministe~i·1 dá f : z·~da., cha.marà·desde j á a. 
tee"u com o Intl~endencia: ncamos s&m na-\ a ~enção do no~N pr: ·m~~n.te diJ conselho [Ja\"~ .. 
Yio e sem dinheh'6~ · ·· · · um probhmn unport~UtísSllllO a qu<! re prm:do .:· 

v. xn.-19 · · · · · · · 
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mesmo a Vit.a.Iidade do sül de imperio e dâa auaa 
prij1.cipiLOa provindas. 

A êriiie por q_ue pasS& & lavoura do eafé entré 
nos é PÓ! deows seria. e dem.uida. da paroo dos 
pooeréà a? Esta.do toda. a a\l&ll~ão Jlara não ma.ia 
aindá _c!>mpliéii.r e di11iculta._; (IS problemas que 
em tórno della. sUl"gem. (Apoiados.) . 

· Esta Õrisé :Cão tem um caracter passageiro e 
t_r~nsii~dÓ,Il?&B as . iiuaa, causas sJo por demais 
oonhee1das, e.são complexas. . 
. . ·A gr~nàà abü~diiiCia deste p_rodri~~ iio mer
cado ; o ~uco cons1Ul10 delle na Euro~a e nos 
pãi.Zes coiiSüiiiidcire8 ; â. eoncrirr~ncia.. que ôs 
pa.i.Zei eStrangeüiiii ja nos Vão f:ueiido à este 
priiiciP.~ ra.mo ~ ~ÓIII!& iiqueü.,_ aiO . a cat~Sa. 
iro.mediata da cie_prec1ação dó nosso genero nos 
mercados CU~Jl~~-• .. . ' , .. . . . 

Ha tres _a.llJlos _o preço do cafe desceu, e nesse. 
tempo todo té111-ae consel'Vado estacion.ario, di· 
miiiuto, não COnlp~nsando C!UIQÍ OS gaatos da. 
próducÇão. · 

Pois bem, é necessario que o Estado venha 
êSterider à mio á esta lavoura q,úe definha e de
ea.ha, 

O illuatre all,tec98Sor de V. Ex . promettea no 
seu relatorio abaixar o imposto ·aobre o café, 
reduzindo pelo menos 2 °/o-
. O orador pensa que essa promessa io nobre 

presidente do conselho do gabinete de 21 de Ja
Deiro _i eve aer enéa.mpa.da pelo seu sueeessor e 
de c.erto é: :porque quem como S. Ex, acom
panhi!o oa publieos negocioa, e estuda aa cs.usas 
da. ciriae, . n~o põde dtixar que se mantenha. um 
impolitc;» vexatorio, que pesa. sobra o café e 
cuja. depreciàçã<i de preço a.meaça tornar-se 
permá.nente. (Apartes.) 

E' imi!onivel . por_ certo í:uer desapfareel:r 
ae uma. vez do órçinlento os i7 ou 18 mi oontca 
dôâ direi toa de expói-tação; isso sei-ia atigmeii:. 
iii.f o d:eficii, m iÍ.s .é neeesaario eitender-se 11. 

mão ·& b:voúra. do eafe niitioraudo-:lhe oa inale&. 
t) Si. F. BlitlaAlliO:-A mglatera , embOra 

t~ataiid~ dá ima riolonia como C~yllió, não 
.impõe aób~ a. eiporiação:-
. O Sa. FELtcxo nos SA."!toa : - E; para pro
.teger as •tias . colonia.s contra. o Brazil. E' a 
hypocriai& ingl eza. · 

O Sa. CAM!>ulo »li 0Limu:- O café ho~e 
paga impoatoe elevados ao eàtado a â previne ~a 
e atraveaa llllla.. criN terrinl. 

, Si õ Ulliear durante a guerra do Pa.raguay 
teve Ulll&diriú.nuiçã'o de impoato de t xportaçlo 
o café que ae acha. hoje em. ama. crise muito 
:mais tremenda,e qóe se a.:figura muito mais 
duradoura. deve. ter tambeiD. uma. reducção 
propór~o~ã.l, pélõ n!enóé os 2 °{ 0 promettidos 
pelõ mi.n.iaterio àe 21 de . Janeiro. . · 
~; _par_e_ce que a . providenciá ':eh sempre 

poF .es~ pau • .Ao passo . ~11e a ,layonra do café 
d,efi_~ •. ald_ ea~ a p~vuicia dl) nobre depll
tado, prosparaudo com o desenvolvimento dt. 
.indi:uti-ia 4a jlór~éha, . · . . . 
.. . ~ ~dMa do Pari. . reade hoJ! extra.Qrói

. .narlJ:!meD,te, comparada. a. s11a .rece1t~ com a. de 
~~olgun.l! annos. ~traz •. O aasuc:1r ta.mbem, graças 
aos no voe ·procel!l.SOa está tendo incremento • 

. cOii.segui.:iitémenté, o orador chama a. attàn
Çio dó ~obre n:UmB.tro para este ~onto : ê l,lré-

C.iao attender ao d3sejo de uma grande região 
do imperio, a zona que ma.is contribue ~lra. a. 
de$peza. publica ; a zona dás . tre» ·provinc1as do 
Sul. 

A lavoura do caf& definha. aca.bro.illiada 10Õ 
o peso doa grandes iinj>ostos, so~endo um& 
crise tremenda. e ameaçadorà e ainda. tem 
di:i.nte de si o temeroso problema., que 9 lioJ>re 
p~~eaident~ _d~ . _conselho já enc~i-ou ~e .fi:énte 
no se a prog-ra.mma.,. o do elementG servil, que 
traz a.ba.l:i.doe todos os espiritos e à que IB deve 
·da.r·. uma soluçi.o. . 

O oridor crê que a ca.màra liberli.l e o gabi
nete dé 3 de JWho satisfarão um a.nhelo na.
cion&l, úma. a.spi raçiÍÕ das gra.i:tdes provincias 
propóndo e . voia.ndo essa reducção que serâ o 
unico a11::úli.o éoncedido a uma lavoura que 
defilihe.. (Apartes.) . 

Os apartes dados . pelos B.obrea deputados ~e
velam uma das fa.eea daa difficuldades com q_ue 
lu tani. os governos nesta casa : quer-a~ ll.ldo li.O 
mesmo tempo, ou então nada.. 

E' por isso que no principio do seu diaeurao 
o orador d ii!Se, que precisa-se tér menoil impa· 
cienci.a, accom.moà.ar-ae mais á vontade do go
verno, não o col.looaÍ\do entre a espada e à 
parede. · 

Si o nobre presidente do conselho Tiér aqui. 
n<~o discussão respectiva, munido dos documen
tos e disser : põde-se reduzir o imposto do café, 
ma.s não os di~eitos do a.ssncar, a éamara, que 
ó apoia, t~i:íi o direito de sacrificar um:i. idéa 
atil porque a sua não é ac~ita 1 Não & peís-' 
eivel. . 

Não é possiver que anta a decila:raçlo do no
bre presitlent.e do conselho de que uma reducção 
se possa f•JZer e outras nã~; á camara queira. le
varas suas vaUeidades provinciaes ao ponto de 
pr&judicar uma idêa que redunda em beo.efi.cio 
o.&ciona.l. (Ap9iad.os e apartes.) 

Chamando a attençio do nobre ptesideo.te 
do con.welho para esl.:l. parte, está. certo o ora- · 
dor q_ue S. Ex. vai enca.rar o probl~ma, porque 
elle JU. foi cogitado pelo sou anteceaaor, ai 
S. Ex. nes!Jeeatudoeomprebenderque :nlopóde 
&baixar o imposto do café DAl> sará o orador .que 
se adiante a. S. Ex., porCJil& a reBponsabilidade 
é aua.. e ~erá o nobre 1nin1stro qae111responderá. 
perante a. opinilo por um erro que commetter. 
(.Apoíacio.t.) 

MN o Cille n!o eom)lrehend.o de &quellaa 
que deante de uma. declaração do n~re pre
sidonte do conselho, de que põde variar o im
posto· do caf6, vio fazer queatio de reliueção 
sobre outros productos. 

Nlo seria liberal nem. digno deste pM'la.
mento collocar o ·governo en.tr' taes embaraços: 
ou nada redu:r;ir ou.reduzir tudo. 

Entre :~.s reformas que o nobre presidente 
do coDselho póde realizar com proveito pa.ra o 
p~, . eatâ. uma. nova reorga.ui:lação du theaon
raras, que a.ctua.lmenoo estão irreguhrmente 
claasi.fii:adas; guanto . aos princípios maãm.o do 
decreto de 1873. . 

O poder l~gialativo em 1873, autorizando o 
governo a reformar. M thesourar.iaa . e da.r-lhes 
nova. claasiftcação, foi essa. tacàldade ex:ercida 
pelo decreto n.. 5.245, da 5 de Abril; Ease de
creto claq~cou, as thesourariaM do Íeguin~ 
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taodo: i• claaae, {a. ordem, th8l!ouraria de fa. &e fez nesse exercicio torna. evidenÍe & i')ljus~ 
~enda 'doRio-Gni.ndedoSul; 1&cla.!1Se,2• órdem, tiÇa qu~ se pra.tieacom a ' jnovin'cía. d~ Miil.le 
theaourariaa de fazenda da Bahia e Pernam- Geraee, colfocaudo a sua thesourana em uma. 
buéo; 8'- oroem th~aoura.ri&~~ de fazenda do Ma- ordem i~eri~r ~de ou~ ~tov~ef~: .,. · . 
ranha:o e Pa'rii.'; 4• ordem da. ta cl&sse, thesou- A Bahta arrecadou rendas 111.ter.naa no exer
rariaa de fazenda de S. Pa11lo e Mius-Geiios. cicio de 1878 a 1~79' i. !29:000$; Perna.i:ii.bu,co 

Em i879, um dOI! illus'tres deputados repre- i-931 :000$; o Par:i 418:000$; Ric:t GTanae _do 
2entantes da provincia de S. Pa.ulo pe4iu a ele- do Sult.194:00i)$, s. P~ulo ~ ;S~:ooo$; 1\(~s 
vação da thesouraria de S. Psulo á. clas&e im- Gal"aQB L324:00U$ e Ma.rá.nh'i!o f79:915$00Q: ·-
medi.ata, e d~ facto por a_cto legislativo foi eaia Estava apenas S. Paulo superior, maÍI a the
thesouraria. igaalada em ca.thegoria. á. do Ma· soura.ria da provincia de.Mi.nas é de cathegoria. 
ranhiio e Pa-rá.; e na. proposta · quo se discute muito inferior . A de S. Panlo já passo o. para. 
ha uma emenda elevando a ia clasae as da e&thegoria superior, e ainda &8te anno teill 
Bahia, Per.nambuce~ e 'Para. pretenções de })a!l.!ài' pa.rã outra cluae, e com 

Em geral ó o ora4or contrario ao augmento muita razão Mas si fosse simplesmente atten• 
do íllnccionalismo ; é entende que é :um ~ deil.do á arr&câda~ w( :ProviDo:~ ii3ó' sidm- ' 
gra.ndes males que afll.igem a nossa sociedade portaria o c:tradór. qúe 1:ie Iiiá.iitiy'~sae 11 ~t11iu 
essa tendeneia democratica que ae inocula no qil.o ; !11!1.1! ~ p~a beiiJ. ~0: ~eryiço p~li~o que 
espírito 'bre.zileiro ao ponto de tcidoil fazerem ~~~e~ilE! q)le_ ld~618UJ.08.l"la a~ fazer~.«a ~ pro-
dôa empregos publieos o '~~eu principal ailhello vmca de ~a11 deve ser elevaaa a ordem ·eu-
como meio de vida. perior. .. · · .. · · · .. · · 

· 9uizer.1 que de :óós pudesse o estrangeiro di- O sal'VÍÇO publico soff~e com a. deftcienoia do 
zero 'llle lia 'pouco leu a resp~ito dos Estados pes$oal. A JirÕ'vincia de Minas tem a..ctaalm~nte 
Unidos. 2.500.000 almas, 90 municipioa, 55 ou ~ co-

Visitava um est!'angeiro uma repa1'tiçli;o nc:ts m'lrcas, o dobro quasi de municipic:ta e comarcali 
Está.d<>&-Unidos e cstud.'Uldo o seu pesSOlll no- que tinha em i873 quando lhe foi dada a qile.ll
toll que os empregados eram q uasi todos estran- fi cação; por eonseqn!Jnei& q ~yiç,ç f~j.W ~Qm () 
geiros. Perguntando a causa responda1-am-lbe : pessou d& 1873 é defeitno3o e incOJilp)eto,e para 
nós os nacionaes aplicamo-nos as industriz:s o Estado resultam grandes prejuizc:t:. As e_<?D.~S . 
do pah ao passo, .,_M os empregos publicos são dos _coll~ctores e responsaveiB da fazenaa:··nio 
geralm~r.te procurados por estrangeiros, que são toma.d9s em dia; nas hc:tras ordfuariu do 
vêm para. o paiz 0 que não obstante terem trabalho . da. the&ouraria; 'muitas conta'{ iie 
obtido a. aua naturalização,nilo tem ainda. meios accumulam; passam muitos annos sel)l serem 
de vida. melhores. Nri Bra7.il é ao contrario, tomadas; depois verificam-se os · alcances, e 

· desprezam-se as industrias e todos q uer<~m quando 11e tmts. 'da sua cobrança; il~n .i.e ·ootem 
inscrever-se no grande livro dos pensionistas porque ea~o fallídos muitaà vezes o devedor ·e 
do ·Estado. o fiador; entretanto· que si &f ll()n.làs fo88em 
· E' uma da.s chagas que ma.js pesam so_bre a tomada.a a.nnua.lmente, a fazenda ~er~ in-
no51a. sociedade, e nella está. tambem o segredo demnizar-se Com mais façilid!orle~ · · 
muita• vezes da sua falta de iniciativa. e dá sua A.s :vezea'são as ci>ntaá.LOmâdâli extraordina.-
deeadencia. riauieute, isto é, o' inepector de. thes~úraria de-

Assim,na. opinião de orador ,ainda ha. ».os 1181'- termina q"e as eo11-t:is sejam tomadas fói:-a das 
'VlÇO$ pubJiCOS gr!tndcs CÓrtGII a darem-se, no que horas do . e.xpediellte ; mas à um a0U8() prphi
diz respeito a funceionalismo. bid~ · và.riàa yezes · por oidem do · _the101lro, e 

Na camara mesmo vê janto a cada. repos- redundà aintla. em :prejuízo -~o· mesm_o t~e:muro 
teirc:t um empragado que apens.s se limita a por causa das gr:ttificações e~traord;.n:m8JI. 
a.brir as c0rtina_s para ~~~ deputados paa~ Seria. portanto acto de· juatiça di eamà.ra. e 
sarem. : · do nobre presidente do eonB&lho,ni(o ~ opp.ondo 

ó sa • .MA.rrA. MACHADO di., u._ tQ. aparte_. ., 'emenda que o orador vai maadar á. mesa, a 
elevr.ÇltQ dS ca.thegoria da thesoura_ria de fa-

0 SR. CANDIPO »:a 0LJT.mDU traJO; isto zenda da província de Minas. A deapeza com 
.como exemplo porque acredita que o qae 8,~a tbcsoul'3ria. é aetualmente de 50:000$, e 
aeontGce na cams;ra, su.ecede a. todas as sendo a.pprovad:l a emenda será. de 65:000$000. 
outras repartio;õ!l&, e pelc:ts balanços vê que em E' Ulll .aagmento de f5:000$ ann~aas, m!ls a.u
cada. miniaterio, ha muitos ·contínuos e por- gmento q~~ · ~erà. eompe~sa.do grandemente 
teiros,e que porta.nto,grandes cór~es ae poderia pelo ;melbor~~nto .~e_ serviço, porque as con
fa.zer ne11~!' ~entido. tas serão tOmadas ma1s ~g~armente a os al-

Ma-, dohandG de parte esta. dise~ão, E<JI' ê&ncea eoofádo~ mais -a& prompto'. ' . .. 
que a hora_ ee_ tá. te_ rm ___ in __ &d. __ a e_ n_lio 9uer- &ti_,..a.· r Snb'n:ieUe, 'poiá, 8. cO:l\~ders.Çã.o d!i- camara a 
a atteuçãó d~ eamara .• : "' suá ·émenda. - ' ... -- · · .. · ··• ' 

' -neelÂr:L fr.a.neamente: em asslll'llpto de des-
0 Sa. J. Pl!il'\1DO :~Tem diacutido brilhan- ~~ ••• a. ' ini:~i~tiyã ·aa; ~-a~~ 'l(~;~v~ á.i! ·"núilto 

temente. (.Apoiados. ) · · . restr1eta.. · · . , 
O SR. C.l."'t>IDO t>E OLTVJIIIU ... chama a atten: · Si 'esia boa. doutrina vigoraase na ea.m.a.ra, 

çlo do nobre proaidente ~O _COIIIIlho par~ a in~ niio' se àníiíiaria: a' fórmüJ.&r "'i{~menaa; :iãilto 
justiç11· que ha em relaQiiO ã the110ura~~a de que 'íllo' fai'ã' ifn~taô dell.à:~ liigõ-,qüi(l? . ;ii.oÇre 
·Mi.n.ia Geraea. · presid.e~t~' do eqn'sell),o se )ll~lii~~~~· e()nt~~: · ·• 

Tea.do e~aQÚna.do o b~uQo de tir78-i8711 .Conclue o .orad,Or d~s~J!ind~ ~- p.o!>r~ preP.· 
.yio. qu_e r-· ~~~lo d .. rt~nda~ ln~~n~~ qll~ . ~~~-~ -~? -~?~.~8 ~ !~ ~~~~~Jll ~~1o ~r· 
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todas as felicidades a que lhe dão direito seus 1 philo.-Dl·- T. B. Espinrlolçr.-C. de Oliveira. 
titulas dP. bencm~reuci:~. 1:ara co1u o partido l -Sou:;a Queil·o:;.-L. de Bulhões "-C. Cam
(apoiado~), e espera que S. E:s:. sallôr:i llla.tltér J pos.-F. Vianna. - Cm·~alho a~:.OJ~<lC- -
os princip1os libc~acs que constitue:n o sou Dttque-Eslra.da Teixcin:t.-.:ir<~ujo Pi?~lio.
J'll'Ogr.mllla o estão nodoCilll1ento honroso de Ptisco Pr:waiso. -.4.ff,inso Celso Junior.-
18!39 >t <tUD S. E.s:. s~ referiu. (il!uito b~m; Ignacio ]fa1·ti1ts.- T. Hcnriq~cs. -F. d~ 
·mzcito bcn~. O oraàor rf comprimcntado pelo Olivcú·a.- V. ,]ê· :Mc!lo.- Montandon.
S1·. presidente do conse{ho e-todos osSrs. de- Josd da Sitya. Jfaia . .;....rosd Basson.-.~fcton. 
jJietculos pr-esentes.) 1 -llodl·i,qttes Li1na. -lldefonso rle A;·au}o;

Alvaro Oam_i,~ha.-Passos Miranda. V~m :i mesa., são lidas, a;>oiadas e postas em 
discu;siic:J o.s segllin~es · 

Emend<ts 
.,ot._ 

A classe da. thesournria de fa;:enda cb :p~·ovin
cio. do I\linus Ge!"aes, o numero c venciaHmtos 
tlos seus emp\·eg,,dos ficam equiparac~os aos das 
thesourari:ls de fazenda. d1s prcwinci~s do Par:i. 
G Mat·anhii.o, segundo a. tabelb. B n. 3 que 
acompallh::L o decreto n. 2545 de 5 de Abl'il de 
i873. 

Candido de O~iveím.-illatta: Machado.
Afl'OitSo Cel$o Junio1·.- jjJ. CoMaoe•;t.-VM 
dt!: Mello. -Soares. -M O?ttar!don.-Affo,~so 
Pc1tna. 

Emendá ::LO ar L .• n. H : 
Ku ,·ez de - com elevação d:J. the;;3mac·(a do 

Pari-diga-se- com ;i olevação, desdo já, das 
tb.esourJ.rias do Pat·à e S. Paulo, stlWrimõn
do-se neota os Jogares de pag-ador c fieL.A,IttH"e-sc 
a cift-;1.. 

S. I~.-:ll!elaJ·do de Brito.- Ulhóa. Cintra. 
.....;Sou;;a Quei•·o:; Fillw.-Akes de .-lnzujo.
G~ncroso Marques .-.t~m.eida Nayueira. 

Emenda ao § 1i : 
1~le\·e-se a quota co:n ::~ qu;J.ntia prc~isa, 

p~ra equipararas cla,sse.s,numero e rcnr,imentos 
elos cmpl'eg;tdos da thcsouraria de fazand(l. de 
S. Paulo aos <la lhhía e Pel'namlmco, const>tn
tcH d,\ tal>clb B do decteto n. 5245, ele 6 de 
.Abril de !873, su.ppt·icni!ldo-se pat'a <lquella os 
logal'Cs de pagad•)l' e respectivo fiGl.-S. R.-
11/ m·cil·a de Ba1·ros. 

Considere-se como emenda ao § 10 o projecto 
n. i4 deste nnno dn commiss:1o de peusõee o 
ordenado& cpo equipara os vendw~ntQs dos fieis 
ela pag :dcrJ:l. do thesoar0 nacion:tl n.o.; da cai.::.:~ 
de aLllcl.'tizac;ão. 

Paç) da camara dos deput.ados,'26 de Jolho de 
18~?. -F1·ar1Cisco Soclr.i •· 

Fie11 equiparado o ordenado dos amp~egndos 
das r~ccl)edorias elo Rio de Janeit·o, Btthia. e 

· f\:rna:nbaco a~s dos empregacios cl:Ls nlfandegas 
das mesmas c:d,tdes, sahindo a difforen'"" das 
po:c~nt[\g.::ns que -os primeiros percebem, c 
considcra.do equivalente o Ioga~ de ad:;linis
tra.rlm· ao .de inspectar da alia.ndegoa. e o de lan

. çaàorno d' confet•ente._- Gemini{mo B. O. 
Góes.-· A. P;nto . ..;.;. J . .-l.. de Sn~za.-Bet1'r1o 
da Leapoklina. -Sin'l:lal.-Salu9tian.o.- Be
;;P..-ra de:;JII elte=es . ...;.JorXo Pc,~W.o.-Bomfi'n 
Espin.doZa;~_Tlwma..c Pompe~. -Alco{orado 
Junior . ..;-M, Peretti.-Cantao.-Ull!l.ia. Citl-

- tra.; 7-~L Gon.ç_al1>es de C'm·~alho". - Ccwlos 
. Alfonso. ~J o~(}I ariamw,7 Si!t:'úmo "Bran
·acza.- J. Pompau.-Juvencio Mw:s.-Theo· 

A diocussão fie.• a.diada. pela hora. • 

O Sa. Pn.zsro:z::--rE d:i. a seguinte ordem do 
àia. para. 27 de Julho de 188~. 

Continuação da disc11ssão dl emenda. do se• 
nado ao crcdit'> para obs')rvação d!:l pbnet~ 
Venus peb di~}O solat· (prJjacb 3ô B). 

Continuação d 1 1 ~ diseussã 1 do projj'icto n. 
23 A. rclàtivo t• cstrad~ de ferN d0 Ba.tu-
rité. · · 

i" cliscussão de prvjcclo n. 1.73, sobre licença 
ao ag·cnle de 2• classe da estrad"' d'} fe-rro 
D. Podt·.} li, José ,\gostinho Barbosa. 

3~ discu~são do orç~1nentJ cb G~ricultura ~ · 
Continu:.çib chl. 2~ discussão d) orç.~mento dn. 

f:rz<lnda. 
As n1r.tet'i~s dcsign~rlas par~ ordem ch dia 

2G ch cot•rente, 
L')yanht-3C n sess:i.o ás 5 horas da t;trd'). 

ACTA D.~ 39> S:ESsÃO E~! 27 DJ': J[JJ,!iO DJ,: i882 

Pl·esickncia do Sr. Lima Duarte 

SIJ~BlAit:O.-no'El:t&:<TR. Rcqt•crimci\los •los Sr:;. 1asú 
)Jarl:~nno .. Soai·~,G~:otroso )!jr•]UCJS o H~nriquo M:t.:rquei 
OnuE~l no OtA~-Di~GU:S~ào •10 projceto 3~ n . .t::nccrr::J.· 
meu to o \'oLa~ãt.1.-Disc\ls.s.ão do ~rojecto :!3 A. l~str::ada 

de ferro. ~c ll:~LIIt.íli:. 1H ~til r:;l)s tlOs Sr:i. n~rio Uc C <I.· 

llinJC. M;-.rtim [•'raucisc;o u Ratit~lsaua~- Di~cu~s~o Uo 
projocto 11. li:l-pt'Oii!l)~..=io 1.lc Jos~ ;\J;o:;tinhf) Ua.rba.s~ . 
Orçamento lia. :1,gricu!lt:ra., Disr,UI':IÕOS dt-$ Srs~ AHrcda 
C11a~~6 ~ Leo;•old~ Gmtlr:t.-OrJern ti.., tlh p.ua 9~ Jo 
lulho. 

A's i:l hora.~, f~itn a eha.mnd~, ncham-ae pre
sent~s, os Srs. : Limn. Duarte. MaU;~. Machado, 
Ribeiro de Menezes, Laopoldo Cunh:\," . asson, 
Vieir:. de Andrade, Gonçah·ea de Carvalho, 
Rntisbona, Alves de Araujo, Souza Queiroz Fi
lb.o, Sílviano Brandão, PCireira Cabral. Mon
tnn•Ion, B11.rão rh _ Estancia, Felisbert:~; Soare5, 
Jose Murianno, Riba.9, Ulysses Yiannt.t. Alco
for"ado, Henrique Marques, C:mdido dé Oli
veir:~, Joilo Ponid.o, Camargo, Augusto Fleury, 
Ant.onio de Siqueira, Eser:~.gnolle Ta.unay, 
Sih·a .Maia., Ju~encio Alves, Sinval, Beze~ra 
de l\Ienozes, Ulhóa Cintra., Barão de Canindó, 
Carvalho Rezende e F-rancisco Sodré • 

Comp:u·c~em ~etlois da chamada os S1·.s.: 
B:~rlío do Gúahy, lldefonso de A~·lllio, Car

neil'O do Roch'l~ .Ditna, Barão de Àra~..:~gy, 
Cr•1z Gouvea., C<tntagem, Almei~a. Oliveira., 
Souza LGlio, Bar:iio rh V illa da Barrà, Gorne1 de ' 
Castro, S n·aphico, Va.z de 1\lollo, Meton, l\hr
tim Francisco, Alfr~do Chow~s,. Almeúi1. No
.:uiüra, Affonso Pcnll:t, Silva ~iafra, Pri5co Pa-
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raizo, Rodrigues Junior, Felid o do' Santos, 
F. Belisario, Franklin Doria, PM!IOS ~liranda, 
José Pompea, Barão de Anadi:l, Tar{uiuio de 
Souz~ e Barão da. Leor:ol:lina . . 

A's 11 horas e 50 minutos. azbando-s~· pre
sentes 64 Srs. doput..W<>s, o Sr. presidente :~b~ 
a sessão. 
Comparec~ru, depois do abert:l ·a sessiio e 

ainda dentro da ho1•a regimentnl, os·S1·s.: Ro
drigues Lima, Jo:~oquim Tavares, Aristides Spi
nola, Re~ Bar ros, Generoso l\br'lues, João 
Cn.et:tno, Carneiro da Cunha., Fern:~ondes de 
Oliveira., Soll2& 011rvalho e .ArMjo Pinho. 

Comparecem, fura. da. hora regimoutal, os 
Srs. Rodolpho Dan~1s, Pomi)eu, Bulhõos, Cas
teilo Ernneo, Abelardo de Brito, M:J.ciel, Fer
reira Vianna., Cruz, Andrade Figuei ra, Ruy 
Rarbosa, Antonio P'into. La.cer-da :v.rJrneclt. 
Mnc;.Dowell, Geminiano,' Gonça.1ves ._Ferro.ir~~o, 
Moreira do Barro,, Zamn, Espindola, Prado Pi- · 
men.tel, Tertuliano Henriques, Bezerra C1val
cante e AlV!l.rO C::uninha. 

Faltam com c::\Usa participada os Srs . : Al
meida. Pereira, Cant:1o, Peretti, Vinnu:\ 'l:~z. 
Adriano Pimentel, Affonso Celso Juniot·. Coelho 
Campos, Cost.:l Pinto, lgnacio :Martin.s, ?I-h 
noel Car los, Manoel P ortella, Martiru Fran
cisco Filho, Olympio Va.lladl!o, Paulino de 
Souza., Paula. Souza. , Rodrignes Peixoto , 
Sa.lustiano, Theophilo, P ereira. da Silr a e Dt1qu~ 
Estrada Taixeira. 

E ' l ida, posh e111 dise~Wã? c approvada a 
acta de 26 de Julho corrente. 

O St>. . i• Srca:rr&lUO dá. conta do se~uinte; 

EXPEDIENTE 

01ficioa: 
Do minislerio dos ncg-ociol d 1 fazen~u,, 

de 12 de Julho correu te, ~ommunicnndo (Jll~ 
não cabo o beneficio do moio-solrlo acs filhos 
na.turaos que n:lo foram le:;itim:1.d~s po;• sllbso
quente mat~imonio, o prost11.ndo rno.is i ·; forml\

. ções ·com rehçiio ao roquerim ' nlo quo acompa
nhou. o ofllcio n. 378 d • ZT de Junbo ultimo, 
d!3st:l. a.tJg11sla. camara.-A' quem fez a roqui-
stção. · 

rome, por intermGdio da legação imperial ele 
Pari:s.-Recebido com ngn.do. 

Do Sr. 1• secret01.rio do senado, de 21 de Julho 
corrente, communicando que conat.ou ao senado 
ter sido ~~&nccionada a resolução da. asscm&léa. 
gernl, que a.ppro-ra a. pensão de 600$ annna.es, 
concedih ao padre Joaquim da Silva. Casal', . 
ex-vigario collll.d~ d& ft·egueúa. do Capim Grósso 
da diocese ~ província da Bahia. .- [nteirada. 

Do mesmo Sr. ~eeretario, de 26 do J11th·o 
cor•ente, communicando que o senado adoptou 
e vai diri1>ir á· sn.ncção imperial a r esolução da. 
as.sernblé~ ger:ll, que concede :10 Dr. Antonio 
Joaquim Corr~ia. de Aranjo, j uiz de direito da. 
co:nar~ do . Assu, na. p~vincia do Rio Grande 
do Nor te, lHD a.nno de licença. com ordeni!.do.
Inteirado.. 

Do mesmo Sr. ~eeretario, de ignal da.ta., 
participando q na o senado adoptou e vai dirigir 
à. sancção imp "rial a resolução que autoriza o 
govemo a con ceder ao bach orel Agostinho de 
CarValllo Dias Lima., juiz de direito dn com:~rca 
de Ca.n~rú n::. p1·ovinoia de Pernnmbuco, u.m 
an011o de licença, com o respectiVQ ordenodo, 
p1ra traur de sua. saude onde lhe ·cónvier . ..:.. 
lnteirad'-. 

Do mesmo Sr. sccret~rio, do i gual data, 
::Qmmunit:~.ndo que o sena.do a ~optou e vai diri
g ir :i saneção imperial. a resolução que autoriza. 
o goYc:·no P. cone ~der ao juiz de direito da Flo
res~a, eLD Pe1·nambuco, Dt•. Genuino Correia. 
Lim::~ , um auno de liconça com ordenado para. 
tt•atar de sut~- saude.- Inteirada.. 

RequerimenLo3: 
De Fr~ncisco Rebello de Carvalho, u:-tm

pregado 6sc;r.l, dando qu eixa. contrn. o ~ctual 
ministro da fãzenda.- A.' commissão de con
s tituição e poderes . 

De J01io Pa·Jlo Ferl'eira Dias f.acl indfl seja 
a.t\torizado o goveruo a a.posen.ta -o com ven
cimenlos no log:u de ndministr:1dor da ~ypo;ra
phia. n::u:ional, lognr que exerceu por espaço 
do 19 ao nos.- A• com~Bissi'•o de pensulli o or
tlenados. 

De Nunes de Oliveira & Comp. protestan
do con tr~ o p!lr•cer da. commisaão do eamar:~.s 
municipl es · uo projecto n. 174 do corrente 
anno.- A.' commJsaão de camaras municipa.es. 

Do ba.•·barel Joaquim Simões Daltto da 
Silvn, j uiz d e direito da comarca do· AncMy, 
no Ceará, pedindo um ~noo de licença com o 
respectivo o.rdenndo.- A' comminão de pe'n-
wos e ordenados. · · 

Do ministerio aos negocios do imr,e rio, 
de 26 de J alho eorren te, r em.ettelldo !I.S cópias 
das portnrins expe<lidas po1· e ste ministorio em 
5 d~ Outubro e 28 .<11:! ·Novembro do 18:)1, con-
cernentes(, 3.Jtprovação do contl'I\IO d~ pesagem São Üdos e vão a. imprimir para entr~r nn 
do gndo em po n o matadouro de s~. llt<t Czuz .- ordem dos irabe.lhos os· segllintes 
A' quem fez a requi~i~ão. 

Projectos 

N. 183.- iSSZ 

De rn inislerio dos negocios do imperio, 
de 2i de Jolho corronlé, com municando em 
r e&post:l. 9ue S-ua ~i~"C8tade o Imper-ador di
gna.r-s~-a ree~ber no p:tço d~ eidad :, à uma hor a. 
d:~. tArdo, :1. deputa~~'to dcst:J. .calll:l.l'l\ que o tem 
do folicito.r no di:~. 29 do corréi:tLe, 11nni vorsario E' 'êonsl!ltada á commiss~o de commercio, 
nat.'1.licio de Suà Altc"ll. n Pr.iJlcoin lmp~rhl • .:... indu~lria o a r t"s sobre o requerimento do Dr. 
Intoir:ada . , Jo.só Cemio do Mirinda. Monteiro ·de Barros, 

Do ministeri.o dO$ u.egocioa ea~.t.,a.ngcit'Oil, 'prõpri~tn>!o o faz ndeir() em S. f~-~o de. AI
de 26 de Julho corrente remettondo o 13• · vo- cantara de · ItabapO.'\lU, no .. mo.mc1p10 de Ca:

. l~e do• :Discursos p;n·Ja,te?ttar:es, do Sr. 'I chociro do.I~•pemeri~, .'P~nci,a ~ - ~pirita 
· Thit:!l'S, off'erecidos a esta. camara pela ·~nhora .. . ~anto, eohc1tan.do prtv'ileg1o por. 3.9 annos 
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dentro de. referida parochia. para o estabeleci- Para que se p~Ilse em liberdade de commercio 
mento de fubrieas centraes destinados â seeca e e industria é necessario prévis.mente que e:ris
prepa.raçl(o de cafe, á fabricação de asllncar, de tam on ]">OUaDl e-:ti6tir commercio e industria 
fár.inha de mandioca e de outl""OS productosagri- s~m auri.l.ios Nstrictivos. · 
colas, comprando os generos a preparar por Os povos. que se deixam engodar pelns evan
eont:~. propri..a, preparando-os por cont!l. de ter- gelhos de liberdades theorico.s e inapplicaveís, 
eeiro~. prescindindo dos favores que & outros nco.m bem depressa distanciados pelos que,como 
eidadll:os tem o governo prestado para es e fim. os americanos do norte, não sacrificam :t ellas 
O peticionaria, outrosim, não pretende impedir o progresso, e sempre que é neceR~ario o 
que qu11lquet• fazendeiro. da. mesma parochia fo.ndam mesmo oom privilegies ou monopolios. 
possa estabelecer fab ricas para preparar pro- Com atreito, quando o ragimen da. liberdade é 
duetos da suas la.vonras, colh.idos por seus es- prema.turo, olle , em vez de r eger o progresso, o 
cravos ou colonos . · impede, em vez; de constr uir, destróe . 

Considerando em absoluto a tnateria deste re- Assim, onde faltam cs.pitaea em concurrencia 
querimento, é claro que :i. concessão de privi- ou inteUigenciaa eselaret!idas e empreb ende
legios para a í11ndação de industriaa conhecidas d01•as pa.ra e:s:ecutar certos melhorarnentos, â um 
e já exploradas no p~iz não deve ser fei ta., por- dever do go,•erno animar pela. garantia, pro
quaato C!onstituem restr ieçõe; odiosJs da libe1·- tager por todos os meios neeessarios, &em pre
da.de e monopoli06 ew proveito de um in.di- yençõe$, sem prejo.izos, a. quem ous~ iniciar 
viduo. empr9zas de utilidade publica.. 

Todavia , no caso em que se apreeenta esta O monepolio, certamente, é a mais incon-
pretençiio, parece que se lhe não póde applicar veniente das anima.ções, mas, onde ou por defi.
a regra gers.J. . · ciencia do governo, o~ por improficuidade de 

Não ha. nada maisfa.cil de q11e professar opi- on~ros rueios sô elle é effi.caz,não ha ruão pa.l'a. 
niões r adica.es e abwlutas em politic-l ou eco- que se o repilla systema~icamante. 
nomia social, e nada mais commodo pa.ra o. ad- Ha mesmo casos muito e~ciaes em que 
minictraçii:o que se dave reger por taes opiniões. só elle póde convir: isso dâ·se, por exemplo. 

O regimem da. escola, o credo do partido ·dá a. qu<l.ndo ningucm ousa a.rl"iscar capita.es em 
íormnla a.lgebr ica para resolver todos os pro- uma emprez;~. util, receiando como unico perigo 
blemas. uma concurren~ia de imitaç.ão pouco crite-

Esea era a sciencia qu.c entre nós se procura rios;\ seUJ proporção com o incremento do 
ainda hoje considerar como o velocino dourado consnmo . Não se ousa estabelecer uma indus
dos argonautas da politica, m~s que , desacre- tria, mas desde que a.lguem a inich todos 
ditada em todo o mundo como uma. hypocrisia., querom montar emprezas igu:l.e~ , a em pouco 
prégada. e não seguida, decididamente ce.minha tempo a r uina geral é o resultado ci~ uma 
para u m declinio r;~pido. concurrencia prematura. 

Com etfeito, nito ha um só dos seus a-xiomas Sem duvida a concurreucia õ a grande lei da 
que tenha a.pplicaçio universal, nem nma só utilidade i nd11strial; nãO sé· deve, pórt.ânto, 
de suas formulas que não d.eva ser modificada, exagerar os receios n.essu sentido : todo nosso 
por terem sido dedtlZidas sem eomprehensão arrasoodo cst6. subordin~do a. condições exce
de todas as circllllllilaDcias e elementos de cal- pciona.es . 
c~tlo. Todo acto administrativo deve depender 

Hoje o estudo de qm.lquer questãÔ adminis- principalmente do enmo acurado e comrrara
trntiva,para. ser exacto, ha do ser feito sem pre- th•o dos inconvenientes e das vantigens tn.he
Nnç.ão de pa.rt!.do e attendendo-sc especial- rentes V. r~solução projectada, .· r eservando-se 
mente âs circumstancias, tendo por guia o bom sempre um meio de alteração· n o regimen 
senso. A scieneia social não cabe ·nos quadros creado, desde que a.a ('Írcumstanci.:ur mudem. 
estreitos d:~.s escolas : não . se pôde por elles de sorte quo os inconvenientes · 110brepujem às 
atl'erir os casos Gcclll'rentes. Liberdade do yantag.ens. 
commercio, abolição de monopolios e outras ·um estudo exa.et.o nessa s~ntido n em eampre 
idéas absolutas consideradas como conquista é cousa simples, e nisso està a grande di:flicúl-
da escola liberal, com a pretenção optimista dade da scioncia social. · · 
de dispenaar o estudo dos factos, dei:ra.rão de No ca.so de que se trata pareceu à comtnissã:o 
961' postula.dos para entrar · no domínio das que actua~m.dnte as vanta~en.s da conceesã:o pe
aspirações ou rlesid!rrata. did~ são iutuith•as, e os inconvenientes apenas 

Nem todos os interesses colleotivos podem llypotheticos, principalm!Jnte restringindo-se 
viver naatmosphera da livre coucurrencia. as cl!LUBulas e limita.ndo-se o tempo. Não e de 

A p~ysiologia. ~a ~i vilisação na:o é a mesmn no I suppor"se que dentro de i O annos na pa.roch"ia 
org&nlsmo constltmdocom todas as suas func- <le S. Pedro de Alce.ntam de Itabapoan a, onde 
çéfl!l e nos aggregados, onde apenas se deli- apenas começam explorações a.grico.ba de algix
ncam os or~A:os sociaes _ A' diversa mor phologia ma importanci:~, t:\1 metamorphose se o per~ ~ne 
:ha de corresponder diversa biologia.. (}S. capitaea abnndern a ponto de com justiça 

Sempre q ua o axereicio da a.c:tivida.de com- reclamarem emprego em coneurrencia. com os 
mercie.l on industrial é impoaaivel por certas engeRhos centraes de preparaçio do c&. fé, 
cirew:nsta.ncia.s, ~ ~l'imein vantagem pub~ca é S:tõe a. commisaão q~e ba na p~roehia peque
a remoçãçr dos ob1ces. Nito vale manter a.libe~ :n,os l.&.vr.a.dores qu.;, cult1vaU1 o ca.fe .e o preparam. 
~ade. idéal de t:uer cousa.s inexequiv~if? ou a. :~ifficilaie\)te ·em ~illie.s primi.tivos, perdendo o 
Ig~l\laàe para toàos de execut&r aquillo .que producto .u~ parte d~ seu· valo.r por fa.lt& · de 
ninguem péde ou qu.&r fanr. . . ~_;_Npi~~~ ap~rfei~~~-~: ~!'! ~~l?~ m-
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ta.gem em esta.belooer a.lli a. divisão do traba-
11!-o, problem·a· reáolvido pelos engenhos cen
tra.es. 

Informam aliás a commissã.o que os pequenos 
agricultores daquella. região, incapazes de iili~ 
chtiva nesse sentido, sem recursos p <lra m~lho
rar suas condições actuaes, des 'jam que seja 
fei ta a concessão eolicitlj(ja. 

Quanto á; preparações de mandioca,nlo con
corda a commi<são em comprehendcl-as no 
:privilegio, porquanto a divisão do trabalho nas 
1ndustrias refarentes §. sua cult11ra está nas 
fo~ças dos pequenos agricult~res oti indus
tnaes. 

O peticionaria não exige, finalmente, um 
monopolío ~bs~la.to, ficando livre aos agricul
tores, po\ rne1o de quaesquer machinas de 
sua propr1edade, prepara!" o café ou os produ
ctos da carina de- suas cultura.a ou de seua 
colonos e aggregaaos. 

Parece, portanto, à commissão, que se deve 
deferir o pedido com as modificações con;tantes 
do seguinte 

P rojecto 

A assembléa geral-legislativa decreta: 

Art. i.• E' concedido pr·ivilegio exclusivo, por 
iO annos, ao Dr. José Cesario de Miranda Mon
teiro de Barros para, por si ou por empre:t:J. t;jUe 
organizar,est:tbelecer dentro dos limites actua.~s 
da parochia de S. Pedro de ltabapoana, pro
vinciJ. do Espirito Santo, fu.bricas centraes para 
a desseca.ção e preparação de café e fabricação 
de assucn.r, incluindo os meios de transporte 
neccssarios, a ernprega.ndo os processos e ma
cbinas mais aperfeiçoaGlos e sufficientcs para ·a 
producção local dentro da tir~a. de um circula 
de i O kilometi-oa de roio. 
· Art. 2.• O concessio.aario empregará para o 
trabalho de suas fabricas generos agricolo.s pro
_duzidos om suas c_nl~uras ou comprndos, pre
parando-os por conta ·propria ou de terceiros, 
aem que fiquem ínhib1dos qoaesqner agricul
tores, residentes na referida área, de csta.bele· 
cer fabricu oa engenhoe para o preparo dos 
productos çolhidos por elles, seus eacrayoe, ag
gregadoa ou colonos. 
Ar~; S.o -Só podem ser fundada~ as fubric:ta 

dentro de dous ~nnos a. contar da. data da con
cese&o; ·_ 

Findo esse prazó só :ficarão privilegiadas, e 
dentro de uma á:rea de 10 kilometros d,J raio, 

·as qne estiverem já estabelecidas. 
Art. 4.• Revogam:se as disposições em con· 

traria. _ . 
Sala das comlllissõea, 26 de Julho de1882.

Felido dos Santos.-F. Belisarío.- Barao 
do ~ahy. 

1882.- N. · 184 

2" SESSÃO 

A comniilisio de pensões e _ ordenados, ten~ 
e~aminado a cópia do decreto de .10 de Junh? 

. de 188-2 e os dooumentos que a acomp:>.nbam; 
··relativos á pell$ão. concedida_ :to 2<> sa.rg~nto .re-

formado Luiz Antonio de Carvalho Jnmor, .e d~ 
pa.re~r _que ~ adopw o se~uiilt~ ~rojecto : 

A as&embléa geral reso1ve : 

.Art. Lo E" approvada. a ·pen8M de 600 réis 
dia:rios, concedida por decreto de 10 de Junho 
de 1882 ao 2• sargentO reformado Luiz An
tonio de Carva.lb.o Jnnior, o qual, em con
sequencia de molestias consecutivas a ferimento. 
de a.rma de fogo, se acha inhaõilitado para 
ganhar os meios de subsis~noia. . 

.Art. 2. o Esta pensão será. paga da dat& do 
r.~apectivo decreto. . 

.Ant. 3.• Revogam-se as disposições om eon
tra.rio. • · 

Sala. das s~saões em 25 de Julho" de !882.;..;.. 
nde(onso de Aro:ujo.-losé Marianno.
Silt>iano Br:mdão. 

1882.- N. 185 

2•_ ~o 

A commissão de pensões e ordenados, e::m· 
minando attenta.ment~ a mawria. da petição do 
conselheiro Dr. Francisco Josó · do Canto e 
Mello Castro Ma~ca.renhas, lente cat.hedra.uco 
da. faculdade de medicina do Rio de Ja.neiro, e 
oa documentos com que .estã. instrui da .a dita 
petição. 

Considerando que o peticions.rio conta 42 
annos de bons serviços à instrucção superi&r, 
sendo 28 de effecLivo exerçicio de magisterio 
sem intenupção e 14 como preps.r:idor de clii
mica e to~icologia ; 

Considerando quo o tempo de serii.co como 
prepar~dor de chimica e to:ticologia deve ser 
contado ao supplieante para os effaitos ·Iegaei!, 
não só a exemplo do que lie tem pratíca.i!o ccim 
ontros professores, como tambelli à vista. da 
disposição da lei n. 2649 de 22 de_ Setembro. de 
1875. art. 3•, que mandou contar para a an
tiguidade dos lentes a.ctua.es das faculdades 
de mediei,na o tempo que serviram· como op-
positores ; . . 

CoD.llidcrando que-as funeções "dó prepa.rader, 
que· eram na época em que o ~pplicant& 
serviu desempr.lnhadas _pelos substltntos, pas· 
saram depois da creação da classe dos opposi· 
tores a ser exercidas por estes ; 

Considerando 9. ue, como preparador da.S liçooa 
de chimica <! to:ncolegia, eierceu o snpplicante 
cargo igual ao de oppoilitor ; -

Considerando, fiilalmente, que o -silppliCs.nte 
solicita uma graÇa; que em éasoà identieos 
tem sido concedida pelo corpo legislativo · por 
mais de uma vez; e a commissão de parecer 
que seja. adopta.do o seguinte proj~cto: 

A assembléa gel"al resolve : 
Art. i.• E' o governo. at1torizado a coritâr 

ao lente cathedratico da. faculdade de medici.rlà 
do Rio de Janeiro. conselh.eiro Dr. Franciaeo 
Jose do Canto e Mello Castro Mascaron.has, 
para o etféito de ser jtib~ado co~ todos os ven~ 
cimontos, os i4 annos que servtu eomo pre· 
l'al":tdor das lições do chimica ~ t~xicolo~ . 

.Art. 2.• Ficam· revogadas aa disposiçõrs em 
contrario . 

Sala. das corotóissões erii 26 de Jullio de 1882: 
- Ild.e(C~nso ·de Á.rauja _..;.... Sil"?ia.~o B;á~'a: 
-Jose Marian,.o; - -· · · 
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i88Z.- N. 186 

_, A a&semblêa. geral resol'<e ; 

ArL. Lo Fica. autorizada. a mesa admini5-
tntivt\ da. casa de mi.sericordia . de S. Paulo 
Jl. eleva~ o respectivo .capital a 2.500:0008 am 
bens de rai:;:. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em cou· 
traria. . , 
· Sala da.s sessões em 27 de JtJllto de 1882.
A~.meida' Nogueira.- Ulhôa Ci12tra-.-Sot'.>a. 
~ei;·u:: Filho. 

S:to lidos, postos em discussão 6 apprJVMOS 
o.<; seguinte& 

Pareceres 

i882.- N. 220 

2a. BE~O 

PretençiZo de A1·i.stid~;s Justo Mavigniel" 

Foi presente ~ com missão d' pmsões c ar
deDados a petição de Aristides Justo Mavignior, 
l:la qu~lidade. d")utor do$ menores \Volphango, 
Manoel, Anna e Fcliciasima, filhos lcgitinws 
do !Jllecido tenent9 refol'Uiado do Gl'ercito Ma
noel Martinho dos SantC!IB A\Jreu, solicitando 
uma pensão para os ditos menor<~>. 

Não senclo da competencia do pod '\' leg-isl~~o
tivo a concessão de. pensões, é a com missão 
de p1recer que seja essa petição, com os t·~s
peetivoa documentos. enviada ao govc;r:no par:'l. 
atteader com~:~ de justi~. 

Sala riRat-ommissõ~s em2-1deJulhnde 1RR2. 
-Ilrlefonso de A;·,Hia.- José Jfarianno.-
Sil11iatta Brtmdao. · 

1882.-N. 230 

P.retenç/IJ de lJ. B ·nigna. A.ll9'tlsta rie Bah·o~ 
Fogu.ça 

· A cammissão de pensões e orden:tdos, tenda 
e:uminado o req11el'imeuto docum:~ntadG de D. 
Benigna. Augusta de Uarro3 Fogaça, vhra do 
capitão .Antonio Marques Lope; Fogaça. sol i· 
citando uma p~llsiio,julg-ando não se~ da com
petencia do poder legislativo a concessãG dtõl 
semelh~n~e . graça. é de paz·ecer q•Úl >ejarn 
remettidos ao gove::-no o requerimento e m 1is 
pap •is que a. in&tt'uem." afim de que poss• s~r 
tomado· na consí erl!-ção .que merecer. 

Sala das· sessões em de Jnlho de 1.882.-. 
Ildefonso de A:rauJo.-Jose Maria,~M.-
Sil'ltiano .Brandao. . 

1Sgj,.-N. 23( 

a.nnu::>.es, c:nt·•ntle qu·~ não 4 da eorupetencia. 
do poder legísla.til'o ;:.. colieossão · da. gra.ça. 
solicitadtl, e assim: =é de ·par~eGr que sejam 
r~m·Htidos ao governo para tomar na conside
r~ção qne m<l:·ecerem o requerim~nto e mais pa-
pei i rela.th•os i a.lludid:> petição. · 

Sala 'elas corumis;ões em de Julbo dê 18B2. 
- Ilde(onso de A.raujo.-Jost! J1i"adann~.
Sil 01ia.iio B1·anúao. 

Vem à mes ... , é lido, apoiado posto, elll die
C\tssilo e approvado o SGgninte 

R<J~ZUci·ime>tto 

« Req_uei:·o que por· intermedio da mesa desta 
c.nnara s~jn. sottcitadn com a maior urguncia. 
do rniuisterio d~ a.gri'caltura cópia do merno
rioJ apt·esentado .iquelle ministerio por diversos 
proprieturios lle tetl'IJno~ i rnarg:•rn do tio de 
S. Ped1·Q e cujo. :waliaçiio constante do mesmo 
memorial mOuta em 563:000$, assim como os 
n.<.rnes d"s 11roprietarios e seus procuradores 
nesta. cõ~to.-S. R.-Paço da camar:t 2ô de 
Julho de 1882.-Laaerda We1"neck.1> 

V"uuos Sns. DEPUT.\VOS pedem a palavra. 
O Sn.Pm!SiDEXT:E::-Tem a paltwra. para nego

cio ur!i:'en te o Sr. José l\larian no ; mas deva a?
S:!l'\Tal' uo nobre deput~do que, segundo o regl
mento, !!Õ é e ~ns'iclerado urgente o neg-ocia que 
pódc :fic.ll' rr ·iudicado niio sendo tratado no. 
ruosma occasi~o. 

O Sr. José J't.Iaria.nno suppõe qe.e 
n!i:o h'' negocio mais ur.,ente do que acruelle 
que é communicado por telegt'!inlnla. 

lio7:l!$: - obj! oh ! 
O Sr:. Jos!i II-L\.RL\l'NO: - O talegrapho é o 

meio tu ais ra[Jido de ~olllw Lln i.::açàc até hoj J 

conue~iclo, ~ d~sd.· qu· a ca"mt't\ .o não con
testa o Ol' .. ~o: pass~ a da~ ~ont>~. da >Ua inellrn
bencia. 

A província d<O Pe:·uambu~; pa~e~e qa~ e1ti 
cond~mnada ,, viver fôt'll- d lei ~:: o ot·:..dor cha
lll:t [mr:·• isto a altenç:io do no~re p1·esidente do 
conselho 'Jue, està certo o Ot'Mol', ig:nora o 
facto que ra.i t'eveiar. · 

() p:esirlente daquelh pro\'iMu, intrigado 
com a ass_gci •ção commercial, desde que aq ~e I la 
distinct.,~!'p~ra.çao um um o!licio, aliás multo 
ra~peito-;õ.lhQ communicou o sust.:> de que estava 
pos;_ulda· d6;,<{uc; S. E:.. e.'\ecutass~. a: lei que 
autotízou o.monstr•ws~ !!Ontrato de balanças 
publicas; aÍ!:t~:;t de aeg,lr :t'luillo ~ue o pod~r 
puulicon~~ póde negar, porq:1e o nosso reg-1-
tuen é de plena publícidJ.de, acaba d~ negar· 
urua t;ertídão da .informação que o eugenheiro 
dus obr(l.S ~;oraes deu sobre a direclriz que ·de
ve; da te;- a \ oilte -Buat·que de Mac·edo. 

Compt·eh.ende a cama~a que isto não 6 uma 
questão polilica, ci um terreuo neutro, é uma. 
queswo que intet•essa á provincia em geral e 
p3.1'!ic:n!al·mente no commercio. Si.o presidente 

Prele";lto elo p•dre Scocri71oo Villel" ·. 1 d.1 !•rovinc:ia, não qniz.~_sse aprOI'eitll-r a occasiãa . · · · _ i pal'a l'ó::e1·cer uma certa · viuganç.:.. sobre a il· 
A eomm.t'são de p~mõ3s e ordenados, " -a i lustra "'~so~~ •ção comtnercial, não lhê J1ódia 

quem fo!'am pr,esenteJ o raquerímento e mais ! • nega~ a cel'tid,1o de um-papel que nitQ podw. de 
doeuro~nt<•"-.em .'que .o p~dre Severino Villeh mo:io algum ser oceulõ3.dO ãs vis~as. <los inte-
pede lhe seJa. concedida utu~ _pensão de 600$! ress_ados, · · · ' 
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No telegramma que o orador L•!m em m:'to a 
!l.;soci3Ção commerei:ll ped:!-lhe qu~ se inte
rese~ perante o governo. em favor <la provinei \ 
ae Pe~ambuco. ·E' o que vem fa.zer hoje com 
u_rgencta porqu~ qa·n· dar ao pedido da :~~~so
eJaçlo commercJal a solemnida.de que merece ; 
quer provocar do governo umn providencio. que 
fal)n. acalmar o susto, o pavor de qne se -acha 
posstiidn aqu~lta provincia, acredita'ndo que 
!lito . tem um admínistJ:ador qu~ possa. faz8r 
JUStiça., mas um réglllo que se quer impor 
pelo terror e pelo capricho. (Nao apoiados.) Os 
factos estão demonstrando; · 

~ Sr: Soares (pela · orden~ ):- Na 
sassao de u.nte-honte!ll o nobre deputado pelo 
2o distri: to d~ Goya.z fez UtlUI dec!ar<içã:o de 
qa.e hav~ ~e1to ura:1 tJ.'.lllsa.cção com a.· depu
ta~ "_llllllel.ra . para dar por finda om•L questão 
de lunltes que ha muitos annos e:cis~9 e n~e 
:1.5 provineiu de -Goyaz e .Minas. 

O Sa. Esca.\GNOLLl!l T~uN.n:-Em quo Goy~ 
tem tod.'\ a r .• zio. 

O ·sa. SoARES;- 1st.) d~eu~iremos em mo-
. menU> opportUllo. Eu appello para a depu

tação de minha provincia; não Ill& coast:\ 
que nenhuma. tr11nsacção t'!nha h•wHo, e ap
~llo mesm!l para V. E:t .• Sr _ preaidente, qu·\ 
e.u~ dos ~tgno~ repr<!~entantes daq.uella. pro
vtncw .. (S~lenc;•o.) Cr'no que V. Ex. 1gnor•L se
mellumt · transacçlio. 

O nobre deput~do · pelo 2o àistricto de G •yn.z 
t~m o orgl!:o muito fraco, e por isso n~o ouvi 
quando S. Ex. annunciou a e:~:istencia. de tal 

. tt•aJUacçA:o. · 
Eu, port-\nto, não só por IllLm, mas creio qu ·. 

posso assegurar em . nome d') toda a doputaç:Io 
de niínha provincia, prot~sto contra a dechl· 
ração do .n?bre deputa.do. 

Nii:o h 'I. tal tl'a.Ilsac~. e aprovelito ~ ôec;u;iâ:o 
para ~~cbrar que ~· E1. ~re~e que ignora 
per.f'tutilmenle qual e 'O terreno contestado llo 
que & ) trata, quando dis•e que a ' luestio ver
aa.va B!>bru os impostos creados pela província 
de Goyaz, e que etam recebidos no porto d·! 
Arapons-.1, quando da barr:1. dp Jaca.ré at& á foz 
do . rio S . Marcos emte mais · de uma bs.r· 
reira recebzndo impc3tos das •a~rcailo:ias qu·~ 
ae ~eatinatll de · terr!tor.io min Jiro .Par L terri-
!orto da mesma provmc1a. · . 'f'' . 

O Sa. Escn.~.GNOLL~ T.o~.;N,w.::..:~m duvida ai 
estão em territorio d3 Goya.z. · ·,. . ·· 
- O Sa. Só.ütES :- V. Ex. tambem n!o co
n:heee o terreno coo testado. 
· O terl'eno contestada tem .a fôrma do um 
tria.n11'ulo •• • 

O Sn. ·PaE:StDZiin :-Eu larnbro no nobre 
dcputad~ que pedi11 a. pa.lavr:~. para uma oxpü-
~~. . . 
.. O. Sa. So.uus.:-- Ea v9u . concluir • . .Appello 
p:~rt. V. Ex . para q no se digne d:t-r' para ordam 
.dt! dia.' es.se projec,w, que íoi a.pt:eseata.do na 
caiil~ ha mais de 20 annos. e qa.e se acha om 
s~ diacuasão; p:Ll'a. a.ssim pó r termo a. osta ques
~- V: E~ . comprehe~de pe~feitameate ·G.uo 
:essà.\("8Il33:i:Ção a qae alludiu o .nobre deputado 
Jllo ·põde ter logar,' porque falta- compet~ncia. à 

v. m.-2et · . · · 

d~puta~ão mineira c à. deputação goy~:~. . pm. 
ent:Drem em s~me~t'} tràus!cç.ào, desde que 
?Stá pendente d~ decJ.Sa.O da carona aquolle prO:. 
JeCto. · . 

O S.r. Generoso Marques:~ 
Sr. pre$1deute, dosde·a sessão de a.nte-honte·m 
ten~o pedido 1.1. palavra, que agora me foi con~ 
cedida., pa.re. fazer uma. recla.mação mui to ~im
pies, maJl a que me julgo obrigado, na qualida.d~ 
de ropresentaut~ de uma provinda que por"sGr 
p~qu~nl.\, não tem menos direito. que, as ou iras 
llJUSltça do. repres~ntação na~iona.l.(A.poiados.) . 

No impo~~ante dis~urw }ll'Oferido no senado 
na. seas!o de 24 do co~rente .pelo ill118tre se
n~or pela província. de Miua.s, o Sr. conse
lhel'f? Affonso C Jl&O, a quem tributo a m:~ior 
considemçãD, dep:J.ra-se-me un\a apreciação dâs 
despezn, quo f.\zem. · a.s diverl'llS I):'Ovincins ào 
llllperio, co~ a i[l3trll~~ pu.bli~a: apreeiaçlo 
om quo 3. mmh!l proymc1 : e el:IS3ificsda. em 
ultimo lognr. . 
· No re;umo do disc11rso de S. F.x. , publicado 
pelo J9N14l do Con;mercib, ieio o seguinte: 

« O Sr. 11/f'onso Cetso diz Que nbrom-sc os 
orv:~mentos' d'J Esta.do ·e da~ provincins e roco
nhe ·er-se- á que , proporcioualmento a.os nosaos 
l'e<:ursos, poucM nações havarã, si alguma existe 
qu l · à mstrucç~l.o publica ap\1liquem tli~ 
grandes sommas corno nôs. 

«Não f1lla.ndo no munici.pio da cõrte, ondo 
o Estado e V: mun.icipalidade. de<pendem avul
t~das (tll l!ll ti:LS, v e-se que .Mma.s Gerae~ dedic:~ 
ao. onsino a terça parte de sua ronda e quasi 
outro tv.neo o. pobre remota. provllicia. de Goyaz· 
Mato Gt•osso, o Parà,· Ce~~orá., Rio Grande d~ 
Norte, Espírito Santo e Santa Ca.tharina, mais 
ou çerca da quarta [>arte; a Parahyba. é o Rio de 
Jll t~oiro, ma.is da. quinta. parte ; o Maranhão, 
mais da sexta; Alagoas o Bahia., quasi a. a~~~ ; 
S. Paulo e Ri(J Grande tb Sul, mais da. se~illl"-; 
o Amo.zonas, :1. oita.v:l. p:lrte; Pern:1Dlbuco, um 
pDtiCO meno.; q 11e a oiLnva, é dual mente o Pa.
~nJ.. alguma. cou•a. ;uais da undceima p11rte. 

c Todas as provineias. portanw. despondem 
eom .L instruççlio publi,•a. gn.n~a parte dos 
S9us recu:-so.s, em;>enha.m-se generosament~ 
nesse páreo patriotico e ci\'ilW.dor: cabendo ao 
orntlo~ a satisfação de V !)r na dianteira. a sua; 
e~ndo que ai a do Paranà é a. quo m.ais S J dista.n
ct t,oeeui'nndo o ultimo Jogar, em compensação 
ninguP.m neste páiz Illajs dedic:r.da.mente se 
co.nsa.gra. :i.causa. da. instrucção publica do que 
e seu illu1tra.do representil.nte no aenado.-. 

Si o nobre. senador por minha provincio., o 
Sr.conselheiro Correia, por motivo dolo~oao, que 
eu profundllmj.mte sinto e deploro, não tivasse 
deilC:~.do de compal;"eeer iquella. sessão, estou 
corto d~ tJ.Ü.e S. Ex. bV!'iL.ria i ncontinenti o 
se1l protesto contra . est.a. ap:·eciação que, si 
oleva, embora muito merecidam~11.~ a indivi
dualidade de S. Ex., aba.te a. província que 
elle re?reseata. · 
· Não sei de que fonte d ' inform&Ç(!as o nolire 
s'n~dor por Minas ha.lll"iu os dados para a 
osb.tisti:ca qul formUlou ; mas o que é verdada 
ó qu~ as l&is do 9r~ento da · pro'Yinc~ do Pa
ranã., . tan Lo do &etnsl, comó 9.os seis ant~riorea. 
o:o::ercieios, n!Q !\~tclrn'lm ·esta :~.pr~c~~~o . 
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Segundo a lei do orçamento votada para o 
ex.ercicio de 1881-!882 e que continua em vi
gor no primeiro semestre do corrent~ exel'cicio, 
a .renda da provincia do Paranà é Ot"çada. em. 
682:684~, deduzida. do cotai da receita orçJda, 
de 747:365$970, o valor da erni~são de 50:000$, 
de-apolices, que não é renda, e o imposto de 
decima urbana., orçado em i4:671S970, @JU.e é 
municipal c tem a.pplicação es;•ecial para-a in
strucção public3., e se verifica q,ue a v,·rbO: 
destinada ~ instrucção publica 1mporta em 
112:47:?.$, não incluindo nesta verba a impor
tancia que a provincia desp ~nd0 com os profes~ 
sores apo~entados, despeza que é tatnbem. feita. 
por causa da instrucção publica. 

Assim, não é a ifa parte, como disse o nobre 
sellador, mas qua.si a sexta parte da renda a 
verba que a provincia dedica ao importante 
:~~erviço d~ instrueção publica ; e esta verba 
será ainda muiLo maior si se levar em. conta 
que pela lei provincial n. 653 de 1881 a decima 
urbana é a.pplicada em sua. totalidad<:> à compt"a. 
de mob illa, de utensílios e livros para as es
colas dos municipios, qu~ não têm illum.ina.ção 
public<t, e na. importancia. de 18 a;. para. o 
mesmo fim nos municipios que despeadem com 
a illuminação. · 

J:!. vê V. Ex., p0la e:xposição que acabo de 
fazer, que a a.precia.ção do nobre senador por 
Min~~os é grandemente injusta em relação à 
provincia que tenho a honra de repl'esentar 
nes~a casa; e fa.zendo esta rectificação, que 
me par~ceu neccssaria para 9.ue não pairassllm 
sobre:> minha provincia os e:ffeitos de D!Il juizo 
emittido, sei que na mais perfeita boa fe, por 
um pa.rhmentar tão altamente conceituado.como 
o Sr. Affonso C?lso, eu agradeço a V. B:s:. e i 

· · camara 'O terem-me pt"opol"cionado occa.sião 
para cumprir esta deve~., (Muito bem .. ) 

O s~. Henrique Marques:
Não tendo tomado a pa!o.~·ra na 2~ discussão do 
orça~ento do ministerio da agricultura, que 
foi encerrada antes d~ •!sgotada a inscripçiio, 
e ce~to de não a pod •r obter na 3> di~eussão, 
cti. tenho algumas considerações importantes a 
wer sobre melhoramentos do porto de Per
nambuco ; <"!.tanto mais urgentes, qu:mt@ vai 
com~ç '~ na ~a parte da ordem do dia de hoje 
e:~ta u! tilllll. diecu <são. 

Prevaleço-me, pois, muito opportuna.mente 
desta ocea.sião para ~zer ligeira.mente algtlmas 
observações com vista ao governo, a respeito 
das condiçõ 'S absolute:men.te irregulares, em 
que com sérios inconYellientes e pr~juizos 
fazem-se certos trabalhos no porto de Pernam
buco, aproveitando o ensejo para solicitar tam
bem o cumprimento de uma prol!lessa feita em 
Mto offichlmaito bem fnndamentado. 
. -~ ~gencia do·· tempo e a circumstancia. de 
1nststir V. El:., Sr. president~. em tão rigo
ro;sam~nte cumprir o regimento," não me per
Dlltte.m longas demonstrações, e assim limit3-r
me-eL s.a que for absolutamente indispen
aavel. 

Sobre os imporl..,.n.tes serviços dB neThol."a-· 
mento do porto de Pernambuco. já muito bem 
e .ca~:l.lmente t;atoa o n~bre deputado pelo i o 
tfistrrcto de mmha provmcia. ~or occasião de 

discutir o orçamento da agricultura; e, 'por con
sequencia, pouca podia. eu adiAntar. &esta-me, 
porãm, tocar em alguns pontos muito im.por;_ 
tantas pal."a advei·tir o governo ãcerca de n.ota
veis irregularidades que ahi se continU.a a com
m.ettet·-.' · 

Devo entretanto aUudir antes de tudo e com 
muito lou.vor à valiosa e patriotica coadj uv:a.ção 
que sobre tal assnm_pto ·nos tem sido prestada 
pelo Jornal do Gom?>,ercio desta côl'te. E' dign.o 
dos-nuiores elogios o zelo e empenho com que 
tanto se b.a distinguido este importanta orgão de 
publicidade, insistindo sem]!re e com reaes van
tagens pela importa.nci.a du,quelles trabalhos, 
despertando a atten.ção do pa.rlament~ .e do go
verno parn as mais acertads.s. medidas ou ~x
pedientes mais ui·geutBs. 

E' assim que ainda. ultima.m2ute o JornaL 
do Commercio, occupando-se dos melh«>ra- · 
m~ntos do porto d€ Pernambuco, tarD-ou seu
si l'el a indeclina vel necessidade de votar-se por 
inteiro a quota. em qu'" foi org3-da. a subatitui
ção do material de exc11.v.ação e transporte alli 
empregado, nece>sids.de tanto mais imprescin
divel e urgente, q11anto. em vist:t cl.o estado de 
cmnplet~ úeterior~ção e Yuina em que se acha. 
o mat~rial existeut'}, tol."na-se impossiYel a con• 
tinuação dos sm-iços. Nao posso, portanto, 
dei:mr de referir-me com os melhot'es eu comias 
a esse imJ..>ortanl.a orgão da imprensa desta. 
côrte. 

O exame que fiz do relataria apresentado pelo 
esgenheiro director das obras do po~to de Per
na.mbuco, deiJ;;ou-me fa.ndada suspeita de ser 
exagerado o pessoal empregado naquellas obras, 
e assim me pronu11.cio sem pretender fazer in
justiça i nscalização do mesmo eng-enheiro, 
cujo merito reconheço. 

Basta ponderar que, a.chando-l;e consideravel
mente_ det3rio~do o material de exoavação e 
transpo~te, não p<hle todo o pessoal existen\o 
encontrar serviço, pois e certo que síio muito 
defectivas; e manca.$ as condições e~n que é 
f sito o trabalho a cargo daq uella. repa:rti<jãO. 
A verba destinadn aos melhoramentos do porto 
é exigua e não póde satisfazer, se:u prejuizo 
dos mais -principaes e importantes Mrviços, as 
necessidades que resultam da. manutenção de 
um pessoal em nu~nero superior ao qulll_ se pode 
emprega!' :nas restric tas e limitadas condições 
em que os trabalhos mais dispendiosos são 
executados. 

O SR. Ur..YssEs VLL.'INA.:- O pessoal a que 
V. Ex. se t•efere não e fixo. 

O SR. HENRIQUE 1\.Lui.QUli:s :-Basta con
siderar que, sendo aquella vet"ba de 2ii:377$17S 
-no ultimo exercicio- sõ com o pessoal des
petldeu-se 137:123$651, isto c, mais de me
tade, para. bem avs.liar a. procedencu destas 
obser\·ações. Sei 3-ue o maior -pessoal é p-.go: 
diaria.:roen~e. roas e el.al."o que llO estado incom
pleto e defeituoso em que funccionam _dragas 
e vapores, não se pode conceber serviçl) diario 
tão ca.ro e aYUl.ta.dQ. 

Passo agora., Sr.· presidente, a e~por á ca.
mara duas irreguhridades muito serias, que tra
z~ ~r~d<;~s ÜlCQI!V~I;ien.~e~ e ellormes prejt:ti-



camara aos Depwdos- lmJI"esso em 3010112015 00:08- Pàglna 8 ae 33 

Sessão em 27 de Julho de i882 155 

zos não :>ó para o bom andamento do serviço 
senão tambem para os cofres publicos. 
. O porto de Pernambllco, estudado por 24 
V&Z().S qua.si successivas, fo.i em 1875 e ultima
mente visitado por dous engenheiros espe
cialis tas em trabalhos hydi'aulicos. Esses en
gellheiros , verdadeiras notabilidades, são os 
Sra. Hawskaw e· Milnçr R~berts, que deis.a· 
ra.m relatorios mui tos importantes e planos va
lio"os para. serem nll.turalmente aproveitado5 
na direcção do melhoramento do porto, com 
te§:urançaa da bom e:s:ito e em condições dG 
economia. Verinca-se · entretanto que não aõ 
esses respeitaveis estudos n'ão têm merecido do 
governo e da repartição directora a devida éon
~idcração, senão ta.mbem que são contrariadas 
as prescr ipções !cientificas e indicações pl·a
ticas contidaa naquelles relatorios para a melhor 
e verdadeira direcÇllo doe trabalhos . · 

E' assim.. que tendo recommendado o Sr . 
Mi!nar Robert.s que não continuaasam os tl'll.ba
lh.os da e~cava.ção do ca.na.l q11e parte da. a.l fs.n
deg:~. em direcção á e'st~ção terminal da estrada 
d& ferro de S . Franci5cO. visto ser esse serviço 
irultil, não tem sido attendido tão criteriosa 
opinião. 

O engenheiro inglez provou que a fórma dos 
rios, a. curva em forma de ferradura da. ponta 
da alíandega, a posição do recife, as contra
correntes tlttviaes, que ahi se encontrrun, com
binadas c om as curvaa tbs corrente> das marés, 
são cattsas permanentes que operam para 
m:~.nter a grande corôa denominada dos Paes~ 
rinho.s, e que, emquanto permanecerem estas, 
ha.yerá. tendencia para. nova formação di> CCilrÕ<~> 
de_pois de excavada. 

Ora, aquelle canal ·tende exacts.mente a cor
· t&r essa corô:J. dos P:l.ss:J.rínhos, onde continuam 
a ser feitas as e:s:cavações. 

18. o engenheiro Hawsk:.w, estudando esta 
parte do porto de Pern:unbuco,não l embrou t:tes 
trabalhoa por considerai-os sem duvid:l impo>
aileis, e sim aconselhou a con.strucção de U.IU 
caes entre o do oollegio e a. esta.çiio da estrad:.. 
deferro de S .Franoisco,que SQna assim prolón
gada. ate esse ca.es já coillltruidt. Ora. é incri
vel que, tendo assim tão :t;balisados engen_hei
ros se manifestll-do a respe1to de ~es serVlços, 
discutindo-os jà pelo lado scientifico jà. pelo 
economico, continuem. estas a ser feitas em 
condições onerosissimas. 

Avalie esta augusta ca.mara. que se tra.ta. 
da excavação de um canal na. e~tensão de 
mo.is de 400 metros pelo empreg-o de drag-as, 
que trabalham a secco, sobre a iudicada corôa. e, 

. sem vantagem alguma real, e ainda manifes
tamente de enoontro·ás pr~scripções dos enge
aheiros que e~tudaram o porto de Peruam-
bu.co. . 

Referir-me-ei ainda a outro ponto, ig-ual
mente importante. onde a5 observações doe ~n
genheiros têm sido desJ?rezadas. O engenhe1ro 
Roberts estudando o logar fór.~ do Reeife, em 
que são depositadas as arei:us extrahiàas pela.3 
dragas, declarou que ellas V?ltariam ao . porto 
quer passa.ndo sobre os reeües, qnw a travez 
de :~.l=ms. das entradas, nm.'\ Tez que as cor
rente: do .littoral · e a _a.cçio das ondâ&, n:ts oc
ea.si<Ses de certos -.entoS, tendiam a removel-a.a. 

seado mais util e economico empregar em ater
roa todo o material excaYado. Pois bem, Sr . 
présidente, insiste-se, com 11a.grs.nte preterição 
de tão procedente e abJJ.isada observação, em 
continuar :t fazer o deposito do material e:s:ca.
vado em lagar assim reprovado. O governo e a 
camara nã:o podem, pois, ser indifferentcs a tio 
s~rios abusos, muito prejudiches á boa·regula
rida.de de um serviço publico tão urgente e 
importante . . · 

Não encontrei nos relatorios que examinei 
ordem, ou qu:\lquel' decl;>ração offi.cial que 
autorizasse' esse e::.:pediente nocivo, q ue .. conti
nua ·a ser adopbdo com verdadeiro prejuiZ? 
plra a conclusão dos melhoramentos do porto. 

Não me devendo a longar mais, referir-me-ei 
entretanto antes de concluir a uma medida ulti
mamente autorizada. pelo governo, que deve 
agora merecer deste e da ca.mara. prompta e:s.e
cução.Quando o engenheiro director ds.s obras do 
porto de Pernambuco Insistiu muito (JGsitiva e 
t erminantemente sobrl! a urgencia de ser reno
vado oma.teri:tl einpregado no serviço de draga7 
gem e transporte da va&a., o governo imperial, 
por aviso de 15 de Maio ultimo, declarou que, 

·desejando obstar q•1e as despezas de conservação 
do m.:l.terial contia:~.ssem a pezar sobre a ver\la 
destína.da. aos melhoramentos, e reconhecendo 
a necessidade não só de e:s:cavar o. entrada da 

·barra mas de melhorar e conservar O$ a.n
corad~uros do porto interno, -esta~a resot1lido 
a ped.ir ~o pa1•lament~ o credito preciso ya.ra a 
s o.bst1tu1e;ão do materllll, que reconhec1u. em 
circumstan cias de ser posto fóra do . serviço. 
Determinou em seguida que fosse organizndo 
o remettido,sem perda de tempo,ums. relação do 
material indisponsavel. 

O engenheiro,a ttendendo á ordem do govex:no, 
apresento o. .um orqamanto no·vs.lor de .221:00Qii, 
no qual vem detalhadamente explicadas a& 
constrncçÕ68, que são mais urgentes, seg1lll.do 
se vê lo ultimo relatorio do ministro da agri
cultura. Entretmto, Sr. presidente, o actual 
Sr. ministro da agricultura não disse palavra 
sobre o Ms:.unpto e o gol'erno não se lllOstra. 
resolvido a tomar . providencias no sentido de 
fazer effectiva a substituição do dito material. 
solicitando o necesaariÔ credito. Apenas o nobre 
deputado ~lo f ()o distrietc de minha. provinei:l, 
cujo zelo e patriotismo reconheço ..• 

O Sa. ULns~:a ··vr.~NNA: - Obrig-.. do . 
O SR. HENRIQUE MARQUES : -- •• por occa

sião de disc11tir-se ·o orçamento da agricul tilra 
:lpres•.•ntou umo. einenda no sentido d •J ser re
forç;.tda- a verba destinada aos melho.-amentos 
do porto de Pern:\mbuco com 60:000$000. . 

O Sa. TJLvsqlls Vu~·1u:-Pede ser ampliada 
3. omend:t n;~. 3& discnssãe. 

O Sa. _ H:&:XRIQUE J\.LiliQUEs : - E' -jus'7-
mente a providenci!l que me occorre e ·act·~dito 
que nenhum membro d..l deputaçiiO 1ternambu
can~ reouuci apoio a. esse . unico c:q~ediente. 
quo n?S restl toma~ (ttf!oiados), po'..s _ que a 
q11antt:1- do 60:000$ nao pôde cheg:l.r s :nao par:~. 
as obr.,s complemenh res de uma drag:~ c_ .dOllS 
rebOcadoraa. Ora, umadraga.., ~mbo~ nas m··
!hores ·condições, • . ·podara f.rnccionar sem 
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a uxüio de vapores c b:delões par ..L o h·ansporte 
da -vasa. 

O ro.ateri11l e~istento e$t:i detcr.iol'ado e qlltl.si 
imprestavel. 

As dragas actuaes furam-se diariamente, c 
ameaçam ir a fundo si não forem enealh:1.das. 
Os vapores estão nas mesmas cóndições, sendo 
que até o casco d~stes; abaixo da. linha d'agu:l., 
mantem-se por encimenta.mento, não existindo 
no. p;~rte supedor uma. só chapa das primitivas. 

E' assim por demais patente a urgencin d-~ 
ser complet.a a rJforma, e indenlinavel:. ne
cessidade de ser votada & verba. pedida. 

No porto de Pernambuco j:i ha. anco1·adouros 
com 10111 de :Profundidade: convem apro\·eital-os 
fa.eilitando a entrada do porto p::1.ra os maiores 
nayjoa. · 

Não se póde, entretanto, n' esse l'roposi to 
fazer trabalhos no canal, ç1uc se tc01 de ex.cav<tr 
na. entra.da da barra p'ois p:tra isso torna-se 
necessario empregar uma· dra.ga eSJlecial, que 
cumpr~ 11dquirir-se. 

Todas essas necessidades achaxn-s ~ expostas 
no relataria do engenheiro director, ~nne:-::o 
ao t·elator.io jli. citado, e não podem sJr pret~
ridas. 

Cumpre-no~, pois, instar por el!a. A conti
nuar o serviço do porto de Pe;•nambuco como se 
;J.Cha., em condições absolut~Olllllte deficientes e 
incompl~ta.s, os anc:-r.1douros j à nxist1mtes ten
derão a. obstruir-se d ~ novo, isso fatalmenio 
pelas coniicções technicas do porto, e fic~rã 
completamente ester1lisado todo o ser dço d~ 
dragagem j:i. r Jalizado. 

Ha.toda. a. conveniencia, paL".l a. navegl\ção e 
ccmm&rcio d~ importante provinda de Per
nambuco, em aprovaita.r os· ancoradouros in
ternos, já exoavados, e que com dez metros de 
profundidade, poderão cam])Qrtar os maiores 
navios; e, pois, eu, appellando para o patl'iotismo 
da c3-mara dos Srs. deputadDs e para. a palayra 
_9:ffichl do governo, cuj1 coh.erencia reclamo, 
espera que est:t c:t.maril não se r~cusnrá a .. votar 
o credito necessario para a substituição do 
mll.teri.n.l a que me tenho refeTido, nos termos 
do orçamento f~ito por auto:ir.a~;.ão de governo 
imperial, sendo muito para ltstünar as custosas 
somm&.s inftlizmente sacrificadas e onerosas 
desp1!7.>l.s de reparações impossíveis. . 

Ne~tl sentido úu tudo devo ~perar do par la-· 
mento, pois que o p,rto do Pernambuco, pebs 
smn condições, não póde ser r.lassificlldo como 
um:t oka pu:aniente provincial, mas sim como 
um porto que interessa muito dir~ctament~ ao 
verdadeiro ·e auspicioso prog-resso maritimo de 
todo o _paiz. (Apoiados.) 

A respeito dos dous prinuiros pontos, a que 
al!udi a principio, apresent~ -um requorimento 
ao governo, e quanto ao ultimo, de que venho de 
occupar-me, nppello ninda, :n concluir, pa~a o 
patriotismo dn. caro.at<,t, hoj.> que se V3Í discutir 
o orçunento da. agricultura. 

V. Ex._, Sr. presidente, e n camara hãJ dç 
desculpar-me si abusei da sua attençi'fo. (Jf "'ito 
õc~~.) 

Vem ;i mosa, é lido, a.poiado, posto em dis
cussão e adiado por ktver ~edido a paJavro o 
Sr. Ulysses Vianna o seguinte 

« Reqneiro,qu·~ sejam solicitad~ do governo 
seguint(!S informações : 

Qual o pessoal empregado nas obras do m~· 
lhoramento do porto de Pernambuco . e venc1-
mentos diversos que pe~cebe 1 

Em virtude de ci ue pi:J.no on prCl_jecto de ob~as 
se procede ã excavação'no loga~ denominado
Corôa dos passaJ·inhos-pa.ra. ser aberto o ca
nal-em dire~ção :i. e~Lação terminal da estrada 
de ferro de S. Fra.ncisco1 

S. R.:....p,<ço da camara, 26 de Julho de !882. 
-Hcm·igue 1\f ru·ques. . 

O Sa. Esc&~.GNOLLE TAUNAY :-Pçço a pala
vr.J. para negocio urgente. 

O Sr. PR.EsmE::>-rE :-Os tres primeiros clnar
tos de hol'a jã estão esgot~dos. 

O Sn. EscRAGNOLLE T.~UNAY :-Faltam ainda 
sete minutos. 

O Sa. PRESIDENTE :...:-A sessão começou fal
tando oito minutos para. o meio-dia.. 

O Sn.. Escn,\G:\OLLE TAUN.\Y :-0 negocio de 
que quero.t:atar ~ usg~nte, e Y. Ex. assume a 
l'esponsab1hdade 1nh1bwdo-mn de faliar. 

O Sn.. Pn.ESIOEWE diz que, em vista d" regi
mento niio póde conceder a. palavra. ao Sr. de- • 
puta.do Taunay, e que, para evitara. difficuldade 
em que se tem achado na inscripção dos nobres 
deputaílos que pedem ao me~ mo tempo a pala:vra 
no começo d·t sessão, rog-3. aquelles que qmze
rom fallar nos tres primeiros q ua.r~os de ho:·' 
que dei:Iem :ficai.' sobre & mesa. uma hsta rubri
cada pelo Sr. 2o secretario, afim. da inécripção 
podr:r.ser feita. r~gnlarmante. 

ORDEM DO DIA 

Contintb a discuesão do projer:to n. 36 B
emenda. do -a~bre eredil<> a.o minis~er:o 
do imt>.:::·io-p"rJ\.-.de~pezas com ~3~~ações 
da· pa>Sâgem do planeta Venus :pGlo d1sco 8()

l~n. 

O Sa. ULYssxs VLANN.\' (pela Ol'dem) pede o. 
11. ca.mnra concede o encerraanB!lto desta dis
cussi\o. 

Posto a votos o projecto, e app?ovado. 

Vem á me;a a. seguint! declaravão de veto: 

D~claro qua votei contra a emenda do ao
nado so 'ore o credito para observação da passa
gem de Venus sobre o disco do soL - S. R. -' 
Em 27 de J niho de i882. -:- J ouo Penido. 

Contin.U.a em primeil'a. d1Ecus'São o proj ecto 
n. 23 A sohre a e3trada de ferr.> · de Baturité. 

O Sr. BaJ;-iiO de Canindé (pela 
Ol'dC<n):- S~. pre3idente, estando a ·materi!\ 
bastant) discutida, por isso que tivemos cinco 
longos discursos sobre uma questão de tão p2-
quena monta, peç~ a V. Ex. o. encerramento · 
da discussão. 

Consultada a caea, co-nÕ ~de o en..:erra.mento 
pedido p;llo Sr. Barão d() Ca.a.indó. · 

Poato a votos o projecto, é approvado p~ondo 
á. 2n discussão. . 
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o s~·. Ra;ti,;;;bon.a (pela or·dem) pede 
ao Sr. presidenLo qno consulte a CD.m:11'a sobre 
si concede dispensa de intâl'.s ticio pa~·a. quo 
este pt"ojec.to entro já. em 2~ discn.s.'São . 

E is, Sr. presiden te , os motivos que me ani
maram a. vir mais uma vez fatigar a c:a.mara 
(muitos flilo apoiados) • .• • 

O Sr. Marti:m. F rancisco, ot>
. tendo a palavra pela ordem·, fM al guma> .-,b

senraçõ: s no sentido de :1.prcssar-so a votu~iío 
dos orçamentos . 

O Sr. B a t.isbona (peta or.:lelll ) dir. 
que r etira a palavra jà do s!lu r •q a~ri:nento 
o p edeM Sr: presidente q uo consulte a casa 
Bobre si concede dispensn. de i nterstício para 
que o pr<1jecto en tre na ordem do dia se-
guinto. · · 

Consultada a casa, resolve t~ela affirmativa. 
Entra em ia discussão c é sem debate :~ppro

vado o projecto rr. i73, concedendo licen~.a: :10 
agente de 2• clM.Se d:l. estrt~dn de ferro D. 
Pedro TI, José Agostinho Bnrbosa.. . 

O Sr. Bezerra. de ~J:en.czes. 
obtendo a palavra pela ordem, 1·equcr ciue este 
projecto entre immediatall1en~s om 2-' discussão, 
porque tra.ta-se do urna. questão C[UC não tem 
n :nhunt debate, visto qufl a. licença é po.~a um 
funccion~~ot"io publico, que esti1 g-ravemente lln· 
f ermo. 

O orador, qu~ o con\1ece pcssoa.lment~, sabe 
quo tal v e~ nem lhe a~>ro,·€ito o fa.-ol' que o. 
cam:a.ra. lhe faz, 

Coneultad' , a. assemblé~ a.p~wova o r eq tteri
mento do Sr. Be1:orra de Menezes. 

Entra. em 2" discussão c e sem debate a :ll )I"O-

VILdo o referido p rojecto. ~ • 
Continuaçã:o d:l. 3~ .discuss<o do orç~mG~to do. 

agricuHura. . 

o Sr .. ~l~redo Chaves(Jtflençcro): 
- Sr. presidente, volto :i tribu!i!l. na 3 .. discus
lllo desto orçamento com·o int uitó d~ de.sobri- · 
go.r-me do compromis~o que toraei. clu(l.ndo sobre 
elle fallou o honra.do deputado, ex-ministro 
da. agricultura; COmpromisn q;;~c I"Z~tifiC(tlei 
ao ouvir refer~ncit\.s, o.o quo cu :.qui disser!l 
na. 2"' discussã,, f'}ita., por outro t disti netos 
ortdores. 

Não pod~ria, se.nhores, fa.rtar -me á obri
gação de insistir pera.nt~ a cams.ra. na su ;ten
ta.ção de.s consider-ações_ que p:.-oduzi a re ,peito 
de serviços pe,·tcncente; «~ ministel"io da 
agricultura:, · embora. os acontecim~nto:; po
liti.cos, ultimamente dil.rlos; me colloc~ssom 

· em p osiç.ão mui diversa da.qucllla em CJ.UG 
me achava, quando tomei o a.JludidJ comp:o-
mi~ >o. · 

O f-~cto de já. não ser ministro d·l ll~i
cultur:J. o honrado deput1do p elo 2• <1i:Micto 
da. p~vincin. d~ P~raná, permitte ·que eu 
não sCJS. tão tnlllUClO>O , como devera , n a. 
respm;ta qu::J. venho.~rJ.o dis~u.- .:o de S: Ex •. ; 
mas certamente não Justlfican.a o m eu sllencto 
diante de alguns pontoi desse discui"ffo; rofe
ren&eos a actos do nobn e:t-luinistro, os quaes, . 
e:nminb:l. OJ?inião, não consutara.m os inte
re>~Ses publieoa. 

U)! S~:t. D .llPtiiA.DO :-V. Ex. é ouvido com 
muito pnzer. 

o .Sit. ALFR.EPO Ca,w:ES:-.... occupando & 

sua. attenção com assumptos sobro que jà me 
pronunciei e que, a lóm d!l seram por natureza 
aridos, não podem· prender a a:ttençto dos 
meus honrados colbgas (llüo apoiados), des
de que são t~ata.dos por uma voz sem atavios 
(si<< o apoiado:). ml\s apenas com a vontade de 
e:~:primir d·~spril tenci.osam::nte tudo quanto 
SBnte . 

o SK. c.~"lT.I.LRO REZENDE:- v . Ex. dis
cutiu perfeit;unente bem a primeira vez que 
f:~.lLJU. 

· O Sa. Gmucs o& CA>t-rao:-E' u m orador dis
tincto. (Apoiados.) 

O Sa. LACE:IU>A W:eiUIECK: -Mosuoouconh~
cimento perfeito da. materia.. (Apoiuàos.) 

O Sn. ALl'l'.lilDO Cl!AVEs :- Occupu-me-ei 
em primeirologar, Sr. presidente, d.1 resposta 
dada pelo honJ•nclo reprase nta.nte do 2• dia· 
triclo d~ provincia. do Paraná ás considerações 
pot• mim fei tas sobre o corpo de bombeiros . 

Eu havia dito que o governo não devia exigir 
d9. camara v~rb:>. pan a. execução do novo re
gulam:mto, antes de set· esse r egulamento cx
llressam~nte a.vprovado, pol' conter disposições 
<1ue não po:lom proscindil· de sanc9ão· legal. 

O ex-mini$Lro veia dizer-nos que o corpo da · 
bo:.ubeiros er:~. uma institUição qu~ honrava ·o 
paiz (apoiados), e q11e os sens sgm~ eram de 
orth,,l ~ méreccr os maiores cncomios. 

o Sa. Escuo:sotu: TAUX.\1: :-Apoiado; para 
isso não ha contesta~J.o posaivel. (Apoiados.) 

O SR. Gc~!ES D:a: C.urao:- Nem o orador 
contestou. 

O Sa. ALFaEDO Ci.Li.vi:s:-4' r-E:s:. sn.b2, Sr. 
pr~s:d~n.t~, qu~ :l. primeira vev. que me re
feri a este as.sumpto, comecei rende?-4o a .. 
dJY:ida homc.!lag3m ao corpo de bombetros da. 
capi tal do Imperio. (Apoiados.) Nessa. oceasião 
l'e;onheci que cll~ tem pr_:stado. releva~tes ser
riços, mns docla.r31 que ·n&? era 1sto mouvo para 
que cu fic~s.e coacto· na d1scuss1Io dG um Ngu
Lm'3n~o que se lhe quer dar e _que póde redu
zil-o :t condições de não contmua: :t .Pr~star 
iguaes servivos. (.{poiados.) A pnmem. ille
galida:le consa.gl'adu. no regulame.nto a que 
me r ~firo, e c h amo para ella a attenção 
da ca.mzt"Z~ , é a de cons2ntir-se, · contra a 
legisb.ção mililat•, _que os of!ici .. es. e~pr~gados 
no corpo d e bolllbe1.ros use~ das JD.>lgill?lS das 
gradu:u;ões,qus Jhes são alli daw,no uniforme 
do e:o:ercito. 

O Sa . EscR!G.NOt Llli TAUNAY :-Ahl não hti 
nenhuma contrariedade · c.os r egulamentos rni
li~~- . . 

·o Sa. ALFREDO Cru..vl!s:-Pelaa diapOsi~ 
eni vigor nenhum militar pódo usar senão 
das insignias d&s grada.açõcs quo tem no exer-
cito. (Apoicuios.) · 

o SR. l<~scrc.AGI'OI,LE TAuNAY: -NãO apoiadC)~ 
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O SR. ALFREDO CtuvEs~- E é isto tão t·igo
rosam·~nte e:rigido que. ate os ofticiaes ho
no~arios, qunndo estão no ser~iço etfectivo do 
exet·cito, não podem l.lsar no umforme dos re
spectivos batalhões as insigni.as das graduações 
da patente honoraria. 

0 SR. ESCIUGNOLLE T.w:-o.n:- Isso ê outra 
causa. Os comm:>ndantes dos corpos de policia 
trazem nas furdas do exercito o distinctivo do 
posto da commissão. 

O Sa. Ar.l•REDO CH.~V.Es:- Si assim a.con
teee, ê uma irregubrídade. 

O Sa. EscMGS"OLU: T,1uN.H: - Assim SGl 
d:í. com os postos honorarios e de comrnissão 
durante a campanbol. 

O Sa. ALFREllO Ca,~vll:s: -Como sou con
testado ne$te ponto por um deputado, cqja au
toridade ó respei tada, principatmen. t Cl nestes 
assumptos (l)poiados), vou ler á camar9. QS dis
posições a que me referi (lii): 

« Ordem do di:> n. 500, de 6 de Fevereiro 
de i866: 

« E' por S. Ex. o Sr. ministro da g-uerra 
(Angelo Muniz da Silva Ferr11-z) expressamente 
prohibido que o~ Sr3. o:fficiaes do cx,~rcito usem, 
em qualquu ~c!o do sClrviço ou fora delle, de 
outro fardamento que niio sej<t o que lhes com
petir segundo o resp ·ctivo figurino; e quando 
estivet·cm empre,~rados em comtnissõ · s alhei;).s 
ao minis te rio d:t gu er1':l.. ;tarn '' s q u:~.es tenham 
uniformo •'spechl, somente de\"l'rlio usar delle 
dentro dos estubelc:ciruentos ou cmoatros quacs
quer 1og-nres onde tenham dt"l exerc·~r as func
ções inhorentes u t~ !S ~ommis•1ics. 

A lei n. 585 de O de Setembro de 1850, e 
d•'creto n. 772 de 3i de 11-Iarço de 1.851, esta
belecetn que " conce,;são d~ grndaaçõe~ mili
lal'us ~ô póuc s~r cCinfcrida., por ofi'cl to de pro
mO\ItO, no ,,mcio.l mais a n~igo de cada classe . 

O :wiso--ie--22 tle Sdclllbro de ltiô5 deter
mina quo nenhtml·~ciilf: nnt·.~S da publicadaS 
as sutt~ prou1o~il~s no e :terei to, use das di visas 
dos rospocti v o~ postus. 

O dcct•cto 11. 5SS:i de iô de Abril de 1878 
apprO\'OU ~.mifot•me ospaciul pnra os officiaos 
honor:u•io~ douxorcito. Naordcmdodia n. 1135 
d~ 23 de Junho d~ 1875 lC-se, ua ultitll!l. 
parte : Parece ali co11s~lh.o , de accôrdo co.m a 
opini<ro do tC1!e1lte·geaeral g1wlHado etjt~dante 
general, q_ue os o!ficiacs ltoilorarias que aso·en· 
tam pl'a ;·a de p1·et 11os corpos da tinlta nao 
podem. usar ela~ respectivas in~ígnias, em
quanto pert<mcere;n ao exercito. po1· ser isso 
inteitamer>te c~ntl"ario âs reg1'M de di.·cijJ~ina 
milita1· como ate ao p>·oyrio decoro daqt<elZes 
a fficiaes. Y> 

O Stt. EscRAGNOLLE TAUNH :-Neste ponto 
V. E:;.. uã() tem razãí>. E' uma." cotumissão tem
porada., e ellcs trazem o distiuctivo dessa com
missão; quando a perdem, perdem tambem as 
divisas. 

0 Stt. A.L FREDO CB.A VES : - Já vê V. E:s:., 
Sr. presidentc,que. as disposi~.õea v-igentes s~o 
de ordem a impedir que no uniforme do <.!:s:er
cito se usem insig:nias que não sejam as confe
ridas aos seus officiaes. 

E tanto é assim, que mesmo o~ offi.eiaes ho
nornrlos não podem usar no uniforme do e:s:er
eito, qnando nell" sentam praça, as Sllas divisas 
dos postos houora.rios . . 

O SB. EscR..-\.Gi:\OLLE T.A.UNA.Y ;-0 exemplo 
u.ão aerve. 

O Su.. ALFo.;;oo Ctt.-I.VEs :-PerfeiW.m'!ute. 
O SR. E,CRAGXOLI.E TAUN.\. Y: -E' um::t. classe 

especial .a deases o ".iciaes, e n·'ss& chsse po
dem. usar da~ dirisas conforme as commissões. 

O Sa. ALFRJ;;DO CfU."Vl!::S: - Outro ponto, 
Sr. presideute, em que o rcguhmeuto fere as 
disposições militares 9 aquelle em q_ue dá aos 
officiaes do exercito, empr,:gados no co~po de 
oor.ul.Jeiros, direito a todas as vanto~.gena q a e 
lh~s são concedidas no serviço militar. · 

Assim coritll.m ellcs antiguidade e inter· 
sticio; e,n:io ser1·indo ao ministerío d.a guerra, 
vão pr terír os que estiio propriamen~e no 
set-viço das armas. 

Ainda mais, vantagens qy,e ;oão negadas aos 
o.fliciaes do exctdto ao scr,':iço do ministerio 
da guert'a, sã.o concedidas por este regula
m~nto aos mesmos officiaes, quando emprega
dos no corpo de bombeiros. 

O director da fa~tic~J. da pol vara não per
cebe senao a gra.titi.caçao que Lhe e m;~.rcada; 
não tom direito a etapa nem ao soldo. 

Os direc tores ~ ajuJatl tes de dircctores dos 
arseua~s de gur~rl."a, os intendentes e seus aju
dantes .só percebem soldo ; uão t&m. direito ã 
'lt~J>a ; entretanto esses ôfficia.os têm direito nã:o 
sü ao soldo cotno :i etapa, quando estão em 
serviço a.lh io ao do ministerio d,~ guerra. 

A lei de p~omoçües de i850 estabeleceu como 
coadíçües i udispens tveis pa.ra a promoção no 
exo:rc,itCI : fo a antiguidade. 2° O intersticio. 

Todo o Clfficial dCl ~xercito que c·;.t:i em serviço 
ttlh,:io !\O do ministerio da. guerra, em re~ra, 
nilo venc:.::_ a_ntigll.id.ade e, uu~p..J:q.rersti<?io. 

• '~A lei ex<:~·;ptlla. os o.nprega.do~ na. glli<rd"' 11a~ - · 
cional, nos corpos de policia, na m!\l'J..nha etc., 
os qu:tes vencem a antiguidatle, mas não in
terstício, do manoir,l. que, embora to,nham a 
anüg•~idad<! uecessaria p:l.ra. a promoção, dei
~nm de sêr promovidos, por isso que niio telll o 
indispensa.vel interstício. 

Foi o quê sa dm com o illustradD engenhei
t·o, o Sr. Dr. l\Ioraes .Jardim, que d~i:s:ou de 
ser : :romovido ao posto de coronel, embora. ti
\'esse a an~ig-tüdad•J, porque, hâvendo estado ao 
ser~·iço do ministcrio do. ag-ricultura, não ven
ceu o interstício e:xi~ido para que se l.'ealizas>e 
a promoção. 

O mesmo se deu em relação ao tenente-co
roue l graQuado dn corpo de engenheiros, Diogo 
Alves Fer<az, que se acha\'a no Rio Grande do 
Snl, ua repartição dos telegr:l.phos : dei:rou de 
ter" a confirmação de sua patente po r não lhe 
ter sido concedido contar para intersticio o 
telllpo em que estivera empregado a construir 
linhas telegrap.hicas pal':l. o ministe~io d9. agri
~ulturtl. 

o Sll.. c.:.\aRGO:- E' exacto. 

O SR. ALFREDO Ca.wEs:- Eutret:mto, uo 
reg-u1aw.ento do corpo de bombeiros, oa officia.ea 
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em.pregadoa nesse corpo vencem. antiguidade hontem. S. Ex. h~ de permittir-me dizer-lhe 
e interstício. . que foi mal informado. 

O Sn. BscMeJSor.L:& TAUNAY dá. um aparte. O Sa. Ar.v&s DE ARAUJO:-Vamos a ver isso. 
O S:!!-· ALFB.EDO CHAVES:- O nobre depo.- O Sn. ALliREDO CI!.\V&s:-Os officiaes do corpo 

h<!o diZ que estão em condições excepciona.es. de b~1mbeiros, de 1877 para cá, têm tido dous 
Nã_e .estão por certo em eondiçõe$ mais e~ce- augmentos em seus vencimentos. 
pclo~e~ ~o que outros o:fficiaes, cujos serviços O SR. EscllAGNOLLE TAUNA.Y:-Natura.lme.nte. 
extra-m1htares podem srl r depois aproveitados o Sn. ALFREDo CH,\TES :-Eu ~stou r.~spon-
na arma a que elles pertencem. dendo au qur) disse o.nobre e:ot-ministro. não 

Os que estão empregados em est.rad:.;s de fer,·o estou atacando o corpo de bombeiros. V. E::r. 
e en1 telegra.phos prestam. sem duvida serviço pód:. contar c')m 0 .mou voto par-ll. 0 a.u
pubh_co da maior ímportancia, e adquirem co- xilio, quo quer conced~~ a ·esse corpo; 0 quo 
nhecun~ntos que podem ser de proveito nas des<\io ap2 nas e qu~ ~s cousas se façJtm regu
respecLirns armas. (Apo~ados.) larm~nta. razão pela qual insisto em demonstra!.' 

Esta questão não é de somenos valor. No agora. que nest~ crçõ.me n!;;), em que se pretende 
senado jà ell11. despertou a necessidade d9 emon- a.pprovar a conc~ssw de uma verba para este 
das, que foram .offe~e<Jid:ts por chefes do par~ido serviço, vão de onvolta ir~egularidad.es o il
actunlmente de posse do governo. legalidades, que a camara não terá desculpa 

O Sr. conselheiro Sinimbú apresentou u"ma si d~ixar que p~sser.c. sem o compet~nLe :re
emenda, que em parte obvia a. illegalidade con- par~. (Apoiados.) 
sagrada no regulamento; c 0 Sr. Visconda de Assim, Sr. presidente. em 1877 o co=an
Para~agui a_p~eaeD.to~ outra, que, eomquanto dant~ do corpo de. bombdros per~cbia cinco 
em mmha op1n1ão satlsfuça melhor os intuitos conto~ e tanto, o o ajudant~ tres conto~ e tanto. 
que tinham em vi~ta 08 honrados senadores E rc. '1881 o commandant.~ p-~rc.:bia 8:550$, e o 
todavi!!'não justiiica:o favor que 0 regubm~n~ ajudantB 6:546$000 .• -\gora, com o novo r egnla
confer~ ao corpo de bomb ~iros. m~nto, os wmcimentos do cornmandante ~ão 

Sob prete:"to de interpretação, essa emenda 0:965$. P. os do a.jud~mte 7:565$000. Vê, por
declará que as cxMpçõeo consagradas na lei de tanto, o nobre •1x-ministro qu~ não tinha razão 
1850 d~vem :ser entendidas. como conçedenào qnando a.!;Mgnra'l'n q_ue os v()ncim,nt.•s dos offi
t:lmbem o interstício. Ora, os officia -·a empre- ciaes do corpo d~ bombciro3 er~•m og m0smos. 
gados no corpo de bombeiros não esl!Lvv.m con- O Sn. ALVES D!!: Aa..w.ro : - V. E:s:. não m"' 
:emplados nruo e:x;cepç~s da lei de 1850, por ~ntendeu. Eu r (•fori-mc a tu.bolla g11o <mcontrei 
1sso que tal corpo então não e:s:istia. na secretaria., e a que não augHJ.•mtei um real. 

Mas em 1867, quando na lei de forças se es- Sô havor:l. :<Ugmonto. si a camara approv:1r o 
ta.belecera.m nova~ excepyõe~ para. os engeahei- r :•gulamcnto. 
ros militares, exn 8er~iÇ() na.s ob1·as publicas o Sn. RoDOLP~O D.ui'I'AS : - De qu~m é 0 
não foram tambem contemplados os ofliciae; regolarnr1nto 1 . 
e~prega.dos no corpo de bombeiL·o~. então jâ 0 Sn. ALFREDO CtlAVES :-E' do Sr. con· 
cxutente. selh~iro SariJ.iva. 

Portanto, ve-se que b.ouv<:i proposito do le-
~ador de '"ll.iitl ·contemplar os serviço~ de;;ses En l'êSpon•lit~ "o nobro deputa.do pelo 2o 

officiaes no numero daquelle.~ que J·ul.zou di.!.'n(Js .. 'list.ricto ·lR. pt·ovi nci~ @ Pal'ana, q uan!lo· aqui 
de -figurarem nas cx~epções â lei de -pro- no> disse, refcrinúo-se no corpo •le ~ombeiros;-
moções. que o commandunlc <1 officiaes dess·) corpo 

e.-;tar.o. vencendo o que sempre vonccr:Lm. 
O SR. EscaAG;sor..r..F. TAUN.>.Y da um aparte. Acabei de J.emoat .. ar a g. E :o.:. q11e não; que 
O Sn. ALFREDO Ca,tvf:s:-0 nob1·e deputado ellcs tém tido dou!; augmentos. o ultimo em 

por Santa. Cs.tllarin!L nttenda a qu~ não tenho 188i. O nobre tleput.a.úo diz-nos que este ul
para o corpo de bombeiro; seniio bon. vonbde; tÍJo1lo augm.ento não estã. real izaJo e que só o 
e hei de provar a. S, Ex. que me occupo mais s··r:i. J.epoi~ de apprQ~ra.do o regulan;en to. . 
da sorte dos bombe1ros, do que aqu'!llc~ que E:~ podia r.~$p~mler que b.'l- offic1aes, CUJOS 

pretendem fazer excepções sômente em pro- vencunentos Ja sao pagos pela tabella de !8~1. 
veito dos officiaes desse corpo. O que se faz no theaour o, segundo estou lB-

N- t h b' ,. 1 . . I formado, é uma escr ipturaçã"a gue não está 
:o en ° 0 :JCCÇao a gu.rna a opp_or a . con- de accórdo com o novo re"'ulamonto: como es-

c\'lsaos destes Í;IYOres; o que_ digo_- e qu~ $es vencimentos crescem";, a. verba r1ão chega, .• 
e _ e_s ãl.l d~ ardeU: t&~ 9ue. n!'o P~!am . s_er são pagos por folhas su pplemen tares. _ 
felt J~ se:o-ao . pm L_llbe.uçao le,lslRtí;~. Fica, portanto, demonstl·ado que não teve 
(Apo•a:Zos.J O qu~ e precl.So e que a C;J.mar,\ nao razão o nobre e:s:-ministro quando diss,J q1:e os 
b_a.ratw~ os ~eus dit·e:tm .e zele a.s ~u:"s. Pl:eroga.- vencimentos dos officiaes do corpo rle bombei
hvas. (Apoaados.) Nao so 1\ uossa llltClatJ.va :fica ros não foram au<».:nontados que são hoje 0 que 
cerceada pelo modo por que se querem conce- eram nontem. ~ ' 
der ta~s · favor~s •. como se. pret;ndc fuzer que· o que e certo é que 0 bombdro, a.quelle que 
elles lenb.am valo1 sem a ~lscussao e approva.- Cl\l'rcg:J. com todos 05 P"rigo~ destl') serviço, 
ção do pa.rl•mento. (.4.po1ados.) qn ·, presta o rral concurso d:< ~ua :~.ctivida.d~, 

O nobre e:or.-ministra da agricultura disse ero b~neficio da capitai, este, sim., tem lloje 
ainua que os vencimentos J.os officia.es uo corpo j QS m.esmQíl vencimc;ntos qu~ tinha hontern. 
de bombeiros ~o hoje os ~esmos que eram Ernquanto que pal".t. os offi.ciaes do corpo tod!IB as 
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melhorias de vencimentos se fazem, pllrJ. o bom
beiro, propriamente dito, não h:~ n~nhum 1 yan
tagern, nenhum a.ugmento = elle aind' hoj~ ncr
cebe 60$ por m~z. sujeitos a comedori"-~· • 

qu' cuid 11' exclush·a:mente de exn.genr os ven~i
montos das offiche~ que sel'\'em naquelle corp~ 

O Sa. ALVES l>E AnAuJo:- O reguJamonto 
uão é meu. 

E ess~ r~guhl.mento qu<l a propria impr~ns~ 
recomm~n© como capaz de a.ttender ás just~~ ~o Sn.. ALFnEoo Cn.~YEI> :-0 que acho in
reclrunn.çõ3s dos bomb~iros, estab)bc~ apenas, teressante é qul:l fl!l tome conta de urna pasta, 
na.s melhorlji! condiçõ~s para ell~s. um :mxilio Sl:l encontr·~m scl'\'lÇOS que podem SCl' melhora-

· que a camara. nã:o póde dehal' do reconhecer ·doe, r."gulamento·.: que pod03m ser reformados, 
illusorio. · -. . qne se aceite a t•e sponsabilidade de tudo, para 

O bombeiro ~i se invalidar no meio dos d·3pois r.;spond~r-se ág censuras feitas com 
perigos, quando arrisca a. vid~ em beneficio da c ta d'lsculpa : «O rcgula.m!lnlo não é meu, e 
proprieda.da e da vida de tet•ceiros, J.Oderâ ser do meu an\ece:;sor. » 
-reformado, p~rcebendo por anno :182$~00; entre- O Sn.. AL>ES DI: AR.! • .uJO :-Eu não disse isso; 
tanto qu~ em igua.~s condiçõ~s o commandaute V. Ex. não ~s\:i argumentando de boa fé. 
e o ajudante si tiverem dirllito :i. reforma, como O Sn.. ALFREDo CIIA'I"ES ;-Então V. Ex. não 
não percebem senão gr~tificaçõ~s, a obterão sab~ o 'l:ue é boa. fé. 
com doas t01'ÇOS de SCl;IS ve_ncim>nt~;·- 0 SR. ALVES DE ARAUJO:- Como é que m!l 
• Emquanto o bombell'? P -~<:~b·J 18-$:::>00 °'?m'l nttrib:!e um a c to c ue não é meu~ 

recompensa. por ter-se muhhsado no serv1ço, 1 . 
o con\mandante reformad>.~ perceberà 5:600:';: _O Srt_. ALFREDO CHAvEs:- Eu a~tnbu?-lhe 

Sr. presidente, destes vencimJnt ,8 e:t.t1;aot·~ n'to_ eo os actos emana·J.os d<t .sec~e~r~a da . 
dinarios só encont~ci exemplo no corpo do bom-\ agt'lCnlturo. ~mqao.uto V. Ex. foia.lllmtmstro, 
b3iros de Nova. York. como arp~~llcs que. emhoro. antet•rores, não fo~ 

Alli, o cn.m.mandant~. que é um engenhcin. ram p~· v .. Ex. re~-ogados_ .o q_ue não fica bem 
· como são todos o3 officia.%, percebi! 8:366$. a V .. '-'..X. o, em ve~ de JUStJ.fi~~ peFante o 

E, a proposito, devo dizer que o actual cotn.; Pll:rl ' ";?'!to letos cup_ l'e3p~naablltdad~ ass~
mandnnt~ do nosso corpo de bombeiro', distiu- '?-1U. <ltzet·-no.< q~e uao lhe c •b;) a autor1a. 
cto official, que praencho perf~ibOlmte 08 seus a.esse> -'~tos. mas sun a,j seu antecessor. 
deveres... O Sn. AL>Es DE Aru.uJo: -Eu nã:o disse isso; 

o Sa. EscaA&Nor.LE.TAuN~Y : ..:. E' impossi- r·u não di:>ôe que não sustentava esSe acto do 
vel preench.~l-as melhor. . Sr. couselbeir J Sat·a.iva. · · 

o Sn.. ALFREDO C!IA.V;!:S :-Estou de Mcô~do o sn.: A~~·nEDO CIU.\'ES : - Si 'V. Ex não o 
com o nobr·õ deputado; mas V. Ex. não póde desse. si stà disp -sto a ·soskat~r o a.cto, •i 
d&bi:ar de concordar no segointc : o serl'iço d0 ll.ssume <> respousubilida.de, '~ qu· • Y€1Il a. citação 
corpo de bombeiros é de tal ord·~ro q uc exig" do HOtuC do Sr. cimselhciro Sar:J.iva ·~ 
conhecimentos teehnico~, de que nitn dispõ • o O SR :\L \'E~ DE :lRAUJo :-V. Ex. dirig-indo~ 
actual commandants ; o prec1.;0 qu•!. q•1e:n o se •10 Sr. ex-tuiuistro do iinperio, dis.;e que () 
eomroanda.tenha. ocut·~o d~ engenhana. , 1·e.:-uh ·' '!tlto ·ra dv Sr. conselheil"o S:\r~iva, e 

O SR. EscR.A<.7NO~LE. ~-u:rs.I.Y :-Ellc tem ''j' eu1 ref~r .;ncia ". mim, disse: _o seu regulamento • 
...Jl.lll'BO do _engenhar1a m1htar. O ~It. ANo .. toE Frr.J.U!IR.l : - Sen, não ó si) 
- ·o Sa. ALFREDo CHAvEs :-V. Ex. ·a"Sr!g-u: põ~;s·e~~tvo. ·· · ·· ·"'·-·· · · ....:.··. 
ra-mJ que ello ó engenheiN ~ O SR. :\LVJ::> llE :\.R.W.IO :-~ceite> a <!xplicn~ 

O SR. EscR.-1.!7NOLI.E TAUNAY:-Pois não. çfu:J de\'· GJC. 
O SR. ALFREDO CHAvEs :-Sempr~ ou~i dit."r O SR. :1.:-;muDE Fwl!Eli.u : -'Não póde ler 

que não eraengenh.8U.o: m.•s, si v. Ex. tn'J :.~s~- outl':•; o ;•~to rel.•tivo :i.tl:\Slt• <!UC V. Ex. geriu. 
gora que é, cu então direi qu~ elle ache~*SCl n:ts (_I St~. A!..l'RF.DO CH.t \'ES : -Poço a.o nobre 
oondições de c:s:ercer esse c:\rgo. p•Jis que "Stli ;·x-miaistt•o d;~ agricultul',\ que níio >eja. na~ 
habilitado p \rJ. resolver sGbr<J os c:\s~s quo int"- minl1:ts p:>l.>Yl'aa n.'nhurn(1. int~n~.ão de m:\
ress~m ã construcção das predios inc ·ndbd~s. go.ll-o. 

Maa. Sr. presid1nte, dizia úu que e::l Nov:\ Si n:lo faço distiucção entre o <~.u.tol" do l"egu-
York o ccmmandant~ d'.l corpo de b)n,l.leir :s bmeuto e V. Ex. , é po1•que argumento na hy
percebe 8:366$ por a.nno. pothese do que V. E~. se· conformou com esse 

Os officiaea tambem percebem conside!'SY'cis regubm:mto. 
vencim9nbs. São o·j que se ass"melh:>m m:1-is O Sa. ALYES DE .WUJo :-A.paia.do. 
aos que aqui se p:igam. O Sn. Go}IES DE CAsTRO :-0 :regulamento 

Mas alli os bombsiros per~eb~nl 2:136$. ó mão p~t· defeito originn.l-. 
emquanto que eutro nós percebem ;1p 'U.:~.s 
730$. Lã. guarda-se muito melhor a pr.J~ (Cl·u;ailt-se mttitos apa1·tes e o Sr. pre· 
porção entl'e aquelll)s que fazem ron.l ser- si dente !'cclrzma. atten.çü.o para gt'C o· orador 
viço e ~quelles que o dirig-"m. possa pros~guir.) 

Public;>.rei este mapp.> (mostrando) c~mo n O Sn.. ALJo'l'a:oo CH,\'I"l!!lõ: - Agtadecendo a 
resposta mai9 completa. ao n.?bre e~·ministr' d 1 int·~r;"'nçilo d' V. E:t. pa1-a gs.rlou:ir-me a 
agricllltur.l. S. Ex. por elle \'errl. qu~ m~lhor fàr~ , p~l:wra, curnp•·~ sus.s ord•!ns collt1nllando. 
quo trataase no s:m rogul~~om 1nto do ·~st11.b~l·•ce:· 1 S:·. l' ·:-sid ~nt~. a d~sigualdad · não p:i.n aCJ_ui. 
regras pn.ra o bom a.nda~onto do sct·~iço •. pNeu- I J\s ·.·antag-.,ns dos officiaüs do co·rpo de bombeuos 
rando melhorar a11 condtções dos bombotr.)s, d~ I s:io ~inda m3ior~s com o !õerviço d& irrig3ção. 
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O eommancbntc de bombeiros accumula. aos O Sn.. ALFilED:> C!Ll. v!ll :- Coutesl.a que 0 
aeus 9:965$ de vencimentos, 4:800$ por ann.o se~v;_Ç J da. i.J.'riga.çlio dC)vJ s2r p:~.go pelo :mi-
1daquellõ 52rviço .•. _ . · nisteri J do i mperio 1 

O Sa.. A::.o!U.oE FrGUEUtA :- ll!:l.ia quo o O S!t. RoooLPHO DANTAS:- Isso· não con-
1Ilinistro de GStado. t!!!>l), nem poderia. contcsto.r; mas CDDt' ata que 

o SB.. ALFR&r>o CHA Vli:S :-•• , , c tem ai.nda dahi s~ devn conchlir que se pag'\ de m:li~ ao 
bombcu·o. . casa para morar ; de sorte que esse díatincto 

militar tem vencimentos quJ se otppro.:~:imBm a . O Sn- .A.~FRE:DO CHAVES:- Nüo dig-o que se 
16:000$ annuacs ; o seu ajudante o outros paga de m:Us M bombeil'o. 
ofliciaes a.ccnmulam gratificações que alavam O SR. RoooLPHO D.l.xTA.~ :- V, Ex. disse 
muitíssimo os vencimentos; mas o bombeiro 72:000$ rna.is. 
continúa. a ycncer 60$ por mez. O Sa. ALFRJCD~ CHAVES:- V, E;s:. compre-

E fazendo eu rapara contra esta injustiça... . h enda. 0 meu p~nsamento. . · . 
O Sa. TARQlliNIO DE SouzA:- Clamorosa in~ Uw. Vez:- Ha 3-Ccumulação. 

justiç~. Os Sns. RoDOLPirO D.urrAs, ALVES DE AB.A.uJo 
O Sa.. Au>REOO CHAVES:- ..• que podia ter E oom os Sas. dã!>" n.p~rtes. 

a eonsequ~ncis. de d~orgMizar o corpo de OOIXl· O Sa. PaxsiDE.<'\'T.Fl recla!Illl attenção. 
bcir-os, por isso que, perc~bendo os irrigadores o Sn. ALF REDo C!Ll.v.E!l (dirigittdo~se ao 
m~ior vencimento do que 08 bombeiros, era na- Sr. RodoLpho Dantas ): - Comprehendo o 
tur :1 que os bons servidor~ do.quello corpo motivo da. reclamação do nobre d~putado, por-
passassem a. irrigadores como recompene:~, c d d' d · · 
d est'a.rte não teríamos como bombeiros senão qu•~ 0 .que cstoll tzcn o se CVtdenc1a. que a 

. . . . . . <!ccuom1a, de que S. Es:. nos fa.lloa, só p"rovém 
. os principuntes, porque so estes se sup!l.aru~m de ser pi!.ga. p·~lo miniBteri.o da. n!!l'icultut•a 

a. menor vencimento, disse o nobre e:s.-ministro ~ 
da. agricultura:« Esta ÍnJ'u.sti,.• se não dá, por- despeza que devd S:.lr feit" pelo do imperio. 

,.... Nilo houve tal ccmomia.,, que o serviço da. irrigação ã feito e:s:notamen. te . 
pelo corpo de bombeiros. São destaca.dos para. 0 O SR. RonoLP!IO DAmA.s :-Isso li que ~é 
sernço da. ir:rignçã" bombeiros em certo numero, preoi~o demonstr.•t·. · •· 
e esl$0 numero é mensalmente reve11ndo, do O Sa. . ALF!I.EOO CILI.vES:-, •• por isso q~e o 
sorte que todos os bou1b ~iros receberão o ven~ nobre deputado dev~ juntar ao seu calculo os 
cim!)nto eoneedido aos irr-~gadores. » BO$ mensa.es, que se gast.m com cada um dos 

Sendo assim,.o <;orpo de bombeiros deve ter bombail'os enca.rrega.dos do serviço da. irriga
ou tem de mais tantas· praça~ quantas são :u que ção, e a.ssim haverà mensalmente uma despeza. 
se empregam no seL"viço ~a irJ."igação. . de mais 6:000$000. 

Deelal'ou o nobre deputado que a · economia. 
O SB.. RonoLPHO D..u~TAs:-A conclusão" não que tinha feito eom o 5er1·i~ cfe irrigação e&"R 

é logica. de cerca. de 40:000$000... · 
o Sa. ÁT..Fl\EW CIIAVI!iS:- Si o nobi•a de- o Sa. Ronor.PHO D.\NT.\5:- no~egundo:lnno 

pu.ta.do p~o,·a.r q_u.e, tirando-se um cer~ -numel'O em dtante. -
<lc bombeu·os pam exercer O\ltrO SCl'VlÇO, n.ão 0 Sn. ALFa.EDO C!ilvES:- • , ·. do segllndo ;· 
tiea. ~qu~!J.c cor~-co~n-.o :pessoal maior do o.nno "eíii2liãntê ; i!Illn>qO:c se--~.ó~,-1ongc' 

·· que o :·necesso.l'io pa1·.i 0 serviço-;- p ódc sei' de e:ristir essa economia, h.a um deficit. que "é n. 
prCJcedente o seu ap~rL~ ; m:1.s, si é certo>, <liffcNnça dos 40:000$ .. para 09 72:000$. contra 
como íli!!le o s-~u ex~olle~ de ministcrh, o ministeri::l de. o.gricah ura pelo acr~iço d11. 
que o serviç:> tia irrig.-..ç&o e feito pelos p1·~ irrigação. 
prios bombeiros, segue-se que no corpo de 
bornbei1·os ~bJ;m-se tantas praya.s mais, qua.u- O Sn.. RonoLPRO D..tNTAs:- Para V. Ex. 
tas são aqueUa.R que bz~m o serviço da irrig:...- mostrar que não ha economia., o qnB davia fa~:et• 
çito. (Apart~s.) erna. comparação entre o que so d•}spende agora 

A questi.~ umis import;\n te para mi:n c ao e com e:<te serviço c o que se despendia quando 
esta. O que desejo saber é si os bombeiros, que ba.via o contrato p:tt•ticulal'. 
servem n:> irrig:tção, pel'cebam duron te os~ O Sn. AL?R.Il:DO CIU vu:- Supponho qae não 
tempo os vencimentos de irriga.dot·es, iã$, ou estou fa.zcndo outra cousa. O meu nobre amigo 
135$ • accumula.ndo os dous -vencimentos· quer an tes rc,ponder~me; do que ouvir-me, 
de irriga-dor e d~. b:>mbeíro. Si percebem os p.or:1ue; si me tivesse ouvido, teria comprehen
dous vencitnent?s, e incontesta.vel que devem dido que eu t;lstava exact~mente provando isso. 
ser ell&s pagos pelo m.inisterio do imperio, pol'· Pois, si eu disse que V: Ex. assegurou á 
que n.ão cab~ ao d~~o agricultura. pa.gat• couss. camara que com a. passagem do serviço da ir ri
alguma. pelo serviço da irrigação. . gação pa-ra o corpo de bomb !iros fez o minis te-

Assim, como estou informado;· empregando- rio do imperio uma econonria de cerca de 
se n11. irrigação iOO borubeiros diariamen.t9, '40:000$000... · 
segue,.se que no orçamento da agricultura es- O Sii. RoooLP!I:O DA.!HAS -:-Perfeitamente, e 
tão consignados para. ess; corpo mais 72:000$ melhm·ei o serviço. 
do que ê n~~a~o pa~ tal !lerviçç, uma wz O Slt. PnEsiDEN'r:E :-Peço ao orador·-que 
que p~lo IJUntste.or_lo ~ ~peno deve ser p3og-:1_1 continue D:l.S su:LS con:óde.raçõe>, porq)le •. 5 
l.odllo t\ despen <h u•ngaçao. . fôr 9. estabelecer <lia.logos, !lú.nco. as -poded. ter-

o Sa~ RoooLPHO DANTAS :-Não apoi:l.do. minJr. -. 
·v. m.-21 
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O SR. ALFREOO CHAVJ:S :-Não tenho feHo 
outra cousa senão continuar nas minhas consi
deraçõe~ ; e esta ob.<el'Ya~.ão de V. Ex . , S1·. 
presidente, bem mootra. que estou hoje in
feliz. 

O SR. PRESID!ilNTll :-Ms.s, si V. Ex. 1uizsr 
responder a todos os apartes, a discussão tor
nar-se-á interminavel. Peço. pois, aos nobres 
deputa1os que não dem apartes. 

·O Sn..·-ALPR.EDO CHAVES: -E eu peço a v. Ex.:· 
que não me interrompa com os sGus apartes, 
afim de que eu possa, como ê do desejo <le V. 
Ex., livral-o do incommodo de ouvir-me. 

O SR. PRESIDEl\"T.E::-Ouço a V. Ex. com 
muito prazer, mas peço aos nobres deputados 
que não o interrompam. 

O Sn.. RoDOLPHO D.~NTAS :-Não darei mais 
nenhum aparte ; si os tenho dado, é pela 
muita consideração que mer ece-me o otadot·. 

O S:a. ALFREOO CHA. YES :-Agradeço muito 
a V. Ex. ; e, se me quer permitti~. como prova 
da. muitl!- consideração que lhe YOto, insistirei 
om dizer que nl!:o é real a economia annunciada 
:i cama.ra. pelo illu~trado tlX~ministro do im
perio, tendo antes havido no sez·viço da irrig-a
ção feita pelo corpo de b ombeiros um exce~so 
de despeza.. 

S. Ex. nos disse que com a passagem do s0r~ 
viço tinha econoruis~<d? 40:000$; hoje prov.>
lb.e q 11e o minis teria ch a.gricultllra p;•ga. pcb 
serviço de irrig~>~ão 72:000$ pot· anno. . 

Houve, por~~n to, um augm~nto de 32: 000$ 
na dcpeza. deste serviço, emilom 'luem o pague 
~eja o ministerio d:~. agricultura. 

O S.a. RoDOLPBO D.u1'r.AS:-O da agricultura.! 
O Sn.. ALFREDo CHA ns:- O d11. agricultura, 

sim, pag-:1 72:(100S, importn.ncr!'. dos vencimQu
toa dJs iOO bnmb-·ir.•s qu0 di:l.ri"m~nt0 fi>z~m o 
serviç:J d<.l irri.g;~çib, c gu'>- percebem m·~nsal
mente....!Ji.:?.!l!i..Jll?.l§$ do mj~·: ·~dn Ílllp.ill:lD 
po! este s .>rviço, mas tambem 60$ como bow
beJrcs. 

O SR. R.onoLPHO DA:l.'TAS Uà um ''parto. 

O SR. ALFREDO CHAvEs:- Si ~llcs não es
tivessem f:lz9ndQ o s~r1-iço d!\ irrig<\çõ:o, •:stt•
ria.m no cb bon1beiro, e V. Ex.. t·.•rb n·~CI!ssi
dade de org<\IÜzar aquelle s~rviço. (.-lpoiados.) 

A consequcnci;1. eutã') seria., Sr. pr<~si.dente, 
que teri;~.mos aqui!lo que o honrado ex:mi
nistro da. agricultura pcnsn. quP. cons~gui 11, ist.o 
é, t~1·il;mos~ um pessoal especial para o s?rl!i.ço 
da ungaça.0. o qual, no caso de necessHla.le, 
prestaria aux.ilh ao corp J de bombeir os ; mas o 
serviço da irrigaçao, f~itü p ot· ·~st~ corpo. traz 
o result!l.d o C:Jnlrarlio. Os bombeiros cmpr·'!l'il.dos 
na irrigação :ficam neces;aria.mente fa.tiga.d ?S 
com o serviço, que ó pesado, que o.s occupa 
por muit.o tempo durl!-nte o dia, inhabilitando-os 
para. trabalharem em qualquer incendio que 
a ppartlça. M cid:W.e. . 

Assim, reproduzindo o meu :~orgumento : está 
forçosmnente provado que o corpo de bombeiros 
dispõe de tantas prn.ças ma.i.;; quantas são as 
que se dísb:<lb.em p11ora o serviçry de irrig-ação. 

O que se fa~ em toda a pa1·t~ do mundo é 
or~a.niza.rem-sc oa ser\-iços de· írriga.~ão e 4e 

limpeza. das cidades, independentes do da. ex
tincçil:o de inc~ndios ; e pelos regula.ment(ls 
dados a essas instituições, são cllas obrigada.B, 
no caso de nccessid.•de , a p;esta.r auxilio. a.o 
corpo de bombeiros. Ahi, comprehende-se ql:le 
ha. accrescimo de pessoal, que vt>i maior nu
mero de individuas prestar concurso para e:s:~ 
tincção de incendios, e então dá-se real a.Ulilio 
ao corpo de bombeiL•os ; mas aqui, o~de nã~ se 
t>.ug-ruen~o.. o. _p_e~$:Jal .em casos .de _mcend1os, 
onde se f<\tiga. o bôw.beiro com o serviç1 de ir
rigação, é negar a luz meridiana dizer que o 
o.ccrescimo de trabalho concorre para a melb.orie. 
do sel'viço dos bombeiros. 

O Sn. RoooLPilO Dt..l\'TAS à:i um ;>pm·te. 
O SR. AL~runo CIUVES :-A ir rigação não 

veiu auxiliar o co1·po de i>ombeiros, o que veiu 
foi dar, p~rece-me, empt•ego a. iDO praças de 
mais que possue o mesmo co!'lJO-

Mas a.inda. peço a.o nobre ex.-ministro do im
pet·io, que t~nto me distingue com provas de 
conside1·açilo, in:tet·rompendo-me com seus 
<~.partes; sit·..-a-se responde r i se;ruin te per
gunta, que níío 1wde deixar de ter importancia 
no e.,pi1·it.o à e S. Ex. : V. Ex., como ministro 
do imperio, não entendeu que o irrigador não 
podia percebr. r men.salmentCl mais do que 75$ 
pelo sen·i~o da irriga~ão ~ 

E nKo é certo (tUe elle está hoje percebendo 
135$ por css~ senriço 1 

O SR. . RonoLPHO DANTAS :- Isso é que eu 
conte ~to. 

0 SR. ALl'REOO CHAVES :-Si elle não recebe 
o~ 60$ dos vencimentos do corpo de bom~ 
beixos ... 

O SR. RonoLPHo D.\;)."'TAS :-Pelo s~1·viço de 
irrigação, nilo. 

O Sn. ALFnEoo CHAYEs:-••• então rogo 
ao n•,brc min'.ott·u de estmng~il'os, que se acha. 
presente, gu0\rn di7.Cl' ao sP.u illus_tr•• cnl!P.g!l da._ 
;lgricultm·o. quo procru·e sabe~ o caminh•> quA 
levam os ôO$ de cada. um d-,s bombeiros empl'e
gatl.os n:J serviço de irrigação; e que. s~ndo 
elle s no numm·o de iOU, trate •le saber para. 
ondo vãn o.~ ô:OilO$ mensMs votados pelo p~rla
m~nto para. sel'Yiço dQ ince ndios. 

O Sa. A::<:DRADE r'Jt:lU!iltRA : -0 que o ora.dor. 
diz é qu;! , ernqu;tnto fnzem um ~en·iço , n!ío 
pod•lm fazer outro. (H a outl·os apartes.) 

Ü SR. ALFREDO ÜHAVES:-Certament2, não 
po lem fazer outl'O. 

Agora. ê quo. peço ao nobre deputado pelo 
io districto d~ Santa Catharina. vebha em 
meu auxilio para convencer aos douil. ex-mi
nist r os do imperio e da. agricultura que :maia 
v-ale o serviço da e::s:tincção de incendios do 
que o da irrigação d11- cidade (apoiados), e qu:~, 
portanto, não é justifica.vel que se p a.guem 
135$ a·um irrigador, quando nunca se pagou a 
um bombeiro mais do que 60$000. 

O SR. Go~rl!s DE CAs'l::a.o:-Nesta hypothese 
ninguem o contost~. 

O Sr.. RoooLP!!O DA1><"TAS dá um aparte. 

0 SR. ALFREDO CHAVES :- :Nlas então per..: 
~n to a V. Ex.: si ella póde prestar o 11erviço. 
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de bombeiro e o de irrigador, para. que S:! divi
dem .e.stes sen·iços 1 E' apelllls para tornal-oa 
mais pesados ao tbesouro 1 

0 Sa. ALVES DE ARW10:- Na opinião de 
V. E~. ; ~n <lntendi de modo diverso. 

Nilo insistirei mais naste ponto, Sr. presiden
te. Com~a public:~.ção do mappa que trouxe, po
.nbo termo à resposta que entendi dever dar ao 
nobre e:t-miniatro da agricultura. Por esse 
mappa a camal':l verâ os defeitos da organização 

O Sa. Au;•atno Ciuns:- Está sabido; si 
eu tivesse :t opinião de V. Ex. , .não podi~ notar 
~ sua contradição. . 

• do nosso corpo de bombtliros; quanto a venci
mentos de officiaes, e a desproporção que ha com 
r elação 11. outros corpos semelhantes, quanto ao 
numero de praças e á despeza. com o serviço, 
relativamente ~ importancia de cada cidade. 

O segundo ponto , Sr. presid•!nte, do discurso 
do honrado Sr. ex-ministr o da agricultura.. e a 
que entendo do meu dever nií.o deix:u- de r e
sponder, é o ~uG se refere à. estrada de fe rro da 
província do E spÜ'ito Santo. 

O Sa. . EsCIU.GNOLLli: T.-\.UNA.Y :-Ahi V. -Ex. 
vai ter todos os mcns applausa~. 

O SR. ALPR.Eilo Ga.wEs:-Sr. pre.wente, a. 
fraqueza. da causa. defendid:>. pelo nobre ex-mi
nistro se denuncia n as constantes contradi
çõ~s em que S. Ex. ca.hiu ao tra.tar deste a.s
sumpto. 

O Sa. GE3IDUA.:NO GóEs :-Vamos vor isto. 
O SR. ALFREDO CBA.vxs:-Si :tqui decla.rav:~. 

S. ·'83:. que e. proposta Bu~t:~.mante nli.o preeD
chia as condições do edital, mais adi:mte nos 
y:inha dizer que t Bve com o procuradot· do mes
mo Bustama.nte tnB.is de viatc conferencias, 
além da circumFtaneia digna de nota de não ter 
sido essa proposta e:s:cluida, si realmente est:l
va fól':l. da.s condições do edital. 

O Sa. AL vl!s DE ARAUJO:-Confereacias pro
cur;~.das pela parte, não por mim. Nunca ne· 
guei-roe a pessoa alguma, que me procu
r ava.. 

O Sa. Al.F.R.EDO GH.~VES : - Y. Ex. dis.s~ qur; 
t eve com elle conferencias na secretaria o eru 
casa. 

O Sa. AL v:as DE ARAUJO : - Em minha. casn. 
una. secretaria . Nunca me rccuijci a Lllar 
com as partes, que mo procurnvam mn casa ; 
du.va. confcrl!ncias em qualquer legar, a té n11. 
rup,; hunca neguei-mu 11. i~HO. ( H a. Ol,tror 
apartü 

o Sa. ÁLl'lUIDO C&v-ea : - Ne~ r;stou di
zendo que V. Es:. se tivesse ncgndo. 

Mas a contradição em que cab.iu o nobre e:t
ministro e que eu quero apontar, está no fae~ 
de manter em concurrcne1a C$Sa proposta. s \ 
clla estava fór:~ d:tS condi çõcs do edital ; e, não 
sa"ti3fcito com isto, admitt ir ainda coníer enci.ns 
com o procur;,.dor do proponente sobr e a mesma 
propos ta. Desde que n!ío estava n:ls con
dições do- edital, V. Ex. não tinha quP. _confe
renciar com o procurador •.. 

O S:a. Goi\r&S DE CASTllO : - Não dever ia re-
cebei-o. .., .. 

()SR. ALi'RtDO CILI.v~s: - .. • pot· i$SO que 
não c.'l.reeia .!1) oisclareClmeutos sob t-e aq1u llo 
que nã:o havia possibilid:W.e d'l ser a.ceito pelo 
governo. · 

· O 811.. ALvEs DJ!: AMuJo: ~E ~be com~
formei a minha opinião ? Estudando a questão, 
e P"-t'a isso conv~rsa Viio com ~ pa1·te todas as 
vezes que me procurava. 

(H a cutros apartes.) 
O SR. ALFR1lDO C!i.A.VES : -Em todo o easo 

11ão G admissivel q 11e, depois de celebrado um 
contrato, se dê como rar.llo d~ não preferencia. 
de uma proposta adroittid:>. ua concurreneia o 
[acb de est:l.r ell• f6r~ das oondi~ões do edits.l. 

Outta.a conli.-adições ·notai &inda., sobretudo 
quando o nobre e:s:~ministro d~clarJu q11e não 
podia fazer o con ira to, por isso que 60 arris
ca;·& a. qué o pr-opon ente lhe viesse dizer mais 
tarde : « Eu arijo q.ue o meu eontrato seja Ia~ 
vra.do com as cond1ções por mim proposta:;; em 
r elação ~\O processo :financeiro ~ ; e depois disse : 
« Tive conferencias com o procurador do propo
n en te, e cheguei :1. convencer-me de qull era. 
possível estipular-se a. clausula . da reversão da. 
e stT"ada, e hvrar-se com elle um contr.üo nas 
condiçõf.'B e:nt·ads.s no edital ~ de accôrdo com 
o interesse publico.'~> 

Si é csrto, Sr . presidente, que essa. pro
posta es t:ro.:a fõ ra elas condições do edital, o· 
nob1•e ex-ministro nunca poderia. chegat· a con
venc~r-se da. possibilidade de lavrar o can tr~to . 
~m Bustaman.le . 

O Sa. ALVES I)JI: ·AltiuJo:-Não interpreto11 
bem o meu pensamentô. 

O SR. ALJ?REDO Cú VES :- E' certo qne mais 
tarde declarou o n.obl'e ex-ministro: 4Si eu· admit

·t isse o contrato depois d~ssas explica.çlSes, teria 
deixado de respeit:~.r o. concurrencia pa.ra. apro
veiltl.r-me de cirCll.III! tanCias· de occ.tsiio, que 
nã.o se j ustificari3Jll,. s.inda. que viessem em pro-
veito doa cofres publicas • .,. . 

Esta interpret:1t;.!o en\rísteceu-me, por i.'lSo 
que o nobre ex-ministro só twe t•igor quando 
se tr:~tou de umo. propo$l:t que S. E:s.. mesmo 
reconheceu qne vinha ao encontro dos melho
re>~ interesses do t hesour.), e não o tcvo em 
t•r.•lP.Ç<1o >l urm outro. que não consiS"ntlvll.. um 
dos requisito~ exigidos p!tl':i a concurrenCln
a decbração da garantia de juros. 

O Sa. Ar.vxs DE AIU.Ulo :-0 edital mar.:.. 
cava 6 °/o · · · 

O SR. ALFREDO CHAVES :.:...o nobre ex-mi
nistro observou que essa proposta não trazia a. 
decl.arsção ds. gar.lntia de juro, porque· un:t 
edi tal publicad~ em in9lez .. em vc:r.. de dize~: 
que o governo garan t1a ate 6 °/0 , dts .~e-ga-
ra.nte 6 o{ o . · 

Mas S. E:;.. • squeceo-se de que ha. um>1. 
clau sula e~pechl. em que Re declara qne 
sii:o condições indispensaveis para a eoncnr
J•encia: 

1 ... Menor juro ; 
2. a Pra.zo mais curto pa.~:a· a. consqoucção da, 

obras; · 
3 ... Idoneidade do proponente. 
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Si. portant1, a publicação em in~l'z omittiu encarg03 relativos ã garantia. de juros, teria 
o até, quando se referi:l. ã gara.ntia de juro~ dito.: A garantia se realisará. deste ou da.
·dalila. pelo governo, não e de cr~r q11e omittisse quelb modo; mas, não C.<>to.belecenào foi"mnla. 
está.cLl.uauls. do edit·.tl, salY'O si o fez propo~i- ohriil'atoria, deixou ao arbítrio do governo a 
talmente. eaeolha. do modo mais conveniente para· a. roa-. 

Ma.s, si p:ml. justifict~r a aeceita.ção de uma 1iz~.ção dessa garantia. 
proposta, para .consider11l-a com 03 l'equisi tos Entreta.n.to, ao passo que o nobre ex-ministro 
exigidas, basta. , o fole to de se haver publicado se mostrav:t possuído deste santo amor da. 
tt:n edital, nesb ou n:J.quella lingua, com falta. l~:Ji, aterrado. por esta supposta illogalidade, 
d·~ condiçõ3s exaradas no respactivo autogra.· commet~~u verdadCJira illegalidade, c, que- • 
pho, então pergunto eu M n_obro ex-ministro : rendo jt1stifical-a, soccorreu-se a um argu-
a rrue eonsequenchs podet'-S(3-a chegar 1 Si a mento abai:xo do sou t;~lento, como vou lllO>tra.r. 
má. fê quizer fazer pressão sobre o goYerno, uão . A lei de 1873, como bem o disse o delllonstrou 
será pre~iso mais do que conseguir que um a.qui o eloquente representante do Maranhão, 
jorna.l ostrangeit·o ~ublique uin edital, que não o SI.". Gom~:Js do C;l.lltro, enge .que a garantia 

·só tenh& falt:. de condições l:l:ügLd-.s, como até dos jut·os não seja dada senã~ a estradas que· 
subst\ttla .ti.S·clausula.s ostabelecidas para a con- t:;:nham a renda pelo menos de 4 •[o, e estalJe
cnrrencia. lece. o .modo por que essa· renda devd ser pro-

Nest:ls condições, pelo facto de estar de vada.- En.tretanto o nobre ex-minis~ro permittiu 
accõrdo com uma. ·publicação feita em liugua que essa. concarrencia. fosse por ~iante e ef-
03tra.ugeira o edital que sery-ju de base- a esta fectuou o contrato, quan.9-o· não ex1stelll provas 
pr~posta, tem o governo obrigação de acei~al-a 1 i<lgaes de qu.e a. estrada em questão tenha a 
Não. S1, portanto, o nobr('l ex-ministro é de renda srulictente para a regular concessão da 
opinião que devia pr.:lV•\lecarorigor em r~lação gai"antia; · . 
á proposLa. Bust&mante, a qual S. Ex. <i o Lamento isto, ll.nto m,üs quanto não estou 
primeiro a NCOnhecer qua se pre.st:wa a expli- de accórd? com o meu illustre e honrado mestre, 
c:tçõe.~, porque não ~ tlra clat·a ; corno é qu~ o o Sr. D1·- Andrade FigucirJ.. Acredito que se 
nollro ex~minisü·o entende que outra pro- poderi.> ter feito o contr<.to pM·J. a estr ... da da. 
posta, que não continha um doa tr.;s requisitos N~1tividade sem conculca.r a lei, pois é de pre
e:úgidos, estava nas condições da concurrencia., sumi~ não faltem elementos p:u·a prova.r-se que 
e, o qne é mais, até de preferencia., compre- es~a estrad3 tem a renda e:rigida. 
juizo de propostas mais vantajos:J.s 1! Si o nobre ex.-ministro tt·a.tasse d~ ma.nd31-os 

O S11.. ALv:i!:s n~t ARAUJ,:-No dis~ura~ que collig-ir, :~.ntes de assignw o oontt·~to, não 
aqui pronunciGi, :ficou muito claro este ponto. teri;~ dado mais umJ. .prova. da incoherencia. do 

o SR. c,u't'I'"ALHo REZE:<."l:>E :-Não apoiado. seu procedimento, confessando-o illegll-1, quando 
em outros c:J.So~ taríto receio rno>trou deoifender 

O SR. ALFREDO CRAVEs:- Não me quero a lei! 
along-il.r na discussão desta. quest1Io, Sr. pt·esi- Argumentou o nobre e::s:-mi.nistro dizendo que 
dente, porque ella. tem ~lido debatida na iu1pren- si a [H'OVR. de rendi fosse t(ll qm'l exige a lei, 
S<t de fórma tal que não h:wcr:i. hoje du~s opi~ 1\ garl\lltia nunCa deveria ser de 7 oj0, mas sim 
ni.õaii, ~egun:lo cr.;,io, com 1"\•lação M :1cto do de 3 "Í•· jnlga.ndo-se. portanto, autorizado a. dis
e:s:·ministro da a.gJ."icuhura. 

p~nsar ~ss~ }lrova.___ _ __ _ 
O Sa. ALvl!!s tiifi\IÚUJo; ...:.. A;10iauõ. o sl\. A~mRADJ:: FtGUElllA :-E' od~:rinal.-. 
O Sa. ALl'IU!:oo· CHw:e:s:- S. Ex. llã:O attcn- inlerpr~tt~ção do poder executivo! 

deu a.os intal'.:lsses publicas 11a escolha. da pro-
J>osta. para a constru.cção dá estt·a.da de fcr·t·o (Hcr. outros apartes.) 
da Victoria ã NatividadP., na província do Es- O Sa. ALFREm CHAVES : -O tugumcnto do 
pi1·:to S:1nto. (Apoiados e apm·tos .) nab1·e ex-ro.iuistro poderia. colher, Lm· [1roce-
.. A q.u.~stão _da cont.r·~ assignatura "i() gov~rn_o d~:Jncia, si O.C;I.IlO S. Ex., em vez de coneodet· 
Ja foi discutida, de modo a não d~~xat· duVl- 7 •f~, tivessl:l concedido 3 °/o· Então S. E:s:. po
do., d~ que o unico motivo que o ministt•J to,•e d~:Jria dizer que se h:wia confot•m:\llo com al~:Jttr·a 
con.tra l:!aaa proposb, foi a falb de cow'leten- dA !~:Ji. 
<"ia 11ara conceder a g:>I'antia exigida 1~ara. a. Mas .o que o legislador teve em \·istn não foi 
e~•Jcução !l:, ptoces'so finnncch·o- · isso. (Apoiados.) 

o Sn. ALVES d':) A lA UI> dà um arar te.. Quiz facilitar o levantamento de capitaes 
0 Sa. ALFREDJ CJUvr.:s : _ o argumento p:ua a rca.J.iz~!?ão de boas cmprezas, animar a 

nnico que 0 nohre e:o:-ministro apl'esentou, foi congregação _desaes ca.pitaes, mas de modo qu~:J 
não t~l' a.utori$8.Çà:O pll!"(\ i~SO ~ llli'IS I)eh Jei não ÀOUVCSS8 prej llizO para O lheSOUl'O C qUe 5Ó 
de :1852 s. Ex. ' ti.nM. facilldn.d3 pMa con- vicssem::t. ter realização emprczas que fossem 
ti·ata~·o modo do pagamento da garantia, po- Vel·daieira.mentereproductivas. (Apoiada$.) 
den<lo, '-Ortanl1, p1·ef~1'Í.r a íormub qu~ mais Foi assim que ·a lei, dando ao goyerno a.ntc-
conv~nicnt~:Jlh~ parecesse. l'isação nara g<u-autit· 7 °/o, li.mitou essa autol'i-

O Sn.. Ar,n: l DE AEUu:o : _ Està enga- saçãú afim. de que,_ na peb· hypothese,os cof1·es 
publico9 .não contt·ibuissem com mais d~ 3 0/0 ; a. 

na1o. Não vi p'.ll" CSSl int~rln·eta.ção qu~ de- 1'tHd;tde, porém, e que O pensamenb da..mesma 
ra.m n ~ im;>rcnsa. !~i não f~ i g;~rantir 3 •[., c ~im tornar nomin3J 

O SR. Ât.l'Rl!.W C!u..va~-st aeaSG ~ l~gis- ',\ ga.r:mtin. olo 7 ~Jo conco:li.d~ 1Bb foi o que 
ladf')r qutze:ss!l imp~dir q11e o governo tomaiJI.!e JH'<Jtendeu o legislad'>J", (.4.poiados c apartes.) 
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E si o governo assim ent.endess~ e fo.~sc cs
c1·upulcso nas exig11ncias recommcndadas p·:la 
lei, o thesouro só e:s:c epci ona.lmen te teria. de 
pa.garail garantias concedidas, por isso que a 
empreza. que prova~e ter 4 °/o ant~s da con
strucção da estrada, obteria cert:l.meute os 7 °/0 
logo que esta começasse o seu trafe"'O ; ·mas do 
modo por que o nobr<l ex-ministro en~ende a lei, 
o thesouro ha de plgar sempre 7 •J •• já porque 
contrata-se a. corutrucção de um~ estea-:la sem 
estudos~ sem dadõii quejusti:iiqúe'm e3sa renda, 
sem a prova de que a. empreza é digna do auxi
lio dos coft·es pU.blicos,.-bastando apenas a ap~e
senlação. ae ·uma propos\a..; já· porqu9 po~ 
exagerado . escrn.pulo o ministro julga-se com
petente para pôr fora. de concorrencia. prcr 
postas que melliores vantagen.s olferccem. 

o· Sll.. ALVl!lB D~ A!LI.UJO ;-o Sr. Buarquo 
de Macedo mando11. fazer os estudas. 

nesse capital provisorio que Bu~tamante propu
nha, estava tamberil o max.imo; cuja garantia 
slli.citava ao governo. E si não era assim. si 
outra podia ser a interpretação ·da proposta, 
era. regular que o ministro perguutallSii ao pro
ponente: E' ne~te sentido ,que se entende a 
proposta, ou quereis que o c&pitB.l fuad<;' de-. 
pois das obras seja. o definitivamente gar:lniiiiol 

O Sa. ALYJ::s DE AR.~oJo :-Eu perinntei. 
·O s.R-;'.aL!i.REDo Cn ns :...:E o-qu~:~·esr~~deii 

elle ?: · · 
. -·o· Sa. AL us DE ARAUJO. dà um apà.rte. 

O Src.. ALFREDO CH.1ns :.:.;.. Eu n!to estou tt·a
t1.n.do desses calculos, que foram feitQs no ga
bfn.ote com V. E:r.., nem tenb.o nada oom isso; 
estou-me referindo aocapita\ proviBilrio. V. Ex. 
acreditou que Bustaman.te não admittia se :fi4 
xasse o oapital senão depois de eonstmidas a.~ 

O SR. ALFR1!:DO Ca:A.vl!ls:-0 nobre ex-ministro o~ras. E' certJ que elle g_uerill- o capiti1ol defini
não teni rlzão quando trJ.z a opinião. <:o sempi:~ · I.! v o marcado nestas· condições, mas d.e a~ürdo. 
lembrado Bnarqu~ d~ l\II:tcedo. ( Aptiiados.) com o qn~ diz o decretO do c::onselheiro Buarque 

O SR. ALYEs n:E ARAUJO :.:..Eu níio trouxe ,. d~ ::M<J.c~do, porqu~ e~pressamen~e o declarou 
o11inião delle, disso qu.3 ma:e.dou f1~or Qs~udos. em sua. proposta. 

O ·SR. ANDRADE FIGUElR.~ :-Faze L' estudos é Entretanto, o nobre e::t-'-ministro Jlo con~rato 
uai'~ cousa, e contra.~ar é outra. que Jez com Waring Brothers estabeleceu 

·exactamente um capital provisorio, fic&ndo as-
O Sn.. Ar-F:aEOO Cw. VES :-Nem é argumento SClltado que o definitivo só poderia ser fi::mdo 

tamb2m neste caso a. competenci:J. p~ofissioual depois da o13ra concluida. Pois. não era. 
do honrado conselheiro Buarque de Macedo. ~ão isto o que Bustamente pedira? Qual foi, .pois, 
s~ trata de urna questão puram~nte techrilcn; o ruotivo quo S. Ex. teve part~. dizer: Nós não 
tra~-s~ de un1 exam~ qu.o ·qualquer o.danni;.;. poclcmos aeeit!lr o compromisso po~ uma ga.. 
tradOI' criterioso e 9.11e disponha. · d·~ conheci- rantia, cujo alcance não conheceremos s~não 
mentos c cxperiencu,. qu~ juetifiqu2m a SU!t depois da ob1'a realizada I O que Btistamante. 
ascensão ao lllinisterio,da ag.-icultura, está em pediu foi o que S. E)'. fez com relação a Wa~ 
condições de fazer. L'Íng Brothers, e portanto, ·nesta p~rte"a.ilida 

O nobre cx-ministt'O tamb~in no;; aprcsontou · Busbmante foivictima da má intellis-encia que 
com horror .a. idéa de que'BuátarilanWtivesse se deu à sua proposta. . ·· · :· 

· ex.igidO'-~W'tr'CRpita.l definitivo· G.a-empt'1lza não M:J.&r-pergu'll.to eu ao ·oobr+c.~, si· 
fosse fixado aenão deJlois de concluida a &a- osta proposta foi julgada. p~la. àutol'idll.de. eom
tr,;.n'll;;.esqu.eceu~sr,'pO=. S. Ex. da :-quG-!'~"'" . pet~ee.·~-~:.S:,.w.·aul&.concul'l'encia, · 
proprio min:isterio da agricultur-a quem isto como ni'lo a julgou 11ssim S. Ex. l· · 
exigiu, desde· que no edital.dGclarou que nos O Sa. At. v.Es Dll: AB..~o.ro dà. um aparte. 
contratos seriam ~bsórvadas as éondições esti-
puladas nos decretos de f880, do Sr. Buat"que de O SR. ALFREDO CRAVES : - Refiro-me ao 
Ma.eedo, regulando, um a fórma da gv.rantia chefe da dit·ecbria, que abriu as pl'Opostas e 

d' h · da considerou egta n(l caso de ser e:l;B.minada, 
de juros, G 0 oull'q as con Jções tee mcas tendo aliás exclaido ou h·:~; e tanto o nobt•e 
constrnc<}ão• ex-ministro julgou que essa proposó:1. era diglla 

o,·que se depr.ehende do decreto qu2 regula de ser examinada e esol:irecida que teve vinte 
a fórma à~ garantia de juros. é que não se deve e. tan t.as oonferencias oom o pro~nrn.dor do. 
estipular o capital definitivo senão quando es- proponente. · .· · 
tiverem concluida~ a.s obras, sendo, ports.nto, 
provisorio o capital Ji:s:adJ -par:~. a conc~ssiio da O Sa.. ÁLYl!:~ ,DI'! All.AUJO.dá um apa.rte. 
empreza. em vista dos estudos approvados. o SR. ALFREDo CIL\.v:a:s:- A propostl. 

O pensamento do autor do decreto foi que estaya llfi.S' con:liçõe~ de. concorrer; não se 
as economias na construcc;:.ão da obra. rever- est~bebcia ali outro ju~o que não fosse o de 
tessem eo:i. proveito do Estado, diminuindo-se o 5 i/2 °/o- Como ti, pois, que o nobre ex-ministro;. 
computo do capital garantido. · que admittiu que um propon~nte podasse sa-· 

o qllG Bust.:i.mente pediu não foi senão 0 cum- .tiefazer a clausu.la. da garantia ·rnarca_nd? o 
pl'iment.o deste decreto do conselheiro Buarque múor juro da. lei, nfio quiz entretanto aceJtar 
de Ma·.edo. Elle deelarou expressamente na sua. a. es:plicaçiio de outro eonrorrente, ~ue: .não 
proposta:« Querendo re:Uizar 0 pensamento de ~ccrescentava U!Dll. palavra à proposta • 
economia. conaagrado no decreto do Sr. Buarque Li pediu-se ,6 °/o, .m~io~ jtJra~ gue ,o ~atado 
de Macedo, proponho o seguinte projecto.:v concede, e S. E:x. a.dnnttiu, nao . ~ \)lter~ 

Ora, si o decreto tem em vista que o_. c:tpital prlt:tção, mas que .o prop_onenLe v12sse 6!1-
proviso~io estabeleça. o m3.ximo,pot ouja ga.ran- i crever n(l. sua proposta :1quillo que l!a.o ~aVl& 
. tia de juros· o governo .se obriga, segae-ee que ·, escripto a.nt~s de se~ ella. abert1 ;: aqtl~ pediu~~ 

. . . ' . . . . . . ' -· ~-
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5 :1/2 •f o, proposta mais v.1ntajosa para o Est.:\d.o, O SH.. ALFH.EOO CHAvEs: --O n ob re e:s:-mi
e o :D.obre ex-ministro não _admittiu, não ji que nistro era. o menos comoetente para aceitar essa. 
0 concurrente escrevesse, porque esta V!\ . es- dausula, que considera a mais vantajoaa. pal"a· 
cripto, mas que declarasse simplesmenle : o Estado. 

"Os 5 if2 o/o da proposta subsistem lambem S. E:s:. não sô deixou p<~.ssa.r o edital em que 
. . no caso de não aceitar o governo o processo se declarava que n~nhuma clausula., além das 

:financeiro que eu proponho! ., - que eram. exigidas, seria impo>t.l na _occasião 
E' incontealavel, senhores, que si no acto d:t do contrato , como, p.tra excluir Bustarimnte, 

abertura das propostas não se é:s:cluiu a de iisse-nos que não era possivel admittir a. sua 
Bu .. ts.mante foi porqllc ella preenchia os re- . proposta embor.a. mais vantajosa, porque seria 
quisito.> exigidos pelõ edital, isto é, indicavl\ a.nnulle.r a concurrencia, pois essa propostll. 
juro. marcava. p:razo para· :t. construcção da obrl). &~tava fór-a das condições ex.igidas. 
e da v:~. prova~ da. idoneidllde do proponente. Onde mais se anuulla a concurrenci&. : · será 

AdtnittamOlS, porém, que os juros "de-5 i/2 na liypothese em que se nilo admitte escrever, 
referem-se IIÕmente ao caso de ser aceito o . nl,; uma clausula. nova, mas um simples-escla
processo :6na.nceiro, e q11e pelo facto de . ter :-ecimento da proposta, ou naquella em que se 
Buatamante . decl~~do que aceitava. as condi- d:i prefereucia a um prop mente que inclue 
çõea.do edital, fossem de 5 °/o os ju:rps, caso não clausula que não tinb.a sido contemplada no 
fosse adopte.do o a,lladido processo. edital~ (-4poíados.) E' sem duvida. nesta ui-

Ainda .'loSsim. ern incoutest:wehuente n. 11ro- tima hypothese. 
lJOSta. mais vaiÍ.tajosa, e não a de vVaring Bro- Ao nobre c~-minist~o, si entendia que es~ 
thers, porque, sendo 0 juro igual ao desta., clllusul~ dl\ raversãc· era de ordem tal que de
tiuha. a. seu favor a condição do praz(), ista vessc deter:rnin:J.r a pref.;rencin, cumpria ou 
e, menos s~is mezes, pois gue se obrigava a.nnulb r ~~. concurreticia , ·:halll:.\ndo novos 
a construir & estrada. em 2 i JZ annos, qn :mdo · · c1 · d 
Waring Brothers exigiam 3 annos para :J. propon~ntes por um edital em que foss.; lD. Ul a 
eonstrucção. lo cl:J.usu.h (apoiados) , ou chamar todos 

Mas, disse .o nobre e:s:-miuistro: \V:~ring fl.q_uellcs que en.tr:u·am no concarso jJ:\t"i'. p er-
h · .L g-uutar.lb>s : - Acci tais ou nã:o a claasula. 

Brothers propun am. a reversão da e;tra...... d;-t, re~'CI'sii.D 1 Não foi contemplada no •.>ilit.<>l, 
ao Estado, e e5ta v.a.nts.gem era muito Sll.pe•ior mas o govorn'>, julg-J.ndo-a n eccssar"ia. e estando 
10 qualquer das que foram..1>ropo3tas p!!los oulros . f . . . 
concurrentes !! Ora, senhores, causa adulir(l.ç:ào disposto a pre eru· :a. propóst!.\ m:ns vn.nti\,)osa, 

ul só con.sidm·a.,á como tal aquell:l. que sobt·e as que ao ministel"iO da agl'ic tura, onde os n.c- nh. · ,__ d "t 1 
gocios publicos se estudam· éom protieienéia e vantage.ns co fl C•<=> e expostas no e 1 a 

· lh c1 1 inclair esta cbusul:!.. (Apoiados.) · 
zelo, t1vesse e$Capado a me or a.usu a que 0 nobre e:s:- ministro não praticou :I.SSim. 
poderia. ser estabelecida na. concurrencia para a 
ci>nstro.cção de urna estrad:~. garantida pelo g<r O SI\. A"I\"'Dlt.\DE' Fr(>UEJ.lU.:- Queriam con
verno! O nobre ex-ministro. disse que a r~- tr:~.tar com os inglezes e saltaram ·:por c:ima de 

, ,·~.-era-~,..vaelhor.da,,-;;'kUI-tw.,te·iis-;-Fn ttetanto ~ ~;,;:·:· - · · ~ - ..• ~ · · ·- :.-:·-:-.=.·.-: .· :· :,;, .• 
nas condições exigidas pa.rt\ 4 coneurreo.cia 0 s11• ALFREDO CR~VEs:- O nobre es:-mi
nã.o foi incluida esta clausula, incorrendo assim nistro ll.b.o a e dirigiu pol" e·ste ·modõ aõS" propo
a secretal'ia da. agricultilra n.a. gra.ve censura n~nt~s; foram elles que vieram espon ta.nea
de S. E:s:. l"llente declarar que aceitavam tal condição; 

O SH.. A~"D"EtA"OE FrGUEm.-. : -A secretaria accrescendo que Bustamante disse que não ~ó a 
não tem vot activa nestas causas; o ministro e !.ceits.v:~.. · ma.s tambem r!!duzi:\ a. 60 a.nnos o 
que é o·responsa.vel. · prazo, a.pr0sentando, portan~o, condições mais 

o sa. ALns DE AR.a.üJo :-Apoiado. va.nta.josas do que ounglezes qu e pescaram o. 
O. Sa. ALFl\EDO CBA.vEa:-V. E :o;. diz agora contr.~to. 

isto a. respeito· da secretariD., mas, quandl) o O Sa. Lo~.cl!IRDA W!!RNECK:- Os outros pro
censurei por tel' dito em seu relato rio <fUe a i.tn- poncn~~s não tinb.a.m no nome tres r e quatro y. 
migra.ção dos Estado:s do Prata era sttperior ã o s11• ANDRADE F IGUEIRA:_ Não é este 0 se· 
nossa em 75 °/~. V. Ex . disse : « Isso é lâ com gredo da preferencia.. 
o iDspector de terras publicas. • 

O Sl\. ALFREl>o Ctuns : ·- Demos de barato o·sa. Atv:Es DE'.AR...I.UJO dà. um aparte. que a proposta. de Bustamante não merecesse 
O Sa. AL.-1\EDO C!Uvt:s:--Qu.cm ó o rospon- ser consider:..da. pelo g-overno. Pergunto ao no-

savel- rlo que diz o relataria'? Não (Í o nü- bre ministro : entra &S outras não havia 
nistro · alguma que fosse lllllis V:\nta.josa do que 

O SR. ALVES DE ARAUJO: -E' o ministro. a de Warmg Brotber3 ~ Havia, Sr. presidente, . 
a proposta do Visconde de Arcozello, que era 

O Sa. _ALFREDO CuA.VEs :-Então eet:i. de Fê a Jllais vantajosa, porôm o proponente tinb.a um 
censura;_ defeito ~ra o paesado ministerio : não era 

O Sa , ANDlUDE ·FIGUBIRA :-0 ministro é até ingle~ . Esta. proposta. aceitava as condições 
reapoxmavl!l pelos erros dos empregados da exigidas e pedia 5 i/2 oj

0 
de juro e quatro. annos· 

sooretin-ia, porque, si elles nil:o servem, que os para aconstracção; e Waring_Broth~rs pediMn 
demitm. 6 °/o, propondo-se construir a. estrad1 em· tres. 
:a· Sa.· .Ai.v.Es· DE .Aluv;ro ::...o pess~a.l da· si? annos. Pergunto á eamara : qual a pToposta 

erétarill. é até muito hal>ilitado. mais ~aritajOila,& qae o1ferscia. o juro de 5 i /2 °/o 
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ou a que pedia· 1llD. anno menos para. a con"'
strue~ão ~ meio por cento mais de juro para 
o c:lpjtal ga.-,.a.ntido ? 

Não seria muito mais vantajoso contratar com 
qu<:m s~ eontentava com 5 i/2 oJ0 de garantia 
de JUr03 , do que com a.q11ell~ que construía a 
estrada com D?enos um anno de ~razo, mas 
com n. garantia de 6 •/o ~ Era amda. o·utra 
proposta. que Linh:1 o. direito de ser preferida, 
~i a causa publica tivesse em todos os mem
bros do ministerio passado vêrdadeiros de
fen~ores. 

O Sa. ALVli3DE A!IA.uJo·dà um aparte. 
OSR. ALFREDO CHAvEs :-Entende V. E:s:. 

que m·Jihor é analysar o contrato coill as con
dí~ões qu·~ não e>tão no edital~ 

O Sa. ALvEs DE ARA!JJO :-0 melhot· é tomar 
as propostas em seu todo e não em du!!.s par-
tes só. · 

O Sa. ALFRE'DO Oa:AvRs :-V. E>.. inrHqua 
qualqueJ: condição qne estivesse na. propost~~o do 
Sr. Arcozcllo -e qu0. prejudique a minha ar
g-um'"ntn.ção. (A~partes.) 

E' a cclebt·e questão da I"· ' l"ersão. 

0 SR.. ALVES DE ARAUJO :~A h! Jà? 
O SR. Ar.FaEoo C1uvEs :-Ah·! Ja 1 Mas re

pito a 'v. Es: : o govrern.o não tinha. o direito de 
levm· a r.we rsão em linha de ·conta.. porque não 
a incluiu nas· condi~ões exig-idas. . 

Ü Sn.. ALVES DE ARA!JJO ; -Era ulll.llo vanta
gem. 

O Sn .. ALFaEDO CHAVES:- Si era uma van
t:tgem, dcveriu contratar com Bustamanto em 
qualquer hypoth.ese ... 
.. ~ .O .Sa. ALVES l)E .ARAUJO dã um apart~. 

O Sa. ALFREDo C!L!.VES :-~ \. Eli:~·ri'ilo ~as
gou tod."'.s a~ propoot:o.s, do,de qn~ foi :~.cct t:1r uma 
que continha. cltlu.;uh não incluida no edital? 

O Sa. ALvEs Dll ARAUJO dó. outt·o np:•rte_ 
O Sa. ALFREDo CHAVEs:- Devia. pt·eferit· a 

propêst:~ que melhm· Cflnsu[t&va os intet·<J~ses 
do thesouro. 

O Sa. At:v.E3 DE AR.AuJo!- A concurroncia 
assim d um hço á boa fé. 

. O Sn- ALFRilDO CHAVliS:- E ao q_un se s.J·
l'Jsca.m todos O< que entmm n~st(1; concursos 
abertos pelo gov<.)rna, qtmnd:; não são obser
yados os edit,ws ~ Um d·,~ pt•opnnentes pàde, por 
qualquer m•)io, combin~1· n" inclusão de um:\ 
condiç4o, qM_lh0 irá dat· ganho d~ cM1sa contra 
a<ruelles que , l'!m boa fé , acl'edit:~J·am que não 
tinham de tt•fltar dessa. cspecio, pois qu" tal 
c :~ndiç:Io não se .achav:1 escripta. no edital do mi
=tcr!O da ag-l'lcultum. 

Pet·gunto a)nda a V. E::.:.: o ministorio da 
agri~ultura rec~beu ou não pat·ticipaçil:'> do 
Sr. Arcozello de que se sujeitava á- cl:l.usula da 
revernão ~ 

O SR. Ar. -vES DE ARAUJO: - Sim, senhor, e 
ttunbcm do Sr. Bust~~.mante. (jpartes.) M:~os, 
abertas as propostas, uão se faz leilão. · 

O S,t. ALFRlliDO CaAn:s :-Leilão foi V. Ex. 
quem fez. \Cru-zam-se m'l'itos apartes;) 

O SR. P:axsiDENT:2: :-Atten~ão! 

0 Sa. ALFREDO C.a:.I.Vl!B :-Si V .. Ex:. ·tivesse 
r azão, seria pa~a annullar a concurrencia, mas 
n~o para, v!l.lentlo-se por um lado da. inclu5ão 
de clausula nova e por outro lado de omissões 
em !lm. edital i.nglez partl. obras brazileiras, vir 
preJudicai.' os mtet·es•es publicas. 

Os Sns. ALVES DE ARA!JJO E Cut"f'ALHO 
R!!ZEN"DE dão s.partEWl. 

O Sa. ALFE\lluo G!iAVEs :-Chego :i eonclusão: 
quer .e~ ingl~~. que!.' em .pOJ:tugac&, o nobl.'e 
ex-mtn1stro só acba razão· em todos os argu
mentos e circumst:tncias tendentes a sacrificar 
os interesses ·que lhe estavam oooftados, como 
um dos guardas do tbesouro publico. 

Sr. yresidente, p:tra não fatigo.r ainda. mais 
a attenção da camara (nüo apoiados), e porque 
estou convencido de que ella. nesta questão não 
da razão ao nobre e:s:-ministro da agriÓu.Itur"a. 
passo, ja que r .. no em estrad~s de f~rro, ~ 
tratar de outra. concessão feita por S. Ex. 
·Na concessão dos estudos do pi'Olonga.mento 

da estrada de ferro do Pa.r...nà ta:nbem não 
foram· acautelados os interesses do E:stado e, o 
que é mais, n.ão houve nenhum respeito â lei. 
Tratava-~e da escolha do ponto de partida 

d~ssn estrada, e disputavam entre si a prima
zia P" ra.naguá e Antonina, quando o governo, 
depois de (er feito estudar cada nm daquelles 
porto<, resolveu ser mais couveniea.te que a. 
e~tt-ada partiss~ de Pan>naguã do qtze de Anto
n1na. 

V, Ex. 5abe que, em materia de -viação 
ferre!\, não se pOde hesitar soli>re o que geja.m 
estrad·•s de interesse geral c e stradas de inte
ress e local; a e$tl'ada de interesse geral, 3 d :
nornio.a.~ão ~. ê_9tá dizendo, é ~>.<~U:1. -q11-e-, .. a.t.
tenden:do -r ·graulle divisãõ terntorial õo-pàiz, 
pr l) ~\a-s~ a servir a. uma grande ma.ssu de seus 
interes9es industriaes e commP.r~iaas, e em 
c~os dados tambem se destina a gal"a.ntir a sua. 
defesa. · 

A estrada de interesse local é a que, não 
seJ·vindo a estes fins mais elevados, :só a.ttende 
a in teres se~ de l~calidade. 

Desde que a estrada. do Pa.ra.na. ineluida na 
primeira dessas ela.sses, t0ve o s~u ponto ini
cial em P.m~ona.gná, ex~luido fico1J o porto de 
Antonina, que a Glla niio póde ser ligado senão 
por um ramal de int<:)re•se puramente locM. 
Aosim, Sr. presidente, não era possivel que os 
cofres publico~ garontissl'!m Juros a esse ramal, 
que não attende aos interesses de ordem su
pe!'ior, qu'e são diroct:tmente zelados pelos po
deres geraes. 

O nobre e:s:-'rnini~tro. compreh~ndeado esta 
dif!iculdade e qnerendo construir o nmal de 
A11tonina., o qua fez ~ Deu a companhia da es
tr:l.d:i- do .Paranà o estudo do prolongamento 

·dessa linha, com a condição de que ella faria o. 
nmal de Antonina sem garantia de juros. 

Mas não era isto ainda bastante para. que a 
companhia se abalançasse ã execução desse 
rnma1, que era a objec tivo daquella coilcessiio. 

I O S:a. ALVES DE ARAUJO: ..:_Não spoiada. 
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O Sn. ALFRJI:OO CaA.YE~:- Ent:to o q~e s~ 
íe~ mais 1 1\brcou-se-lha um pre(:.o kilometrico 
para os estudoa do prolongamento, que foi divi
dido em tres secções : n:> ia o kilomett'o de e5-
tudos cU!it~ri. 850$ e nas outr:>a 1:000$000. 

E disse-se no contrato : 

Si o governa geral nãO quize.r contrata1· 
comvosco, companhia da estrada do Paranâ, o 
prolongamento da. linha a.lém de Coritiba, o bri
gao-se nãQ só a. pagar-vos este preço kiloni.atrico 
dos estudos, COillO t""da.r-v-os garantia de juros 
pelo emprege de vossos ca.pitaes no ramal de 
Antonina.. - . 

O Sn. ALVEs DE ARAuJo:- Apoiado. 
O Sn . .ALFREDO Ca~>.n:s:- Entito, Sr. pre$i

dente, e. coiDpanhia acdto11 ; e como I!íto ac()i
tar, si tudo ia d~ accórdo com os seus desejos, e 
no melhor !Lccôrdo com os seus interesses ? 

O ramal de Antonina, Sr. pl'esidente, cujos 
estudos jà estão a.pproVlldos para ~ hypothese da 
garantia. de jul'oa, ê construido por um pre~o 
consideravelmente alto. . 

O Ss.. Ar..•ES DI!: A'R.\.UJO:- Nã.o apoiado. 
O Sll. ALFREDO C!f.I.VEs:- C~dll kllometro 

vai cWLtar 159:300$. (Oh !) 
U:.~~ S11.. DEPUl'A.DO:- E~ .horrivel ! 

o Sa. ALFREDO CRA.VES: -·A co:astrucção 
de um r·amal de 15 kilometros e tantos m3tros 
vai custar Mrca de 1.000:000$000. 

O nobre e:s:-ministro,q~e eonbecJ a provincia 
do Rio de Janeiro;· a prineipo.lmente para o 
lado e. qo.ê me·vou referir, vai ter jã. a prova 
,~~uanto :ficará cara. esta. conatrucção •. 

· Na segunda. secção da estrada de ferro de 
Cant.s.gallo custou cada. k.ilometro 80:000$000. 
Essa secção, como V. Ex.. sabe, é feita em tel.'
renos os mais dH!iceis (apoiados) : são tão di f-
1iceill que o seu trafego consti~uiu-se em condi
ç~es qu() h.oje, para se fazer uma. tl's.nsac
ção com ll.quella estrada, uma da.s condições o 
refortllar essa construcçA:o. Pois b!lm ; a. S!l· 
gund11. secção da dita estrada., com obras d'arta 

-do maior valor,com movimento de terras o mais 
complicado .•• 

O Sa. LACERD.\ WntN:E:CJ\ : - Igua.es aos da. 
segunda. secção da. de Pedro li. 

0 SR; ALFREDO CH.I. Tis : - . . . com cortes 
que eau~ pa.smo, ~a.lga.ndo a. serr~ do Ma.r, 
vencendo todas as ddE.culda.des em: uma con
stl'Ucç'ão deste ·genero, custou cerca de me
tade do preço por 'que o honr.<do ex-ministro 
contretou o rainai de Antonina. 

O SR. ALVES DE AnAU;ro:- Qual li a m~tade? 
V. Ex. corrija no se~t discurso essa o:rithmetica. 
de 150:000$ por kilometrc •• · 

o· Sa. ALFltEDO CHAY~:- Ha de facto confu
são nos meus algarismos ; vou já. a pontal-os a 
V. Ex. (Ea:aminao.nloc:~mentos.) . 

O Sn.. ALVJI:s nE AR,~.u;ro:- E' uma arithme
lica. facil; n&u é preciso la 'Pis nem papel para. 
isto; são 950:000$, para i5 kilometros. . 

O !3It, GJ:Nl!:B.oso MARQ.UEs:- E iato d.epen
den te d!!. approvagão do corpci leg:is1ati vo. 

O S11. ALYE~ OE ARAuJo:- E isto, exact:a.
mcute, dependent~ da approvação do corpo le
gislati1'o ; será então contra til. 

o sa: AL'FREDO CriAVES:- J;i. lá chego; 
.V. E'!. tenha paeiencia; hei de tratar de tudo. 

O SR. ALVES n:e Aru.uJo dá um aparte •. 
O Sn.. ALb'l',Eoo Cruvl!:s {rZepois de ea;ami~ 

~~a1·) :-Fci um engano: são 5~:364$228. 
O S11. Srt. ALvl!:s DE Aa.~.uJo:-Para. 159:000$, 

ha uma grand~ differença. 

O Sft. ALFREDO CHAv:e:s:- Bem. Ma.e a mi~ 
nha compat·açio coni a est~ada de C&nta.gallo 
continú", por~ue o custo de cada. legua. de 
13.600 metros na ·sa secção de sa. estrada. foi 
de 50:000$ por kHometro. 

Devo fazer ainda, Sr. presidente, outra con
sideração relativa.m~nta a esb pa.rallelo. Póde 
ser qu ! a. algu ·m pareça que a estrada de Anto
nina devesse_ ser e:!ager1\d~ no seu preço, por 
·isso quese tr·atava o.11enas da garantia de juros, 
c n~o dp p<>g':l.ment~ do custo da estradil. ; mas 
ria secção da estrada de ferro de Canta.gallo 
tambetll se tr!l.tava da. garantia de juros, em 
condições me uo1; vant.ajos1s pa.ra o coucessio
n t!'io, do que <i do ramal de Antonina; pOl.' 
isso que ~ garantia devi:~ s~r tirada do 
r.~ndimeuto d~ pro;n·Lt .estrada. Portanto ju~ 
tificR<lo s3ria. si se ll:s:ag-eras!e o preço para. a. 
gar~o.tia. que devia ser paga com os rendi
mento< da mesma empreza. 

Ag-ora, Sr. presidente, disse o nobre ex-mi
nistro da a~·•icultura que a questão depende do 
poder legislativo. 

O Su. GJ>KE:aoso MA.uQoJ!:q:- Na. parte que 
importa onus :~.o Estado. 

O Su. ALvEs DE Aru.uJo:-Que é o preço ki
loD\etrico,que é a. g-arantia. de juros, q11e ê tudc. 
isso. 

O Sn.. ALFREDo CH:A.YES ; ..;.sim, senhor. 
llhs du"idas s6ria$, Sr. presidente, se podem 

levantar pel:~ redacçio da clallSula, a. que S. Ex. 
se refere ; convem que , sejam acla.ra.das, e em 
temllO a.cauteladas. . · · · 

O Sn.. ALVES DE Aru.u.:~o : - Leia o ultimo 
artigo do decreto e V. E:~:. veni. 

o Sn.. ALFREOO CH.I.'Vl!S : -0 ultimo artigo, 
a q~e se refere o nobre e:t~ministro é este {lê) : 

« Clausula n. XII : · 
O governo solicitarJ.i. a. approva.çã.e do poder 

leg-ishtivo par:1 t(Jdas as clausulas do contrato, 
que importll.r~m onus p~ra o Estado • .,; 

0 S:R. ALVES:OE: At~Al.lJO :-Está curo. 

O SR. ALFtU:I>O Ca.o.v:~:s:-Não est:l.el8oro. 

0 Sn. ALVE5 DE ARAU.lo:- Perfeitamente. 
O Sa. ALFREDO CHAVES :-.:o governo com-

pt•ometteu-3e a solicitar a. a.pprovação, mas não 
impoz ao contratante a obrigação d'1 espel'àl' 
essa. a.pprovação pa!'a dar começo ás ob.ras. 

O SR. G:c:;,:Enoso M..uQUl!:S :-Está. enten· 
dido. 

O Sa. AL~'REDO CnVEs_: ·-Não é tanto 
~ssill\. 
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Esta. minha.. duv·da. tanto ma.is procedente 
e, qnanto ê C8l'l0 que () llr>bre 811-lllinistro 
marcou pa.ra. t~r.mo do prazo em que deverão ter 
começo ali obras do r.tmal da Antonina o dia 
15 d& Ag.•sto ..teste anuo. Ora., si a compa
nhia. :firmada nesta clausula. começar as obra.s 
até esse dia. a não estiver então approvada. a 
concessão pela poder iegisla.tivo • .• 

O SR. ALVEs :om AruuJo: -0 Esta.dc não tem 
reapon,abilid.ade; 

O Sa. At.llltEI>O Ca..t.ns :-Então qnem a 

O preço dos estud()S ta.mbem é fabllloso. O 
nobre ex-miuistro de-q. para a. 1 .. secção 850$ por 
kilonletro estudado, . (! para. a. za e 3& secçôíls 
i :OUO$: no emtanto , Sr. presidente írefe
rirzdo-se ao Sr. Camargt;, que occupa a 
c:adeil"a da presidencial, V. Ex. sabe qa<'~ os 
estudos confiados na. aua heroiea provincia ao 
Sr. Christiano Ottoni ío~am. t~.xados, pelo de
ereto n. 5500 de 10 de Dezembro de 1873, cla.u
sul& iô"', em 255$000. 

6 SR. SoARES:- E ganharam m11ito di
nheiro. 

~m! . 
O Sn. ANrnuJ>ii: FtGU:mtru.. :-Quanto não ga-

0 SR. GENl!llOSO MAB.QOU :- 0 contrato não nbarão 1). 1:'000$000! 
tem e11:eeução. O S11.. ALVliiS DE .AnAtr.ro :-Mas V. E,;. esta 

O Sa. ALV:S:s DE AtuuJo :-A companhia engau3d<> . For"m ta::tados em 700$03 de bitola 
conhece seus direitos " deveres . larga, e em. 300$ os ,de bitola. estreita. 

O Stt. ALFuoo OaAvl!:s :..:..Então ella deve O SR. Ar..FREDO CH.tVEs:-A estrada. do Pa-
saber qu~ o prazo marcado para o comf\ÇO das raná. 6 de bitola. estreitA, e eu nã<l podia. com
obras não d·•ve ser e:xcedido, . e o prazo ter111i11a parar 011 l:ostud;)s desb. estrnda a enio cora o~ 
n. 15 de Agosto. E' em Oondições ta.es q11e est11~o< de bitola esl.reita feitos P'llo Sr. Chris
seria li·cito fflpera.r q11" ante~ estivesse appr,,- tiano Ottoni, os qulles custaC'Il.w 255~~ P~!. kilo-
vada a. con~essão~ (Apoiados .) metro, custando os de bitola. larga 595$000. 

O Sa. GEMI:ft.I.NO GóES:- Procele perfei- São estes doa.s estudos que perfazem 850$000. 
tamente a. duvida. O SR At.vES :OI!l AAAu;o :- Oa estu dos, quer 

o Sll. AtFa:EDO Ca.A.VES: _ E ta.nto mais pro- oarabit ' la·eecreita quer para bitola JD.rga, são 
cadencia tem ·1 minha ·argumentação q mmto, a. meslll!l. co usa.. 
em vez de se di.ller qt1e a. e1.:ecuçãodeste con-· O Sa. ALFREDO CHAvES :-Est.à <:>nga.na.do; 
tratQ fica na l)il.rte onerosa .4ependent.e de a.p- si acaso f0!18em a m 'S!lla· cousa, o decreto não 
provação do eo1·po legislotivo, Jiz-se: estabel ceria um preço para bitob. <istreim e 

« o .o-ovarno.solicita.rã app.rov~ção do corpo ootro para bitola larga : (Apo:wJos.) loto é_co-
., mezinha; não ha ~ue~ tenha lído um hvro 

lee-islarivo. » aobre eqtr:tdas de ferro que nã"o saib,• que as 
O S:a. GEN!tltosc~~R.~UES ~ - W questão de bitola.s estreita; são mt.tito rMno• dispendiosa$, 

redacção. . .. . C\uer nos esttl:los,quar na. e~C<)Uçào. a,~comroen-
0 SR • .Avawo CltAVliS: - Não é qt~e ··tão de do !\O nobre es.-mini~tro qu•J lei t Level - Bi

redaeçio; nós aqui mesmo temos visto, cotu lotas e.<tre<t~.~. c'aminhos rt.; i>Heresse local
relação a com~nhia.s de navegações, o gov~rno e ha. a~· l:i.encontra.r illto que affirtno. (Ar.~ttrte.s.) 
vil· pedir cre.ütos· para paga1· subvenções que ll!as V. E:<:. sabe qu. • foram consider1>.dos 
nio e~ta.vam a.atorizada9 por lei, sob o pr-·te:up caros os e~tudos fei tos pel.:J honrado Sr- Ottoni. 
de que n. sru pa.Jnvrir. ·ficou CJHtproni. , ui.la. r:ntretanto, estes e tudos. aeresentados da fôr
(ApCiiaàos t a7tartes.) ma. que parece a m~is e mpleta _{não di.:,><> 

Pois bem ; si o '(lensaroento do nobre ex- i>Os!hvnmeute que o seJa. p'orque n&o sou pro
ministro foi ~·se,e s1 não e>ta,corno me 1lareco, ftssi n.~l). ellm- tra.balh"s duplos, j>elo menos d~ 
bem el•ro no co1ltrato... escriptorio, cwsta.ram 850S o k.ilometro, a.o 

O Sa. A.t.v.IIS oz -AR.o.UJO : _ Está mt~.ito paas • que o n -br• e~-rninistro c:-.ntr:~tou q,ue 
ela os astud1s da primeir!l. secçií~ do prolon.c;a-

ro. mnnt') da. e'!itrada do Pnr:uui. follliem p:~gos aS~ 
O Sa. A.LFaEDO CHA.vJ:s:- ... fique a. comp»o'- ,, kiloructr<>. islo é, o custo dos e~tud .!1 fe1t-1s 

nhia da -estra.da .e ferro do Para.ná. llabenolo que pelo Sr. Ottnni p»ora ambllS As bitolas em toda. 
o governo não se r.~sponsabilisou por q ll&esquer a. ext •n•ib da linha. 
obras ··ons~ntGs do s ou 11ltimo coDtr ·to antes Os estnd l · da 2• e 3& 1w ·ções desse prolon-
da approva.ção do poder legilllativo. ~:rament-. foram contr(l.tadml, niro pelos 850$, 

O SR. ALVEs :o E Al\.AUJO : - Ella. t;;a.be per~ mas p ,r 1:000$ o kiloroetro. 
feitamente disto. o Sa. ALves o:t Aa.1oJO :-E o_lerreno ~ 

O SR.. Gt:NS:MSO MAl\QUES : - Nem podia. o Sn. · ALFI\l!JOO C e: AvEs :-0 ter~eno, e i íaz 
pensar de outro mo:lo. - diff•~rença d;1.quelle que p :~rcorre s. estr~a. de 

O Sa. ALYES DE .ÀRAUlo :-A direcção dest.a ferro de Porto Alegre a -Urugua.yana, e sem 
compauhi~; que. é muito intell~g-·;nte e illu.~~ - duvida por eondiçlíss liUlois vantajosas., (Apoia-
tra.da., sa.be o qu:e póde fazer e ate onde póde Ir.: dos.) · 

o Sa. ALFREDO c;ru.vn :-NãQ é questão de V. Es.. leia o trabalho do Sr. Ottoni e b de 
illustTação, e aim de condição do contrato. (H a convencer-a·' de qus, pnr se fallllr no Rio Gra»
cti,ersos apartes.). dP., não se trata da con:iltl'ucçao <le .~ma estr~" 

Farei smds, Sr . presidente, ligeiras e··nsi- {\Ul pt11~i ce_. E' terreno m~Ho _:~occtdentado, as 
dera.~.õea robre esta concessão pU'$. de"' >ns\rar 'le:tes diffi.ell de ser· po:rcor~\do po~ .uma estT_ada 
que ella não atte.ndeu &0/l inter~es publicos. 1 de ferro; e V. E); : tem o. prova di~?So I!~S dlffi-

'V. Ut.-22 . 



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 30/0112015 00:08+ Pág ina 23 de 33 

170 Sessuo em 27 de Julho de 1882 

culdllodes com que S) lBm lutado pa.ra a viação 
das cclonia.s na pl'ovincia do Rio G1•,,nde do 
SuL 
. O SR. C.\RV,~Lllo Rl!Zl!:NJJ!l :-0 p1·cço foi 
e~agerado. 

O Sn.. AsvRA.DE FIIW.!!IR.\ : -Foi p:l.l'.l sup
pril• t\ g:1r .tu tia. d) juro\-

0 SR. ALFREDO CRAVES:- Eu esp~l'O quJ o 
nob1·e e:s:-mi.nislt•o, pt·omovendo a diseu,são 
desta collc~ssão, nos tr;1.rá. t.tg~ln.> (Lld:Js p.n·.• 
bem 11 julgat•mos. 

O 811.. AL1'l!:S DE AR.'..UJO: ~ Terú u cuiJa'lo 
de respandet· a V. Ex. 

3~ SCC!'ÚO 

De Guara p u~\~J. pelo v:J.Jle d J .TorJóio .. 
ao rio lguas.:;ú_ • . . . . . . . . . 1H.CCO 

D.t foz_ do Jor<lã? pelo '"'lle do lg-ua.asú 
ao no Par .. wa .........•........ 

Resumo 

i~ secl}[o .. : ....•................. 
2~ secção ..•.........•........•... 
s~ secçü:o •.•.•.•••••••.••.•••••.•. 
Eitensão to ta i d(l. linha .•......•.... 

Cust() dos estudos 

300.000 

4ii.OOO 

i28.70~ 
i29.000 
411.000 

O Sn., ALFR:S:D? C!U.VEs : - Aguo.rd.? a l'C
sposta de V. Ex., c Cl'ci.a. qu~ c~ntinuat•ci 11 
tra.t:~.l-o com a. m~sm;l. c:múder.\Ç1í'), volt!tncb 
:i tribuna., si fur necessarb. P secção 128.700 mo L1·0s a 

850:)'000 o kilomctl·o ..... . 109:395$00() 
O SR. ALvEs t>E ARAUJO :-Não h::~. dnvida, 2~ e 3~ secçu ;s 540.000 mett·os 

a.comp:mh~-o-ei em todo o bncnD. . a 1:000$'JOO o kilo~netro ... 540: 000$000 
O Sn.. AL11'R'EDO CHA.'I"Es: -1b.s p~ço licença a lmpot·taneia d,\s e;;tr:l.das da 

V. Ex. para dizer-lhe qua não me par ~cG o linha prillcip:'-1. ......... .. 
mais vantajoso o ·tra.ça.do que adaptou para 0 Ramaes de Lage e Castro 
ptoolongameuto da est,rada de fert·o :Uém de 95,5 m:·t:·os a 850$QDOo ki-
Coritiha. S. Ex. afastou-se dar1u~lla idea, lom~tro .. · .... · ... -...... 81: 1.i5~000 
sempre sustente-da no Paraná, de liga.~-lle o ! lruportanch totd dos e.~ t:dos. no: 570§DOO 
littora.l dessa provineia á de Mato Grosso ; · . 
deixou de parte ~traÇado que parecb c1uerer ? t?_t:al ~~ cuoto ?·~ste~ estacio:' \'t;!l> a s_er, 
realizar na exposi~ão do decreto, para tornar polS, ,30:vs0$, e, s~ a estrada fot· construtd:1 
uma direcção opposta, isto ê, de Guarapunvn. .pel? preço. estabelec1do para o ramal dc ... An-; 
pBloJordã.o em busc:~. do valle de Iruassú des- tomna,ter;tds custar ao E~tado 45 4S9:i03:z;r.3S. 
cendo até ; Paro.nã. "' ' E'. uma sõmma fa-bulosa l 

Desejava que o nobre !\x-ministro, q11ando Eo. chamo p~m ella. a <~ttenção do nobre e~-
fallassn, me dissêSSr? si ess& traç~'1.do li o qne ministro , e lho paço tonha na maiol' con~ 
melhor attende áS e;.;lgencias t>.g"l'icolas, com~ sid:r:~çii.o est1 facto, pm·a qua produzt v.rgu~ 
merciaes e ind11~triaes do Paraná; desejava u1entos cap.:zos de nos couv,!ncet· da qttc nas 
t3.lllbem que S. Ex:. me infarma.ssG qtlal o co:1diçõ~s actua~s do p:dz convh·á dospcndor-so 
petCUI'SO dessa e~tradl.\, porque, si OS !U<HtB cal- a q ll~ntl:t UC 4'5.000:000$ COU\ O pl•olonr~m~uto 
culos não falham, pelo map-pa topog,•a;lhico or- da estr:da d1 'ferro d'l P:tr.m:i. 
gani.!!ado ll:l. inspectol'io. geral das terras a co- Estude S. Ex. a questiLo no ponto do vist:J. 
lonizaefu>. · • dest<ls ulgarismo; , considero-a conscioac[os:\-

0 Sa. ALVES Dll Ar •. w.;ro:- Mal organi:oudo. mente pelo· la~io economil'o o venh:\ com boru 
o_ S_R. At.FRE:DO .CH,~V!':.~:- v. Ex .. d~pois ÍUlldll.dOS cnl•:ulos \l()l'S'ladü·-nos do que de-

vemo~ P.]lOLll.l' Csto-COmmettimonto; C MS SCl\9 eorr1guã.. Es:a estrada vat ter uma eJttensiio, 
comprehendidog o.~ rama.es. do mo.is de 700 estudos c rJfte:;i>os. ni\o se csqucç t Lnml.mtu de 
kilometros. · aprcchu· o. ch·curnslanci:~o pond<~r.s l c (l~ IU.'l.ior 

Mtu:~.lidadc, si .a cstrudn te!'lÍ .o tr:wo.~o mais 
estrateglco, c conaog-uiut~mcute ·· C[Ue mclbot· 
defet1d•• o p:1iz. 

O Sa. ALvEs nx hAu.ro :- N:to vai J:í. 
O Sa. ALFR'EEIO Cll:Av:t.s:- Lerei a V. E~. 

o resultado. a que cheguei qurr.nto :i. c:-:ten.oiio 
das ta c a trads., c à o cus to dos · a,;tuclos. segundo 
os preços estab31ecidos no contr,üo (lê) : 

Perdonnct diz, no seu tmtado de astra.chs de 
ferro, quD niío l>ast.a quo o traçado do um:t 
ferro-via do interesse gel'l.tl a.tuomd11. :is N~cla
ma.ç;Jes do comrne:·cio, da r~gricultura c da in-

El'.fensão da. linb11. :'er:re!t de Coritiba 
a Campo Largo .•.•.•.....•.•.•..• 

De Campo Largo a !J.•a:nspor a Serl'i
n'ha na. altu!·a de S. Luiz •.......• 

De S. Luiz a. Palmeiras ........... .. 
De Pa.lmeira> pelo valle do Tibagy, 

a.tà junto á !'oz do lmbituba. .•...•• 

2"- secçiio 

De junto li. fJz do lmbilub:.~ a. Gua.r.'.~ · 
p·a.va ...... ··~ ................. . 

Uolro•. du>t1."ia ; que ·é lambem p1•eciso aor habil,IJ.eO.t~ 
combinado para pro~w- âs n?c<·ssià'ndes da 

24.000 - dcfe~a do p:tiz. 
O Sn. ALvEs DE AnAun :-Eu çum•ia ~uvir 

24.(300. :1 opinião d~ V. E:s::. a este respeito. 
2ô.100 O Sa. ALFREDo CE:AYl!S:- Não me Mho, ao 

me:(los por emquanto, habilitado p::.ra onuo.chr 54.000 opinião definitiv,\. A quostiío ó complexa e 
128.700 ex:ige estudosJ o conhecimentos technicG~, que 

nlio lenho. Limito-me, p~rtanto, a chn.u):ll.' a 
attenção elo nobt·o cx-n<inistro qne patece ter 
estuda·lo a mat~ri;, para este lado d.> qu.~stão, 

{21:'1.000 tomando a lib~tdade de oos3l'l'ar·-lh,3 (jUe os au-
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loreo que tr;tta,;J das esla'ad<>s de ferro' com re- ta.m, lll3 fizeram a finez[L de leinbro.r algumas 
lnçiio ã estrategia, estabelecem a divisão ge\·a.l das consideraçõ~s por mim adduzidns sobre co
do estrad~s p<:n•pendiculares e par:l.llelas; as es· lon iso ç1io e j mmigra.çrio. 
tradas perpcndiculnre!! devem ;~m regra sP.r pN- Assim, rcfllrir-me--:i .sóme.nee ao nobre depu
feridas para o caoo da otf;nsiva, e as parallelas, 1 t~do pelo Cearà, o Sr. Pompell, que n1e ai
segundo s~ deprah·md., do que diz Eug1me;au- tribuiu um fMto, do qual se póda deprchendet• 
~oridade ~a matc.ria, são mais propria; pat\1 cpe hou.vc de minha parte inten~ que 
a defenstv~, VIsto. como se pNstam :1.0 não Live. Cumpra que não deixe som res
vrompto movimento das tropas na linha da posta essa part~ do ~eu discut"SO- O honrado 
fronteira,. p-~rmif!!ndo ncudir-se immediata- I depi.ttarlo diBse que eu havia· cons,uado v meu 
menta liO ponto que l'ôr :J.t•ca:lo pelo inimiga. successor na inspectoria. geral de teL·ras e co
Estas e~tracb.s, po~ém, não devdm ser o.·lopta- lonisaçio, por nada haver feito qua.D.to a ema.n
das senão quando o ~eu t1·açado pucler ser as· cipação de colonias. 
sento.:lo em condições ga.r.mtidoras de sua de- Eu não me referi ao estado proiJriamente do 
fesa o a ·gurança, por meio de obstaculos na- servi«o, mas á moro~i.dade com que o nobre ~x
tur~es. Recommenia-s~ tamb Jm, Sr. pJ·esi- ministro da. agricultura resolvia questões de 
<lente, C[llO ern Lr~es ostrad.as s~ o1item as pJ.rt•Js natnraza lll_Omentosn, co~\o as a.ttj nentes á 
con~avas, c qac não as f1çam rch•avessar emo.ncip:1.çilo das colonia:s. Eu tinh:\ então em 
sn·l'a s e flo.-estas. vistn a. falta de proviflenelas em rCllação ás co-

Vej:J., pois, 0 nobl"e e~-ministt'oque no tra- lo?iM.Conde d'Eu e~. Izabel, na·pro~ncia.do 
~aclo qt\C c~ colheu }J:J.ra a estmda., terà esta de Rw Granda do Sul que, não obstant~ terem s1do 
pel'eOt'('er em grande e:~:tensão a fronteh·.~ ar- Nel:\ma.~o.s. em. tempo, fol.'a~ ta.rdta~en:e re
gentina, c :\lÓm di.s>o. devendo seguir, como se solv1d.as, Ieferra-me tambe~ a ema.nc1p.a.ç~o da 
r e comme!l.da nas instrucções dada> para os c a- c,olo}l~a de Santt>. Leopoldtna, na prOVli\Cl& do 
Ltldos, o ~allc d~ lguassú, não s~tisfará, pM'€Ce- Espmto Santo • . . 
m0, ãs e:s:ig-oncias indicadas, e conseguint~- . Para qu~ o nob1e deputado reconhça que eu 
mente ineo1·rerã em f~ltas. que são apontrulas tlnba raza~ neste ,mell. retxJ.ro, basta lembt·ar 
como el'J'Os em matJrÜJ. de estrate,.ia. que os c~edüos n~c.:$sa_rio~ para. o co_mplemento 

• . "- das ob~·as prec1sas a omanc1paçao da.s co-
Sz .apphcarmos as recom~ondP.~o:s d~s en, lonias do Rio Grande, estão ainda nesta. camara 

tend1dos no assnmpto, ereto, co!U. ~ stmples sem que tenM.m entro.do em eli~cw;são ; que o. 
bom senso,, que a ostrada q!le se d1r1gLssa a um colonia de Santa. Léopoldin"' foi emancipada 
pon.to pro:.ltUO daa. Set o QUf;~s, e que por seu sem que se realizassem :;~.s obras pro;:osta.s pelo 
tr::.çad_o se afastasse c9nveowntement~ daqaella seu director, ach.:mdo-se completa.1nente pl'Eipa
frontell'a, preenche!'Ia ~elh01: os m:eresses rado apenas o nnc1eo do Cachoeiro. 
cln ordem de quo ,t,·a to, pms alem de. lr pr~- Nã:o envolvem estas palwraseensur"- ao nob1·e 
d mtemente p~oau_:ar o centro ~o pa1z , porta ex-ministro, senão qug,nto á tncrosid!lde cont 
em commumcaçM du 1& proVlUcta.s, tendo que delib~rou, porque creio que. nas condiçõ~s 
a. navegaçã.o do Pa.ranci, :1.cirna. das S~to Que~': em 'que se ach0.VE.m cs nucleos ·do Timbuhy e 
p~ra refug1.o em qualquer_ eventuahdade. ~ e So.nta Cruz de.~sa colonia, a delibel'!l.~âo q lle 
a.mda medlll~. de prevençao aconselhada, ~ue melhor cabia or:. cx"ctaruent() a que S. E::t • 

• o ponto termin:J. de uma vb. ferrea estrateg1ca. t)lllOU. 
disponha ?e mCios de cc:mm~nic~çito, qM pos- Não c3naut·ci, n2m podia. oensur:1.r o meu 
s~m sery1r em casos drfticet?· Desta cs.tra~a succes~;?r, já porqu;; elle to.mou cont:~ d,\ _rcpal'
t1l'll.r-Se-!a, n? caso de nec~ss1dada, u~ 1amal tiçã~ d1as antes. do pl'ofl)ru· eu aqu1 o d1scm's:> 
que a aprox1masse d~ foz do Iguassll.' mt de dequetr,\touonobredeputadoa. quem respondo, 
otttro ponto d.". ÍtOlltOlra, sem os per1gos de ià porque ba.st'.I.V:o., Sl'. pre5idente, o r.acto de 
unl:t estrada parallela. , '63r cs~c cstimwol c:idadão m'JU succassor, p:w:~. 

Com ast:1.s consider-aç.õ~s ttue faço sem a l?l'C- que do mim nao tivcss1 sJ1uio ~ogio3, <>ind.~ 
tenção de formular · Msontada opinião, mas com que não os mcreces.~o, quanto m:~ls que so:: cbs 
c fim apen:J.S de provocar o governo a. estudar a prime~ros :1. reconhecer g_ue os mer?co. . 
questão por todas ~~a faces, e rcs~lvel-a de m•;do Podia eu censurar ao <l:)udanto dv. tnspectort:\ 
a c~nquist:J.r os r.pplausos da cl\m:o.ra e do paiz, quo desempenhou o ~rgo d 1 in<Spec.tor 1 .Nií.o; 
ponho bt•mo no cxame·destc ponto. d~i sempre testrununho do zelo e da. lntelhg~n-

Tcndo, Sr. pl.'esidente, dado a resposta C[UC cb com que este f~ccion,•l.'io ~wnpre os seus 
devia ao nobre ex-ministro d:l agricultura, peço dever~s, c não Cf:i.Crl~el que o Vl~S3e a.gora. cen· 
a S. Ex. relel'e qualquer pala.vt·a que niio ex- suril.r, quando e.s censurAS deveriAm reca.lrirso
primisse a conaidernç.ão que S. E~. me mo- bre mim que o propu:1: p~r.1. o logar que e:s:erce. 
rece... Vê, portanto, a ca.m:;~.ra qu; o reparo do nobre 

O Su. Ar.. E' DE ARAuJo: _ Tenho ouvido a d9put~d-:J pelo c.eará não proce.de_ 
. . . v ' • . S. Ex. refer1u-se ta.mhem as culpas do go-

V · Ex· co,n mmto prazer· verno no serviço d:t · colonisação, mas . se:u 
O S:n:. Ar..rar.:no CHAVES.;...., ... assegurando- apontar os erros praticados, a.Ilresentando 

.lh.e que si não o c:msagui demonstrar, não foi :ip'na.s como at•gumento o facto do a.trazo. e1u 
por effaito de minha vontade, m:~J> pel~ causo. que nos achamos com relação a. este serv1ço. 
qne o nobre d~piÍ!::ldo ·pelo l\Iaranh!W j:i iLllsi- o &rgumento do nobre deputad~ seria aceita v e! 

- gnalou-::> temperll.mento' si p<n·ventura.nes commettim~ntOs dest:~. ·ordem· 
E' tarde. Sr. presid(!nte, p~ra. dirigit":me .a ·só o Brazi.l' hmtvesse tido o reanltado que la

ontros·oradores que, ncs discur;;os que ' p,rofen- mentamo>. 
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N!l historia. da colonisação nos Estados Uni- .! d-,eepçõo• as mais amarga.à. Mas d~nso-me 
dos, que !São o modelo nesta ord ,m da serv-iços, : de fazer eas ' retrOBpecto pari repetira. verdade 
V_ Ex. , Sr. presidente, póde verificar qu~ se que j:i oma. vez aqui <1nunciei: em mataria da co
deram as difficuldades, os maio ·ros, porven- lonisàç.ão, nenhum p3-iz conseguiu, com menos 
tura os erro'5, que entre nós são apontados. >~&crifieios, maiorfl6 -vantagens do que o Br:izil. 
~ll:o foi _setn ~randes a10baraçoa, sem en_ormes 0 Sa. ANoR.\DJ Fri7UEillA :-E assim devia. 
<lli:pend~os gue elles ch~gara.~ a admirar .0 BSr p •>rqne já tinha. a experiencia. dos outros 
mll_ndo m te1ro pelo que tem obt1do em maLerta p~~s·. 
de unmtgração. . . . . 

De t790 a iSiO a imm.igração para os EaLa.- _o SR- ÁLFR:E~o C!!AVEs.:-A e~penencta nãõ 
Unidos foi apenas de 6. 000 in di viduOB por anno, pód~ n ~st_e s.ernço prodn~1r todall as va.ntagellS 
ou de i20.000 ·nesse periodo de 20_anuos. que1magma o nobre de~ttlado. Entre nós Dlef!-

E ' sabido que a fave>r do povos.tnento do seu mo se observa que_ agu;llo qu!l tem s.·lrovet
ter.-itorio lutoll a. grande nação americana por ta.do ~m uma. pronnc1a., tem s1d~ em_ ou\ras de 
longos annos, a.rrostllo.do com firmeza.. desde neg3.t1vos resultados pa1·a a colon1saça.o. 
as gr~nd•ls contrari ·hdes que soffi·era com os Ella depende de condições compie::s:a.s, que 
engajalll••ntos a q!le mandou proceder, logo lllio podem ser conhecidM senão pela e:tperien
depois ds sua independencia. na. Inglaterra. e cia. d s Cactos na. propria localidade. 
na. Alle:na.n':_a. e que fonm realizados t?Or con-- Sr. presidente, já demonstrei na prillleira 
tr"tadorea ~ escr~p~osos como manos dos vez, que occupei a tribuna, que o governo I an
que temos t1~0. ate as dtfficulllades cre uias pelo ço11 mão dos tras al:vitl'es a seguir-se no ser
pnrlameXltO 1nglez, para que não fosse engros viço da colonisa.ção. 
sada. a corrente de imllligração que para alli se . . · 
encaminhava. E' assim. que ~dam Leiber, de O Sa. FJ:Ll?JO oos S~ --~unca ~t\e11de11 
Philadelphia, no seu tratado de estatistica dos 110 lado sctentlticoda questão, e e por lS80 qne 
Estados Unidoa, citt., entre outros factos, o naufr!\.gou sempr~. . 
have;: oparb.mento ing-lez determinado em 18!5 O SR. ALFRED1 CaAn:s:- O governo em
que os n.~vioa que. podiam conduzir immigrantee pregou o meio® colomsa.ção p ela a.cção directa. 
para qualquer paiz, na proporção de um pa.s- e exclusiv • dos poderes publicos ; aproveitou 
sageiro por doas toneladas d!il arqueação, pa~a as disposições e os esforços dos pa.rticula.res, · 

_ os Estados Unidos 66 o~ podiam transportar p:\ra. t ~nt!l.r a colon isa.ção por emprezas aw:i-
na proporção de um por cinco tocola.d 1s. liadai e subveneioniloda> pel) Estado; e, final-

Só depois de t8•7 o movimento immi- m2nte; esforç .... se hoje para reafuar a coloni
gratorio nos EstadOB Unidos tomou - as pro- sação do '-pai,z po!' meio da. immigração ea. 
porções que h oje 3.dmiramos, e sã.o o atreito pontane ) , limit~udo-se a fazer· demarcar terras 
da convirção que aquelle povo tinha. de que só publicas para. serem vendidas aos immigrll.lltes 
na immigração po:leria. ~ncontra.r a prosperi- e dotando-as com vias de collllllunic&ção. 
da de' de que goza actua.lmente. Este é o ideal a que aspiramos e a que devemos 

Foi fol!leRt&nio o eun-ross~mento das corren- eheg .r , mas :\inda. não é possivel, no meu en
tes de immigração; ayoveitando para. isso oc- tender, rea.liza.l-o ~m alguns sa.crificios maia . 
casiões az 'das. de crises na. Ettropa., politicas, O S:a. L~oPoLDO CoNRA: - Podia -sel' reali
economicas ~alimentares, ~tue os Estados Ut_Ii- zs.do com ~lguns sa.criftcios menos. 
dos c~n~~gmram ~sseres~tado, que, a despet~ 0 ·SI\. ALFB.EDD CHAVES: _Principalmente 
de optnloes as mus autonzadas, eu t >nto almeJO - ia 
p:1ra o n<>sso paiz, que não ae rn• dá para oh- na sua provtnc · . 
tel·o que sacrifiquemos a.té- à noesa naciona- O Sll.. Lropor.oo CuNHA : - Sem dnnda, e 
lidade. em todas '~uellaa em que o governo lem esta• 

Os Sns. A~l>lt.\DE FrGCEIM :& FxLICIO oos belecido co onias. 
SANTo~ rtll:o apartes. O Sa. ALFREDO CHAvEs: _:_A fadiga, Sr. 

O S A ,.,_ pres1derite. obriga-m'l a terminar. O mou des"'jo 
R. LFRJlOO v~!l. TES:- 0 que digo é que, • I d 

si tal ~ri f! :io é ind!.spen$:1Vel plll'a ·>ue 0 paiz e, sen.1ores, ver o governo não escurar ~leste 
., serviço e levai-o até o ponto em que, realiiando 

prospere, para que tenba popnl,;ção pro- llll!a das nossas reaes necessidade~. a discrimi
porcional à. .ext'lnsãa do seu territol'io, ace1to-o 
como recurso extremo. l).nção do dominio publico do particular, con

siga dar a PIIte paiz população, que corresponda: 
O Sa •. A:NJ>M~E FIGuEI:R:o\ :-Felizmente ease á- sua. vastidão e natural riqueza, assegurando 

não é o unico meio. a.ssi!D. • proaperida.~b, qu.e a natureza a.saigna-
0 Sa. AL.FRWO r:HA V:tS :-Na A11stralia a lou à noss 1 patru. -

lng!atarra. tam bem DO> s ubministra a este re-. (Mui!Q bem, muito bem. O omdorrecebe 
sp~1to ~:t:.emplos de gi"andoe dec'~pções. d" enor- -~~"elicitações.) 
xues dispendios. Alli o emprego do systema Wa- 1 ' 

ke1ild sem prévio prepã_ro, prol\uziu. tal per
tur~çlio ec?n_omic': que a metropole teve ne
cestndade de 1ntemr, fazendo a.vulta.dissimos 
dispendios -pa~ rehabilitar a colozúsaç§o. 

.Muitos outtos ex~m- ,loe podeyia cit&r. pa.~ 
moatr&r {jue n!io fo1 só ao liPaztl q12e A lmm.J
graçlo cu•t..Ju aaerili-...ios de W® o genero, e 

o sr. Leopoldo Cunha (atten--· 
ção) : - Sr. presidente, antes de qualquer con
sideraçõo á respeito do orçam~nto que r;e dis
cute, V . E::s:. e a cam~ra hio «e penirlttil' que 
eu me O!lcup~ por alguns momentos da questão 
pel • segunda ve~; "entüada neata <'.ai& pelO-hon• 
ndo d;,pu\ado qae acaba ·de aeuu.r .. e; maito 
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digno representll.nte da provincia do Rio de Ja
neiro, relativamente ao contrato para collJl~nc
ção da estrada. d.e ferro da Víctoria a Nati
vidade. 

Quer o nobre deputado p~lo Rio de Ja.nai ·o, 
quer o honrado deputado pela provinc ia do Ma
ranhão, que tamb lm occ upou~se deste assumpto, 
o encarnram sob um triplice asp3cto. SS. EEx. 
entendera.m ,Jever combatel-o primeiramente 
sob o pont/.de vista da inopportunidad~ a da 
inconveníencia, porq u·~, dizem elles, a. estrada 
de que se trata. vai atravessar regiões comple~ 
ta.mente desertas e imp roduetiva.s ; depois por
que faltou ·a base essencial para sua concessão, 
a demOnstraÇãO da J'~nda, de 4 O/o, e :fillJllmente 
porquo houve desacerto ou má escolha entr(l as 
propostas otrerecidas. 

Senhores, em relação a. e3te ultimo ponto j:i. 
o honrado deputado pe~o i o districto d& pro
vi.ncia do Pa~allá, ~ue tão dignamente occu
pava. a pasta da agricultura, aqui respondeu ás 
objecções formuladas. S. Ex. e::s:por perante 
esta &llgusta. ca.mara. com a desejavel frll.nqueza 
os motivos que o levar.un a preferir a proposta 
que foi deii.n.itiva.mente a.<:~eita., provando 9:('0.· 
berantemente que, dentro dos limites das auto
rizaçõ~s confer1das ao governo, 011tro não podia 
ser o seu procedimento, attendendo nã:o só ás 
vantagens otrerecida.s, como ás operações finan.~ 
ceiras apresentadas para o levantamento do 
capital indispenaavel. 

EKtou, pois, convencido de que<~. acto do nobre 
ex-mip.istro acha-se plenamente justificado .•. 

O Sa, CAli.VALBOREZENDE :-Não apoiado. 
O Sa. Lli'O.l'OLDO CUNHA : - ••• de vende notar 

que quando ainda ha. pouco o nobra deputado 
pelo 7o districto do Rio de Js.neiro renovava ':lS 
suas accuaações, S. Ex.. declarou que voltarla. 
a eah discussão, provando assim que ~ quer, 
não .deseja.. a men~r duvida. !!obra a. intetreza do 
seu procedimento. (Apoiados.) 

Nestas colldíções, Sr, prssidente, limital'
m~i ao cumprimento de l.lm ?e ver para. com 
a. prorincia á. qual devo a sub1da honra de um 
assento nel!lta c~sa, visto que, tl'llt·tndo~se de~ 
um a.s•umpto de vital intere~se p1ra. ella., 
eu vejo qu~ oa honl"&dos del,)utados que delle 
~~ occup~~oram, moatr .. ra.m não conhecer as con
diçõ&s ~speciaes da' provinda. do llspir-ito San lo, 
Oll p$lo meno11 nlo estão bem infor ol'tdo~ dos 
seus inoontestweis elementos de prosperid tde 
quando asseveram ne~ta casa que a. estrada de 
que se trata é unl' eucal."go on ~roao a.o Estado, 
que não produzira beneficio algum, porque vai 
ser'l1ir a uma. região complet tmente deserta., 
&travesl!l8ondo terrenos improductiV"os, e não sei 
quem&is. · 

O SR. J. PE:-ilno :-Muito productivos são 
elles. 

O S:a •. CARTA.LHO REzEN»E :-Eu não vou por 
a.hi, não os acompanho nisso. 

O SJ:í.. J. P:m.vmo:-Não ha quem pDflila con
testal' a. utilidade claasa.. estrada.. 

O SB.. Vrli:IRA Dl!l AN'lRA.DE :-E' de. wna 
vanhgem .immenaa Dão aó j)\\!'a 3; província 
dó Espirit.o Santo colllO pal'a & de MinN. 

o Stt. LEOPOLDO CuNHA :-Senhores, e de 
longa de. ta uma aspiração constante e tenaz da 
província do Eapirito Santo otfe~ecer os eens 
portos aos centros productores da provincia. de 
Minas. (Apoiados.) 

Data, Sr. presid •nte, dos tempos primitivos 
de nossa orga.niza~N.o politica essa tendEmcia, 
qu ! não só as tra.di~ões histori(las nos atteamm, 
oo mo tamb~m os nu01erosos vestig i.os das tenta.
mtivas que então se fizeJ:>a,m, denotando a.ssim 
o grande intere!!Se que já. naquelles tempos se 
li€11.va as rel11.ções commerciaea ontre as duas 
provincillos e aos incontestaveia resultall.os, que 
dellas se deviam esperar, attentas n4o só a po
siçito ge()graphica, como aa condições ospe
ciaes· de uma em reli~ 'fiO á. outra. 

Depois, Sr. presidente, que a viação ferrea 
recebeu em. nosso pil.iz certo incremento ; de
pois que o corpo legisla.tivo procurou a.ttender 
p<~Ia. lei de 24 de Setembro de t873 aos re
clamoa que se levantavam em todas as pro~ 
vincias pelo aperfeiçoamento d3. nossa. viação 
publica, a as~emhl~a legisla~iva do Espírito 
Santo coroe çou por sua vez a. despertar a at-o 
tenção do governo legislando em sentido mais 
ou menos lato, porem sempre visando o ob· 
jectivo real, que é tambem o de uma grande 
parte da vasta provincia. de Minas,. ã qual .tJ. 
natureza. não deparou outro porto nem ma1B 
pro::rlmo nem e~ ~elhores C~ll~d.ições do que O .da. 
capital da provlncta do Espil'lto Santo. (Apo\a
dos.) 

Todos os esforços foram entã:o baldados i as 
lei~ .P.rovinciaes votadas passaram por diversas 
modüi.ca.ções no sentido de tarnar menos onerosa 
a ga.ran tia. do Estado, verifi~"!do-se mas~o 
uma. concessão feita quando JnllllBtro da. agn.
cultura o Sr. conselheiro Costa. Pereira, que 
era então nesta casa um dos representantes da-
quella provineia.. · 

Emhora esta. concesaão fosse limitada ao 
porto do Cachoeiro d~, colonia de Santa. Leopol~ 
dina, nem a.ssim conse8'Jliu~!Je que esta. pequena 
ex.tensíio de linh8. ferrea tivesse começo ns. 
:provincia. 

Foi, portanto, o.eceasari.o reno~a;e!ll-se as in
sta.neisa, até que ultiawnente, d~rlgmdo a ps.sta 
da agrica.ltura o Sr. ccnselhe1ro Buerq a e de 
Macedo, a cuja memoria. a min~ provincia 
tributa. hoje a~ homenr~:ge~s dJ Jll8lB profundo 
res .,ai to e grat1dào (apo1ados) . •• · 

O SR. CAI!V.AI.IIO lUZEb"DE :-0 paiz inteiro. 

o SR. LEoPOLDO CuNHA:- ••• S. E:s::, _to
mando por ba11e os estudos feitlls e que enstJ.am 
Jla secretaria da agricultura, ma.ndou chamar 
eoncurrentes para a construcçiio da astra®, que 
tanto tem occnpa.do a attenção llos nobres de
p\lta.dos. 

Senhores, a11uellea que aind& hoje fazem 
j ur>tiça ao critetiO com que o Sr. Baarqne d.e 
Ma.cedo procedia em. assu.m.ptos deata. orde~, 
aqnellee que reeonneciam em. S. Ex:. as lll&lS 
provadas habili~çlí~s uos dinraos u._mos dos 
9er,iço< que coma1n pela eutl pasta, !3-tlO podem 
.a,dmiUir que S. Ex. IllllJld:i.sse abrll' cone~ 

· l'8llcia para. uma estrada.·sem ii:tturo, sem -ran-
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tagen&, fót•a do t.od~s :u. condi~ões de prospc- ! s!llo e tis coniições do d ioiLa, não inveja a sorta 
ridade. q u:mdo foi S . E~. q uem,dcpois do mn.i.s I de ncnhulllil outrt\ pt·oYinci:~ do !rnperio, sob 
rellectid:> c:s:arue. declarou q ue es,;;u. cstraàa em I qua.lquet• poat;:, dl} Yisl~\ ,1ue se pr,~-c:at·~ , MLn· 
de iuleresse gora!, por i:.so quo ia servir a duas dal-a. · 
províncias, e que j)nrtn.nto ao goYerno impcri:\1, O qu~ lhÚalt~v.\ era jtt >t::o.meate e~se meio 
que ji h .... via m:~.udsdo faze: O> r espectiYos cs· imptllsor do ULlla via fer!·ca., que, fec:.tad::o.nuo os 
'tudo~, compeli~ a sua couccssão. (:1p tJ"lilS .) elementos natu:·a~s tie su.t ri quez~. viesse a.o 

·E' que S. Ex., prt;M~lonal distincto, visando xn-~smo l~mpo . facili ta= r: ncüv:tr ~> su~s ~d~
:lntes de tuJo cs tnteres~_l!s gu:1e~ que se! çõ~s co;n :n t: t'•~ '~os c ag-~·1coh~ com >1 p~·~v1nctcc a o 
prendem :\O desem·olvimento de cH:·tas vi:ts I ML!las, ~ ;-ara. J;so c u contc1 ~empre v1r cncon
forre:~s no p:~.iz, comprehendeu ]lerfoit:\lnentc i tr:u'-<''J.llÍ todo a apoio c· coa:ljtwar;,,fi.o dos meus 
quo 3; c_s trada de f~rrv ·i~ Vicloria _a NntiYi· ·j n?l)r_es collef>.L'l l'O,uL'o.;o ut;tn.tc:; des!a pro
dade e JUstatncn te aqueU~ quo tem dtmtede.>i j >'ln~ta . 
u m futuro imtUenso. nito ,só pela pr?<lig-ios:\ o Sa. J. PE,:oo:- ~ 0 tem. (AIJ(ti'lcs . 
uberdade do vast~ solo que elh vat cor tar . · · • · . 
(apoiar.los)como priucip~lmente, S•· · p residente, . O _Sr-.. LDJ;>OLllo Ct::>l!A:- V. E~. s~b(), Sr: 
porque um dos seus prinoipa.G~ fins é d"r um prcs~:lent-:? , (fU•l a P.$trad,t ~e quo se tr:1.ta . v~1 
norto ÍL',\nco e sempre nClClessi~cll a produc~ão s~r~·u· p1de:\ts_am '!U~c ao' 11H~:·csses das mum
dc uma. parte Ultlito importante de ~Hn~ts ; é 0 ~tptos d,c lLól b~r:l;, l\JO!lhanas•u, Santa Bar~ora, 
de leva~ a vid:1. c u anim:o.ção a. esses "'rlmdes Pontc-~o,·a !l ate a u:;:~ pa~tc do de ~h:1::o.na, 
C?ntros, onde Ulll.:\ populnç.to, aliãs lnboriosl, 0, q~; ." .~'s;~n.~l~~ l~g:s~~ h v.~ ~3 __ p;-:n·~ ~CIO. qua 
Vl\'G entrcto.nto ~<lrnphtsroentc se"'l'C""ád::t d:t \ • •-x. ·"-0 <l- _, .lo..ne.lt- .cpres.,!L.,, t:u~~ com
nossa comnt\\nh ão social co11clcmnnda.

0póc1e-~e ptol; antlou. o ::lcance •.hl5 t:t ,·erd~d.e,quo .):\ o.ntes 
assim dizct·, :1 uma in l'oiunt wia inerch . na(h ltan'\ de~:·ctadtl o ramo.! d t N:.~10·1~ade a Ponte
~~·o:!.uz, porque_ n:td.l pOde e.s:portar, e.' como ~~'"7-~c?~~-~- ~B: cOm]llc:ner;~ rmdtl'penswel ;~ 
V. Ex. sab~. nao ha. t rab:\lha. que em to. ~s t<..,n ..•• Jl· :· ·~-p.l, que t..m <L -.llJ'!\r ~d~s :1.qu .. l 
condições encontre !1 minim~ remuncrnc1o. lc_s n: ltnlctptos ' LO !~0 1'~') dD. C<lp!tal de mmlta pt·o-
(Apoia.dos, ) • ·nn..aa . (.lpou~tos.) 

O Sr. Buarq ue de M!lcedo tinh 1, pois_ em \ . E __ nc~:ú· s;nho:c.~: seln-tne 1~ ·'it·\ ~:n:n· em 
visl.l\ não só nesenvoh·er os inconte~t.wcis ro- cou~td ... H;~- 05 ::: ,um. Lltos do~_ no!J, ~s depu
cursos da winb::o. pt·;,vincia, como p•·inc:pul- ta~7" '!lla!t.O " n :w t1emoustr~ç:~o da r ondJ. de 
m'!nte i r aleato.r o trabalho nes~es fócos do jJO- ·l ' ."~ . • _ . • ., , . . . 
pulaçi{o e si n ôs outros hoje podemos ser M .. P:rev~, _a::ttc., ~o tu<ir:: S. · ,- r~stde:üc. 

' uxaclos'de 'suspeitos peh interesse ue ligam~s q~~e :\" dt~l~SIÇ<VJ d: ~~:ele_ fS ;~·I'··~fer~sJ o;;?e
á reo.liz::~ç{iO desta grand~ idéa, n~ o podc: li:. ~l·:~~ll:llt . ~ 1 nell~~ v S''· nd:l~ P~· a as q~a~s ror em 
ser por certo aquelle benernorito cübd:io aue •1 P :çs . n~r..t.~- pro)ostas :\O • .,<ncrno. aqttellas etc 
não se deixam lCl i'O.l' seu1io pelos proprio~ i\11_ CltJ:( uttl!d~là_e e v:tnt •gens o !\"ovel'Jl(). não. c~~ 
pulsos pelo estudo c llGl:l obser,•ação ··:ratiea. 1:!\ndo sttflh~ntemcntc c:lU;-enCHl~, _dc\·e eJ:.l.gu· 
elos r c;ulta.dos que podemos colhÚ d:u; grandas l a :t l' t"c.>ont:~.çao d c;te; d·ldOo cstattsttco~ . 
emprezas de.vi.as ferre as. (Apo ictdos .) ,o SR •• :\~ !Jl\ '~D~ ~mu:mu :-:-,;) .?"o;.~'l'~o 11~0 

Qmt.ndo :).llld l IH rouco f~llava C~IU lan\ t tc.u o~tr.: on~e r~·.,a. c~~.ccdet Qat .m.H>. ·, sen ... o 
vcb.emencill o ho:tr.•do depntaio polo Rio de nos tet mo. na le. <t • 18, <>. 
Janeiro à ~e>peito desta questão, o:wi, s~. p:-o- oS!' •. L:;:wo::.tn C'JXiU :-S~ru. senhor, lU:tS 
sirlcllte, Um :tp:J.rt l que. C:I.USOU-m~ VGrd:ldeit'O. isto qu11ndo ~C lh.';t \':ti pedir, mns n;io •l lt1UdO 
:tdmiração, porallc de envolta com a~ censm·as cllo, vi~;:l!ldo int·n·as~Q·: ·ie u~.loru mai ~ el~mcb, 
feit .rs no nobre oi-ministro em rof~rencia ~o cllog-a i t:otlvicçã~ ~~c 'lue l:.l Oll. tal estr ado. i~n
contr:~.to. ~pp:tr~cia t:J.mbam ·~de ter mandado p1rta unn med:da de in<!ccli!t:wcl :te•cssid~de 
consLruir uma cstmda iuutii J'Orrple só me p u a o de;e:orolvimen:o de um:t ou mai~ · n:'oYin
:üt•avessar descrtQs . c ias elo lmpcrio; fJlte t·' ncle :~. npproximar' os mc-

SBnhoros ! f]_u : lles êl"'e conhecem a p t·)vinci to lhores l13lltos do nos'o litlo1·:ü :t es~es cenlro~ 
E spirito Santo c essa. parte d~ :.i i nas o. (!UC mo ::.faslndos ond-: _i:i o:tis~e UIM pOj1c.hç;t 1 mais ou 
tenho re fe1·ido, s~hem perfeito.mcntc a uc a menos cotüt~icb pela-; :·stati~tic.'l..; offichtes. 
7.011~ que esta. eslrJda tem do a.t!"l\VCSSH, si n,"io o Sr .. A~DR.\Dl': FtGUI:!lU :-Póde pcdir ,au
e de uma popula.yão mais ou menos in tensa, toriz:<ç1to ao c~rp1 leg-islativo, :,tas nr1.0 contt·::o.~ 
tambem não é 'to!.almente um deser to. (,1poia- !:<r c dar gnt•.,nti: •l:: jn;•os. 
dos.) O Sn . . LEO?:>LDO Cu:-aH :- Eu entenil:>, Sr. 

Alem da e:tlensão occ>)pad:t pebs colonias cl<l p;-e ;i:lento, q1~o ~o ri~ mait) f.\cil ;~.o honra.iio 
E sta<lo , tem o.flluido nest~s ultimos ~nnos m11it:1. cx-~·niui$Lro <b agricnltut'a obter esses dados, 
p~palaçiio 11a.ra as marg~ns do rio Doce, ond~ si j:i niío oncoulr •sso abcrt:l n concurt·encin. 
s1 e~contr:un ?r-and?s estabelecimento<> par.\ o O SI\. :\~ol\.\Dli: FIG!.i~llu :- ;\.cbo que seria 

· p~n~o do cafa, cuHUl'a quo :.le •J nlão ali nüo muito diffic'l • 
. ex>s.tta,.nias que vai hoj~ recebendl) um grau~ 0 Sn. LEO!'Ol.PO E:u:-;u \ :-Niil) sct·i:~ úil'licil. 

de mmem~nto, porllUe reconheMu-se quo caI . V F... , .. , . " , . .. . :- .. · : 
terrenos 3 ellaF. ao; prc, tam nl\tito favor· v ·l- s! . • x .. •ltCII .o .• ,I<JIIO s la •htl.ul.>. n.•o .J~ ,\ 

· mente ' " (! Sl:lll•l•,s "'ll •~ · os l lllOt'~l>IIO~ •tnn Ih() t"'•iu:n ::tlv1r 
.·, · . · .. . . da pro l1Jc~•1o act11nl •la t•ro\'in~ ia •li> ~~~pirilo 
.- · A prO'Vl:D~l::t. do EsptrJto Santo, Sr. pr.:1siden- Santo; 1'iS3 ig-•F•lmculo o ,],, Ctll'lrlft llllllliLlipios 

. t e , d evo •hzel-o, quanto a uberdade do s~n de Milllls, a (1ue hn.pou•Jo auu a•CJl'~:ri . 
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O SR •• -\Nni\A.Dr: F IG!JlliR.A :-V. Ex . . . o"tesmo e so~re o;; quaes este illustre estad_i~ta á la.rg~s 
contestou·-n t o.,s.oembléa. provinc i tll :. \'antn:;em tràço.;, d~scroveu em s eu rela tono os mau 
desse traç:l.do. 11. prov~itaveis planos :i <ldop~r para o deaenvol-

0 Sn. Ll!OPOLDO Cu:-m.1 :-0 "a;l!ll'te do nobre viruu11to ger"l de nos~ :riqueza, sem que aliás 
tlepot:do Ulq obriga, Sr. presi·.bnte, a uma. nos seja neêcssal'io hnçar _mão deiõses compro
pequenu: dig-ressão . mhso 1 ousados, que viessem ,,ind~ mais com-

Quaudo no. provincia. ctuc tenho :l honr.~ 1le pr.1mell.er :~.s fuiao~s do pJ~-Íz. 
l'ep!·es·Jnt.w, se prcc tu·a.va por tortos os meios E' assim, Sr . presidente , quo, tr atando do 
h urmonisur o dil·eito itlattforivfll (j :l A lhe ~tssis- que di r. respcit~ ó. viação. ferrea, S. E::r. expL-i
tin ·quanto o. o g"030 .:los mosm ·.s favores ji con- me-se nos segu1nte~ termos : 
cerlides u out!'as provincills em virtude da lei "- P aL·a a. pr.:>speridll.de oconomi~ a. fcr~vis. 
de 1873, ou live, é n:·d1de, de :J.con selhur o.l- 9 insLl'a.wouLo ess3ncí.U, mas n«o ó o seu unico 
gumas vczos r1ue reduzíssemos as no3s.:1s ~pi- p:1.;_1el 0 tran sporte dos productos . Eneurta.ndo 
rações :i con•liçües m;,.is modestas, Q. ue em vez as dist:mci:u> olle serve a um tempo a. t.odu :u~ 
de uru gr~llde trll-ç::'.'l:>. qne vies~e diifcuita.~: n. reb.ções w::ia.~s oue crea. expande e multi
gm·nnti:t 1lo go•:erno gcr:>l, sem n. qu:~.l nado. plic:t. Instrucçã~· pablica, !l.droin~str:J.ç~ da 
poderiam~ colllleguir. aUe11des ;em o:. :~ntcs· :i. justiÇ!l, comroun1cações po~taes, mdustr1a o 
outros mais circumscriptos. que c:ct~ndo os ele- comll\orcio: a tudl) o que appros.tm:~. o~ homens . 
mentes d'l uma prosperidalc. que d~ fôrm~ al- õ 0 ; interess-~s. e appro,.im:~ndl)-()s tende a tor
guruo. se podi11. pvr em du<i:la.. n :s habilitasse na1• melhores ncj\lnlles e mais valioso3 astes, 
ao mesmo Lompo p:tra crnprehendimentos de se:\"e :~. ferro-vi:~. eo:no agonLe effieaz. No 
muito maior faturo. mesmo a.ccelcra4o pas..<o em que foment!l. a pro-

O Su. A:-.oR.~D2 F:Guetr.A: - V. Ex. at\e n- duc~li~ ella crea nO\':l.s neca~sid.tdes locacs, 
dia aos intaresses creado.. tnnto m<1.iores quanto m:~ois a.dis.nhda a civili-

O Su . L-;::oPO::.DO Gcl\ rl.l : _ Eu attendia MS snç!io, e assi.m alargt~ndo :1. ál'ea do consumo 
intere~se., c~ea..:!o3 • como rnuit.o bem diz 0 uobre influe considern':'clmente~ peh actividad~ d:J.S· 
deputado, que lllé honra com 0 sett apll"le. tt·ocas, a cir~ulo.çi'io do• n~lores. 
po1·que es:;es mesmos uã • tem sido d·Jvid:unen- 11. N~o :·:to, pot·t>nto, os alg-~LrisJUos compn
te at~endidos, vi v·.''"· por ;tSsim dizer, a m•Jrcê rados da. reccit:.. e do. desper.a, os unicos ele
ela acçlo frottxa c inclQcisa d:~. inic iativa par- n1entos ,, lev:~.r em con~ na justa estimal}ão das 
ticubr, mas não podia de fúrma algum t con- vant~tgans elas via~ fort·e•s. 
trat'iar o ponan.m2nt? g·cral, com o 9Lt~l nlió.!!l « De. pn.r com. n. sua r~nda immediata., cuja 
cu s~mpl'J .concordei, de !j!le a !Ued1dn. de q~e I progre.~Sào é facto em toda a parte _obs~rl"ado, 
se t_rata, e da natur_eza_ d aqu!!tl~s, que nl!.o ellas têm a que põda chamar-s3 rece1b llllpal
a.clmlllem nma soluçao unco.upl&w'\ sem 1An1- . na.vol, qual a c1uo resulta para o. esta~o da 
bem comprometter us seus·result.:J.dos. (.4poia- ln::onsidado das permutas, tanto m&ts !l..nnuda
dos .) das qu:~nto maior a eu,rgia despendida na 

Mas, Sr. pr esidente. volt~nrlo ~ ti. qn~st~o d~ cre~ç:ío, e port:J.nto n a; distril.mivão da . r i
qu~ me occupava, a. da falt:.. da demonstt•rcção quoz:t. 
dos 4 °/0 , perguntarei nos m•Jus nobr's colleg-M, " En1prezarioa p •rlicula_re3, só d:o _tL·afe~o, 
coUlo e p)rquc meios tem ~;ido fe i ta ess:~ de- podendo tirnr ~ remunernçao do souea-p1tnl, tem 
monstra.çao qua.ndo se tr:1t~ d-1 conr:.•:ssões idcn- uG~cssidàdP. de consult:u· sobretudo os elementos 
ticas f•Jil:ls a outr.lS provinci.'ls 1 (Aplu·t~s.) .orgallÍLll.dlls d :\ renda directn. 

V. Ex. eorn;•rchcnde qu:~nto n. propri:l. insuf- " O Eslado n1io se aeh:t. em circumsta.ncia 
ficiencin, ou por;cl exactid;To das nossas cstst-
tisticas do p1·odncr,:.ão o ~onsu1uo no in terior do !Lnalo~ -
paiz, ft~e i l it:J. ost:l prO\·a. !3:\st:\ n.: tondor n q ue " Dera som du>ida. attcndor ás conclições 
cst :J. cslr:ui.:l. v ., i cl:u· impulso i:mncdin.to n nma co tr.úogo, presentes e futuras, mll.s nlo 
zonn de 1nn.i~; de 150,000 l1abit:~.nt ·s segnro.- pócle ser e~ ta a. unica b a.se das s uas p re
mente pelns estatísticas f~itns oru !lu nos auto- visões. 
riores, qoell~t:l. (}()pub_ç~o dove ter _nufment:J.do " O syst~ma a té :~gora seguido nas co~
q_uo Loda e c. é essencm mente agr1eo n, o que cessões dest(l. no.tureza, não me p~rece 0 maJs 
s1 a sua p•·odncção não ~nlltn., não· apparece, . ~ 1 não se )16de be:u det~rlll.inM' emfin;, é certa- ~<dequado MS fins dn vta.ção erreo. , e u re os me ntc nelA;; diftbuldades. ou direi melhor, pela qunes não devo de ser esquecido o de f~~._cili~r 
impossibilidade de trasportes po.ra os mercados. as comrnunicnçõos interiores do lmp~r10.• li-

Isto verfl.cD.-S ) izualmente no que diz res- gando I!.S grt~ndos baeias ruta suas pr~c~p~e8 
~ zonas o desfarte fortüicando pela solidarle-

páito n<>s generos princips.es de consumo, c qac da.de 'dos interesses economicos os laÇ{ls de 
niio s:-;., d: produc,..ão lo.cal. · cohesilo poli ti co. 0 sociàl que deve ser ·empenho 

Sr. p t·esiclentc, não sou muito propenso a ·de todos os brazileiros estreitar cadg. ve~ 
aé9mpnnb:>.r os ~sos de. ~cnsião, mas como mais . 
tenho· ouvido nnntas ,•cz(:ls de UUl e de ou lro . • . 
lado destas bancadas invocar- se '~ opin.i:io · do . « J~s '?onces~ões. em ngor não tem _à v:sta 
Sr . conSillheir:) Sai-ah~., ein as uriiptos d~ alta ! ein:io o :uume~u~o'.o. tn~re~s_e dos Empre~t:IOJ, 
monta politic~. V. El:. w~ permittit·à que _e~ a e ti ~ó por .fe~lZ e~Inc~euc1a, não por- e~~~~~ 
invoque tmlb ~ra., mas em. assumptns :~dml.lliS· um phno, que a10a.mt~ se co~un\\.m : q 
trativos, gue in!eressam_ã yi.da. _real <lo paiz, pe.n;amento. 
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« Em regra., elles niro 80 s • não preocenp1 m 
de concorrer para realização deste p~ojecto. roa.s 
nem bu$eam acordar a actividade ag-ricola. o:nde 
se não acha. organizada. 

< O ns.tural int~>resse induz os emprezarios 
a procurar ligar pelo m1.is I!Ul'to e f&cil tra
çado os centros de producção aos de coJllluroo, 
e dahi. resulta que o futuro é não p 1uca.s 
vezes sacrificado aos ca;lculos · il1teresseiroa do 
presente. :. 

Jà. se vê que esta pagina do r &la.torio de S. E:z:. 
foi dictada pala. tl).ais e:~;~toCta a~reciaçllo do q11e 
até hoje ae tem feito em materJ.a. <le viação Mr
rea., e V. Ex. me permittirà por tanto que eu 
a in'loque eJD. a.us:ilio da opinillto qu~ emitti. 
iito é, _de q11e o governo não póde e nem deve 
ficar ads~ripto à. essa mrmalidade, que tão f~~o~ 
cilmente póde aliâs ser satisfeita, embora. 1ir

. mada ein dados d e uma e:nclidio s.empr' du.ri-
doza em a e us resultado >. 

Sr. presidente, sinto que o bonrado deputado 
pelo 3• di.stricto do Maranhão fosse t.lo inexo
ravel com a. minha província. qua~.do tratava 
deata . q uestlio. 

O Sa. AND!IinE FIGUEIRA. :- Não &poiado. 
O Sa . LBOPOI.DO Gtl'NHA :-S. Ex. levou as 

suas observações a um ponto superior ãs cen
sura• que pretendia fazer ao soverno; S. Ex. 
foi a lém ; desenrolou o mappa da provineia. do 
Espírito Santo e perguntou :-para que estratls.a 
de ferro nesta.s tristes re~iões. nestas pequenas 
povoaçóes, a margem de nos na.vegaveis, quan i o 
a. minha província, a proviBcis do Maranhão, 
insta. à tantos annos ror uma. estrada de ferro e 
não tem podido obtel-a 1 . 

SenhoreiJ. eu tambem lamento eom o lioll
rado deputado, que não só a. stta provin ·i • como 
qualquer . ontra, haja a té hoje l'eclamado os 
beneficios de uma estrada à~ ·erro. aem que as 
su11.a vozes possam ser ouvidas pelo g-overno : 
e desde jà hypotheco à S. E3:. o mel! voto, 
si delle ea.recer. quando se tratar d lste grande 

Senhores, si jã não eetiTetaemos por d~ 
convencidos da grande importanci.a do orça• 
mento do ministerio Ja agricultura, bastaria 
gue -vies~mos o numero de oradores, que •e 
lDStrevoram, oJUBr de um, quer de OUtro lado 
da cama.1·a, p11ra discutil-o com a proffiscieocia. 
e illustração, com que o tàm feito até hoje. 

E', com e !feito, o orçamento qu~ directamente 
enten.:le enm a viJa intima. e real do noBBo pa.iz ; 
é o orçamento por onde eorrem prineipar.lmente 
os interesses da hvoura, que t~~onto devia eape
rarde nós. até por uma circum8tancia, po~que, 
s • guo. <O creio. nunca foi ella. tão hrga e digna. 
mente r·epreseotada nesta casa eomo na pre
sente legislatura. 

Sr. pi'Bsidente, tolos os prospectos, toda$ aa 
circula.r<s, to.los os programma.s que correram 
dut'ante o perio ~o eleitoral, continham sempre 
um~ ;oromeo;aa.; ilqaellea que não r:~om directa
mente lavradores, diziam em suas circula;·es 
que eram ftlisdos :i. lavoura. Seria cnrio-o si 
pudessemo. hoje recolh ! t e snbmetLer a uma 
a.preciação severa todas as promessa& contidas 
nesses· documentos que correram im reseos por 
todos oe :~.ngulos do l.nt.perio. Vedamos então 
que Uúta \1 nica. idéa. parecia. enla.çal' e domin lr 
a toJos os que padiaro um e.-aento nesta. caaa.,
a. de catar antes de tud~ de salvar a lavoura ; e 
e ntretanto digo a v. E:s:. com profunda magoa: 
vejo que se escô' a presente sesúo e n nhutna 
medida ain&a foi intciad!l nesta casa, tendente 
a. ali via r .. la. voura doa gra. vissimos e variados 
emba.ra.c;os com que luta. 

Lev1nt.ou·se uma propaganda. que na minha. ·· 
opinião pouco lbe póde aproveitar. Falia-se ua· 
reducçio du; tarifas de es~rada.s de ferro. 

Senhores; quando ests. redu cçã:o aproveitaB!Ie 
ll l~~ovoura, seria ape:n.IOS ·naq u~llJ.S pro,·incia8 
que sã:o s&rvi.da.s por linhtlS ferreu ; mas nas 
que não têm este recurso, continuará agrava~ 
da com os mesmos oo.n.s que ató aqui tem pe
udosobre e !ll. 

· · melhoramento para a sua hei! ~~o p rovincia, em
bora tenha ella. sido dota.da p ela. natureza. de 
innumeraa arteriaa ftuviaes. (Apartes.) 

O kio Doce além de ter a aua. navegação 
interrompida~ e de eer esta um tanto difficil 
mesmo em sua parte nav~gavel, não condu?; 
ao porto da ca.pita.l. ; além dino a sua barra. 
não é Bempre ac ·1!88iveL . 

Alem dos embaraço~ que cercea.m de dia a. 
dia o de -en vol vimeo.to da lavoura, . unica indus
tria qae entre nós mantem este grande edificio 
social e político, accreace ainda que a pequena 
la.voura. en&re nós não póde desenvolver-se 
dianta de certos obata.oulos, que facilmente se 
poder1am remover, até com interesse imme~ 
·dia. to para. o Estado. 

o illuetrado deputado pelo ruo àe Janeiro, o 
Sr. Alírado Chaves, qua..ndo aqui se oceupou 
d l>s negoci<n relativ~ a immigração, tocou in
cidentemente na lei de 18 d e Setembr.J de 1850, 
qu~ regula a discriminação e veada das terras 

· pubJic 1s, e fez ver ao bonrado ex-ministro da 
agricultura a conveniencia de r !formar-se 93~ 
1 :i no senudo de a.utoriz.tr e ·governo a. conce
der as terl'88 nacionae& devolutas· até a titu!Q 
gratuito. · 

Mas. como ia, diz:endo, o honrado deput&do 
pelo Ma.ra.nhão, que tanto illustra a:qui ~empra 
os nossos debates com a sua voz eloq uen.te, do
minado sem dttvida por sentimentos que eu 
muito respeito, deixou-s ' entr tanto levn• por 
informações, a que eu não posso déixar de 
oppor umA contestação formal, quando apre
ciou o~ recursos materiaes da mirih!l.· provinci& 
e OB elementos que dla ufferàee, co. no g oran
tia.a remuneradoras doa sacrilicios do estado. 
(Apoiados.) 

Sr. pre&iden.te, a hora já. vãimu.ito adwntada, 
entretllnlo au pretendia. w&r divP.r&ll.e conai
deraç!les a respeito Jo .:orçamento que ae Jis
cute. Sinto que não me houvesse ee.bido a. )1:1.
lavra na. segunda discussão qua.n.!o ee aeha.ve.m 
submêttUas Jo d ·bate Jiversa11 eUI.en.laà, que 
!oram separs.das como aàditivOB. · 

Sr. president<l, o quo preoacupa, o (\Ue ·so
bretudo embaraça. aoa. qui), sem a necessaria. 
proteeção, procuram ancio•amente con1tituir. 
ee em pequenos U.vrador&a, é, sem duvida. al
guma,a. diflicllldade que en.-ontram ·.na ob tençEo 
de terras, (Apoiados.) Mas, note V. Ex., nlo 
é porque s.B queiram gratuitamente; nio; ·clesde 
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q 110 estão dispostos ao trabalho, pouco lhes im
portaria . o titulo mais ou menos oneroso, con
tanto qua o obtivessem com facilidade. {Apoia-
dos.) . 

'Entretanto, Sr. presidente, V. E:t. conhece 
coxno é c:ompüca.do e ohcio de forn;.ubs todo 
4i\&>e processo . que o pobre serhnejo tem de 
aMmpanhar até qu~ definiti,amente vejl ~m 
sua.s mãos otitu.lo d1 tc~ra.a, que pretende-com
prar ai) Estado. (Apoiados ~ apartes.) 

Calcule V. E:lt. a que des?ezas e sacdficios 
não se vota elle, sem o menQr coab.ecimento 
das no~sas praticas administrativas, tendo de 
J)rocurar advogados ou protectores EJlle enca
minhem a sua. pretençilo e a sigam em todos os 
tramites. 

Em pl·imeit•o logat· carece à e quem faça. o 
apresente Bllll. petição ao presidente d:J. provin
cia, em qua estão situadas as terras; o presi
dente da provincia manda ouvir a respeito as 
autoridades subalternas, de cujl. informação 
depende a que a. seu turno tem de prestar ao 
go\·erno geral. Ora, V. Ex. S!l.be como tudo 
i5to e moroso e retardado entre nós até que a 
petição che~ue. com todas as bençiios à secre
tnrin. dá agncultura. 

Na secretaria dtt agricultura passa ainda por 
novos e);:arnel! e informações com as mesmas 
dif!ioulilades e demoras para ser hvolvida a.o 
presidente da província com o indíspensavel 
l.leneplaclitodo governo aútorizando a venda àas 
terras. 

Corneca antão outro proeesso que e o da. me
dição, sarviço que entre nós se torna dispon

·diosissimo e por isso, si o pretendente nflo tem 
outro amparo, só por si não consegue fazel-a ; 
careca sohret11do da. boa vontade dos enge
nheiros encarregados das;;es serviços pelo go
verM, mas que quasi sempre estio distra.hidos 
em outras f11ncções. 

· Admittindo _que a medição d1s terru.s se effe
ctue, começa. a 3~ pha.s9 do laborioso pl•occs>o ; 
ci a t:~l venda em hasta publica perante a. junta 
de íazend11. e to elas u s de mais diligencias su.bse
quentes. (Apartes.) 

Senb.ore•, não é aem ttm proposito qu 1 eu 
me detenho nestes detalhes. Qua.z:do vemos o 

· soverno despender sommas enormes com :~."rp.e
dição e demarcaÇà~ de terras para entregn.l-as, 
livres de quaesquer onus ou embaraços, a colo
nos estrang-eiros, Ma quaes se pede como um 
favo~:: que as aceitem, e compl.ramos com este 
mecanismo d~testavel a. que estão sujeito:,; mi
lhares de nacionae:,; que vagam pelos nossos 
sertões colll. os seus instrumentos de traba.ib.o 
suspensos, por assim dizer. á falta de lliil palmo 
de terra elll. que :firmem a s_ua propriedade, o 
mais poderoso incentivo pa.ra a. transformação 

·dos S312S habito3 (apoia~os), em qu1r fb:em. o 
futuro de suas famUia.s, não poderei· dize•· que 
ha uma lamenta.vel de <igualdade, que impede, 
que eercêa., que destroe e!ll sua propria ori~ 
·gem o desenvolvimento da pequena lavou~a 
na'?iona.l ! (Apoiado$.) 

Por isso;- Sr. presidente, estou d ~- perfeito 
a.ccôrdo com' o . meu ·nobre collega. suanto !!. 
n-ecessidade de reformas na lei de 1850 ; mas 

v. rn.-23 

direi a V. E:s: que pouco adiantaremos amplian
do e~sa autori.zaçãodo governo quanto a con
cessoes g-ratuttas. 

Me parece que devemos antes de tudo 6$tU
da.r os meios da facilitar o mais possivel a 
acquisição de terras a uma certa classe da nossa 
população rural. (.4.poiaàos.) · 

Creio que, TJem lon~e de prejudiear os inte
re~ses do Estado,~ el!e muito ganharia sim
pli:ficando quanto possivel o processa a. seguir 
na venda de sullB teuas. 

Entendo que essa operação podia ser feita 
com. muita vantag-e:m no proprio mu.nicipio 
em que ellas são requeridas e estã:o situadllos; 
peran t~ as agencias fiscaes do governo, dis. 
pensando-se tOdils :ts dernais forJJlalidades que. 
~liás sõ _têm contl'ibuido 11ara afastar dt~.' con
curren':u, os q,ue justa.ment.e mais -precisam da. 
~rote~çao do Estado, rsto o, os que não pooem. 
ter advo~ados e procuradores que faça111 che
gar as Sfl aS })OlÍÇUC3 ao governo, e as acom~ 
panhern pelas altas repartições publicas. 
(Apoiados.) 
Daq~i tem · re~lllla.do, Sr. presidente, e-onse

quenclaa que hao de se íotzer sentir no futurJ 
e qu? j2 hoje não :pouco entorpGeem o desen: 
velv1mento ger~l da lavoura; isto é amais irre
g-ulat· ~is~ibuição em todas as pr~vincia:s em. 
q_ u.e e:ust1a.m grandes extensões ~e terras· devo
luta; ~ qu~ por titulo'de vend~ passaram ao 
domtnto prtY•tdo. A. pequena propl'iedade como 
que tornou-se imp:>ssiv·~l para. dar ' lagar ao 
grRnde dominio, que pot- muitos :~.nnos ainda 
se conservarâ- compietamente deslproveitado 
em detrimento da cultlll'a intensa no paiz. 

V. Ex., Sr. president~, que IÍ pro.,.inciano 
como eu, e de urna priJvincia cujos uso.s e cos· 
tumc;s são bem semelhantes aos da localidaie 
em que re~ido, sabe \Jill'fei.hm~nte ·o apreço, o 
valor qu~ oa nos~os contern.neos, os qu~ vulo-ar
ment 1 se dcnomi nam bvradoL·es pobres, po;q ue 
tra.balham com Ol3 seus prvprios braços, ligam 
a um palmo de terras. (.4.poiados.) São leva
dos :lté a com'netter crimes, si alguem ousa 
toc:l'l' em su<J. propriedade. Pelo titulo definitivo 
e incontestado do seu donúnio fazem os mais 
arriscados s~OI'Üicios; s:\crifi.calll. tudo; ats o• 
seus out~os haveres. (-4-poiados.) 

Por alli V. E:s:. póle calcular a que desastro.. 
sa> cons3q ue ucias ~ão serão muitas vez as }Q.. 
-vados com tal systema de venda em hasta. pn· 
blica., qua.ndoml.tita.s vezes succede que quem 
a r equereujà se acha alli siluado e espera. pet·
manecer, porqtte dirigiu saa peüção ao gover
no, e torna-se ineijperada.rnente victima da 
concm·rencia dC! um licit.ant~ ma.is poderoso. 
(.4.parte5.) 

Senhores, silo factos que se repro.'luzem frQ.. 
quentemllnte e que não pouco concorrem para. o 
abandono e o tlesanimo de uma grande pa.rte 
da. _nossa popuLtçii:o, que nto póie procurar 
ueste pa.iz outra. iniustria. a não sar a lavoura, 
e, si o governo quer e deseja. animal-a.. deVIl 
começ1-r por pt·opôr uma. reforma completa na 
hi d~ fB de s~tembro. . 

No qne diz respeito ao processo da. .discrimi
n-a.ção pela legitünaçiio e rc validação do domí
nio particular, ~ta lei. t~m sido ~o al~rad& .. 
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-por diversos avisos e decretos do pode!· e:tecú- Cada miniatro procura realizai" :a.s suas idéas, 
tivo, que tQrna-se hoje difficil a sua applieaçilo. o que 11m f!l.ll, outro desfa~, e as tas altarnativas 
Não lia mesmo uniformidade nos processos e não dsyem ser a.ttribuidas 8enão a falt~ de um 
.nas decisões do governo de modo que a dou- plano pr<iviaments estudado, como ta.llto coDvem 
trin~ que aproveita a um, pl'ejudica a óutros. a natureza do serviço, q,ue não _póde ca.~ar 
(A.poiados e c,pq;rle&.) assim ao intiilXo de opimões mul.ta~ vezes dia
. Além disso não é raro darem-se con:fiictos metralmente oppostas. · 
entre o juiz especial crea.do por aquella.lei e a Veja V. Ex. por esta tabella or~niza.d_a pelo 
autorido.de judicLn·ia do logar, sendo pl"eciso nebre deputado, que me precedeu na tr1buna, 
que muit,t• vez<'s intervenha o gooerao p01ra. a pr(tva. material do que acabo de · diz~r-. · D-~s
dechrar ;~. alçada por onde deve correr o pro· pendemos eom a colon!~:oçào no e:~:eraicio de 
cesso. .867 a 1868 1..388:510$824; no ex:ercioio de 

Não h :• muiws dias que vi publicado um 1868 a 18o9 1.103:988$033. m.as logo n.o exer
aviso, creio que do aobre ex-ministt'G d, agri- cicio seguiuw, isto c:i, de 69 a 70 t:l! .tespezas 
cnltQra, ,r .!la.tiv~.mente a uma_ questão seme- bai:s.cora.m '' 304:556$724 '! · 
lha.nte er~ um do~ muo.icipios de Minas e 11oté Compare agora. V. E.:s:. estas datas com as 
co!ltig11o ao meu distr-icto. das evoluções de nos~a politica. 

Estas duvidas dão-se sem·>re qne as terl"a.sde Em i868 0 nartido conservador a~sumia a 
dominio particutar confrontam de ll.lguma alr.a dil" ,0 ~,10 dos n.~gocios nQb!icos com a. sua 
fôrma. com as do Ea Lado . • . · Y" r 

ascens:io ao podar; como toda-s as situações g ue 
O SI(. FELICIO Dos S.A.r;Tos:- O l::>tado é o 

vizinho mais caro <fUe ha. 

O Sn. LEOPOLDO CvxHA:- Desse e~tado de 
cOt18aS, Sr. presidente, se otig:ino.m sérias dií
:ficuldades pa.ra. o futuro, quando um dos intuito , 
prin.cipa.es da. lei el-e 1850 foi assegurar e ga
Nntir o. propríecltde ;>1J.l"ticulll.r, discriooina.n
do-a. do domínio publico, para que ta.mb ·m o 
governo pudess0 conhecer a e:s:tensão de terra~ 
disponiveis e dar-lhes o mais conveniente des· 
tino. 

Sr. presidente, o honrado d''PUI>dD pelo Rio 
de Janeiro, com a com,•etencí ' q~e todos D1e 
reconhecemos, desenroulou-nos aqui o quadro 
das despezas que até hoje temos feitc com o 
serviço do. colonização. 

Teu1oa deapeud~J.o ~erca. de 50.000:00008 c:om 
o es~ab•itecimento de 90 a. !00 mil c@lonos-. 

Eu o.ão metendo de fóL"ma. al~urna contesta.r 
os dados qile S. Ex. ~qui no.s apresentou como 
lisongeiros em relação <H> que se d~spende com 
este serviço nas I'B ·ublicas viziuhas ; ao con
trario, divirgo da. opinião dos qu& peo.sã.m 
q11e S. Ex. procuroH f\I.Vot·ecer os r~suhados 
que temos obticlo; penso qu~ o nob~8 d ·putado 
quer.endo calcular o custo de cada immi!j"1'ant~ 
definitivamente estabelecido em -noss s colo
nia.s, deveria. deduzir daq uella sOllUlla, que 
abranje todas as despezas, a. que foi feít:~ com 
a importa~o de um gra.nde numero de immi
grantes, que o governo teve de sustenta.r por 
mtiitos mezes, de transpol"tar de uma.s para ou
tras provinciss. ~te ser <>brigado s. reexpor
tl't-os, porque elles assim o e:._igiam. 

~Est~·despez~, que não podia S)r pequena, 
nao deve de forma. al~uma ser lança.da :i conta. 
dos qne ficaram e que constituem hoje a popu
lação fixa. de nossas coloni:ls. (Apoiados.) . 

Mas como di~eámiu:tl~a. ~ Eis porqqe a.cr~dito 
que o mau 110bre colleg.\ no calcnlo a que se 
propoz niio p~urou ser-:nos tão favoravel, 
como alguua poll.!la.m . 

Sr. presidente, ~~~~ nss11mpto3 de colonização 
temos andado se1npr' erradO$ e muito errados; 
não temos tido um pla.no que_ nos guie, o menor 
]l.exo IUUl meqidas adopta.dã.a. 

se inauguram, vinluL sedento de eco no lUlas, 
ma.e de que economias, senhores ? (.4.part<rs·) 
Da economkl. que se reduz ade.;organizar o que 
se acha feito, mll.s pa 1-a reorg:mizar logo depois 
com muito maior dispendio. (Á.Part~s.) 

As des pezas com a colonização osaillarll.m nos 
annos de 1863 até 186C! entt•e 600 e !.!00:000$ 
com peque.no.s accresdrnos ~a uns para outros 
exet·dcios : ~to denot!l- que este ramo tão im
portante da n.ossa aclminiatra;;ão marchavll. sem 
graLldes altal'ações e que as ~eap zas que; com 
elle se fazi~m acompanha,·am e;se' movimento 
mv.is 011 mo_uos a •cendente . 

V. Ex. comprehende, pois, que·, reduzindo-ae 
brusc:~ora<Onte de ám exercicio pat·a. outro essas 
desp··zas a uma qua.1·ta. parte; Jlecessa.riamente 
Ul.mhem ~eduziraw~se os serviços, ou ·por outra, 
a.lterou-se tudo qua.nro se fazia. até entlto. 

Mas quer V. E:..:. ver o qtte resllltoa. desta 
ec:onomia? 

Logo no ~xcrcicio segLliute a verba despen
dida com a colo niso.ção elevou-se a perto de 
1. 000:000$ >) nessa prop,;rção foi gradualmente 
subindo a.tâ que n'J de 1878-18i9 ella mGlll:aYII. 
em nove mil e tantos contos •. 

O SR. FEticio DOs SANTos da um aparte. 

O· Sa. LEOPOLDO Cmm:A:- De tudo isto~: 
se póde concluir é que a.s economiaa_ a.dop 
trou.>.eram ~L desorga.niza.~ão, q u.e muitv caras 
se tomaram logo depois, porque si o governo 
ünha assumid.o compromi;Ms Ml"tos de collo
cação e . !e esta baleeim<mt<l de colonos em vir
tu :la Joa contratos então e:riste.ntes, nlto podia 
libertar-se delles sem depois ac}Lar-se em diffi. 
enldaJes serla.s, como se acb.ou, mtlntendo os 
imm.igrantes cow grande dispendio emqua.nto 
proviJenciava sobre os meios de se ihes dll.r 
de,;tino, e V'm®-se obciga.-lo até a dar 'de noVo 
passagem aos que s~ torllll.vMii. impacientes e 
e:Pgia.m o retor-no para o seu p\iz. 

Sr. presidente, não sCilu infeilso à. colonisaçã:o 
es~rangeira: desejo-a, mas não na.a. condições 
em que ~ temo1 intentado ata hoje ; po~que 
realmente e pa.n lamentar que o governo diJ 
meu ):l&i.z ten.lla. ü<to levado 11. tão gtllolltie~ ~~&cri-
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nc::ios pe~Ullia.rios, tenha i.u:ado mesmo àe.tanta 
liberalidade e franqueza. e que estejamos sempre 
a ouv r as mais uveras 1mpre~~ções quG vão 
repercutir no eatrangeiro com gr.mde dezar 
nosso. 

Não se pódo dizet que o gove~no se tenha. 
esquivado á despet.as sempre q11e procura. dar 
impulso à. colonisação estran~eira. (apoiados}; 
ma.s da. pr<mri:~. e:tposição aqui feita pelo me11 
distineto collega., qu~ -sii:ito não ver a.gora pré
sente •.• 

O SR. CA.)>IA.li.GO :-0 nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro pedill-ome pa.ra. decle.rat• a. V~ Ex. ~ue 
~entia. retirar-se por doente. 

O SR. LBoPOLDo Cu~nu. : - Agradeço a. 
a.ttenção do nobre deputado e ainda mais; Sr. 
presidente, porq_ue, eor:oo dí:zia, S. Ex. pres
tou-nos valiosissunas eecla.rec.imen~, deixan
do tranapa.recer ao meàmo tempo em seu dis
curso as causaa prineipaes, que nos têm levado 
a. tantos sacrificios, sem quo possa. mos ainda 
hoje conseguir a. tão desejada. immigra.ção 
esponta.nea. 

Pois si, como nos 'fez ver o nobre_ deputado, 
os proprios immigr&ntes que ma.nda.Il!.CB con
tratar, qo.e o governo faz acompanhar e sup
prir _em todas a.e sna.s nece!!Sidades a.t6 o loga.r 
a que os destina, lá. cheg-.t.m e de lá r~gressam 
depois de alguns mezes, ·porque . nada acharam 
preparado para recebel·os, como porleremos 
espe~a.r tlW ce:!o a corrente espontanea, que 
tem &ftluido para outros pa.izes? 

Senhor.s, de•enganemo-nos ; quando as con
dições LOateriae~~ do n osao p.1.iz forem outras, 
quando elle puder ser percorrido, en.mina.do 
8 estudado em sea interior sem essas .diffical
dades inve:aciveis, que todoa conhecemos mais 
ou menos, não precizart!mos de grande esforço 
para attrl!<hir ao nosso seio a concurrencia. ex
pontanea de estrangeiros uteis e l.a.bol'iosos. 

Emqua.nl.o, porém, Sr. pre;idcnte, persis
tirem essas difficnlda.des, todo o systma. de co
lonização eatr.~ngeira, quer por contratos di~ 
reclo!l ou indir'ectos com o governo, quer meamo 
espont:.nea, ha de ~~er-nos inevitavelm~nt(l one
roso, e muito oneroso, porque o governo seró. 
forçoS!liXlente obrigado a. intervir para minorar 
oa 10fl'rimentoa, para. arredar os etllb&raÇ06, para 
auXiliar emfim o ilnraigrante. estrangeiro, por· 
que o governo nunca se julga, nem póde jul· 
ga.Me de$0brigad9 d~te enca.rgo (apoiados), 
e V. Ex. sabe quanto isto nos casta.. -

O honrado tlepctàdo dascre'l'eu-nos tambem 
a sorte que têr:o tid~:os div'lrsos contntos feitos 
com o gover.no para introducção de colonos. ou 
por outra, tomo a causa da. colonisaçã > tem 
sido sempre sacrificada. oo 8sphito de espe
enlação, que tudo invade entra nós. 

Por millha. '{)arte, Sr. presidente, declaro tt 
V. E:t. que estou muito disposto a não conéorrer 
eor:o o meu voto 'p tra despeza. alguma com a. 
colonização, . pelo modo }ot> que ells. ·tem sido 
encaminhada no paiz. 

O SR_. J. Pl!NIDÓ :..,.. E eu. 
O Sa. L'!.OPOt.Do Oma:A. : - .Peaejaria. ant~s 

. q_ce.o. nobre .minh tro 1a.uça...se &ll!I.S viStas_ -para. 
a. eolon.ízaçio-ns.cionu.l. NãO po~ _comtn·ehender 

porque fazemos tanto empellho, tantos sa.cri.li
cios, sujeitamo-nos a toda_ a sorte de a.precia
çõ~s. muitas vezes 'injnsta.s, para ir procurar o 
colono estrangeiro, e abandonamos· a uma com
plet9. inercia grande pp,rte da n01'3a p'lpula.ção, 
sem quo se ha.j&. tentado uma unica medida 
para eonver~el-a em. forças productivas no pa.íz. 
(Apartes). 

Creio, Sr. presidente, que não preeiss.riamos 
despender grandes sommas pal'!L eoUoear em· 
condições que despertem a. ,tmbiçà'o e o amor 
pelo trabalho, não a cem mil, mas a muitas 
centenas de milb.aros de individuas, que -vamos 
assim qllalificando de ociosos, de in uteis, ·ma.s 
enjos b.abitos, cujos co~tnmes, na.nc!l. procu
ramos tra.nsforq1"'r por um:1. medida quc1lquer 
que os incite ao trabllho. (Aparte.) 

E nem se diga que são realmMte ociosos e 
nfraetarios a. todos os ha:bitos do traba.lbo, 
porque os nobres Q.eputados comprehendem a 
t:ra.nsform:~.~ moral que se poderia operar 
n essa classe do individuas, dcsd~ que Glles se 
reconhecessem em condições apta& de proa
pera.\' pelo tr~balho assiduo e persistente, me
diante um. systema. protector, que lhes innocu
lnsse a idéa de q ne os poderes · publicos não são 
indifferentes a sua sorte. 

Senhores, o systema seria tudo ; a ordem, o 
regir:oen a seguu poderia· chamar ao gremio do 
trabalho um contingente poierosissir:oo. que 
vemos perdido, . que enlz'a no calculo geral de 
nossa população, mas que sobre elle nlio rec.~he 
oc.us algum, assim como tambem n.W recahe a. 
::~cção benefieeate dos poderes ~o Estado. 

Me pa.rece que em mataria de eolonizaç~ 
não podemos deixar de olhar muito a.ttenta
m~nte pe.ra o elemento nacional, poÍ$ dahi re- 
s111tam interesses de ordem lU\llto ele,·ada., 
quer socia·~s que!.' econor:oicns. 

Em algumas pro..-incias principalmente, Sr. 
presidente, a colonizar-lo nacional pod!lria sGr 
t.entada com m.ago.ifieos r~sultados ••. 

O Sa. Fl!LICtO ll08 SA:-.-ros :-A coloniza· 
ção para o Espírito Santo ha d,e ir de Mill>l.s, 

O SR. L:Eol'oLDO CUNKA :-A pro~inei.:~. do 
Eapirito Santo não rejeitara o concurao da 
provincia de Minas ; ao contrnr i o h a. do a.co
lhel-o cor:o toda. a. liberda.de e fra.nqueza, como 
o tem feito a.lé a gora, principnlment() porqnG 
~ua já la te10 bem bons exern?los dll que o la
vn.dol' tnin~il'() sab·• a.rrostrar tod o.S a~~· contra
rieda,ies, 8 a.ão ~ :wesso aos "regressos dtJ. 
lavoura (a1J{Jkulos): mas, ind&pond!ntemen.t& 
desse concurso, ella conta mesmo no seio ~e 
su:t pop•llaç.io uroa boa parte que fa.<iílmerite 
se sujeitaria a um out ro reg'ímen, que "ri esse 
proteger O trabslb.o 113.CÍOnal COIU Jlr_o\•eito _certo 
par:-. a pros-p~ridada geral do Impeno. 

Sr . presidente, ·não cl:esejo pOL' mais tempo 
a.bus'lr ·da b:n1d11.de dos meo.s nobres colleg:1s. 
(Não ap~iado3.) 

O Sn~ J. PttNII>O :-Estamos a.qui:O:J.\'t!ldo a 
V. E:x. com muito pr,1z9r. 

o SR. 0An.'i'ZIRO I>A RocllA :-v. E:s:. estó 
falla.n:lo muito praticamente • 

(lia out1·os a parti:$.) 
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o s~. LEOPOLDO Cu!-.'11.\. : - E uem p<JSSO b l
lu de outra. fór!II3 quando se trat3 de a.ssomptos 
que ·devom merecor muita ::lttençlo d:l DOiS!~. 
parte. (Apoitulos. ) . 

ó Sa. 1. Px.xr.DO: - ·Isso é que é verdade. 
. o sn. Fzucro nos S.t....,ros :-Si queria. m:-uor 
au:'li~rio er:~ fulhr ru. Q.,ndeirl!o de 1868. (.Ruo.) 

o Sn. LEOPOLDO CcrxH.! : - Prowndia chamar 
a attençlio do honrado ~r. miuistt·o da agricul
tura pa.ra certas neee.ssidade_s d:~ minlia pr~· 
viucia alg umas das quaes ox1sem, Sr. pl.'cSl

deote.' providencia~ imme:lia.tas. 
Vejo·mo, porém. obri~do a pôr ~rmo . :l. 

estas He-eins cousideraçií~s~ não o faret: porem· 
s~m dirt!!Ír ao honra.dó mmlStro do. agncultura. 
um ull.i,;o o.ppello, certo de qu3 e· elJe a ex
pressão y~1·a. dos ~en~meutos que ora actu11om 
sol)re a mlllha. provtocu\. 

A s. E:r . que jã esteve . 9. ft·ente de s~ 
nllmi.nistração; a S. E~ . para que~ e\b nao 
póde !er t1M. paiz descou becido e muit? menes 
um desarto; ã S. E:s:. 011 1:eço que obv1e t ooos 
os embaraços; que remova todos .os obsto.culos, 
que se possam apresenbr á construcçrio_da es
tuda do f erro, que vai abrir novos hor1sontes 
M seu grande f ,•turo; qu.e S . E-s: . le~e av:mle 
a obro começ:ui:l pelos seus illuslres p~·cdeces
sores. E e:~ton certo de c1 ue os r esultados desta. 
"'r.m<le ompreza serão tão fecundos, serão 
~esmo tlio immediato1, que compensarão de 
8obejo n'lo só os sacrificios do Estado, como. 
O.> esforps dos que 11:1-ra ello. conoorre~~
(Afuito bem ; muito bem. O orador e {ehc'
tado.) 

Vem ó mesa, é lid~, :~.poia.d:~. e posta· em 
discussão a. seguinte 

Emenda 
Ao art. {o accrescente-se :-E para pagar ã. 

commissio <iu e foi ancarregad11 do ~ra~lho. da. 
disct·imin~ção e divisão dos terrenos níio edlfi
cadoa no Rio de .Janeiro (dir igid:l pe!o enge
uheiro Jolo da. &cha Fragoso) a. CJ U:>.nU:>. 11 _que 

. e lla tiver dil"eito, desemp:;nhando-se ~rm o 
;::overno elo compr.:~misso q_ue ~ll!a.ra oro v1rtude 
do at:t. 18, n . 4, <h lei n. 2940 de 31 de Outubro 
de ~8i0.""7.FeUcio dos Santos . 

A discus.sno fica :uliada peln hora.. 

AC'L\ DA 4.()& SESSÃÓ J:!t 28 DE JULHO DE 188'2 

PrcsicLe1lc:ia do s,·. Lim~ DW1.1-te 

5UMltA RIO.-Ael:t. Obsorn\'Ões .lo Sr. lbli•boo~.-E(

run~-re.-Roqaorilllcnlos doo Srs , !loul:u>doA, Taunay 
• Al .. oida 1'orcir:1.- Oa.otx 110 nu .. .,- i• dÍKnssio do 
projeeto n. l.6S.-t• dl~~~~~o do projo<:t.o • · !i~.- h 
dl<eu1•ão do projoeto n. tro, jybilação do Dr. l.ueindo 
Pereira Pas•o•. Jllseur•~ dos Su . Ulynl\5 Yi~lllla. 
F. DotiS<arío, Abt~ Mõ~.ehado, Sodré, Go11101 do Ca~tro, 
lldof.:>nso do Araujo • lle Lia Macho.do.- Or~110tlltO do. 
:.gricultur.l . Discurso do Sr. Forrcir.l Vbaru.-Ordelll 
do di:1 p:ra !) de Julho tMroolo. 

A's i1 hor.u, íeit:~. o. cha.m!lda, acham-se pre
sentes os Srs.: Lime..!J11.ãrte, :Matta. Mach2.do, 
Ribeiro do Menezes, Basson, Monbndon, Barão 
d:l Rat:l.ncla, Eseragnolle Ta11nay, Vieira de 
Andrnd e, Gonçalves de Carvalho, João Caeta.no, 
Ratisbona, Rodrigues Junior , Juvencio AlYes, 
!i'..odrigues Lima, José Pom_peu, Alcofora.d.o, 
Martim Fr<\ncisco, Alvaro Caminha, Silva 
Maia, Ulysses .Viannll., Rego Barros, Perei.r:l. 
Cabral, Jo.Io Penido, B~.:ro do Gaahy, Bo.rli:o 
de Chnilldõ, Passos Mir~nda, P r ieco .Pat•~t.iso, 
AniOnio de Siqueira, Caiulido de Oliveir.\, Ma
neel Por teU. .. , Alfredo Chaves, C:1roeiro d1 Ro
cha, C:u-valbo Re~ende, Cr uz Gouvêa., Affonso 
Penna, Augusto Fleury, Almeida Oliveira, 
Almoida Pereir-.J., Lacerda Wernook, Henrique 
Marques, Antonio Pinto, Va:r; de .M~llo, .A,be
lardo de Brito, Bariio da LeopJldina, Barão da. 
Villa dll. &rra., Salustiano, Sinva.l, Maciel, Sil
via.no Brandu:o; Ba.rão da Araçagy ; · Generoso 
Ma.rques, Bezerra de Menezes, Soou L![o, 
Gomes d e Castro o Z:-.nt2. 

CQm\)arecem, de~ís da -chamada, os Sra. : 
Fr.n.nldin Dorb, Soares, &luza. Q11eiroz J11Ilior. 
Castello Branco, Camargo; Contagem, Cs.rneiro 
da.Canb.a, S&raphico e Tarquiuiode Sout!<. 

A's H. horu e 50 m1nuto15, acho.ndo-Je p~e
·sentes ()4 Srs. deputados, o Sr. presidente a.bre 
a. sessão. 

O Sn. Ptn:stn·exn d:i a seguinte ordan1 ào din. 
pnra. 28 de Julho: . . 

Compa.recem, depois de a.berta a. sessão, e 
ainds. dentro da. hora regimonta.l, os Sra.: Ilde
í11nso d~ Araujo, Pereira da. Silva. , Almeida. 

. Noguein~., Bulhões, AristideJ Spinol.a, Rodol.
pho Dantas, Silva Mafra, Ilezena Cavalcanti, 
Meton, ~poldo Cu~ba., Franci8co Sodre, Çoe
lho C3.1!1pos, Ulb.ôa. Ctntra., Gonçalves Ferreua. 
Espindola, Diana, Moreira d~ B!irros, : .And~e 

. Figneir:i. Fernandes de Ohvetra, P rado PJ-i' d_iscuasw do projeciD n . i6S, r elativo :i 
j ttila.çilo do conselboiro J . J. Ferr~ira. d! 
Aguia.r . · 

3• diaenss3'o d'o projcclo n . i69, relativo à. 
jullila~o do Dt· . Lucindo P. dos Passos. 
Cmtinu~~Ção àa 3• discussão do·orçnmen to da 

agricultura. . · 
Conlinu.a~lio C::~. 2' discussão do or~mento d \ 

fvzeoda. 
As ma terias designadas par.~. ordem do dia 26. 
i• diaCII$Sã? do projecto n . 109, rela.ti'l'o aos 

negociant·a dej.Jills e outros obj elctos de ouro. 

Le'Tantou-ae a ~essão :iaS horas da t1u·~e. 

. -o2<- · 

mentel e Alves da Ara.ujo . . 
. éompar.Jcem,fóra. da -~o~a. regi..rilent:t_l,o• Srs.: 
F.:?licio dos Santos, Golnlnlano, Joaqu1m Tava~ 
rêt! Felioberto, .Anujo Pinho, Pompeu. Ma.c
Do~ell, Ferreir&. Vianna, Cruz, Ruy B'a!bósa, 
F . Belisa.rio, Souza Carvalho e :r. Hon~que.s. 

Faltam, com <'a.usa. participada., os Srs. Cin
tão, Perotti, Ribas, 4 Theophilo e Vi!l.nna Vu. 

F:~.ltam,~em ~u.a participada,~s Sn.: Adria· 
no Pimentel, Affonso Celso. ~1lDtor, ;Barão d~ 
.Anad.ia Costa. P into, Ignacto M~rtm•, Jose 
M:~ria.n~o. Manoel Carlos, .Oly~pio VaU~. 
·Pa.ula. Souza, · PaM.no . de _So_uza, Rod.e1guea 
Pei:r.oto e· Daqlle:-~sttada·Texxe1ra.. · 
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Procede-se ii. leitura da acta da s&ssão de 27 
. de Julho corrente. 

O Sr. Ra-tisbona come~-a,ol>scrva.ndo 
que o Sr. presidente deve estar hmbrM!o que, 
entrando hont~m em discussão o projecto sobre 
a. estrada. de ferro de Baturitó , e - tendo 
ella sido encerrada, o orador_ pediu dispensa 
de intcNticios, e a camara concedeu, }'ara que 
o mesmo projecto entrasse em 2"- discussãó.· . 

Pela. leitura da acta vê que consts. isto mesmo, 
entretanto, l!a arde ai do dia .nã~ vem mencio
na.do entre as materi:tJS dada.s para a discusslto 
o referido projecto. 

Ha, pois, equivoco . Na concnrrench de ma
terias que se devi~m diseotir hoje, p~ssou des
apercetiido o s~u requerimDnto, e, portanto, 
pedir.i. a S. Ex. que t~nh:. a l>ond<Lde de dal-o 
para. ordem do dia da 1"' sessão util. 

E' uma simples recl:.mação, que fuz sobro n 
acta por esta especie de discord~J.ncÍ<\ em que 
está. a a.c~ com a ordem· do dia. 

o Sa. P!U1StDB1-.'Tl::-A acta. mcmcion!l. o pro
jacto a que se refere o nobN ·deputado, mas 
aconteceu que, escrevendo a ordem. do dia, · cl!e 
me passaSse des:~.percebído. · 

O SR. RA.-rtsno~.\. diz que não p~ia consi· 
d_eral-o d~ outra maneira, porquo sabe cotUo 
s·.- E:s:. cump~e rigorosamente com os seus de-· 
veres. 

Ningucm. mais pedindo a pahwrl, é a acLa 
allprovada. 

O Sn. i o S:a:cRETAaro d:i cont~ do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do ministerio elos negocios dn ngl•iculturl\, 

commercio e obras· publicas, de Z7 de Julho 
corrente, t-emettendo informa~.õos sobre o l'e
q~>erimento do tenente-coronel Simplicio Xa
vier-Tavares.-A quem fe:: a l'e<JUi $iÇào, 
· Do Sr. i o secretario do seno.do, de 27 de Julho 
corrcn.to,' communic;mdo qu.e consto11 ao senado 
ter sid!l sanccionnda a resolução ela assemblóa 
gera.!, quo tra.n.sfere reparti<lamentc ~os me!loreg 
Joaqui1o, Francise~, Alftcdo c Brasília, filhos 
do eirurgião-"mór de brigad:t Dr. Joaquim An
tonio de Oliveira Botelho, a pensão aunual de 
:1:000$ concedida. a viuvn do mesmo cirurgiã.,, 
D. Bro.silia. Augusta Ch.aves Borolllo, hoje fnl-
lecid~.-ln!eit•ada.. · . · 

• · Reql'!l'Í!MÍ~t o 

De João José Fago.ndes de Rezende e Silva, 
prote~tando contr.: todf\ e q11alque~ . co!lce~sào 
que se posse. autortzal' contra. o sen dtrr:nto • .;..A' 

· commis~ão de constituição c po1eres. 
E' lido, julgado objecto <le deliberação é vai 

a imprimir o seguinte . · 

Pf'ojecto-·:. 
i882.- N. 187 _. 

2" SESS.W . 
A' 'co'IIIIIiis3ãofie pen,sõe:; e ordena~os b_i p_:e

sontG a ·:potiÇlo ao bacharel Jo:tquun Sunoes 
Daltro c'Silv;i., jui;z :dB"- direitO . d~ cóml\tCO. de 

Aracaly, no Cear:i., ·.wlicitando um anno de 
licença com o respectivo ordenado, · afun · de 
\r:.tar de sua aaude. 

Instruída cowo so acha esta peliçã~:~, com doas 
attestados·medicos, que provam achar--se pro
fl.lndamente altero da. a saude do supplicante,: a 
eommissãojulga d~jttstiça·esse pedido c entende 
que d~ve ser deferido, para o que oft'ereco á. 
considel'llçiio da camara o seguinte projécto _: 

A. assemuléo. geral rêsolve: 
Art. ·(• E'- a11tori~adõ o governo a. concedes.

~o bacharel Joaquim Simões Da.ltro e Silv~. 
juiz de direito da-co mar~ de AI'$.ea ty, no Cearà, 
ttm anno de licen~a coín. o respectivo ordenado, 
pAro tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em <Xln-
lnrio. · 

Sala. das commillsões em 27 de Julho de i882. 
-Hdefonso ·de A.rav.jo.- Silt~iano Branàiio.· : 

O Sr. ~.ronta.ndo:n : - s~. pr~si
d ente, traz-ma·á. tribuna. uma ques:âo da ordim 
d:~quellas em qu.e p~r fó~ma.algu.ma pretenderia 
e11tro.r. · 

De;de qml tomei assento nesta _ ce.M formei a 
inab:dav ;!intençã-o dJ n•mca intervir em quos-· 
tões indi viduae.s salvo qu.ando della.S pudea;;e 
originar qualquer utilidade publica.. · Assim 
ollvi por duns vezes o nobre deputado por minh:J. 
provincia o Sr.Joiio Cs.etano, eapezar de certa.~ 
rdere ncias no szu primeiro discurso a. um 
aparte meu dado em circum>tancia.s bém apro
_pria.das, não_me demovido meu inlento . .. Entre· 
t 1nto sab.indo publica-do no Diario 0/ficial. de 
hontem o uHimo d.iscur1o proferido .pelo nobre 
depu~do, formei logo a intenção d_&. reclamar :1 
respeitO ni!o só da.s a·preci~ções que S. ~x. em 
bre.,~s pal>Vl'&S fez a. meu res~Jeito,eomo ta.mbem 
.rellltiva.mentc a um defeito que me at~ribuiu 
em ·seu :tlludido discurso. 

O Sn . SoAn~:s:- Qual é o defeito 1 
O Sn. 'MomÁlõDON:- A sllrdet. 
O Sn. SoAREs:- Agora ·é que tico _sabe11do 

que o nobre deputado cí surdo. 
O Sn. Mo:.--rA:-;oox:·.,.. QÚando. na. sessão do 25 

de .i\f11-io occn"po11 esta. .trioun.t o nosso distiocto 
collega. por S.' Pa:ulo,o Sr. conselheiro-:MarWn. 
l"r-tncisco, parll. tratar ·de-questões -referentes 
aos inter~sses das provineias de. S. Paulo, 
_Minas e Goynz, tratou incidentemente de uma. 
questlto relativa ao Sr. tenente-coronel Pereira 
Cassinno, defendendo-o das accnsações aq_ui pro~ 
teddns 'pelo meu collega pelo f5• diltnCIQ ,ga 
ininha provii\Ci' • 

O Sr. eonaelhoiro .Martim Francisco quandQ 
sl rcferb. :is q_u~idades do"Sr. Pereira Cassiano, 
qu.•liileo.ndc-o tle e..walheiro e!ltimavel, :equBrea. 
da tribuna o m3u te;sternunh() e cn, ouvllldo per
feitameQte o qu~ S . Ex. di~ia.. respondi ._éom o 
seguinte aparte :-Apoi.ado, -confirino o ·que 
V. E:t. "diz. -- - . . · · . · . 

O Sa :. M.\J\l'J~ FR.ANCiséo;~E;:êiàeto: V. Es:. 
fez . j ustiça.· ao." s~. c~~o, para . ;cuja defesa 
~~hlb~ei em· tetB.p<i oppottoilç ·provu ·e docu-
m~ritos; · ··.. -~ ~ - '--~" .- ···· : .. : ~ . . · · ;:-. ·· 

. ' 
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O S1.. !lom-ANDON :-Entretanto o nobre de
.putad.o pelo i5o districto de minha provincia, 
quando eu nio me achava. no recinto,aerviu-se 
du segaintea expressõea (U): 

c Consta do discurso do nobre deputado por 
S. Paulo, que, quando S. Ex. encarecia IIS 

qualidade& do Sr. Pereira Cassiano, foi a.poiado 
pelo nobre deputado pelo i6• districto d2 Minas. 
Admirouwme isso, porque o nobre dsputado 
pelo i&> distrieto deve perfeitamellte conhecer 
o Sr. Pereira Cassia.no, e nii:o podia. já. mais 
a.poia.ro IJ.Ue dizia. o nobre deputado por S. Paulo: 
e, si () fez, estou certo que foi isso unicamente 
devid<l 11. $O!i'rer o nobre deputado por Minas 
G81'lEI8 de um defeito organico: S. Ex. não 
ouve bem.~ 

Sr. pre!!idente, ou o nobre deputado pelo i5<' 
diatricto de Minas nã.o comprebende o alca.nee 
de sua.s pala.vrae ousua.s pala.vras contêm uma 
inlridia. 

O Sa.. Jolo Curuo :-Não apoiado. Prote~r 
to contra aJD.bas as hypotheses. 

O Sa. MoNTANDON: ~Passarei a explicar • 
. Em um pa.rla.mento de pessoas illustradas as 

palavras devem ser pesada.s,porque as palavra.s 
aq_ui proferidas deyem ser interpretadas em 
todos os seus sentidos;e qual foi a razão por gue 
S. Ex. declal"ou que .eu devia. conhe~er perfelta· 
ment~ o Sr. Pereira. Cassiano ~ · 

O Slt. JoÃo CAEtANo:- Porqlle é vizinho 
delle. · 

O Sa. MoNTAJ(OON :...:.Logo, o nobre deputado 
sappõe com este a. parte que o Sr, Pereira. Cas
siano & pes11011. de m.inh.ai intimai re!i~ões. 

O Sn.. .Jolo CuT.tNo:- Não, senhor, não 
sei; mas devo euppor que· V. E:J. o conhece 
como vizinho. 

O SR. MoNTAl'UlON:- O nobr~ deputado com 
o seu a.pa.r~ e o primeiro a contrariar o adver
bio perfeitamente empregado no seu discurso. 
E demais não aei no que. se funda. a. express!o 
do nobre dep11tado, quando, querendo defender
me, defesa de que nlo lh!l pos~o fiea.r obrigado, 
attribuiu as minhaa ralavras á. surd&z, a.o facto· 
de eu não ter ouvido o qÜe o nobre deputado 
dilia. 

·o Sa. Pusmli:~~T:~:- O nobre deputado esta 
-Be excedendo para. uma explicação. 

O Sa. EscliA.~NOLLE TAUNAJ:- Apoiado, a 
tribUlla não é um logar para explicações pes
soaes. (NCío apoiados e apa-nes.) 

O SR. MoNTANDON : - Eu appello para ca.da 
um dos Sn. depl.lta.dos a. q nem se attribuias~ 
uma a.ffirmaçio ~em pleno conb.ecimen.to. ,de 
causa. Seria jà não digo insulto, miiS uma. faUa 
de defereneia para com um Mlleg-a.. : 

O SR. MilTJ:M F'E.llicrsco : -V. Ex. acudiu 
ao m.eu t1. p1Jello e confirmou o que eu disse. 

O SR. :MONTANDO~ : ...,.. Uma vez que me acho 
co~ ~ pala.vra, que1'o expli~ a raiiio por que· 
apotel o nobre deputado por S. Paulo. · 

:Eu conheço o Sr. Pttreira Ca:!8iano . por &1-. 
g~s xezes ,que. tenho e~~tado em- sua compa
nhia, porque em algumas viagens iJ.D.e ~para: 

a provincia. d9 S. Pa.ulo p8.1!1so pelo porto (je 
Barreirinho, em pal"te propriedade do lilr. Pe
reira Cassiano ; e posso dizer g. ue pa.ra. mim ao 
me nos o Sr. Pereira Cassiano e um cavalheiro 
estimavel. 

O ·nobre deputado pela provincia de Minas, 
produzindo docu.mentos de. pronuncia. ou de con
demnação do jury e actos de acout.'l.mentos de 
escravos, devia mais 011 menos esclarecer e in
formlr a. eamara a respeito do llOBSO ambiente, 
do nosso meio ~oeialno sertão. Attend~ndo-se á 
d~ta da. pronunch, 1842, época. em qu~ os odios 
politieos extrerna.va.m os homens do sertão, 
época em que o meio gue qualquer tinha. para 
inutil.isa.r um adver.>arw era. um processo,fosse 
elle de roubo, de ee tellionato ou de homicidio, 
eomtanto lJ.Ue a. proo.l.lllcia. fos,e por crime ina
fi.ançavel. prova perleitamente qu.e os proces
sos de;h data não pod~m por fórm.a algi).III:I si
gniúca.r que o indiVIduo sujeitD a. uma pronuncia 
destas mer~ça a. animadver,ão publica. E o meu · 
collAga pelo i5o districto da. provinch de 'Minas 
devia. saber qae nos munieipioa de nosso ser
tão uros são os cidadíioi ••• 

O Sa. PRESID:&NTE :-Si o nobr' deputa.do 
quer continuar :nestas explicações, deverá pedir 
urgenci!l. 

O Sa. Mo:<T.A.NDON :-Pois bem:peçlil a. V. E:.:. 
q~e consulte a. camara .sobre si me eonced& iO 
minutos de urgencia para continuar neste a.s
sumpto. 

(ConsuZ:ada, a camara concedeu a urgen.cia 
pedida.) • 

O Sa. MONTA:NDON (continuando) :...,Como 
dizia, Sr. presidente,· aquellea que conhecem. 
o vi ver da.q uelles tempos.àos .. habita.n tes do ser
tão sabem perfeíta.mente qiie poucos são os ho
l!llene iiuportante!l de cert:i.; 'idade que não te
nham os seus nomes mencionados nos cartorios, 
e poucos sio aquellea que não tenham respo n
dido ao jury ; de modo que na.quelle meio 
social nlio se considera.· como deshonra o facto 
de um:~. pronunoia. Actualmonte nlo pode'l'ia. 
acontecer ne!U a.contoce o mesmo, porque a 
civilisação tem jà alli penetrn.do mais 011 me• 
nos. 

Referi-me a estes factos na!'a significar que a 
pronuncia do St>. Pereira. Ca.ssiano. que dil.ta de 
h!!. 4€1 annos, e~oea. em q:ue o Sr. Ca.ssia.no não 
teria. tal ver. 20 annos d~ idade, nii:o póde servir 
para ap •es ntal-o cQmO indigno da so~ieda.de. 

ABsim são ·os outr<Js fu.ctós. · 
Eu não torno.a meu c.t.rgo defende!" o SI". eas-. 

~siano ; outro collega. tomou e!ta incumbencia., 
e vant11,josamente o tem defendido na· tribll!U.; · 
apenas trouxe estes factos para. mostrar que o 
aparte que por mim foi dado foi-o consciente
mente, porque tinha. perfei tatuente ou-vido o 
nobre deputa.do por S. Paulo. 

Emquanto <t as~everar o nobre deputado qall 
eu devia conhecer perfeitamente o s~. C&ssia.no, 
e CJ.Ue não podia. jâmais dizer. () que disse desta 
tribuna, a.ttribllindO.:me o·aparte á ma audi~. 
eu declaro que em muitos casos prefiro ouvir 
menos a enx.ergw.r de mais, porque ~ nobre de
puta.do Mmo qu ~ l)enetrou no meu intimo e quiz 
.e.nxergar .aq lilllo que eatava na ·llÜnbs. . c!)~-
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sei~ncia ; e por isso, ae:nhore>, eu Jlrotesto com I que não sei. si é jor:r;tal o:llicial ou ~. protes
tadas as forças contra a ph.rase do nobr~ depu- tando contra. a. r.o.ed1da da. suppreasão da.. ba;r. 
ta.do. · reira, e. o nobre deputado declarou-xne que 

Parece IJiesmo que a intenção do nobre depu- insistÍL"ia pela auppresSàG da barreira. 
tado de referir-se nestes termos ã. minhG pessoa 0 S · Co· · E - · 
vem J'!l. de lon.<>a. data.. ~ NTA.GEM : - u. nao entre1 neae 

" • . . con vemo •. 
O S11.. Joi..o CAETANo!-NãO àpoiado. V. Ex. é os M • . E' · • · d" 

injusto para commi.go ; tenho sempre dado 1Jro- 1\.. O:>"T.umoN ·- 0 que tillha •. tzer · 
vas do contrario,. O Sr- Escragnolle Taunay.: 

O Szt. .McNTANDON:- ••• porquanto !!.o dis- - ~r. pr.;sídante, ~pressei-me . hontem e:m. 
c\U'eo proferido em Ma-i~ do corrente a.nno, P ·drr em tempo a palavra affro de oceuplll' a 
qua.nio o nobr~ deputado pedi11 a pa.!avr~~; p tra attcnQão d?- ~a.ra .<?0:.0 um ~to ba..'3ta!'-te 
tratar do negocw de carnes verdes, discutmdo o grave relatt vo a repaw.çao da ma.nnha ; e tive 
a.rt. 6o do .celebl'c c~ntra to de pesa.g•:m, "poiou e ntã • o~casião de notar um!!. coi~c' d!'ll:cia ilm 
e applaudiu a. m.eduia. adopta.da nesse contr~~oto tanto Sl~g:ul_a.r. V. Ex •. que fot l'llllll~tro d& 
pela 9.ual se impunha o pag:UUento de'certa pa. .ta, e d1r~g1~ oe. negoçtos a ella. a.ttment.e& 
qua.ntta aos IJJ.archantes e não aoa boiadeiros mi~ como q11e ~nstmctivamente mo~trou por ellea 
neiros. Eu então re~polldi quJ não davia recthll· o.m des'lmOI' ql;le Dão me pa.reea JUsto. De certo 

• & impo,içã~> nem sobre llllll llem sobre outros não era. -pos<t "el ss.ber do q u.e eu pretendia 
porquanto, .c~m.o membrG da commisaão de ca.-: tratar, mas repito foi. ?Omo que i.o.stinctiva
m.a.raa mulllclpae< e tendo estudado :.L qu ·atão m'~nte que n~o me far.~htou os. me1os de _ex
de cal"nes verdes debaixo de todos os seus pontos penac;r da. tnbuna. aqUlUo que Julgav~ de ur
de via ta, era da opinião quB o imposto nã.o 86 a ~encta tr~t 'r. _Aliás, a pasta. dl ~t"lllha nã.o 
respeito da pesagem como a. resp ,i to da. mar- e B.aa ma16 f.,hzes, e pa:ra prova e que está 
cação devia. ser rejeita-do, não deverie. recahir aetuallllente en~egue ~ v.!ll estadista absoluta
nem. sobre uns nem sobre outros. E qual foi a mente _desco_!!he01do no ~2J.Z (não apoif!4os); si 
resposta. do nobre deputado a este meu aparte? o J;l:a-zil o nao conhece aJ.n.da, com mutto mais 
Foi a seguinte : -Admira ou.vir düer isso a razao ~escon~ece elle todos os negocias con-
v.m. mi~eiro. Eu poderia. ter-me dirigido á ~ri- fiado~ á sua dil·ecção. (Contestaç<1es.) · 
bu:n8. !'l f.<zer lliXl.ll. recla.lllação a. res,eito; rn,,s, O Su. TuQtriNro Dl!: SouzA :-E' um cidadão 
com~ era uma que~tã .. • pe<\u 'n.in.a, dei:xei pa.sa~; muito distia.cto, di~no da a,J.ta posição que oc
porem, quando Vl pelo disell:'so hontem pubh- cupa. 
cado que aa suas palavras rea.Lnente me fe- (li tr ., t ) riam. . . a ou os ..,..ar u. 

O SR Joio CAETANo:- Não tinha intenção . O Slt. EamuaNOLl:.:l T.a.UN.&Y :-Embora r.o.i-
oirensi;P. mstro de estado, nàQ pa!IM da um illnsii'e des-

• conhecido (n4o epoiatlo1) 1 on melhor. é o maia 
O Sa. MoNTA.NDON: - •• : e por certa fórme. illustre doe desconhecidos. (Contesiat:6es .) 

eram attentator1aa da. consideração que quero o g.. J ,.,,..,.,.. • u 6 d d • · · · · · 0 '-,_ · · ·~ • · ""~" .. "' .- m s.,na o r o llllpeno 
merecer a l:ILLJ.LU& pronn.ela. • · · não e um desconhecido. · 

O ~R- M.\RTIM FB.ANCIIICD:- E que roereee. (Ha oub'os apartu) 
(A.potados.) • 

O S~t.. Mo~TA:sno:s:-••• entendi que não podia. O Ss.. Puatl>:ENTlC : -Eu observo ao nobre 
consei."Vll.r-rue silencioso e deixar passar ~em deputado que só telll. dez minutos e ai a.ttender 
protl!sto as p&bvra.s do nobre dt~ptltadO. &QS a.p&rtes cousulllirá o tempo. 

Aprov~ito a. oec&siio para. raf\·l'ÍNlte outro O Sa. EIOl\..I.GNOLLl!i T.UJ'N.LY : - V. Ex. ê 
assu:m.,,to. quelll me dará inforroe.çõ6ls aobro o nobrt e 

Na ~eSiio de hontem. o meu distincto amigo 8 &etual ministro da marinlu. (riso), ·pois es~~~ 
colléga · pelo i4o distrieto u provincia. de na• mesmas condições elo meu illuatra coileg& e 
Minas referiu-se a uma es}lecie' de convemo co.Dlpa.nheiro de opposiçlo. o Sr. Ferreira Vi
ha.vido enlre o nobre deputa.ào por Goya.z e a de- P.llll.\ ; nio o conheço nem de VÍ!Ita. 
putação mineira relativamente ao territorio O Sa. MAa'l'rn: FaANcrsco : - Pois lacrará 
couteaw!o. eJn con.hecel-o como pellllO& de alta distincçíW. 

Ha. engano da. parte do nobre deputado; nlo O Sa. TAll.QmNrci :o.m SouzA:-E' tun magis-
houve tal conven.io; apenas &lll conversa commi- trado muito ~stineto. · 
go, que represento a. ~ona. que em todos os pon
tos toca. a parte da prl)víncia. de Goyaz em que~
tão, e sabendo o meu nobre collega por Goyu 
que a causa. principal da. divergencia co.risilite 
llli. cobrança de irnpo~tos no porto d• Paraná· 
hyba, prometteu-me escnver para os seua ami~ 
gos de Goya:z, afim de ser !Juppriroida. essa. 
barreira, parecendo-nos .que el'"& um modo mais 
abreviado de resolver " que&tão, . attende'ndo-se 
de eertll fórma ao que .. mais urgia •. Entreta11to 
poulli)B dia, deJ?oi~ o D.obre deputado aprC!Sen
tou-:m.a ~ M"Ü80 daTT0u,a J.,im do Go:&Jt 

O Sa. EscRAGNOLLE TA.u&T:- Bem, já é 
uma. .informação; foi e é tUD magistrado .di5-
tillcto. 
o Sa • .ANmunl!: FrGUBm.ú- .o que não tem 

)lada eom a ma.rinlla.. . 
. O Sa. M:.!..c-DowELL:- Magi.Btndo muito dis

_tincw foi elle sempre. 

(Ha qutros apartes.) . . , 
o sa. EscRA.GNoLL.B TA.UNJ.:r:->:"Só por haver .. 

aillo ~t~ e1ll!lprldo'C' cloanuacl~eree e ~l' 
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eentdor não se segtie que possa dirigir já nio. 
digo brilhantemente, mas com \~l:agelll a pasta 
cb· Wlrinba. ·· 

E' hlda deste paiz, Sr. presidenL(), vh•or 
do prestigio officie.l- Basta. ser senador _e mi
nilltro par3 estar n.pto para tudo o ser ommonte 

. eabdi.sta! (Apartes .) . 
.Ma.s nn:o quero mettel'-me agora nestn d1s~ 

cusSlicl}lOlitico-social : desejo o.penas tra tnr de 
umA" ordem dada. por es~e tal illustre homem de 
esbdo, . tão conhecido dos memb~os d:~. H:aio:·ia 
da ewarn. e tão deseonheaido do pai~ NS· 

taute. 
Ma.ndou S- E:s::. buscàr um navio imp):'Ostavel 

por outro que nio està em muito melhores con~ 
diçües nauticas. . 

OAma.:::onas, como V. Ex. ube malho~ do 
qae e u, é um vaso de g-u@l'rJ. a qae · se ligam 
tradiçõe3 muito honrosas, me.s cnjo e!t.:1do é 
pouco lliongeiro. Tem com etreito as caldeiras 
muito fracas e niio ando. mais de qu!l.tro mil h 18 

por h.or&. Pois é elie que vai busca.r o Bahia, o 
qn~ llãl> anda milha nenhuma por esta1· com as 
caldeiras arrebentadas. (Riso. ) 

Imagine V. Ex. um, septu."\genario ·encarre
gado de guia.r e amparor nm .noiUgcna.l·io. 

O que ,irlo fazer esses dons navios. Pm pleno 
oaeano 1 Eu quizera que o eminente marujo que 
se a.eha. :í. testa. da no 'sa marinha. estivesse a 
bordc:t do Bahia quando rebocado pelo Ama. 
.=o,aa:s, e tivesse que auppm·ta.r" um teru!lo~n.L 
Este facto interessa a. vida de n~o poucos brazi
leiros, e a. possibilidade de qualqu~r sinis·tro 
assiUllO proporgões muito graves. 

Pe,gunto á ca.mara si não ô caso de pedirmos 
informações ao governo 1 

Prcci~Oil te,· carteza de quo os profiasiono.os 
foram ouvid011 n• indicação do Ama;Oilas p ;\1':1. 

ir bwca.r aquelle velho encou~çado. fundo u\o 
ha ta.ato tempo ne.s a.guas de Snn.t:~. C:ttharin:~. 

O Srt. Z.u~.1.:-Si ha erro enm~re eour~ssar 
que á dos technicos que serrem de o.u-s:iliarGs ao 
ministro. 

O Sa. •• o\..'fnlUnE FtGID:nu :-A. resronsn.bili
dade li do ministro ; ê a deavanta.gGm de so col
loear um m!lghtrado a l83ll dos tochnicoti. 

O Sa. Eac!UG!'iOLI.I!: TAU!'i.\.Y :- Mas po1·M~ 
u.mente ; aio os technieos que se oecupatn com 
o faet.c>, que 08 iuteress:t muito de porto. 

O o~ nobres deputados sem duvida. leram hou
te!ll e h~i e a.~ interessante• e curioaas revelações 
fe1ta.a pehimprensa.,~.devo nobr que o ~&tt~-do a 
~ue. eh.~gou· o Bahia e o resultado daq u.ell.as ce
lebres economias, que têm o rotulo obriga.torio 
de m:l.l pensa.das~ · · · · · 

. O a ~=a.ndante~ daquelle ·eai.:ouraçado p 1·o: 
testaram em tempo contl."a o abandono a. que o 
condam.nâvam, e Y.·Ex ., Sr .. president~. t:un
b~tn lf1m cnlpa no eartorio (riso), porque du· 
ran.~ o tempo em que foi Illlnistro, o distiuoto 
C~!ll~ de fragata W andonkolk e indicou as pro
"Vl~éntlaa que deve.· iam ser toma.d :s :~fim de 
entar que 888e Vàao chegasae· ao 1asúmavol 
~ em que se ac~. (A.pai-t_es .-) E pergu.uto : 
n11.o serà elle subsnt~udo 1 F=á o porto do · 
~aterro eeru ~ .na.v1o de gu~rra "! DGcidida· 
I!l&llte .a.sitAação . ."lil~ral tral».lha.· quantà póde 
para·aniquihr ·Santa Catharw. · . - · -· 

O vapor Am.a~onas .não está-em condições de 
n:1vegnr com segurança, e muito menos de 
rebocar um navio p~do que vem cheio de 
g3nte, so:u ca.ldeira5 para algum caso do ur
gen.cia. o sem rnastl"eação pat•a vélaa, <'!mfim. 
imp!'~at:l.\·el, embora continue o. figurar como 
elemento de guerl'a. na lista. dos nossos grandes 
múos de acção. 

Indago do nobre ex-ministro ria marinha (di-
1'igimlo-se. ao S1·. Çameiro da Rocha), si aJo 
ou nã:o- ex!\ctas esWi inforllltlções, e desejara. 
saber si S. E~. toma. ria a. responsabilidade de 
waadttr da.r semelha.n to reboque ao p;,brs 
Bahia. 

Em todo cn.so, Sr. presidente, não sei si deva.· 
mandar :i. mesa nlgnrna. indicação. 

O Sn. AsoR..~Ol!: FmuEmA; - E' melhor uma. 
int.erpclbçlio ao actual ministro. 

O ·Sn. Es~MGNOLtE .TA~AY :- De qoe 
serve~ S. Ex. rc>..!lponderã que vai ver, que 
necessitn de informações, que · é muito novo na 
pasu, que não póde ain<L. enfronhar-se bem em 
todos os negocies da sua. repartição, que esta 
disposto a p!·estar muito bons serviços ao pa.iz, 
terminando por assegilr:~.l- llUe suas inLençlles 
slo pul."as, purissima.,;, porque neste pniz não 
ha melhor .n.rgulllento do que appollar para as 
boas intenções (•·iso), e entretanto, já o: disso 
o 9 rn.nd<l poeta .FloJ·ent~no detlas ·està ca~çado . 
o '·rtf~no. 

Log;o que um ministro dechra que tem boas 
in tenç.ões, n s.\tisf~ção da nobre maio!' ia é com
pie ta, Inns o q ua pusso afiança!' é q 11e a corpo
r 1çiío d:l. marinhn., que os distinctos ofllcia.es 
qua~> compoe1n não estão 11o.<h contentes com ~ 
Cacilidade e pouco cuid:1do com que os presi
dont~s do conselho o organis:ldores de gnbinet1 
entregatY: ess:~. imporlante pasta. :~. politieos 
que nüo estiro no caso <!e bem dirigir os se111 
nogooios,c de$de os primniros die.s não inspiram 
conrt..'\IIÇ~'l. nem snscitam esperanças. O actual 
lllinistro foi de~t:'.Oherto pelo olhar aquilino do 
nollre St•. Vi.*onrle .de P&ranaguá ! Ninguem 
eonLal':l. vêr S. EI. 'om uma pasta. qualquer o· 
muito menos ne!IU. (Apartes.) Corno aernpro 
:1s intcnçiics s:io opthnas, não ha duvida; UULS 
acredito 11. c:unarn, que dess:1. nbundilncia. de 
oxcellentes disposições e desejos do acertar 
n?io sah.rà cousa. q_ue ptoste • . E ' a convicçll.o 
geral. (Riso, apa~·ees,) . · ·. · 

o Sn. Pn.~sral!1:->TE : ~Observo ao nobre .de
putado quo são passados os d~z minutos. . · 
. Ó .Sn .. EscRAGXOLLE TAuNAY :-V. ·Ex, lem· 

bra-me que posso recorr.)l." a sua. inte.rvenção 
colllo pessoa alta.ma11t~ collocada na. esphera. po
litica a fim de ser -transmittida e.ssa.rocla.m.ação. 

O Sn.. AxilRA.DE FrGÚJIHJ\A : :..... Não é regular, 
de v~ fazer . uma interpella~- · · . 

lHa ot,trós apartes , ) . 

O Sn. Esc'l.!.l~xor.Lli: ·T~ul-õ~, : ~ Appellarei 
J)al'& 11. impreD..Sl.-: as minhas -pala.vraa ·:serão 
p~blieadas, e, si ]_lOl"r<mtura. S. Ex: lê jor.nses, 
terá..deUa·conhec1meato. (Apartes.) . 

O Sn. ALlmm.o~. P:ensnu tendo pedido !'- · 
palana para negocio urgente, requer lhe ·aejun· 
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concedidos dez :minutos ll. um qua.rto do"horo. 
tera. trat~r <1:~ priEão do jui.r. de di1·eito in
terino da comarca. de S. Fidelis, pe;·teo.cente 
o d istrtcto eleitoral qua r eprescnta.·. 
· Consultada, a cam~ra. decide p~la affi.rma
tim. 

O Sã. PnEBIDE11"TE : - Tem a palavra o 
Sr.Almeida PereirJ.: · 

O S~- .A..bn.eida Pereil.•a: -
Sr. presidente, por informa.ções fidedignas que 
tenho e pelo que li em. um dos jornaes m:tis 
conceituados da cidade de Campos, cheguei ao 
conhecimentos de que um grave coutlicto \;)eu
se na cidada à e S. Fidelis entre :t · policia e o 
juiz de direito interino <laquelb. comarca, que 
( deyo dccla~a.r à ca.mara, porque nestes tem
pos ollla.-se mais o indiriduo pelo seu rotulo 
político, do qn!l mesmo pelas SllllS qus.lidad·~s) 
ó liberal, mas é um .ma.gist,rado honesto e 
tem a.lli bem ~dministrado ~ justiça. (Apoia~ 
das,) Refiro-me ao Dr. Cesar de Andrade. · 

O facto, segnndo relà.ta. o 11[ oroita1· Campista 
deu-se da. seguinte fórmt1.: 

O jo.iz de direito intel."ino, tendo recehidJ, por 
int~rm.odio do pre~idente da província, o~dem 
para eo.viar para o IU"Benal de marinha todo~ 

os orphãos desvalidos qus houve>se n'a.quelle 
munieipio, :rna.ndoll recolher diyorsos que es
tavám em taes condições. Entre estes, ,POr equi
voco, foi presa um mo co, que era ca1xeiro em 
umn casa cornmel'cial, c que até conheço pes-
soalmente- . 

Informado posteriormente de que tinha feito 
urna prisão indevida, e tendo sido re~olhidos 
todos esses orphão5 a cudêa, porque não hal'ia. 
outro log;~.r em que elles fossem recolhidos, a 
Glla dil'igiu-so p3.ra toltt~.r o dito moço. 

Chegando à cadea, o commanda.nte da. força 
que a gllarnecia declnrou que elle não. J10dia 
ahi entral' sem o~·dem do delegado de pohc1t~.. 

O juiz municipal disse-lhe que era. a. prime i· 
ra nutoridudc &l. coma1•co., porque csbvo. então 
ex.el'~endo interinamente o cargo de juiz do 
di1·eito. 

A guarda deixou-o entl'ar pa1•a o interior da. 
cadêa. e depois de ahi acb.al.'-s.e ellc deu-lhe 
ordem. de prisão. 

Acompanhava. ness~ occasião o juiz de di
l'eito o deputa.do pr~vincial, Dr. l'rlo.rcellino d11 
Gama Coelho, o quo.l, vendo :1.qllelle o.ttontado, 
segando diz a citada. folba, julgou que ele
veria toma.l' alguma providencia e uirigiu-se 
'ao commandante do destacamento, que não se 
acà~va na cadea e aos subdelegado de policia. 

Espalhada a :noticia deste facto, reuniu-se o 
:povo e dirigiu~se :i. cadê a afim de soltar o juiz 
de direito_ Nessa occas!ão, pol'!Ím, n?io estando 
a população armruJ.a e dirigindo-se para. ahi 
pes~oas muito concGitua.das -libel'aes, cons n·
vadores, até estrangeiros -, porquG o facto 
er~ gravíssimo, ao aproll:imarem-s[) da. c~d&a,. 
disse1·am-lhes que era conveniente retirarem
se, por isso que a gm:~.rda. estava Wdt de aJ:IDaa 
ao ltombro e os tas embaladas- . · · 

Em vista desse·pronuuciamcnto,· creio que o 
commandante do destacamento foi :i. i:ad~ia, e' 
então soltou o juiz do direit.O. 

· v. m.-24. 

Este facto revela proposito, porque o juiz de 
direito já tinha sido anteriormente avisado· de 
que a policia. pretendia desfeiteal-o ; assim 
~omo tambem informa-se-me que se procurava 
ea3e preie:s:to dt~. prisão do j11iz de direito 
inte:·ina, gue era amigo do deputado provincial 
por aquelle districto, p~ra que este acudiBSo 
ao con:fticto e toiiSe ahi ou preso, ou mesmo ;r.s
s~~sinado. 

Confio muito no àctual presidente da pro
víncia. do. Rio de Janeiro; cl'eio que S. Ex.; 
ao saber destes factos dar a as precisas provi
dencias; mas aão elle~ de tal ordem que enten
do dilvcr cha.mal' a attenç'to do governo geral, 
especialmente do honrado :ministro da j<tstiça. 

Em todo o irnperio vãa-;e r •produz:ndo estes 
ftc~os ; nôs estamos em um:~ anarcb.h pacifica : 
vêm-~a desacatos àesta. ordem contra. as autori
dades ern quasi todos· os pontos. Este estado de 
comas não é da bom sym.ptoma, revela que a 
sociedade não esti nas suas norroa.s regalares. 

O SR. SoARES:-Apoiado. 
O Sll. AL)l.EIDA PEREIRA:-E' .necessario que 

o governo tome provideMias muito energicas, 
que faça não ~ó demittir a.s autoridades poii
ciaes, como responsabilisal-as; não deve con
tentar-se unicamente com a demissão. 

Estou certo de que o pr~sidente da provincia 
do Rio de Janeiro, 0m quem muito coniio, ha. de 
tomar as providencias r1ue o c.1so requez·. 

O Sn. MARTm FaANCrsco : - Hão de se1• 
proru.ptas. 

O S11.. ALMEIDA PEnliiRA. : - Não penso da 
mesma fórma em relação ao chefe de policia ; 
e é por esta. razão que eu venho p~dir mforrna
çõca desta tril>un,.. O chefe de policia tem-se 
tornado muito p:trtidario na. provinci& do Rio 
de Janeiro. · 
U~ SR. DEPUTADO : -E' muito honesto. 
O Sn. AL~EID.!. PEntii\A. :-N1io rlnvido quo 

seja hono:l~~o. V. E:s:. 6 muito hanG!to, cu sou 
muito honesto, .tenho-me nesta eonta.; o. en• 
tre tanto, somos to:los partidarios. 

O Sn. MARTI)I F1uNCI!CO dã. um aparlo. 
O Sn. ALXlliiDA PEREIRA: -E' jllstamento 

isto quo eu desejava : faç;:.o a.qui a aecusa
'.iio pan que o governo g-sro.l tome c:tutelns Q 

SJ entenda antes COm O presidente dn provin
CÍII. do que com o càef~ de polieia; que as in
formações venham do pre3idente d;r. provincia 
e não do chefe de policia. 

O S:a. ANDRADE FJGUEIM :-0 chefe de po~ 
licia. não póde ser mala partidario do que o 
presidente d:>. província. 

O Sa. ALMEIDA PERErn..-1. :-Na província do 
Rio de Janeiro o actWJI presidente n5:o se tem 
mostrado partidario ; esta justiçn eu deyo fa
zer-lhe~ .. 

O Sn. A.."nRAnE FriiUEmA. :-Eu não posso 
·dizer outro tanto. 

O Sa. • .Ar.MEIDA PE!tl!:IRA i-... ao menos 
em ' relação · ao districtci · elei~ral que repre
acn~· nesta co.mara~ C<lnh.~çO:o h a . illnitos a.n• 
nos; vejo qno teni bojs intcD ções dG bem aàrn1· 
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nistrar a província, e tem marchado por em- nh~.; soltar o juiz de direito e negam-se a ir 
quanto muito bem. - em. bU!!ca. do tenente commanda.:n.te, cuja pr&-

0 Sa. .ANn!LU>E FrGUJHRA. :-Não sei, nem senç:i o D.·. Andrade exigia a.lü . _ 
mesmo sei si a póde administrar bem. «Por esta. verídica exposição comprehendeis 

descl~ logo, ·que a prisão do juiz municipal foi 
O SR. ALMEIDA PElUtillA :-Para não eaiar proposit .1. Ontrosim, que as pra.çaa não se 

fatiga.ndo á. casa, peço que se tr&ll8creva. a a.ni.m&.riam á tanto de seu motu-proprio.Aceresce 
noticia, que vem no M o"'tor Campista, jornal que corria, h tYia dia.s, o boato, ao qual não era. 
qn~ é insuspeito, porque é redigido por liber.t1S, estranho o ~roprio Dr. Cesar de Andrade, de 
e o sen redactor principal ci = pessoa muito que a policu. se preparava. para h.onral-o eom 
digna e muito illi!Strada, e no seu Jornal rem um desaea.to. . _ 
procurado sempre conserv&r toda unpa:t"ciali- .:E 0 4elàgarlo de polic1a, nesse i.nterim, con-
dade na.a noticias. . s11ltá.ra advogados, procurando ventilar a. ques-

Peço, pois, que se transcreva. esta. noticia., tão : si o juiz muni<-ipal podillo penetrar na. 
porque -nella. vem narl'ado tudo quanto se deu cadeia a qu •\quer hora. do dis. Mas deuo de 
na.quelle confiicto e desta fórm'l ponpo a atten- comment&rios, quero e:3:;•or-vos os factos, guar-
ção da camara.; dtmdo aquelles p ara o11tra oee&siii:o. 

• Prisa(l do .Vr. Jui; de direito interino cO Dr. Ma.rcelliuo, apenas tinha presenciado 
de S . Fidetis .-Um noiiSO amigo pede-nos a. o facto, e vendo qne a. guarda negara·se a 
publicação da aeguinte c!ll"ta que reMb:Jra de mandar em procura do t•nente comma.ndante, 
S. Fidelis. relatando minuciosamente as occur- correndo pelas ruae a em altos gt"itoll, sahiu em 
rencias q ne llolli se der:>.m na noite de 24 do busca. degte, q1:1e foi encontrado dentro em 
corrente e qne hontem noticiámos: pouco. · 

c !I!Eu CAno. Acabo de presenciar um fa.cto «Os cidadães, que entretanto s~uberam do fac· 
cst•pell.do. Não sei co01o vol-o relate ; po!'- to, -apreS&ada.mente se dirigiam, precedidos do 
g11an~t.vi em risco .imminente a viàa. do Dr. Dr . Marcellino e do tenente coa:nmandante 
~rceuino e ainda..llão me repru: ~o abalo que pa.ra, com sua presença, protestar-em pa.cifica
lsao me causo11. -mente contra aquella uova. e Gstupenda arbitra· 

1.t Im.agina.i que o Dr. Ce.'lllr de Andrade. o i'ieda.de, quando, ao chega-rem ao meio da praça 
jui.: municipal e interino de direito, a primeira principal, o tenente comliUllld&n.te 08 fez par&r 
a.n.toridade emfun deste termo, typo de magis- exorta.ndo-oa a que não proseguissem:,porquanto 
trado, sem jaça, sem ;pa.ixões, e por ta.es q_uali- a gu.ardl estava com armli.S enc.artuchadas, e 
dadas mnitlssimo estimado por esta. popufa.ção, elle Bio se- lchn.va. com força de eontcl~s . 
foi victilXlA do desacato m:ris siugular de que Nesse ponto acóde o subdelegado, que tam.bem 
tereia. noticia: préso pelo corpo da. guarda.. da proeura afastar o grnpo, que, como vos di11 .. 
cadeia., por ordem do delegado de policia, pelo scima, dirigia-se á. cadêa., eem · intenção de 
crime de ter nella p 9netrado no o:s:ercicio a~ aggredir quem quer que Í081e. 
suas ía.ncções l E o Dr • . Marcellino, para quem cO comm~da.ííte c o subdelegado cheg&!'am a. 
se havia reserv&Al.o .a senlu do ai!88.B•ina.to, te- propõr a esses homeRa, que dGi.Dlssem fi ar &s 
ria •ido o alvo da !oldadasca, insubordinada a couaas como e~tavam, que no dia aegainte ae 
voz do aeu commanda.nte, e conll'a a peBSOa dasmaneharin tudo._ Isto importa.va. na.da. men011 
delle- espeialmente assanhada, si o tenente- do qo.e a rete11ção do jaiz de direito, por uma 
comma.ndante e o proprio subdelag-Mo de poli- noite, no corpo du guarda da cadeia. 
c ia. a ell e abraçados, nltO o tivessem deste modo «.JD. vede3 que, tD.nto o subdelegado como o 
eecudado com os aeus corpos. Já Tiatee cousa. comma.ndunte est:l.va.m d~ prevenção; sabiam 
aai111,{meu caro 1 E' o caso_ de -mer-se :- .antes meamo de eb.ega.r á ea.deia., que acha
Depois disso, só me reata ver o diluvio ! riam. a guard~-cont1'a. o costume- de &rJJIM 

cO Dr. Ces&r de Andrade havia reeolliido em canegadu, e preparada p·•ra. ret~r á força o 
clllltodia a.lgnn'> meninos desvalidos, em captura juu de direito. Deixo ainda de parte 011 com• 
que, como juiz de orphãos, lhe incumbira o manbrios. 
miniaterio da marinha. Tendo recebido uma « Oa cidadãos, que ~e acharam em maior nu
reclamação :icerca d& captura indebita. de •w mero, recebem ·com :protesto< a. proposta de 
:filho fumili:t, dispõe-ie, a meam.a hora da deixar o Or. · Ceaar de Andrade pernoitar na. 
noite, a relanl-o da cuatodia, e ~ra. t~>l fim- ca.deia. e prorompem em brados de -illd.ig-
dirigiu-se á cadeia, seguido do J:lr • .Marcellino, nação. · 
de q,uem 6 amigo e companheiro de passeios <1 De toda a p&rte chllg&mas pessoa.s,deede o.s 
ha.bttua~s . ..1\.o appro:rimar-se, a sentinelb. veda.- mai.~< conspionas até ãs de menos impo!'tancia, 
lhe O paaao _; mas elle ollOtneia a Sua qaalida.de e nacionaea e estrangeiros, de -todas- as poli-
lhe IÍ franqueada a entrada._ · ti.-.ss. · · 

cApenas. pc;>róm, tinha. penetrado no saguão, · cE' forçada a entrada da tol.'re da matriz e o 
q u' wna praça brada .as armas e lhe dá voz de sino tóca a. rebate. A en.ltsção tocou á meta. 
prisilo. O Dr . Andra.de, sem se de< •con.certar, · -cTodoaproenram uma.arma.Dentroempouco 
insiata ~m declarar que ci na. qualidade da juiz aB grades de resguardo das anoorea da praça. 
de direito qo.e abi ee acha; mas nada obst_.mte, s!o qn.ebrada&: quem não tem uma espingarda, 
sem emb.argo das protestaçõea do carcereiro, um rewolver, tem am pau·. · -
gue a.cudia :- ~eamancba.r o IU,1posto equhooo, cO túllllllto percorre . aa rua.s ineita.ndo· a· po
e desa.ttendtdo pela~ praça~. que em altoa . br1~Qe pulação a. ú: desaggraVI!ol'-111, soltando o digno 
.de~I.ram-o preeo a ordem do delegado de po- ma.giatra.do,. Tillipendi.ado. pela euoa.ri).b.,poli-

·.liellj e de arma em .punho dua.fiam a. que ve-- <!tal. , · · · 
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.NJo ha quem possa conter á. multidão. 
•Siga. moa, porém, o ür. Marcellino, o tenente 

colllJIUI.ndante e o subdelee-ado, que vão á cadeia 
~ltar o jaiz de direito, emquanto na praça os 
lllB11rgent&8 procuram e nomeam u.m chefe 
entre os homene ma.ia proeminentes da popu-
lação. . 

.c Ao app'roximarém-sa da cadeia. vira.m ·as pra
ças posi.Mas à entrada., de arma em punho, que 

• bradó1.vam: «venha o Dr. Marcellino, venha. o 
Dr. M&rcellino! !. .. » 

• Ao 011vir isso o Dr. Marcellino avança com 
a coragem que lhe é peculiar, COllt lndo ser 

. preso e compartilhar da prisão com o seu amigo; 
D:U\9 o tenen te . eoiXun:mdante e aubdehgado 
abra.çam·s. • com· eUe ~ ate. por Deus lhe pedem 
q a e se retire, que nao de um pas~ e o vão 
Meim arrastando, ajudados p1r outra.s peasoa.s 
que chegam, para 1ong·1 das vistaa da policia, 
que continüa a pedir : « que venha o Dr. Mar-
cellino .• · . 

«Ellliim o Dr. 1\:rarcellino esc11~ou da cilada 
que lhe armou o delegado de policia, lleu ini
migo político. 

c. Todoa estão convencidos que a. prisão do 
Dr. Ceear de · Andrade foi um mer;, pretexto 
para. a.ttrahir o Dr. Marcellino: 

c O D.r. Cesar de Andrade, a.llles que a mul-· 
tidão fizesse ju•tiça por •uas mãos, foi solto 
pela pJlicia. o nesta. hora os anirnos e ~· tio muito 
exaltados. · 

c A musica percorre a.a rua.·1. -. 
Vem i meaa, é lido, apoiado. entra em dis

cllJião e o approvaclo s ·m debate o seguinte 

Requerimento 

Requeiro ao governo informações relati~
mnnte á. prislo do juiz de direito interino d~ 
comarca de S. Fidelis.-S . R. 

Sa.la das aossiil!S llm 28 de Julho de 1882. 

Emef'llla a.o pr.ojecto n. f79 de 188~ 

A·,r~ntamos como emenda. a este projee~ 
o parecer da commiss&O .de pensões e ordenados, 
relativo â. pretenção do bacharel Joaqíi.im Si-
mões Daltro e Silva. · 

Sall?. das aasaões em 28 de Julho.' de 1882:
IlM(omo de Aràujo.-Sil11iano Branrl4o. · 

Ninguem pedindo a. palavra., li ancerrads. a 
discussão, e posLo a votos o prejec:to é appro
vado, bem como a. emenda., e é remettido à com.
missã.> de redacção. 
Entr;,~ em 3• discussão o project? n. '169, 

relativo á jubila~ão do Dr. Lucindo P . doa 
Pnssns. 

Sãn lida$, apoiad:-.s e . entram coujuntaménte 
em discussão com o projecoo, as seg~intes 

Eme1'1.ias 

Offereço como .emenda ao, projecto n. i69 o 
seguinte projecto da com.missão de. pensõea e 
ordenados. Em 28 de Julho da 1882. - U~ysses 
Viann a. · · 

N. i85. - i882 

2• SESSÃO 

P!·ojecto· 

A eommisaão do pen>ões e ordenados, oxami- • 
nando attentamenle a. materia da petição do 
conselb.eiro Dr. Francisco J oeé do Canto e 
Mello Caatt"O Ma.sca.t"enb.a.s, lente e~the<ir:ltico 
da íaculds.de de medicina. do Rio de Janeiro, e 
os documentos com qu~ e~à· instruida a dita 
petição; 

Almea{la Per~ra. 

Considerando que o p~ticionario conta 42 
a.nnos ele bons serviços à instrucçlio auperior, 
sendo28 d·~ effectivo e:tercicio de ma.gisterio aem 
interrtipção e :14 como prepara.dor de ehimic~ e 
tà:tieologia ; 

. Considerando que o tempo de serviço com.o 
preJ)ar~oL· de chimic:~. o tmdcologia, dQve ser ORDEM DO DIA 

Entra ern 1a. discnsaão o projeeto n . iSS, 
-jubilação do coll!!elbeiro J • . J. Ferreira d-! 
Aguiar. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a. 
discussão, e, posto a votos o projeeto. é áppro
vado . 

O 811.. M.!.TTA. MACHADO (pela ordem) ~ede, · 
a camara concede, dispensa. de interstieto ·p~~.ra. 
que eate projecto entre immediat~í:nente em ZO. 
llliscussio . . 

Entrando ein 2a. discuss~ ci approvado sem 
debate paasa.ndo á. ~. . 

EnLl'a. em i• diacus~ o projecton. f79, ·li-
cença a Antonio Ta:vare" Serra: · 

o Sa. lLDEFONSO DF; Alu.u.Jo pede, e a camara 
concede,. qac este projeeto tenlla UDlll só dis
cullllio . 

Vl\i á. mesa; é lida., &poia.d& ·e entra. conjllll~ 
ta.mea.tl) em diaclllllio com o projeoto, a. s~ 
ginte 

· contsdo ao supplic:ante para os eff'eitos legaes. 
não e6 a exemplo do que ae tem praticado com 
outros professores, como . tambem a vista. ·da. . 
disposição da l ei n. 2.!»9, de 22 c!·~ Setembro de 
1875, M"t. go; que mandou. contar par~ a anti
go.ichde dos lentes actuaea d~s fa ·uldad~ de 
me i ina o tem.po que a&r:viram como oppo-
sitorea; . 

Con.sideran~o que as fancçõea d~ preparado_r, 
que •·ram na epoca em que o supplicante servtu 
desempenhll,d.ts peloB substitutos, p~s<;aralll ~e
pois ila. crea.ç1io da classe dos oppoa1torea a. eer 
exercidas po!' estes ; . . 

Consider(\l)do qlle, comO pl'epárador das liç1íea 
de chimieas e to:ricologia, e::s:erceu o ·supplie&nte 
c •rgo igual ao de opposit.ol' ; ' 

Censiderando. 1inalmeote, que o su\)plio.nte 
solicita uma graça, que em caaos identicos tem . 
sido concedida r.elo•·corpo legielativo por in:i.iB 
de. uma. vaz. e a commi•São de par.ecer:que aeja. 
adaptado o seguinte projeeto : 

A assembléa. ~eral re~~olire: 
Ãrt. i.• E' o ~overno autorizàdo n contar ao 

lente cathedrcttico d11 faculdade de· medicilul do 
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rua de Ja!le[(O, conselheiro Dr. Francisco José 
<lo Canto e Mello Castro Mascarenl\n.s, p~ra. o 
e !feito de ser jubilado eo:n todos OG v3ncimen tos, 
()a i4 annos que serviu ~mo preparadot- das 
lições' de chimi~a. e to:s:ioologia.. 

Art. 2.~ Ficam revogaqa.s al!l disposições êln 
contraúo. -

Sah da.a <:Gilllllissões em 26 de J nlht~ de i 882. 
-IW.efol\$ode Araujo.- Silt>iano Brand{!o. 
-Jose M arianno • 

O.lfereço como emenda. ao proje<Xo n. i69 o 
de n. 171 A.-JJia.tta Maclw.do. 

N. i7i A-1882 
2a. SJtSSÃO 

P1·ojecto 
Rsdacção pa1'a 3• discussão do projecto n. 171 

da iSS2, o!fertcido como emenda. ao de 
n. 169 do 1n~smo anno. 

A a!Semblea geral rerolve : 
Art. i.• E' o governo autoriz:>.lo a. contar 

pnra a jubilae.ão do professor de mu.sícn do 
c:s:ternato d 1 imperial collegio d l Pedro 11, 
Mathias Jasô Teixeka, o tempo ·em que elle 
servit1 como pl"ofessor desta materia no inter· 
na.to do mesmo collegio. . 

Art. 2 .. o Revog-a.m.-se as d,isposíçiíes ~m con-
trario. . 

!Sah das conuniS&ões em 20 <le Julho de i882. 
-nde(Qnso d~:·Araujo.-Jose .Mariall:no. 

O.trereço como emenda ao pr-ojecto i69 o de 
n. 176 approv-ado em segúnda. dis~~ssão.
Vicira de A1~drade. 

N. iiG-1882 
2&. SESSÃO 

Projeclo 

Jl.Jt.lacç,ro para!J~ discus.~,to do po}ecto n . :14_;; 
dê 1880, offerecido como ememla aa de 
n. 100 de 188 2. 

A aJI~embléa. geral l"esolve : 
_ Art. i. o 11,' autorizado o g"l>v~r-no a.mnndat• 
con.t~r n.o Dr. Antonio Ferreira França, lente 
de p:~.thologia. l!:s:terna de m~dicin~~o do Rio de 
Janeiro, tr~~ ~nno$ e tres mezes, qu2 serviu 
g~>"&tuit.anlente o logar d l) prep:~.r:l.dor de :tn!l.to-
min. deseri~tiva. . 

.A~t. 2.G Ficn~n revogad~s as disposições em 
contrario. 

Sala daa com1llissões em 20 de Julho de 1882. 
-Ildefonso ile ..4raujo.-Jose Madam.(). 

O~er&ço' como· emeud t ao projecto n. :169 o 
de n. 177 .-Barüo de Canindi. · 

N; i77.-!gg2 
, 2"' S.&S~ÁO 

:P;·ojecto 
Reda~ção para 3" discussflo da emenda ojfe

,·e;ida pela commissão de pen-siies e ord_e
nados a? projccto n·. 169 à e 1882. 
À assewbEll. ge~al resolve : 
.!.rt. L 0 E' aut :riz.1ào o governo a. conf..'l.r, 

f&M a jubiliçiJ ào professorlvitàlicio da eldeir.a 

de por~uguet do imperial collegi.o de Pedro ll, 
Manoel Olympio Róddgues da Costa, Q tempo 
que se liq uida.r do se\l magisterio como pro
fessor publico na prov:incia. da Ba.hi:t. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em con
lrario. 

Sah das comoii.Ssões em 20 d ~ J Qlho de i882. 
-Itde{omo de Ara"~,tjo.-Josê Ma1·iamw. 

O Sxw. Ulysses Vianna~-Sr. }}l'e
sidente,.em vista das inteiToga.ções feitas por 
alguns dos nobres d~putndos da bancada que 
me estli oppost1, eu tenhO necessidade de" jQ<;
tific~r, ~in.da. que e1u termOfl b~eviesimos, a 
emenda que tive a hon:a de envia;r a mesr. e 
que por V. Es:. foi mandada ler. --

Apresontci como etnend~ a(} projecto em dis
cu.sslio o parecer n. 185 da commissão de pen
sões· e ordenados. e que conclue por um outro 
projealo, jí.Uga!ldo digna de sGl' a:lte ndida a. 
petiçful dirig-ida. a. c>t& auga.s t:~. cama r a pelo 
conselheiro Francisco José de Canto e Me11o, 
lente catb.edr<~.tico da fac11ldade de medici!la do 
Rio de Ja.u.ei~o. 

Etrectivamente, Sr. presidente, o parec?r e 
projecto da ho!lrada commissã.o de pensões e 
od.enar!oJJ est;i. no caso 'de s er attendido pc~ 
illu.slre camara. O funccioriario impetra desta 
augusta ca.m11ra a graça de lhe serJm con
t<id<Js para a jubila,ão com GS ...-e:ncimento>,q1le
acLualmeute percebe, 14 annos, dUI"ante os 
quaes serviu corno pre;Jara.dol" da.s lições de ehi
rnica e de toxicologia na escola. d~- medicina ; 
d~We ser deferido, a exemplo do que comõütros 
tem. sido pl"atian.do. . .. 
_ Esse fo ncciona.rio" conta 4~ 1\nnos de etei·-
eicio o mais activo n!l. eseola- de medicina, tlê-
Jl10d:l que durante cnse lon_qo tempo nunca foi 
substltu.ido nessa escol&, qu~r daraute o tetnp9 
lectivo, quer durante os exame;. . 

Asinf~r:na.çõ!s qne o St. e()nselheiro Canto e 
1\!ollo juntou :i uua. petiçã) são honrosa.> ; ella3 
dllta.m de -!853. -

A ilú'orrnação do actual direc to r da escol a 
de modieins. á tio honro;a. quãn justa. ao peti
cionaria. {Apo.'wios e ;.,partes.) 

Eu reepondo : manda-se sirnp!esmont3 con-
tnr 11.0 peticionario 14 annos, qu~ foram por elle 

. c :te raidos co!llo preparador d~s lições de chiruic!l 
e de toxioologi~~o na escora de 1lledicina, um:~ 
vez q1m nes3e tem~o el!G a.it1d>~. uão era l;nte. 

Si ~ faTor o q11e o pc tici~nar io p Clde, asse fa.
vor tem Jll"ecedenoos, e não manos de do!ls naab 
C!llll:lra. 

. O prlmei~o se refere arJ Sr. c·ns olheiro Per
lance, .~x-lente da e ·coLl de medicina da cor te, 
e muito d\stincto (apoicr.dos); · e~ r.egundo ·.se re• 
fere Mlent'l de pratica de- Jll'vcesso civil Cl cri
minal da. faeuldade de- di r eiro da ru.in ba pro
vincia., o Sr. Paula Bàptistn. 

()SR. J. Pl!l!\'too: -lgualtMnte distin'.)to. 
O Sa. ULYSSES VtANN-4: -Sem da.vida al

guma • 
. Em yista dos. do~umeutos .exllibidos pelo pett

Clonann, ern v1sta dos precedGn.t"-S e mesmo da. 
justiça que assiste ao Sr.- conselheiro Canto c 
Mello, acho que a cao ·ara -niio-póde deixar de 
conceder-lhe o favor pedia o. 
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E devo d:zer a.os nob1•es deputados que tomei 
a palavra em defesa desta. petição sem que co
nheça o Sr. Canto e Mello. 

0 Sa. ESCRAGNOLLE T.~t;NAY :- E' muito dis
'tincto. 

O Sa. UL\"SSES VIANNA.:- Acho, porém, 
·que a sua. pretençãJ é justa e deve 11er a.ttenc!ida 
pela ca.ma~a. (Apoiados.) 

O Sr. Franci:s~co · Belisa.rlo 
pede permisaão á c#mar L para natal" a irregil
lal"id~de do proceili)llento que vai ella lendo. 
(Apoiados.) 

Acha muito inconveniente a disposição do 
•egimento ·que, em questões de int~ress-~ par
ticttlar, faculta qu2 os projMtos tenham uma se) 
disous~ão quanao devia.1n ellas ser duplas 
(apoiados) ; porque o interesse particu\al" tem 
sempre todos os incentivos e pro tecções, o q li. e 
não acontece cJm os intel'esses collecti ,-os e 
gera.es. (Apoiados.) 

Veja S. Ex. quanto isto é irregular. Esta 
na ordem· do dia o· projeeto eom parecer de 
commissão, que a catn~ra. desd1 .hontern sabe 

· vai ser discutido hoje ; os deputados têm o 
parecer, informam-se do. que vão vot~t·, e de 
repente : pede-se que elle tenh~ uma unica. 
discussão, apresentando-se gi•ande cópb de 
e.melidas de assumptos in teira.men te dilfet•en tes. 
(Apoiados c a-parte$.) 

Não qu~l' o orador dizer que a p~ssoa a quem 
. o nobr~ deputado se !'e:(eriu não tenha dir2ito, 
é provavel qu~ o tenha. desde qu> encontrou a 
vozautoriz;ida de S. Ex. pa.ra. d!f~ndel-o; mas 
o que quer-dizer é que estesyBtema de legisl:t.r 
não póde continuar. (Apoiados.) 

São emendas que constituem verdadeiros pro
jectos, completamente differentes, e sómente se 
ligam pelo interess~ pa.t·ticula:r. Um individuo 
pedl3 um Íll.vor, bz-se logo um pedido para to
dos os outl'os ! PQrq ue ·~ Os pedidos são os 
mesmos, são an:tlogos 1 A cámara. ast11dou a. 
questão, fez algum e;:a.me sobre ella ~ (A.poi!!
dOs). 

Desculpa-lhe S. E:x. estas ooserii:J.ções desde 
que encontl'a o orador nesta eMa. este systema 
de lc~isla.r. 

Pela sua. parta nuncaa.presentou uma emenda. 
nBSte sentido, e nch.\ que a me3a não devia. 
aceitar mesmo estll.s emendas. Emendar um 
projecto é completai-o, e modificai-o, mas não 
fazer"-lhé inclutr m'l.teria inleira.men~ diffe
rente, (Apoiados,) 

Eis porque sem entrar na !lpreciação das 
cmeridas, pois· que não tem. m13ios de faz el-o, 
como acredita q"Ae a camara não tem, uão póde 
dar o seu voto a esst\.5 emendas. ·. 

Este systema níio de\"B continuar. A com
missão e:o>amine o projecto,_seja elle impresso 

"para que,possa a camar;~ .estudai-o e conhecer 
a sua. mataria ; f~zer o contra.rio ó tra.er uma 
perturbação da ord~m- Ne.ste sentido vou con
tra o projecto e 'contr51- :t.s emendas. 

O Sr.l\I:a"tta.:M:achadonão quer 
discutir 35 dift'erantC!S emendas apresentndas 
por alguns ·Sr.s. deputõJ.dos; guer simplesmente 
eschrecer a opinião da Cll-mara para q11e possa 
v.:~tar com conhacim~mto de causa. · 

A:s eniendas for;'J.!Jl reinettidas á mesa. .pol.' di
ver;os Srs. deputados. 

A em~ndil. que &e .refet's no St•. conselheiro 
Canto e Mello foi offerecidA pelo S~:. Uiysses 
Vianna, que ac1ba de fllD.d~mentD-1-a. . . 

O S:a. B.\R:.i:o Dll C.\NI~PÉ:- E. é muito 
justa. 

O SR. MATT.-1. MACBA.oodiz que~ emendá que 
Sil refere ao profe~sor Mathias José Teixeira .foi 
otfe1•ecida .pelo orador, m:~s é-prccüo notar·que· 
não s1b~ as razões que jus~:ficam ou funda

_mentam este pedido. 
O Sa. Axi>RA.DE FJGUE:IIU; -·Então como 

quer que votemos sobre o desconb.ecido ? 
O Sa. MATTA 1l-~.c:HADO . entGnde tambem, 

como o nobre deputado que o pre~aden, que, 
quando se tra.ta de interes~es pes>Oa.es, em 
logJr de tres d~via ha.ver seis discussões. 
(Apaietdo s • ) 

O regimento· nest:l- parLe, entretanto, 
niio dispõe m>l, 11orque só e:x:clue das tres dis
cussiies os projectos que · se referem a pensões 
concedidas por. decretos do governo ou dispen
s:ls de exames. 

São simplesmentG os unicos projectos qile o 
Ngimento autoriza a dispensar das tres discus
sões, mas q ua.ndo se trala. de outros projectos 
de inbressa particular a camara t2m criterio 
para j u1gar da sua conveuien.cia. 

Os pro,jectos slio· todos estudados por com
mi5sões da casa, e em geral, para essas commis
sues que tL"a Iam. de interesses pa.rticulares, Oi\ 

corpos daliberantes escolhem membros reconhe
cidamente habilitados e que sabem rasi•tir, 
caso em que se acham os membros das diversas 
commissoes da. caruara. 

Baseado neste direito julgou do seu ·dever dar 
a.ndamento a estes projectos apresentados pelas 
commiasões da· casa. · 

Acredita. . que este é o ·seu dever porq Lla, si 
:J.lo-uns peticionarias têm quem defenda a~ suas 
pr~tenções, é justo tHnbem que aquelles q1le os 
não têm encontrem na n1esa.os seus advogados~ 

Eis a razão por que apresentou esta emenda, 
pois entende quo o Sr. Mathiaij Jose Teixein, 
que_ o orador nito conh~ce, não d~via. ser, o unico 
preJildicado, tanto ma1s que fo• ella tambem 
oft'erecida pela. eommiseão. 

O Sn.. EscLU.GNOLLli! T.wNu:-Assim V. E3:. 
cQnatitue~ac padrinho de meio m11:ndo. 

O SR. 1\IA.T"rA MAcBuo não se coWltitÚe 
padL"inho ·de meio mundo,. cumpre apenas o· seu 
dever de-proteger aquelles que ua camara não 
tem p~otecç.ii:o: . . . . • _ 

:M!!.s si não conhece o Sr. Tetxlll~a, e. nao 
Bil.be si a.. sua. pretenção mer~i:e ser attendida, 
louva-se no par~cer d.t c~mmissão,q~e nã? olfe- . 
receria. :i cam,.ra. um prOJ e c to qu~ nao. esttVesse 
no easo d ~ sar attendida. 

. Eis .a. emenda que es.tá. assignada: 11elo 
orador. 

Qllanto á pre tençiLo do:. Sr. · ~o.n$alheiro Fer
reira. Fr:t.nça. vê que este 'res~ltavel·profess~r 
pede que se lhe contem 3 i/2 a!lllos que BB!'Vlll 
com.o prepa-rador da factddadc de .xne!licilln dn. 
cõrte.. · 
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01"ll, parece-lhe que eats f&vor é dign? do ser 
attendido. <;> projeclo se a.cha. em 3• dlecUSsão 

. e· é apresen~o apen38 COCilO. emenda pan. fa. 
cilitu a ordem dos trab:Jhos. 

não acho que o Sr. con~elheiro Cauto •teja e111 
melliores condiçõea do que a quelles que ti111 
feito iguaes pedi.doe e niJ · tô01 sido atteu• 
didoa. 

O Sa. EscRAGNOLLB. TAtJJU.T : - O Sr. Dr. 
Fr&nça nio eatijubihd.o 1 . 

O Sa. MJ. Tl'.A :'if.Ac!LUXI responde affi.l'l!lati
vameDte, mas di:: q• e o Dr. Fran~tt JWde que se 
lhe contem tre• annos. . 

Qn&nto a outra cenea.ra que fez o nobro de
putado d ' &er inconveniente o.presentar esoes 
proj&cl~ como emenda., o remedio que ha. é • 
revogar o artigo do regimento. Em(\naoLo o 
regimento p~rmittir que projectoe em s~ d~ 
cussão póàem a.dmittir como ~mcnda. outr~s 
projêctos :~. mesa não póde de1:ur d~ .aeEn-. 
tal-os. 

o ST'. Fra.ncisc~ Sodré:- Sl'. 
presidente, e11 não posso deixar de ma.nifea
tar-me em sentido contrario a.o projecto c u 
suas etllendai. 

Quanto á emenda. do Sr. conselheiro Canto de 
Mello Oaatro e Mascarenhas, eu tenho a. refnrir 
-a camara um facLo que a.qni s~ deu com um 
professor da faculdade de medicina da Bahia, o 
conselheiro Elias José P edrOS!l que estava na.a 
mea!lle.& oondiçõea senão mGlhore3, visto que 
contava 40 e b.ntoe ann.oe de bom s~rviça, nelle 
ia validou-se até & eegu ira e a eame.ra n:to lhe 
qui z ds.r a.poeenta.doria co~ todos. o~ venci
mentos e creio que,•lJI&zar diaso,sub1ndo o pro· 
jecto ao senado lá fo1 a.iiJ.d1 corrigido e em~n-
dado. · • 
. Ora,nio me conste., como diue que o Sr. _con· 

.elhsiro Ca.nto estej;l em melhores cond1çõee 
do gue eeta.\'11. o Sr. conaelheiro P edrosa. 

Tam-116 adopte.do no parla.ll!ento que 116 con
e~ a.poaeuta.doria. com \odoa O> seus vl!nci· 
men.toe áquelles lenteA que- tenham preslado 
serviços político• e neste sentido 11l~une d~t fa
culdade de Pernt.!llbuco e outros de S. P:t.ul •, 
cujoB nomea não me ê neeeaaa~io agr,ra. referir, 
obtiveram a aposeut&doria com todas as aaa.s 
vantagene: mas aos outros I}UO nio têm es•ado 
1188\a.S condi~. o parLtmento aindl. n1o con~ 
cedeu aperent&dori.rt lleBeB. conformidade:, i ato ó. 
com 4.800$ de ord&llado. gntificaçiô de i:200$ 
e grat.i6.eaçSo a.diecional. de 400$,qnllndo contam 
maia tie 30 an.noa de aervíço. 

Lembro-me de que h.a. um projeeto dt. COID· 
miado de pcn>õee e ordenad.oa ll. reap•:it·J do 
conselheiro Maacarenha, e eu achava que d&
veri..'\mos dcwr que es9e projeeto viesao a dia
eallllio para depois de tom.&~lllos conbocimento 
das ponderações feitas pela e;mm.is;ão, julgar-. 
n1os da materia. c darmos um voto consciencioso 
avista. do parecer. Com. esU. emenda, embora a 
um project.o que seja iden\ico, mas cujos as
aumpto• n.lo p<xlelll ser considerados da m~nma 
fórma. eu acbo que ha. preeipi~ão da nORS& 
parte om votal-a. deede já., porque ao menos a 
mim, tomou-me de surpreza. · 

O Sa. ULTBSJ:IJ VrANNA:- Está. em tão boas 
condiçõea, como esta.va o Sr. Dr. Pertence. 

6 Sn. FRA.Nc taco Sonai:- Nlo sei como fórt. 
a mercê da apn.seotadoria. do Dr. Pertence e as 
condiçõ~s em que ella foi concedida, por iu
capacidzide physica de nature~a. de uma para
lysia.. Por ialio eu desejava que ~o se apre
.sent&saem emendas, e ·8() q!UI.lldo vl~sse o pro· 
jceto respectivo a diacolll!ão e fosse dado P"t;a 
ordem do di:. nós o diaeut.issemos eom conheCl
mento d • cao.sa. 

São eataa a.S observaçõe& que tinha a fazer a 
respeilo da emenda. do· Sr. Canto ~e Ca.atro. 
sl!m que negue e conteste s&o. merecunento no 
profeuora.do. • 

Quanto a do Sr.Mathia.S Jos9 Tei~eira. o hon· 
rado ta F.etr<!tario foi o primeiro que incum· 
biu-se de demonstrar que não ha conhecimento 
exacto da preteuÇ!o aesae profess_or, além de 
que eu não sei si os pt"Jfes&ores do collegio de 
Pedro II estão IlliS ma.sm.as condições que os 
professo~ ·s das eflcolMI de m edicina, para suas 
;J.posenta.doritlS a ja'bil~. Os proíeaaores de 
m~dicine. têlll por I ai a ~osentadoria. ~om ordo
uado e gratificação, findos os 25 aonos,e aquelles 
pnra quQJU a camara vota tod?.s os se:t~. ve~
cimantos ficam (l~rcebendo ma.1s ll-.$;ra.tlfi~ça?. 
addicionnl de 40ll$,q ~c começam a receber 1o«D 
que eemple~m este lapso de tempo. . 

Não sei si os p~'<•f89"<lres do im~rial colleg1o 
·de Pedro U t&m easaa mesm.a.s nntagens,porque 
o projec_tQ apiesent'ldo como em ~nda di~ a.peuaa 
o segum.te sem quaesqu'lr outl'll.8 Informa-
ções: (Le1 • . . . . 

Vê a ca;n·1 ra que 1ato a lntetr amcnte ditre
rentc d:1 preten ·i!o do Sr. conselheiro Canlo. 

Naa mesml\.8 condições e faltss daa nece~ 
ri~• iDfo.rmllçiies m psreee que e t!o ~;ste• doza 
out1-os pl'Qjectos. igualmente o.presen\ados como 
emendas, 'nccreiCP.nào q11c " reape•to do Sr . pr. 
FM!.nça o nobro deputado }Xlr Santa Catb.~riD& 
infoMU~ I}Ue jl!. está. jubila.d •. •, como do fe1to o 
est:i por decreto do anno pNiudo. 

O Sa.. Utnua VrANNA :-Pede melhoria. 

O Sa. . FM:.-cleco SoDlli: - Mas isto como 
emeadli, sem discall8iio. ~em aeiencie. do u
• umpto o tio pedido ê '\"Ota.l' com precepitaçlo a 
reveu. 

o SR . l.Ú.TT4 MAcaAoo':- A comminlej' 
deu parecer: · 

O SR. Fu.NCIIOO SoD:ai:- Maa está aqai 
como emenda. 

O Sn.. S!:RAPRJCO : - Elle pede melhora-. 
mento de aposentadoria. . 

O S11:. ULTS8l!lll Vu.NHA:-J~ havia um pa.-. . 
recor da. commissão diatribuido u. casa. 

O Sa. . . fi'RUíCIIIDO Sonat : - Mu a eommia-
aão não nos diz em que c mdiçõe11 ae deve 
eonc~der este melhoramento. Melhoramento, 
porque Y Do que· quali~ade alo oa serviçal ! 
Preci.Jamos saber de tudo isso, · 01 termos em 
q_ue elle já foi: aposentado para depois verlliOI 
111 ha justiça. no pedido, si ha razõee juatitica.
tha11, qne o abonem. e expliquem o favor del8a 

O S:a. FJUNotsco Soon.i:-Mas nÃo foi dado 
para ordem do dia, e só depois disso e que pode
riamos aprecia.r a .sua roareria. Dêpoi>~, tepito, 
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melb.oramento, para depois vermos si a camar& 
lhe poderá conced r esta mercê ou esta justiça, . 
ou def!lrir-llie por equidade cul instar de ou
tro~. 

O Sa. MA Tu. MA.CBADO : - EUe pede que 
lhe aajam contados mais tre& annoe, por9.ue o 
ordena.do e proporcional ao tempo de sarvtço. 

. O S:a. ZA.MA. :- Jã houve quem requeresse 
que se contaue o tempo de aachriatio da Sé. 

O Sa. FRA..'Icrsco Sonali : - Mas resta saber 
ai ClliSO augmento de ordenado está. ne.s condi
ções lle ser concedido, porque a lei estabelece 
01 casos em que· a aposentadoria póde ser dada 
com todos os vencimentos ou s~m clles, com a 
gra titicaçlo addiciona.l ou sem ella. B &em 
que a coliUiliss!o por wn trabalho seu nos ve
J:iha de.r explicações claras e preci.aas a este 
respeito, en~ndo que não podemos votar o pro
jectocom as emendas que o addicionam. 

Pelo menos por minha parte eu voto COiltn 
o project.o e contra. as einendaa. · 

O Sa. CARNJ:rao nA RocBA. : - Apoiado. 

O Sr. Go111es de Ca.liltro. começa 
observando que t<ão é intuito aeo., toma.ndo 
parte ne~te debate, contestar ou affirmar a ju~o 
tiça. doe peticionarias. Não 03 conhece nem esta 
perfeitament.~ informado do asau.mpto _para po
der ter opiniiio ;~. respeito. A.chou, porém, 
conveniente chama.r a attençio da camare. so
bre esta ma.tel'ia de aposentadorias. 

Não ha quem nio lam'.!nte no ·paiz eata. tan
àencia do espírito bruil.eiro para oa empregos 
publicos, tendencia, q'!le é um aympt?ma. gr~ve 
que a.cc118a tmla. orga.ll.l8açlo eeonomea. mmto 
deploravel de DOIISa sociedade. (Apoiado.!). 
Estamos vendo· todos os di.u o tonrno a. con
ceder aposentadorias a roa.giatra.doa perfeita· 
mente validos, optimoe juizes; o tão validos 
que clahi a pouco estão oceupando aa primeiras 
poeições do Estado. Eatamos vendo o governo 
1odoa os dias eonc*endo a~ntadoria. a em
pregados- de· Utn!L rob11atez mvejavel que da h i 
a pcuco estio oecupando aa ttaia t.ltas pO&iç r e 
ela ad!lliniatraç!o publica. Não é iato uma. criti
ca injuata, é um& queixa que lhe arranca o 
deBejo que tem de que por UDl la.do não ae acu
mulam aa d•!1pezu- publicas, e por outroniio 
se privem aa adminiatn.çõea de funceiona.rioa 
aliãa dignos da serem alli eo!Uiervados. N cate 
andar, qual ll&fâ o paradeiro si a CIUilara vier 
au:illiar esta tendencia ji po11eo ·onveniente ao 
governo, autorisando que se conte tempos de 
aerviço que perante o governo nio íoratn jul
gados dignoe ·de consideração! 
Ea~ materiá., ~gundo acredita, eeta regulnda. 

por lei ; :lO-governo é que incumbe :1 liquidação 
do tempo de serviço de· funeciônarios ' lu e pela 
idade ou por molestia ficam impossibilitad011 de 
eon\inuar no serviço do pa.u. Si, pera.nte essa 
li11uida~. nio lhe foram .tomados em conta 
àoua, . t;n,s ou dez annes de serviço, ha de ir o 
podsr legial:J.tivo emendiU' a fórm.a da. liqu.idt:
cão fP.ita. pel& eeta~ competente. ha de 1r 
dispensar n& lei, -~vandv deste modo oa 
eu..:ug~ do orçameato,- que ji. ~ ~~ 
Oll....,pof'..,. ... , -

Não sabe ai tem bem presente. III&ll crê que 
de um rchtorio do Sr. Saraiva. ou. do Sr. M..rti
nho Ca.mpos, em a1.0. período, pensa que de 
qu:~.tro mezes, eata. verba crea.ceu 72:000$. De 
sorte q,ue eatamoa tendo duas ordena de Íllllc
cionarloa: uma de funccionarios inactivoa Dara 
o serviço publico e aetiTissimoa para o ~rça
mento e outra. activos para o serviço e para o 
orçamento. . 

E' necessa.rio pôr um paradeiro a este estado 
de cousas: Não ha quem c•Jnteste ao E;ta.do a. 
obrigação de correr ~m auxilio dos íuncciona
rios que no serv-iço publico perdem as forças e 
nilo podem ma.ia sel'nr á patrin : ma.s esta 
miasii.o, que & lei comiau ao governo, deve ser 
exercida com maia eser11pulo e ·eriterio. 

NiO podemos reconhecer ao governo o direito 
d11 conceder o descanso a quem tem fo~s pan. 
l.r1111alhar, dando-se o tristíssimo espeetaculo de 
que aqpellea que se dec!&ra.ram pera.nte o go
yeruo w.validOI e de forças perdida'! p&ra con
tinuar a. exercer Oil seus ~rgos, da.lii a pouco 
tempo sejam incumbidos de serviços maito msia 
peudos e que exigero uma intelligencia maia 
viG"orosa e uma robustez physica muito mais 
i.nveja.vel. · ~ 

Que!" agora fazer appüeação .desta doatrina 
ao preaente ministerio. 

Toda gente conhece o Sr. Vl.SCOnde de Pa
ranagu!. 

Era um juiz modelo, digno de ser conser
vado na cadeira que elle honrava. pela sua 
sciencia e pela sua probidade. O governo apo
sentou-o porque elle estava invalido ; era um 
velllo servidor da patria. que queria o ocio com 
dignidade. Mas o p&i.z estã o vendo hoje a 
íre.nte d~ administ1'3çio publica, cheio de Tida e 
dQ uma. rebustez que o orador pede a De as qlle 
lhe conserve por mais algllDs annos. 

O nobre ministro da agrico.ltt~n er~ um ex
cellente emprejr.Mlo G<l miniaterio da justiça ; 
tinha revelado taes aptidões que o governo o 
escolheu para ir á Ettropa colhqr dados sobre 
oa aysteinas peniteneiarios lá introduridoa. 
S. Ex. voltou ã patrie ainda maia robasto do 
q_ue quando tinha partido ; e quando eaperava.
ae colher oa fructoa d:ts stiaa longas vigillaa e 
do..'l suas observações p&siloaea, o governo apo
senta-o par& dabi a pouco termos a fortuna de 
o ver voltar, -com a robnstez antigll, & dirigir 
provinciae, e, por ulú.mo, a Mllttmir uma pa.sta 
du de maior importancia. 

A. regra é esta na m&giatratura : o desem
bargador que não· eoDB&!l'UB ser nom&ado part. 
a relaçio onde quer servir, ~u11ndo esgota todos 
oa meios de ob~er esse desideratnm, pede . e.o 
!)'overno a su& apoaentadoria o é apoeentado. 

E' preciso-pôr cobro a. este syetema. 
Pedirá á camar& qne exam1ne com cllidado 

. est:~. ma teria. \c1'8dita qne eslee p:rofe•sores, 
q11e vem pedir li. camara jubilaçio com todo.s- oa 
\·encimentos,são dignos doa favores dos :pooeres 
publieos, mss é preciso que saiballiO!l qnaes -~ 
ram 81111eB serviços e &. razão por que o governo 
n&o os attendeu quarido teve de . l iqaidar o 
tampo para marear Oíl -.encimentos desses pre
tendentes, de modo que não eet•.\jamos.a prati
car ac\CM q_ae aejam · ve~eiros fuo~ e~ 
o rweoaheetmezato de 161'VlÇOII e-obra-de>j.açk· 
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. Ora, quando se trata do magisterio, tl'1Lt.a-ae Si houver alguma. emench wa.nchndo devol" 
de .~~~&teria especial. O professor que completa ver i commissão projecto e em'3nd&s, como 
cerLo n umaro de a1111os no roagisterio põdo ser lambrou. o nobre deputado pelo Rio de Janeiro; 
lo~o jubil:u!o, embora nilo requeira: o governo vot.~rá por ella ; si não houvet•, cstà ~ondem· 
pMe dispensai-o. na.do a vota.r contra cud J porque 3~h:~ tsto m!l-

.1.. ,:.rios .:tpMtes que lhe são dados, o orador lhor. 
responde que ha. muito nüo ~vê a l&gisla~o 0 Sn. FRANCISCO Sonali:-Póde mandar um 
concernente ás nossas aeadem1a.s, mas tem lem,: requsrimento. · 
brtutç~ d~ que o professor quB completa 2o · ndG ue não 
anno8 do servi~.o otl'ec~iYo . póde ser ju.bila.do O Sa. Gomr.s nr. _G.1.S'l:li.O respo q · 
coutro a. vontade_, (apoiados), .podendo, .. porõm,~ .To~o•1• o compromts~ ' · d·} n;~~o aprosent.a~ 
continuar no magistario mediante certo ~1u- mutto de ft·ente, respetb mu1to su_a poSl~.a.o. 

mcnto de vencimentos' caso consinta 0 go- (Riso.) Está na camara con1o senhn~Ua. para 
g ( • · d ) ' ·atacar qaando lh~ parecer conventente ou verno. _ ... pola os.. •• ,j d h f Não emen1a 

Parecen ao legislador quo não se devin con- quando receuer ot em o c e e. 
servar. no J.Dagisterio um p'I'Ofessor além de uad~. 11 • si 
certo iempo, em que o homem, pela m.tnreu. . St o.pparacer _uma. _emend~ vo~ por e a, 
d38 funcções que exerce pôde nuta.r-se l>óde nmguen1 _se qutzer mcu~btr _ deste trab~lho, 

' " ' vo•· c~ t a tudo · é ma 18 so"'uro para. não nlo ter forças para estudar :~.comp:I.Dhando o p:o· .,. ,., n r. · o 

gresso da eciencia, podendo prejudicar :i es- errar· 
colo. a permanencb da um tal professor : mas o sr. Ildef'onso de ..!iu.•a.uj o 
qu3ndo coDlJeguern licença. para continuar,como diz qu.c deve à t;arnara algumas C!-xplicaçõcs 
.succedetl com o il!ustre conselheiro Autran, que foram pedidas pelos orl>~ores c1uo o prece-
de uud<>sa. rnemoria, e conselheiro Paula Bn.- d~ra.o1 • . 

ptisto., não ll!enos illustre, parece que 08 pode- Tem presente o proja.::to que se refer:J á ju
'res publicos podem s~r mais benevolos em dar ltilaçio do conselheiro C:>nlo, professar da f9-
descanso n. taes professareli com todos os v~nci- cnldo.de de medicina desta córte . E11te projoct? 
mentos; porque, em abono d" verdade, são tnes- foi offereciclo pelo orador nn qualidlldo <le re
quinho$, mns que a camara, depois de conceclida lator da coromissão de pe~ões e orden..,dos. 
a jubila~o ou mesmo durante a preten~o dello. H a um outro que a.utori:Q o governo a ma~"'r 
abra um.a e:tcepção na lei, chamando :1. si uma contar p~ra. a. jubíla(•o do profese_or de ~os\~~ 
f11ncção que ó toda. Mhninistrativa,como liquUar do G!terna.to de Pedro li, Ma.thu~s · Jo~~ Te1~ 
serviços·, descontar fa.lt:l.e, func~ilo q_o.e ó toda. xe.ir.r, 0 tempo 'lu~ serviu R O interna. to do.l'nesa1o 
d' thesouro,e particularmente da ad'nunistração. collegio. Assignou unica.Ulente n rBdacc:~io das~ 
parece-The que, em vez de ter o direito de c~n- projeeto, não formulo11 o pa.recer, n~o _pó~o, 
aura r o governo, e1n linguagem m.a.ís forte do port.mto, ~r n. raz:io pol' c~ uo n. cowmlSS,;'o do 
que aquelb que a.ctttalmellte díspõo .pot· osscs pcos~aa c ordenados dofet'Lu esta. preten~ao. 
r.bu110s, porde o direito àe censura qua!ldo alJro fb ainda um ouLro projecto :~.utorixaodc.. o 
as ~rt&S a t:~es exemplos, troe6ndo n augnsta 0 :wverno a ruo.ndar contAr ao Dr. Ferreirn 
postçM do logi.sladores p<~k posiçio mai9 sub~l- F~nça lente de p11.hologia, i O auno& ·e lree 
terna de &:tecutor da. nossa. vontrub. (Apoiados.) nlOZCJ c;uc aar1·iu do prGpnrador dll onn.tomin 

l.J)! Sn. DEPUT.\DO : - Invertem~se os pa- dJdcripti va.. E~Là om relação 11 e ele projecto n:u 
peis.- u1camu; condições. Tambonl nlo tom" roapon· 

o SI\. Go!lll:s .I>:z C.\.sm.~ ob~erva que 0 no- llabilid.,do de au:t. cGnCll~c;:.lío, 
hre .dcput::ldO, diz COlXllllll.is propriedadodn quo u~ Sn. D ;:PUTAOO: - Quem lavrmt o p~ 
o orador-invertem-so os papeis- mas :rinún rccc(! 
nlio diz tudo, accuJnulam·se todos os papeii em : o Sn . huEI'·J:>ô:iO Dl': ARAUJO l'OSpondo quo 
uma miio só, c, li sombr.t de um pequeno fllvor algum <loa oul\'09 membros da commis;iio : o 
pessoal, varoos atac;1.r o dogma d:~o nossa furma ot•i\do,• :~uignou aumen~o A. ultima. ro<bcçno do 
de gov~rno, chamando Q Jlu3 attribuiçõas q •re projccto <Jll!l lho foi apreset~t,lda.. . 
siú> do t:<>tler e):eeutivo. (Apoiados.) H:~. a.indn um qua~·LO pr~J~cto quo autorrza o 

Conhece, eÍl.tre 01$ indi vidU03 de quo tr.t la. "'OI'erno a contar P!l~:l. J tthilaçilo do rrofenor 
o projecto ou uma dns emendns, um lonte de portuguf!r. do collcgio de Pedro I lli11.no~l 
da fuculdade do Rocifó que foi seu mestre Olyropio Itodl'igues d:~. Costa, o tempo que scrnu 
c atnrla é· seu a.migo, lendo mais de 40 annos como professo~ J>ublico da Bahia . 
no servi~o. do ml\gisterio. . "' Não Lcm ta.mberu idén. quo lha fosse aprc>en-

A um aparte do Sr. Uly~;ses Vianna, que o t.-ldo o rcq~terimento ~esse professor, nern~e ter 
Sr. Couto tem 42, ros~onde o Sr. Gom~s d() sido o orador qu.,em desse o p~recer. Asstgnou 
Castro, que elle vá pedir ao governo sua apo- npenns :~ redacç.'l:o, mas nio foi autor do pa-
sentadoria. · recer, 

Si tent o tempo que pede à. ca.mara para man- Cumpre, p:>rtanto, j ustüicar s?mente 9 pro-
dar cont;ar. é favor que o conselheiro Aguiar jacto que se refere à aposentt1dor1a do :l;r. con~ 
não pedtu (apoiados), e u«o podia. pedir, porque selheiro C:lnt.o e Mello, lente dn. fMuldade d~ 
o orador nega ã·Cllotru~ra competencia para. fabr medicina do ·Rio de Janeiro. . · 
&lita. liquida~o. • · Os professorts dllll ·fuCu.ldades de medicina o 

O .orador occnpou por · mais tempo do que de direito, diz o ol'3dor. tem vancintentos que 
deseJa.~; e o seu estado de aaude permittú., a ae ·divid<lm· em ord,;n'ldo e gmtHicação,: St ' o 
.al\enç!o da ca.sa.. · : ·· · · · • ·. • pl'ofcssor depois de 25 :t.nnos de axercicio con;. 
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tinüa a leccion1r, tem pnr i'so um accrescinw 
d-~ gr:~.ti.fica.çiiJ; si, porótn, ao!Í 25 "annos ó jtl• 
bilado o governo é oodga.<lo a f•z ··: l·o <hndo-!ll 
o orden:tJo integl·al ; si porém, fó· a.hu1 dos "25 
annoe e ~na 30 reqll'"'er a sua ju'Gi,aç:i6, tein o 
dit~ito de Sijr j ubtl.ad'l COW O O ·de nadO intCgl'lll 
o metade da gratificação: 

V~jamoa -·m que cuo.d iç<ies se acha o profcsS<•r 
d:~ lJUe ac~u:tlmenLe nos o>ccu pa.mos. : 

Dos .ocu:u1:ntos q~e iustl' 'liru ,, ·sua petição: 
e qu ·• for:un o.pr :senta<ios à couHaissào, se co
nhece q•t·· conta na faculla<ie de lll.e .icina do 
Rio le Janeiro 28 .• nus de effeetivo exercício 
de magisteri• s •n interrupçâu, e <( U • :Uém 
diiSS<l servia 14 Rllnr•s, comr> prep31-a.dor .!a · 
liçOOs de chimiea. e tvd ologia. 

As f <DCÇ<•es de '\)reparador tll\S facalda.des de 
medicina era.w e~'·rcid. s pelos •ubstitaros ; 
depois, po,·ern. de crenda a classe dos 9i? •osi
tore.s p .ssamUJ :1. sei' desempenhs.dus por 
elsle!!. • 

. Ora, mnndan !o a lei que se eonte pa.ra a.po
senLa.dvrta dos actllaes pr •fesF.wes das .Ctcul
dad ·s d · m dicin~ o t"mpo 'l lle servir.;m como 
opp••sitores. e' tendo o conselbeiro C mto ~ Mello 
.,xo .. cido funeçóes que silo desempanhadas 
nctu:llin.,.nte por cst .. ,..é claro qu~ e'erc~u ce.rgo 
ode il'.i~a ao de oppositor. · 
· M:l. si o t ·mpo q ne os !)l'Ofesrore» Mn·irt.m 

como "~ ·osi tores p· -h le' se oaán<L éoutal' par . 
ri jubHa.ç!io, · ó claro 1_ue, se não tú·r jtistiç · ao 
o:t9li.J8 pr)r ·eq•.Üu>.de, M :te V<! wand,.r <·onta.J• SO 
couselheir" Canto o tempo que aen· i I! " gratlli
Law .. nte c·>;ao prepài'ador das " lio;õ~~ -!e chl.wica· 
tdoxi.r.ologia. . . . · . 
· :Por.taut•,, cont:odos os i4l\nn~s .de prep~rador 
das liçõ ·s d · chimiea IJ tox1Ct1logia, tem ruais 
dó .30 (l.ntios de eiere~cio ; Lendo 30 anMs ila 
oo:cri::.icio. ns::istt•-lhs o diraüo do <•P(JS ·nta.r-se 
com o or.nenadt• integral e m~tnde d;l grati· 
fiea~ão. · .· 

N1ío e isso," pQréiu, o que _,,ade, !?O··que. si o 
fo;.s.·,; Jião" íosria preciso recot• ·er M co~po legis
latii'O: u que· ·ede, ·porém, ê que:ll• e seja. con
c ··di;la a j •Jbilã~.io com torios vs Vt3ncimentos. 

ó cor '" le:rlebtivo. em C' SOS iden ieos, LC•h 
feil.l. cone sa·ü~& iguaes. 

O ~1\ • . FlU:NC!SCO SoDRE :-NITo fez :10 COil• 
. s lh<)i~r·. P "àro.!!:'. 

O Stt. ll.o!!FO;o;·•) uE ARAUJO. olm~rv" que o 
Í •H ao S r . C<•nsalheiro P · rtooee, tlO Sr. conse-
lh i•·o Paula Bau isbi e ll outros. · 

Patece-:lh · · quo todas us ~et.e:i qYe'o corpo 
legislativo conliecer que o professor durante 
30 o.n:w ·· exerceu perfeit.amente· as íancções do 

·.seu corgo,bonrou ·a cadeira 'llle oecapou,6 jush 
. qu · lh.e :·:iç.\ ~ con ·essão. 
· O O" :dor nãf, r.onhe e p!'S30all!leote_ o Sr.cou
selheil•(> Çanto " Mello. ma.rpel.ls informa..ç.~~ 
do d i<>no e illns.trado directot• da . ía:culdado de 
med~cina r' esta. ,;órte, ·_,,or dona a: ttestad.os hon:.. 
rosissimos firmados pelo Sr. Ot·. Toi'res Home•n 
e p·elo Sr. con -elheiro Jobim; de saudosa. me. 
nioria~ qne inst ·11ern " · .etiçlo, ó levado a fazer 
bo1o coociJito d•'Ste· lente. Eates à<>cu.uento& 
a\ia~lam •lne ô·•rante'. 28 ' ann~ eUe · exereeu 
perfeitamente a:. funcçõ~e do magisterio ; foi 

v. m.-25 · 

um p ·•ofesaor zeloso e cil,mpridor de seus de
v,,r s-

Or;,, si esta f11nccionario pr,ssue estas quali_; 
dndos. corno d izem os a~testados com· que 
instruiu a sua. . ·otiçã •. parece que, a e:xemplo 
do qlle a e&m1ra teu1 feito com outros de iden
ticas ~ci.·cumst'l.ncias , deve t:~.mbem . concedGr a 
gra((n. ·:·equerida. · 

Foi. fundado · nest·~s cloMmento~ - .qae, como 
relato~ d•• co•nmissa~. o Ol'lldor confee.cionoa o 
P":recer, c.,ncluindo por um projecto EJ.Ue auto
r i?." o /l"<JVerno a ~onceder-lhe a j ubila.ç:lo com 
todos os vencituentos. · · 

E' ,, que tem <le informal' á cama.ra, e com 
estas esclarecimentcJS acredita ·que ella estará 
ha.bilit •da parn. julgar como for de justiça.• 

O Sr. :vlat>tt:t. Machado (}ela 
ol·àem.) :-Peçlla. pala\'!'&, :ilr. ·presidente para 
cri-vi 1r á. mesa o segainte reqU&rimento (lê): 

Rr.queko q·1'! se destaquem a.a emendas do 
projP.cto principal o qn" voltem estas . às res
pectivas commissões. (Muito bem.) 

Vem á. lllG>a o r •querimento é apoiado o 
posto -=m discuss?.l:o . 

Nlio haven,(o quem pc-lisn a' pàlavrà, é en
ccrradil. a dts~<tssã~- e postoa votos o requeri. 
LOento e Rppnv:~do. 

Continua u cli 'cus~io do projecto. 
N:ro hav ·n·lo mo.h que:n pedis~e..a palavra, à 

ence~ra.J a a •liscu~são e po.to a volos...').projecto 
ó rep1t«!o. 

Contin,ia a 3• d:scnssi(o do or ;amento da 
u-gricul~,ua.. 

O ::>n. Pru:si Dii:NTE :..:.Tem a pa.lavra. o Sr. 
Ferr it·a. Viannl. . · . 

O Sr. Fe1.•reira Via.una pro
nuneiou um discur;;o ,rue s~ ncb.a. no apendicC!. 

S:Io iida.s, at>oi:ld:~~ ~ posta.;, em discussão a$ 
seguiates 

Fi.:a. o ministt·o da. agricultura, commercio o 
obr:ts :•ubli.:n$ nutodzado a rever o rcftolamen.to 
appr·>vRdo pali• dec1·eto u. 2922 do lO de Ma.io 
de 1862 e i\ r~formnr · inspectoril• dil.B obr:1s pu
bli.:as da. córLo, reunindo a e lia o.~ dh•ersos ser
viços <la. capital do l.uperio, provia•oriamanle a 
cargo de cum.:>i.ssõe>:~ nomoa.d:ss pC!lo ma!mO mi
nisteri•·· "i!em augo1ento ú~a desp<!za~ e dos ven• 
cionentoa auturi~d t!J, 

Ig·.ta.l a.uturização é concedida em relação !\OS 
re<>ula.m~ntos e org::nização da. secreta.ria de 
estado do mes1uo ministorio e do correio do 
Imperio. 

Os novos regulamentos _poderão ser postos 
,.rovisnl'iam-mto "m e>toc~ção e serão. submetti~ 
doS á approv&\.ão do poder leg:sla.tivo na primeira 
reunião d~ camara .. 
. - Ao § 24. A~rescente-s·> a qnanti ~ de 12:000$, 
para. a naveg'll.ç.io a vapor nos rios Igna.s.sú: e· 
~egro, na provinda.,do P"rau~. 

Item. Acrescente-se s. quantia de. 24:000$, . 
P'tr:. a sab~en~iio a com?a.nb.ia S~rgipana de 
rebo:tJl~• aôm - d -~ faz·:l' o <el'vigo de r~b.ot;agem 
nas barras de S. Chrtstor.io e E;; ta neta, com a 
condição de empregar _mai~ um: vapor. 
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1tern. Em vez da dedueção de 96:000$. diga..-se 
-90:000$ :oo. 

Ao§ 7o. Em vez de 100:000$ para. auxilio ãs 
escolas pr:>.tic:ts de agricultur:>. a para a. de v e te
rinaria., diga-se-150:000$000. 

r"icn. o g-o1•erno . autorizado a dcSíJ~nder 
30:000S com :1 conclusão dos estudos pa.ra :<çu-
des na 'proviocia do Cct\.rã. . 

ACTA DO DL\. 29 DE JULIIO DE 1882 

Presidenci.a do Sr. Li111a; Duarte 

A.'s 11 horas, feita ;1 chamada, acham-se Jlre
sen.te~ os Srs. : LiJnà Duarta, Matta Machado, 
Ribeil·o de Meuer.es, Leopoldo Cunha, Barão 
do Ca.nindé, Vi:ira de Andrade, J. Penido, 
R.atisbona, JIJão Caetan1>, Rego Barros, Almeidi!
Pcrei<a., Carvalho Rc;zenle. Haráo da Estancia, 
Alcoforado, Barii::> do Gw.1hy e Me~ton. Ficn. igu:~lmente autorizado a. contratar com 

qu •1n melhores condi~ões otferecer o melllor- Comparecem, depois da cllamada., os Srs. : 
ra.mento do porto da Fortaleza, capital dtt pro- Alf.·cdo Chaves, Geminiano, And,·,,de Figueira, 
vincio. do Ce:>.rã, ruedbnte g•rantia de 6 °/o a.o Barão de At•açag-y, Barã'.l da Villa da Barra, 
anno, s~>bre o capital de 2.000:000$ e ta:~;;as esta- • Hemique M.u·ques, Gonçalves de Carvalho, 
belGCida~ pelo meswo governo. SitHal, Gonçalves Ferreira, Moreira de Bar-

Snln.da.s eommi~sJes, 2S da Julho de 1882.-· t·os, T .. Henri9.o.es, Vaz de ~eUo, Ildefon:o 
Be!eJ'riL de Jienezes .-Rodrigues hmior.- dt Al·a.uJo, _Fehsb;rt?•. PradJ~ P:unsntel, B~.rao 
Be:erora Ca"CILlca1~ti.-.-1.ntonio do Siqueira.~ da Leopoldtna e ehc1o dlls :santos. 
Ulys.~es Vianna. . , Ao me_io dia, não havendo nurn.ero legal, o 

1- E . , d 1 4g·).18-c,9 oo d·,.. __ Sr. p:·estd~ntedeclara não h~rer sessão. . 
§ ;;>. m ~ ez e . -· 1 q:.o • L"' a se \ . . 

2.052.:187$280. par~ , prolongament·, da ()s- Faltalll,_con; CJ.us_a P,artlctpnda, ~s Srs.;. Bas-
tr;~d~ d~ ferr~ d~ Natal "' !':ova Cruz, pe_b yalle 

1 
S~ll, Can.tao, l ereut, Rtbas, TheoJ•Illlo e halllla. 

do Jundmhy a n11a de ::\Iacahyba e ct'ah1 b1fur-~ \a,z. 
c:ando-~e parfl. a do c~ará-l\1irim e cidade do F~ltam, scro causa participnds., os Srs. :Al
Pt·inelpe. n:~. p~oYincia. d) Rio Grande do ~orte. meida Olh·cira, Abelardo de llt·ito, Adriano Pi-

Snh d ,se ssões em 27 de Julho de 1882.-~mentel, Antonio de Si~pHJir~, Ar.aujo Pinto, 
S. H.- lle;crra Ca.va~canti.- Ta,·quú~io ele Augu,;;to ~leury, Alme1d:~. Nogueu•u.~ Affonso 
So11:a. Celso Junwr, Amaro J::!;•zcrr.11 Antomo Ptllto, 

Au~mente-se a 
,s-a.-ac: 

Alvaro C<~.minha., Aristides Spinola. •. Affonso 
P ·;nua, Alves de "\ranjo, B:1.rão de Anadia, Be

v~rba _de !20: 000$ e di- zern de Menezes, Bulhões, c,,rneiro da Cunha 
Carn~iro da Rocna, Coelbo Cnmpos, Candido de 
O!Lve;-~a, .Calll •rg-o, Cru~, Costa Pinto, Cruz 
Gou vea, Castello Branco , Coutag-em , Dia=," 
D1ique-Estrada Teixeira. Spindola.. Escrag11olla 
T~unay, Fr:mklin Doria, Francisco ·Sodrê, 
Fernandes d3 Oliveira, F. Belisa.l"io, Ferreira 
Vianna. Generoso ;':la.t·ques, Gomes de Castro, 
lg-nacio Mal"tins, .José Pompeu, Juven.cio Al
ves, Jose 3-Iariauno, Joaquim Ta vares,. Lacerda 
W ernec:k, 11Ianod C:~.rlos, Manoel Portella, 
l>la~tim Fr~,ncisco, Martim ·Francisco Junior, 
~lontandon, :Maciel. Ma.c-DoweU, Olympio 
hll:tdão, Po.ula e Souza. Prisco Pal"aiso, Pa.u
linode Souza, Per~iraCubral, Pereira da Silva, 
P()mpeu, Pas•os llriranda. Ruy Barbosa, Ro
drig-ues Junior, Rodrigues Lima, Rodrigues 
Peixoto. Rodulpho Dantas. Silra M<tfra, St.ares, 
S?uza' Carvalbo. Souza Queiroz Filho, Sil
na.no Brandão, Souza Leão, Silva Maia, Sera
phico, SalustU.no, Tatquini4J de Souza, Ulys
ses Vianna, Ulhôa Cin.tra e Zamn. 

S·ndo !20:000$ para p:t.g-amcnto d~ snb
V'!lnçi'ío annual á sociedade colQuizadora de 
H9.mburgo de 1849. 

Snla das sessões. 26 de Julho de 1882.-Es
cr(I!JYLOlle 1'auna.y'. 

Emend 1 M § 13 - alfandegM e me;;ss de 
rentb.~ :t![nnd<Jgas- :.~.ugmente-se :i, quantia 
propo~tll a do 5:i00$, .pruveui 'nt~ da elevaçiío 
da :llf:mdega de C-:m1bl à 3a ordem. 
Pa~n ,b, c:nn;t~a. dG Julho d~ ISS~-- Au
guMo Flcttry.'- A. Go·nçalves do Car~alho. 

Vem li mesa ó lidn a· seguinte iuterpellaqão 
ao ministl'o do hup~rio: 

1.• Si o ministerio deu ordem psra :~. demoli
ção da imperial academia d:>s Bel!as At·tes e 
q unl o. _pl.rulo. que pretende segllil· na recon-, 
;;truaçiío do me~mo edificio. . 

2.• Si ouviu pr.dviam~nte o cJrpo docente 
daquelb aca<~emia a qual o architecto encarre
gado da demoliçiio s reconstrucçã~. 

:>.• Qual o orç:uncuto das despezas dêSs·.ts 
obms. · · 

Sala d.'\s sessões, 28 de Julho de iSS2.-
Ferreira Vianna. · 

O SR. PRESIDE.'i!E dà. para ordem do dia 29 
a do regim<lnto. 

Le\cant:I.-se s. ~e;;lii!o ás 5 horas dil tarde_. 

O SR. to S~.:cur.u10 de~b.ra. que não ha e:x-
:pediente, · 

O Sr. presidente d:i. a seguinte o~dem do dia 
p~ra 31 de Julho de 1882. . " 

O<Jntinuação da 3" discussão do orçamento da. 
ag-ric~tura. · · · · 

Continuação d:i.2' discussão do orçamento da 
fazenda.. 

2a. discuss:W do projeclo n. ·23 A, relativo á. 
est cada de ferro de Ba.turité. 

As ma.terhs designadas P:l.l'~ ordem do dia~ 
.~-~ 
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J.CTA DA. 4f~ SESSÃO EM 3i DE JULI{O D:t f882 EXPEDIENTE 

P,.eside.,dio. do Sr. Li t~a Duarte 
Offi.cios: 

Do 'mínisterio dos negocios do imperio, de 
SU~UiARlO.- oxr!DIS..'tts. Díscur;o do Sr. carneiro da 28 de JuLho corrente, remettendo a repre" 

Rooba. ll.equorune'>llls ~o; S:·•· E•eragnollo Tauuoy. s~ntação da ~ssembléa provincial da Bahia, pe
Carneiro da R.ccha., Carval~o Be>ondq 0 F<lioiu Jo1 dlndo que SeJa paga pelos éofres geraes, a des
Santo;.- Continuação ~a; 3" <lisc11ssao do or~~mcu:o <b peza f,;ita co.m ·a casa de prisão com trabalh.o, 
agric~ltnra.- \lrtlom do di.\ pua i o de A~o~Lo do S;.!slento, tratamento e ~onducçãó de presos 
iS82. . . • :eobres.-A' commissão de orçamento. · 

- -.. ~-·Do ministGrio dosn·egocíos ·da; justiça;, 
A's .11 horas, feita. a chamada, acham-se de .31 de Julho corrente, pedindo dia e h.ora 

presentes, os Srs. : Lima Duarte, Ma.ttá :Ma- p~r-a B.[Jresenta.r urna posposta. - Marcado·· o 
ehado, R_~beiro de Menezes, Leopoldo Cuuha, dia. i• .dn Agosto os 3/4 de hora depois do 
Basson, Y1eu-a. de Andrade, Barão da Estailcia mew dia. . . . _ 
Almeida Oliveira. Silva !lfà.ia Javencio :\.11-e . .' - Do tmmster1o dos negoctos da fazenda1 
Barão do Guahy, ·Rego J3arro~, Sin V.Ll, ·Ale.; de ~ da Julho corrente, transmittindo o re
forado, Escragnolle Taunay, S;Uus..iano, Rodri- 9.uer1men~o docuw:,nto.do e competentemente 
gues Junior, João Penido, Ulysses Via.nn.::>. mf~rm~do, em que os empre_g;~~os da tb.~sou- · 
üemilliano, Rodrigues Lima, Jose Pompeu; rarta de faze!ld" da provmcta de ~ma~
Carvalho. Rezende, C:l.lldido de Oliveira., Rodri~ Geraes, p~dem que .a mesma. theaourana seJa. 
gues Pe1~oto, Ignacio Martins, Barão de Ca- elev~U.a a, catb.egor~ da.s de Pe1·nambuco e 
nindé, Monta.o.don, Silviano Brandão, Hanrique Bah.1a.-A comwtssao de o:_ça.menta. . 
Marques, Alfredo Chaves, Seraph.ico, Cru~ ~ D~ Sr. dGputado Joao Ca.ebno de Oh
G-Juvéa, Soar~ s, Pompeu, _Souz"' Queü·oz Junior, ve1rôj, e Souza. de ~ de J ulbo corrente, :r~ 
Souz"' Leão, Prisco Pac·aizo, Olympio Valladão, mettendo um :equei'lmento e~ que p_ede h· 
Andrade Figueira., Carneiro d.t Rocha, l:leze!'ra cenç' para 1'et1r;~r-s; dest~ <:_orte por ~no?~
de Menezes, Passos Mira.nd~, Fra.nklin Doria rnodos de saude .-:l.. commtssao de con~tLtuiçao 
Barão da Villa da Rll"ra, M1c-Do\vell, Vaz d~ e poderet. . 
Mello, Cruz ~Antonio Pinto. - lJo Sr. dejlutado Dr. Affonso Celso Juiuor 

Comparecem depois da cha.mada, ·os S!'S. 
Pereira da Silva, Barão d:l. Laopoldina, Zama 
Generoso Marques, Carneiro da Cu.o.h;,., Silv~ 
M<Lfra, Gonçalves de Ca;·valb.o, lldefo nso de 
Araujo, Conta.geD'l, Alves de Araujo, Francisco 
Sodré, ll{a.noel Portella., Barão de Anadia, Tar
quinio de SollZil., Ls.cerd:t Werneck, F~licio d<>S 
S3ontos, Amaro Be:zerl'3o, i\:leton e Mart.Llli. Fran
cisco. · 

.ào meio dia, achando-se presentes 68 Sr s. ·ele 
pnta.dos, o Sr. -presidente abre a sessão. 

Comparecem; .depois de aberta a. s.essão, os 
Srs. Souza Ca.rvalho, Almeida Pereila, Ahwo 
Ca.mi.nli.a, Ca!lla.t•go, Prado Pimentel, Costa 
Pinto, Gon.çal.ves Ferreira, A.bela~do da lJrito, 
Fe!"~eira Vianna, José Ma~ianno, Ribas, Tertu
lia.no Henriques, A .. aujo Pinho, Espindolt, 

·Diana, ;Felisbe!'to, RodoLpho .Dantas, J.laciol e 
Duque-Estrada. Teuein. .. · · · · 

Falt:lm,. com. causa· participad<t, os Srs •. Toão 
Caetano, Cantão, Peretti, Tb.eoph.ilo; Vianna 
.Vai e .Affonso Celso Junior. 

Faltam, sem caus:>. participada, os ·Srs. 
.Adriano Pimentel, Antonio de Siqueira, Au
gusto Fleury, Almei<b Nogueira., Aristides 
Spinol~, .Affonso Pe nna, Barão de Araçagy
:Sulhues, Coelllo Campos. Castello B~a.nco, Fe1·· 
.na.ndes de Oliveira, F. Eclu •rio, GoDle5. de 

· ~tro, Jo!Mtuim. T:aYares,_.}hn~el Carlos, j\far, 
· 'tim Francisco Junior, ~1oreire de Ba.rros, P"' ula 

SoUY.a, Paulino de So1;1.:a, Pereir.l Cabral, Rav 
Barboza, Ratisbons .e U1b.ôaCintra:. · -

.São lidas; JiOStas em discasi;ão e : ap.provadas 
as actaS de 28 e 29 de Jull10 corrente. · : · 

o si. 1• SECaEl:.UUO dâ . conta do seguinte 
.. . . .. ~ . 

de 3'1 de .Tulha corrente, cornmunicando que 
encommodos da saude o têm impedido àe com
pareeer às tres uhiin:ts ses>ões, e q ué por fal
lecim•nto de j)essoa. de sua fll.milia. deixará. de 
comparecer pol' ülg-uns dias aos trab,\lbos desta 
augustt camara.-Inteirada,t:nanda.ndo-se desa
nojar. 

E' lido e vais. imprimir ps.ra entrar na ordem 
dos trabalhos o seguinte 

Projecto · 

1882-N. 188 

A c;rnmi.~;;i<:o de OJ:çamento, enminando com 
a devida attenção a proposta do p.lder execu
tivo anto~iz tndo o minisl_erio do imperio a. 
mandar pagar a divida de exercicios findos na 
importa!l.cia de treze contos àw;entos cinéoerita. 
e dous mil e q uinb.en.tos ~éis ( 1:3:252.~00) pro
veniente de. impressão dos a.nna.es parlamen
tares anteriores a i857, julga suffi.cíenteinente 
jus tlficada pela pro pos ~ ·a ra.Zao do· não paga
mento na época legal; e~ por~"nto, de parecer 
C{Ue a referida proposb seja convertida no se
guinte pr-..,j~cto da lei : 

Acr~sc&nte-3e no legar competente : 

A assemblêa. geral resoiv o : 

Arl. 1.' (Como na p~opos1a.) 
.-\:rt. 2." (Como n1 proposta.) 

Sa.la das .commissões em d:J .Julho de i882. 
-.-1 .. A. de Sou;;a Oarvallw.'-.Ee~erra Ccivát
ca:nti • .....;..4.. Penn4.-:-Be;:;erra.·;dê .M e1iei;e$.-F. 
(> odre;·;.;....u lysses v ianno;.--.Anton.io di S igue i-
ra.~Rodrig_ues _Junior~ · · · : _· . . 
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Augustos e d ignissimos Sre. ~epr~seuta.nle<; Alteza Irn!Jerilll dirigindo por dn~ts vezes Oi 
du nação. - _ seus de -tino". &~'Ida-o etm• m:tis seg 1rança., 

Q_ creàit<J volado na ,,erba-Cl.lllar~ dos de- pois conful. queSu • Altoza Imperia l.- ' enriqu~ 
]•Ut1dos-do e:s:ercicio de 1880-1881. p3.1'3 •s eid;~. peJa.-< Virtudea e:s:eeho.S qll~ - S6 irradiam de 
deapoza~ não só com o pessoal da t•esp.;,etiv" so- seus pr<>genitores e que tanto a. enllobr-1cem, 
cretaria, mas tambem com .os demais sorvi., os d:\r:i ~ nação um gov,·rno eote.vel, ps.tdotico o 
da mesma cam::.ra, não foi sufficiente parn ~e feliz. 
poder occorrer ao nagamento intG"'t 1 da dcs- ~ Sendo. pois, d- · tan!.o.a.lee.D.ee o A.contceimen
per.a. feit-• com a "icnpr·essão em "avulsos dos to eujo ann1Versa1·io a. n.uroro. d' hoje em seu des
annaes pa.rbmentares .. :•nterio1·cs---ao anno·' de" -pontar·recol'dou em todos os ân~ulos do l1nperio, 

· iS57, 1•azão pe1a-~qu.,l dcixon ele ·'ser ·-paga a ~ ~amar:.~ d<JS S rs. deputados, representa11~ 
q~antia d.e 13:25~0 devida." Hypolit?. José te dire~t:~. d" sobe•·"n~a. d•J povo; ni • p~dia ser 
Pmto, h.OJG f -llectdo, com quem 11 mes1L dt 1\U- ind:trerente, e po~ iSS'l ma.ndM-nt)~cc,nte a -t•e .
gusb camar:~. dos Srs. d ) '1nt l(l os contr.•tou &~nça. d<3 Vo~sa '1a"' :;t11.ie Imperi'.ü tr:\Ze1· suas 
o.quell.a impres.'llio. em 16 de J:..neiro de iS75 c stnceras quanto feSj)eltos·ts h:llnen •g••ns. -·• 
'SI de D.:-zembrt> de 1881. " Comi• éeho doi elc~"''dos sentLnentos e dns 

Com o ence!T'a.mento do mencion·•do exerci- congratula<;õe~ dMjnelh Mg11st8. cam -r.<-. Yi111os 
cio ost\divida.cahio em e~el'cicios ftndos.enão ante o t!lrono de Vossa. Ma.!restl1de-l.11perial of
põde ser hoje s-ttisfeit~, sem ttrévh conc<NmO !erece\' os pNtealos da mais cilnvenci<ia. :\dhe
de f~ndos p2lo poder leg-islativo, i vist , da de- são n. Vos53- :\Ll.g•-stad · lu1p -ri >I e. a. toda. a dv
terlUlllação do arL. 18 ru•. lei do orçamento n. nastia e _ fu.ze aos ,·otos que se p~rpetue ,-.ã~a. 
3018 de i5 de Nov~mbro do 1880 de que-o usim cumr•rir--<e os s\biO>J. prer.eiws dn. no!llõa. 
pngll-m~nto a Cl'edores de e;~:e~cicios -findosse~à. earta cnnstitucinnl\l e os--,mhelos da. naviio .-
fei to sómentc d~ntro dos credit<Js votados D.llS Pa~.o~ 29 de Julho de 1882. - - _ · 
difi'erentes leis de orç>lmento dos res:Jectivos Su:~. Magesta.•le-dignou-se de r.,sp-on.ler (le). 
exercícios. - - \ d d' 

Venho, 1Jortanto. em nome de Sua Mn"'eStlldA J gra aço eor ta. !mente a~ cong-r:\tulaç:.ões q Ufl I · o ~ a c .ma.ra do ' Sr,;. deputados me dirige pelo 
o mper&.do1·, aprescntar~-vos a. soguinte anniversario uato.licio de minha 'f.Úerida. filha, 

n Princeza Imperial. · 
P1·oposta. 

; Art: 1.° Fi?ll. o ministeúo <1os neg-ados do 
rmperJ.O autonzado " zno.udar pago.'l" a diviJ<\ de 
e::s:ercicios findos, na i mport.·mcb de i3:27•2$500, 
d:l qual é credora D. Mflria. Porcina. Pinto, mãi 
do tinido Hypolito José Pinto, roveni-•nte de 
Ün!lressões dos auna.es p:uhment:tr-es Mte~io
res ao anuo de 1857. que s~u futleeido filho íe:r. 
em virtude dos contratos celebr -dos coro a· mesa 
lh!.c~am,?l7a dos Sro. d"pu.tados "m 16 de J aaeirn 
do t87o e 31 de Dezembro de l880, no es.erci
ciode 1.880-188!. 

A: t. 2.• R!"-voga.m-se as disposições em C.Ol1-
tr.mo. -

P:~-ÇC .em 19 de Julh.o de 1852.-Pedro Leeio 
Velto3o. 

Drvze.sos SB.s. DEPUTADOS pedem a palavra. 

O Sa. Pru:smi~·T~ :....:.Tem a pa.!avr:-. o Sr. 
Cnrneiro da. Rocha. -

O Sr. CQ.l.-nei:ro da Rocha. (pekc 
Ol"dmt) :-S;. yresident~, a cornmis;§;o il.nm~ t~ 
dn p~r os ta augusta ~ronl'a. p,àra enoipriznentllr 
Sua 1o1r.gestade o lmp_!)ra dor, pelD anui vers!ll'io 
lt_n.~licio de Sua. AltGÚÍ., Princeza Imperial; di
rl~IU-se no dia 2S do corrente. a umll hor\ da 
tarda, .ao pa~o im,P~l·ia1. e eu: n · · qualidad-e de 
relator, li o segu1nt~ discurso (lê) ~ 

11. Se~b.or. -A naçiio no db. . de b.oje com me• 
Illll~a. ru;;onh:~. o feliz nat:Jlicio de·SWl .Alteza a 
~e ·~uissima. P1•inec~ Imperi::t.l,'ll S~a: . Cond~s
sa. dEu, o qu::~l de _ ~el"to foi muito auspicioso 
por ~ueg-urar :1 conttnuaç o no Imperio da dy
~a.~tr.a. de Vo~~&a_ Ma;:!'!stadr. Imperial. _ 

< Em annos q~~ jà. p ssaram- e~~to aconteet".. 
mento era- uma: SllllJ!ll% ainda quo fagne:ra es
per:~n_ça., um }Jr.:~lo de bom futuro ; b.oje, po~ 
rém, que~ D&çaO_Ja teYe a fortmla' dá ver sua 

. O Sn ._ PRESlD:El"'TE: : -A resposta de Sua 
Mng·e•t .de o ltupe~ado1· é recebida com muito 
cspeeio.~ • grad.o, · . -

o Sr: Esc:~.•agnolle '1'auna-y: 
:-Sr:- pJ'esideute, V; Ex. ba de disp -.ns&Nl!-i a 
JUS~'\)" d~ crer rrue eu mes •io li.p·ezes-- mc 'con
sidero·importano, f t·equentando tão amiudada
meu te a tribuna pa•a fazer continuos :p-;dHose 
o.bsel·va~õ~·; .roas no dia d<J ho.ic é ·1!3. 11ente ju.~
~ldl':lda a_ J?l-Dlll pr SM~- - aqui, _porqtt , tiYe a 
tncu nbeuct:~o de offer >cera :amara. d():~ Sr.;. 'de
put~dos um:~. reclainição. qué, plr•.ind!l d :a 
~llllldos d·~ b:~.ito, partindo,do povo .e do povo 
que soft're... . - . _ 
. -0 ?a• , 0AND1DO DE ÜLJYEil\.Ú_;_Então ·o -p0\'0 
e bux "> ~ - · --

O Sa. J. P~~:Ntoo:-0 p~~-o é s;ber.a.nC!· 

.CEla.. outros · • ·.al·te~ .) . 
o-. Sn.· EscsAGNOLLE T;.uxn:_-,,. do- · povo 

que tt·abalha e q11e ó hutuild~, de uma claS::ie 
completa111ent ' dcsprotegid .- de pessoás que 
occupa.m n" sociedade urua · p(Jsição m llito .tao
d sta., . deve. aos noss ·s olhos ter ptJI: ·tudo isso 
mes!llo o maior · v.s..lor pas8i vel.l{efiro-rne,Sr. pre-
sidente, á alasse dos ps -c>dor-1~. · 

O SR . J. Pumo ;-E'· uma grande -~!asse ; 
della sahiu S. P dr • (Riso.) . . -

o Sn. EsOU.-\.GiiOLL'El TAt!N.W :-:- Não sei -. pÓt . 
([tle razão alguns d 'sses cidlldHos. pe!c~dores da 
JUI"Djllbil., os 'qu~es {! nh_g," " C0i110 é sàbido. 'a 
s·ta. vida com 1-: ntO trabalho e a •JOder de.I4Ui:t• 
nbos sfo•·ços,Yier · roi.ter- coUlllligÓ'e -,edi ·:~.·n-me 
qae ind~~,ras~e do g1>1rerno qual u motivo justi-
6oaval por 'lue tll:u ·si· lo q}Ú_-aa.wente-cóncedido 
com ~ -. at lii.t·:r.Uidade nzn. privil~i'-' de pese~<, -
qu<> G v~rdadt~Ir3mente odi=_ e -contrar10 - em 
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lodos os sentidos aos int.eres~es rless~ cb.o;sc.l coo~e 1uencias. A iud·:illri&: da. pesca das 6ar
que, torno a dizer. e hu · .ilde e s:.;bre:t;xJu :.u :to dinh a li •.uen~a .n •··· costas da. · França. uma. 
rcsi::nad : a t • .dos os ~:l':íwento~, mas ~ nubeuJ j clas~e uuuterost stm.o. d,, . ~ente; o ~·O •I que 
p :gá. imp<lS. os e perteaee á. coui!llunhiio ijr",zi· n.ell . se .uprega e nada menus de i:>.OOO bo-
lei ro. · · · men• ~lo m~r. . . . · 

. . • · • la · NoJJJ. ·uu-se, ·poróm, Sr. pre idente uma. com-
~ Sll.. 3" • Pzl'floo ·- E urna e ssa lllUtto miEsàil d•· tres ,;abias mJ.lortau t<.11. os Srs. Men-

utí l. nie r , Hlavior e LflUJl~t, qu9 fvram estu<lo.r cui-
0 Sa. EscttAGNOLLE;TAux.u· - ·v. Ex.. dadost~.w~nte a razão da abandona daq uellas cos-

porta.ilt:o, h_a :dô · pc l·uiít-tir ""qü.i:"el!- -uc:1min he tas pelo. b.•ndos de peiies. .· · 
um requcl'IC!l ~uto ao ê'O''erno un::e~w.l, e- Não sÓubora.u resolwr o proble.ma.; a. ·resen
"dindo lUfO:'w çõe~ s1b t· · o numero de cer- lara1a muitas explicações e I{Uizera.J.J. liga.r o 
ca.dos de peixo, qn d sdé t\lguns a.unos s~ t••ut :ncttJ ao movi .ento da~ gM~.u-les carrenleii 
estalJ::lecido uo Sa~co da . : u:uj:~ba. c qua~s as oceani.·:c~. mas aã:> chegara1a o. dar urna ce.uso. 
condtçõ •s i111poatas p}~a es.1a..~ coc•·e~s:.es, <JII• ""~it.11·el: · · . · · · . 
são tão prejudiciaas :i.·-tuall s yuo vi1'CJD h Foi um outr,, sabio. o Sr. Gaze =u,:que viu na. 
difficil índJsL ·i e:.tr>LCtiva da pcsc:J. desuuiç:W das a.lga.~ marinhas e dos_ ~reehs, 

Sr. pro ident.e, o r~htorio . .. •1:t e t..~wbCJu occup:l"u. uwa. g rtlnde clc.~e de 
o sn. PnESIDE..'fTE :- nf 18 v. Ex. cp1er f tlll· 11-abalh..:dores e constrtueon um r mo de mdus-

damenmr 0 r ·qu ·riwento 3 tria, n ra~:to do dcsappare:;imento de ,sas ban-
do":; rlc peixes. · 

O Sn. r.:~ciUGXOtu T At:iXAY : - N:io, se- Então 0 governo ft-ancez tomon providencL,s, 
nbor ; estou f;~.zendo alg-ouuas constdor •9'i s. e os resolta .os fora1u es~lendidos. v..ltaram coru 

O relat .r iode V. b}x. tntlicoo n. oe(;Cssi•i .dA m~iornbundancio. os taes peíxes c a. illdustria. 
de olharmos com altenção para essa cl:~SS<! des- r cco.ueçou a prosperar. 
protegida d cidod~. E ' com <~tfeito D.ll -1uo v. Ex:, . 'quGJãoccupon -~ pasta d, lllllrinha e 
està. o na tu r .. l úveir.J, c ' m •i ue pode ·i::.m •S ~e~· ·- 1111e a~,-8 olhar co.u io~l"esse para tas tas :q ues~ 
v ar o pessoal jti tão deficiente da nossa tllll · tlill!!. ter1i satisfação e10 saber po1· me u toter
rinw• de guerra. .uedio que os to nnno h 011•e <lias ~m que_se·pesca-

.At<i agora uão se tem cuidado ~isso, e _no raro ütu mühã:J e duzent.LS mil ·sardmh.its, de 
nosso codigo da l eis não npparece mn3. só d•s- lllanei:-a q11., por toda a po.rte· renasceu a con
posição r ·lntiva á pese;. e li csça. Co. ·1s~ ·ió·tJ fianç~t . · • . ~· 
rao:lopor q ue se desp Yoaal as noss s JUattiiS, jli Võ v. Ex. que este facto o tmportante. pats 
11io de anilna· se p.u;sa.1·os de ai to visn, ln<LS a té ·intertlse~va a di<el'fl:lll rawo lloreacentes da. 
1los melodiosos e raros canl:.ore•. Os sabi;l . ndustria e :tO COJDmercib"Jrancez.-<. 
desappar ·cera.w já· d•s fiorescas ci•·•·umvizi- ·A(Jr 1veimt·i;. a occ»sião para · fallar- em um 
nhas desla capital, ea daslruiçào contin,ia com c><>:~o eiULih1.r. Na. provincia do Santa Ca~b ,_ 
toda a barbaridade. rim,.. (a ·~pello P"''a o m •u ·nobre. coll g~ de tl_~pu-

Nós n ste ponto estamos ·ruo i to Mra.z.a.d~s. taçãÓ\ tmhamt)S tambem um .. 10doslr ta.m 1s ou 
l\os pai~es cidlis..'l.dos o governa olh;~. '"nto lllenó; cort·Cl~pondente -" e•h da~ cut.u ~a. 

~r3. todas estas causa!;, d:mdo pro'l idenci.ts Fran··a.· o-s:ercia-se na Cid.,.da a .. Laguna. PoiS 
~tdcquadas. becn, ' 0' pei:!;;e des.~p,Jareceu •tu~i completa.

Voo. ref rir :i. cam.nn uoo f:1ct" inleressan~e c 1ae.l e d:\quell ::; agua.~ . E com uso sotfreu a_ 
Mé de ordem -cien~i.Jic:., que occiJrreu ultima· popula\~n que s, enl~eg 'v : a ess-! t.raba.lho 
mente em ·F-a.n~.:t . se:u qu~ bauveS11e prol'ld ·nela algum~ _p<>ra ob-

\'. E x. na.turalrnenro eauhecc 1\5 consa.-vl\! ,.i r ess . sotirh1ento B isto· ou não stgn 1 de 
que se cba.m ·m sard;nlv.is de N a»te.• ("ri~o) , e incu1•in d,,5 nossos g'OI'ilro.os 1 E' ~e~de que 
t.•\.h·ez sej 1 :a.preciador desse manjar. Pot be_w : lud•• que di?: r.:~peito :.1. Sa~to. Catha;tna e nlh3:d • 
o . muu:io in teiro que •-preci:\ e.•s~ OO>Il!lshvcl 8,~ru in teres e . (Nr1o apo1ar.tos ) B Ulilll. provlll-
C3tc,·e :uneaça:lo d · ver~s privado delle, pois · da ·tão !)Q•Ju n:~. ! · ·. · · · · . 
nqocll ,~ -pehes est.<va.u . desllp ·· · l rce•~il-ln dus · v. Ex. , po•·ów, ·sr. presidente; h1 <b a.dmt
costns de. Fr8.nç#t OU, vel·· menos. app reci:l .. ol r t'~Sll de u:u cu lfo(\ que · <ae llJ:IO!l~l'llm como 
om ti •.pequenn q.uil.nLidarle qu os 1 esca.rlo·•!S sendo a urigeru do de appare~ImO!I~ desso 
d costa da Bretanha 111a ndaram urna l'Oclama- c •m ,1 .1'Ci<>: foi d " ' ido-à enor1u .. qnnnl!dade de 
ção ao governo fl'ancoz.. aves ma.riti1nas que _fi~cram:'~~ quelle p<lrto·o .~en 

O Sn. J. PtNroo :..;.::>ara. produzi!· sa ·-! ;nhas viveiro de nutriç <o: Os ta ~ pns~ •lt'?S ; cbamndos 

O Sn. E"Ch · G~.--OL' v ...... UNAY:-· PÍlr •< p:odo· bi ·.JU.tis. :\pparcc~ra.!D ·rn tal (1uu.nl!d .do 0 fi?.~
~ .... ·' ~ ' ~ rarri tal oucurrenc1.-t aos pesc,tl.ores que _hoJe 

·zir s:t.r:linbas não, men non~ad <) cnllClg'lL; e ~te 
0 

coULmc~cio dJ pei:t 1 salgado ca ;sou quaa1 de 
aparte n1os ra-nos que V. Ex.., não G3t:i be;il • . 
ao. facto Jos ·pheno .• ,enos zool<>:,ricos.( Riso.) to~~~o exemplos·que trago ·par'-,moa·r ar · qu~· o 

o SR. J. P ::.~•~:- ~iio estou :1.0 fact.o .. <l~ ·meu re11unrtw'·n to d··ve merecer a attenção do 
nada· V. Ex.. ú que cst:i :u> fucto de tudo. ..0 ,.0 :.0 .. impe!'i.al. . .-· ·.. -

• • · o . · 1 .. ~ com o o Sn. F.:s-:M~N!ILLE T.\ON.\ v:- Niio ;">Oia•lo; Em todo c aS:> apr:s~nto a. rec ~a-.;--. d3. 
ma:s · estra~bo que v. Ex. -me inte~r<)lllpessa mai~t· pro~.zer ·.e cr 10 que o ~:!~r'e"~f~·;~so, 
õlMim 'lua o.do estlt.v~ lrazcado :i. comnr:t _um I ma.!tnb~ '!.ue .. e ~a?::rn compe t~ :há, de satis• 
fac,~ 1 ·n·"-ftP a ut · ·e: q. ue tuns tra ·que nm gover~ d r ·solaça.o as as per~ •.. . 

"' ..... ~ . . ~ nata ·nt ·. • ... r ,.. •' 
no regular utten rle p .. ra as co•1SS.S meno~P.S'llll : I~ r-oa~ P · . - · • • te (lê}: " . · ,. 
e.pparencia, was que têm ·muili\B·vezes grandes I . O m_eu r-:'luerliilento e " ~egtUA .· . 
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Vem & mesa, é liào, apoia.do, posto em dis- ! 111m, Sr. escrivão de paz d • fregueita do 
cussão e approvado o seguinte i Senhor do Bom fim da Nuv , Boipeba. - Jo~é 

Rsquerimento cis~Jo que V. S. lhe dê trasl do do teor d~' a.cta I 
Tb.imoteo dd lo,.lello, a bem de seu direit.ú, pre-

Requeiro qne se pe~a.m inforroaçõ.e< >l.O go- da eleição a que SE'I proc~de11 ne<ta f1•eguezia no 
Terno sobre os cereados de p·~b:e qu e se tem j dia 22 d~ J11nho. proxuno passado, pa1•a um 
ultimamente estabelecido no sacco daJurujuba, i deputado g erai. Pede a V. S.-E. ~· ~f.
especific mdo o numero e as condiçõ:Js das i Cerl1tico que_ não pos~o da:· a c ~rttdão que 
concessões. -S. R, Sab das sessões, 3i dd J ~ede o sapphc:mte •. porque me fot tomado o 
Julho 4e i8B2.-Eseragnone Ta'lf1'!ay. I h~o de notas, no d1a 22 de Junho, pe~o pre-

• · · · · 1 sid~nt'l da mesa elettoral, o. qual me fo1 apre-
0 S:s;. Oarn~u:·o da ~ocha :- · se11tado no dia 1 de Jnlho, apenas p~r~ eu 

Sr •. ~res1dente, ha. dJ.as quando ja est:w~ reco- transcrever o. act~. dll. •·leiçao municipal, finda 
n.hec1do por esta augusta camara., recellt _doue a qual me foi e:ó gido pela presidente e mais 
documen~os que provam que l!a. freguezttl da mesarios o dit J livro de not~s. o qual ain~ 
Nov~ B_o1peba, termo d~ Tapera::~ pe!·tencentê conser.va-s~ em poder do dito presid ·nte, apeza.r 
s.o diat.rtcto que tenho a. hon:a.~ de represen:t•lr, de o ter e:s:igido por mtütas ve~es e este não me 
deu-se uma ~r-ude na eletçao 1>. que alh se o 'luere1· entt·tagal'. do que de tudo dou fe. Eu, 
pro~edeu llQ dia 22. . Herculano Ft·an cisco Affonso, esc ri vão de paz 

TIVe n~quella:, paroch.llL !2: votos, entr<l- e da subdelegada, que esta escrevo c assi:;-no. 
tai~;to que a.ac:,ta apenas menclona quatro. Logo -No·ta Boipeda. 9 d,~ Julho de 1882.-Hercu
apo~ a ele1çao o meu fiscal protestou eontra lo:no F'l-o:ncisco Alfonso. 
sem.elh!\n.te ft-aude, mas a mesa que era una
nime contra-protestou, nãO CJUiz ,, tt~nder is 
reclamações do meu thcal. Os cidadãos que 
solrrerazn. esta. sonegação de votos enviaram-me 
os documentOs pelos qua.es fica bem 'provada 
a fraude a que a.lludo. . 
Gompreh~nde V. Ex. que pouco valor tem esta 

fraude com relação ao resultado final da eleiç:1o, 
.porque sabe a C3.1llara que tive 800 e tantos 
votos quando o metl competidor teve sàm~nte 
300 e tantos, ma!l em homenagem a esses ádl 
dãos, em respeito â lei e p!ira qu,~ a fraude 
não contÍJlue a ving.tr na. eleição, vou manda!' 
& me;;a os d·msdocumeni;Qe, pe<li wio a V. Ex. 
que os rewett.a á respectiva commissiio, afim de 
que ella os tome na considemçã.o que mel'e
cerem, e que sejam publicados com estl!.s mi
nhas poucas palavra.s. · 

O S11.. PRliSU>E~"T:E : - O pedido do nobre 
deputado ~~erll. a.ttendido. 

O :Sr. Carvalho Rezende re
quer ur.'!encia. por 10 minutos pa.ra cilllmal.' a 
a ttenção do gove1·no sobre o ass!lssino.to do Dr. 
Lebon u fund11.mentar um reqtterimento relati
vamente ~o a ttentado de que acaba de 'seJ' vi
ctima o E:s:nL Barão de Cong-onhas do 0:1mpo. 

Posto a votos o requedl\lellto, é 1pproyado. 
0 S~. f'aESIOE)>'1'E :-Tem a palavra. O nob:re 

deputado. 

O Sr. Carvalho &e:ll!'ende:
Sr. presidente. e pat·a desanimar o que actaal
mentc so pass entre nós com rela<;ão â. sag-u
l.'anç<> iudivi.du~l. 

Uir-s \-hl que nest~ pon.to retrograda!!l.OS, que 
o pu.iz se UQl"ba.risa. ,c, 

Dos portos do no r te e do slllnilo cneg'a vapor 
que não ll:JS tr~ga COillristadora.s noticias dos 
mais sel'ios attentados contr:t o. vida e proprie
dad~ do cidadão ; e ainda a.ntc-bontero os jornc1es 

.Doaumentos apresentados pelo Sr. dept~tlulo que vieram pdo paquete nacional Rio Nerro, 
Carneiro da Rocha informaram-nos de dous hctos g1·a.vissimas 

occot'l"idos na. proYincia do Rio Grande do Sul : 
Nós abaixo n.ssigna.dos eleitor o'> da"ta fregu ·• o liSS \SSÍn •lo cio tenente-corond Pompeu .Tose 

zia do Senhor do Bom!i.m da Nova Boipeb·1 pro- de Sour.,. e o ussalto e roubo na propriedade dn 
test:~.mos e juramos em juizo on fór,\ delle que L). Claudi·•na Rod:·iguos d:t Sih•n., que. p·'b co
votamos para d·,putad? geral ~a elei~.ã , a. (IU\l ,e · r q;om. e denodo q'te os~ento~. faz-nos lembt'M 
procede11.neste colleg-to no dta 22 do corr~nte a.s anttg.LS Spartauas. · 
no Exm. Sr. cons&lheiro Dr. Antonio C:t!'nCll'o N'a :•l'OVinch de Minas ha cerca de t~es 
da Roch~. e oo~o . apurAção dolosa f(,i t:>. pela aüoos, 'esmhel~ceu-'e nn.s 'tm.111ediações da es
mes!L sew.pernuttlr:exa.me desse resultado cou- tl.'ada d<l fen.·o D. Pedro U uma qu:1drilha de 
trano a~Slg.IIlUllo!ro·:Presente. salteado1·es i~lianos, qll~ vivem infestàndo og 

Nova. Boipeba, 22 de J11nho de f882.- Jose municip"o.> de .Juiz de Póra. Rio Novo, Ba.rba.
Thimoteo de i}f:ello.-Jot<o PeTeira de Mello. ceaa, S. ,Jose d'El-Rei._Qu,,luz ~outrõs . 

. -~ser,, à~,·eíso }<!se A_ s e •·aM.Jo. Ha um a~~o mais otl mono,, a pretexto de 
O conego v1gano collado, Feh:x: de Sa!lta Tha- co1upr"re,u geneos de lavours cinco desses 
reza ~e Jest~s.- Ce~estino Jo.se Ve.nttwa .. - b~,ndidos d'rigiralll-se em pl~no'dia â. fazenda 
Narc:so H. Lopes Dt&art!l.-V~ce».t~ FC7'Y'tJWa do abastado ~ropl'ietario o oclo<>enari•J capitílo 
d:a S1lva.-H~~rc~lano Fl•a.nciscl) Affonso. Vital Antonio de Campos, ,, q~a.tro leguas de 

Reconheço seyém proprias as :firmas acima, Barba!)ena. e ahi. ã_ falsa fé, s~guraram-no 
do que dou fó. bem como '' .sua l'espe;t.wel seuhol'a, amordaça.-

Em testemunho da verdade. esta~-a. 0 si<>-nal ram-nos e.depob>.<le os t'~cb.arern_em um quarto, 
publico.-Hercu~ctno Fra.ncisi:o Affonso. 0 

· s.poderararn~se d~ quan.tta. supertor a 10<~0$. 
• . . . P ~las proVlde~Cl;ts . que logo tomou o ca.ptt<io 

Nova Bo1peba., 22 de Junho de 1882.-Her~ Vttal, conseguu.1-se s. captura des <es bandidos, 
~u~a~ Fra.nç!.sco Affonso. que-foram.processados a condemnado~ .. 
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:Mas não er:: isto bast:a"'!te ; a imprensa ~h!'-j Si é intn.nsigonte em ~ aos pr-iitcipios 
mou ~ at_tenç~ dll; :~odunntstra.ção e da. poheu é a toleraneia e!ll pessoa em relação aos homens. 
da mtnha pr .vtncm mostran:Jo que esses cinco ( s c . · . • 
bandidos nii.o .operav~m isolad&mente • pelo > -R. ANDtDO DE, 0LIVEIILI. .- E nm ro-
contra.rio fuzbm parte do uma. quadril!~ bem manca •JU'! V. Ex. está escrevendo. 
or~nizada á qual se d "viadar c.~ .. som tre•roas O Sn_. CARVALHO REZllNllE : - Romance o qne 
nem piGdade. "' 0 e•tou chzondo relativamente ás qllalidades do 

Nada sa fez, e !1. eon1nquencia 'oi que conti- E1<m. ~~r~ de Cong-oll;ba.s do Campo,.rela.tin
miaram as dep,·edaçõe~ " os r?ubos e m 1~r,.,.a mente~. esttm:t e ~spe1U! de que goza n~ su& 

.escala., r.lv.gando-nos .. ultim:~.Q).ente n infans''ta. :~·eguez1a. ~ De_a~~pe::m_e_~ ~CJ_br~_dep)l.ta!io ; não 
noticia .J.o .BS!l.S>Ín:J.to do empreiteirÕ da estrada. n_a. de soro seU JUIZO qne f~t'il: ·esre·_prestimôso 
do fer ro D. Pedro 11, Dr. c. L~bon, en tre 0 c~dadiiJ perder o 9uer que S ?Ja na JUSta con
Ca.ra.ndah.y c Queluz, no lo"'a r denominndo- stderaç:lo de que e morecedo~. (Apoiado3.) · -
Barr o Pretó, conseguia.do e~cap •r mila~osa- _Vou _ ma.nda.r á mesa um r equerimento pe· 
mente o sen com1unheLro Dr. José P~xedcs dtndo ?JlfOrma.ções acerca. do facto. 
Rabello Bastos. Ass•m procedendo. Ctlll1pro apen~ co:m nm . 

Co nata q~e- o gov~:rno, á requisição do dele- •lever de opposicionista, &em eJ!llennça de que 
gado de ''oltcta. d·~ . Queluz, mandoo1 uma for~ o governo proceda com a energta que o caso 
de 20 praças parn a uxiliar a. capt11ro\ destes ban- t·,~q· oer. · 
didos ; mas oomprehe nde v. Ex. ,Sr. pre~ideni:,. , Nestas ultimos ~m~, Sr. presidente, o go
compre~•mdo u cam.Lra que ·é indispensavel al- verno d? nosso pau tem adoptad_o um systema 
guma cousa mnis.(:l.poiad.os _) E' inJispenSll.v~l v rdadotramen te com. '}'lodO i profhga. o . abuso, 
qu•o se tomem· todas as providen<!i:l.s no sentido lll!'S con'>erva o_ funccto~a.r1o,q~a.ndo mala tarde 
de z:arantir a_ vi~a ~ ,. propriedade do c iru•diio nao é ~lle e logudo ~ ate agrac1a.do _ Snbe_ a ca
(apolados); e mdtspensavel um pa1-adeiro a rnara que nesta ~e._sl!l, respondendo á tnter
ta.ntos e tiio re1,etidos a.ttenl ·dos. (.4poitulos .) P7~c.çlio do meo dlStincto comp~o.heii'O de oppo-

Da-sr!, entt:eLanto um facto que não deve stçao: ~ Sr. Dr._ All~e. Figueir11, o nobre 
pa~sar d• saperc.- bido • . A!J p~ 0 q ue ti.S au- ~x-mt~stJ:o. do l tnpel'lo dme em quatro~
tG~idades most.mm-se i mpotenLes dia.nte do lavrn.s IDClSJV:ts-que os '!S~tuto_s ds. eo~panhla 
er1mo; ao passo que grandes f 1cin ora.s nas- de c:u-nes verde;s do Rectfe nao podtam ser 
s:eiam impunes p olas n :ssas villas, cidad~s e ·a pprm'lldos por 1550 mes~o qu~ o contrato ce
~té P'?r ~sta c.'\pital. a policia é de nma bran !ra 1 ·?ro.do com essa companhta. ferta de frente :1 

sem hmttes em promover d ·sordens a disturbios lei de i~60 - · 
em incomm od&r e persegáir os cidadlüs paci~ Pa.re~ta que. se não ~elo_tel_egrapho, ao m enos 
ficos. {Apoicv.los.) • . _ pelo_ pnroen-o "IIP'•l' aevi:!\ 11' a e~oneração do . 

Em 'uma. c'Lls sessões passada.• 0 n••bre depu- prestdente de Pe!'nambuco. 
tAào pelo 7° dist ricto da prol'incia. do r: i .. de O Sa. _ ~LYSSJ!!S ·VI.u.'N4. : - Não ajloiado; o 
Janeiro, o Sr. c mselheiro · .Almeid:\ Pel'ei!':\, nobre aun115tro do imperio n(o emittiu juizo. 
eow>O~n_icou um a.ttenta!lo ;naudito : om dele,!!ado O SR. CA.RVAL'EIO Rv.INDE:- 0 que nós vimO!! 
de pohr1a mnndaudo prender um juiz H.unicipll-1 foi o nobre e:s:-presiderite do conselho em op
pr~prietal·io e nlé em e::s:erdc.io da vara de di- posi<}àO no seu comp~n.heiro attenua~ào esse 
rett.o ! acto, e estou convencido de que esse f unccio-

Quasi &O mesmo tempo dava-se em minb.a nario ha de acabar com o titulo de conselho. 
p ro•-incin o se;tuiate _fu.cto. · Vo:i:!S :-Já. 0 tem. 

Urn subdelegado a fronte de u m grupo de 
turbu1entoo; ten tava invndir o domicilio do O Sa. ~UVA.LB~ RmzEl'.'D!' :-Então a.lguma 
E :-:m. Ba.r1o de Conzonb:us <lo rampo e teria cousa. mato t·, Ba.ra.o do Rec1fe, p;Jr exemplo. 
levado a e!feito o reprovado intento si não fosse O Sa. AlóDRADI FrooBm.A. · :~Btrio du Car-
obstado pela p!rte sã da popnlaçil:o. q'ue tomou nes Verdes. 
naqueU.t emergeneia aattüudeqn~ devia toma.r. O Sn._. Cuvugo REnNDl!l :- O outro facto 

o Sn.. CANl>!DG DE Or.tv'll:lR.\ :- Não é tanto e ainda rna.is grave. . • 
:~ssirn ; $iiO ":ug-erl\ções da imprensa. O nobre deJlutado pala Par1hyba do NorLe, o 

O Sa . CARv.u.uo Ri!ZENDR :- Eu não preciso Sr. Dr .. Carnetro d~ Cunha! contou.nos horrores 
dizer à cp.ma.ra quem é 0 Exm. Ba.do do Con- a _re~pelto de um Y1ce-pr es1dente d oqllella. pro-
ganhas do C!tmpo. · nnctn. _ _ . . 

_ , _ . issa exposu;ao fo1 em toda.a as suas partes 
O SH. 0LY)'rl'lo_V.~t.LAJ)AO :-E um Mmetro confirmada. pelo Sr . Dr. ~fa.noel Carl011 de 

q ue honrn. a. proVlncu. _ _ Gonvêa, que não póde ser saspei to ao governo, 
O Sn. C"nv.~tao Rv:=»li:-T,.lve7. n ão ba.jâ pois é o membro mais votado.da commissão de 

u m 5Ó deput •do que nio t enha. ouvido fa.U r orçamento. 
deste honr:~do Dl",.?.il ' iro. Perteac ·ate a. uma Entre eiJSes horrores eu me lembro de que, 
4.\s fumil ias m.n.is distinctas da minha (lrovi.nci·• , tendo esse vice-presidenLe de 'effectuar um certo 
r _espeitavel por todos os títulos, de uma hones- pag:;.mento por series, s.~ltou ]Jela primeira · e 
tida.de a toda p~w.• e e:ttr-'ma bondade para com pela aegunda_; comer.ando pela terceira pa!'a 
to~o~. o Exm. 'Barão d.e ~nS"onh~s tem.-se con- favorecer os seus p:trentes _e amigos do p~it~ . 
st~tu1do na sua. fregqozta Ut~ta especie de pa- Um seg-undo horror fo1 fazer nm eontra.to 
trt~rcha.. voner:~-do por todos os seus com:•aro- nlt~menle oneroso aos cofreá provinci&es com o 
ehlanos. (A.poi(J(ios da opposiçllo consll'nla-:- j _orn&l de que elle é ~roprietario, figurando 
dora.) t~ira pe811õa. •. 
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Pois bem; este vice-pre~id·:nte contin ·ía no ! era ob~ign.toria 'nu não, si. o go\'CrllO .podi:L ter. 
mesmo loga.r. e estou.certo d1l qu ·, tambem ha ' ds.do su:< approvaçiio a. este acto. som depen
de aca-bar por s ·:r el:•::iado -~ talvez agt"&l!i;tlo. j dcnci:• de bomllogação d.:~ parlau1ent o, c te. 

S"'be a cam:u:·a ou, pelo mcno<, •n.l>em os c.1l- 1 c~. . . Para meu c .,·la.·e cimenlo sobre e!ites 
.legas <),ll:! convivem tni\Í-s.dc perto C01011lig ,, ! [J.Jn,tos. eu prccisa,,n. da. cópia do contrato.. · 
quanto .e pr ·cari~ u meu_ o.;t d? de st~-ude. q tanto I Ue que 'lllG ser\·e ss.be;o que o gover:o.~ n.p
osfor9 ~e sacr;ficlO Ule e pre··1so e1u~Ngtu· pJ.:'<\ . proro:1 .• cont •·:~to. dedo qll~ e o con~nto JUStn.-
occu,.ar a ~ ~tlban!; mas,.do~Je ~uo acl! te i , 1 1ae~tc ' lue ca não ~onhcço ~ . .· 
malld .to, Ja o~ d~;~~ e. rer>lto, .. c· ast·: · o :uen Eu, t,urtnntv, rellero o ··o_u ped1do de mfor
posto ·:1 d1 me o heno ahandonnl-o UtlliU tanta ·l1,..ações co;n um novo reque~ltlll~nto p~rn que o 
sequer. A'iui hli I ele enco . tL·~r- ·~~ se.npre, gov~l'llO 10!\Ude á COlilmiss:lu de c llll3.;>1lS inani
s~não p:lr · . uxilia.r, como era m ·u d0s ,~o, ao "i. lll·~-~ .cõpia do e_ontrat , cele_lmdo ~elu., o~.a.ma~a. 
menos para a.eu~nt~a.nb o.r os •neus illust res com- mum c: pal da. .-or to com vs Srs. Nune3 de Oh
panbeiros de opp..tsiÇã.o na cr· tza l• p:~t ·i ')ti~ ,·eira & Com!• ; e de uovo m.mif ·sw~:~i a uiinh:t 

_contr . os d :sva.río-; politico .• aJministra.tivos e estranhdza por lli\O te· ymdo esse :~<:to S. cau1a.ra.. 
n nanc. iros de uma. si tua~.ão que teru feito. in- dos S r . d epa tll.d03. Ell entendo 1}11Gé obcigação. 
teiro juz á. ph_r s ,. q_u , . em França. tçr do g-o;·~rno r~m~:tcr ao pa ·l~u~ento lod~s os 
DOil-se proverbial, G:ll Clr.,umstao .. ~ i :s ahãs aclos ra .erentes a ·c:un ra mumc1pal d-:> R10 de 
~llito di de~ ·nt s : o: Nad.~ ~em aprGudid<>. nnla .hn"'i~· · ; lO:tl.:iroc qu~nJo. ~~ tr::_tu d~. _irn)l!lsto 
tem esquecido. , (Muit-o ·•em, mw!o uc,•t .) Cl'Cado e C'Jbrndo sem a.utonzuçao leg"tslattVa. 

Vem á mer;a., c lido, apoiado. posto tu di•- • POL' .aiior~ limLtO.ul: a. estas o?serva\.zíes. 
Cu$sâ:o e adi:J.d..) por haver pedl . ..to " ,.al..vr, 0 VolLaL·et o.. t ·tbu~a d~~ms .de t_et· ~óp1!7. _do con-
81'. c ndido de Olh·eira 0 seguinte trato, ,>aru. dar ~ br. cl!e a UUD;h·• o .lllião • . 

·. • Com - ten~o alnda al ,..uns •n111 utos à. mtnha 
R equerimento dispoJsit;.à 1, tr:~.ta~c i de uw nutro assu•u ,,to igu.'ll

lllente imp.ll'~lllltC. 0 nuuce depa tarlo pela. pt•.;-. 
Re 1uei.·o que s · solicite do ~;overno, po~ in· vinci:1. d Rio de .Janeiro,o Sr. Ferrei•-a. Vianna, 

~rllfedio d11S .win~ste ·iós do i ... perio e da u:.s in teres> •ntes inY~sti ~- •'}Ües. quasi_'c:.cava
JUBtl~:t, a .egumta mforau~iio : \:iíes q u l3 fez sourc dt ve rs•>s sea vi.;os do orça-

Qua.tls· n. pruvideucias tÓmadas 1)el· ~ pt't;lsi- ; me~to do. '!liui_te.rio ~'> ~m~et·io. refll!'Íu•nos 
deute 0 cb.efe de ·[> -liciad~ P"O'tÍncia ne .Mi>t<LS! U.[Ul l l, ll<\ lustorta e•trlt.ISU >liDd .q .. e u~com-,. 
rela.t vamente an atterita.!o de · ,1 u~ . a.cab.• de plet.•, J" coutru..to. cel~ b•·adn · pat•u.. a i'ubhcação 
ser .victima. o E:x.n .. Sr • . B:\.ol!tl de Gong,1uhM Pt• F~o1· ' Bra;~/.ums~s 

1 
de )la,·tloS. O :no~~e 

do C~r.ipo .• S. R ... SuJa das sessões, 31. de pe ~to:l.-l • uã.o pôrle apau •• ar todo oiiu deste na-
Julho de 1882. - Caroalho Re•cnda. l;'fl t' lO : entr~ lauto nisse o_ ·bastar. te p~r<l. q~e &e_ 

· ·· · · reconhe~·· que ce::c~.:.~.!::f50:.0.00.$ nos tem . cus-
O Sr. Felicio- dos Santo~- . t:ldo este :!' ·~)'Jço . :l .. ·.Ex. f!'W.o .. ttrJu na a.prc~ · 

Sr. pre>~i:!ente. b.à algua :· d - . <:o apMn~· ã. con- :cilló<ào dov.!llor, ~~~(Ftorn;Brazi!i.ens •:s ; .mns· o 
sider•o da ca1n •xa ·-um reqa~r iu1ento. 'l " 6 · que ell ci\IJ sei <i :-\ , Ex. ~~,b ·, pelo 01erios não 
foi · :~pp •·o~ado, i!Bdi'ldo ao gove ruo CÓi>i:~ dos o disse. ~ t{ue e ·te dinheiro Ioi eo;.a ~let:unente 
:1ctos do poder excc:J.tivo ·'lue ap~ t·ov:.r:tal o perdid '· por 1uanto uào t~•nos nem. te:-e•nos jà-
contrat!) f1'ito pda carnara tnu•tiCi]'"l do Ri•• mais :. FtrJ1'a 'B1·a~ tiensi~. · 
da Janeit•o com um~ firma. social, p~ra o s rl'i o l::s;a ··lblic-•çii:" :i feita n:' F;aropa :1. e:x en~as 
dapesa.ge~ .oga::lo em ~;~é. Acall 1 l · r ·cc~le•· dn.r;m·erllo br;\zileirn.al> ttnal pertenrea edicç!o, 
~sses P;&P!llS, ·nvtados pet_o· g-overno. m:l.<. fi;1oe ~1 . _IJ l'LtUe, co~o e:"<HI>l~n. s~b ·• os 11 ~1balbo B::lell
ul alb1s . O go,·erno, sat1sf:\:.:endo ;\ rc.1 · lstção · tlfiC<•3 d a un ~ort.anc1;;. <iest,,,. wto !JOrlt!m ser 
de!St:L ca.roal't\, remctteu os ~eguintcoo p , pei.~ : \ feitvs por erl itores p~ ~ticulal'<li ; os l~itores i>ão . 
UlUII por ta.ria do· ministerio •lo ilU(IG"l\1. o.;) 5 IC ·muit.o j)Oil COS c .. rla c:s::e ,apb.. Cll$l~r! .. UIO Pl'eço 
On~ub ·o d o iSSI declarando que. tentl s ido 

1
. fabulm-o Tn.cs cdtç.õcs ·te;uand ... ro ~n1>1·ençilo ou 

«>nault••da a s·JC~iio dos negocto3 <lo iu1 ,mri , 'd<L~ .g • •ndes :a,;s•>dn..;ües s .ie utifi~:<~s. ou de 
.d1) CQnselho de estado sobre .um contr:tto com; Lm·rl..<.protcctr,.rc< dtt .<c: enci:·, ou d<' S$ 1•V··rnos 
aquelh secção. ' J!iD lhe acho\ VI\ v~ ta~cns > il1ternss:\ lo~ J!.CSlo:: "·1·viç" (),-~lo: . ! ;~ Fl~ra dt;l 
aenllo na. parte · r- ·btiv:~. ~ pes;•ge ., d .•.. 1'-\d•l. 1 ~l al.'lin , é .nesth•avcl o ~ ·•a ;•ubli '"ção u'ro:t 
Isto n>W é a approva~:to . <lo . c~ntr:~.tll. ··. Eis o j•:gloria par~ .• , . pai:r.. E entnH nto1 uindn: não 
OUtro do.cumen~·l (li!): C ;tEÍ oropl ta l\ · Sltll edição e já. IÍ · uwa obra 

ta · direetori·a . ...;..M:ini terio · dtls ·ne»od••s do I rarissitua. . · · · · · · 
imperh:-Rio de .Janeirv .Jio 2tl·de' ~ove .. ~l"i 1 _ Q'letu qnize· pos 1i~ . . e :,e••tpL•r do que 'está 
!le 18~i .. ,, · ·: · ·. · t unp-es· ·• e pr:.e•l"nl-o na huro.pa, ho. d.: po.ga.r· 

Sua M .ge•ta•le , I.uper:W.or •n:1.nd~ ·'lc ·lnr .<r · bo::s c 1n tos d~ r;,is •. [>or.1ue. coruo.~ cd!~o per-
. 11 · · 1 . teuce ·o Hr.wl. poucos e:s: mphr~s la uP.aw e 
a lma.. carn&r:1. mnmr.tpa. em : sv•;sta 11u S!l'l . · • d · · 'd ~ 1 · 1 ·ur h ' · · 
offici • de 2t dó CórréO.te m·ez .:1ue ,·ca ppro- <1.-;ses ?et:;tn. " .,um Oi pe ~ n . •ot ecaa pu 
ndo o contri tO celebra' lo coa: Nua~s de Oli- ; pelos / 10?'. llll:ldOrl:_s. . . . .. '· .. : . . ~ 
veü:a & Comp. pa·r:,_ :0 - se/viço' de p ~a.zeat de · Os ra.sc~c.:llos. t;pe•l:l.!! ~ubl,ic~dos. s~ en~ados_ 
gado em o no•c>. ID"-taih•1ro dl) Sanb C:·uz.- · P~:r. o. nuS•" p;.u •. Se!'», P11rc~ •. cunoso () en:-
M l I>· t 1 ·'n· · · ··'·D· ·· . · . ,C. 1.· · ., . 0· l ·to em ·1ue e vorq .o govo:rno.s1. lr>11em selem nn.oe rul ,·,e~., ~•uZ"~t r,p'tas . . , ·n~T"'.- : d 1 · · 1 - · . . 9. . . . .. . . 
director, ilf a,w:<l Jei?.ti~ • Fen·r.ira.. . ü 'li. c " •tan: ot l' . pron·:a :·o.' "''l'll, p~rfl .l~ nm.,. 

· · • · ... ·· · : · .. . · .· ·• .... ·: ·' . :<·H~" s •he o ~e.~ar>\'11. ellfls. ··.· . . . . . 
> E ma.u1 n ;da.; o~a.. eu niio m11 nd :' ped•~ - .st·<~ C .1u·pmnt .• u·:;,,. , ~ej:. e~p~o::i;.li?'' ~. de~\aro à 
1nform:~.çlles · senão para. sabor !ll a pe:ll'geu1 1 camaru qac gosto muito d« sciéncioi · boiánic:i e . ' ·- ' .... ,. .. ~ - . 
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Requerimentos a. estudo em algu'mas horas vaga.~. Por is150 
tenho procurado ver ao menos um exemplar da 
grande Flora Br{l..--itíensis, mas não consegui 
até hoje encontrar um. aó e~empll'.r completo · 
do que estâ editado. 

Quand:~ fui cÍeito deputado na l egialatttra. 
passada, lembrd-me de obter para algumas bi
bliothecaa d! minha. província exemplareo d:. 
Flora de Martins, porque ::t maior parte dos 
vegel.ae!i- descriptos, claa:siticados e estudados 
pertenmm i provinda de Min~s (muitos apoia
dos}, p::uoa.iso terr~stre dos naturalistas, ooml) 
dizia. o bom Saint-Hyl:~.it·e. (Apoiados.) 

Requeiro que se solicite do ~verno cópia do 
contrato celebrado pela ca.mar-tmunícipal oom 
os Srs. Nunes de Oliveira & Com~;~., .Para a. pe
sagem do gado no ma.tadi>Uro.- S. &. -Sala das 
s~s<õe!, 3i de Julho de 1382. - Felici o elos: 
Santas. 

Requeiro qu3 se soliciíe do g-overno informa
mações sobre o d2stino que se tem dado aoa 
el:emplares da. pa.I'te j â publicada da Flora Bra
siliensis de '•lertius.-S. R.. Sala das se.aõe•. 
31 de Julho de 1882.-Fe!icio dos Santos. 

Comquanto tivesse a honrá de cuhiv"r re~ ORDEM DO DIA 
laç.õ:s. p<u:ticulares com a.lguns ministros que 
fizeram parte . dos gabinetes que presidiram os eo·ntinua. a discussão do orÇamento da agri-
destínoa do pa.iz dora.nt~ a legislatni"[L passada, cultura.· 
apezar mesmo da .boa vontade desses fuilccio- São lidas, aDoiada.s, e postas em discussão. as 
narios publicos, não me foi possível alcan~.ar seguintes emend:li> : 
um e:templar da. Flol'a ! · Em,~nda ao § 22 : 

T~IIho informações de qne não é possível col- Accrescente-se 120:000$, pl\1'!1 renovação do 
lecc1onar taes exemplar<Js, porque mni~as das cont:·ato com a c;)mpan.biu colon isadora de 
riquíssimas estampas, muitos daquelles impor- Hamburgo de 1819, podendo o ministro rever o 
tantes fascículos f<~.ltam ji completamente ! mesmo contrato. 
Dizem. que- as folhas remettida.s de Europa são Sala dss sea~ões, 31 de Julho de 1882. - Es- . 
atiradas em uma sala como pap~l inulil e talvez cragnolle Ta?-may. 
tenham ser-vido de papel de embrulho. Ne:n as 
bibliothecas . publicas são remettidos ! Não e Emenda :.o § 27 : 
preciso nada mais para. demonstr:t.r a. maneira Augments-sa com 1iQ:OOO$. p.'l.ra melhora-
por que entre nós se cuida. no progre3SO da mentos dt fabl'iea de S. João de Ipanema., du-
scíencia, (Apoiados.) rante o e.tet-cicio. 

Nos nossos orçamentos a verba continua . a Sala. d:is sessões, 31 de Julho d3 :188'~.-Be-
ostentar-se aunaalmente... Talvez parcç~ isso :::erra de M ene.::es. - R odrigt,es Peircoto.
sufficiente para. quo se fique sabendo na Eu- Uty11ses Vianna.-F; Sodré.- Rod;·igues Ju.-
ropa que o Bra.zil arrm e prot~ge n. botanicn.. nior · 

Si, porõm, algum brn.zU·liro quizor estudar a Fica elev~da a. 155:()()(.1$ a. subvenção á com-
botanica brazileil':l,não a.char:i nem no mercado. p:.nhia b&b.i:m.."'. de uaveg;Lção, sendo obrigada 
ll.em mesmo n:l& blbliothecas um ex.empl:~r da. a. mesmo. companhia 11. mandar os seus v:~pores 
Flora,<lue tanto nos_ custa. . aos portos de Sa.ntarém, c~ma.tnil, Barr.\ do Rio 

O Sa. ANDRAnE FIGUI!IIll.A:-E nos ha de de Contaa, Akubaça, Belrnonte e Santa Cl'nz, 
custt.r. fie<Lndo ·auppri::uida. a subvenção· par[l. o serviço 

da navegação du Jeqnitinho.p.ba, ]l)go que fõr 
O SR. F:&Ltcto oos SAl\"TOs:-Sr. presidente. r ; s'iudido 0 · contrs.to para. essa navcga~.ão. 

como obtive estas informações, qo11ndo pl"etendi s. R _ Sah dlils sessiíea, 31 de Julho de :1882~ 
obter um exl!m))!ar, pódo ser que olla.s :nii:o -.intonio Can~eiJ·o da Rocha. - Fm.Jtcisco 
sejam: e:.:actas-:Não qunro crer ~m tanta do.sidi~. p,.i,;c., f>a.railio. - Rrxlo!pl1o Dcmtas.-Ildo
Preliro snpper que oa miniatros meus amigos, (onso de.üaujo.-F. ·Sodi'é.-Rodrigue:l Lim.a. 
estimando como merece a Flora,rec~iaram que -Juucncio .4.l-ces.-B(llélo da ViUa da Barra. 
cu quizes!e con.e~rval-a: para. mim em vez do ,t · p · J. 
mandal·a para alguma bibliothec:t. de minh.a -. ra1.1JO m 

1 
.. ,. 

provincb (nao apoiados); mM, qu·ondo ~ssbu Emeoda. ao§ i9.-0brns pnblíc~s.- Em lo
fosse, desde que os cofres publicos paga.LII esta. ga.r de 60:000$ leia.-se 22f: 00.~ d0dtill1dos & 
ediçio de luxo, não seria. muito de-e;;traitba.r su.bstituição do m:~terial empreg-ado no melho-

- gue a mim, que sou de;lutttdo c cultor dn. sdoo.- ra.mento e ronsen·a.çiio do porto do Reciie. de 
cia, s J me desse tambem úm exemplar. (Apoia- a.ccàrdo coni o orçamento :J.presenta.do.-S. R.
dos.) Creio que nenhum dos represen~n tes Henl"ique ?.1 arque.~. - Alco(o,·ado l11nior. -
do_paiz tem a gloria 9 0 prazer de possuir utn Ulysses rian11a .. - Soeza Le110. - Jose Ma
exemplar ·aa. Flor&. de Ma_rtius . · rian.no.-Gonçal'l'es Fe·n~:ira.-Mane·et Por-

ttUa. ·· 
O Sa.. h'DMDE F!GU:EIR.A: -Tah·ez que nem Ernendn..-Fict~. 0 governo autQ.riza.àoaga:ra.ntir 

~e. ter ~sto ; _eu pelo menos não sei c tenho juros àeG oto até 0 capital de iO.OOO:OOO$ ás com-
eJ.to diligencias. . _ _ pa.nhias ou particul&res idonsos que se propo-

0 Sa. •. F:mucto nos SAN'%0~: ;-:-R~queJro,_ por- llham a <lesobstruil·. cana.liza.r e n:~ovegat- a. 
. t~nto._ que o governo nos de mforma,~õ:,s sobre j vapor os rios n><ve~y~ís.d? Brazil, organizado ·. 
o_ .d~st1no d.os exemplares da Fto1·a de Mar- ~ pre,·ia:~I6Dt_e pe!o :~Jnt>t''_no d · ag-r!eultu.ra o 
tll!S- ' . . . · pl:mo gernl d::L.'ITta ifao fluvtal do Im;:>erto . 

. . . 'íêm. i nie~, sãolilos, t~-;~o~a.dos, · postei; e~ I Sa.b dn.s sessões. 3! d~ _ J ttlbo -_~o - 1882. -. 
dl&Cil8são e a.pprovados os segum·te.:; · · ; M at&a .i[ (lcljadq ...... I gn.acw M (J.,rtms . · _ . 

v. m.-26 
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Emenda a.o § i9.-Diga-se:-elevandtNe esta 
verba com 251):000$ pa.ra li.S obr<1s de desob
strucção do Rio de S. Francisco, do Sobradinho 
a Jatob:i., durante o exercício dGSl3. lei, sendo 
100:000$ destinados para os estudos necess:Etrios 
ao levantamento do plano geral da viação ilu
vial m Imperio. 
. Sal:l. das sessões, 31 de Julho de i882.

Matta Machallo.-Ignacio Ma~·tins. 

o Sr. Prado PiD:J..entel:- Sr. 
presidente, sinto que ms tenha ca.bido hl'je a pa
hwra. Estou incommoda.do; e, infelizrnente, o 
meu incommodo de saude não ê da Ol."'dem' 
daquelles para os quaes a hygiene aconselha o 
uso da tribuna. A felicidade de sofft•er taes mo
lestins Deus sõ dá nos seus escolhidos. Portanto, 
preciso muito da. indulge11cia. desta augusta ca
mara, porque se ordin:aria.mente fallo 1nal,· (t~üo 
ap()iados gemes.) 

Não foi para arm'lr aos não apoiados que 
disse isto. 

VozEs:- Não apoiados muito justos. 
O Sa. Pn.mo PIMENTEL:-••• estou conyen

cido de que lwje fa.llarei pessimamente ; e tanto 
maior é agora o meu acanhamento, Sr. presi
dente, quanto trata-se do orçamênto da. agrieul
tuJ·a, o orçamento mais importante do paiz. 
Trata-se do orçamento que diz respeito :i. agri
culttu'a, liO commercio e âs obras publicas ; e 
bastam estas tres grandes ru.bric:u; p!\.l'& deno
tar que s~ tJ':t:!!l. do tra.llo.lbo nacional em todas 
ás suas ramificações . 

Sr. presidente, a discussão t2m corrido 
bt•ilha.ntementa sobre este or~nmento. Por parta 
d3. opposiçãa o por parte do governo foram 
proferidos discursos irnporlanlissimos O nobre 
deputado p·:la. provineia. do Rio de Janeiro, o 
S•·. Andrado Figueira, cujo zelo eu não tenho 
necessidade d 1 encarecer, tem revelado um 
espil'ito da nn~~olyse supe1•iot' a todo o elogio. 
(Apoiados.) 

Infelizmente, Sr. 11rcsidente, ma p.w~ce 
que o nobre dopu tado tem ido !llem do seu 
ponto de mira .••. 
~ Sa • .ANDRA.DE FIGUEIRA : - Tenho ii~~do 

muito âquem. 
O SR. Pn!no PmENT.EL :-.•.. em I·elaçiio 

ao> co!'teJ a fa.zer-se n ·~ vc1·bns da despeza. 
Quanto a~ orç~mento o nobre deputado 

pela. pt•ovincia do Rio. da Janeiro pt•oeede 
como o íamos:> cirurgião Dupuytr~n a res
peito d1s pessoas em quo ia fazer as suas 
operações. Esse g1·ande cirurgião reconcen
tro.va-se, e ob :decendo a nma. i dê a 'fi:u, cor
tava sem dó nem pie:ia-lc .• apezar dos gritos 
e dos protastoa dos seus enfermos. 

Ha. porém, uma diffcren~ notavelr.o lll.o-io 
de proceder dos dous distincto~ oparador.,s; e é, 
q11e em quanto esse cirut•gião limitava-se a 
p,mput&r a.s p~rtes que pudessem damnifical."' o 
todo, ~nobre de]:!uta }o corta algumas p>rles 
que sao neceasaru•; a. consGJ•vação do todo. 

O Sa. ANo_R.m:E FtGO"EIIU. :- A diffr-'n<;l ó 
que Dupuytr~n curav,\ o> seus doente> cor
tando, e eu não tenho esperança& de cut·ar o.in-
gllem. ·· 

O Srt. PRADO P!MEN1L :- De sorte que St•. 
presidente, si vinga>se em toda a sua crueza. o 
systemJ. do nobre t!.~pu~o,eu nã'J posso afianç.ar 
que, a despeito da Slll capacidade e das sU:ii.g 
excelleutes int~uções,e111 vez de um orçamento 
completo, mõJ.n~endo o iudispensavel eq uilibrio 
entre as despezas e os serviços creados, o nobre 
deputa.do não nos apt·esentasae um imprest~vel 
aleijão. 

O Sa. A .. '\'!:>1\.'LDE Freu:~wu. :- Com certeza. 
não. 

O Sa. PnAoo PntEl'ir-EL:-Confio muito no 
talento e ná. illttstração de V. E:t.; mas V. E:!. 
a.inda não esteve na ai ta direeção doa neg ocios 
publicas ; não avalio~ por si :J.S grandes deape
zas que reclamam as necessidades do Estado; 
_e, _pois, me pare~e que neste ponto eu devo 
ma.1s confiar nas Informações das pessoas que 
estão a par desses n !gocios, e sobre quem pes~ 
immediata.mente :t sua responsabilidade. 

Em mateda. de finanças e de verdade indis· 
cutivel a m:l.xima do immortal Thiers: dGve 
haver muita :fisca.lisação depois, porém alguma 
confianca antes. · 

(H.a um a11arte do Sr. Andrade Figtteir~.) 
Outro nobre deputado pala provincia do Rio 

de Janeiro o Sr. Ferreira Vianna, cujos dis
cursos são verdadeiros acontecimentos, tambem 
analysou muito pro:ficientem~nte o orçamento 
da agricultura, mas d~bai:s:o de um ponto de 
vis\a mera.m-,nte pb.tonico·. S. Ex. analysm o 
orçamento da agrieultura desde o seu começo, 
porém não ·penetrou no s1u a.mago: não mos
trou a~ differenças que tem soffrido com o 
andal' dos tempos os serviços q ü.e a esse orça
mento se referem, não demonstrou que as des-
peza.; aecrescidas têm sido ilnt~is. _ 

O nobre de>ut:tdo não póde pretender que a 
vida. ao paiz se conserve es~o.cionaria, para que 
nitoaugmentem ao verbas d11. d~spez!.t. Em todos 
os paizes regido~ pelo systhema parlamentar os 
orçamentos se têm av~lumado de um modo pro
digioso, principalmente n ~ate seculo em que 
mais intensa· tem sido a febre do prog-resso; e 
para aoccorrer-me <h autoridade do eminente 
orador frmcez por lllilll h a. pouco citndo, o 
Sr. Thiara, lembrarei suas judi~ios ·~ palavras 
quando pela prim~ir~ vez e111. F'rança se apre
sentou um orçamento de despeza. na i111.portancin. 
de um milhar • .àiostr,rarn-se alguu' llterl'eÀOs, 
pensando que a Franç~ ia. sossobrar, poi'êiu elle 
com uma previsão admirava! tra.nquilisou-os 
com estas simples palavras: 03 Srs. cspantam-'se 
por ter o orçamento ascendid J a um mllhar 1 
pois com.primemtem-no, porque nunca mais lb.e 
porão os olhos em cima; ,;, e effectivamente, 
da.hi a pouco tempo o orçamento 11ubia a dous 
milhares, e hoje esta em perto de tres mi
lhares. 

Portanto. St. presidente, não enchergo no 
augmento das despezas publicas um symptoma 
assustador : sejam e lias reproducti v as, contri
buam para o melhoramento do pa.iz e o seu 
crlscimento dever-á ser considerado como um 
facto no~:nal na vida d 1 todas as na.ções que 
~togridem. E só d'l.seja.ria. vive~ basta.nt~ 
p:trl ver O (>rçam'lnto d:t dGSpeza d<f ·meU 
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paiz aLtingir a SOO. 000:000$, com tanto 
que não se estancassem as fontes da. p•oducção 
e nito se .embaraçll.Sl!a o commercio. Então eu 
'bemdiria a Providoncia, porque estaria certo de 
que a minha. patria. havia de ser considerada. e 
1·es;leitada por to.bs as nações. (A.poia:dos.) 

0 SR. ANDMDE FtliUEIRA dà um !1.pa.rt9. 
O Sa. PaADO PmE::-.'TlilL. :-Eu sinto nA:o ver

presente O nobN ministro -da agricultura, nãO 
sómente pelo prazer que scmp1·e experimento 
em vel-o, ma~ ainda para felicitai-o por cs to.r 
S. Ex. collocado agOt·a ~m urna posição em que 
pód!l revelar todos QS seus talentos e todas as 
suas aptidões administrativas. 
· E' ve rdru:le , Sr. p r33idente, que segundo 
confessou o proprio nobre ministro, não foi no; 
uegocios d,, agricultura que elle fez o s m tiro
c ínio. administrativo. foi nos negocias da jus
tiça.. 

O Sa. At<DRAD11 FtGUEIR..I. :..:..Na.~ prisões. 
O Sa •. PlllDo PIMENTEL : -Perdoe-me, o 

nobre ministro foi direcior da secretaria dos 
negocias da justig.a e occupou esse logar com 
muita disLincção (apoiaaos) ; e ha poucos dias 
S. E". revelou os seus conhecimentos neGse 
ramo do serviço publico em um extenso e bri
lhante discurso aqui proferido. (Apoiados.r 
. Ma.s. Sr. presidente, o f:~.eto, que foi notado 
pclll. opposição,de não occupar. o nobre ministro 
uma p:tsta. p ~ra ·a q11al pareciam indical-o os 
seus conhecimGntos, não à pecnlitl.r ao nosso 
paiz .; repete~se ~m to:los. os governos parln
lalll.entares. 

Dizia um grande e>criptlr que eu loio o 
raleio consLan t~mo!lte (o até jà. fui censura®. 
po~ isso), porque n.a.s suas paginas selbdas com 
o cunho do genio, encontro solução para todas 
a~ q uestõas, o Sr. Macaulay .• . 
· O Sa. ANDMDI!l FlGUEnu. :-Foi ministro 
da guerra. 

O Sa. Pn..~-no PP.>IE.'\U:u :-Elle não escrevau 
unicamente sobre · a guerra ; oscrevo11 sobre 
muitos assumptos e principalcnento sobre 
historia. 

O Sn. A::-.DMOE FrGUErn.Adá. um ape.rt~. 

com. o seu tirocínio. Al.ém disto, na Inglaterra 
talvez não resulteÕl. deose procedimento incon• 
veniontes. · 

O Sa. A.>iDRADE-FIGUECRA :-Certamente. 

O Sn.. PRADo P!::\II!:~>."TEJ, : - .... por~tue sa.be
mos que alli ns rGpa.rtições estã) ~uito bem 
montad!ls, ha. excellentes auxili~res; o que infe
lizmente não se obser\'l!. ern geral no nosso pliz-, 
segundo dechrou o proprio nobre ministro d:t 
a&-ricultura a respeito da sua secretaria. · 

O Sa. ANDRADE FtGuumA da nm aparte. 
O SR. E scn.l.GNOJ.L'E TAUNAY:-Eu creio que 

V. Ex. está se refe~indo ao actua! ministro dn 
nurinha a.qui do Bra.zil. (Riso). 

O Sa. Pa.\oo Pl~Ú:NTEL:-Nio, senhor, estou 
faltando da Inglate rra.. 

Sr. presidente, além do motivo geral de con
fiança. _e atreição que tenho para felicitar o 
nobr~ ministro por vel-o oceupe.ndo um Jogar 
nos conselhos da ccrõa., ainda se me oft'erece um 
outro especial pa.ra apre66ntar~lhe ae minh;lll 
sinceras congratulações. · 

Devo felicih.r o nobre ministro pela singul&r 
e a.saign:Uadn ventura que lhe coube ao assa
mir a. direcção dos negocio~ da sua pasta. 

S. Ex. iniciou 1t el'ercicio das sua.s func
çlles ministerio.es sob os melhores auapieio~ e 
pOde--se dizer, segundó; o ·pro!oquio vulg&r 
que entrou na repartição que dirige com opJ 
direito. 

Para proval-:l basla indicar o seguinte fac.to : 
V. E:s:. sa.be <l~t grande questão, que. se 

levantou a11ui a respeito do abastecimento de 
agoas i cidndo do .Rio de Jt1neiro e da desapro
pria:t,ão lllas terras em. que corre o rio S. Pech·o ; 
V. Ex. s'l.be que ea:.a questãe pl.'oduziu uma 
espoeie d3 pasmo, 1nisturado de sobreaalto na 
população desta cida.de, porque r&:eiava.-se que 
v ingasse o plano audacioso de se retirarem da5 
arcas do tb.ezouro tres mil e tantos contos •••• 

O Sn. J . P~:.-.Ioo : -3.703. 
o SI\. PRADO PI~lt.-~UlL::.-... 3.703:000$ dh 

o meu nobro colloga. c amigo, para coUoca.l-os 
na algibeirn. de a.!g11ns partict~lal.'es ; V. EJ:. 
sabe,tambern,qua a população do Rio de Janeiro 

. O .sa .. -~R.Aoo Puu:;::•TJJ:~ ;~Di~ oll'J que na. appla11diu o p~ocedimento energieo do digno 
dlstnbtllçao da.s p:~stas·muuston tes na. Ing-ln· ministN da tt.g-r1ealtura de então, o Sl', Buarque 
terra observa-ao. um gl':l.nde at•bitrio por p l l'le de MCLeedo, de saadosa. memoria, quando de
do ot·ganiZ:tdordo g•Lbinete; e Ri se con<ultnsse, clarou que 'nem com o pé na. forca consentiri~ 
ncerescenta, o !llm&ns.ck real, h:w:i de se ver . llena e1:torção dos dinheiros publicas. 
crue tem oceup~o o lagar de mini.stTo d;~. jus~~2~. Esta queatito, Sr. presiden:te1 ptu"ecia ~D_so
llomens, que naocouhecem absolutame!lte aJu• luvel, e suppunha-se que o mtnlstroda.agncul
risprudencia; tem oecupado o loga.r de Lo~d do cultura, que não qnizesse consentir no paga
:tlmirantado, outros que ignoram os rudimento~ '·mento dessa quantia. e~orbit:?.nte teria de c~uzar 
da na,·egação; tem occupado o logar de primeiro . os braços, vendo a população do Rio de Jan~iro 
Lord da th.ezoura.ria alguns que não sabem dis.. privada. de grande parte de um elemento es~en:-
tingttir a di vida eonsolidn.da. da di vida Jluctua.n- ci:U á sua yida. · . . ~ . 
. to; ·· e tem occupa.do, finalmente, o loga.r de Pois bem.; o nobre deputado pel1iLprovm~ta 
eecre~rio dasindiiiB estadistas que n ão ~ab~m do .Rio de Janeiro. o Sr. Lacerda "Werneck, 
se os mahara.tas são ms.hometanos ou se são lll• com um pa.triotislllo q_ue applaudo. • • 
dous · AJ â iad · 

· E~tretauto, Sr: IJresiden te, cu d::seja.ria que ~- O. Sn.. VrEll\.l. DE NDillDE :-. 1?0 o, 8P.O_l&• 

entre nó> sa con~ultae8$em · mais as aptidõss tssuno . . 
e~ciaes · dos ministros. n& dislr~bui~<o. das . O SR. PRAoc: ~~~l!:t-."TEL :-.: .. acaba de~
p:lSias (apoia'dos}, po!que se g2llh&r~&, em .~m il1ca.r ao no'ore _muns~ da_- a_!!flcnlUlfl!.o me\0 
do ser~iço pnbhoo, o tempo Jlle elleo gaatam de •olver esta: eompltcadl&suna _que_etão, _e~' 
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!a:.:er ~om que as a goas do Rio S. Pedro renham Poir;, Sr. p reaidBnte, esse mesmo coauner
ter á cid 1de do Rio de Janeiro, .sl'!m que h:\ja ~i:mte dirige-se ao g ove:m.o, pede por um ob
necessi<l:J.de de dosembolç:\r 6 thesouro essa r~cto que lb.e custou 10:000$; 370 v ez&s o preço 
enormiasima quan tia. de~se objecto, e julgn que estâ no seu perfeito 

S!·. p residente, rm ~P?laudoo proc~_diru :mto . direito! 
nobre e digno destn distincto deputado (apoia- o Sa. L ACE!\DA WFIL..,F.CK :-E d.à de quebra 
dos), pal·éw d .o,·o <:r,nfessar q_ue O apphudil'ÍI\ a. fard:1. de U!ll g.~mral ; esta e que é a nossa. 
com muito mais euthusiasro.o Stl S. Ex.. tivesse ve1·gonba. 
feito est:t indi ·ação ha mais temFO· S . E:s:. t·~ria 
assim poup3do i popubção do Rio d<i Jane:ro,' O SR .. PRADO PnrEz.."TJ!:L:- E tanto é isso 
ode;;gost.o<:! a :tnciedad· que a oppl'i :u<:!m desde mlis indesculpavelquant.o o seu diteito ares-. 
que se agitou cstl queo;tão, e ao pai.z o descon- \)eito dessa.;; aguas não é liquido, porque é 
ceito elll que cab.ir:i o s,u go'l' ··rno perante 0 Dlllito .controversa a. questiio de saber :i qu.em 
estrangeiro, ao qual parecerá, a .-ista. duto que pCJrtencem as aguns que passam p&r um ter-
no Bruil tudo cílicito pretend~r. J•e no · 

V. E~. não ignora qu 3 tem hnido di versas 
O Sl\. LACERD.\ WERNECK :-Ainda faço um eseolols a esle res.~e~to : a escol:l. r()ma n.a , por 

alt.o eonc_,,it.o da moral id:1d~ do nosso gove~no ; e:te:uplo, que só concedia a propriedAde do J.eit.o 
e a 1':1-Zfio plr que não accudi logo· dos rios aos proprietari&s ribeirinhos, e a escola 

O SR. PJUI)() Pur.exTEL: - 11-!as, Sr. presi- ü-s n.ceza, quo :tchon a. sua eonsa,"Tação no co
dente, de•o apresentar !\lgnm3S refiexõ7S a digo de Napol~o I , a. qu3.l nega. até esta. pro
resp eito das idé3S euuneiada.s pelo nobre dep~1- priedad~ a.os proprietarios ribeirinhos ; e tanto 
t.'\do pelo Rio de J anl"iro. que. segundo o art. 563 desse codigo, desde que 
~. E~. dis3e no ~eu discur so que n iio censu- 11m rio muda de l eito, :fiCa. o lei to l'ibnndonado 

rava. os particulares. quando exigiam nm:t pertencendo :1os proprie t:l. rios das teL"ras par~ 
s~:uma. fabulosa })Or a.gnz.s qn:J qua.si n ada lhes on de se mudar:un a s ::~.guas, como iudemnização 
custaram; qu_e ac ha•a o seu p1'ocediment.o da.:~,uellll.s que perderam. 
muito legitimo, que era· isso unta. per:nittida Entretanto não entro nesta questão do direito, 
esílecuU!.çíio comm.ercial, e que npen.:l s c ·ustt- Sr . presidente, e concedo rne;mo que os pro
rava. a, iluprevidencia do governo do seu po.iz. prietarios p~d!am exigir um'' índelll:nizaçio pe
por não ter comprado essas ter~as e <l'i&II.S :.g-u:~s. las seus preJ uiZos, ma.s o que sempr<~ me p ;ue
desd& que comprehandeu que della.s podia tc1' ceu e~orbitanté, o que para mim não tem qua
nccessidade. lific~'}i!o possível, é que esses proprieta.rioa 

Neste ponto defendo o governo do meu ps.iz; viessem ~-ende;- litro a litro á população sequiosa 
e llefendo~o com tn..nto maior imparcialidade do Rio de Janeiro essas a.gua;;, que Deus fa.z 
qu· . .nto tr:..ta.- se àe nm ministerio conservado'. correr todo3 ,os dias, fra.ncLL e aoundl\ntemente 

Senhores. o g~~erno niio foi impre,· idente . O tla.T;1. os pa.ssaros d~ c eu ~ para. os auim.aes da 
governo estn.v:J. arrna.do das leis de des:lpropria~ terra. ( .-lpoia'.Zos; n~uito bem.) 
ção par~ lançnr mã~ dellas qnnndo fosso conTr!- lsto é o que me pareceu sempre e:~:orbitante, 
n iente, quando os propri8t.arios apresen tassem e não posso iJO<" conseq 11encia deb:ar dtl a.ppl:l.u
pretenções e:s.orbitantes ; por qu~ n.i11guem po- dir o procedimento do nobre d~putado pelo Rio 
din prosutnir que negociantes honl"ll.dos. c acr e- de J.1n eíro; q,ue ap1esent:1. agora M governo 
di~;u;. foS!lem faz:cr ao thesouro um:1 p!'Opostlt. UIXl3. solu~.ão com a ou tl, deix3.nd<~-Se aos pro
que nito teriam a cOI'.'\,g'em de f'nz~r u nenhu1n prietarioa :~. p()3: e daà suas terras, ae e1·itarâ. 
particulAr. · es~ extorsão dos dinheiros publicas, e se acal-

0 SR. J . P.E~IOO: - Apoiado. m:tri a n.nciedada da popuUt.ção daeõrte. 

O S1<. PnAoo PmE;-"TEL:-Scnhore~, não com- O Sa. L ACERDA WER..,.ECK:- E de;o declarar 
pri!h•Jtldo duas especies de mtJr:\lidad . : um:~. :t. V. Ex. quo o ,Jire eLor das obrll.S publicss da 
p:w:~- ,

1
u::mdo se tr:.tt.'l com os particubros ; e proviocin do Rio d~ ,Janeiro asseverou-mo _que 

ou\~•~ pa1·a quando se tr.•t:l. com o goyerno. :1 obra se f.uu por muito ·menos d~ 400:000$. 
O SR. L,,CEl\Ill VcR."'ECK: -Apoiado. O SB:. PRADO P!).[tl'UL:- Ainda melhor. 

O S1t. PRADO PnrE!'."TI:I.. : - :\ ruoralidáàe c Portanto, .já v~ V- E:s:. Sr. presidente, que 
um:~. s.J <! indivisivel; <! nã:o s~i a 1-:tzito por que ti\·c r:~.zão de felicilur o nobre ministro da. n.gri-
1) C~llllllerci:>nte,que se considerari.1. deshonr,tdo c\UturJ.. S • E.:. póàe lig.u o seu nome a wn.a 
s1 pedisse a um particuls.r duas 1-ezes 0 preço obra de grande utilidade publica (apoiados), 
que lhe custnra u!D. obejcto. julga que est:i. no sem se dar ao estrangeiro uma idea deplora\·el 
eeu d i!"eito quando pod .• a.o governo 300 e ta o- da nloralid:\de do nosso governQ e do nosso com-
t.'\s Y<>.zes o preço do mesmo- objecto. mercio. (Apoiados.) 

U rD. ucg-oeisnte q_ne. se pro,-:l.$SC te~ com- ~\proYei to ·o ensejo para felicit.1r tambem o 
prado um objecto por· 1<.1:000$ e prct\'ln- nobre ministro da :~g:rieultura pela occa.<!Íà'o 
d~r l'endel--o por 20.000$, estaria desbonrado. q11e se lhe otferece de prestar aind&. 11m r ele
porqu e m:mifestlria a pret ·nçiio d~ r.omn~ettcr rantissi..mo $erviç•J. 
'~:~ lez:ro enorme, s-~g-u ndo a noss:~- l egisb c;:&o V. Ex.ssbe, e j :i ·o n1encions.r:lm os relatorios 
c1nL . dos anteriores ministros da agrictlllilra que se 

descubrin no arehipelago de Fernando de No
O SR. J. PE::>too :-Eno~missi[llll. . ionha . ama· g-rande jazida de phosphato de 
O' S&~ · P~ .... OO: ·PJ:Si~-n:L :-Não; o d•)\>ro c cal. F'uerau-se cXJ'erieucias que deratn reeul-

lêzio enorm~. ' · · · ·. lad<JS contradie~n.01., t."lüm&meule, porém, 
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segundo li -em uma gazetilha do J orw.r.L do \ E;;tá provado pel~ ex:p, riencia. de todos os 
Commercio, fizeram-se nov:~.s e-xperieneias e 

1 

pa.ÍZc8 civilizados que o Est"do é sempre um 
veriíieou-se qu~ e!SS6llroducto é de um gr~de mão administrador. (Apoiados. ) NaBelgica., na 
valor eommerc1al. Holla.n da, na Franç:l, na Allemanha, em toda a 

Desejo, pois, que o nobre ministro da. agri- 1 parte onde o Estado admini~tra, sempre o faz 
cultura não se demore em pedil' ao par l$-mento com um'\ despeza. do 20 o/a mai~ do que os par
os recursos ncceasa.rios para ex: plorar aq uelle ticulare~. · 
thesouro, com que muito pode diminuir os Portanto, Sr. presidento, de~ejo quo se estude 
nossos encarg-os :financeiros. esta questii:o, pot que as nossas cir,,umstancias 

Sr. presidente, os nobres deputados da oppo- são gravns, porque nós temo~ no nosso cambio 
sição que se têm occupad~ com tanta. profi.cí·, n- um pr-~juizo de 25 •/o p~lo m2nos, o eese pre
cia. do orçamento da agdculturs., t·!m-s•J limi- juizo onera enormemente :1.s nossa·~ finanÇas, a 

· ta.do até agora. a.· pro9Õr córtes nas despezas. n ossa lavoura e o nosso commet·ció. (Apoia-
lsto é. s~m duvida, muito patriotico, e ()!; dos.) 

recommen~ à gratidão do paiz; mas deseja- Senhores, vi com prazer tU-encionada no rela
ria qus os nobres deputados. tão distinct.os e torio do nobre ministro da fazenda a idéa de 
tão talentosos, entrassem .no amC).go do orça- abaterem-se 2 °/o nos direitos di; c-:tporta<Jão 
menta; m011trassem, não unicamente as despe- do café . 
zas que se podem cortar, porque muitas veT.es Appla.udi essa idóa, embora me parecesse que 
esses cortes sito illusorios, mas os meios de era um exíguo recurso pua as grandes n eces
a.ug-mentar n producção nacional, (ap~ia.do$) sidades da nossa l•woura cafeeira. (.{partes.) 
sem o que ess<~.s apparen\es diminuições de lVIa~ eu desejaria 4ue este favM, e!llbora pe
desren n!to poderã~ resistir às es.izeneias de queno, se estendesse tambem á iud~stri>~. sa.c
serviçcs ereadQs e necessarios. · cariua., porque e ;ta industt·ia, cemo V. Ex.s'l.b··, 

o Sa. F:~ucro 008 s.~-r~s :- E' uma ÍM~ da tem a.tr:wessado cr!•es doloros~ sz e p recisa de 
questão que não está encarada. q~~ os pode~es pubhcos tambem vao em seu au

:iiho. (Apoiados.) 
O Sa. P.R.-\DO Pnn;;NT:s~:- Senhores, o.~- E a. este -proposito lembrarei o fiagello do mal 

quanto n~o tra.hrmos de augm~n t'lr :\ prod.ucç«o, da canna que está as>olando a lavout"a da rni-
d~. mane1ra que ~.nosso. b~b ~ço C?m.mer,1al nos nha pro-.incia. . 
seJ~ favora.vcl, J& o disse e rept.to n esta casa, V. Ex. qu e é representante de urna provin
todos os córtes, todas a> econoaua'l que se _íl- cia do norte, sab·· o qne é·este :flagello e o es
zerem, serão eompl~ameo te <!p~emero.s (ap?ta- p 'cta.culo desolador que dle offcrece até aos 
tlos), porquanto alem. da ob~ga.çã~ 1mper1osa. indifferent~s. 
em· que eatà ~e satisfazer às necessi:lad~s cres-- Passa-se por um. canavial, em que he. apa
centes do pnz, todos os recurs::Js que r eceher · rencias de v1da : mas reparando-se bem vê-se 
com uma mão: o governo ha ch ?ntragar com. n. que a morte està no troaco, e pouco a pouco esse 
u?t.ra para a ditfe~e~ça de ca.mbl03, para o ser- canaviil.l começa a definhar, .e o faze!ldeiro que 
"'190 da n OS3a dtVlda ext~r.na. e, finalment~. conta.Vll. com alguns contos de r éis pa.n saldar· 
para todos ess~s encar-go~ que oneram o nosso as su&S dívidas vê-se reduzido ·a. tomar dinheiro 
thewuro. emprestado para pagar os jur011 de empresti-

0 SR. A:sDR.WE FrauRIRA: - Qual o meio de mos já. contrahidos. 
evitar isto 1 O Sn . FJU.NCisco Soun:E : - Deea.pparecem 

O SR. Pauo PmE~-rEL :-Eu indicarei completamente os canavis.es. 
alg-ans. · O Sn. M.A:-:oeL PoR.TELLA :- Aindil. eata.mÕs 

o Sn. FEL!CIO DO:> SA.'iTO$ :-o meio e t')r esperando pelo resultado da COillllliasiio que foi 
um pouco mais de cora;; :m. estudar o rual. 

O Sn. . Pn&oo PmiDiT.E:L : -0 nobre d·~putado O Sa . Pa..\00 Pol!::--rEL:- Portllotoeu desejo 
o Sr. Ferreil':l Viann l aprL>Seu tou umtt ido:~. pa.ra Que o nobre ministro da :~.gricllltura lance ns 
o resgata do nosao papel-moeda e po.ra n elo- suas· vistas para este ponto. A industria. s~ca
vaçiio do noaso cambio. . rina tllmbem é dign:. <lo a.u:~:ilio do3 cofres pu-

blicas. e niio ha ra~lio pra se estabeleeer e!llla 
E' uma idéa que não t~nho a cor.:~gem d~ desigu:Udade entre n bvollra do ca.fé e r~. do as-

nceitar nem de repellir, nt~s qu~ .j.t Lenho vi •.to sucar. (Apoiados. ) _ ..... 
mencionalia em livros, e que dGzejCl s~ja 
objae to de um esludo accur.ado: ci a vend~ da Quando se discutir o orçamento da receita. eu 
(!sfi·ado de fe rro d~ D. P edro li. terei o prazer .de apresenta~ uma. em~nillk para 

Declaro qne llii<> s.ceilo ucro repillo esta idéa. a ' lual desde ji cb:lmO a .attenção de&UI. a.ugu~te. 
dezejo que peSlioas m :<.s co•upete~te~ a analy- camara., porque Lambem. se ref-~re aos n.egocJos 
sem pelo seu h do pratico r. futanceiro; mas :<ne da agricnltura. · · . 
pareceu :i primeira vista p·!las ra;>idas l~it.nras Te~ho ?uvido mni t .ts Yeze~ C!n~ural"-se os 
que fiz a re~peito, " pelujudiciosas_observações propnetar~o• de vas~ e:oc~ensoes de te~ que 
que apresentou 'o illo.stre deputado, que se o são denom.1na.d"s latt(~w.ltos, por co~er;ara~ 
preço d~sso. est~ada fosse, a;.pltc:"~o }'? re~ga.te essas terras _ desap_roveltadas, por ~g<>l.SlllO e ao
do 'lll.pel-moeia. o ca.mbw ~ub1r1a un:In.1~dnta- ment~ para. 1mp~1r que as a~qu1ratn P~~oas 
ment~. ·e o nos;o cornmercio, e o no;;so thesoo.ro 9.u_e à~ejam cultlVll-1-a.s. Isto e UIIll!.·. g'r&VlSSl.~ 
não. 11offi:-eriara os prejuizos ~norm'!S 'lu~ eoll!!-1 mJ.u&tJ.ça: Todoa :~be_m _que a \e~ra. deeapha-
talitemente sotrréi:li. . _ . _ "T!!ttada e um capltàl merté, _ ee_teril, e não . . . . . . . . . 
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verá ninguom <J..Ue queira ver -~ su.a pr()prie- 1 fraga r sempra como te~ a !à agor~ na~fragado; 
dade aem prodwar resulbdo. E quer V. E~. entendo qu~ · em ttlaterta.de colonue.ça.o o go
saber:. razão a. que aúribuo a düliculdade da verno deve limita r-se ·a melhorar o nosso 
tr:~.nsmissãO das J'ropriedades ruraes ~ E' ao estado hygienico (apoiados), a d •r terras h 
onerQ&i83imo imposto, que se pôde cousid~rar r.,taa e a S'•ll'lln tir os direitos dos estrangeiros 
p rohibilivo. cOlll que é tribnt:l.da. essa trans- q_u e nos procurarem, porq ue S(lgunde diz um 
miado. Não v jo razão para. que na tra•H- escriptot• qu~ es tudou a.curadamente esLe as
missão da propriedade im:novel d e um:l para auiDp to, o SL". Rapp, o que o i mmig t•ante pro
outl·:~ pesso~t o E~tado·eutre · cQill e. porcent;\g'11D cura. é t~t·ra b<:~rata, trabalb.o r em11nerador e 
de 6•/o sobt·e o capital, quando pam ·isso não reconhecimento dos seu~ direitos. 
contribue , quando não ga.r.mte cousa alguma, li~!- Sa. DEP~I't·.~oo:- Torre. lJa.r.:~.t a. tem. 
o. transaeçlto se pasS\ apenas entro as partes 
o o ·tabellião . 

Em todos os pli~es esse imposto ó eondem
nado pelos :flna.neeir.:>s e censur:~do oomo ir.·o.
cion o.l . 
EnLre~nto é o Brazil o paiz em que esse i m · 

posto ó mais oneroeo. Na Inglaterra paga- se 
l f2 °/o, na Prossia. i•/o e entre nós,ond ·1 ha to~a 
a van~e:n em facilitar a circllla.ção da pro
priedade iliUllovel, pa.ra quo s e divida a 
grande lavoura e se inicie o. Jleqeuna l:l.vour,\ 
intensiva, embaraçamos esst m nsmissão, isto 
é obrigamos o proprietario a conservar desa
proveitada a a;;ta propriedade ! Sobre este tls
sumpta me têm fnll<>do diversos Llvradot·os ; o 
osso imposto ó tmto mais eensur~vel quanto 
dificultando a tr:1nsmissão da proprieda1e imo
Yol apenas entra. para..o-thezouro cem dois ou 
tre>mil contos de receita. Y11lerá a p~na. por 
um tio pequeno resqlta.do imp~dir- a circul:lçiio 
da. pt•op ri edade imovel e embaraçar· o progr es Jo 
a grícola do paiz ? . 

E q u~m se.be si a. <!iminuição d esse imposto 
não fa.ri~~o crescer a sua verb:>? V. E::s::. nlo Í):fnora 
o quo ensinam. todos os ~conomist·ts, iat.o ií , qll~ 
muitas vezes a diminuição do imposto é um 
meio de augmen~ a rendil . O nobre do pulado 
pelo Rio de Janeiro aind:~o ha pouco citou um 
di~ do celebre e;eritor inglez Swüt, o qual 
declua.va que em fi:oança.s dons e dous niio 
fazem quatro . Pois b~m ; estou convencido de 
que is~ tem t:~da :\ a.ppliCD.ção no 11.ssumpto de 
q~o s~ trati.. 

Quando em França se dimin11iu o imposto 
dos Cjlrreios. ealculou-sc a diminuiç.ão da verba 
em wn m ilh ão e setenta e tantos nlil francos ; 
entretanto depois de verificado o o~~amonto 
viu-ae que a r eceib tinh:~. es.ccdido ao que an
terhrmente produzia em tres milhOes e tantos 
mil francos. ' 

Sr. presidente tem si-.lo apr~sent.ada> tnnt.u.s 
idó9B <111ril.nte esta. diJScusstto, e idéas tão lU:rut:. 
nosns, qu e eu me sin~o acanhado em e:o:ternar 
mc.is a.lg-umas. 'porque vejo que se o nobre mi
nistro realizar somente a metad~ das idéas que 
tem sido . apresentadas. não digo q n·e S. E't." 
tenha prestado um assiguüsdo serviço ao po.iz ; 
.m.às com ~erteza se ter;i. most~a.do um trabalhll
dor infatiga.vel. Comtudo irei a.indaper SWil ma 
capita tratando de algiUls assumpto$ que ja tem 
aido tratados e muita m elho.r do que Gil o posso 
W.er. . · . . 

A eoloniza.ção foi objecto de um ·ma"'nifieo 
diacureo do nobN dep'dado pelo Rio de faneiro 
o Sr. .Alfredo ChavGS; _ mas as minhas .idéas a 
o .. ereepoito ~tringem_.:!'~-~ mu~l~ P?.U~o., 

lh\endo q 1.10 todos os mews artificmes para 
. aUnh.lr a ~lonwçio ao nouo pait hão de .nau-. 

O Sa. PR.IDO Pm:eNTEL:-Mas não. tom 
completa. garant i:\ dos seus dir~itos nem tra· 
bnlho romuneL·:>dor. · . 

O Sa. EsciUG:l<OLLE T-~.usn:- :- V. El(.. deve 
faze r distincção ··n tre conll".>tos de immig-ração 1 

q_ue é o quo s o telll feito ato a.gora, e contratos 
do colonbmç.ão. 

O Srt. Pn.\uo P mENTBL:-:... • .A prova de que 
todos os Ollforços e mpreg-ados atâ agora parn 
at.trahir colonlsação pnra o nos;a púz tê m sido 
Ollterei.~, acha-se n o relatorio do nobre e:t-mi
n istro d1 :tgrícultar :-o.. no qual so diz que du
t·anto o s-.gundo soÚ1e:;tre do ultimo ann.o 
entrar o.m no porto do Rio d } Janeiro pouco 
ml\is de tO.OOO i m1nigranws, sendo desses tr;!s 
mil e. t:mtos }lortuguezes, os. quaes co_mo 

. é s9.b1•lo, n os procuram por Cll'Cllmstauctas 
muito cspeoiMs . · 

Or o., isto nos deYe desgos tar; e par<lMri:t 
lnBl!mO .. qtte O go~erno d~ veria abrir mão desta 
serviço p~r:\ niio nos expor a esta llutuilhnç~o , 
qu:\ndo vemos que nos Estados- Unidos ~ntram 
pm· s ~mana centena.~ do milhares da i mmi
g-rantes •. 

O SR. Esc.~.~.tG=-oü-e: T.lUNA.Y - E o ministro 
di•se·Iios quantos entraram-; mns não nos 
dissiJ quantos s:\hu am. · 

O Sn. P!UI>O Pnrn ...... -rEL :- De•emos por eon
&GCJ,uencia, o m e parece que ó esb a e~u_sa 
u nte.'\ compa~ivel com a uignidad ! do pau;, 
empregar meios i ndireetos, fa ·i üt.ar as cotD
mllnic:tyócs, Cacili~nr a vendo. de torras, reco
n hecer e g .\nnLir os dire i tos tios immir-autes, 
o n.c 1bar me;.'lllo como propm o nobre Jepota· 
do por Santa Catharina.. com o i mposto 60br e 
cart.as do n:~.turalis.'\ção. D~pois deixemo!! que 
nos procure quem quizer, porque os noss9s 
p o1·tol ostiio ~bel'tos, as noss~s t~rrns são fet·t~
l issiinas. c eu1 tod~ a part ~ o immig-rante · en· 
c'ontro.rá. uma ho<pit tlidadc _que tn.lvez niio 
lhe pOS$O.ID oll'erecer outros patzes . 

O Sn. EsoARAGNOLLE T Al:lliA'í :-Note V. Ex. 
utna cou~a que parece um pa.t'adoxo, · mas ó 
uma ver.l:l.le : No Brazil n ão h~ t~rras· do-;olu 
l:lll, tu lo p-~ rtence a propr ietarios e >1. inti'UZOS, 
o que fica de lerr:ls d JvoluL'~ é pessit-no . 

O Sn. PaAD.Q Pn.m~EL :-Senhores, no pa
r &eer da. eommi!S$ão de- orçamout:J relativo· M 
miuis terio d~ agrieulturn., lê-;;e u ma pbruse 
qae ou não poaso deix•r p.~ssar sem repa~, G 

te.nt.o mais qunndo .vindo ella de tão ~to, n~~ 
de um:t. p ssoa.que agora ~upa rnutto le.,"lti· . 
nuuu.ente um la~r no~ conselhos da ~orõa. -pôde 
prOduzir um.1 i mpre;são · d.esa;:r~;~oveL . Diz o 
parecer que sa discute que as nmcaa <:<?usa& ·de 
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qu~ precisa. a nossa lavoura são.....:.di;nin.uiçã:o 
dos direitos dCl Cl ~po:·tação e :l.baiKiunento das 
ta.rifa.s de estrad .>s de f~no-; e isto a. p 1'0 ~os i to 
de ter pe-li-lo o govemo u:ua ve1·ba. parJo a. in
strucção agrícola-

Eu creio quCl o actllal ministro de estran
geiros, então relat>r d~ co=ia;ão de orça
mento,qua.ndo escr;}veu esta pb.rase ni~ mediu 
bem .as circumstancias do n~sso pa.iz. Si ha 
paiz no mun.do em que a· lavoura precise d~ in
strucção, é o Brazil (apoiados); si ha paiz que 
at~ :~.gora obdeç.a. cega.neate á. rotina neste 
importante r~mo de riqu~z • public1, <i incon
testavelmenté o nosso (apoicv/,os) ; e, no entr()-. 
b.nto,i'> commissão d~ Ol'ç_arnento vem dize :·-nos 
11ue nós não precisamos de instrucção a.gricola; 
que prccisam~s apenas cla dim-inu ção de di
l'eitoa de ex IOl'tação e de a.ha.ixammto d:~.s ta
l'ifa.s de estra~hs ~c f~l'rJ ! 

Quando vemos que em lldos os orçamentos 
das na.çõ:ls mais adia.ntad :s •!lU mater.:a de.la
voll.ra., como a França e Portugal, si consa
g-ram verb:1s imporl:intcs para a instrucçilo 
agrícola., não b a. razão para. que nó.~, quo esta
mos ainda adstd ·tos ao syst~ma brutal do ma
eba.&o e da enxada, deixemos de consagl·ar no 
nosso orçamento uma verba 11ue será '"'minen
temente t•eproductiva; pol'qlle.V. E:s:. sabe ctue 
o lavradot"inslruido multi~lica muitas·vezes a> 
au~& forçaõ, · 

Quando vejo esses ca.ta.logos de instrumentos 
agricolas tão usu:tes em outros paize; e consi
dero que no nos~o paiz n':m a centesitlla parté 
delles são apt·oveitados,fico perialisado e deseja
ria que se CL'cassem estab:lecimentos aonde os 
nossos lavradores fJssem ~pr~nd~~ a a.ugrnet1tar 
as sllas forças utilis,mdo Qsses instrumentos, 

Sr. p1·esid 'nte, em Frat1ça onde sab ~a la
vow•a chegou ao apogeu d~ prosperidadCl, até. 
se conJBg"l".l no orç tmento uma verba p.lr~ es
col s agrícolas nomadas afim de que os profes
so~es andem instruindo Pol' todo paiz. 

Por que não havemos nós de fazer o mesmo·~ 
Por que. não h1-vemos de mandar homens pl'l
tic:>s e hahilitados insti'llir os 1 LVrndor~B co 
interior e ensinar-lhes a sew1rem-s~ d2 illlltt·u
mentos agricobs ap~d içoados 1 

Eu li o lulllinoso parecer para rt reform,, 
d~ inst.J.·ucç.Io pu!Jlica. o s cunduria que 
acaba. de. apresentar a COillmiss:1o do in
strucçilO pubhca ou o seu digno r;,la.tot· o Sr·. 
Ruy B.trboza, um dos mai~ brilha.n tes orna
mentos desta ClS't; e vi que esse parec.~r dlVa 
imporl.1nci.t à e• te ramo do serviço publiC<I, 
pot·ém não lhe imprimia uma di!"~cção . conve
niente. S. Ex. quGr crelr uma alta acaderni<L 
de inatrucção agl'icola; mas não e·disto que 
nós precisamos. · 

Precisamos. de lavradores p1·a ticos, porque 
estou convencido· de que. si crea.r-sG aqui uma 
acad'}mia de instru~ção agricola, aquelhs qu'} 
della. sa.hirern nã:) irão procuraJ' a lavoura. ; serão 
mais algnns pretendenlls :tas ernpi:agos pu
bliCJS; iremos augmentar e •s:~. class'• já ·tão· nu
merosa d c burea.ucracia, que ê uma das pra.gas 
.do nosso paiz. (Ar:oiadas.) 

O que devemos fazer ê dar nas escalas JH'i
marias uma instrucção agricola rudimenlal; é 
inspirar aos meninos, desde o começo, . cert.a. 

affeição aos traba.lhos da. agricultura; é dar-lhe 
uma inslrucção geral de chiroica, de phyeiea, 
de medição de terl'as e de outras. materias nc
ces a1·ias ao trabalho agricola.; e ~uando esses 
que s:1h irem ds.s escola.s :I.Ssim h~bilitados virem 
que com a sua. intelligen.cia e conhecimentos 
podem auferir,e com muit) ma.is ind~pendencia, 
da lavoura um proveito que não obterão nas ra
par tições publicas, estou convencido de que 
procurarão de preferencia a agricultura. 

O que é facto , Sr. presidente, é que no nosso 
syatoma finànceh·o ha grandes defettos. A 
bvoura, pôde-se dizer, é a. besta. do carga. que 
supporla todes os on us do s~rviço publico ( apCiia
dos). 

g,ta. provado que é neces3ario faze1• uma 
profunda reVisão no nosso ~ysterna de im
~ostos, é aCoite trabalho que eu dea~jaria que 
se dedicasse a intelligenCJa do nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro, cuja alta competencia é 
por todos conhecida, o . Sr. Andrade Figueira. 
Ell desejaria que o nob1·e deputado mos
tt·asse quaes os pontos fracos no nosso sys
temli. or'?rnentario, porque é fora do duvida., 
que para um:t população de 12 milhões de ha
bitantes, uma. receitá de 120.000:000$ não é 
muito ·onerosa. V. Ex sabe que propOJ•cional.; 
mente a população do Brn.zil é uma. das menos 
tributadas. · 

O Sn. Â..>DRADF. FrGUEr:aA. :-Não apoiado. 

O Sa. PR,I.DO PIMENTEL :-A França. com 
uma população de 37 milh.ões de habitantes tem 
de rec~ib 3 milhares de milhões ou :1.200,000. 
contos; isto é com com ua:m população tri.[1lica~ 
da em relação a nossa, tem uma receita. sup~· 
rior no decuplo. 

No entanto aquelle pai~ progride, ·supporta. 
todos ·os encargos e lllove-se facilmente sob 
este peso enorme, ao pa.sso que nós vivemos 
esma.gados. 

·Isto mostra Sr. presid~nte,q ue a incideneia do 
imposto não est:i. bem regulada em nosso po.iz, 
que ha. classes que não pagam impostos. 
(Apoiados.) 

Eu dasoja.rta 11ne o. nC~bre deputado pelo Rio 
de Janeiro dedica.sstl a esse estudo sua.luc1da. 
·i ntelligencia, porque S. Ex. pres ta.ri:l. serviço 
mais releYante do que faz~ndo nas de~pezas 
'c.ortes que os s3rviços creados não cornpor-
t:un. · 

O que se Óbserva. ainda, Sr. presidente, 
é que uma grande parte dog jmpostos decretados 
·pelo poder legisla.tivo, vai estaRca.r as fon
tes d11 pro:luação, e é esta a J•azão porque 
a pJpnbção clama e se mostra veuda sop 
o pesJ d1s cmtribuições. . 

Não compartilho os receios que manifestam 
a.lg-uns nolue a deputados a respeito da no soa 
divida. Entendo que se o pi'>iz progredisse 
regulb;rmonte, ·se fossem explorados ·to~ba ~s 
meios do o.ugmentar a nossa. prJduoç'ão. a. dL
vida seria muito· lev~ para os nossos· re
cursos·. 

Além .disto- devemos c~ntar.com o auglllento 
da população . .. . , . · 

Os eneargils seriam dividid;s 'por maior nu.me-
1'0 ·de· habitantes. Mas se C()D.Servarmo-nos est~ 
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cionarioF, 1enio melhorarmos a proiucção e o 
cambio, na :ia ter~mos c ;n.seguii"l p ;r a. fazet· 
diminuir os nossos encal·gos. 

Senhores, eu nã·J me perco como alguns dos 
illutres deput·1dos, nos sonhos de auxilias à la
voura por meio de es_tabelecimentos de credito
agricola., garantidos· pelo governo. Não peço 
isto. Entendo que o governo náo se pôde con
verter em banqueiro, porque o cre~to tem leis 
economietlB a que obedece,· e ;1. intervenção do 
governo para regulai-o é sempre prejudicial. 
O goverDG :póde auriliar a la \"aura. por meios 
indirectos, mas riunca tirando o dinheiro de uns 
para dar a outros, e como disse o nobre depu
tado, o Sr. Ferreira Vianna, dando muito 
menos do que recebe. 

Tenho ouvido c i ta.r muitas vezes o credito 
agricoLl. da França. o Uredit foncier, e dizer 
. que esta. irtsti tuição produziu maravilhosos r.;
,sultado$ ; no "'ntanto, ha pouco tempo li al
gumas paginas de um escriptm• fr.lnc~z decla
rando que essa instituição tem servido apeno.s 
pa.1'3o espec-\llação, porque, diz elle, de um 
milhar e dous milhões de f1·ancos em que con
sistem os seus emprestimos talvez metnde tenha 
sido dado a.la.vou1'3o, mas o 1·esto tem sido em
prestado· a cid~e do Paris. Com os nossos ha
bites, em <[ u~ o g ,v~rno faz o sol e a cllUvJ., 
estou convencido de que uma in,tituição deste 
gcnero, deveda produzirdeploraveis reslllto1dos, 
pot•que nella entrarhm logo a q11estão politic:~., 
o empenho, o patronato (apoiados), o que des-. 
virtll:lria a in;tituição e eomprometterh ,J cre-
dito do paiz. . 

Chamo tambem a. attertção do governo para 
a questão dos engenhos centraes. Me parece 
que esta instituição ha de prociuzir gra.ndcs: 
result!J.dos, mas é pr~ciso que haja muito cri
teria e discernimento na sua. destribuição para 
que não ·e torne nm meio de especulação 
(apoiados), porque muito; [lrocuram obter ~ 
concessão pa.ra tranferil-a, e ó um novo ramo 
de negocio <JUe o governo . não deve acoroçoar. 
(Apoiados.) v_ Ex. sabe qne nessas transferen
~ias n.ngmenta.m-se os en"a!"gG-, dos eugemhos 
cen traes, 'lu ) irão pe ~r sob r() o agricultor, o 
qual ha. de pag:ar a ~mortização e juro das des
peza.~ neeessa.rtas para montar-se os mesmos en
genhos. (Apoiados.) 

O SR. ·Do~trE-Es"J:EUD.~ TEn:FlmA : - Va.i se 
tornando um fl:l.gello, 

O S~t .. P.a.J.oo PIM:EN'!'~t. :--Sr. presidente, en 
tinha muito .que dizer, mas eomo declarei no 
principio do meu discurso, sinto-me incommo
dado, e niio posso por muito tem.n·o usar- da 
pala.vra ; portanto, passarei a tratar especial
mente do aasumpto qne iloje me Íêz suhi1· :i. tri
buna, isto é, o ab~ndonc em que os poderes 
publicas t~m deixado a prDvincia do Sergipe. 

V.· Ex. rec01•da-se de que durante a. 20-. dis
cussão do orçamentc da agricultura eu apre
sentei uma. emend_a. para. que se eleva.ss~ a. 
24:000.$1lo v4jrba de 12:000$ que agora concede e 
orç:\monto pa.ra a rebocagem nas ba:rras <ie Ser
gi•_>e. Ha.ali uwa companhia. bem montada. quo 
ex1ste ha.22 annos e quB tQm._ prestado relevan

. tissimos ierviços. Ess~ companhia perc.ebe 
apenas · doa cofres pubhcos u~ subvenção de 

:1.2:000$ annuaes para fazer o serviço da reba
cagem na barra da Cotinguiba. 

Eu apresentei, uma emenda afim de que essa. 
subv.~nxã() fosse elevada a 24:000$, ficando a 
companhia. obriga.'ia. a fazer tambem a rebo
cs.gem aa.s bu·ras de S. Ch.ristovão e da 
Estancia 

Não h.avia nada mais justo. (Apoiados.) 
.O honrado ministro da agricultura no dis

cur•~ q na proferiu aceitou a 'l!losma cm~n.da, · 
segundo '!u li no Jornal do Commercio e no 
Diario Official. porque nãn tive o prazer de 
ouvir S. Ex. nessa parte ; entretanto. a minh:~. 
'emenda, naturalmente por um equivoca da il
lus&rada commissão de orçament~ que aqui di-' 
rigia a vota.~o, cahiu. 

O .Sa. DoQOE EsTR.u>A TELULEU:- A'vüta 
d.e outras que foram approva.das é uma illjus-
~~. ' . 

aSa. Pa.-\.D() PmENTEL :-Sr. presidente, a 
queatao de rebocagem nas barras não é sõmante 
financeira, é tameem uma questão de h1llD.ani
da.de, porque tem por fim erua.r os naufragios, 
os q ua.es não projudicam unicamente ao cor:n
mercto,tamb~m podem sacrificat· as vidas doe rta
vegantes; e ass!l. necessidade da. minha prc>
vincia. , onde toda. a. e::tportação se· faz JlOr 
meio das suas barras, é tanto mais ·palpitan
te, quando, segundo me consta, a assembléa 
provincial da Bahia, provinda com a qual se 
fu.z principa.lmente o commercio de Sergipe, 
acab~ d~ tributar o !!ssuca.r importado de qrial~ 
quer parte com 1$200 por arrob:1.. 

Eu nii:o sei quaes são os principias e.conomi
cos da.q'uell.& aBsembléa (apoiados) : mas o 'lue 
me parece é que pretende cavar a. nuna. 
àa sua provincia, porque della ll.fa.sta os seus 
P'"inoipa.o•s freguezes, e especialmente a pro
vincia de Sergipe que não eó para. lá. exportava 
ôs seus productos, como alli s~ abastecia •le 
tudo q ua.nto pt·ecisa.va. 

8u não s~i que vantag~m encontrou a a.s
se:ubléa provincial da Bahia, em a.lieaal' aslim 
um freguez que tanto contribui2. par~ a pros
p·Jrid~e do. ~na pt·ovin~h. .c 

O SR. h.nEFO~so DE ÁlU.UJO : - Só poL" 
inepcia. 

Hq o'utros apartes. ) 

O SR. Pluno PmEN"I:EL :-Mas, Sr; presi
dente. Serg-ipe é u.ma provlncia ião desventu
rada o. ue pa.1·a dla. tudo ~e r~~ga.teia.. O roe11 no
bre collega de deputtção o Sr-. Coelho ('hmpos. 
e.prcserttou ha pouco u.m:t emenda par.J. que se 
constr uisse um pharolete Da. b \rra. de Ara
caju. Essa el.!lenda tambem cshiu. e entretanto 
a despGZ(l. não im:•ortav,l am 1nais talvez de 4 
4:000$ ou de 5:00(1~000. 

S~n.hore;;. sem duvida VOS lembnes ainda doS· 
vossos estudos ••scohr~s. e tendes, portartto, em 
memor[a. aquella. celebre mbula de ·La.fontainl). 
Os anitnaesdoentesda peste. 

Segunl!o disse Lafontaine, desenvolveu-ao 
unia deva~tadora peste entre os , anmne11; e 
suspitando • ·lles que algum tinha commettido 
um g-rl'.nde crimo, pelo qual provocav.< a i1'3 dos 
deu3es, ~eunira.m-se p:o.r:~. fu.z<.:r Uill11. con:fissão 
publica e verem qua.l s~ria o eulpado que 
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devia. ser sa.cd.fi.ea!lo. ·O leão accuãou-se de 
alguns pecadinhoa, COI!IO por exemplo, de ter 
'levorado muitos c>Jrneiros e algumas ve~es os 
pastores ; os lobos referirãm pouco m:~.is ou me· 
nos a mesma cousa., e até, :lU: Lafont!l.ine os 
cães eram pequenos santas ; ma.s vem o pobre. 
burro e aceusa-se de ter uma. vez pa-ssando por 
um c:~ompo :pcrtenc:!nte a ft:ade3 comtdo um 
po~tco de . herl"a. Immediatament" houve uut 
gritJ d3 reprovação: e esie o mais culpado, que' 
elle se.ta sac!·ifi.cado! Comeu a berva d~ outrem; 
que cnm~ abomina.vel! (Risadas). 

Pal'eee, Sr. presidente que em relaç'ão ás 
provincias cl.á.se ~ mesma cousa; quando se 
tra t • · de economias, do equilibrio da. receita e 
da despezl só se olha. pa.ra as pequenas pro
vinci~J.!Sdo Imperio, qne assim como o huno, no 
congres~o dos a.nimaes, repreaentam ;~. p~rte 
fraca. e desprotegida. . 

Eu comtudo, tenho a.qni vota.do pelos .me-
·lhorJ.mentos jus.tos reclamados pela grandes 
provincias. A. provincia do Rio Grande doSul 
p~do o: toNntos a tantos contos pnl"a melhorar n 
sua barra: ê muitJ justo. A provinc1a ® B:>hil· 
pele centenas . de contos para. suas estradas de 

· íer~o e para os seus arsenaes ; muito bem; esL:i. 
no i;en direito, eu nlio digo cousa alguma:; a 
provincia de Pernambuco pe~a me;ma fó1•ma. a 
pt•ovincia do Ceará, etc. l\Is.). St•. presidente, 
Sergipe pede :1.2:000$ ·par<~. a rebocagem de 

·suas barras e 4:000$ pa.ra um pharolete, levan
ta--s~. assim como um clamor get·~I. e diz~m: 
é quem vai des Jquilibra.r o orçamento ! 

: Não sei n que attrlbuh· esse desvalimento; 
porq u.e. a e:xcepção 'do humildo o~or ~ue or·a 
oc~upa. a. tribuna, a provincia de S~rg1pe tem 
tido repr~senta.ntes muito distin~:tos. (.-ipoia-
clos.) · . 

VozE~:- E V. Ex. é um delles: 
O Sn.. ~RA.no PrMI!:~TEI.:~ Não sei, portanto, 

porque seJa tratada com tanto desamor. . 
o sn.: DuQUE ESTRA'DA Tli:LUillU .. :- E' uma 

injl1atiça. 

O Sa. .PaADo PmlliNTEL.:- Mas d'ora. ém 
dia.nte e>tou. resolvido a clamll.l.'. Hei de clamar 
n.t~ q11e me fa9am .jusLiça., ain~i,i},te Rerca a 
mmha. voz, ate ultimo sopro de a v1da, 

Deve far.er, não obstante, jllSt.iça ao nobre 
ex~ministro dll. agriculturil. ao qual aproveito o 
ensejo pa!'a. manifestar o meu reconhecimento, 
declarando q ne da. pa.t•te de S. Ex. encontrai o 
melhor acolhimento para a justa. pretenção 
da. provincia. de Sergipe a uma estnda de fel'l'o. 
· S. Ex. tev~ pres:;ntes todos osd&do$ que lhe 

foram f~rnec~dos; viu que a estrada de que se 
trata V&l servJr a uma populAçãll de 180.000 ha
bitantes; é destinada. desenvolver o!iormemente 
o COIIL.IIl'?rcio do interior da provincia,e por coi:J.
Bilqll9DC1& a. p:od_ucção ; compre.hend"eu,, que 
quaasquel' sa.crlfiClOs que faÇll. o theaouro serão 
temporarios porque aerão i! e sobejo. compensados 
com o augmento da randa ,; e mostrou a melhor 
vontade do dotar a. minha. provinoia c:>m aquello 
grande melhoramento. · . . . . 
.. Acredito, Sr. :presidente, que o nobre acto.al 
ministro da. agrtcnltara c:1ntinuarã ·no· mesmO 
p·ropasito, porque não e possivel que S. Ex: des-

v. m.-:.27 · 

Conheça a. justiça. que a.ssi,te a m]nha infeliz 
provincia.(Apoiados .) 

O Sn.. GE~u;s:tAt-;o GóEs:-Vamo!l' ver isto. 
O SR. PR.A.oo PntEN'r:EI.:-Ha de se fazer. 
O Sn.. G&~nmAJSO GoE~ :- 'Eu~conto co~ o 

auxilio c:i da minoria. 

O Sn.. A.liiOIU.DE F1GOl!mA :- Sem o s.u:xilie 
.da Bahja V; Ex . .não faz .:n:J.da. 

(Ha. outros apartes.) 

O Sn. PRA.oo P1MENTEL :- St·. · pre$idente, 
como o nobre d~putado pelo Rio de Janeiro, o 
Sr. Ferreira Vi.anoa, o.meu maior desulc:ratum 
~ que o governo governe o menos possível. ••. 

O S:a. ANmun~ FIGTJ"EUIA :-Ahi está porque 
eu qu~ro economl.d.S. 

O SR. PRADO PIM.ENTli:T .. :~ •.• que a~ prO· 
rincias se emancipem d9. tutella do centro 
(aJIOiados), dcs~a tutellll. absorvente e e3terili
sadora.; que se estabeleça o systema da inicia
tiv-a individ:J.!l.l,sem o qual não have1·á p1·ogresso 
permanente. 

Ma•, vejo que nas circumstanci:n do paiz 
isto e impossível (apoiado do 8r. Ilde[onsa de 
.tlraujo); vejo que únda não estã alltl'C nós des· 
envolvido o espirit1 de a~sociação, que por ora 
é pl'eeiso quo o governo impulsione toJos os 
melhoL·am.entos. E' por isso qne eu, como rep~·e~ · 
senta.nt~de unu pequena provincia do norta, 
ainda lanço os o~b.os para o· govetno e paço-lb~ 
q11e não nos trate como entead•Js, que nos trate 
c~mo filhos, porque; q uand 1 o p liz precisa dos 
nossJs serviços, nós t:tml.lem os.não regat3amos. 
(Apoiados). 

. Não e11t•·amos ['DJ.'a a. communhão g~r"'l só
mente com a nossa contri.bo.i>ão de dinheiro, 
Sr. pNsident~, nas c~iticas circumst9.ncias, 
que t9m a.travBs>a.do o P•\h, to,mbem temos 
conc~it·rido i:"Jm a n~ssa cont!'i.bü1Ça'õ9re"" s:i.-ii.- · · 
g11e. ( .4poiados). · 

O Sa. ZAM.\: -A provincia de Sergipe tor
nou-:ae distinct~ durante a. guerr:r. do Pal."a· 
gll3.y. 

O Sa. PIU.DO Pur-1:::-.-rEL : -Toilos sa'bem que 
dnrante a guerra do Para.guay a província de 
Sel'gipe contribuiu com a .fiõr da. sua. mocidade 
p1ra. vingar a honra nacional nas ma.rgellB do 
rio da Prata, (.{poiados.) Eu cs~ava na. côrte, 
Sr. presidente, e vi pass11.rem esses batalhões 
de ,iovená , cheios de eutbusiasmo, de· vigo~ 
e de esperanças, e que dorinem hoje quast 
todos o ultimo ~mno nas margens frias . do 
Rio da Prà.ta.. (A.po rados.) Vi p~tSS3-r J paquim 
Cal:a.zans, um poet~J. distincto; F~·eitas, de ;~.!ma 
nobrG e de imperterrita coragem : Camerino, 
c~jo nome é uma. legenda ll que escreveu com 
a pont;J. de. sua lança sublima epopea no Rio d& 
Prata, vi muitos ()utros, cujos uomes V.· Ex., 
ta.lvcz nunca ouvi5Se pronunciar, ma.a que a:i:o 
posso recordar sem enternecimento, por que 
eram todos meus amig"08 e alguns meus compa-
:nheiros de inf~ocia.. . 

Jà se vê por coiuseq_uencia, Sr. presidente, 
que ~lll!~ pe~o dema.l& pedindo. para ~ minha 
provm~1a. a.qmlo que os p<lderes. pnb~•cos tl!ro 
concedido a todas as outras; e es()B~.() · que. }loJe, 
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pelo menos, em 'Vista do g~ner~ acolhimento 
que encontro em todos os mens colleg&.a, a pro
vincia. de Ser~pe, consiga a justiça queoha 
tanto tempc> reclama debalde. : 

(Muito bem; .muíto l1em. O orador i felfr. 
citado par gra11de n~mero'deSrs. deputadas.) 

O ·sr. Carneiro da Cun.h.a.(si
g»Ms de attençilo) :- Sl'. pl'esident.e, não 
posso deixs.r de . unir a minha voz á. do meu )lon-

. rado collega. d1 opposiç~ conservadora., que 
com tanto brilha.utiamo Úl.stimou a. ausencia do 
nobre mio.iatl'o da. a.gricult1ll'a, por não vir as
sistir, comõ lhe cumpria, a esta. diacnasão, 
e ouvir~ nossas qu~ e rechmaç_ões, 

o Sa. ILouoNso ot AltAU1o : - o ministro 
não e obrigado a assistir á sa discussão. 

o SR. c.~ruumi.o DJ. C~H..I. ;-P~tdõe-me o 
nobre deputado ; &lle devia no interesse da. ad
mini~travlio pnblica, assistir para Ollvir as pon
derações dos representantes da nação .•• • 

O Sa. ILDJ!:LFONSO.DE Aa.w:o:- Assistiu S. 
segunJa. 

O Sa. Ca.NElllO o.t Ct1N'HA - • • • :Wm de 
apura.l·as e atte.ndel-as, como fosse de jastiça. 
Sr. pre •i dente, nnnca será de maia a discussão 
aberta a()bre o · minialerio tão impor\ute dos 
trabalhos pablicos, em que se dei:m esp elb.ar o 
gr:í.o de prosperidade o de progresso mater:al 
do paiz . E sem receio de errar eu poderia 
accrescenta.r- o aeu d~senvolvimento moral a 
intelle~ tua.l; porque, sellho~es, é sa.bido quo a 
eivilisaçlo moderna. tQm as su·1s condições ma
teriaee, que se coucretam na viação ferr·ea, 
hoje rejlnbda. o instrumento maia ~roso de · 
ciVilisaçllo, que o genio do homem creou de--
pois aa inven~.ão da imprensa. . 
· Sr. presidente, a creaç.ão <hs ferro-vias é, sem 
contes~Ao algurna, mn doa ma.iorea beneficios.. 
com que a .~e.i_en~ia o a,.in-' :·A~ria, as&o~la.ndo 
os &all9 esfurço9;1:em dotado a e~pecie humana, 
que abraço11 a. pol.iticasn.blime dl paz o do pro
greaso. 

Os caminhos de :ferro, ab:~tenclo as fron
t !liras que dividem os Estldos c o.s provincias, 
apro'Xima.m c ligam o~ homens, !aeilibl.ndo a 
eommunicaçi!o, a p!'opagaçie e a diffnslo da~ 
ideas, além deste effeito, tio mM'&v lho>o, 
quanto conhecido, de, pela regularidade do ser
viço de tr.tnsportes, pôr em direeta rels.çio, 
qualquer que sejn. n. di-tancta qne 011 separe, o 
pro<loctor do consumidor, fe;vorecendo dest'arte 
o·incremento da lavoura, d, comm.~rcio, da in~ 
dustrill, Glll um,a. pahVl'a, do tra'balho huma11o 
em s\l:l.S variadas manifestaçõ~s . 

Sr. - preridente, seria uma oanalidade de 
minha psrte, si eu viesse n este momento en
carecor pera.nte a illu;tração desta camara as 
vanta.gens dos eaminbos de ferro, as quaes as
sentam na coli.Scieneia de cada 11lll ds nós e do 
pa.iz in teito. 

Venho, Sr. presidente, como re..,reientante. 
daquellas regiões do norte, dizer 30 goveril.o e 
..os !)Ocleres constituid~s do Estado: -dai-nos 
estradas de ferro, que :rasguem aquellas nossas 
floresta>, ainda virgellS e embal.u.madas ; que 
eer,Penteem oe noSIIcs V~J.Iles frescos ci uberi-i 111os, 
e em: . poueó ·tempo estará m11dada. a fa<:e do 

Brazil ; os no~sos desertos se convert$rio em 
povoações; os· nos&o3 campos em abanda.ntes 
~. em IJ.Ue os sibilos das locoznotivas irão 
se confandir eom essas C4IlÇÕe9 populares, qul 
os cMnponezes e lavradores, al~gres e sa.tisfei
toa, entoam ao recolher-tie do trabalho em a11as 
modestas choupJilaa. (M úito bem.) 

O SR. CAR.'\'lllll.o D.t Roeu :-carecemos 
tlmb~m de estra.d~l!l de rochgem~ 

o Sa. C.&.RNEIIIO u Cu.NHA :-Neste ra.mo de 
melhor~~onnntqs, é trist<l' dizel-o, poaco se tem 
feito, muito resta a faze!'-~e ; m~s· cumpre 
não dess.nimar, e p~b contrario proseguk 
com passo firme, resol11to e corajoso, activando. 
e desenvolvendo aa ·estradas de ferro na escala 
c:>r<·esp.,ndente as nacessidades tieate vasto_ · 
Imperio, a.ind-\ inexploradG peh falta absoluta 
de vias de comm11nicação promptaa, rapidas ~ 
bar .uas. . · 

Dos dados·offieiao •,a.ppl'esen~dos no relatorio 
do ministerio da. agricultura, con&~ que temos 
4.027kilometros e394 metros de estradas de ferro 
·em tr11.fego; 2.8õl kilometros e 39( metros em 
conBirucção, !Otaliza:ndo -7,045 kilometros e 
233 metros em explora.çio 11'um p:dz, -eaja 
cxtensii:o é de 8.337.218 kilometroa quadradoe. 

B.1stn. este simples enunciado, Sr. presi
dent3, p:\ra :oos convencermos dB que nee~ 
s.enda de m elbor.<mentos, o Braz:l, em ~elá· 
ção :i. su e~tenaiio, é tJvez o pa.iuna.is "ttaza
do do muudo eivilisado, qiie hoje contl 357,000 
kilomet!'O$ de eslr~di!S de ferro em trafego, 
tocando .à Eoropa !68.000 kilometros e á ~e~. 
rica 163.000; para o que concorremoa a.pcnaa 
com-:4.027 kilom~tros. · 

Este resllltado, sr. p1·esidente, é &inda. devido 
& sabia e patriotiea lei de 24 de Setembro de 
i8T3, que autorizon a garantia de juros ás 
compa.uhias que construjssem est~s de ·ferro 
nas provincu.s, pa.ra. a qaal tive da satis.fs.çio 
de collaborar. E devo declarar á camar& que estA 
lei foi a colli!laçi!o das provinci 'a pequena~~ 
contra essa pofitica detestavel da ad111inistraç!o 
cenLral, q•1e só dispen11a. fu.vores e benetici:Js á11 
províncias grand ·s e poderos,s, as quae11 do 
aqui representadas p.or deput~~.çlleS nnmeroe11s. 

O SA. DoQo&Ean!.ul.-~. T;r;runu : - A pro
víncia do Rio de Janeiro está pura daasa pro
tecçlo. 

O Sa. ·CAt\NB.Il\0 DA. CuNHA:- Eu jã che
garei lã. 

Quando via!llos prolong·ar·se á. cnela. do 'Es~do 
a estrad:i d3 ferro D. Pedro 11, pelos de
ser.toa . .. 

O SR. DoQlllC·ESTI\,mA TEtull\A : - Pelos 
desJrtos ~ ! 

O Sa. C.\l\:tiEili.O D..!. CUNHA:- Sim, senhor ! 
Hoje ji elh avança. pelos desertos. Quando 
viamos prolongar-ao a eaLra.da_de. íer;o da. Bahia 
(u:partes) da. eapit~l ~ Joazetro, pesando com 
todo o eac;~.rgo da. ga.N.ntia de juros sobre o ~ 
u.do; quando viamos a ~strada de Corro .de Per
nambuco prolongar~se tambein da capital para 
o . S. Francisco, pesa.udo grauda parte da ga~ 
rantia de juros aobre o Estado; qu~nao ea ~a
ba.va de conceder . estl'adas de .ferro estl'ategtca.s 
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·parao Rio Granse do Sal, nsd& se queria fazer, 
neiil. se ,concedia. ás provincin·peqa.enaa. . 

En\à.o, Sr. presidente, o pe118ameoto d& lei 
d~ '~ d& Sé~embfo de 1873 fOra dotal' por meio 
d.a.garanna de juros as provi11eiaa pequenas 
com a. sua viaçio ferrea. · · . 

. Esti lei, porém, fCii sophisma.da na sua ex
eeuçito.concedendo-t~e igualmente ás províncias 
quejà ._tin~a.m . estradas de fem se coill!traindo 
ou se prolongando á. co.sta do Eatado • 

E11, Sr. pr$idente, n.a.da. .lría a~bt•e isto; 
poÍ$ desejo de · coração a prosferidade do meu 
paiz, si da interpretação i.nfie da lei nio re
sultas~& o inconveniente de fiearent algumas 
proviueias pequenas priva.das. do beneficio d& 
su;~. viação ferre3.. 

Ahi està a província de Sergipe reelamando 
com a msior razão ~ direit1 pela sua estrada. 
de ferro, consign~a no projecto apresentado 
por um do:J seus ma.is distintos r-epresentlintes; 
ahi GStá. a província. do Mar:t.nbio que, pela. 
voz eloquen te d~ um dos ~>e us dignos repr •sen
t ~ ntes, na .2a dlScussãO deste orça.mento, fez 
sentir as soas jnatas queixas. · . 

O Sa. SoAlllts~- O Pamnã protesta contra. 

O Sa. r.A.nl~ElRO DA Cu!'.<U. : - O · P:~raná. é 
uma. excepçiio a muitos respeitos. Jli não fal
larei de outras provincias, eomo o Pará. e Ama
zonas. m"li..s felizes que aua.s irmãs, fora.m do
tadas. de<s"'S grandes estradas naturae& qu~. na 
phrase de Pascal, llllll'cham G levam para onde 
se_quer ir . · · · · . 

Nci entretant' nos annunciou o ex~ministro 
da a~ricultura em seu relatorio, que o cr~dito 
autorizado pela citada. lei n. 2450 esta.va exgo
ta.do com a ga~aulia <le juros á estrada de ferro 
da Victoria. á Na.tividade. · 

Deyo decla.nr ã camara que esta informação 
não e exactl\. 

Em Ulll& hypoth~se, si attendermos ao capit91 
autori:r.adCI pela. lei de 24 de Setembro, com a 
garantia de juros Q. essa est,·ada. de ferro doEs
pirito Santo. o governo e:s:ceden o credito em 
4.i3i:i86$059; em ontra bypotb.eae, ~i conside
rarmo!! o enca.rgo que r.:Bultl\ p::lra o Estado da 
ga"L"antia do juros, maia conforme ao e!lpirito cln 
lei, existe ainda um waldo de 3.202: 147$283,. 
como paaso a demonstrar : 

Na 1• hypotbeae : 
Capital ge.rantido ás diversat 

eatra.das~ de ferro a . juros 
de 7 •f•· ................ . 

Idem, a jaros de 6•/o á. es~rada 
de ferro de Quarahym .•• 

Idem. idém, da Victoria :í. Na-· 

S4. 000:000$000 

5.000:000$(100 

ti vida de •· .. . • • . . . • • . . • . • :f4. 13i :i86$059 

· Somma . .. ... . . .. .... i04. i3i ~ 186$009 

Ha., pois, um excesso de:·· 4 . 131~186$059 

.Na. 2'" hypoth.esa ~ 

Juros do capital gárantido 
a 7· _o/o· • •••.••••••••• : .••. .. 

Idem,, ide!ÍI a ' 6 ôf•· .•..••..• 
5. 6.00 :00()$000. 

1.207:871$16~ 

.'Somma .•••..•. • •• . 6.001:871$163 

Eo.eargo de juros . pravisto e 
autoru\do pela.. citaAa. lei 
n. 2450 d ~ 24 de S ·lembro. 7.000:000$000 

Ded azidos os juros gal'&lltidos 
a. diversas estradu.s de ferro 6.807:871$163 

Saldo a !llvor.. . .. ... ... • • • 192:128$337 
qa.e r·preseo~ o capital de.. 3.202:147$283 

Admíttida. mesmo esta hypoth~se mais favo
ravel, ainda assim este saldo é inteiramente 
iiisufliciente para. dota. r alguma.~ ·provincias com 
a saa viação ferrea e de•envolver as já. ;;::s:i
stentes, que se estãO coDttruindo. 

O p~olongamP.nto de.sas vias ferr1as é wna · 
nece .sid.•de indeclinavel. e direi meamo, um 
dever do Eata.do; porque o Estado nAo lem o 
liireito de eompr.,metter os dinheiros dos con
tribuintes em emprezas desh. ordem aem a. 
eertera, ou ao menos, ·a probabilidade de bom 
exito, e este n1o pod~rá. ser attingido ,i essas 
estradas Je ferro nl!.o clleg;n-em ao sea termo, 
para. que o paiz e 3S provinoias pOSS.llllDouferil" 
as va.uta.gene, e beneficios, que dict:tra.m .as suas 
con "essões. 

Neste intuito o rebtorio do u-minist~o do. 
llo~icultura nad'l nos propõe, contentando-se de 
tlotregar a. solução do p~oblema á sabedoria 
e patriotismo dtt. eamara.. ' O pasn que o "eu 
antecessor, o Sr. consell-eiro Saraiva. no rela
torio pre.-1ente à prhneir& sessão, foi mais ani
moso e nos a.present~u um . projecto sobre a 
rnatgria, digno da considera.ç~o dO corpo legiJ
la.tivo. 

Elle propõe a.ugm'nlar-ae a· garanti1 de juros 
eom a quantia annual de 2.000:000$, represen
tando u.ncapitll superior a 30 000:000$ por 
anuo, durante um <lecennio, para ser applica.da 
o10 desenvolvimento da noua viação íorrea. 

Fund!l.lllenta este projecto oom a preYido se
gura de q u~ eSS3.8 est •adas de ferro concorrem 
pa.n o augmento da receita "PUblica coni uma. 
quantia JlliO inferior a.5.000:000$000. 

Ora, .deide que os. 2.851 kilometroa e 394 me
tros de estra.da.s de ferro em coustrucçio:o esti
ve-rem concluidos e a.b:rtos; ao tr:J.fego, é ·c~rr-·-· 
q u.~ essa previsão à.o cre ~cimento da. rend!\ pn
blica d~ve ir muito alén1 daquella quantia, tor
nando pt:tl" conseguinte quaai nomiml a g.
rD.n tia de jw•os prestada pelo Estado. 

Não é só uma previsão na. theoria.. é tambBDl 
uma vorlade na pratica, que facilmente se 
demonstra. ; si e um principio inconeusso 1la 
sciencia economic~ que as estradas de ferro 
fomentam a la'Voura, merementàm a. lndastria, 
dea ~nvolvem o commereio,multiplicam ns tl"ans
acções cr augmentam consideravelmente o con
liUII'lO, .élogic() concluir-se que ellas conco~rem 
para ~ arca~ do thesouro coll!: uma qua.n:ia 
su.perzor áqueUa que o Estado twu despendido 
com. a gan.uti:~o de juros. Isto $8 demowt~a 
com ae cifra.e dos orçamentos-votados por esta 
cama.ra. 

No anno de f873, qaa.ndo se votava esta· lei, 
a reeeita. orÇa® para. o e"ercicio de 1873-1874 
era de 103.000:000$. Hoje 11. receita orça.da_p~~ 
o exercicio de 1883-1884 é dê 12S.068:CKJV&j. 
Por con>eguiute neste decennio hoave. um··a.u
gm,ento de renda. de 25.000:000$000.- · · 

Pergu11t:arei á ca.mara,- a que . é. devido esae 
augmen\o da. renda publica.'! Niõo õ á coreação 
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de novos"i~postos. porque . a camat-a da v e r e- Hal·erá, porventura• argumellto ·mais. coJb 
corda.1•-se que em 1875 nós reduzimos e extin- vincente do que e!Jte de. tão avúltlida$,:.cifras ! . . 
iuimoo algun.s impo5tos. . .. Por que razão ·nio ha:vemos nós ·ta.Pibeíil.âe · · 

E' certo·· que e!ll i879 se lan~.aram alguns ter confiança no · futuro do nosso Pâiz;: quê_.<, 
novos -impoatos; mas u ns. fo~ derog&dos, .e nenhum excede n11. . riquen. e n a pujança_ de,i; 
oatros n iío se cobra!':l.m ate hOJe· suns forças? . · ·- . 
R~cordo-me te;· vi~to um calculo offi.cial que E' certo que estas l"iquezas . estão occultas .. 

dava. a es;es novos 1m~~~s 11m auS'IIlento. na . na~ entranhas da terra, e nos· recessos 'das . 
reeei t:L de 800 a 900;000$000. nossas matlàa ; razio de mais pa.n.. promove-ç-

Conseguintemente ~ uma diffhrença de mos com afinco o·desenvolvimento-::da.s:nossas 
2-!~000:000$, qu·e sópóde ser attribuida ·ao·des.: esLradas de feuo; ··afim-de se e:;plorai'o ·teri:'i-
eo,,olvimonto das nossas vias furrea.s, já que torio,-qu~ esc.on.d~. tantas riqueza.. ,.· . · 

·outra. origem não põde ter, visto como os braços Sr . presidenls, ou te~ho sempre acompa.-
nara& lavour:~. vão escasse~ndo peh morte e ma- nhado a oppo3ição conservadora, de que iaço 
Í10missã.o dos esCJ."a.vos. (Apoiados.) . parte, com o apoio 'do meu voto, om toda-s as 
. Sr. presidente, eu .não desconheço ·que medidas de economia, qua.ndo ee ~rata. desS3s . 

quando so trata de iniciar asses melhor:Jmeuto~, despezas improiucnva.s ; qua.nto , porém, :.i> 
surgem objecções, algumas vezes inspiradas no despezas l'aprodoctivas, nasim denominad:J.s peb · 
p:.triotiSlllo, pelo receio d& ruin!l. das finanças séienci.a .financeira, eu me separo desta linha 
a tó á ba.ncarrota. de proceder;· nunca farei poli ti~ neste terreno, 

Mas é uma formula já muito conhecido., que porque acima dos intet"eases tl'&nsitorios dos 
se reproduz em lodos 011 pllrla.mento>, paro. com- pal'tidos estão os i:niereS52& reaes e perma.
b>ter essas grandes despezas, que a scíencin nent~s do paiz,e pa.t·n mirn muito especialmente 
financeira denom na-rClprodu~tivas. o desenvolvimento e ·a prosperid&de da. minh~. 

Eu paço permissão s. ca.ruara. para. citar 'Ulll provincia. 
facto occor rido na. França, cu.ios exemplos e ConseguiritemeiltP. , na decreta~ode· despezas 
opiniões tanto proeurrunos sGg-u ir e imitar . . reproductivas, não lc,•o o espirito de economi:~ 

Em 1842 o ministro dos trab:tlho3 pablicos, a ponto de .eort:ll~s, entorpecendo e paraly
:Mr. Teste apresenl.ava na. camtLr.a francen o uudo a marcha pro,S>reõSiva do pn.i:z. 
projec to de lei relativo :is g ra.ndes linhas <le Esf.:l.s despezas não podem ser feit1s com os 
C-lrninh0s de ferro , par!l. o qna.l podia. um cre- meio• ordinarios do ·or~~imento ; devem sel-o. 
d!to de 500 milhões de francos, que corres- por un1 a.ppello aosrecursos e::ttraordina.rios ~o 
llond':lm hoje em nossa. moeda. á quantia. de credito) pesando sobre o futuro, ao qual mats 
225.000:000$000. aproveitarão ·os ncsaos sacrificios actuaes. 

O d~pnt!ldo Chasseloup-L~ubnl impugnou Ee~;despeza'5 tendein a crzar meios de. pro· 
esta proje~tot ao qual se seguiu. Mr. Thier:, '9iifÇãõ e .~esenvolvel~_s no futuro; . coilseguin
que, com o ~r1~ho do seu talento e a eloquen~? ~ménte e JllBto quo as.,.geraçõ&s ~aturas sup
do sGu p~tr1ottsmo, p•ocurJ.va sompre rave·~'ií •portem brubem uma. p11rt9 desses encargos e 
tir a sua argum'!ntaçãll, censurou a. i.mpru-:- s·~crifieios, jã que .t5m de auferir· rna.ior somme. 
dencia do governo de pedir 'Uma despez•t tão de··proveitos e vantagens. · . 
avult•da, que não podlria. ser ·salisfeitn pelos No entretanto, o nobre deputado pelo H• 
meios ordin•:ll'ios do orçamento e s ómente . pelos districto da província do Rio' de Jo.neiro, sus
ree~r.;os c:-o:tra~rdinarios do _cre~ito, fazendo tentou que e~s_:s ~es~:S:~ .. c~.~ ~s -~~s es: _ 

.. =m ~-ai'-os Jlll'OS-e-A··IIIIl'Gl'tlS1L~:c·dvemp.-us• · · ~'l':rd~d'e·fén'o nwHem muo reprodaetwas, p or
~ imo sobre o b•1dg3t ordinario, que já. apresen- que deixam um deficit ao. estado, a desenrols.:D.do 
tava no oxcrcicio de 1842-1843 um deficit uma tab:llla curiosa e paci~nte, disse :-coro 
de 116 milhiio.s de francos (52.200 000$); visto a gar11.ntia . de juros ás estrad~s de ferro, e::t• 

_ como a rGc~ita orçada. em de i. i66 milMes <le cluindo a do D. 'Pedl."o ll,'deede i87~i87i 
francos (524.i00.000$) e ·:. dcspeza do 1.282 a léiSB0-1881, ar~~eeit&tot.J.lfoido 1.555:000$ 
milhões de fr~n-os (576.900:000$ ) . em uma e a. despeza. de 15.470:000$000. . 
épo~ha, em que a Eurapa nlo offereci~.a se· Esta tabella contém um& inexactid1lo, ·po! ... . 
gnr1da~e da pu, podendo a Fra.n~ ver-se que compnibendeu -estradali de ferro coneedl
envolVId3. em uma guef7?o eu.ropea sem meio• · dtu~ · depois, da lei de 24 de Setembro de 1873, 
promp!.Osdedef~ndera.integridade do setftorri- muitas da.s ·quaes ainda:so•a.eham em canstruc· 
torio e a . honra da sua b~ndeira, çiío, como a. de minha.· provincia., a que se re-

Estes argumento.s e_ram na apparenci& muit~. feriu o nobt•e · dspnta.do, tendo inaugura.d_o os 
procedentes e p•tr10ttcoa: nll:o obstante a ·CA- seus.traba.lhos. no . fim de iSSO; · consegumt~a
ma~a • .franceza:· adoptou a propost1. por uma mente estas e3tradas não. podinm :1ig.urar; por
ma~rla de 222 votos cont:a 152 ; ,iniciaram-se que lS .suas ob:raa não eatlo concluidas e 
entao os trabalhos·dessas w:u ferrels, que. des- aoertas ao trafego. . 
envolvidas, constituem hoje uma. rede de ca- Aceito esu. tabella. com · todas aa desvan
minhos _dJ :ferro, lançada sobre o terrlt,orio tagens pa~a estas estradas .de ferro, a.6m de· 
da França. . . . . tornar mais s:J.lien tea as suas ·VllUtagena. 

No espaço de _40 annos, quB ll!to e ·mllit) Mas cumpre dec1arar que a . repr~ucçio 
-p1.ra uma. uaçio. a França \rephcou a;.;· sua dessas despez~n nem sempre ·se : faz clireeta,e 
ren~a · e aprea.enta hoje um bad~et com ·.uma immedia.h pelo lucroliqu!do do trafego da..es• . 

. r~ce1ta orçada no-exercicio de. l~1883 : de· tmda. 'de ferro, e m'uitas~ezes · indireeta e -me-· 
·. : 3~_3'?7.,389.5_3:{ .fr •• correapondendo . . na..: :iiÕSSQ dia9:meilte 'Pelo desen-rolvinlento .da~ lavoura, · 
m~~ai.497•325:~. :- · · ; •· 'doeo!lmletcio edailld~ma, OO'll:t!RT~Op~ 
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derosamenta psra. o nngmento da. r end!\ publica, 
como vou demonstrar por uma tabella, em qu~ 
tomei. justamente o periodo de 1870-1871 até · 
1880--1881. . 

_. Recciu· . :I DHTer:oa~:t p:tra . Dili•ronf~ 
Anoos arrcc•d•.d: .. -1-· _._·. ~ p:>r.> :ruo11os 

1S1o-n1 97.n6:5~~l'9~G! ~.s50:699a'l03 · 
{871-7~ t!l5.t3J:9%0,S2:;>. 7.3!1'l:3&0~:>·: 
1872-731 HlU31:i0 ~57031 G_9S5: t83:!.47> 
187.1- H io.l-OIJ9:!0USOOil -- -... ·- -~ ·· - U21:90J! i01 

. 1871-75 10$- ~!10:~7~5 l .4SI:%72.~9G~ 
187$-761 t03.49!l:•93.0:00i .. . ___ . .. _:_ .. 

1 
!-W0:679,'1Slll 

tS7a-77l to1-oo1: 1· .. -- .__ .. _ ·- ~.~3J:9;; tr:ss 
IS77-7R il0-745: '~I 9.68!:lSS,SSSI : 
187~-79: HG.~GO: . 5-~iõ : IS451lS : 
187~-60. l20. 7Si:990~~~ l ,l01:009.·7G3. 
IS,S0-81! tl7.3"J9:35~.}1.11i ! 6.:>i7:3ús.~ · . 

-! 1-20e.m~'l.iMSI ~!i;,m ~S:í:NS$83 
__ ,.J - I 

SaldÕ--da recoih áirecad&da: 
no d~nnio de 18i0--i88i 32.133 :501$446 

De{icit da despez!l. com. as ~-
tt'adas de ferr.:> .. - '· _ • : _ . . _ i3: 915 : 000$000 

Saldo em favor do-Estado; ... 18.228:501$446 
Medi'i. annual h dei<pGza .. _ 1.391 :500$)()0 
Media do augmento da renda 3 _21;!:350Si4t 
Saldo a f.wor ent~e as.médias 1.821:850$1.44 
· Temos, por cousegllinte, q11e , durauto csto 
deeP. nnio. a renda pul:llioa. creseen • de 
32.i43:501$44G; d'.Jduzido~ os B.9i5:000$ com 
as garantias de juros ás estradas de fert·o, rcst~ 
um saldo. liquido d& 18.228:501$446, om ínvor 
do Estad:l- . . · ' , __ .. .. 

O Sn. A.'>DlUDE FIGUEIJA : - DJs estrndas 
de ferro1 
· O Sa. CA~'t!RO ni CUNILI. : - Pois niio . O 

nobre deputado quer qú~ i. rendll. s eja 1Gmp1·e 
direct!11 Si t iresse · att-éndido à. ·miub:>. argu.
mentação, não me dar~ esse aparte . . 

O S!l.. A .... •:Dll..I.D!! FíGUEIB!I. : - Tenho ~tten
.. _ .cl.i.do :Í,. ll.'l'S'OJil.e.nta~.â!l. do. nobre deputado, tn:ls . 

pecca pot- co1uhr..ter-nos em um terreno em q14e· 
· n!IO collocam:JS a. qaestio. A. nossa qoestlo 6 

quo o governo ni\o devo eu empreurio de l i-
nhas ferrea.s . · 

O Sa. ·c..uu.~mo :o.\ Cmm_\:- Proeui'Gide~ 
monstr.1r que-a. raproducç.to dessas despezas 
com as estradaa d~ ferro se o::el':). muitas vezes 
indirecta:men te pelo · cresciai~nto da renda do 
Estado. ·· 

Mostrai que em 1875 supprimirr.ru-se im
postos . . • 

O Sa •. A. .... oauiE FIGlhi:Il\! :-Tem havido re
forma.~ de tarifas de alf!l.lldegas, em 1877 ; tem 
haVido sempre. . · · · · . 

o Sn. c.uuiEIRO DA CoNIIA. :- •• • e oa ·nova
niente creados em 1879 P?!l~~J>roduziram, não 
n cedendo de 800ca 900:000$(.1(0 • .. 
. O Sl\.. ANnlW>J: FIOOE!RA :-Em 1877 houve 
augmento, e ~ augmento prodariu de 4: a 
5.000:000$ e conliluia até hoje. _ .· ·· 

0 ·& . · CARNJ:no D.L CoNlLI. :-A. reformas 
du tari.fi!Jnlaa alfandegas, em regra geral, tem 
ba~do··os direitos. · · 

o sa'. h=Dw:E :_ Fit.U·w · :~Têm:· õaUaaó 
para. 11~unr ~·: o fiaco. é m~to luibil. Col!l 

os _impostos acontece is!o; .este au:;mento de r e· 
c~ltll. careee ser estudado ; e p~ec.iso ·attender i 
causa. 
· . O Sa_ CARNEIRO DA Ctr:N!IA :-Emquanto nlh 
se estuda ea~ causa, me. permütini que oppo• 
nha ãquellna minha tabella, com que demonstro 
que ·o Bst~do. deduzidos os gastos com aa es
tt•.ldas de ferro, recolheu no decennb um saldo 
de 18.228:500$"6. . • 

Concor:lo <"Om o nobre depU:tJ.do em que o 
Est:~do nllo deve ser ernp~ezario de liohàs .fer
~c&;~, explorando-as p~r sua conta, mas julgo 
tnd~spensa.vd a g~rantu de j uros para attrahir 
cap1ta~s estra.nge1ros- · 

O S.a- hnlU.Dl!! FIGmllU :- Nilo. ha nee-oaai
dlldc ; ~alAm os ca~itaes nacioWies, comtanto 
q11e nllo ~ojam absorvidos pelo gov~1·no. 

o_ SP.. C~EtaO na_góNl!A.:- o emprego dcs 
cap1taes nac10na.es, J& tão esca83os, nas Jnan
dêa emj;)l'eZ:IS ~e caminhos de ferl'o, prirei"ia as 
outrag _l.lldustrtas desses auxilias indispcnsaveis 
ao seu lllCrementc. 
: . SenhOI'es, a garantia de j!Lros nio é peculiar 
do n068o paiz, dá-se eni outroa paiz&, como 
a. Fra:n~, cuja adminis~nção é muito seme-
lha.nte á nC\ssa. . 

' Um:!. obra publicada em iSSO traz o m~:timun1 
dilannuida.de d~ garantia. de juros a cargo do 
thesouro; prestada pela Frimça ás em prezas de 
estrad&s de ferro, a qual a.ttinge a 145.800.000, 
fr&. segundo as convenções de i.859, e o. 

_'186.000.000 -francos segundo as de 18 .s, . qu~ 
·correspondem na nossa rno~da á quanti11. de 
83. 70::1:000~ ; e apresenta ur.aa. tabelb àa.s som· 
mas realmente pagas âs c0mpa.nhi:is. 

Anaos . -· Pagas em (r$_ 
1863 . ......... ;.: i.492.959 
1864 .. .... .... · ·- 15.367.882 
i865 .. . - .... _ .. _, 28.667.303 
1866 ... - .. -...... 24.324. ii5 

r-.-1867. , • -- -• - .' :;-;-~ 21,943 .230 
1868: ..... -...... 3i.479.4i8 . 
1869.. .. .. .. . .... 25.058.041 
fS'TO .• _ .... -.- -·· 62,225.894 
1871 ••• • - ........ 28 .132.59& 
1812. .... .. .. .. . • 32.522. i6S 
ms: .. _ ..... _... 45_70L2tr 
ih74. ... • .... .... 55.7~.9ií 
1875. • .. • .. .. .. .. 41. 619 -086 
-1876. . .... ....... 4;).735.000 
1sn ...... -:...... 49.40o.ooo 
1.878............. 48:000, 000 
1879 .•• ;' .... -.... 58.000.000 

615~399.008 

que correspondem li& nossa.. 
moecb :1. quantia de_ .... :_·_ 276.929:553$600 

Si tom&tmos o period:~ de i~O · 
a 1879; bmos que a F~ça, · 
d!'Bpeod.et1 com ,. gara:riti& 
de jilios às suas estradas de 
fer,ró, frailcos......... . .. • . ~;~ ._940 

oorreaiJ()Identes:oanossamoe- ' 
~ . .... .. •• -.......... :.·.; 205,229:~ 

ao"~ que oBra~; -~- :·· . -- : - . : 
nw.or p~zo. pqr coml.l~e-
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_ hender os exerc1eto; de medioere, quando ae aa.be que o tobl a.nnoal de 
· !879-1880 .e 1880-1881 economia. ·liquida da França nio tem ja.mai.s 
despendeu... •. • • • . . . . . • • 13.915:000$000 sido a.nliado em mais de tres milhares de 

sendo a.• médi& aa.nual, na . francoll. -.· .· _ · · 
· Fr-a.nça. de .......... ,. , .. 22.803:297$000 E.u nio posso doixa.r de citar lambem a. opi-
e no ~ra.zil de. . . . .... . .... 1.391 :~ nião de um grande engenheir.:~ ingle~, o Sr. 

no· que se conclue que a França, em relação Hawkshaw. -que se occupa da.a estradas de 
â sua r eceita, despen.<bu a.nn.113.lmente com ga- ferro do Braz1L Dizi~ elle em 1875 oo sen dis
rantia dejuro < 1 if2°/0 e o Bcnzili oJ0 , s~ndo cursoá.·British association for the.a4vance-
o r~sulta.do em no.sso fa.vor! qu1Ddo alill.s devo- ment o f science: .. . 
ria.mos despender l!lais, não só pela ina.i.or ex- c. O que os caminhos de ferro &cerescentam á. 
tensão do n oa8o paiz, como porque muito temos riqueza. de uma nação é enorme. Ha. maia de 
a fazer nesta ordem de m~lhora.men'tos mil." 2& a1mos que -eu · demonstrava., diante de uma. 
teri~~o· :s. ~ommis;io da cawara. dos communs, 'que o 

0 Sa. So.AB.ES:- Esta. ta.:U. está em-relaç!o caminllo de ferro dos condadoa d'Yurlt e La.n-· 
u1a · - - casU'e, do qual era.· então eng.Jnheiro, e que li-:-

á pop çio. ga.va. !IIIlitas c:dades populosas, fliZla econo-
0 Sa. C.~RNJIHRO n.-l CtrNa.,:-Não e';tá._ Era. misar a.o publico uma som.ms. superior a. todos 

precis:> que a popula.ção da Franca fosse 22 vezes os di?idendos da eompanhlo~ proprietaria. Es~es 
mais qu ~ a do Brazil, sendo a deste de i 1.!08.291 calculos eram unicamente f11ndados sobr~ ·a dif
e a daqo.ella. de 36,905,788. ferença. entre as tarifàs noV?oa e doa antigos 

a·sa. A~DRADii FtG-UEUU: ,...E a tabella. do ea.rroa. Ell não conhYa a economia do temt>o, 
Sr. Ferreira Vünna. nao e completa., .nãO tt·a.z bem que seja verdade <tizsr-se, prineipa.hnente 
a gal'a.ntia. :1ue se _paga. pelo m.inisterio da. fa,.. ua. Inghterm que :Time is money. 
zenda ; a. quantia e .IIUior: iõ.OOO contos só ;a · E accrescenta.va.:-4: E' preciso couclwr dali 
e1trada. de ferro da Bahia tem consumido. que, todas a.s vezes que se póde construir um 

0 Sa. ÜA..RN'I!:IR.O DA CoN& :-A autoridade ca.winho. de fet·ro em taes condições, que o ca-
pital empenhado aoho um iuter~sse normal, .ha. 

dos nobres deputados obrigou·me a. recorrer a utilid&de pa.blica que este caminho seja con
opiniões não menos autorizadas nestas ma.teriaé, struido. E 9.uando mesmo 0 valor da. reo.da fosse 
q11e peço permissã:o á eamara pa.ra. citar· tal que o dividendo se achasse inferior a~ in-

() Sr. Alfredo de Fovi.lle, em sua obra. r e- teresae normal do dinheiro, a. perda que resul
cente, intitulada-A. Trans(orm.c.ção dos meios taria. para .Uguns. seria mais que- compensada 
de transporte e tuas conseqtle~cias economi- pelo proveito de todos; de sorte que ha casos 
ces e sociaes diz (l ê) : . em q~ póde -ser sabio,_ 4!'- psr~e de~ governo, 

" Nós temos demonstrado que a. questão dos contr·rbi!Jr,_.de ;llllle•·ou···6utra. maneua. para em- . 
transportei é _para. os povos uma questão vital. prez~;'-que, sem o aeu coucureo, não achariam· 
como a quostão d.> movimento pa.ra as ereatura.a um nll.Óiero sutliciente de accionistas. A Russia, 
uimu.do.-i; nós temos demonstt:Ldo que à um sys- por' exemplo, para. a qual os meios d3 trans
leina. cil'culatorio ma. i& ou menos desenvolvido e pot:'te a. •erfeit;aadt>s têm um?. importanci.a vital, 
mais ou menos aperfeiço:Ldo corN!spondem, par a. ha., quanto a mim, sabiamente obrado empre· 
llm pa.iz, os degl'aus de civilisação superiores . hendendo certas linhas ferieaa que, no pouto de 
ou inferiores e~mo para. um ~ni ual uma ordem vista das de$pezss de e4ploraç!o e das t·eceitas, 
ma.is ou menos ele vada. na esct.le dos seres . -. constituem uma m& esp aculaçito, mas que são 

Elle demonstra- a influencia exercida. pelos 011 serlill nm di:~. r c..,lmente fruetuosas no ponto 
caminhos de Cerro sobre os pre!(O> de todas &s de viata na.cional. O Br;uil, qu1 visitei recente
couns, sobre a ll~sperido.de agricola, indus- men~ !, tem do mes:no modo reconhecido mui 
Iria!: e commerci&l do~ ·povos modernos, sobre a. judiciDaa.mente que o Eata.do faz um bom ne
fortan \ public1e privada, S'>bre os movimentos gocio garantindo um ju ro de 7 •[o a todo ca.minho 
da população, !iObre os eostnmes, sobre as artes , . de ferro susceptível de fornecer por si mesmo 
sobre a politicl o a. te sobre ·as rela.çõ~s iriter- uma renda do 4 O/o; a. v 1n La.gem proporoionad::~ 
nacionses, por meio de tabollas e estatistiea•, ao paiz será a.o menos igual á differJuça. . .,. 
que por brevidade .omitto par.a n&"J fatigar de- Eis aqui, senho_res, s ~pinião de um enga. 

· masi11.do a attenção da cama.r-~. nheiro muito competente na ma.teria.. 
_ .Accrescenta:-c Voltemos a Fra.nça erec:~.pi- ·U3l.\ Voz:- Falhva. d~ um. paiz que não co- · 

tulemos: nós · tomo3 achado que os proveitos !lb.eci~ . __ . _ . 
particulares do El!tado, reeeita.s at'l'ecadadas, -0 Sll. CARNEillO D.l. CUNHA : _ Como, si eUe 
econ.omias realizadas do facto de caminhos de 
ferro e xcedem a . 200 milhões de frauco.s por não ha. muito tempo esteve aqui' 
arino; que o pl'odncto liquido a. repartir entre O Sa. EsGRA.GNOLtE TAUNAY : -l'fão póde 
aceioni8tas c craclor~s obriga!Orioa excede a haver profissional mais competente. 
400milhões-de fn.ncos, e que as economias:rea- 0 -Stt . CARNEtBO DA. CUNHA : -Foi sem du,
liz!ldas sobre &8 d!Wb~!'õ ~e- transporte appro- vida hupirand<>-111e nesses elevados intuitos que 

_ xi.mam-se 3. dous · rea .de fraD.co3 • . Não ha, grande numero de. dépntado.s · e quasi todOs da 
pois, exagel.'a.ção em cifrar a. docis milhares e · maioria, mandaram um additivo, consignando a 
meio· de Íranoos O .eónjrinctO daa yau.tagens q_ue ga.raDtia. de jurOS ao'bre O êapital mmmo de 
_pr_oJIOrcionam ao pa.iz ~~ 10 miJ?ar,S d~ ~~ 100.000:000$ para a construcção das estradas de 
riU.Dhos de ferro e ,110s -py_ece.:qa1 · e _nec6fiSllnO . fer.ro; para o_ qual._prestei . tam~m a mililu 
$\'llluiw exi$en\1l.:P&ra ac~t eaLe· resu~~o .a.ss!gnátara· a. pedido desJes honradors_eo!legas. 
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En~eta.nto o. nobre mkiatJ:o da. agricultura 
perempto:_!a~~nte· ~eclarou não aceit.al-<l, aem 
dar a !'llzao <hl ·sua 1.mpugnação. 

O Sn.. Aí-ron.ADE FrGOE!RA. : - Realmente a. 
cifra assinta. · 

· · O Sn: C~Emo ·DA CuNKA.:- Ma.s. a despeza 
nllo aen a fe1ta. de uma só vez ; eu pr:o.telldia li
mitar o credito á quantia annnal de 20.000:000$, 
por espaço de cinco a.nnGs. · 

Si o no~re minist.ro estiv.,sse presente cu lhe 
perglllltana o que reserva em ftvor da. auxílios 
á lavo11ra., oppondo-se a um1. medida de tanto 
a.lc:~nc3 , como é o d~nvolvim1nto de nossa 
~açãofer;•ea 1 S. Ex:. nos devi~ declsra.l' qual 
e o seu pensamento a este respe1to. 
. A opposição d~·~obN m.iuistro a ess ~ additivo, 

sem nos dar a l~llllma esparança, está em des:ic
côrdo com o programm do gabinete, qtu pro
metteu fa.z~r algum~ coust em bem da la:voura 
cujos anxilios sei'Viram de thema á di&sidenc~ 
libera.! nesta. camar& eontl"a o ministeri.o paa
sado. 

li, da Bahia, de P~Jrnambnco, do Rio GrUlde do 
Sul e outras,. na importailc:a de · cet"ea de 
27.000: 000$000. • 

O Sa. ANn:S.ADJ: FrGoE!l'v\ da um aparte. 

O Sa. CAnNEmo D.~ CUNHA:- Perdóe-me o 
nobre dcpulado; já e:riste lambem lei para. o 
caso vertente: 6 a lei :n. 2540, de 24 de Se· 
tembro de 1873, que creou est~ serviço da giJio · 
rnntia de juros para a conitrucçiio d9s eatradaa· 
de ferro. Está esgotado o credito autorizado· 
pela cit1da lei ; é justamente no orça.n:~ento, 
a chamo~da le i de meios, 11ue se deve d otar com 
o a.ugme~tCI ou novo credito para. o serviço de
cretado r-ela lei especial. E • o m :io regular ; 
não vejo razão que nos inhibá de assim '[lro
cedel· . 

O SJ>.. Sa. A NDRADE FtGU:t:uu :-Perdoe-me ; 
a l>.i subordina a = condição, que é haver a. 
l'(lnd& d3 4 o[o. e o goverao já declarou q11e 
tem e11ta cond1ção por não escripta. 

O SR.. C.~oRNE!l\O D.\ Cm."BA: - Quem decls-
UHA Vm:~ Não ha mais dilll!idencia. rou foi o ex-ministro e nit1 devemos attribuir 
O Sa. C.uNJ:tRo D.l.. Cmuu:-A commissão igual declar1ção ao a.otual. (Apartes.) 

de orçamento, salrida. d!l seio da maic.ria. desta. A re;;p3itO d;~.s outras estradas de ferro dá-se 
cau. G da confiança do governo, apresentou o mesmo til.cto. Uma l d autorizem a su1. CJn
um outro additivo consignando o credito de strucção, e todos os annos na léi do orçamento 
20.000:000$ para as estradas.deJerro, no seu, ·vot!l.-Be o credito neees~ario p~ra o a.udamento 
tido das idéas por mim já. ex.pendida.s, e de da.s obras, segundo os recursos :financeiros do 
accôrdo com o projecto do f!lr. conselheiro Ss.- p3iz. 
raiva.. (Lê.) · E', pois, identico o caso que ee dá. com rela.çiiD 

O S11.. ANDitADE DE FlGUJ:.uu di um a.p~rte. a lei àe 24 da Setembro de i873, qu~ creou este 
o~'SRO:"= CA11.NETRO DA CrrNIIA:- Si o g"<lverno . serviço tão importante dll. garantia de juros ás 

oxecll.tasse a citada lei n. 2540 de 24. de Se tem~ compa.nlii as que con ~truirem estr-adas de. ferro 
bro, nlio o devia asaliBtar <:ase credito, porque a nas provincias • 
empreza. seria obrigada a provar uma renda, ao O SR.·. ArwRADE FIGuE:nu : - Não, senhor ~ 
menos presum~vel de 4 oi o, sendo por oonse- é preciso. uma bi especial. 
quencia a responsabilidade efl'eeliva do 'Estado O SR., C.A.lUIEtRo DA COl'ilHA : - Lei especial 
de 2'>{ •• qu'l importaria na quantia. de 400:000$ jâ existe, a. que acabo de citar. 
no f11.h1ro oxereicio. · O Sa. A.'<DRADE FIGUEIRA :- E eu nil:o dou 

O Sa. ANDtiADr: F tGtm!RA:- Entio ni.o dou 0 m.eu voto, porque o goyerno nlo quer cnmprir 
nadao. u lei. · 

O Sa. CARN~IIto DA CiJNB~:- Maa nlo dar 
nad& seria concorrer para a paralysaçlo daa O Sa. C.UU!KIRO DA CuNHA. : - Ah ! A ra.zlo 
nouas estradas de ferro e canse ~uintemente é b3m düferen.te ; o nobre .deputado recusa. o 
d d 1 • · · seu voto, porque o governo deelarou que nio 

o eeenvo V1mento male=l do paiz. clliDpris. a lei . Logo a. lei existe e nos cu•npre 
O SR.. ANotuDB FtGUJUlu.:- Nio estão aonsurs.r o governo por não executai-a. Mas 

feitas. • da.qui · :niW se deve concluir eontra o creditG 
O SR • . C.uuu:rno n.~ CaNHA.:- Um~a estio neceasario par"' o desenvolvimento da. viaçio 

feitas e outras em coristrncção. ferrea em beneficio da noss.1 lnvoura. 
o sa:. ANDRA.DE FIGUJ:lRA!- -Algumas co- o Sa •. ANDl!J.DE FtGUJI:lRA :-o maior bene

meça.m., e não h~~o _nenhuma que nb ·tenha neio' é economisarmos .nas despe~ as, para e:ri
obras p:t·l'& tres ou: quatro annos; algumas lité· girmos della imposto menor. 
nlio·esuo começadas. ·· o Sn.. c~m'IE!RO_DA CoNIL!. ;-Perdóe-me o 

O Sa. Co~.RNEIRO ,DAGt1NII.\.:- O eredito con· 'nobre deputado; sem promover-se a viação 
aigna.do no. additivo não · se traduz logo em ferrea, melhorar e b!!.ratear oe transpo!t~s, n~o 
Ullla despaza para o Estado e aó n os futuros havellll. verdadeiro progresso da nossa tndustna. 
.exeroicios. . aS'I:icGla. · · 

: O Sa. A.Í\DRADlf FrGUEIRA dai: um aparte. · · o SR . . A.'<DRADE FIGUEIRA.:- Não, .melhor 
o' SR. CARNl!lmO DA Cm."lu:'- Si, poréln, o des~nvolvimonto ella darà. . 

espírito' de economia levar a. ca.ma'ra ao po:nto ·fi: O Sa. C.uua:mo DJ. CONHA:-sli ha.uma certa 
de rejeit~r este a.dditivo. en'tão, para 1!8t cO: . zona do sul, que está hoje bem aervid& pores
herente, deveria: tam.ben eliminar aqueUes ei'e- · tradas d~ ferro, as. provinciaa do norte clamam ' 
!li lOs, que:eon8ignam qua.ll.tias avultaw pa.ra. o 4n<eclamt.m incessantemente por 911te grande 
prolongameil~ das estndas de ferro d.> D.. Peàró · m'el'hGram.ento ~t~. 
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O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Por.iôe. meu 
collega ; t.odas têm ; cada. provincia tem uma 
linha. d J ferro, começando pela. de V. Ex. 

o Sa. CAR="JttRo DA CuNJU :-Alzuoo. :s pro
víncias :linda niio têm e outras apenas inicia
ram esse& melhoramentos materiaes. 

Reputo de tamanha urgen~ e ixnportancia 
este s .. rvi~o. que não hesita-rei. :~.present:>.r esse 
additivo como emenda a.~ or~.amento, si a res
pectiva commis&ão o não fize1•. 

Sr. presidente, eu agrade~o ao meu .nobre 
co!bga. ler com o seu aparte chamado a m.inh:~. 

_ attenção pa~ a estr<~da de ferro da minha pro
víncia. da. qu.a.l ma- oceuparei especio.lmente, 

. deiundo :t.'! da; outras prorincias, que tem os 
seus legitiu\os representa.nt-·s e d·,fensores. 

Sr. prc.!id&nt ' , depois de grand )s difficuld:\
dcs a .minha província to<e a satisfa.ção de ver 
iniciar-a~ este grande melhoramento da su~ 
viitção ferre11.. 

O dh da ina.ugumçib dos trab:l.lhos foi do 
verd:..deiro reg :zijo P'lblico, em que to;aaram 
parte todss as classes da socied.tde, sem dis
tincção de partidos. .As íestas, que duraram 
por ' 11paço de trcs dia.s na ca.pita!. bem se pó
dem equ iparar aos llrimeii:':JS canticos, quo pre
cederam ó. alvpra.da do prog1·esso na minha 
1Jrol'incia, ass1gnalando-lb. 1 uma no~·a éra. 

Bem viurlo ·seja ! 
As o~r~s foram contrahdas por nm:l. casa 

respeitavel de Lon·lres, dos Srs •. Wilson, Sons 
& Comp. 

O Sa.. ANDRADE FrGtrEtR.\:- Construeção 
ingleza; j.i vejo q·1e h:1 de ser muito e:ll'a; po~ 
praço e:s:horbit:l.nte., 

O Sa. CAR.~Erno D.\ Cu~1u ; -Os r.mpr~itei
ros têm procur.\dO eiecntar com fidelidade os 
seus contra. toS, da udo a maior impulsão lia obras,
naa quae ' ma.nt~m mais de 2.500 opera.rios; de 
maneira que Cil-holn.-se que, antes do prazo 
ajustado, cllas estarão te1•rninadas. 

·chamo pá.t"- este ponto a atteuçiio doi nobres 
deput:J.clo.s e sinto não estar presente o nobre 
ministro da ngricnltura. 

A estr,,dtL o.inda se acha. em construcç i o. não 
està aberta ao trafe:;o, entret:~onto , :o. provinci>\ 
ja come~,a a e:s:perimentar as vantagens que 
della decorr~m. 

O Sa. AmR.\Dll: FtGUJ:uu:-Oh ! E' po1· anti-
cipac;iio. -

O Sa. C.mNEmo DA Co~s:.~-:- Não se o.dmire 
o nobre de~utndo, pois ea vou demonslr.\r. 

O Sa. A.'!l>RAD3 FrGUtnt.-1.:- E' o dinheiro 
que gira, qu~ corre ; e a. garantia de .i !lros 
sobre uma quantia. dob:·ada, da.' q11e e~a preciso 
para. se c)llstruir a linha. 

O SR. C.UN!i:!RO D.\. CaNa:A:- PerJ.oe-me o 
nobre depo.Wio , a rea.limção deil!a. upiraçio 
provincial dell fo~~. ao.imac;li:o e vidn • à la
voura, ao commeroio e ás industrias,- Lradu
zindo-se por u .m augm~nto da renda, geral e 
provincial. . 

O Sa. A~roR.ADE FrGUICnt.>.:-Geul1 Eu du
vido. 

O ~R. CARNICnto n.\ CJCliiU:- Sim, · ~éral, 
eomo púaa.r~i a. demonstra}' ~m dado3 otliciaes. 

O Sa. Axr.nAnE FrGUEI1LI.:-Ded02ida a. ga.-_ 
rantia 1 Dufido. -

O Sn. CARNEmO I>A Cu:xiiA:-Toxn.arei em 
considera~o a garantia. de jur011, paga. peb 
governo. . 

Culil _JJre-»te :tdvertir que a rend~ geral da. 
minha. provinci<~. é proveniente de uma pa•·Le 
d:~. cxporta~.iio de seus produ,;to1, )Iorque a 
outra senão· ms.iot• s~ fa:z pelo por lo da cidade 
do Recife; dos di:·eitos de 5 °/o de expediente 
das mer.~;;tdorias, importldJs por meio d • cabo
tagem, e ,\lgo.ns impostos directos que pouco 
avultam n.'\ r ooita. -

A alfandcga, no é:s:ercicio de 1881-1882 
r end1u 606:01~6. ao passo q~e no exercício 
anterior de i880-1S81 rendeu. 400:869$331, 
verificando-se um a11gmento d_o 2115:144$345. 
São dados offic :aes publicados n01 jorno.es da 
província. 

o sR.. CAl\vAr.a:o R-EzE~OE:-Ail\da. eonse
qucncias da secca.; cstli. explicado. · -

O Sa. ~">DBADE FtGU:tJ:rR.~:- E a. g-arantia 
em qnanto and:\ ~ 

(Hu Ol'tYos o.parles.) 

O SR. CAli~Emo DA Co::-s.t :-Não possore3-
pondJr :>. hntos apar tes simulttMamente ; a. 
secca ac:J.bou-se ·nos fins de 1879 a 1880, de
pois dellaj:i tivemos o e~et·cicio de 1880-1881, 
a.o qua.lme referi, como termo de compa.ração 
pa.ra. o ultimo e~ercicio de 1881-1882, Gm que 
se verificou o aug:nento da rend \ g~ral. 

O Sa.. CARVALHO ResENDE:-'-Aindo.são con
sequ~D.ciá.s _da._liec.c;\. 
o · sn.~· C.A.R.'H:I~~ O.&. _cUNHA:-Peço no no-bre 

deputado de recorrer aos bah nç)s do th~souro, 
c ha de ver que l!. rend~ geral da província. 
da P~wahy b~ não: etcadia de 300 s. 400:000$, 
mesmo nos :~.nnoa n.ntel'iores á secca. -

Agor:~ p:l.issll'ei a. responder ao outro nob1•e de
put:~do sJbrç o pJgamento di!- garanti.\ de juros. 

Pelo decrot!l n. 775~ de 7 de Jul110 de 1880 
a compa.nlli:l estava autorizada a levantar de 
um:\8~ vez, o. te :i quan.tia. de e 425.000. 

No e tutl\nto a direetoria., composta de ri
cos e distinctos ca.pit :list-1s da pr.tça do Londres, 
só tem leva.nt:tdo :tté hoje ~ :!38,<J50, c·Jmo in
íorru:1. o rehltorio do minist'!rio da. agricultura, 
poupand,. assim ao Est·tdo a economia" em 
dous annos de ga.rantia de juros, excedente 
de 5; 20,300, ou mais de 260:00 $'000. · 

Ao c:..mblo Jillr aquellas :f 338,950 l'epresen· 
ta.m ~ quanh:L de 3;047:550$000 do c~pibl 
reali7.ado, :. que .a juro de 7 "/o import:~. na quan
tia do 21'l: 328$500. 

Conseg-uintemcnte nes t~ ultimo e~ercicio o 
gov.~rno terá' pago a· garanti!!. de juros inte
gral de 213:328$-500, da qu:U deduzido o 
augrnento da. renda. geral de 20S:i44.~ ha 
uma differen~a. para. menos de 8:184$265.
Mas, ai considet.1rntos, como lião poderá. dei
xar de sel" atteudido n.o calculo, o augm~nto da 
rend.1 pt·ovincial, -que sómenle pelo consulado 
foi de 4i : 150$824., teremos um aaldJ · a. f&vor 
de 32:966$579 . . -

Rolcv., ooserv.tr que este augmento se veri
ficou no consulado provincW, que arr<lcnd~u os 
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direitos de e:qx~mçio dos produetos d:~. proviu-~ do Recife (apartes). servindo não só á. zona que 
eis, os _qu.aes_renderam, no ex';rcieio de 188_1-:- .e~ atra.vesSil, como ao interior da.. provin.cia, 
1882,.224:583$993, tendo rendtdo, no exerclClo alem da wnta.gem de acabar por ama vez com 
a.ntenor de 1880-1881, :1.83:435$151. essa concurrencia de cer!$s localidadea de Per
. A re~ provincial cres~eu m11ito ~a~s, de nam?u.co, que disputam a prere:encia de fazer 
modo a ll:\.0' cessar de r!'lpetlr que a. admintstra- a fehc1tfude da Par<~hyba constttuindo-se a aua. 
çã:o 'economica e moralisada dos~. Dr. Juscino capita.l . . (Apal"tes.) ' 
Carneiro, pôde pagar_ uma divida. paseiva de Não ha muitos dias um. l'Op~eaentanLe da-
1~0:000$, as pr~staçoe~ atra.zadas ~o emprea • quella provin.cia,justilicando um rama.l da es
ttm> do Banco do Braul, ~Ôt' em dta os orde- tre.da do feiTO ao Bonito enumerava. entre 
·na~os dos empregad_o& pubEcos com o at:as? de outras vantagens a de attr~hir o.~ productos da. 
mats de a.nno e deu:at" nos coftes prOVlnct~es minh!i. provinda, seado ess:.. localidade ll.ma. 
um saldo de cerC3 de i00:000$000. cidade do interior ao sul do Pernambuco na 

Eu me comprometto . a. acompanhar e~ta. <listancia de 40 a 50 leguas da Para.hyoa: de 
~ueetão com ~>~.d~s offictaes do attgmen.to da fórma. que os productos destá teda.rn de'fa.:ller 
Iendam da prov!ncm, anno por a.nno, emquo.nto ·um percurso de mais de 100 legulloS :i. cidad~ do 
esta. e h.onrar com ~m assento nesta camo.rn, Recife, quando Campina Gr·ande demora umas 
afim de demonstrar as vantagens reaes desta ·25leguas da capitaL 
eslradn de ferrv. . . · . Em nome da pro\iucia, que Lenho a honra. de 

S.e.~bo~eS:,_a. pr?VlMla ~a p: .ra!l.J[ba pcl!l Sll:l. representar, n ão podia deixal' de agradecei' 
postç~ "'eo~rapht?a: l\)dro.,1apbie<~o u.i!o pôde tamanho beneficio ! (A.pr.utes.) 
~l',..~71U~tr. :l:ssa Vtaçao fer:e~ desenvoh'l~a pa~ Outro prolongamento e urgente, o ·cJn. capital 
h., ar o~ dlff•-_:entes centro, yroductore!l a CJ~L- ao Ca.bedello. E •te foi manda.do estudar po:::
~n.l , ! .orq11e ~ao tom, ulll. só l'lO navegav&l par!\. o aviso do ministerio d:~. a;rriclllrnr~. de 30 de 
mter1or; o L'IO P aranyb .co:u nm ~urso ~!3 cerca Dezembr~ de iSSO, q11 p5,80 a ler (I;): 
de 12p l e.;ruaa, bem s~ r:óde ch:tmar o N.rlo stt!- « Julg-au~(l prOC•Jdeut <S as pon<le:açtíe:> feitas 

_ amcrt·~.no~ e_m_ certas cpoc:ts do a.n~~ da gra.r.- pelo. eng •nllc il'O fiscal .da e:;;tt·ada. de . (er ro 
de ; chet:ts, mun<l11 os camp.~s, fer~tlLSt~ as su~s Cond:J d'Eu. Gtn officio de 14 de Dezemb:·o cor
Yarzeas, e . no fim (1e poucos dms. seccn a. rente, e budo ew vis h 0 futut·o comwe1·cia.l e 
pent.o do se podet•. atrnYessal-o em muttos log:~- ~~~~·icol, de-<ta provincia, rac(lmmenrlo a V. El>.. 
res a ~e. enchuto. . . . . qnc prc)(mra cnteurl ·r-s1 C(lm a "'Cl'encio. da-

O .P''OJe~.to dessa. es\t•:.v.l?- f~t :~r~ nas um lnl~IO ,1uella es~rad<\ pa1·.~ ,1ue, Jiroccdend,;' aos esLltàos 
dl1_ ll·,'~tlQ .crr~o. d:1. prov:ncto.,tenc10 pot· pontos indispcns \V~is. p:•opaah~ 0 qtlC j ul~a1• ind!s
ObJC~·IYOS o ,?tb.r,. Ahgo:. Gr,mde ~ Ill(l~pP-n- pensa.v !1 pu 1•:~. r •:tlizat' o p~oloag-a o n•·nto da 
dencw •. llll. o.tst:mcla U') no~·e a quuuc leg-nas mesUJa cetr;~cln :.te 0 porto do Cabeddlo, vi;;to 
dn captbll. . s on• de difficil nccesso o no:·to intet·no !\esta 

O scLl tras.acto e um dos me!llo_res, como sem.- provincin. • 
p~e o rejlettll o finado cons.elhetr~ BllllrC[UC de « A' vist:~ dos 1·ospectivo~ e:.,tuclo~ e dl pro
llhccclo, de s;~·l~osa memort:~,_ e l:ito cont,,et~~te poslt\, q~o luL' 01.ganh.~d:t, 0 g-over no imperial 
ness.•~ llltücrms pela Sll:\ <ledLcaçlLo a o.~3o~ 11.\- resoll'er:1 0 qull fi>r mn.ts ~cer:r~do. 
br.lh<Js o estudos. Sobre csto. estr:d.n do forro, , · d 
1111'1 documento offici:ll-0 imperio do Br:lziln:l . « ~~' gua~clo :1. \. Ex.- Sr. ! • re3ldent~ a 
Exposição Unh·el'llnl do 1876 om Phil:\dulphia- l{o'·tnct~ da P arahyb:J.. - JI an.~c::t .Bua'·1u! d:; 
se exprime v:mlajoaamonte ne8tes t •lrmos:-c A CLccdo • • 
cstrad:l de fot·ro Co::tdo d'E:u,im.portanto vi:l de co• A comp:mhi:l fe1. O> estndos sem nenhum 
mmunic~çiio do. provinch d<1. Pe.rr.hyba,com l4:l onu& p1m o Estado. qu..,ndD o;;te Lem p:l.go 800$ 
ltilomotr~ do ~:tt?ns!o, corta 3. parto mais ricn a i :000.) por lülornGtro ; j;i :l.J\res~ntou ?S tra.
da mc1n1a pronnctn, conforme dcmonstr:1rnm o~ balhos e o orçamento <bs obr:ts do iG l~llome
estudos feitos. " tros do calr3da d ~ ferro co1n n. est:~oçJo, no valor 

:Mns circumscril'tn n esse pequeno pet'iiMtro, oo 800:000$, importa.nd~ o. g"a\'t\ntia de juros a. 
não poderà. dar todii.S na vantagens, como ora 6 0/0, n:~ quantia de 48:000$0()0. . 
de esperat", à província. e nam ao capital am- ·Estiio, pot•t:tnto, esses tra~alhos, orça·ment~ 
.pregado de· mo:lo a dispensar a garantia de e p roposta, recolhidos, ha mezes, na secretar1a 
JUros. (.Apa.rtes .) . do ministerio ~ agricultura, que aind~ não 

Con.seguintemente e ata estrada de ferro deve deu soluçiio alguma.. 
desenvolver-se, formaorlo um plano de viação, Eu pederia ao .nobre millistro qne ,niio demo
que cubra a. zona znais p;-oductiva do. província.. rasae a decisão desse negocio, f1U9 o nrgente, 

A linha do norte, a d11. lruhipendenoia, deve pois cocita~me por pessoa. compete~ te, da parte 
12rolongar-se ligando o mnnicip10 importante'de aos empreiteiros, que os engenh~1ros estão a 
Bana.neira.s·, até á. frontein. em ír3nle á Nova espera dessa. solução par,l prosegull'em·na con
Cru~, no 'Rio Grande dG Norte; a linha do centro, strucção das obras; nii.o fazendo ~a. su.\ secl'eta.
a da Alagõa Grande, deve tanibem avançar para ria de estado ess~ celebre ~om,ntssao ela$ p~•n-:::
ligar os ricos·municipios rla Arês e da. Alagôa pu.s fumbres,·tão conhec1da em Cons~annno
Nova; a linha do Sul, a do Pila.r, que é o tronco pla.. 
principal da estrada, deve .prolongar-se, sem 1!0- Maa ali C>s turco:J enteadem q~~;e os males da 
luçio de continuida.d& da.s obra.s, a.t6 Campina Turquia, como os do E pypto, pro~ra.ID de se te-
Grande, cidade importante do interior, ondo se rem entregue na em prezas de callllnhOil do ferro 
bi!11rcam as duasestradas,qtié seguem, uma para a.s comp~n.hia~ estrangeiraa, inglews o fran
a capital da Parahyba a a outra part. a cida.de C<JZ3.S : pelo que os projoctos d~tes trabAlb.O:i 

v. m.-28 · · 
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passam ali por urna fieira int~rminavel DA 
secretari~ respecth-a, dond" s~bem quasi re
duzidos a uad.'\, e Bão ainda. submettidos a essa 
gn.nde commissão, onda ficam eorupletamente 
enterrados. 

Feüzrueute nós peusam<li de outro modo. 
Como se vê dos proprios termos do precitado 

aviso do ministerio da agt·icultura, este prolon
gamento ch estrada de ferro. e vara obviar a 
difficuldade do a.ccesso ao porto interno da ca
pital da província . 

Sr. presid~nte , não nos é descónllecida a im
portaneia. que' tem os portos de mar para a. na.
"fegação e o cornmel.'cio Clntr~ as nações e as 
provincias do. mesmo estado, assim como a 
grande influencia que de tod<r.J os tempos tem 
exercido sobre o augmento das cidades, u. pros
peridade commercial e o dese!lvelvimento na-
cional. · 

A provineio. da Parahyba foi dotada peia mão 
da Pro\"idencio. do um dos m~lhores e mais 
bellos portos do norte. 

Os nobres deputados qne tem passado pot· alli 
poderão dru· disso tes temunho. Mas ás gl'andes 
eheias do rio arrast l"&m · enormes quantidades 
de areias e detrictos, que se v:ío depositar no 
canal, formando ba.ncos, c1ue o estreit.a.m de 
maneira qae hoje é preciso'espera.r a. preíamar 
para os navios p<~derem chegar ate à abra que 
enfrenta a Ct>.piW. 

Eu me reco:do, não ha muitos .. nnnos, t~r em
barcado no \·apor Cnt.:ei,-o c&o Sul, de grande> 
calhtdo, quasi que atracado no caQS da D.lfi\It
dega.. Entre lanlo h~je os Y:>por~~ jn não podem· 
chegar aLé lá, e fundeiam uma legu11. de distan
cia com incommodo do~ pns!ll.'{eiros, dctri.:.· 
mento do commetcio e até do ser viço pnblico, 
pois silo alies mensngeiros das m314s do go
"ferno. 

o S!l. c.~RVALHO Rl!'.ZE:.IDE:- No Cabedello 
:Diio ha disso 1 

O Sa. CAn::>.tmo IH Cu:!(IU:- H' a um g-rnnda 
ancot•adout·o, o por csLe 1uotivo se j)rojecto. esse 
prolong~1uento dA estrado. de ferro, mas con
sta-me que pel:J. mesma causa já so está. for
lllllndo um b •nco do o.rêa na Rcstingn. . 

U1u siruple~ trf.balho de drngagem, como :;o 
pratica nos portos do Medite1·ran~ o do B:dtico, 
aeriu bt>.~tante para restituir àquelle porto :1 sua 
profu~d1d~d~ natnral; m:J_s até hoje niio hou\o"'o 
um so mlll!StrO que se dtgnasas IDAnda1· para 
ali umn. ru-aga para fazer este serviço . 

Neste sentido ma.nda.rei uma emenda. unica
mente para advertencia do nobre ministro da 
agricultura. 

E' digno ·de deplorar que ~m rela~ão a mii:ilin. 
provi.llcia o govêrno proceda com a. incuri.a de 
dewr desabar a fortalez a. do Ca bedello e 
obstruir-se o seu porto. 

O Sa. Mj,c DoWl!:LL:-A fortaleza. não tem 
razão de ser. 

O SR. C..l.IQ.,"EJllo DA. CUN!U: -E' um ediiicio 
monumental e historico, que poderia servir para. 
aquartela.mento de tropas. depoai to d.e · pe
trechos bellicos e oo.tros misteres. 

Sr. presidente, com o incremento da.s estradas 
de ferro a lavoura. tende a desenvolvel'-se, in
dustrialisando-se, e socialisa.il.do-se. A grande 

l~i da divisão do trabalho acons el.hn. a. separa
ção da. cultura, proprhmente dita. dl. can.na, 
da fabrica~.ão do a,ssuc:tr, e este deside-ratutn 
se ol.>tem com ~ funda~.ão dos engen'!los cen
trae~, para se aproveitar os molares e máchinas, 
que a mechanica cada dia aperfeiçoa, e os pro
cassos que o. scienci:t tc;m descobel."to. 

O Sn. DuQUE-ESTRADA. TEIXEIRA:- Com tanto 
quo seja com o .concurso dos hvradores. 

O SI\. C.!..RVALEHO DE RJ>:z:t:!•illE::- Apoiado, 
·nad~ de especubções. 

O SR. C .!RN ELRO DA Cu!'."H.-1.: - Dos engenhos 
centl."aeas decorrem as consequanoh s fecundn.s : 
o cru]>rego dos melhores proc~ssos da cultura 
da ~nna, desde qus o lavrador nã:o é obr igado 
a ret1nir as funcções do fabrioaut9 ·ele a ' suca.r; 
o maior apt"'oveiLRinento da materia prima pelo 
uso desses m1chinismos aperfeiçoados, de que 
não pódem di.spôr os particulares pelo seu ol~
vado custo e -valor, e só obtidos pelas compa
nhias o.rganis3.da.s para explorar esses grandes 
estnbeleeimentos ; o ensino profissional c pra
tico que é fornecido 11os engenhos centra~$, 
pelo pessoal habilit.~o q11e os dirige. 

Os engenhos centraes vieram. resoiver o pro
blema da pequena. lavour~ eonsti tuindo-se o 
ma.i.6 ben efico promotor do trab:tlh() livre, ·e o 
mais f orte creador dess1 democraeia r u t•,.l, Jll'O
gt•c$siva e indlls tr~o.l, porque em torn') dellcs 
se pódeu1 ag-remiar os colonos, os libertos e os 
pequ~uos ltlVradores, que sõ dispõem cio capital 
dos seus br.•90s, com :1. dil'isiio das terras em 
pc;~_uen·\s -parcellas à. fóro. 

li oi sem duvida inspirando-se nestas idéas, 
qu~ a 'lei n . 2687 de 6 de Novembro de 1875 
autorizou a gnrantio. de juros de 7 o/0 até no 
~1.pital re9J.iaado de 30.000:000$ b companhias 
'iue se propu~essem n. estabelooGl" oa engeo.boll 
centrae~ pa.rn f•1bricar Msucar da cannn, me
diante o emprego de applrelltos e processos 
modernos oa mais aperfeiçoados . 

Nn o~ecuQ~io d~sta lei, o governo distribuiu 
o capital pelas diftbrentes provinoias, em seis 
c a tor;orias ; tcel'ondo li. minha provi o~ia unica· 
mente um eugenbo central, como se vê da. 
tabella junta a. este relat<•::io. 

O S11.. CAitVÁL!!:O REzENDE : - Pernambueo 
quantos tem 1 

O SR. CAJt.".EIRO D.-l. Cu"-ru.:- Teve f2. 'Foi 
uma injusti93. revoltante; por!J,1le a provincia. 
da Parn.hyba :ftgnra nas estatisticas levantadas 
pelo conselheiro Arêas, hoje Barão de Ourem, e 
pelo Sr. S~bastião Ferreira Soares, no 4• ou So 
logar, como productora de ass·ucll." e 2o de al
godão. Alem digso, nem pela Slla população, 
que cont9. 362.557 hábitantee, nem pela. sua. 
extensão, que mede 74.73i kilomet.ros qua
drados, merecia esta inferioridade . 

E' c erto que a lei deter.mio.& ~ue esse eapits.l 
seja distribuído pelas provincia:;, segundo a. 
quantidade do a.ssuca.r. demoll.81t'ada pela expor
tação. Mu o governo não devi& ignorar que 
uma parte da producção do ~suear de minb& 
província. como outros productO&, G e3:por tad!l 
pelA cidade do Recüe. · 

O Sn. REGo BAJ\Mll :-Até lá tem. uma sgen· 
cia ns~:tJ. 
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O Sll.. CARNEIRO DA CuNHA :-Já não tem. O Sa. !YL\o-DowELL:- E accus:1. Perna.m-
Hn. pouco tempo dei noticia.!\ càmara de uma buca l1or ter 12. 

lei inigua da n.sscm.bléa provinda.! de Pern(l.m- O Sn. C.utN.EIRo D.t CUNHA:-Eil não accuao, 
buéo, q_ue supprimiu esst~. agencia ílscal, lliío quero apenas que se g11arde a igu;~.ld~de rela-
ccnsentlndo maís que se cobra;sem ali os di· tiva. . · 
1•ei.tos provinciaes d;J. Parahyba. O Sa. :li!Ac-DowELL:-Seria desíg11aldade. 

O Srr. ll'hc-DoWELL dâ um apal.'te. O Sa. C.J.mmrn.o DA Cu.xi:!A: - Eu não me 
O Sn.. 0Afu'\"Erno o.t CuNHA :-Como ci posaiYel opponho a. q11e Pernambuco t0nha i2 ou. maill 

passa1•-se um cm·dão amum~ fronteir:>. na e:.- eng-enhos centr:~es, a que ::.cho .á que se não 
tensão de :120 lcguas de m:l.neit·a clue os pro- obse;r,•ou a. devida propoi"ciona.lid~de en.II"e a.s 
duetos não s:!iam para a cidad~ do Recife~ dut~.> provincias vizinhas. 

0 Sa. MAc-DOW'ELL dâ um aparte. Com a o.dopção da ~manda. em 2o. di~cussão, 
que o.ugmeutou o credito para. este serviço~ 

O Sn. C.uummo DA. CGN!L'I.:- Em virtude está. o governo habilitado a reparar ~ grande 
dessa l~i os [ll'cJucto> de minha provincin, ben1 injustiça feita á minha pl"ovincia, concedendo 
como o a~sucar, são e:.::portados hoje em g-rande mais alguns engenhos centraes a qnem off•;re
parte pela cidad~ do Recife, despacha1ldD·se nos cer melb.ores condições em favor dos laYradore&. 
consulados geral e provincial. onde pagam di- R~provo, como os nobres deputados,~ esoecll
reitos, como producção pet·nambllcana.; nem se lação, onde quer que ella se de a esse r~s~eito, 
admittem mais as guias de sua pro,~edencia e não se põd~ni. referit' de fórm:1 alguma :tOs di
com a suppt·essão da ag-encia. fi:>cal. pelo que gnos c:oncessiona:rios desse un.ico engenho cen
dei:!:am de fizut·ar na balança da. expor~ação tr;•l, conced.ido á minhn província, a.ttento o seu 
como procedentes da Parahyl>a. caracter c probidade. · 

Eu pedi !'i" ao nobre dep 11tado por Pernam- Si algum pedido me fosse .iicito fazer dest.2. 
buco, q ne me honra com o seu aparte, de ia- tribuna ao nobr.:: ministro da ~.!:rricultul'a set·i~~o 
terpor n. Sll>l influencia. para qc.e as repal'tições para. que não concedesse engen~hos centraos a 

·de sua pt·oyincia,-uma·•ez-·qno- cobt-am·os-direi- ilêiiliiun ·pre(eiiaentê; ê1uepoa:êsseteYo~usa- ~ 
tos Jlscaes, ao menos recolham essas goias brenome, par:;. que a malignidade d.t imprensa 
das productos da minlu pro\'ino.ia. afim de não não me attrilma. outl'a parLicípaçao e interesao 
set· ella mais pr~judicada na. partilha do• bene- particular, qu, não seja o <la prosperidade e 
ficios detretados par lei, como foi dest~ vez, engrandecim.~nt" da minha pra\"incia. 
devendo ·antes desEtiar que a pt•odo.cçiio desta ALGuNS Sas. DEPUTADOs :-v. Ex. estâ acim~~o 
augmeute para avolumar mais a receita da- disto. 
quella. 

Não obstante este desvio dos -productos di!. O S:a. i\L~c-DowELL:-Nem devia refel"ir·se 
Parahyba, ella mantem-se em posiç~ vantttjoaa a isto. 
a respeito da exporta~.ão do assucar, como passo O s:a. C.H~.<>il:lil.O DA CClNfU: -Não podia deixar 
a demonstrar. de apl"Oveitar a occasião para repellil" quttlquer 

No exerci aio rle i88i-i882 a e,;:portação do insinuação feita ao meu cal.'actet·, attenta i 
assucar para a Europa e para Pernambuco, minha posição politica com relação M gabinete, 
foi de. 214.457 sac~.a..s, com 1.072.295 arl'obas a quem nunca. farei. pedido vlg11m particular, 
ou 16.084.125 kilogrs. a_ue não possa re;,etir nesta. tt·ibllnn, somente 

Si addicionarmos a. quantidade transviadil. por inspirado no int0resse de minha. pro,incia.. 
Goyanna e e:ocportada pela cidade do Recife, <J.U0 
deve exceder de metade, teremos seg urawente O Sa. ÂL'I'XS 'DE ARAUJO : - ,\.poi~do. 
24.126.633 kilogrs. da. producçiio do assucar na. O Sa. C,\R..'i'Ell\0 DA. Ou;o;s,l.: -Sr. prasidente, 
Parahyba., a. qual se concedeu um só en.genho passando noutra ordnm d~ ídãas. não vejo razio 
cen!a'al, como as que menos Pl'OdU.?.em no Im- para que niío se estond~ o auxilio d~ gat·antia 
perio, quando e apenas excedida pelas provill- de juros n outras industrias e lavoura. 
cias de Pernambuco. Bahia, e não sei se tam- Nós tem.os, no norto, nma Iavonr.~. que foi 
bem por A.lagàas. oub·'ora muito florecente e hoje est!Í. dec..~dente, 

Em minha provincia existe freguezia.s qlle a. do algodão. (Apoiados.) 
possuem de cento e tantos a duzentos engenhos, Todos sabem a utilidade deste prodacto, e o 
como · as de Santa Rita, Mamao.gll&pe, .Al.'êa e consumo que delle fazemos, de maneira. que 
outras, contando a Parahyba cerca de LOOO vendemol.a em iam:l por preço vil, e depois de 
engenhos de assuc:a.r. manufactul'ado, de torna viagem da Europa ou 

Não houve, pois, proporção algnmt~. :nem da Ame1•ica do Norte, Qompramol-o par preços 
qunto :i. popu.laçio e extensão, e nem quanto á elevados . 

.. producção do asgucar com relação á. Para.hyba, Por que razão não havemos tambem de co~ 
-·na concessão de engenhos centraes, quando se ceder garantia de juros ás uzina.s de fiaçãa e 

concederam i2 á província de Pernambuco, que tecelag-em do algodão 1 {Apoiados.) 
não póde ser consiJ.eradll 12 vezes -:ina.is que . Todos os pai.zes têm pa.ssado por esta. pbase. 
a minha'provincia. .A.quelles, como a Inglaterra, França, Alie-

E" indiapensavel mais um engenho central manha, que hoje tem a s:1-tisfa.ção de ver o 
.no valle do Pa.rahyba e outros nos municípios ~ande florescimento da indllStri& f~bril, no 
de Ma.mangua.pe, do Pilar, da lndepend~neia., âomeço lhe decrewa.m largas subvenções pe
de .Ala.glla Grande, de Alagõa Nova., da Area.. cunia.rias, isenções e favores de toda ordem, 
de BIUlalloi.rali c da Taquara. para eleva.l-a a esae gl.'á.u da pro~peridade, 
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que eonstitu~ uml fonte perenu0 de riquezo. 
e de renda par:~. estes estados. 

o·sR. M.Ac~DOWELL:..:...Por e~te argumento 
V. lh:. concede pri:dlegio a todas ns io.dns
trias, porque todas são nascentes neste paiz. 

O Sii. CA..RxEmo llA CUl\IL\:-A todas não; 
mas aquelbs que mais utilids.de prestam, como 
a. íabri.~aç!{o dos tooidos de algodiio; pois com 
esses auxilias n~ sô se c t·earia e se desen
volveria a indust.rio. textil, como se animaria 
essa lavonra•t~o decadente. (_-tpartes .) 

J:i que fallei n!L l .. i d~ 6 de Novembro de i8i5, 
conllecida. p3la lei de ;~oaxilios â lavoura, não 
posso deixar de toa~r, à.ind,\ que perfunCtol·ia
mente, nos l>a.ncos de credito real. 

O SR. liiAc~DowEL: - Cah.ir3w em desuso. 
O Sn. C.ut.'>EIBO u_.o. Cu:NnA:- Notei, Sr. 

presiaente, qu~ o nobra presidente do conselho, 
em seu prvgramma., não tiv!!sse dito Ulll~ 56 pa
lavra. a respeito de.sses a uxilias tão decantados 
pela dii!Bidencia. liberal, que os chocalhava a 
e1dn. momento; em nome dos qu·tes lev~ntou o 
seu estandarte de gtlCl"l'a colltm o l!linisterio 
trans.~cto, e conseguiu derrocal-o do poder . · 

Sinto não se achar presente o antigo chefe 
da. díss1dencia, e hoje teader da mtliorin , pa.n 
lhe perguntar si esta>a satisfeito com o m.inis-

Mas cemo pt"Omover-so a sua imm.igr~o 
sem a ga.rlmlia. de juros ~ Si nôs não confta=s 
no seu empreg-o. como podemos ·{!xigir q11e 
ootros tenh= essa confiança.1 . 

Senhores, a ga.ra.nti.& de jur011 ate certo ponto 
ó j usta e moralisadora., pois qna.ndo o Estado 
afu.n~.a nos termos da ci~da. lei as letr~ hypo
tb.eca.ri~s, não :faz mnis do que dir.er ao capita
lis~ estrangeiro: -eu não vos pr<Imetto grandes 
beneficios, mas o que vos prometto é que o mi
n}m um do interesse , a ,i ust!l. r-etl'iouiçio dos 
vossos capita•!s o.ão será. inteiramente pilrdi~. 

Mas,diz-se, essa garantia de j nros péde com-
prometter muito us finanças do Estado. _ 

E· um argumento (J.Ue prova de m:l.is ; porque 
pr<>va.riu. contra. todD.S as s-aran.tias de · juros, 
presta.<l.as as ~stradas de ferro e aos engenhos 
centraes, quando a das lettraa. hypotheearias, 
creada. pela ci~dtio l ei n. 2687, encerra men03 
p erigos pua o Estado;porque tam emsett fwor 
o c:J.pital sodal e os immoveis hypothecad09. 

E' pr :ci'o nio comprehender-se b~m o meca
nismo do. lei de 1875, para se exagerar esses 
riscos ; porque fóra nocessario qlle o c:~.pitill 
social de~appar,,éessc e os immoveia hypothe
tados se dep recbsseu1 completn111ente pm•a que 
surgisse a res~on.sabilidade inteirl\ do Estado 
pela amortisa.ção das lettras hypoL'hecarias emit
tidas. _.terio aciual, que eli:.uinoJl essa. pat·te a liãs tão 

impor,a.n~e do s3U prog-r;lmma, e nada nos diss~ 
sobre essa. questão 'lrilal l a...,_ a avoura, c1ue Pôde-s~ a bus.u , é certo, como S t,~ te::n al.>nsláo 
brada por ca.pi~o.ell ii juro 1-.uodico, pro.zo largo e ~a mais bem co,.ubioad:>. insti~uição, mas o 
a.mol' lisação lent{l.. governo póde coarctar muito os a.basos p ela :fis· 

c?Jisu.ção activ~. que e:~::ercita sollr-e essas insti
. O Sa. F!IA~OISCO SooR:É:- E tem direi to a tuições de credito, com a nomeação do prasidentij 

tudo isso. 'l. fiscaes, a "m:.t.iol' ou menot re'Otl"icçãn da 
O Sa. C.UL"\EU\0 0 ,1 CuN!L\ :._Só não sen:- 'emissão das_leti'll.silypoth.ecuias e outras ]}rovi· 

tem esta imperiosa necessidade aquelles la \Ta- deo.cias; consllgradt\S pela. citada l egislação. 
dores, que Gstão dentl''l. dll- zona bene~ciada pe• Quero admittir qtle a. lei não sejt\ p erí.,ita., ai 
l<\S V3ntag~ns d1 c •rletra. hypothccari.a do Ba.n- bem tivess" sido confeccionada pelas maiores 
co do Brnsil, ao~ ·:so que a _Iavou:a. . do norte iutelligencias d~ ,,robas a.s casas do pado.mento 
se ncha .nas cond1~oe: as J:Di\!S a.filictt~M. . . e de ambos os par tidos politicos; O que cumpria 

Na mml!-a provtncia empresta-se dinhelrO a no ministerio passado c; ao presen.t~ em melho-
lavoura à JUro de 24 •f.. ra.t• a lei, e corrigir os seus defeitos para ter a 

O Sn. FnAxctWo SoDRE : - Como na minha. devid:~. es.ocuçâo,cvlllo tanto intercSBa. á. lavoura. 
O Sa. CARo'';Etno n" Q;t>;IIA :-E ainda. mais; O que, porém, lllo podi:do.zer o e~-presiden· 

descontam-s·, as letrlS dos Ia.vrado~es à olh(). to do co~elho era decla.rar no ·seio do paria
E' um~ triste verdade. Hnverâ lavoura qu~ mento: .-que nií.<J eumprit. ale~ e acrescentar 
possa r esisti1· a e~te. est:\do de cousas 1 no sênado :-(J.ue lhe cortassem~ mão, si elle 

Porquasi to.dos os vapores recebo c3rtas da- nssignasse o decreto concedendo e!sa. gara.ntia. 
quelles 'PObres lavradores que pedem a ereaçâo de juros" · 
des~es ba:nco:s de; credito. Consta-me que n1. Os representantes do poder executivo não po-
C3.pital se promove 1liXt abaixo aBSi.gnado dos dem proceder desta fór.mn. 
co~ereiantes e agricultores a este respejto. Si a. lei é mâ, tem Wllbem es lllinistros de 

o Sa. FJUNODCO So.DaÉ: _Na Bahii!o 0 me- liStado o direito, que lhes conferea.Constitaição, 
p~~ora. proporem a sua. modifi.caç~o 011 completa 

noa porq11e se empresta ó & i4 e f5oJ.. revogaçã.o, ms.s nunca. dizerem q_ue não cum.-
0 &. ·c.uuamo!DA CuNRA:- Sr. presi- prema lei votada. p·elo poder legu~l~ti'vo. 

dente, não tenho necessidade de eo.carecer as Com semelhante decle.~ção o e%-preaidente 
vanta;;ena destes estabelecimentos de credito, do conselho confessou-sa rell do crime deres
sendo wn.a dellas e bem importante, valoris~r a ponsabilidade p~Ia faltá de observancfa da lei, 
terra e os fructo3 pendentes, para sobre elles previsto . pelo art. · '133 da. Constituição Poli
celebrarem_ os contratos de hypotheca em tica do Estado, combinado com o ar-t. 4.0 § f o da 
segurança do pagamtn!o do empr~~tirilo; feito lei de i5 de Outubro .de i82i.· 
a juro ba.r&to e praz~ longo. · O silencio do ~ctual gabinete equh•ale a 

Ora, em wn paiz, em que o capital é eseail- confiSI!ão tac'ita da. mesma. falta.. 
so, porque lião· ha fortunas accumubdas, não E' precioo que o · miD.ãterio declare com 
ha ontro remedio senão recorrer-se aos e&pitaes fre.11'lue:~:a á stl& O.Pi.niio a respeito .. dessa. lei e 
es\rJngcüros. - q11aes os auxilies que reserva á. nossa lavO\ita.. 
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A lei tem o 'VlClO · d~ origem da. aitna.çã:o 
passada. Si é mà, é o caso de dizer-se, façani-
112\ melhor, para isto tem governo e l!UÜ?ria. em 
ambas as ca.sns do parlam0IIto. 

No começo desta situação convocou-se 3oqui. 
UlD congreseo agricola, para o c;.unl concorre
ram. os pobres matutos do interior. 

UM Sn. DEP\i'NDO :-Pobre& Illt>tutos, nã.o 
a.poiado. 

O Sa . C.UU.l!U\0 DA. CuNl!A. : - Os minisQ-os 
d~ exúã:o compareceram ali e prôcuraram des
lumbrai-os mais com os fulgore; de au.a.s fardas 
bordadns, que trajavam, do quo mesmo com a 
sillceridade das promessas, que alé hoje não 
realiza.nm. · 

O SR. ILDEPO~so DE AII.At110 d!i. ~m ap3.rte. 
O SR. CAR:NE!Ro no~. CuNHA :-0 que é certo 

é que essas .promessas ainda não foram satis
feitas, lliío obstante os lm.dos i11cessantes 
da lavoul'a por b~aços, c!lpitaes e ba.ncoa de 
credito re:J.l e agL'icola. 
- O Sn.. Pn.!sco PARAlSO :-A lavonra es ta con
dem.nada neste pai2. 

O SR. c .uurE!Ro nA Ctl'NHA :-E' urna. triste 
verdM!e; not:l.ndo-se que a.la.voura. do :norte est:i 

. em peiores condi ç-Ões do que a do sul. 
Sr. presidente, o minis. tgrio da agricultura 

offel"'eoe tão · wriados :u;sumptos, que eu 
receio f~t.ig~r demasiado a. :lttenç!o dos uobres 
deputados (,;ao apoiados), e em vhta de tanti 
bondade eu von resumir o m:tis quo for pos
GiYel. 

Senhot•es, todos desejam os p~ogressis da la
voura., e ello. l'ssponde eom smgelea:1 i -pois 
dai-nos pernas para :mdar, braços p:~~·~ la.borar 
os nossos eampos e.ar pau respir.1r e viver. O 
ar é o credito, ê o capital ; as pernas 8l1G as es· 
tr-ooo.e do ferro, e os bra ços são os colonos. 

Hoje é opiniã:o dominante que nlo nos con
vém mais essa eoloni:r.a.çil:o à tanto por cabeça., 
como aqui declarou o ex-presidentn do con
selho, mas sim. a. eorrenle emigratoria espon
ta.nea. 
· Creio que neste ponto todos estão de accôrdo, 

e desejam que venham para aqui colonos mori
gerados, enriquecer o nosso solo com 015 seus 
braços, se\ls eapitaes, e -saa indaatris, arras· 
ts..n'clo co.msigo S!laS .&milia.s, os saus deuses, e 
e~e genio da. civilização moderna (a;poir.vlos), 
sem voltar :lhais_a. face para o seo. paiz, trazendo 
no coração o sentimento uM õene, ibi patria. 
. Ma>~ , Sr. presidente, serã licito caperarro.oo 

m:na. colonhação em tão 'Van~o;;as tondições 1 
· O.s factos qne se têm dado nao a.utorizam essa. 

lisongeira eeperança. 
Nestas condições fUndou-se 'iu:na. colonia. de 

a.llemães nas'Inargens do Amazonas . ·. 
O Stt. :MA.c-Dowxr.L:~Perdóe V. Ex., ha 

ab.i engano : uma. colonia aJilericana na cidad·e 
de Santa.rélll., sim. 

O SB.. CARNzm.o DA. .Ctrmu. :-N§o é de re
cente data, é de' mais remoto te~po. , 

.O Sa. MAc-DowzLL dá um aparte. 
O SB.. CARNEntODA. CuNHA :-Mu ess~· co

lonia. teve ma.u exito e os colonos m.orret'alll de 
fome ;··- ,· · 

0 Sn.-. MA.c-Dow:u.L ;-Não lllOrrenm de fo
me, não, perdõe V. E:s:. : ainda existem restos 
dessa. coloo.in em Santarém. · 

O Slt . CA.JL'I;JI!lllO M CaNEU. :-Eu poderi!J. ci- 
'taL' a. obra., que ~fere -este e outros fil.cto.s iden~ 
ticos. 
. O Sn. MAc-DOW'J!:L"L :-V. Ex. e~tá enga.n3odo; 

ahi eu sou. testemunha. de visu. , · 4 

O Sa. CARNE!I\O D.\. CuKa.-1.:-Bem. 
Uma outra. · colonia de irlandezes fundou~se 

no l'r!ucury: teve o mesmo resultado; e os seus 
directores merecera.m o nome da C~~orniceiros. 

- OSa. J. P:co-mo:-No -Mucury nunca. houve 
colonia. irlandeza ; V. EL está enganado. :-

0 SB.. VIEIIU nE A.'ll)RA.oz:- Est:i- completa
mente enga.na.do. 

O SR .. CARNE!llo o.-t CuNHA:- Pois, s'nhor~s, 
eu cit<J.rei 11- autcridllode que r efere estes :factos. 

ALGONS SRa. DllPUT.~nos:- Está eng~na.do. 
o SR. "Cu.iá:mo o.-1.. CuNB.l- Pois bem; vou 

r~co~rer a um outro facto. 
Uma co1onia. de russos, emigr~dos políticos, 

que Yieram com capita.es... · 
OSl\. C,\RVA.LliO ~El'i'I>E:- Isto si.m. 
O SR. CAAl\lUito DA CuNHA : - ... e compra

ram ter1·as no Pura.ná, no :fim do pouco tempo 
esta v:~.- inteira.mente arruinada, e esses colonos 
cahiam pelas l'lla.s d~sta cõrtG, semi-nus, ~ 
mortos a fome... · 

O SR. ALvEs u ARA.uJ'o:-Ja tinham vindo 
àc Bueno3~Ayres, do Rio Gtande do Sul e do 
Paraná, tinha.m corrido o· sul. 

O Sa. CAMEIRO n.1. Cu.N!Ll.:- ••• esmolando· a 
C&l'idade publica e bradando pela &u:t re;?a.tria
ção • . 

Um escriptor noto.vel e hoje muito conhecido, 
o Sr . La.rousae, em seu dic~ionario ·universal •. 
que corre mundo, diz:- que din.nte destes fa
ctos os immigra.ntes' na. Europa não BC! deinm 
m11.is seduzir ~lo especuladoru bra.zileiros ; o 
que se passariio a9culos antes que a> no~sas pro
vincias, de uma fertilidade exc •pciona.l e mais 
'\'liStas quatro vezes que a França., sejam r.olo
nisad.a.s. 

O Sa. CavALHO RI:ZE:lo'llE : -E' uma injus· 
tiça do Sr; L&toUSIJe, como outras muitas. 
(Apoia.àos e apartes.) 

O Sa. O.I.RNEIIIO »~CUNHA : -O que é certo 
é que esses factos repel'culiram na Enropa. e 
prod11zira.m mâ. im.préssão, • • · 

O SR. CARV'ÁLHO REzE~DE:...;.Isto, sim . . 
o SB. • . CA.RNJ!rao-D.-1. CaNILI.:--••• pelo que 

nio dévemos esperar tão cedo por essa torrente 
emigt'>lwria. espontanea. . . 

O Si:l. CARV.U.Bo Rl.lZENDz.-Ha. de vir. 
€1 SB.. C.I.B.N.EIRo nA Cm;iu.-Mas emqua.nto 

não vem, devemos promo-ver com alinco a. eolo
llisa~o de braços livres pa:t~ substi!Ull'em. os 
. que já. n:os . vão faltando, seJ.llll. eates. colonos, 
de ràbieho ou da hms.ncos, pouco nos lDlport&. 
(Riso.) · 

Aqui. tem-se íe.llado eontra a. ·eotonisaçio 
chineza. 
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Hoje ha. UDl partido eonhecido por ánti
chi1~ez, depois' daquelle celebre biU dos Eat.:l.
dos-Unidos, que prohibiu. no ~eu paiz est:l c<>lo
nisação por eapaço de dez annos. 

· Devo decbrar que :1. nomeação do inspector 
recahiu em 11m cidadão dístincto pelas suas 
qualidades, seu merecimento e seus talentos ••. 

Os Sns. Prosco P .\R.nzo E 1LDEFONso . DE 
À.lUUJO:-Apoia.dos. Mas, senhores, todo o mundo sabe a ra:~;ão 

desse bill dos Est:l.dos-Unido;;: fôr:~. a protecção 
daàa. aos concnrrentes, tr,lbalhadores irbnde1.es O Sn_, C . .ut:-ErttO D,~.Cul':!U :-... que aliàs 
e allemães, que sio, na maior p:~.rte, cid•dãos podialll ser melhor ll.proveitu.d.os, om outra com-
aniedcanos e el~itores (Riso.) missào ou posição m:~.is elevada. 

U:\1 ~11.. DEPOTAJ>o.- ~~questão.~ de con- Q Sn.. ALFl>.Eoo . CE!AvEs :- Mus continua o 
currencta. serviço da immig-ração. E' uma repartição que 

(Ea outros apart es.) tem muito que fazer. 
O SR. C.\RNE!Il.O D"- Culi&:- Eu admitto O SR . CARliE!Il.Õ DA Cusa.-\ :-Por alguns im-

os chins como colonos e trabalhadores; não os roigr.: ntes que espontaneamente chegam, não 
quero para tira.r a.· raça (RisQ.) vale a pena e a despeza de conservar-se umà 

Não se póde com vantag-em contest~r que repal'tição com o pessoal coml?osto de: 
elles como tribalb.s.dorcs nos convêm, não só 1 Insp ·ctor com 0 ordenado e gt•a-
pot· um:\ eerta ig-ualdade do condições climato- tüicação de .... _ .. . .• __ • •. _ . . s: 000$000 
lcgic:1s do seu p:l.iz com o nossJ. como, e pt·inci- 1 Ajudante com 0 ordenado e gra
palmente, pela. b.wateH dos seus sularios. tificação de .. . .•.. ..•••. •.•.. 

Um jorn:~.l dos Est:>.dos Uo.idos obsena es;;pi- 2 Che.es de secção com 0 orden:tdo 
5:400$000 

9:60()$000 rituosa.me.Dte :1 esse respeito: (l~) e gratificação de .. ........... . 
{( Hoje é a civilisação quo fech:t stias portas 4 Officiae~ com 0 ordenado e gTa-

11.0 que nós chamamos a barbarh, em <!uanto tificaç:~10 de ..... , ..• , •..• ,.... 12:000$000 
<J.UC O que l!Ós chamamos a. 'barharia, abre a.8 <l Àm•n.uenMS Colll o o:rdenndo e 
suas a civilisação. » ' t'fi - d •' i :20"3000 

Não devellli>S incorre!' nesta merJcídt cen- gra 1 ca.,a.o e.· · ··· ···· · · ··· ""' 
1 Port.eit·o com o ordenado e grs.-

sur-.1., já ·que :1. Chin~ :~briu llS saas p ·1rtas á lific~ão de .. ... .. • . _..... ... 1:500$000 
nos a miss:1o, enviada ·ao: cele~te imperÍf:\. que i Continuo com 0 ordeúado e gn- .. . 
tão c~r ' nos custou. e nenb.um prllveito ate hoj a ·fi d 1 : 0005<000 
telDOS C :lhido. ll C;oç:iO e • · .. "'• ·"" · •,. " ·.; 

2 Auxiliares co'ru o ordenado de.. 4:200$000 
Neste asaumpto o -governo t~m cahido em ver- 2, Desenhist:ts com 0 ordenado de . 4:200$000 

~adeira somnolencia. e indiffar~nçn a ponto de 2 Engenheiros com 0 ordenado de. 9:6úU$000 
1gnorar factos de alg~ma grov1~ade. __ . :l.,.Gua·da com· 0 Ol'd~nado de..... 1 :080$000 
. ·Con!)ta-me, qtte exl.Btelll _aqut espmes argen-· ~ Fi$ea.l de hospedlll'ia com 0 orde-

tlnos, en~J.r!eg-.... ~bs ~~ desvmreJll os ~lonos,qg.e nado -de. : .•.. _ . •.••. .... _ ••. • 
PSJ'ft aqm 'Ç'em, ucu.tndo-~er;; o paDJco d!l- fe- -~luguel de casa . .... ...... •' .. . 

ZAOD~oiJOO 
5:000$000 

bre am.trella, para encarze1ra.l·os para o R1o da 
Prata. 

Referiu-so-me que de um nnvio ha pouco che
.ga.do u eet' porto com 500 colonos, em virtude 
desta propaganda, só cinco desembarcaram e os 
outros seg•lira.•n par:~. o R.io dn Prata.. 

Nio s Ji qu·tl o grão de veracidsde deste 
facto, m:1is seria facil -à policb syndicnl-<l, e 
averigual-<l p3ra escarment:tr esSa$ hosp~dos, 
que tão mtü retribuem o nosao llog~~~ho. 

Ent1·etat1to, Sr. presidente, quando não ha 
nuLis n. eoloniaa.çito subvencionada; quando se 
ema.ncipu.m as eolonias e se contl':lota com Cnr
doso de Albuquerque & Comp . o serviço da re
cepção, ag~J.Salho, Gliment4ção o transporte dos 
inunigra.ntes, mantem-se a ins~eetoria. geral du 
terras a coloniaação em elevado pe de esplendor 
e apparato~ . 

Da.ndo.eu um aparte a este respeito ao no'bre 
ministro da. afl11cultura. -ella · respondeu-me 
que o trabalho cresceu. E' bem euríoso que o 
trabalho da rep_artição cresça, quando os sel"''i
ç.os diminuem. Lev:l.dos sem duvida. por eáta. 
falsa opini!io, o.~ anteéessores de S. Ex. preen
cheram os logar~s declarados supprimidos pelo 
governo, como o do ajudante do inspector .. : 

O Sa.. ALF!!.El:lo C:BAn:s:- Pelo Sr. Si.nimbú 
mesmo . 
. O SR.. CA.IlNEmo m Cu:t;1LI. ·: ..:.... • •• e outros 

que alei. do orçamento vigente mandou que nio 
fo~~e.em. preell.ehiàoa. · . . 

ii:i80$QOO 
Com o expediente, o balanço do 

thesouro orça e$ til despeza em... 79:980$000 
Diz o'nobrc deputado, que me bonrou com o 

seu aparte, que na inspectoria continúa. o ser
viço da imm1graç&o, e ha muito · que fazer. 
Mas n~ :.ecret,'Ar·ia da a.gricuhura existe~ tnm
bem Ulll3. directori.a.,\)01' ~nde CQl.'l.'em OS serviÇOS 
de terras e colooizaç!io, de manoir:~. que temos 
umtl duplicata de repsrtiçõe$ publicas po.ra 
occ~ar-ee dos meallloe assamptos. 

Seri~ uma. economia a. fi\Zer-se, se~m · detri
D!ento do serviço publico, refuodir:u esta ~:"e
partição especial lll!. directoria respectiva. da. 
secretaria d:L agricnltnra., removendo-se alguns 
empregados mais apto11, cujos serviços fossem 

. ali recla.naado&. 
O Sa. Ar.FI\EDO C!IA. VEs:- .A lei de sua 

creli.ção previu a necessidade della. 
O Sa. CAnN:&tn.o DA. Cmuu .. :-Mss a. lei prem 

tambem outros serviços, que estão hDjé suppri• 
midos. A secretaria da agricultura reside em 
um pal~cio tão g-rande, que cust.oit tanto di
nheiro a.o Estado,' não existirá ahi ao menos um 
compartimento para ahriga.r esta iuspectoria., · 
afim de se economiaar o tlluguel a.Jl.nual de 
5:000$000 ~ 

O Sa. ÂLFUDO Cuvss: - .Ex.amine os tra
balhos feitos pela i.w5pectoria de terras _e. colo-
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niliação _e ha de ver qu~ ali tr~~balha.-se muito 
e com economi~. E' preciso dUer isto para que 
não se raproduztt. todos os dia.s esta. injustiça, 

0 Sn. C:.lli..'<JCl!lO DA CONHA:-Não · ha iDjll.S
·tiça, desde que se aupprilnir:un algun~ ser
viços imporlalltes dessa repartição; é uma eco
nomia. a. supp ressio dessa inspectoria dG terras 
e colonisaçilo, cujos trabalhos continuariam pela 
dir~ctoria respec~iva da' !ieereta.ria da ~grieu.l-
tura. · · 

Sr. presidente, ha outros a.ssnmptos, que 
foram proficientemente tratados pelos nobres 
deputados, que me .precederam ne>ta discussão, 
com os quaes estou de perfeito accôrdo. 

Neste caso acb.:vse a fa briea de ferro do lpa-
nema. · 

Esta fabrica deu, em seis mezes, o .deficit e::t
traordinario de 80:328$202, como consta do l"e
latorio do ministerio da agl"icultnra, devendo 
elevar-se no :fim. do anno :i. a\'U.ltada qu:1.ntil de 
160:656$404. . 

Não tem justi:fic~ção poBBivel manter-ee asm 
f&brica em tão onerosas condições para o Estado. 
(Apoiados. ) . 

Póde-se dizer que a fa'bric~~o de ferro do I pa
nemil. prodaz pouco ferro, mas consome muito 
ouro. (Apoiados.) 

Hà muito qM o governo deveria ter libertado 
o Estado d~ta cespeza, vendendo ou arrendando 
esta. fabrica, como tem sido indicado no correr 
desta discns•ão. 

Tambem n.l.guns nobres deputados tem fallado 
contra as tnrit'a.s elevadas das est.rad"s de· ferr~. 
que convém ba.i:s:ar em bem da lavoura, assim 
como as taxa..s do tclegrapbo. . 

Os telegra.mmas silo tão caros, que sómente 
:..s pessoas ric1s podem se servir do telegrapho, 
tornando-s~ q11a.,;i um objecto de·lu:to, qoando' 
deveria estar ao alcance das classes meu os abas
tadas para. a. transmissão de noticias ! E' um 
serviÇo CàrO e mal feito. 

Pol." occnsião da eleiçã:o geral na minha pro
vincia, desejei, como todQ . o candidato, ter 
promptas noticias da vota.c;~o; fui a es taçil:o cen
tl'lt.l, dei o meo ~.ome e in.tiqnEii a minhà. resi
d<lnda. Pois bem ; o telegnunma que me trazia 
o :reaultado dt. eleiçã.Q, tendo gasto tres horas 
de. cidade da P:u·ahybà ·;. esta. cõrte, gaston 24 
horas para ir da estação á. minha c•tsa no Ca.t
tete, sendo necesaa.rio mandar buscai-o. 

Da meama sorte, . o eerviço do correio e mal 
feito . Emquanto o nobre ministro da agrical
tura. não dosenterrM" daqn.ella. repartição a ee
lebre ca'Veira tle burro, de que fallou o ex-pre
llidentG do conselho, não tercmo·a um aerviço 
rego.lar e cGnveniente. 

Chega.m, por exeí::nplo •. os vapores do norte; é 
na.tural a anciedade daquelles qne têm fa.milia, 
parentes e amigos rooeber de prompto as anas 
ca'l'tas e Joraaes; ellas vãe cb.egando a retaZh.o; 
de maneL."a que se consomem dons a_ tres dillB 
na soa distribuição, si ~ão são extraviada.s, 
como muitas vezes succede . 

Sr. pr63idente, eu não posso ·crincluil" sem 
tratar, ainda que reBumidamente, de: uma. 
questão de gra.ve importancia, a do elemento 
seryjl. · ,_ . · . . · '· .. 

·O nobre· ministro. da agricultura ·não ·.ll.os 
disse uma IIÓ' palavra a . este reapeiw, nio 

obstante ter-se oocapado dos ingentios da lei, 
qu<l lhe davetia trazer á memori~ a condição 
escrava dos pais . 

Este .procedimento do nobre ministro con
trasta inteiramente oom _o progra.mma do ga
binete ; por!! uanto o nobre presidente do con
selho nos disse, que affrontaria esta questão, 
não podendo dei.ul-a em silencio, com1> fez o 
seu antecessor. Eis-aqui as suas palavras (Lê): 

<t. Podia, Sr. prasidente, rematar aqui o nosso 
programm.a; ha , porém, uma questão que 
tem o.gitado a oviniio, e que não · posso 
dei:tar em silencio, pois que a ninguem de-
sejo illudir. · 

« Refiro-me á quest.iio do ·elemento servil. 
" Eutre_ o~ que, levados por espirito hu

manitario . não ~li.o á. qu63tão toda a importan
cia que ella. tem, com a desorganizaç.i:o do 
trabalho, e aquelles q11e se preoccupam exclu
sivamente dos inconvenientes dessa desorga
nizaç•i:o, o g·nbinete occupal'll. a. posição que lh~ 
é :1.couelha.da pelo • vel."dadcir.os interesses do 
paiz, de accórdo com as luzes do seculo c os 
respeita v eis sentimentos da humanidade .(Mui
tos apoietdos; muito be1n; muito bem.) 

« O governo favorecerá., sem quebra de r~s
peito a proprieQ<\de, n evoluçiio que se opera 
do trabalho escr<~vo para o trabalho livre 
(muito bem ; nt,dto llem ), evolução que se 
pbde conseguir nntlll"almente pela. melhor exe
cução da sabia lei do 28 de Set.Gmbro. (Apoia.• 
dos). . 

<tA elevação do fundo de emancipação (apoi~ 
dos), o iroposto sobre transmíss.Xo D.U venda 
de escravos, a prohlbiçti.O de semelhante com
mercio entre as provincias (apoiados). sito me-
didas propostas e que merecem o :~.Ssenso ,gers.L 
do paiz.(Muitos <tpoi.ulos; ~~~"i to bem.) O g-o
-verno as julga no casó de serem adaptadas. 
curando a.o mesmo tempo da educação elos en
genuos, ero numero já. avultado. (A.poiado·s.) 
A iniciativa. particular, que ~nto h~ contri
buído p1ra a solução de taes q uestõ~s, é digna 
do a praço C! louvor do governo. ~ 

Eu nilo podia deixsl.' de applaucllr estas 
pala..-rae do ncbre presidente do conselho, 
porqlle, quando !allei sobre a proposta de fix~
ção das forças de tel'!'a., censurei o gabinete 
tra.nsaclo por não se collocar á frente -dessas 
ideias, Dio para·satié.fazer todas as impacieneia.s 
dos abolicionistas, mas para regular e dirigir 
a acção, e o movimento desta .questão, afim de 
evitar· uma soluçlo contrari~ aos int~l'8886a 
reaes do-paiz. . 

A minh:1. opinião, já. conhecida sobre a: mate
ria, é pela emancipaç!o gradu.al eom a indem
nização dos propnetiliios; porque desta fórma 
se ·conciliam perfeitamente O! sentimllntos de 
hum&nid!l.de, o direito :privado e o mteresse . 
social. 

O nobre p1"esidente do conselho apresentou
nos sàmente duas medidas, a elevação do 
fundo · de emancipação pelóimposto de trans
missão na véllda de escra.vQS, e a prob.ibição 
desie com.merci& entre as provinciaa 1· -

Eu es.tou de .accõrdo com. a prohibição deste 
commo~oio e~tre · as provi:ncjaa ,; .P.Orq~ .real
mente e depnmente · pr.ra. a c1viliss~ det~te 
paiz o espectaculo deaaas ~J~anadaa de gado hu• 
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mano, transitando pelas ruas desta ·capital e '[ Persia e da lndia, et<J. A q12ll.ntos esta Minha. 
de outras cidades. · Carta. de lei Yirem faç.o aa.ber .•• e ainda da. 

Mas o imposto de transmis~ na venda. de 1 mesma. redempção dos eaptivos, q.ue tendo sido 
escravos pouco pói!e produzir a tende mesmo I empenho e:xempla.rissimo dos Rcts Meus Pre
a diminuir pela morte e manumissão dos ca- 1 docessores, no te.lllpo em que eram ma.ie fre-. 
crav05 e a cessaç!Lo do seu commal"cio. inter- quent~s os captivos ••• ; ainda. hoje se fa2:ia. 
provincial, como se demonstra pelas ta.bellas objecto digno de compail:iW e do paternal amor 
apresenta.das no rela.torio deste ministerio. com que· prolllovo o bem e a. tl."anquillidade dos 
Em dez ;~.nnos, de 1871-!872 11·1881-1882, Meus Fieis Vassallos, dando preferencia. aos 
estes impostos e tuas sobre. escra:vos têm mais ;~.fllietO!I .•.. 
produzido apellM i2,98i:062$040, com· cuja « IV. Os ~ns pertencentes aos es.ptivos 
quantia s~ tem alforriado :10.705 escravos. sel.'ão: Pdmaira.meute o que produzirem as 

Ora, nesta proporçao seri:lm precisos se cu.- esmola.s, que o fervor dos :fieis quotidianamente 
los, para· se alforriar llm milhão a qtlatroc(!ntos lb.es esta subministrado, o subministrarã cada 
mil escravos, qua e:l::istem. dia mais, sabendo o bom' uso, que determino 

o Sn. FuANCisco SoDRÉ :-A cifr:~. de um fazer de !las; não consentindo que se. ~eseneami-
milhão e ínex.acta. (H a diT)ersos apartes.) nhe ou fique nas mão~ dos offictaes_ parte 
· . . . alguma desta substanc1a, com qu: nao só os 

O Sa. c.~:n::sBU\0 1),~ CTJNH-': :-Adlllltttd~ mes- ricos, mas tamllem os pobres :~.codern a outros 
.DJO que se~_1 menos de wn_~Ilhão o nume~o <!os pob1·es, aue julgam. ern maior inqig-~ncia. . 
.escravos ex1stentes, n~ razao de i,OOO alforn>t- « v. f:: ·co,no ,1e,te bell.Glicio se tn~~resse ·o 
dos p~r n.nno, s~ !!; mo:_t~ P,o_derá resolve.t• esta espiritual dos q11.e dão sobreditas es.uolas; eD.
proble"'a da e1Dauc1paçao. Nao deve t motte ser commendarei aos bispos c ptel:ldos, como já 
tolerad pel· legtslalilo:· como un: f>lctot•,por'1~~ daqui lh~s.enco.mmcodo, ponb.~ru grand? c~i
:. morte, em tal c~so •. e ;1. negaçw dos Bent1- da.do, e Vlgtlancta, em cpe nao se e~ft·le ~ste 
rnentos d · !1amamdad'~. . antigo fer\'Ol'; mandando :tos parochos que no 

Cons ·guwtemente devemos dotar constdcra- 'll'illleiro domingo de cadn mez exho7tern os 
v~lmente ~ fun•lo de ~·m::_ncip~,.ão, para _gue ~eus·freguezes á continuação de um:~. esm"la tão 
esta ~1uestao tenb~" soluça·J pacifica, pot· todos bem emp·~egada. coulO já. est:wa t•ecommen
:tlmcJa.da. dü.do pelo caj>i'tuLo 39 do re,...imcn~o feito n.o 

Uma v1t''•a que d8via set· da.;tinnd:> a. es te fun- a uno de i560. "' 
do ele cman~ip rção et•.• o l>en_eficio d:ts lotet•ias. « Vl. I~al segundo Log2.r lhe~ .llertenecm os 
~anhu.u p~17: :lo tuundo, a n;,.o SCI' •t Hr:spnnh:t, legados e e 1lca~·gos 'de capeHas, que m 1ndo se 
ccnset'Y« 110Je. ·or~o fazendo _P:<rte ~o sen cumpt·am, não c"C')dendo as quantias t;txadas 
or~.am nto, o bendicto de lotel'tas. E' uma nas leis nol•issit>1:1S testament:~.l'ias ou não 
inda~ nci:~ o E<t:t .o .f«z~r di>t?. u~:J. \:'li'lla d~ lhes obs.tando·otltro algum impedimen'tg; 
rGcetta. O. o u_eliclo de loterm~so BeJUSt:ficn. «T-IL Em tc1·ceiro logtLr lhes pert~~,C~Ill as 
com a npphc.•~ao a u~n n_m p1o , r.: _nenhum het~allçe.s nfio a<ldidas., c bens que fot·em vagos 
melhot· do \lUe a r;manctpaçao dos ctptt\·o~. pá!-!t' :~. coroa, por f:Ut:J. d~ successão. q<te soll. 

Tamb•:ul p_od~a se~ appltc}da :J. .metade d:ts ,servido de, UO\'O nppli~r aos sobred~tos CDpti
pet~'l.S pecuat:ol'las. em flue sao con0;em.a tdos os v~s, como já. ~ntecedeo.temente se achava dis· 
•1ehnqtHmLe; ~das multa~. em gn~ 1ncorr<Jm os posto·no reguhtmento antigo, etc . , 
cont~·a~antes cl)ru o goV'et•no; o do mesmo modo • __ 
os bens do e\·ento e n.s herauçns vag-D.s dos au- « D:~.do en: Pa.Mas a 4 de D~zem.bro aGi''"· 
sentes, que não forem reclm:nad:~.s dentro de -Co:n_a. Mslgnatl\r.t. de El-Rr;t com guarda,~ a. 
um ce1·to prll.to com a prooro. pletla da proprie- do m_:m.str~.» . . . 
d de ' Nao sena, p01s, um:t. novtdade st m:mdasse-;-

a ' mos ap [llica.r a emanei pa.ç.io dos escravos aquil-
O Estrulo não tem o direito de s~ ap!'Opriar loque já antigamente e.·a dado li.redempçilo dos 

denas.b!lll.'l, que d,:·vem pasS;Lr aos desb.erd;l.i[os cs.ptivos, · 
da fortuna.. con1o são os captivos. ' 

Os nobres d'3pu t~dos sabem quo a. loi ds 4 d<J O SR. ~1.\.c-DowELL:-Os ~ptivos eram pelo 
Dezembro de i 7_75 não foi de rogada expressa- direito da guorr~. 
mente, embora ti\·esse cahido em deeuso; eUa. O SR. CA.RNEmo DA CuNILI.:-Na sua. condi
mandava applicar os residuos, legados ou en- ção G nos seus afi'eitos ~ito inteiramente setne. 
c~rgos d3 c~pellas, a.s heranças não addida.s e lhantes. 
os bens quo vagassem por falt~ de success&o ao As tribns africanas vi viam tambem em guer-
resga.te dos captivos. rns entre si, os v~ncedllrcs reduz~m os venci-

O SR. MA.c-DoWELr.. :-Os captivos não eram dos ã. condição de escravos, que vendiam a 
os eser~vos de hoje. trocO de missan.;as aos commerciantes portll-

O Sa. C.utm:r~o· M. Cu.iJU :- Deba.h:o da guezea, que negociavam Cl?ln o Brazil. 
rel!~o jurídica são a m~sma cotiSa. . O SR. MAe-DowELL:-0 direito da gu9~a é 

Esta lei é digna de citar-se pelos sentinlen- causa muito differente do que o que j ustüi
tOII philantropicos e hlllllli.D.itarios, 11ne a ex- cava. o trafico do:s escra.Yos. 
ornam (l6): O Sn. C.Ull'>:Emo D"- CUNHA :-Não vejo jus-

c Dom Jo~e, por graça. dê Deus, Rei de Pol'- tifics:ção algunia. e nem essa.·di:fferença, quando 
tugal e dos Algarves, .daquem, e de além m~a, a. condição é identica. 
em ·Âfrica senhoule Gu4l6 e. da. conquista, · Podia-as ajnl}a dot&r o fundo·. do emancipação 
navegac;ão, -conunerdo da Ethiopia, luabia, com os bens dll5 conventos, seeularisando·se os. 
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pouc.;s frades, que :J.inda c:dstem, dando-se- contl'!\tass~ ~essa mesma accasião os seus ser
lhes 'uma congr,w;p:tra subsistirem. viços com-,;a.rantia·,, tAnto pa1·a a locadOl" como 

O SR. 1\-lAc-DowELL:-N<To ::poiado ; 0 E st:t- para o locatario, visto como a lei de loca.çao de 
do não tem direito de fazet· isso ; era umo< ser1·iços, pl'O~ul~ada sob. o n_ 2.82i ~c 15 ~e 
injustiça, .um.:1 expoliação_ ( Apoia.dos 6 não ~lat·ç.o do 18;9 nao prove o cnso_ da hbertaçuo 
apoiados.) · · . dos cscrn vos pelo ~u ndo de emanctpa~ão. 

_ . . ; Tenho, S r . prestd.;nte. por dem~1s abusado 
O ~11.. _CAn.::o;Emo DA CUNij.t: -·Nao hwer1:J. d:J. attenção dos ili'l't>es deputados, <}UG me 

e~pohaçM,rorqua,:omo sab o o nobre deputldo, honr.tm .com a S\1:.1. assister..cía. (Nilo apoiados.)
os conventos. ·asstm. catuo as corpol'ações de . Yot' c.mcluir. 
miio-morta, não pod,;m possuir bens, s nrro po:- ! · Em definitiva o nobre ministro da. tt"'ricul
aut~riz 1ção esp;cía~ a.~ !?i civil, q~~ lh~s po-' ura n:ldL nos d;;,se sobre esti ruomenlo5; "iues
dera da;:- a :>.P,P~Icaça() mars convement~ .ao Es- ~ W:o ; guurd<Ju completo silencio acerca dos au
tld9; e nem InJUStiça desde .q'!~ o Est-tdo ~e ; xilios a la,·oarn, e se oppoz a~ a.dd(tivo. assi
obngoJssc :• mant~r essos rehgtosas seclllat•t- ; gnada por \;raude nu,Hero dJ deput<~doo da 
sados. . ! m<Üé!ria,.que consign:wa.o au;;mento de Ct'Odilo 

O Sn • .rlhc-DowELL:-Quem .dá npphca~ilo .

1 

para ns uosoas estradas d~ .feL•ro. 
à proprie~ade é.B,IH'OP,t'Íct 't.rio. . Sen~o~es,. ~· no.brc nli;:n:tro da agL·icallurll. 

0 Sll- C.cn:;.illmo IM Cu~HA: .-Nenhuma com a llltelhg:euc:.w e n.pt1do~s, que tcdos lhe ~-~7 
~ u c~çao.po e u1 s~r ma.rs u 1 , ou- - fi · d · · t · Outr~. · .pp]1· • - · d r· . · 1·1 • ·.1 I conhecem.serra d1; no da.tú!l.lS severa ceJtsul"ll.,sL 

vavel. A histoda. do clwistianismo estâ cheia nno ~esse P"-:,te e u~ m.Jms eno!que rcpl·c~~n
dos actos de maiot• .fervor ê· abneg·ação elo: lfl. ~~a Sltua.çao agoms ;n,t ~ e t:!.l_ltl~uuda (apou:: 
prcht.dr:>s e [l'.l.po.s p~omovendo esmolas . 0 ató dos. c nao apowdos), sem a Vlta~Ld:dc nece:o
\'end ,ndo os va~o~ sagrados d:l.S Ggr~jas, P••ra i ~'lrt~ [:ara ,.dese~v~h·or (L n_?s~:c Yln~~o fcrrcn, 
applic><r 0 se" p~oducto :;i. rcde:npção dos. o.r o:~'s anoss,\ :wou.ra, a_ lnduslrt~ man~-
captivos. · . ! ftctJireua, ~o con~m~rc10 e a. n;~~;gaÇL<O~ re:.lli-. . . I sando as grandes ;deas e asp1ra~ves n:1Cl91>acs. 

O S_R. CARxr:mo nA Cus11.~:-D~ OLÜi'OS rnc:os (Apviados c nüo apoiado$.) 
podcrra o goYerno h;tçar_ m<io para _:IUJmen lar As reformas annunà<ct::Ls nilo appnrecem. 
esse fo.ndo dõ lima.nclp.tçao. que·. deno ::.o seu Que ê da reforma d~ magistratu~a ... 
pt"udente arllitrio. , . 

Converi:n.reg11Iar 11 transmi~são d• propl'ie- . O S~ot . _ r-fAc DowJlL:-E annuncta.'la parao 
dade esc1·ava, prohíbindo aos collater·aas e· es- esta sr,ssao. 
tranhos, pel11 success~o au irJ.testato, in8tiluição O Sn. G.til.N:Err,o DA Cf.l.,I'rA:-•.. do L'i!sgatc Jo 
da h·Jrd~iro, l~tp.dos e doaç'íes mortis ca«sa, pap3lmocds, da convcl'3ii:O da divid:~ d) E~t:cclo, 
e sós~ per.nittind) aos de~cendentes e ascm- médidas estas de l:a.mtnha magnitude e ui·gen
dente' ate o 2• gr:io. . cia, promettid~s no progr.tiD!lU do niinistr,t•io 1 

Contra o mú~r desellYGlvimento da em:~.nci- Nada, absohtt tmente n:~dt, !l!CÍ hoje se iniciou 
pação chmani os· escravocratas. que serh a nas camat·as, prestes a encorraroru o; s~us 
compleLo. desorganiz :ção do trabalho pela l'aga- trabalhos. 
·bnndagcm, a. que se entrcg::un de ordina.rio os A opinião publica jà não confia no gilbiu~to 
liberto~, quo. passam de r .. •pente do estM.o da actual. (Apoiados e 1tii'o apoiados.) Resta ainda 
escravidão ao reg-imen da llbel'<hde. não que- um pouco d~ 0.spe~ança nesta ram~rn., n. pri
rendo mais applicar-se ::tv., ~t·ah <lbvs da lavoura. meirl" sahida do sufihgio directo. 

Até ccl'to ponto não deixa de ter fllnda- . ?óls lJ~m. senhores, eu 'vos conjm·o, no· 
mento o I:: e to que se nota.. jnt&r;,sse do paiz e da. nossa propl'ia dtgnidade, 

Mas o defeito não està na. sa.bia e previdente .para. que não nos S9[laJ•cmos desltl segutldo. 
lei n. 2040 de 28 de Setembro de i87i, qu.a col- sessão, sem lega: mos algumas meditlas o pro
locou os libertos so~ a inspecção do gavemo e vidcncias em bem do. hvourn., do commercio, 
os obriga a contra.t~r os seus serviços s~b pena da industrio. e das classes sociaes, quo nos 
de sel\'liD. comitrnngidas a tt·abalhar noE estabe- envia~am ao parlamento como seus delegados o 
lecimentos pllblicos... leg:tiruos repr<sentanoos. (ilf uito bem, ; muito 

Vou ler a disposição da lei, que ã clara ~·te~- bem. O o,-o.dor e felicitado por todos os Sr.<. 
mina.n te. O art. 6• § 5• dispõe : · deputados presentes.) 

c Em geral os escravosliberta.dos.em virtude 
desta. lei ficam d ura.nte c in. co annos sob a in
specção do governo . Elles são obrigados a 
contntar seus s~rviços sob pena· de serem 
constrangidos, si viverem vadios, a. tra.ba.Lha.r 
nos estabelecimentos publicos. 

«Cessará, porém. o constrangimento do tra~ 
balho sempre que o liberto exqibir contrato de 
serviços. » · -
. O defeito e stá. nessa incuría dos governos, 
que se tem snccedidoatéhoje, não havendo uin 
só mJ.nistro da. agrico.ltur,l q ne 1:egnlamen tasse. 
esta. pa1·te tão importante d~> lei, de m?.neira. que 
qna.ndo olibertanaoreéebesse emaudiencla. so
lemne .da.s mãOs do juiz a sua carta de alforria, 

v. m.-29 

A discussão fica ::diada pel \ hora. 

O SR. P&l!:S!DENTE dá.::!. seguinte ordem do 
dia para i de Agosto de i882. 

Continuação d9. 3a disall.llsão do orçamento d:l. 
agricultura •. 
. z .. disC\l5São do projecto n. iô() A, "Ç-in1o 

do aen1do, rala.tivo a Sa.tnrnino Ferreira.7 d;~. 
Veiga •. 
2~ discussão do ptojecto n. 23 A, sobre a es-

trada de ferro de Baturité. · 
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2& parti (ãs 2 if2 lwro.s ou ante~) 

Continuação d3. 2a discaa&ã:e do orçamento da 
fazenda. . 
_ 2" diicussão do projecto n. HO A, reltl.tivo 
a promoções na arlllllda. e classes aline~. 

1" di~eussio do projecto n. 75, de i882,r&l3-
tivo ao monte-pio dos operarias do araenal de 
marinha da côrte. · 

2• diseuSISão d l projecto n . 143 sobre· cre
. dito a.o miuister .it> da a.gric'O.ltura (reclamação 

Tripoti). ,__ 
2• dise~U$.io do projecto n. :!49,de f882,rela.

tiv-o à sa.nta. caaa. de lllíserirord~a da cidade de 
!i. J oiio da Barra. · 

f o. discu~o do projeeto n. i4 A sobre a es-
trad:!. d - ferro de Sergipe. · 

1:. dita do projecto n. i35 A, relativo á fll.
brica da lll3.tl"iz da. villa de S. Simão (provi11cia. 
daS~ P ulo. . 

i"' dita. tio projecto n. i09 relativo aos nego
ciantes de jo ia& 

ta dit<~. do p;ojecto n. 174, de 1882, sobre re
glllamento do matadouro. 

L.eva.nta.:-se a sessão áa 5 horas da. tarde. 

ACTA. D.\. 42• IISSÃ.O Eill i DE AGOSTO I>ll 1882 

beaitlencia do Sr. Lima Dua1"te 

SIJ)I~U!llú.- EtPri:IJ~xr~.-- -~';uorimonto~ d•• Sr;. 
PaMAu» :ra,:ltta.,Ahnti. .la. Nogueira. B }iar\.illl Fr3oc:isttr 04;; 

-GIIDtll llO Ot> .-Oisclus.'io do Of\oamcbto dn •ui.:•l· 
llra.-Di -<11<-'0 à o S • .lho. do Araujo.-Di<.:uS>ão 
do orçameoto da r~da. -Discursos dos Sr&. llarão do 
Anadia f. AnloniG do Si;lueir~.-Ordoru do dia para 
! de Aso•to da !88t. 

A's H horas, foih ~ chamada, acham-se pre-
sente-, os Sn,-Liina D11art·l, Ma.tta Ma.·:h:tdo, 
Ribeiro d~ M~nete,., Leopoldo Cauba.. Basson, 
Eeer:tgnolle Taun:Ly, Pareira Cabrol, Viein do 

. Andrade, S:lvis.Co BrandJo, Gon.ç-•lves de Car
valho. Antonio de Siqueirll., Ig-na.Cio Martins, 
Ce.ndido de Oliveil'a, PIISsos Mlranda, Silva. 
Maia, Barão da Eat,ncia, BezernL de Menezes, 
J. Penido, Pris~o Paraíso ,_ José Pompeu e 
Jnfeneio Al\"et • . 

Compa.recem depois da c'bamada os Srs. Ge~ 
nerosó Marques, Almeida Nog-ueira, Carneiro 

· da. Rocha. Ulysoes Vianna, Almeida. Pereira, 
Rodrigues Jumor 1 SalUBti3.no, V12onua. Vaz, Bat'lo 
de Ca-nindé, Almeida Oliveira; · Rodrigues Pei~ 
:roto, Mo.Jn tandon; · Sin v!ll, Ild<fonso de Araujo, 
Pompeu, Va.z· de, Mello , AlfredD Chaves, Fran
klin Doria., Martim Francisco, Barão do Gnahy, 
BaliO de Ar~ • . Alns de Araujo, Cruz 
GouYen., Rodl'igues Lima. Me~on,Aff'onao Penna, 
Souza Leão, Olympi~> Valla.dào, Aristides Spi
noh, P:-a.do Pimentel, Cs.ntão, Souza. Queiroz 
Filho, Contagilm, M~noel Ponella, Henrique 
Ma.r<tuea., Geminiano. Barão du Villa .da Barra, 
Camargo, Francisco sOdré, Akoforado, Cas!e!Io 
-Branco, José Maria.nno, Rib8.~. Peretti, Rego 
Bam!l. Sen.p'hico ~ Silva Maf,•a. 
_ .Ao meio dia, aeh.ando-s:l -presentes 63 Srs;. 
depulido!i, o Sr. prll'lidentea.bre a sessão. . 

Comparecem depois de abert& a ~~esl!!o os 
Srs. Bulhões, Ulhóa, Cintra, Alvaro CaTIÜnha, 
Ta.r<tninio de S;ula. Antonio Pinto, Fernandes 
dtl Oliveira, Cr!lZ,Mae-Dowell,Coelho e Cmnpos, 
Gonçal'I'~S Ferreira, :Maciel, Felieio dos Santoe, 
Diana, A_b_elardo_ de. Brito, Carneiro da Cunha, 
Soarei, Joaqiiiin Tavares, .Araajo Pinho, Pe
l·eira d~ Silva, Bar~ de Anadi&, Carvalho Re
zende, An:w'o 13ezerl.":~o, Andrade Figueira, La
c;rda Wern&".k, Tertuliano Henriques, SoiWI 
C:lrvalho, Zatna, Aaguato Flenry, Barão da _ 
Leopoldi.na, .Espindola c- Duque-Estrada. Tei
xeira. -

Faltam, com cai!Sl participada, os Srs. · 
Alfonso Celso Junior, João C11eta.no e Theo- -
philo. · . 

Falta!ll, sem causa participada, os Sra. 
.Adriano Pimentel, F. Be~jsa.rlo, Ferrein. 
Vi3.una, Felisberto, Go!lles de Caa~, Manoel 
Ca.rlos, M~rtitn Franeisi'O Filho, Moreira de 
Ba.l"J'oe, Paula e Sonu,.Pa.tl!in 1 d& Souza, Ruy 
Barbosa., Ra.tisbona, RQ:iolpho Dantas e Costa 
Pinto. 

E' lida, post1 em discassão e approvadla acta 
de 31 de Julho ultimo. 

OS:~~,, i o SEcRllTA.luo dà conta do seguinte 

EXPE-DIENTE 

Oiticios : 
Do Sr . i~' sgcre~río do sanndo (3), d& 28 de 

Jllllio ultimo, commUlliCLDdo que o senado ado
ptou_e ni didgir á sancção impQría.l as reso
luções qo& a-utorizam o ~vemo a conceder : ao 
juiz de aireito dJ1. COlll!I.!'Ca. de Taqua.ra.tinga, 
em Per~mbuco, Dr. Llliz. Ferreira Macbl Pi
nheiro. 1lln a.nno ae licença com ordenado p&ra. 
tratar de Sllll saude ; um anuo de licença. ao 
2<' escripturano da. lhesoul':lri_~ de faz·•nda da. 
provincia da Parabyba, Francisco_ Januario 
Santiago ; o mesmo eap~ço de tem_po .com o re
spectivo ordenado ao oflici&l d · d&scàrga da al
fandega do PernatXIbaeo L··oncio Godofred~ do 
Na~~eimento Feitosa, para trMar de sua .saude 
onde lhe eonvier.-lnteirs.da. 

Do pri!Sidente da provi.D!:i& do Ceari, de 
i3 de Julho ultimo. remettendo a. pztiçilo da 
mesa prot~ctora. d;~. colonia. Christina pe.~ iaeu- · 
ção do-casto de transporte a todos 011 generoa 
<!,_Ue transi tarem pela Estrado. de ferro de Bata· 
rlté, e beât assim a.os membros da mes& e em
pregados da. di'recção do mesmo estabelecilil~nto 
que andarem em serviço; · 

Requerimen toe : 

Dos empregadoa da t'besouraria de fazenda 
da prov:ncia do Paran:i, p~indo o pagamento do 
q_ue lhes e devido pelo tra.balho que fizet"&m ióra 
da3 horas do- expediente. -A' eommí!llliO de or-
~mento. · 

Dos inverllista~, boiadeiros e commissarbs. 
protestando contra. o im119ato municipal de pe
sagem e m~rea.~ de gado para o con,umo,-
A' commi81ão de ~ma.ras m~icipaes. · 

Vai a imprimir para entrar na. orde!ll do5 
trabalhos o seguinte 
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Projecto 

j882-N. 189 

za SESSÃO 

· A com missão de commercio, indu ;tria e artes 
é ouvida aobre uma: representaqão da assembléa 
provincial do E:spirito Santo, solicitando despa.
c.bo favora.vel á. petição dos eng0nheiros Luiz 
Goifredo J.e · Eaoragnolle Tatm~y e Au·gllSto 
Carlos da Silv& Telles, que pretendem 4o go
v erno garantia de jlll'Qs-de·7 •/o sobre o capital 
de 500:000$, para. o est:J.belecir:nento de cineo 
ellgenhos centraes de beneficiar ca.fé na r fe-
rida província. . · 

Acom[lanhal!l a repr.esentação os segninte~ 
docnmentos : 

Despreoccttpado do p:-epa.ro d() café, póde o 
tra.ba.lhador livre empregar mais tempo e aeti
vidade na. colheita, 113 ed!lcaçio e conservação 
do ea.fesal e · em oo.trls culturas simultaneas, 
como n() amanho de. suas terras. . 

E' de gra.nde ntilidade manter e genera.lisar 
este ar~njo, do qual virá muito m:1is bem 
estar para. o colono. 

Sem a. divisão do trabalho nem. se fará bem a 
substitnição da grande cultura, nem poderli. o 
Brazillutar com outr'(ls paízes prcductores de 
eare, onde a indO!U'iA agrícola. .estâ. a.ssentada 
em bases mais eeooomicas. 

Para. que a transição do trabalho escra.vo 
para o livr~ se faça gradualmente, sem a.b1lo, 
sem diminuição sensi vel h exportaçio do 
nosso principal p1'0d11-::to agrioola, ó mister que 
cl~sde jà pos •a o braço Fvre ir concorrendo com 

i." Cópia de um contrato que a mesma pro- o escravo, igu:Ua.das tanto q11anto possirel as 
vincia celebron em i5 de Afnio do corrente condições de concUI'I'e!lcia. . 
·anno com os peticiona.rios, subveneionandCH>s • NoS nucleos colonia.ea do Espírito Santo só 
com 6:000$ annuaes por cinco annos -pa.ra. a ha.pequenos lavradores que não têm capital 
fund:-1ção de urn dos engenhos no porto do C:1~ neecs!ll.rio para tnanter engenhos de preparo 
choeiro de Santa Leopoldina. de eo.fé, nem colheitas sutlicientes po.ra ali-

2.0 Cópia do "Plreoer favor1Wel da commiss!o mental-os. Não ha. ta.mbem contar com a espi-
de industria d1 mesma assembléa. rito de associação, que não póde despertar em 

3. o Um requerimento dirigido :i. assembléa tio rudim:Jntares orga;Uzações sociaes. 
provinebl por muitos cid!ldão.,, negociantes e O. café, prepnado nos nncleos colomes em 
agricultores, de Sa.nta Leopoldina., pedindo de- pillles primitivos, ordinarios e interrompida
ferimento §.referida concessão, que consideram mente, apresenta-se no mercado mal aeooo, 
vanttLjosa. mi!ta.udo com corpos estrnnhos, fragm~nta.do, 
. 4. o Requerimento e memod 11 dos suppli- inçado de cryptogamos com corpos estranhos e 

cantes. · g~ãos desiguaes em tamanho e matll!'idade, o 
Desses docurncnt?~ e d'l. infom::a.çõe>obtidaa que dá-lhe um aspecto desagra.da.vel, llÃo me

pela commiss1io const~ que em diversas regiões recendo preço snpo~io:rao dochamado-eseolha. 
da.:s,>rovincia Jo Espírito Santo a lavoura. do Urna tabella de preços appensa ao memorial 
cafe é feio lJOL" peqo.enos proprietarios e co- dos peticionarios o demonstra; o o. causa do. 
lo nos livres, qae não podem empres-ar ca.pita.es p .~rh do valor venal é evidentemente a imper~ 
nos melhoramentos industriae& necessarios para feição do p7eparo e es~olha nos machinismos 
beneficia.- o pl'oducto agi'icola, rosulltlndo a · apL'opriados, hoje e:u.. uso nas O!ltr:~s regiõeS" 
perda d~ parte d 1s safr.•s e . ~ diminuição ~o cafeeiras. 
valot" do café exportado. Por isso ~:\moem o d~s- No parecer · que sobre a. pretenção do DJ:, 
e:nvol:nmento da. ea.ltura está eatorpecido, e, ai José CeS<J.rio de MirJnda l\Lnteiro de BaJTos a 

. J>"'...I'Sisti.r·a baila ::~ctual do mo.rcado, ello será commissão apresentou i cama.ra. ha poucos 
m.esmo e:s:tinclo. · . dias, foram expostos os motivos de excepção, 

Nessls regiões .o gove~no estabeleceu colo:- por que entend~ ella ina.pplicaveis as regras 
· n.ia.s qu'l ho'J~ estão amancipsdts, não tendo, geraes da ocoo.omia a ag~egados socia.ns si
porém, provtdenciado sobre os meios eondu- tuados am um m~io especial como o em que 
cen tea ao aproveitamento dos pt'Oduetos agri- e:dstem os da provi.Dcia do Espirito Santo. A 
cohs e pr\ncipalmente ··ao p1·ob~e~ da di visão commissão . consid~ra. reproduzidos aqui seus 
do trabalho quo- na. cultura do cafe como em' argumentos. . 
outras industrias'cong~ncres o esaenchl p&ra. · · P:lrecc-lho ~U;) naq11cllrui regiõ~s ::.ch&-se a. 
qne se mantenha e -progrida. lavourl do cat'e nas m~s.ma.s condiçlS)s que a 
· Effectivamente, n.~ cultura do café, para qu'! o da. C.1Ulll nas diversii.S província;. · 
braço .livre pe;s1 concorrer co:n os grandes · Pód.a-s::J,portanto, co:u igu~l dira!to rech.ma.t 
Í.U'}ndeiros .POlsn.idores de eacravos e necessario para 05 engenhos centraes de car& ~o Espi
qua s9 o auxilie ao m~nos com os meio3 de tor- rito S.lnto a mesma. anim1çã0 que aos da canna 
n:v-lhe faeil o aecesso aos. est.lbel<~cimentos de conced~ram os poderes publicas. 
preparação do prodncto. Assim, poia, é a coiD.IlliSsão de parecer que se 

:Nas .fazendas. o agricultor monta machinis- :~dopte o seguinte 
mos para isso, porque dispõe de grandes safras, · · · ProV.P.to 
e adifferenç\ 'do preço .do café bem prep:1.nd0 J--

e escolhido pa.ga-llle juros e amortiza.çãodo ca'- · · A assembJ .. éa geral legislativa deereta: 
pi tal . empre ~d~ nos. ~ngec.hol. A. 'l'irinhariÇJo • 
de~ses estabe'1eeu:nentos permitle tambem 'que . At·l. i. o Autonza-se ~ governo a contrat~r 
os ~gre'g.tdas livres oU: pe'qilenoa agricUltores com os enganb:eiros LULZ · Goffredo : d.e &era-

, se: utilisem delles, mediante raroav~ retribui- I gnolle Taunay e .Augnsto. C?arlos ~ S~va Te_l
. ção ou ven.dond.O a. colheita. bruh. · a.o fazend.eiro 1 les o esta.b~lecimento de cmco· engenuos cen.
com.reciprocssvantagens. · · · . . · . l traesdepreparo de café, ompregando os ma.-
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chi.nismos mais ap~l'feiçoados, ond~ ma.is con
vier na provincia do Espírito Santo. 

Art . 2.0 O governo poderà conceder gar·an
Lia d.' ju~os de 6 °fo sO!Il'e O c~pit1l ID'J.Ximo d 2 
500:000$, effeclivam~nt~ empregado nos refe
l'ido3 eng-enhos de accôrdo co:n as conces~õe; 
fe it:ls aos enganbos ceJttm~s de assucu. 

At•t. 3.<> Si o~ conccssion:u'ios não estabele
cerClm o p:riuniro engenho dentro do u m anno 
G os oatJ·o.s dentl'O de d ats annos, ests. ~utoriza
ção· "n·:i e.-msidcrad:t ca(lU~'J. . 

A:·t. 4-• As condiç5~s do contt·.:>.to ser.1o fi.
:l::làn> pelo g-oyo:no c, ~tnto 'l!lanto possi"'el, 
d~ ·1ccórdo co .u a~ do contrato ·cel~brldo p ~los 
1· ~f ·:rid':ls '~llg~niien'os·con) n proviuci~ doEs
pil•ifu Santo pa:•:t a esttbelecimén~o d~ um en
genh o· ceut~o.L uo pot·to do C.tcho: i.ro d~ Saúla 
L~opoldina. 

Art. 5.• Revogam-se a> disposiçõJs cru con
trnrio . 

Sn.h <bs ~:ommissõ!ls, 1• de Agosto <h 1882. 
- Felicio do.$ SaMos.-F. JJel-iG!•õ"io. -
Ba1·ao do Gua.hy. 

Vão a. iroprimil' as seguintes r.)da.cções: 

RerJacçao · do pY'ojecfo •t. 36 B a.~ 1882 

(S:mcçlo) 

A assemblé::t geral decreta : 
Art. 1.• E' concedido ao ministerio dos ne

"'Ocios rlo imporia, um credito c:o;:traordio.ario 
âe 3.!:000$, afim de s •r appli.c'vio às des·lez:~s 
que o imp ·r-ial ohservatorio do Rio de Ja11eiro 
te rn d_• effectuar corn " obs ·rvaç!lo da p~ssagem 
de Venus sobre o dis~o solar. 

Art . ·2.• Fica. o g o.erno ani:Or i:l:ado a dispor 
da -pnrt~ d• · renda o:·dillaria do exercicio de 
iSBZ-1.883, g_ u.e fôr nec ~ssal'ia p3ra o c correr a 
<lStll. desp~za. 

A!t· 3.• Revogam-se :~s disposições em con
t rario. 

Sala das commissões, em 31 d} Julho de 
1882.-Ge,~el·oso Marques.-Leopoldo de B u 
Zl~ües. 

RelW.cçào do lJrojecto n . 1.47 de 1882 

A usenablé8- ger>Ü resohe : 
Art. i. o As dis,osi~ões da. lei n. 3029, de 9 

1le Janeiro de 1881, relativas à rttvisão do alia
. tamento dos eleitores, se~ão ollservadas eorn as 
altel•açõas que constl\m dos parag-raphos desta 
àrtigo. 

§ 1.• O§ iodo art. 3•dadita lei tien. substi
tuido :pelo SGguinte : 

-Quanto d l"enda proveniente de immoveis : 
· I. Si o immovel· ae acbar na demarcaçito do 

imposto preélial, ou decima urbana-com eerti
dão Ollrecihos· de repartição fiscal.de que conste 
~star o immovel :werbado com valor locativo 
nilo inferior a 200$ desde nm anno antes, p elo 
menos, do ultimodia.do prazo do§ 6• do :~rt. eo 
da. mesma lei, ·e ter sido pagoaqu~e impo.sto 
desde o m~Blilo . tempo ; · 

li. Si o inunovel nio se aehaT ·na demarcação
do impoMo predial ou decima urbana, ou não 
estiver so.jeilo a este imposto, ou si con.siatil' 
em_ terrenos de lavoura ou de criação ou em 

qu::~.csquer outros • sl:abelccimedt~s :.g-ri:olas 
ou rur:tes:- Pda computação da renda. a 1"<11.iiO 
de G •[o !>Oore o \'alot· do imm:>vel, \'Brific:J.do 
por titulo leg:timo da prop1•iedad) Oll posse pas
sado no n ome do cidadão 011 no de Sll~c mulhe~:, 
com :1 da.tn. de um anuo autos, pelo menos, ... do 
ultimo dia do pr11-zo do § 6° do :<rt. Ô' d" dita 
lei, ou com qualqu~l· dn~u. si o titulo fvr sen
tença judici:~.l que reconheç:J. a p~op1"iedade ou 
pJsse . . . . . . .. . .. 

S i u tit:Jlo de pr~ptO:oàade ou· poss~ for d:} 
permuta 0 11 do:1ção, nito :;erá com;>ut::.do valor 
superior ao quo se timr dado ao immo-.el no ti
tulo qu:l t:tmbem s~rú exhibido, d!!. ]!l'Opriodade 
ou p~sse do do:J.dor ou pP.rm•.lt.~ute. s 'n~o :tppli
eav~J a ~ste C3SO no disposiç~o do~ 5o seg-uint ' . 
quando se ,·r.r ifies,r a res:?e to do unmovel per
mutado 011 doado qu.a.l(\ue'"r da~ eircums~ncias a 
que SG r efere o mesu10 par ag-rapho. 

Niio seri admittido p!Lr"a o etfeito de que se 
t re.b qualque1· t itub <]Ue cont.onlu>. ciJ.Il$ula. r~
\"ersi~a de pro:>riedade ou poss~. 

§ 2.0 Si o cidadào p:JS:>nir dive~5o; immoveis, 
cnda um dos quaes tenha. ·Y:~olor lo~tivo ou 
p•oprio inf.;rior ao >uencionado no p:~rngrapho 
anteceden te, a pr0\'1:1 da. renda leg:ll s )~á (eit:t 
sobre os \'a lorcs t•cunidos de m •i~ de run desse~ 
i,muo veis. 

§ 3.' Si a mu.is de urn cidadão pertencer um 
imlllovel , a. renda leJ5a.l t~·e ca da um des;cs oi
dadnos seni compuL<ld;:~. s:>ke o valor corres
p~ndente á pv.~te que nelle ti,·er, segundo o 
\•alO!' total loca ti v o o a l!roprio do 1\'I~S<IlP im
mo,·el, veriii.cado pelos ll<odos e.~tabelc~~dos nos 
11s. l e Il do§ 1° dest~artigo. 

§ 4.o Quando tenha. sido alienada jl:J.rte só• 
mente da'1J.nn ·proprieàadc qu~ comisL~ em tàr
l'CU OS de lavouJ·a ou. c riação, o valor dessa parte, 
para ' prova da renda legá! do cidadão, qu~ no 
houver >1-dq ui rido, será verifica.do não só pelo 
tit..~lo de que tratll. o n. 11 do§ 1• deste arp go, 
o qunl, neste caso, de•e tar da ts. de tres IIJlllOS 
ant s, pelo menos, do ultimo dia do pra;r;o do 
§ 6> do a r t. Ô0 da dita lei n. 3029, mas taml>em, 
e conjuue tameute, por avaliação judicial, ó. 
qual se p~ocederá. pelo seguinte modo: 

1. A. u.valiação serli. feita. perante o compe
tente juiz m unicipal, 01.1, nns comarcas espe
ciaes, p~rante o juiz sulls títuto, co:n assi •tencin 
do promotor· publico, por dous peritos nomoados, 
um, pelo cidadão que a reque1'e!, deo.tre os 
juizes de p:~.z jur:1mentados do quatriennio cor
l'ente ou dentre os quatro imruediat.os em votos 
a ~stes ; e o outro pelo p1•omotor deo.tro os t•e
ferido~ juizes, si :~. nomeação do dHo cidadão 
tiver reeahído em algum da.quelles immeàiatos 
ou vicG-versa. 

Si houver desaccórJo entre os dous peritos, 
o juiz . ll\anicipn.l ou juiz substituto nomeara 
terceiro que poderà, quando nãll concordar com 
algum dos dou$, dàr ao tGrreno o va.lot qu e lhe 
parecer ma.is justo, co:ntanto qne este não seja 
superior nem inferior aqs valores arbitrados 
por aqnelles p er itos. '.- · 

11. o juiz d ' direito da comarca, ou nas que 
tiverem mais de nm juiz de direito, aquelle :1 
q11em competir , julgaria avaliaÇão por sen
t ença. proi'3rida no p:-azo de..15 dias, conta.dos ào 
em qo.e lhe forem conclúsos os ·autos, ouviuào o 
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promotot" publico, que responde1•à dentro de 
cinco dia.s. 

Gada processo não se referir:i a mais de um 
sõ tett"eno possuído. 

lU . ./\. s3nt~nça ào juiz de direito se1·a imme
diat:<wcnte inLirnad:.1 ao promotor, e publicada 
por edi~a.l, affixado cru lDgar publico, B, sendo 
po~sh·el, peh ' rnpl"~ns:J.. Dcstn aontençJ. haver.i 
recurso necessario p~t·a a rólação do distl'icto ; 
cabc.-iio t.1mbem recursos'volunt:i.rios interpos
tos pelo prop~·io intercss~do ou seu l'rocut·ador 
_especbl. ;H;lo promooor ou. seu ::dja ni.O, e por 
qualq1.1er eleitot· d 1 comarcn. Todas os ditos re
cursos te1·ilo effeito suspensivo. 

IV. Ü$ recut·sos voluntar-ios serão interpostos 
por :uoio do requerimento e tomo.dos por termo 
no prop1•io : L'oces.~o,.no p1·nzo de 15 dias, con
tados do da publi ·ação da s~ntença, a!lcgando 
o r ·co,·r~l"}te no mesmo .requerimento as razões 
do recurso,.e juntando os docum·mlos CJ.UC jul
gar convementes. 

O esc:ivão fará. segui!" o processo p:~.ra a_re
laçii,) do distr cto dentro dos 10 dias seguintes 
ao p1·azo marcad,, neste numero, para a inter
posição dos recursos. 

V. A relação. no prazo de 30 dias, cont:>.dos 
da dat~ do recebimanto do p1·ocesso na respec
tiva SCCl'etMla, julga.ri os recu!'SOS interpostos 
pelo modo determin~dono § 2• do art. 9• da lei 
n. 3029 e no n1•t. 80 dn respectivo l"'g11lam:mto 
n. B.213 ob3erl'" 'das ~s disposições do§ 3• do art. 
9• da ruesrna lei e do art. 8-1 o pa:-agt·nphos do 
cit:lrlo regulamento. . 

YI. A avaliação a que se refel'C o n. 1 não 
IJDderá ser :1lterada pela sentença ou ' elo accól·
dãode que tratam os ns. lH c V; devendo li
mibl'-se os julga.rnentos i confirm~ ção da 
lA~ij1aa a. v ,liação, ou á. sua annullação nos 
casos de inf,·acção de disposições desta p2ol'.l
gr:Jpho. 

VH. No pra:r.o de tres dias, eontadosda data 
do ~ccórdno, o processo será de\·olvido no juiz 
recorrido, devendo constl\l~ da acta do t:-il)uual 
a n:1toreza da decisão do accôrdão; é .este juiz, 
am· igual pr;~.zo, cont~tdo do din do racebimento 
do mesmo processo.fara publicar o accórdão por 
edital aflixado em Jogar publico, e, sendo pGssi
yel, pela imprensa. 

VHI. Nc ClBO de ser a decisão proferida no 
accórdãg f;wora.vel ao cidadão que tiver re
qnarido·aavaliação, e de não ter liaviào inter
posi~o de recu.r<o voluntario, o ju.izde direito 
mandar,\ entregar o processo, sem ficar tras
lado ao mesmo. cidadãc, ou a seu. egpecinl pro
curador, afim de s~r exhibido como prova de 
renda. legal. · 

Si, porém, tive:-· havido interposição de re
curso voluntario, serão dadas ao referido cida
di!o, -para. o mesmo iim, cópias do nccórdão e de 
quesquer outros papeie que requerer, bem como 
os docu.mentoe que houver juntado; · · 
. § 5. o Quando a. renda. do cidadão provier de 
immoveis comprehendidos em qualquer das 
classes design1das no n. H do§ f o deste ar
tigo, terá. logar a avaliação judicial, feita. nos 
termos do para.grapho a.ntecedente, pa.ra pro
var: 

l. O valor do predio edifi.càdo pelo seu actual 
-proprietario, supprindo a d~ta. a'·aliação a falb.. 

do ti~ulo de propriedade, exigido no citado 
·n.IL 
· U. O augmento do valor de predio ou ter
reno, depois de sua acquisiçiio, em ra~ilo de 
bemfeitorias accrescid:~s ou de alteraç~o do 
v3.lor d:t. propried:tde, pro,edente da diver
sidade dos tempos 011 de ou tt-as ·circumstnn. 
cias. 

§ 6°. A disposição du n. I do § 2> do at't. 
3• dii lei n. 3.029 ftca sui.J;;tituida peh se-
gllin~c : . 

Com certidão que m ostrc estar o cidadão in
script;, no registro do commercio: - d,!sde 
um :.tnno antes, ~elo monos, do ultimo dia do 
J·eazo <lo § 0°.-do art.()> da dit:i.lei, como nego
ciante, co:·r.}tor ou ag·ente de leilões ;-e desde 
tres annos ~ntes, pelo menos, da dito di11-, como 
adminishradm· de trapiche, guarà~"livros ou 
primeiro caixeiro de casa commercial, ou ad
lJJinistrador de fabrica industriaL nma vez qu.e 
n C•\s:. comrnot·cial 011 a fabt•ica tenho o _fundo 
capital de ô 800$ pelo menos. . 

Com cGrtidão que mostre est~r o cid :dão in
scripto em capitania do po1·fo,com a antece
dencia d(\,um aimo, colfl.o capitii:o de navio ou 
piloto de carta. 

Com esori •tm·a pub};ca, cuja data ~e.i~- de 
tres annos antes, pelo rneno~, do ultimo di·L do 
prazo da citada disposição, ou escrlpto parti
cular, lanç~do com ignal antec -·d?ncia eútlivro 
d'J not JB, que most1·e ser o cid.tdão adn>inisLt·ador 
de fuzenda ou fabrica rural, cujo val01· seja. de 
10:000$, pelo menos, vnrift .. 3do pelo titulo le
gi.tüuo de propriedade ou poss1 destes esta.be
lecilllentos, ou por sentençajudici~l q11c as re-
conheça. · 

§ i.•As disposiçõe~ t!los ns. li, IU, e IV do 
§ 2° do art. 3• d::dei n. 3.029 :ficam substituídas 
pela S·lg-umte : _ 

« Com ce1 t. dito p&ss:l.d!\. pela 1·e~pectiva re
partição :fisc~l, da. qual conste qil1 desd1 tres 
t\nno~, pelo menos, ant~s do ult;mo di::l. do prazo 
do§ 6" do art. 6' da lei n. 3024, o cidadão tem 
p~tgo ímpostô g.~ral Oll provinci:l.l de industria 
·Ou profissl'lo, ou qualquer ou tt·o base~do no \·alo r 
locatiYo do immovel urbano ou rural, sendo a 
impo1·tnncia desse imposto, segundo o compe
tente lan~amento, de 24$ no municipio da 
cõrte, i2$000 dentro das cidades e 6$ nos de
mais Jogares do· lmperio. 

§ 8.o A di~posição do n. II1 do §3o" do art. 3o 
da lei n. 3029, qua.nto ao soldo dos of!idaes 
bonorarios, li appli"&vel sdment"e aos oíli.ciaes 
que perceberem soldo pennanentemente e não 
em virtude de commissões. 

A mGsma. disposição comprebende as praças 
de pret reformadas que percebem soldo não 
inferior á renda legal. 

§ 9.• Ficam sem offcito as p(I.J.avra.s-os de-
1egadol e subdelegados de policia-e-os chefes 
de outrai repartições de arrecadação-que se 
acham nes ns. lli e V do a rt.4o da lei n. 3. 029. 

Fica tam"bem sem effeito a disposição do 
·n. XII do citado art. 4. o 

§ 10. As disposições do art. 4• da lei n. 3.029 
e do aL"t. 13 do regulamento n. 8.213, com as 
alterações do paragra-pho anteeedeRte, ._isen
tanào de proya d"a renda legal os cidadãos a que 
se=referem, nãc os1dispenaa da. prova, de_ .algum 
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dos outreM requisitos legaes da capacidade elei-~ toros, a p~ov:L de saber o ·mesmo cidadio ler' e 
toral, quand.> o juiz de direito :1. exigir. â ,-ü;ta escrever, dn. qua.l. wta o art. 8° § ' lo da. lei 
de recla.ma~.ilo procedente, ou por ter fundada. n . S.029, será feita pela. exhibiçãodo pa:lel an
r.u.iW de duvi!b sallre a el.istencia. de tal re- t.eriormente escript.o e a.Ssignado por este cida
quiaito. · diio, utna vez que a. l ettra e a asaígna.tura. es:- · 

§ ii. As disposições df} art. 5° da lei n. 3.029 tejam reconhoeidas no proprio papel por ta-
e do art. 14 do regulamento n. 8.213, serão ])ellião. . · . 
el:ecutadas oom :a.s seg1.1intes alter.,.~es: § i4. o~ jui!es municipaes, doutra da traa 

r. Di> certidão de repartição fiscal, a quJ se dias, depois do em <lue enviarem aos juizes de 
J'efere o n. I do § 1• do citado art. 5°, deve direitos os requerimentos c as r;;Jaç<:Ses meu
constar ().uc o predio se acha averbado com o cionadas n o§&> do art. 6• da lei li. 3.029, pu
oxigido valor loea.Livo, d'esde trcs an.nos ;ntee, ])licat·ão. por odital·a;ffi:I.II.do em logar publico, 
pelo meiLos, do ultimo dia. do prazo do § 60 do o, sendo possível, pela imprensa, .nn sétle do 
art. 6• d:t. dit.:~. lei. exceptuJ.do, quanto ao tempo municipio, os nomes de todos ~ cidadãos ~
da :~.vo.h:.>.ç.ão, quando o predio íàr construido clnidoe em cad:l. nma d~S8>s relações. 
novamente. . . . . Si. o.Jniz mnnicip:~-1 deil:>tr de e~l\'Íar ao ju~ 

U. A escnptura p!Lbhca, ou o cscr1pto par· de diret.to t :dos ou alguns· dos d1tos requert
ticnlar, lanc;ado em li~ro de not.aa, bem como 11. mentos, os requerentes terão o direito de a.pre
escriptura pu.blica, de que tratJ.m os ns. U e lU selitar novos requerimentos ·ao j1.1iz de dlreito, 
do § i• do mesmo art. 5°, devem ter a da.t:l. do ate a.o 20° dia do tJr.tzo em que a est~ inc11mbe 
qua.tro a?-nM antes, pelo menos, do ultimo dia. oril'anit r c :~.li,ta.mento; dove~do os r~que~ên
do menc1onado prazo. tes pro,·nr o factO com a e:clltblÇ4o dos rec1bos 

O titulo legitimo da propl'iedadC! ou posse~ a do juiz muni~ipal. passados nn occasiãJ da. en~ 
que tarobem se refere o citado n. li, deve ter trega dos primeiros ·req 11criment<Js. . · 
data ante:-io1· n. u:u nnno :~.ntes, t:elo menos, do O meeruo direito ca.be ao~ eid:t.dào, cujo reque-
referido dia. · ri01ento, apresentado no prazo legal. o juiz 

IU. Qu~ndo o arrendamento de lerr-eno1.1 · de municip:l.l recusar receb~r, p:-o~ala a. ree~. 
lavoura ou eri~íio, de que trata. o n. rn do O juiz de diroito, em qualquer dos referidos 
§ 1° do referido :J.rt. 5•, com_:)rehender parta c1sos. tomarà conhecimento dos reqoe ·imentos 
sómente d~ · Ullla. proprieda.d~ territorial, o val;~r e procodel'ó., quanto o. elles, noa ter.mos do§ 9o 
locativo dossl pa1·te arr&ndada. ser&. vel'ifiea.do, do o~rt. 6o da dita. lei. 
não' eó pela. escriptul'l!o llUblica a que se refere § 15. A eliminação ·de eleitor~s do aJ:sta~ 
o mesmo numero, mas ta.ruhem, o eonjuncta- mento, em que ~ a.cbal'~m. ter:i. lo,ga1• no se
mente, po1' avaliação j udici.:U feitt pelo modo guinte cnso, nlémdos especificados no n. i c 
est.belecido no anterior§ 4.• no§ 5' do art. 8°da.lein. 3.029, 'é no ar~. 40 

IV. O recibo exigido no n. IV do § 1• do do regabmento n . 8 :213: ~quando, dentro do 
mencionado art. 5• não diapcnu, em caso p:ra.zooe tre~ aJul~s. contado~ da d •ta da. pu
algum, a apresen~~ão d&s Fto\•as a qlle se blica.ção do dito alistamento, os bens s. que se 
refere o mesmo numero. • · 'róferir o titulo de propriedade 011 pos>e que 

. V. N~o se ndmitlirá a provar a renda. legal holl ,. e r induziJo á i.à.cluslb do eleitor no .alia
pelo valor locativo do predio em que residir, tatnont~, por <jUalquer mo:Io volt.aNm ao domí
sagunao os ns. I e li do dito art. 5•, m:tis d" nio ou poss~ dn pessoa que a. este os alienara, 
q,ue 11m _cidadão em ~da predio, s1lvo ai ·este ou pas:~;rem ao domínio ou ~asse de tUbo oa 
t1_ver !Utls ele um pa.vunento, cas" om <llle será · g-en~o da mesma pessoa. · 
adlllittido u:n cid:1dno IJOr pavimento, si nella A elim'.nl<,;llo, neste caso, scra feita. sómente 
residir com e ~onomia. s :parJ.dn, p:~.gnndo o á vista de certiªii:o authent:ca d& escriptura 
valor 1,1Cc\tive r:st\bele<:ido no n . l do mesmo publica, on escript-1 particular que prove qual-
artigo. . quer dos dou e factos men nona.dos. 
· VI. N!Ui dis . osiç<wH do cit.~o ar~. 5o não se § 16. O direiiO, qu.e p:Io art. g. d.1 lein. 3.029 
oo.n_p:·ebendcm, os subloca.t:l.nos ou sub-ar1'1!n- compote a. qualq11er r:leitor da. comarc:L, de re
da.tar,oa. . • . · correr tia. decieã.o do juiz de direito.- no caso de 

§ 12. A dt~•poetçio elo i~ p.enodo do § 4• do inclusiiO indevida. da algum cidadão no alista
art. G•da le1 n. 3.029, bem como a ~o .art. 23 monto dos eleitores, não fica prejudiCado pelo 
do regulámento n: 8.213. (sem preJUlZO d~s f...cto de haver j<\ ~reclirso interpOsto pór outro 
§~ i? e 2° desta .uh1mo a.rtago), 1io :~.tn subsh- eleitor, aob:e a ID.e3= incl118ãcl. · 
tuadaa ?oh aegmnte: · i7 N · ·· · 

Nenham cidadào sera incluído no alista.me:<to § . o.s rec11rooe u:terpostos cont.r~ a m: 
dos eleitores àem 0 ter ·reqaerido por eaeríl'to clu~ ~e ctdadãos no ahstg,mento ~e elett_?re~ e 
de propl'io ponho e oom IIIÍsiguatura· sua, pro- permltttda. prOYa documen~ de Blmulac;ao dos 
vando oaeu direito c<>m os docw:nentos exigi- eontra.tos, qaer sobre l>t'?Pr~~~d~ ou IY.lsse, 
dos pela lei. Serâ, pOrém, admittido requeri- q_uer sobre .rcndas, 011 de_illeg1Uauda.de ou.fal-

' mento eserip to 0 8158ignado por es?ecial pro- s~dade de lltuloa ~u . certidQea qae tenham ser
·curador;llo caso sómente de impossibilidade ndo de ba:se no ali.'ltamento. 
physic:t. de escrever do . cidadão, provada com § itt Além dos recursos e~ta.belecidos no 
doco.mento . . a.rt, 9o da lei n. s.o-29 e no ·cap:tUlo 'V do regu-

§ 13. QUando,. nos termos do paragra.pho &n- lamento n. · 8.213,· ha"Vera tambem para a rela
:tecedente,fõr escripto e assignado por' p~u- ção do districto recurs:~ do ali.t:im1nto dos elei
rador eipecia.l o requerimento do :cidadão qu~ tores 9.uan® nos trab&lhos.dest.e !e' tiver com
pretender ser incluid~ :rio alistamento dos elei- mettido qualquer das segç.i:ntes irregularidades; 
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que importarSo nullid:J.de total ou parei~ do 
ãlistainento. -··. 

lncompeteneia do juiz organizador do' alia-
. tamenlo> · _ . · 

FalL& de observancia do pr:izo . ma:c :do no 
art. & §6o da lei n. 3.029 par.1 o recebimento . 
doi re(\uerimentos. 
· I. Terão o direito de interpor este re.CUl"30 o 

promotor pubEco ou seu adjunto, ou t~e.s e lei-
. tores da comare&.. . · 

li. Qll&nto á in torposição e ao proces~o do. 
referido recuroo serão obs :rvadas as disposiç.ões 
do art. 9• d& dità.lei e do capitulo V do regllla
mento citado, com as seguint ·s alterações : 

O prazo de 30 dias p~ll a interposição do 
rec:trso, JJeri contado do ·di!l em quo fóL· foit:l. a · 
publi().lcão do alistamento, nos terwOJ do § iO 
do 11rt. &> combilllLdo com o§ 6• do art. 8• da 
mesma lei e do art. 50 do :.-eferido reg-uh-
mento, . 

Nos 10 dils de que tratam o§ 1.• do art. 9<> da 
dita. lei e ·o art. 75 do citado regulamento,. o 
juiz de diteito., à. visLa dM razões allega.da$ e 
dos do 'U!fi&Dtoa •presentados, j11lgsri válido ou 
nullo o distamento. na. totalidade o a na parte 
em que ·fôr ·a.rguido, e publicar,\ imm ·dia.ta
me:ate a. sua decisão pol" edit·Ies 01.tlhados em 
lagares publicas, e sondo possível, pela im-
prensa. · · .. 

• I Il. No caso de ser julgado válido o alista- · 
mento, ca.be a.o r corrente o direito de fa~er 
seguir O procelsO par:a. a relação, d·~ couformÍ• 
dada com.a.s disposições do§ ·i• do art. 9 · da. 
r.eferidS: hii e do art. 75 do menci .n!&dQ reg'nl:l
mentO, tendo o r2curso o e !feito devoltttiv J se).. 
mente. ''No casJ de S91' julg tdo nuUo" o iLlista
mento, a deciaã , não terá etfei•o immed.hto e o 
recw•ao. cG:u todos os papeis e docuwentos que 
o ti•·e:elll aOO:.JJp&nh ;do, seró. remettido • . no 
pruo de t~es dias, sob registro do correio, pelo 
juiz d1 d.ireito ã relação do distri~to. 

IV. Si o juiz de direito dei>~r d~ rcm.ett~r o 
o recurso á. rel ·ç!o no dito prazo de tre's diu, 
terâ. o rteo:-rento o d~reito de in te ·~1-o direc- · 
tamente perante aquelle tri.b1Lnal, n•• pr~<:&O de 
.15 diu e ut:iis tantos quant ·8 cor~osponde~em â. 
distanciA, á razi • de cinco legllas por dia. Em 
todo o caso .ineu~nbe ao promotor publir.o f~el-o 
.sGguir, quando o facto lbe fór denuncb.do ou 
lhe con~tar de qtlalqu.er fórma. . 

V. No ca.~ ele julgar a relaçã:> nullo o alis
tam~nto, .o respectivo presicbnte enviarâ ím- . 

- mediatamen.te ao minist~o do imperió na córte, 
ou ao presidente, ·nas provincias, cópia do 
accorda.m, á vist:l. do q uàl seria promptam. ~nte 

· e::tpe:lidas .as nec· S8il rias ordena, aílm de se 
procede:nL novo ali~t.amento. em wda a comareà 
ou na parte em que o aliatamento tiver sido 
annullado. 

Neste caso serão re;tituidos aos cidadãos, ou 
seus procnra.dor88 eapeei.aee, os doetLIIlentos e 
maia papeis -por elles a}'resent a dos r :!&tiv'os ao 
alist.1m1nto annullado, sem ficar tr asladu ... 

Vl. Estes recu.raOa ·serão_ julgados por todos 
. oa me~nbros preaentes.il.o tribLLU.al da. relaÇão no 
prazo d~ 30 dias. con&ados da. .t.ata do recebi
mento doa processo> .na. .reapa·cti= .aecretaria·, 
do mesmo.mO<I.o determinado' no§ 2• do árt . .'9<> 

' da. lei . e no art. 80 -do regulamento : 'éitados, 

para os ·recursos a 9ue estes :irtigos se referem ; 
obs~rvando-se as dtaposiç.ões do § 3<> do 'dito 
art. 9oda mencionada lei e dos arts. Bt e §§ e 82 
do referido regulamento. . 

Em caso de C!mpate prevalecerá a decisão re-
corrida.. . 

§ 1.9. No prazo m~rCl\do para o julgameuto 
na relação, dos recursos de q u~ traL&m o art. 9• 
da .lei n .. 3.029 e o capitulo V do regulamento 
n. I:!,:Jf3, bem como o paragt":lpho antecedenLe, 
nlio se computará o tempo da interrupça1o das 
s~ssões do tribunal por falta. de reunião de seus 
membros em numero su:flicientc pua. ceie· 
br al-as. · 

§ 20~ Os emolumentos de que trata o art. i5 
do re;ulamento · n. 8.213 pelas certidõ~a e por 
cutros Jocumentoe forn ·Jcidos por o11iciaes pc.
blicos P'tra. -o :~ listllroento dos eleitores serão 
pagos [>ela metade. 

Serão tambem pa.g ·5 pela metade as cust'lS 
dos escrivães nos processos de reelll'l!o ~obro o 
dito aliatamento, ficándo os mesmos proeeaso~ 
.isentos de quQ.esquer de;p ·zas de prepuo e do 
pagauaento do sello e de outros di:-eito~. 

Quando, porém, os recur~s fo~m intentados 
~-o/f.do pelo promo~<>r publico, nio terá logar 
pagamento dos ditos emolwnenlos nem de 
e1DtlB~ 

§ 2i. A senten~ condemnato.l'ia, passada. em 
julg00o, que, no; ~erm05 do§ 5• do·art. 29 da 
l~i n. 3.0211, recónhecer a. fal~id 1~e das certi
dões, attestados ou outros docum2ntoa, que tive
real induzido á inclusão de algum cida.d.lo no 

-alistamento dos el ilores, on que, segundo a 
disposi'}il:o do § 3° do mesmo artigo, declarar 
·que essa inclu.s&o se ÍIUldoll em doc11mentos nlo 
s.dmittidos pela lei como _prova de rap::1.cidade 
eleitoral; importar:i a ehm_inação do cidadii.J 
Msim alistado. Prod11zirã. o mesmo atreito a sen
tença condemnatoria em· c;J.SO de llimalaçio de 
con~rato!l para o dito fim. · 

Esta eliminação se."à ordenada pelo juiz de 
direilo que tive~ organizado o respectivo alista
mento. executada imme•Üntamento e publi-::ada 
nua te~Jnos do § 8• do art. SOda. di til lei e do · 
art. .50 do reguhtnento n. 8.213 • 

§ 22. 03 ~i~ulos ckla eleitores de 9ue tratam 
os §§ 15 e 16 do ll.l't. 6~ dá lei n. 3.029, poderio 
ser eatreguea 11. a ·us procur-.ldores especiaes, 
p•uando eatos rec:bos nna respectivas procura
çéM!a q \l<) ficarão archi vachs. 

Neste caso, o cidwt.io a qu~m pertencer o ti~ 
taLlo o a.~signará., nos termos doa dito• paragra
phos, -pe.-ante o juiz de paz em exei.'Cicio dll 
parochie. ou districto de sua re.sidencia., ficando 
registrado este acto no competente Protocollo qo 
e:terivito do j-uizo de paz. . 

Art. 2.o Ficam revogadas as disposiçõe3 em 
contra.rio. 

Sala d!l.a commissões em 3i de Julbo de i882. 
-G~r.eroso M arqtces.-B-ulhõe$. 

'E' lido, a.poiado, posh:)em discuasão e adiado 
por haver pedido a palavra. o ~. Ma.tta. Ma-
.Chado, O' seguinte · _ · 

~mento 
Requeiro que por. intormedio. do mini sterio 

da. fazenda. a~ Pf<Ça ao góverno, por cópia, os 
aegnintes documentos:. 
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Lo As fulh.>s do pngamcuto f()ito á5 pl':lÇliS 
elo co:po de l>o:nl>ciro>, nos m~xes de l<ever~iro 
~Junho. inclusiv<J, do corr.;nte ann' . 

2.o As folh.as d ' pagalllento, ordina1·ins, ax-
traur:lin:tú:s e supp!.•tuentares, f·,il:J.5 ~os offi.

. ciaes d(• ma.,cion3do corpo, desd.: De:r.emb~;, do 
.anno ;.ro:U,,o passarlo '' Junl1o, inclusive; do 
present-, anno, decla1'ando ~i t .d·cs os officiaes 
indui<l<·s c:n t:ws fclhas, foz·aul n omeados por 
dec1•et s, e, si ~:,tisfitm':\lu eis direito.ç. c emolu-
mentos con~sponden t(ls :is 11 ''"e o.Çõcs. · 

3.0 l•'itl.tblOtlle, as folhus do pctg~m~nto ao 
p~ss~·!ll en1pr" g-ado no scn·iço d~ i.:-riga~ão d:t 
oBad~, de <l: o m ·:r. de ~Iurç .. <l j:mho, inclu
siv~. do e·,nent'• r.nao. 

S:~l" dr.s sessões, cu1 1 d -, Agosto •le i SSZ.
Al(l'arlo O ha:oas. 

O SR. ·PRE$10EXTl'.: - Tc:u a pa.Ln·ra o 
Sr. Pa.'350:; ~lirJnd~-

0 Sn . P.1.ssos l\ü.ru.. ... o.\. p"b c n. co.mnra 
conc~'h urgenci:t por 10 minutos pr.ra f!tndn.
ru~nta!' u:n roquerin:ento sobn direil:lS provin• 
ci:l.es n:t p •ovi n cb. do Amaz_o!llls. 

O Sr. Passos 3:!:ira.:udu.;-. Sr. 
prcsirient~ . o h~nr do senadm· pela p rovincin 
~u':l tenho-~ honra de re11resenta.r M~t:l. casa. 
em !c5siio do sen:do de sozuncl<t-feit·n da sem·t na 
passada, dirigiu um ·raq_uel'iniento ao governo, 
p~.di1tdo it1 form•ções sobt·e a ciecisã.o d .tda. p ·:lo 
-honrado p1~asidente da pl'ovinci:t d 1 Amaz,nas, 
.clue oo~igott os gen ~rcs de p:·odncç~ 1 ~los esta
dos limllrophes com a me,;ma provrnc1t a.a p • 

-gamento .de dit·eitos p:·ovincia9B de o>:pot•taç:1o; 
e cu nenl1um<:~. p'tlana rtcrescenL:t t·i :t its obser
vações j:t~"-"- · ·~ criteriosas d:> digno seuado~; :t 
q\\e o.lludo, si ntlo ti,·esse m11.is amplas i nforo\:t.
çõ~s que S. E::s: ., inf,rm:J.Ções que podem ser
vir d:J guia. ao governo n:> estudo que t.em de 
fn1.er e na decis:io q_M tem (}-: dar sobre C3t:t. 
;:, ue~tão, qne cu con3idero de graude il!lpor

. flneia... 
· O illustre senador pelo Amazonas tomou por 

base de at1n reclamação uma co!'l'cspondencin. 
escriptatlo Rio Madeiro. p!<ra o D•<n·io do (},·ao 
Po.rd, i.mporl3.nte org[o de publieidad • na ci~ 
dade de Ballim. Eu, porém, te·nh'> dAdos 111nis 
seguros. i_>Orq ue possuo a decisiro de p:·csidento 
da pro,•ineia. bem corno a discussão quo sou 
acto lev:tntou na impt•ensa.. Trata-so dG uma 
questão grave, porquo tr~>ta-so do imposições 
sobt·e gen~ros de c;xJtOrta.vão dos ostRdos .limi
trophes, qne poi força. das convenções celebra
das . pel~ governo im?~rial com os rn··amos es
tados e dos regulamentos -iisca~s e::o;padid :s 
p:tra a sua observancia, gozam de isenção 
absolu h de t:>:io e q ualguer imposto. 

Pela convenção cebbradi com o Perú a Jlro
mulgada pelo decreto de i6 de Julho de 1859; 
pelo regalamento expedido em 31 de Dezembro 
de 1863, es 'ecialmente parJ. dar eJ:e ;ução a 
este t.ra.l1d.o na. po.~t.a r~tiYa :i. navegação e 
commercio ent,•e a repablica do Perú e o dnt.
:til ; pelo regulamento de 3 i de J olho dG 1867, 
que abrilt o rio Amazonas à ~-..-\leg-ação de todss 
as n;lÇüêa; se ·vê que os ·generos de p:od?C~ 
do> estados liroitropbes com a pi'oV'lllcxa qo 
.Ainazonas, aclwn-sc isentos de qunlqucr di-

r~ito, quando tt"ansit.aru pelas aguas do graud e 
rio. 

O g-overno nos seus reguhmentos encarou 
esses g-e n~rOs sol> tres pontos de vi ,ta; ou são 
intt·oduzidos pela provincia Co!Il destino a paizes 
estr<lollb"eiros, e neste caso isent<•s do direito 
rle trnnsito , c u1 smo do dit·~ito de l'e::xpot"
t,l Ç:-ilO, "'' s iio introduzidos pelas aguas do .·11U:i
zonas pnr:L consumo na pl'opria pt•ovincit1.. e 
neste ct~so isentos du direito de consumo e ate 
ni.esmo dos de e:;:pedicnte; Olt os geneNs trans
ito.ul i·ela. província. p:.tra t~l·em consumo em 
Oiltt'O qualquel." ponto do ltüperio, e ninda e stão 
i entOs de qualquer dirc~Lo. Ela ainda um.a. 
quar't.'\ lr,}')J ~ those, que os g"neros intl'Oduzidos 
dos e!Jta dos lüuitrophe; pela provinda. do A ma
zonas, e entrem no com•nercio. Neste .caso, pelo 
:;vi-;o do ministerio da L?.enda. de 17 de Ou.
tnbro da 188l, estes g-eneros, uma. vez inlro
duziàos ilO mct·cado e export.~dos par:1. o es
cra.ng ciro, estão snj eitos a.o p~amen10 de 
di·:eit.os : confundem-se com os nacionaos . 
(Apoiados. ) 

O aviso domiuisterio da fa 1:endn. ó clnro, re
fere-se sómento aos direitos geracs de cx:por
l:tção, e seria i M dtnís,i·.-el<JUe d~ ruais lllgullla 
alguul;J. eous~ se occupnss ·, porquanto os i,,,_ 
poslt:lS pro..-ir.ci.:~cs s:1o da llxclusiv:. com_ eten
ci:L das a ssembléns provinc1aes; cntt•ctilonto, o 
honr-•do p1·csidcn to da. !'''ovincia do A.mazo uas, 
tomando por baso este a\'iso, obrigou os genG
~os e:s:por tLLdos da. 1"-:!publica do Peru ao pag-a
mento dos direitos pro,·inci:<es de expo~L ção. 

;:~ s~. presidelltc, pedindo estas informações ao 
governo, e;.~ teo.ho antes por fim provoc.-r da 
p~rte rlo ministro d:\ fuze•ld:t utua decisiio clara 
e positiv.,_ s:~bre este delicado assumpto, do que 
mesmo fa~er uma. censur.t ao presidente d~ pro
vi tleia d~ J\nw.zonas, po1:<1ue estou con,·eacido 
que S. Ex. deu semelhanl~ dacisiio por causa 
coufusi'ío, em que o governo tem deb:ado est.a 
gra.\•e m::tcrh. e t."-mbem porque tevo por fun 
:~cau tebr os interesses da fO.:zend:~- provinci:rl, 
visto 'luo gol':lltnente se diz ua. pro·dneia do 
Am.,.zona!l quo nest • _tr~usito de gene1·o• eipor
tndos dos csl.:ldoz h nutrophes '!á-se o contra
·b Ddo "m g1·nncle escala.. 

Mas, Sr. prcs~dente, coruo em 1:866, sendo 
pr sidente d:1quell:J. p~ovil1cla o D1·. Ep ,u,inon
cl:tS de M·: llo. cuja ctr~~eid •de, illustl'1Ç:1o e 
dotes de bom ::dministrador todol! nós Nconh~
ccmos (apoiados), dau uma.d•1tisão inteiramento 
cont:-.1d .I :i que acab 1 d 1 d :r o honrado Sr. DI". 
? · r~tlag-uà Filho; oomo em :18i6, qu.\ndo eu 
tinb::~. a honr:\ de administ1·ar aquella provincin., 
s~nd ·, est-.t q~>estão sujeita ao. meu enme e 
deeisão, confor rnai-me com a que :f'óra dada 
por aquelle illustre a.dminiatudpr, porque pl
reccu-mJ que ella er.:~ conforme ã convenção 
com a r~public:~. do Perú, e co~t os regol:tmen
tos fisc tes ; entendo que o governo, ntten
den do p·tr.\ es\1. divarsidade de decisões, deve 
estudar com cu.idado a questão p 1.ra. não sujei
tar o corurn ~rcio, nÃO. só ms· republica.e limi
tro··hGS, como ta.mbem da província do Am·1zo
·nas, a ve:umes, que:· ti~s deeisõe~ contradito-
ria~ dão semp~e log-ar. . 

O lionra.do pÍ'osidenté : a:~. provinci& do ·.Ama:w
nas na sua. docisio diz. o segtÜJlte: .c. Os geoeyos 
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exportado! d11. republica do Pe.ru, que tl"ansitam 
pelo Atnnzonaa, só podem gozal.' d<~ ia~nção 
. conferidA pelos tratados o pelos regu1amentos 
tiseaes, desde quo . aeguem em· .transito e são 
reexports.do3 plra 0!1 mercados estrangeiros; 
desde, . porém, que . esses ge.neros não trazem 
eatas .declarações e:rigidus peln.s instrucções 
de 24 de l\!aio de 1870, eu os considero ria
cionaes e,. portanto, os obrigo a.os direitos pro
vincia.es do ex porta9io. » 

.Qua..nto a. mim, Sr. nresidente, o honrado 
presidente da p'l'ovincia. • do AmawllllS inter
pretou. de modo muito lato o o.viso de i88:1, 
que em minha opinião j á por sua vez desviou-se, 
não . só dos tratados com as republicas limi
tropheis ·da provincia do Am:1zonas, como tam
bem dos regulamentos fisca .. ~s ,,.xistentes. Peço 
a a ttenção desta augusta c::unara para o a vis~, 
que diz o seguinte {lê): · 

Declarou-se á presideucia do Am ,zonas, em 
sol11ção à eaa consulta de 18 de Janeiro ultimo: 
1°, que os generos de prodneção das ~epubliea.s 
limitrophes; introduzidos pelo interior da. p,ro
vincia., são considerados como nacionaes por 
força do art. 2i do dec :e ~o n. 3\:!20 dB 31 de 
Julho de t867; · 2•, que, por eon ;eguinte, não 
estão sujeitos a direitos de importa.çllo, nos te:
mos do art. 512, § 27 oo regulamento de 19 de 
Setnmbro de 1860. quando introduzidos para 
consumo da provincia, nem aos de.e"pediente, 
de conformidade com o art. 665; § 4•, do mesmo 
regulamento, qn3.ndo aG transportarem d' uns 
para outros portos do lmperio; 3•, que, bGm 
com> os genE!roS nacionaes. es~o sujeitos :i 
direito de e!tportação (a.rt. 635. do citado re
guln:inento) quando depois de int.roduzidos no 
mercado da. província, se destinarem a p tiz 
estrangeiro; 4•, que. sómente no caso de serem 
taes generÇ>s . des.tinado~ a portos estrangeiros, 
vindo para. ···e.s~ fim devidam,•nte preparados os 
volumei, e mediante o proces<O estubelecid · nas 
instruc~ões de 24. da M~io de t870 para. oa des~ 
p1ehos de ree"S.porta.~tc .]'Oderã:o ser-lhes appli
caveis a! diaposiç(íeB dos a.rts. 622 a. 624 do 
regulamento de 19,.de Satembro de 1860. 

OrJ, Sr. president', as instrucções de 1870 
obriR<\tn oa generos quo vê'm em transito pelaa 
aguas do Atna.zonas e que sito rae:xpol"tndos par:\ 
os Eat.adoa e1trangeiros a cert~s formalidddes, 
a. um certo processo, que o gov·•rno est tbeleeeu 
como cautelas iiscaes p,,ra. evitar o contrabando; 
Illll.!l eseas inatruc~ dechralll no para.grapho 
u.nico do art • . 2<> que,.. qua.ndo os geuero3 não 
venham · ráves.tidos de tOOas essas formalidades, 
a·ca sujeita . .).j)Úsoa que houuer assignado o 
termo ele. respOttSGbUidade ao pagamento de 
di-reitohs· ·.~·· · .. Ç:(lnsumo das mercadorias. 2ue 
despac ar. ·· :. - . 

Foi esta a pena imposb. pelo regulamento 
para os gener6s que são import:ldos das repu
blica.s limitrophea pelas aguas do Amazonas 
e que . seguem para. os ~s~os estrangeiros, 
quando elles ·Dão ·vêm1·eve.stidos das forllU!.li-
dades eDgidas p·;las instruc~i:.\es de i870. · 

n~e>·cado da província, seguindo par,, o estran
geiro, pagam direi te>s da e:l:porlação • . 

Entretanto, Sr. p1·esidenLe, pela reclamaçãG 
di.rigida por alguns commerciantes, residente3 
em Maná.o~. no honrado presidente da provínciA 
c!o Amazonas, e ):lela propria.. decis!o de S. Ex.·, 
~~ vê que essee generos, cuja procedencia. elle 
n!iO contesta., não entraram n~ mercado da pro~. · 
vmma do Amazonas, nem ah1 desembarcaram 
(lendo): < Os generos foram ·transportados no 
vapor Obirtos, que vinha do Perli, no dia 2i de 
Novembro doann.o pas;,ado, e segundo a repre
sentação segaiam. pa.r:L 3. .provincia do Pará no 
vapor J!auá, queiasaindo do porto. 1> Portanto 
esses genaros no pvrto da cídade da Manáos 
soffriarn apenas a baldeação de um vapor pan 
outro e seguia.m p2.1'a. a. provincia do Para, 
afim de serem •·eex:porta.dos para a. Europa. 

Neste caso asses genoros não podiam deixar 
de ser consider~os na. seg=da liypotbese es-: 
t&belecida no &viso do mi.nisterio da. fazenda de 

. 17 <le Outubl"' de 1881, isto é, era.rn generos 
11ue transitavam pelo porto do Anlazona.s para 
um outl'o porto do Imperio. 

O Sa. M,..c.:.DowELL:- A ba.ldeaçã:~ era. indis
pensavel. 

0 SR. pASSOS ÍliDlAND.A. : -Certamente 8. bal• 
deaç!o era indisp·:nsavel; porque s1io dllli.S1i
nh.;!.s de navegação: uma ·que vem .do Perú até á 
ca.IJi tal do Amazonas, e outra .qu.e da .capital do 
Amazonas segue p:1ra. . a. capital d:> ·Pará.. 

Or•. quem di.s>e ao honrado 'presidente da. 
p~ovincia do Alllazonns que esses generos 
~inb.am sido introd'!tzid(Js no mercado de.e&a 
provinda 1 · 

Eu entendo, Sr. presiãente, que o .genero 
introduzido no mcrca.d.o dil província. é aquelle 
que entrando para o mercado ahi soJfre qualquer 
o,,er.,ção merc;~.ntil ; sem isto niio se póde n.d
lUittir que um gonet·o tenha sido introduzido 
no m::rcado; was esses gene roa vieram da 
republica. do P·;rli com destino à provin_e.ia do 
Pa.rá.. segundo confessa. o honrado presidente na 
ana propria. deciaao. 

Veja. bem V.Ex. CJSlas pahvr!IJ! do president& 
da provinda. (lê): 

c Assim, estJndo sujeitos no pagamento. de 
dir&itos provincines indiaUnctamente todas as 
mercll.dorias que n lei tributo o claq ui aio ex
portada.ll }l'J.ra a provincia vizinh11, declaro a 
V. s.; de accõrdo eorn .t sna info~ de 29 de 
Novembro findo, qne convem continuar na co
brao.Ç.l <mcetad:l., . fazendo recolher aos cofres 
da provio.cia, como renda · provincial . que é, .o. 
. producto dJs impoaições at6 agora conserva.do 
em deposito.· ~ 

Confessa elle qne.as mercadorias vinh~ ~o 
P.e:ú e qúe eram e %portadas para · a provmc1a 
Y,lZJnh<!. . • . 

. :Mas o preaiden te da. provincia do ·. Amazonas 
encarou, eomo já disse, e. terceira hypotheae do 
aviSG .de. :mudO muito lllto, porqÚe.o âv;i.~rdi:z: 
que.' os;; ge~eros;, tl~ois ~e i~troclt~zidils no 

·~ v. m. -30 · 

Qu<mdo me8mo easea generos não nessem 
revestidos das formalidades ~;~rescripw pelas . 
i.nsb.·ilcções de 24. deMai? de 1870,. qn~ndo não 
viessem com thsttn.o p, paJ..Zes estrangerros, elles 

·nfío podiam ser. obrigados a. p:1gamento de im
post~ provincial . de. e:s:port.•ção, porq~e o se!! 
des~mo . era :~. ·ca.p1\aldo Par.a; ~ n!to. ~<!;O!I ·!egu
lam~ntos fiacaes, como .o propno :l.'mO. de i7·de 
outubro de ~88i, em que '&e . fundou. o ~0~1).40 · 

~ 
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preaidente do Amazonas, determinam que os I tados doa Estados límit1·opb.es pelo interior da 
geueros, uma vez em t.ransito p ~la província. do ·mesma prol'incia.. 
Aina?.:ons.s, quando mesmo tenham destino par>~. Sala das BtlS&ÕeS em i de Agosto de 1882.-
qualquer ouU"a. parte ~o l_mperio, estão i!en.tos Passos M iratUlo:. 
de todos e qus.esquer direltos. 

Depois nós sabemos que os impostos prol'in- O Sr. .A.lmeiaa. N oa-ueira.:-
ciaes só pódelQ ser cobra.dos em yirtude de lei, Lamente Sr . presidente, a a.usencia. do nobre 
e eu nio tenho conhecimento d.e que a a.>sem- ministt·o da justiça ou de q_ualqner membro do 
ble& provincial do Amazonas tribntasse esses governo c11ja palavra. deseJaria provocat" a rea
gener()ll eomo naci()naes ; mas, ainda quando peito da. ordetn de fuetos que terei a honra. de 
tributasse, era o caso do presidente não cumprir expor â ca.mara, factos estes tanto Dl)).ÍlJ graves 
a lei, po~que o actO addicional é expresso neste quanto são indicio revelador de que o a?bitrio 
ponto quando declara que são ineoastitueiona.cs policial va.i-~e tornando o regim·en nor.mal 
9.5 leis que ferem os tra.tados existentes entre o nas localidades do interior. (.4.poiados.) 
imperio e os esta.dos estrangeiros. Em todo o caso, a nlinha. rechma.ção feita 

()ra nGstas condições a decisão do honrado de:.ta t~ibnna. eahe no dominio. da. publicidade, 
presidente do Amazonas não llle .pa.rece l!luito facilitando IISSim ao governe o ei.Uii.pt"imento do 
reguln:. Si bem que S. Ex se funde no a.viso. seu dever. · 
citado, acho qne lhe deu uma interpretação Não tendo podido comparecer á $e&Bio de 
muito lata., porque o aviso falla de generos io~ hontem, havia colligido vuill-s informa.9ões que 
troduzidos nomerco.doda provincia e que de:pois me tem chegado a re~peito de a.rbitrariedades 
são lll:portados. . praticadas pelas o.utoridades policia.es em va.-

E' chro que, uma vet introduzidos os generos rias localidades da minha paovincia, especial
no me:rcs.do, n!o se snbe a. sua procedencia, e menta em alguns municipios do 3• distrieto, 

· neste ca.so é faeil dar~se como mercador.ià. im· que tenho a. honra. de representar, quando flli 
porloda aquillo que 6 de producção nacional . sorprendido em caminho eom a r ecepçio do se-

I\ús sendo evidente que os generos nio foram guinte · telegTamma, que li com indigna.ç'-o, e 
i?ttrO!i'llzidos no mere~do da provineia do Ama- cujo contelido vai a. ca.mara conhecer. 
zonas, é fracó o fnndrunento que teve o honrado Conto com prompta.s e energica.s medidas por 
presidente pau a. sua deci'ã:o. parte do gaverno. 

Consta-me, Sr. presid~nte, que a este res- · Eis o telegramma (M): 
peito h~ per2.:D.te o ministerio de estrangeiros < Redactor do Echo Banrzn-ale11-'1e preso em 
uma recl~~omação do g-overno peruano. Nada sua cil.sa.; ordem de subdelegado; pretm:to em~ 
tenho com isto; o governo qua se avenha com briaguez. Medicos dec1aram elle em perfeito 
ella; lllaa faço esta reelam~ção porque o com.~ juizo. Preparam n ovas 'l'inga.nças. Pedem-ae 
mercio do Allla~onas tem sotfrido com os irn- providencits p \ra. e\ita.r a.lteração da orde61 
posto, de que me tenho oceupado . publica. e dérramamento de sangue.-'o.te de 

E V. E:.:. cl>mprebende perfeit:l.mcnte que, Magalh{~s Couto., 
desde que o eommercio eslll. certó de que certos Sr. presidente, v. Ex. ha de eatar lembrado 
e determinados generos estilo isentos de todo que a. situo.vào de 5 de Janeiro iniciou-ae sob os 
e qualquer imposto, é um ve:s:ame ·tribnta.l-os: aus[licios da 'liolencia e do arbitrio (apoiados 
as ope~ações oommerciaes [lreci5a.m da saber a e. nao apoiados); a sua .primeira pha.se foi para. 
que Olllls estão legalmente sujeitc.s. o partido da opposição um verdadeiro raginen 

Desde que o governo impenal quiz facilita-r do terror. (Apoiados e apartes.) 
o co!lllllcrcio e a n;r.vegação entre os estados li- Sei q,ue a. recordação deo;se facto nlo ng.-~a
mitropb.Qil e a provincia do Amazonas, conce- ri &.O espi~ito da Dl)).~Oria, mas é a pura verdade 
·dendo 01.os mesmos estados certos prt,ihgios e que passou. já para. a b\~tol'ia. (Apoiado~ e r.tto 
isenções, nio d~vcmos concorrer para que as apoiados .) 
promessns feit:ts solemnemente pelo gove~no Nii:o obsW1te, a r eação em sua. phaae de vio-
l!l&ja.m illuaorie.a. l eneia, na mnior parte das provinciat, nlo du-

O honrado presidente do Amazonas teve sem ~ou. muito; 0 periodo nS'Udo foi tra.uitorio, e a 1 
duvida boas intenções: quiz evitar o contra- co11sas vol~ram a um esto.do, si nlo abeoluta.
b~ndo, mo.s eu entendo que a,. providencias para. mente legal, no menos relativamente paeüieo. 
evital-o's~ outras·; são medidas fiscacs quo no 
governo cabe tomar. . O Sa. MAO-DOW.Er;. :-·'No Pará ainda. eonti

núa a. reação . 
Vou mandai-, portanto, ã mesa o . meu reque~ 

rimento para que o governo se info~me do O SR. Auo:mA NOGUEIRA:- Aasim, por6m, 
a.s~umpto e dê as providencias que 0 caso não aeonto~eu. eril vatia.s localidade!~ da minha 
e.:age. provinda. Em algumas esta. situação durou 

me:~:es, em oatras um anno, em outras dous 
Vem 6. meza., é lido, apoiado, p'osto em dis- annos, 0 na i nfeliz comãrca GDl qll.e resido. a.tô 

cussão e a.ppt>ovado o segllinte h.oje perdura. 
Alli, desde o dele~o de policia até o inape

etor de quarteirão, desde o i.nspector da instruo
ção p)lblíca até o nsca.l d3 camara municipal. 
desde o promotor publieo sté o carcereiro e Bs
crivão do crímG, emfun, todos os d~;~positarios 
ou ~~og-entee da antoridade publiéa· são o11.troa 
tantos oppreesores da poplllação, pertencente. 

Reguerimento 

Requeiro que pelo ministerio d:t fazeuda: s~ 
peçam cópias das decisões do presitien te da pro
vincia. ·.do : Amo.zon:..s,. qu~ sujeitou a. dil·eitos 
provinciaeiS de exportação os generos expor-
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em suas duas terças partes â parcialidade con-
servadora.. .· 

Dos cargos policiae~ fo·nm inYestidoe não os 
cidadãoe mais dignos, mas oa m"is doeeis -in
stJ:umentoa ·p~ra desejad_'l comprei;São, Consti
tmram-se nas1m verda.deU'o;; regulos, heroieo; 
quando se trata de perseguir' a população, ser
V!ls ~uando se trah de obedocer aos chefes pal'
~d~n.os. Certos de~se eshdo de cou~~ s, V1trios 
tndtv14uos sob o patroeinio da policia andllm 
oste.ns1vamente armados. provocando a cidadãos 
paciíicos. O inspector d1. inatrncçã:o publica o 
adjunto de promotor, o genro do chefe local.: o 
:fiscal da eamara e outros muitos andam com 
um arsenal de nrmas, e isto sob as vist~s de 
sem a.arigos e seus eompliees d'l. policia. 

Dess:~. connivencin de autoridades preve.ricn
do.ras r~sultou o attenta~o eovarde que em i879 
fo1 tr&zldo li. tribuna do parl'lmento. Em uma 
das ~uas mais publicas da cidade, · foi atae>\do 
um c1dadão por um bando de individuas arma.
dos, ao meio dia, 

0 S!t. P lU!sroENU :-V. Ex. tem de apre-
sentar algum requerimento' · 

o Sa. ALMli:IDA. NOGUEJ:lU. :-Não, senhor"; os 
factc:>s s!ío em ei tão eloquent(,!s_-,lue me limi
tareL a expol-os •. para que o governo cumpra 
com o seu dever. 

O Sa. PRESIDXNl'E : -Tem apéna<J tres mi-
ntllos. . . 

O SR. ALl1lllrDA No~UEIRA:-Como ia dizendo, 
em uma dae rua.s mais publicas de. cidade do 
Bananal, á luz do dia.\ foi atacado um ci-
dadão... · . 
f; O Sa. CmvA.Lllo RxzEr.'ll:e:: ·- Um cidadão 
muito distincto. 

O SR. At.~!Ero,, NOGUEIRA : - Obrigado ; 
• • . um cid&dão obediente à. lei e amigo da. 
ordem. 

Lembro esse facto, Sr. presidente, par~ a.c-
crescenta.r qu& ae achava ~resente ao lognr dQ 
delicio o delegado de poli e ta., que presenciou a 
ultima -pha~t de ataque, viu a victim• ensan
guontada. e ferida por duas punhaladas. Pois 
~m, esat delegado de policia. que só teve ener
gta para proteger os acelerados •.• mereeBu at:n 
documento publico elogios do governo (sen
saçllo .. ) 

O Sa. Mlt.A.li.Do DE 'BIIltO :-Não dou aparte 
por defereneia para. com V. E!C., e não por ac
quiescer á exposição que está f~zendo. 

O Sn. ALllr!'ErDA NoGuEIRA.: -Algumas dese~~os 
autoridades têm sido substituidas por outras 
peiorea, si assim é possível. O actua.J. subdele
gado, por exemplo, tem-s' constituído um ver
dadeiro ilagello para. a população ba.nanaleme. 

O Sn. MAR.TtM FaANctsoo:- Não apoi.Mdo·. 
O Sa. ALM:ErDA.NOGuErRA:- V. E:s:. talvez· 

não saiba quem é actualmente. , 
O Sa. :Mm·rrM FlLANotsêo:- Não é o Sr. 

.Cobra 1 
O Sn. A~XEU>A. NOGUEIRA.:- Não senhor .. E' 

outro, e Ulll homem -violento G e em lubili~ções 
moraea e intellectaa.ea para o cargo ; é nm in-

strumento cégo das paixões partidarilts. Tera 
alli JOGtido em p1·ocesao e feito assignar termo 
de bem viver a ~id·•dãos p3.cificos morigerados e 
honestos, até a. eleitores, do partido conser
vador j6. se flllbe ; isso com violaçãQ das leis, 
Ncusando inquerir testemunhas de defeza.. 
Além diSso tem infringido de frente ~ l egis
laçlío que pt•ohibe as autoridades poliches :fi,.
zerem-se acompanhar da accessores. Ulti
mamente fe:~;-se aceessot·es, em juizo, por um 
individuo em estado de embriaguez, <)_Ue pro
duziu verdadeiro ea.candalo na a.udienc1a, Tudo 
isto consta da expposiçã.o que aqui. tenho e qo.e 
passo a ler para ser impressa no meu discurso, 
a:fim de que n p'ublicida.de habilite o governo a. 
tomar :u; providencias que lhe alo impo2ta.~ pela 
justiça e moralidade p11blica.s. 

Essas informações são tra.nsmittida.s por 
pessoa de todo o criterio e r!lllpeitabilida'de. 

« E«J')losição ele factos occorriclos -no Ba
-nanaL-Na noite de 25 de Junho, 3-lgumasfn.
milias reunirão-se na casa do tenente Victorin.o 
plll.'a uma. soirie . O Ponciano, inspector d~ in.
strucçito publi~ natnralmente exeluido, reuniu 
algumas crioulo.s e mulheres de má ..,-ida. em uma 
casa. fronteira., para desmoralizar por easa. 
fórraa âs principaes famílias da localidade. 

Ps.ssav~ um grupo pela. r ua. em serenata, e 
foi provocado pelas passon.s que formavam o baile 
de negro& ; desSa. provocação resultou troca 
de palavras, em. cuja. oceasião Luiz da Fra.nç& e 
Silva, empregado de Ponciano, ameaçou de re
wolver em punho, ao grupo provoeado.A policia 
nada fez . 

No dia seguinte, foi preso Manoel Peraira . 
Quintão (inspector de quarteirão ~o Mondenguê 
e conservador) às H h_oras d~ dia. . 

Foi encontrado com uma fac& de seu llZO rar
ticular, e isso porque ia seguir "ria.gem • 

Requereu ftança, apezar de ser ·o crime em 
que se livra. 50lto ; obteve fiança. ma.s não foi 
solto. · 

Requereu ha.1Jeas-c07J?.us quatro dias depois, 
e ante~> que foSfle dee1dido, soltarão o preao. 
Contra elle íizcra.ra. um cumprido inquerito de 
pori.&S fechadas. 

Franeiseo de Paula An.nha foi outra victimJ.. 
E' eleitor, porteiro da camara, "'r ris ta e pa.

de família.. Foi intimado para assig-nar termo 
de bem viver, defendeu-se, apresentou teate
munhas e o jui~, ~ue foi a~~IIIÓrado !?elo P~~oula 
Ferreira, não admlttiu que fouem mqu.er.ülas 
santo doa.s testemunhas de defeza.. O Aranha. 

. foi eondemnado a.· ~ssignar termo, e foi muito 
il.lsultado pelo .Paula Ferreira. 

Ha poucos dias foi intimado Antonio Jos~ Ta
vares, artista, pai de fu:milia e )lomem paelfi<:o, 
para a.ssignar termo. Nilo compareceu e contra. 
elle foi e:s:pedida ordem de prisão. Auson-
wu~e- . 

Na imprensa liberal sa.be o que teJXlos soft'rtdo. 
O juiz policial é o Boaventura. Th;trler, que 

se presta a todil$ as vontades do Pone1a.no. Co
nhece o Boaventura ~ 
' o delegado e seus supplantes moram n~~o ro~, 
i gr3.nde distancia.. · :· . 

Vivemos ameaçaaos e arriscados lli aoifr9T 
qualquer desfeita policial. 
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Ojui:t mu.nieipal reside na fa.~enda e rsó vem Nã:o tenho ainda motivo sufficiente pa.l'll. des· 
ã cidade algumas horas, nos dias de audiencia conftar da. inteireza do ca.l"aeter e dJ. rectidão 

O juiz de direito, como sa.be, eS.tá sempre na ; das intenções do illustr~ cidad· o que occup:.. a 
eôrte. i pr~sidencia d·J S. Pau.lo. Acredito que che~ 
· Aa antigas tropelias, que lhe são conhecidas, I gando ao seu conh~cimento os faetos que acabo 

recrudeseem. i de narrar, S. Ex. toms.(·ã as proyidencias que o 
O escri11'ão de pc!.i, l~na.cio Cruz, sempre em· I caso e:rige de U.tll.& administração que a\,llbiciona. 

briaga.do; o assessor do subdelegado, Paula. 

1
~ oa foros de morali.'; 1da. ( 11It,ito óem, mui/~ 

Fer~eira., idem. bem.) 
O ~oncian~ foi nomeado i!Uipeclor da in· 0 SR. PR;•:BIDE~'TE nomeia as Srs. Maciel, 

atrucÇll(l publlea.. c v· V G · · \.b 1 d d o Ite ·""' · M" 1 ~· t' "b · • amargo, l,tnn<~, a.z, enumano, , e ar o e 
vm •. 'Vl" •. r10 l&'llll <.tlS ~'1 .u1u ~as es- Brito e Mac-Dowell, para a commissào que tem 

colas catee1sm.os, e !!'arcou, de combmaçao com de acompanhar o Sr. ministro da justiça. 
os profussores, um dJa em cada semana p~ra ex- , . . . 
pli.car o catecismo. S. Ex. e mtrodu!nd9 c~m a.s 1orma.li~ades do 

O Ponciano prohibiu ~os .l!rofessores de ad- es~ylo, to_ma logar á dtr~rta do Sr. presidente e 
mittir o viga.rio nas escolas, quando o regula· lê a segu1nte 
mento·mand:a. que ao parocho cumpre ensinar PROPOSTA 
nas escolas-L·eligião. 

A população pequen3.esta attorrada,emesmo Augu>to~ e dignlssimo.s Srs, representalltes 
~quelles que podem coniil/.I' em seu dirJito da na~ão. · . 
não esparam e netll cont1m com a justiça. dos Os creditas ào orç::~mento ào mi.aisterio da 
horn~ns que nos governam. just.iça., destinados pela lei n.3.0i7,de 5 de N~ 

O Poneijl,no é o manda r;IJ:u't:Ja. Anda armado vembro de 1880 ás ·rubricas-Juntas commer
ostensivaJnenta e dirig~ provocações a cada ciaes-Despezas •ecreta.s da. policia.-C35a de· 
momento. ' detenção e asy1o de znendigoa-Corpo militar de 

E o Zoroastro (adjunto do promotor)~ o Sr. policia-Guarda urhans. e ajuda.s de cu~t.o, no 
sabe. · exercicio de 1881-1882, foram inau:ffi.cientes, 

N11. ultima audiencia. da questão Tranbi.i. o como se veda tabella Jui~;ta, pa.ra. as despe~as 
Paula Ferreira, assessor da !Soa.ventura A.pt"e- que correram pelas Nfer1das verbas, tornando~ 
sentou-se muito !lmbriag-ado, bem com:> o Es- se neeeesaria a abertura de creilito. supple
erivão, s~ndo o 11.ccusaào .muitv insultado pelo xncnU!r. 
assessor. A ~erba-Junta• com merciae~- foi QOLade. 

Corre que z.lguns · dos nossos amigos mais com o cr~dito àe 81 :320$. 
ai.stinctos estão a.m{la'(adoa da asaignar tel'lllO As de~pez :s, porém, pagas e por pagar, ele
de bem viver, Se ~eali?;aNe esta ameaça quem,: va:ram~se a 83:66earoo. apparecendo o deficit 
sabe o que re~ultará.1 de 2:34o6$800, devido á. e:s:iguidade da.s consig-

Providencias. " nações para o mat~rial. 
Siio estes os fa.ctos que tem occorrido ultima- Assiu:1 é que, pa.r!l. a junta do. Pará. se fu:r; 

meo.te ll~nella coma.rca. preciso o a.ugmento de 478$80!1, segundo a 
A re;peit!l do telegn=a. ou desejo.v~~o dai' al- d·,monst~:~,ção enviada pela thesoul'al'ia. de fa.

gum desenvolviruell~o ãs considerações que Jlz; zenda. em data de 27 de .Maio, e para a junta 
re~eio, porem, Sr. presídente. abusar da vaci- do M:.ra.nhão, onde j! s · hll.vi~ esgo~:&da a con
encia. com que V. E:.:. me o11ve, tendo já c.s:ee- sig-nag:\o f~itn pelo go,·orna, de accórdo cono a 
dido ao prazo que me foi marcado... . t·1bBll~ e~plicativllo do'otça.mento, a presideneia 

o SR. PlUI:SlllENt:l!: :-Sou. 0 ,..ua~da. do re"i- da .proví11cia, por acto .d.~ :l2 do me~ findo, 
mento. " " abnu sob saa responsabilidade e ba;e •da. no 

• decr:~ to :n. 2. 8S4 à e 1 de Fevereiro de i862, . 
O SR. At~IEIOA NOG:UE.mA:- De\·o, ll.B.O ob_- 1 r~rt. 5•, § 7•, o credito de 900$ . 

.B~~e, decl.ara:r que~ VlCtl~ do .atlentado poh- Par~ a. ja1lta da corto foram fornecidos pela 
c~eumaJ?&Sló_Da.csbmavol '' ~s~lf!lad~ p•la so- c:>sa et coll'ecção. Gi!l Fevereiro do corrente 
Cledade llULl.S d1St1neta do mulllClptO. e um moço tuln'' àous armarias destinad,Js a.o archivo da 
pac~1lco,intelligente e laboriosQ, redigiu e:om t~- rep~ tiçã:o, na i mpo. ta.ncia de 32'.)$, que foi 
~ac1da~e e &uccesso uma folha bem .e.scnpta .e paga por "Onta da quobl dG 1:000$. desti~mda 
~mp:l.rC!al. ~ccr~sce que o ?Strs.ng.el.l'o,. alhe10 para o e:s:pediente no ~xercieio de que se trata, 
as lulas part1dan~s da locahd.ade; e porem, ca- mas au!orizado o foráecimeato no anterior em 
sooo e_m uma famil.ia conservadora c tem tido & 14 d9 Maio de i8BL ' 
ou.s?-CI~a d~ .Profilgal' ~gun.$ actos ~c i_o.frenG Tembem por conta da l'aferida quota de 
arb1tr;o policial; c~m tsso mcorreu na ll'a dos i: 009$, se pag'3 desde Julho de i878 o t;ala.Tio 
ma.ndoes dn. actuahdade p~lo que, al,en: de s_oí· àe u:m servente e a~ um auxilia.r da reparLição, 
~e~ actualmente em su!'-liberi!ade, e a.tnda m- n 1 importa.ncia de 70$ mansa.es, attenta. a ne
J una~o em sna reJ?llta.~o, dand>-se ~on:o cau~a. ~essidada de maior pessoal nôl. alltldidt junta, 
~a prls!io um mohvo mf'.l.mante. A Vlolencla. como jã foi reconhecido pelo poder legisbtivo; 
J~nta-se o escar11eo! votando na arçamento 'lllll se discute para. ·o 

C?mquanto o tlllegramma nii:o sejá. explicito corrente e~ercicio o credito destinado a um 
a.tlribuo a ~D.a prisão a. artigDs publicados na sna servente com o B!llado ile 480$, aun.ua.es e a um 
folha., por isso que o telegramma é de domÜJ.go, praticante como vencimento de 1:200$000. 
di& e:mctlll'l!ente -2m que se publica o Echo JJa- Para aL"ubrica-Do!s~zaa secr~tas d3; policia 
M+t«len!l. -a citada lei consignou o credito deUO:OOO$, 
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que foi distribnido n:~. propor ção constante da. 
ta.bella. jilnta. e conforme-a. D.Clces<idadG do se:-
viço entre a. côt·te, provincio.s e . e~<erior_. • 

Acoutoceu, porém, qae Gm algumas P~'Ovin
ciall, ~bem da seg urançll. publica, tiveram os 
p,residentes de ·1ugmentar aquelh distrib;~~çii<J 
com a imports.ncia de 9:598.} por meio d-• era
ditos supplementares, sob sua responsabilida
de, comolhes facult. oart 5° § 5• dod.,ereto 
n. 2.884, ~ 1 de Feve~eiro de 18ü2 . 

Dabi, porém, o deficit como demonstra a 
referida. tabeUa. · 

A verlia-Casa de Detenç!lo G Asylo de l\'Ien
d igos.:...roi .dotada com a qm.nti de i4;6:20$, 
~Sendo 21:580$- pa.ra. vencimento de empt•ega.
dos c 53:040$ para o sustento, vestu·•rio, cu
rativo G outros gastos com. os detontos ·~ a.sy-
_lados. . 

A.s despezas, porém, png;~e e por pa.g,r, el4l
vam-se a 82:385$545, sendo 20:013$905 com· o 
pessoal e 62:371$640 (liquido de v:U'ios . donll-
tivos) com a segunda rubria., t·esulh.ndo o-de
ficit de 7:765$545. 

Convém poDderar que a 'l"erba-Co.sa de D~
tenção-varia.vel por su~ na.tur~za, é um:t da
!J_uellas p1ra as qu:tes o governo póde abrir cr.!
dito sapplement<r, conforDJe ~~ _tabellv. C, a qu · 
sa ref~t·e o art. iO .da. citada lú 'n. 3.0i7, do 
1880. 

· Para a.s despezas da. verba- Corpo milita,· d) 
policia-foi or~ada na proposh do governo · 
qullltia dG 49-2:619$400, sendo 358 a58$600 
p1ra o pesso:~l activo. H:164$400 pa.r:t os rc
formadll8 e 123:096$ para o material. 

As d •spezas . pagas e por pagar imporla-ram 
em-474:742$01~, sendo o yessoal om 4i9:815$956 
o o materi!l.l em 54:9'26$063. · 

Assim. houve .nRqu -,u,. rubricas. economia da 
5:341$044, compat•adarnente com o orçamento, 
e ne~ta. a de 21 :57~87, impC!rtaD.d() estas dif
rerença,; p~~o:-a tnenos em 27:913$731. 

Mas coll\o. _na. propos ta e na. lei sé presumia. 
·tuenor Jespeza qué a. realme11.te Clllco.lada sobre 
a. totalidade dos serviços compreh ndidos na. 
verua, dedu:ziu-se âest:L a somma de 52:655$750; 

A menordes[)eza, porém. DÃo at.tingiu a esi& 
cifr>t; e d~hi resultou- o rleflcit da 24:742$019, 

A rubric8.-Ajud3& de custo-foi dotada com 
56:800$. ·Os pagamentos, pore01, ISUbir&m á 
quautia àe :136:900$, apparecendo o deficit de 
80:100$, qtte provém de se: a despez&. de cara
cter eventual, como a considerou ~ lei de orç~
mento 11 .. respectiva t~bella, sendo pot:minido 
&O governo a.brir credtt'J supplement11r a esta 
verba. ' · 

Importa, pois, o deftcit total na quailtla de 
i33: 546$6i<l, 

E sendo necessario occorrer ás despez'IS 
a.ccroscidas, venllo, de ordem de S11a. Ma.gesta.de 
o imperador, e em cumprimento do ar~. 4°; 
§§ 4o e 7o, da. lei n. 589. de 9 de · Setembro de 
1850, apresentar-vGs a seguinte 

Proposta . 

á.l't. i.• Além das despazas 'lutorizadas pala 
lei n. 3.017 d~ 5 d.l No,•embro da 1880, que deu 
orçamento pllra. o .e~et•cicio de ~881.-1882, 6 
aberto ao gov~rno, pelo miniaterio dos n;J
gocios .da .justiça., o crédito supplem~ntar de 
133:546$613. q11e sérá. applicado àe despezas 
com as seg11intes verbas : 

Na. propria iabella explicativa, porém, que 
sommava. .no. referid 1 quantia. de 492:Gl9~400, 

· foi feit:l, para os casos de m~nor despez.'l., a 
reducção de i6:6Hl$400, propelidO se oo ~ -ocler 
legislMivo a quantia de 476:000$()00. .Tu atas co•nruorciaes.... .. •• • .. • 2:346$500 

O pnder legisbtivo f~z aJ.gu.ns ·=ô1·tes no ml\- Despe1.as secretas da policia..... 9:598$000 
teria!, na import. ... ncia d~ 15:980$, rcdazindo Ca.sa de d~tsn~ilo e Mylo da men-
assim a quantia do i07:16G$. tL consigna~ão p r"' di.gos · ..... • .. • .. • • · · ...... • 7:765$545 
esta rubt'ico., com taea córtes feitos no m'•t<>rí •1 Corpo militar de policia..······.. 8:994.$'249 
a solllJJI :~. total da v P.rba q\lG era do 492:619$~00 Gaarda urba.na.. • • • • • • • • • • • • • • · · 24:742:0ig 
bahoo a 476:639$400. · Ajudas deCI1$to.. ..... ..... . ... 80 :1.00$)00 

· 1 1 A•·t. 2.• Par\ execução do a.rtigo antecedente 
DG3ta cii'r.l, porem, 0 feder egis .ttivo de• 0 ruinist;o e secret:trio de estado dos negocios 

duzíuaq,uo.n t ia.de i6:030~t00 parn. os casos de . 1iz -
menor desno;r:,. 0 votou.' o credito de 4GO:OOO.~OOO. d11. _iLze11dn é :mtot•tza lo a rea ar.-as operaço2s 

r do credito- que forem .necessarias. 
Mns cotno o. menor do<poza <bmon>tt·n<l:t.na · , d 

tabellajuuta importa:s56 apen:Ls em i :6fi$1.5i, Art 3.• A :t"'eaente leifarã p~rte ()orça-
deu-sa 0 d.eficit de 8:994$249. como se ve:-ifica mento do refendo exercido. . _ . 
da mesma tabella. · · Art. 4.• F ic.'l.tn revogada; as disposiçõés em 

As dea'lezas da. verba-Guard • urb:J.na-fo- contrario. 
ram orç~das em 502:ti55$i50, sen'lo 4:.'6:157$1 Pa.lacio do R_ io de J&neiro em i de Ago~to 
para o pGssoal e 76.498$i50 p:>.ra o m1.tarial." de 188'2.- Joao.Ferreira de Moura. 
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Demonstração das verbas-Jun"tas Cow..m.erciaes, Despeza.s 
. seeret.a.Q da Policia, Casa daDe>tenção e A s ylo de Mendigos, 

Oorpo militar de policia, Guarda urbana e AJu.d.a.e de cns'ta.. 

JU?f'US COliMERC!AES 

#..04111\'TO! EITEC'raA.I)QS JCO TBIS0 17a0 JUCION.I.L 

P~•l da t~Jer<lla<ia c4 J"w.la da Cdrte ...... . . : • ••• •• .• •• .•••.• •.••• ••••• •• 
. A.lugaol d;> ea&a a UO!I monsaos a tê Março. .. ....... ...... .... .. i:2iSQ8Xl(! 
. Doas anurloa para a guarda doi papeb lot-ou id os pela eas. de 
Conec~o... .. . . •.• ... .. • .. • .. • • • . ....... .• ... ... • . .. ... • •• • • li~~ 

Urro• " eoGderD-~ç~es fornecidos p<~lll me~m" Casa........ . .... :t~!&íOO 
h"pr<lss!íu lU> Typos•aphia Naciona.l. ...... •• • . • .•• • • .. • .. • •. • • 3ijfJIJ 
Um se"ol:lte o um. al!I.Íii&r a íO/P)O mool&OS até Afa,.o, aq110lle a 

3U8000 • e.ao " ~IJOO.. • • .. • .. .. • .. • • . . . . . . • • . • • . • . . .. .. • •. . • 63(1,'1003 
Objectos do oxpod!oole. .... ... .. . • • • • . • .. • • • • • . . .. . • • . . • .. . •• . • 33C~1i() 

ConiiC'aa,6u f• it~s is Tnewurarias do Fascnda . ..... ........... . 

Despeza por parar: 

Côrt!.- Alagael d3 C1s& dos metes do 4uril " .lu:nho .......... .. 
So.brios do sor~on\e t d • a.nldllar . ... ........ : • . .. .............. 
Obj0<1tos de oz~dieato . .... . ............... ......... .... ..... . 
lllll'rusli"es oa ogr~phi3 .!btiooal (Abril c llaio) . ....... ..... . 
ldelll, idom, em. unho {pnosumi'l"ol) ........... ........ ... .... .. 
tneadern~os p<>l2 Ca.u do Corracçlo ... . .... . ....... .... _. .. .. 

Protiui<u.-Allgmenlo de tOiliÍiOaçJo pedido para u Jnnbs do: 
Pan . ............ .................... ...... . .................. . 
lb.ranbão .... .... ............... . .... ......... ..... .......... .. 
P~r~ o qae pos&a aceorr or d~ G~tras pranoei•s •• • .•••••.• •.•••• 

Credito votado pela Lei n. 3017 de 5 d.e Novembro do lSSO, 
art. 3on. 4 . . . .. ................ .. .... .. .................... . 

DESPEZA.S SECRETAS DA POLICIA 

lmJNza na C<Jrte ....... ... . ; .. . . . . • . .... . . . . • . . .. • . . .. . . . . . . • . . 63:800$000 
CGuiJna~es As pro"rinmas ............. ................ . .. :.. 38:4~ 
E.t~nor-Despera pr•ami .. el ......... ·: · .. . •. . •.• ...•.... ..•.. _~_,:_iGO_'éfJ(YJ_ 

Cl8di\o!l abertos nos tarmos doS 5o do art. 5° do Decreto n. iSS~ 
de t de Fevereiro de 1861 pelas Prosldenebs Jas ProYineia.• do 
A.muouas. Yarnn!lio, i..larõu, Perna.mbttco, Espírito Santo, 
Santa C~tbarln~ e 1\io Gro.nde do Sul ................... .... .. 

Crodilo -vot.ad<> po~a ei"da lei-art. 3• n. 6, .. . ................ . 

CASA. DE DETENCÃO E ASYLO DE ~lENDlGOS 
PcwoJ.I: 

Vlllllillla.ate• do admillislndor d& Caoa do Detonç~o. ajud&nlo e 
" eripturr.rlo e um medico pagos diroet&men te polo 'rbosouro. . 3:6008000 

Vtocimoulot dos '""""• e m&is cmprogada• da Cãsa do Dotenção 
por !olbN mensus ... • .. .. .. . • .. • .. . .. .. .. .... • .. • . • .. . ... .. l.4 :9i3~ 

Diros do• C!J~cer41ros d& <:&dei& do PaquoL\ Jl&gos a.lé o !O" me• 
4o :.urtaeto.... ......... ................... .. ......... . ..... 5100,$000 

Dil45 tio i..o.fpoetot do !sylo, paramento diroet.unonlb pelo n..,. 
toa.ro ... .... ............... . ... . ... ............. ,~_._. ••. ••••• • -="'O_iOOO_ 

Veal~>ario, satha~o o enraLho doa d6lonto5, oomodorU.. o.os 
'a"rdaa, sa• o -ou.tru d~spous da Casa do Dctençlo o dila1 
subordinadl>s, pap.moalo• ate Maio inelusl,o ..... : .......... . .60:•3!-SGSO 

ld•m. Idem, idem dOI mondiiOS asyla dos, sa• c Ollt!"a$ dospoza• 
uo eustoio do ;respeelho ostaholoehnento, ate Maio inelu$ive. _!_9_:!58$) __ . ~-3 

A deduzir: 

. lndomni•açüc' polo fornecimento de oomedorias aos gnardas da 
Ca& de Dotnç!o, morinhoiros estrangeiros e osera"<05 a li i row
llf<1<16 o no Asylo de Mendigos........... ......... jl:~'l:ii 

Diul"Sos don•ti•os ao Azylo. ..... •• • . • •• ... ... ... ... 8:656.;180 
J>ro(a.e\o de estopa. limpa pelos asyl~dos ............ ' 787,5120 

CoMas a pagar do :zne>; de Sonho: 

Da c .. a de Dcteu9'\o-prwumivel ...... .. ......... · 
Do .Uyto ...... .................................... . 

lndeiZiniaao6o~ io tomcdori& •••••••..•••• ••••• • • :. • 

5:493.'$80 
!:751l;)iSi 

- -.:-•.. --

3:7i9t'70 

5!':'721\6000 8!:039,1271> 

{9:973;5903 

!:&3i8S30 

83:666$800 

8!:3SO.)OOO 

U9:!98p000 

liO :000,)000 

Deficit 

. ~:3468100 

9:598:5000 

80:!008()00 

la3:111>,56l3 
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Vencimentos d o eatoereiro ·da cadeia' do Paqneti - dous acnes a 
20,\1)00 . .. -. ----· · · ····'· •• - ••• - - ........... - •••• -....... . -

Credito • ot.ado pela citada.:Lci n. 3017 do 11 do No .... mbro de 1.Ssô; 
""t.30, a.. e ........ ~ .. .-~! ~ ··· ··········· · · ··· · · ······· ··· ··· 

CORPO liiLI'r.A.a DE POUCIA 

Posso&!: 

VeDcimea.to dos ofll~f:1os ..•••• , .... ..... ... ·~·· . ....... ... j ••• • ••• 

Idem dupraças du duos :=zlat.· l~oluslvo as gratifioApll'es de 
5o parlo 4s praças qUUBllO'VIlt3Ul eacajalllCilto O or<leao!IÇ:J.I • • 

14om dos reformados ..... ... . .. .. ......... . . .................. . 

Mahrlal : 

Tralamonto de pra~s onfenna.s . .. ......... ........... .. ....... . 
Fa.rda11onto .................. ... . .. . . .... ... . ............... . 
Forrag ................... .... ............ ... . . . ............. . . . 
Alugu•il d opo l O$ poliei>es ...... . . . . ..... . ... .... ........... . . 
Colleerio de armamento ................. . ... .................. . 
Compn dent onsilios ............ . ........... ........ ..... . .... . 
Coneono de canos do lr>osporte .. . .. . ... . . _ . .. . ....... ..... .. . 
lllumio~~o . . ........... ..... .... ......... .. ... ............. . .. 
Lim~deposto e oulr:~;despeusmiudu ... ........ . ...... . . . 
Es,co!.odo• qnartllh o pcslos ... .. .. .. .... .... .. ........ .... .. . . . 

Gi. ~J6387~t ..

:118$:i0f6300 

•• • •• ••••·••• 346:S!'l081J6i 
U:979ji44 

8i:38Ss:l4:5 

74:~ 

lmprCõ$64> ...... .. ..... ......... . .. .. .... .................. ... . 

Credito votado . ................ .. · • ..• • . •. · .... • .. ........ _... .. .... . .. • •· • · · •• · · · • • 
!09:744~ 468:9941149 

460:000$000 

GUARDA URBA.~A 

V eDellnent os do po~al da guarda urhlo• pagos, rol ali YO a 384:83q293 
U meus do cnorelt lo...... . .. .... . .. . .. .. • . • .. .... .. .. .. .. . • • 3~:9346$63 

Ditos d(! mu do JWlho por P"'l:ar ( preoualivel ) ....... ........ .. -- 4lt :~ 

14:50166113 
.Uuguoh de postos ;<tiS Maio ... , . . . ........................ .. . .. 
Objee~os de ox.pedlente, tomedorias a guud•s pre•oij, amio dos 4:09!,1!167 

postos e il lnmloaç~o dos mesmosa&é ~!üo .. . , .... ...... :..... 403,\'(100 
Coocer o e laTagem de 4~ capoto• .. •• .. .... . .. ... ... .. .. .. .. . .. 6:tOO.SOOO 
l.2il0 pares de 'al~do ........ .. . ......... ...... ............... --

. 25:097PJO 

Por pagar: 

1:3183)33 
t:iiOOjJ,I() t9:828J333 

!!G:O!O,,OOO 54:9!G;D63 474:74\18019 

AlugueiS dos postoa em Jnnbo . .... .... . ....... .. . 
Outras dospt~as (illomi~o e) . ..... . .. .. .... . :. . 
Peças do larL\a.mooto ........... . ............ ; . . .. 

Credito Yol4do pel:~. oitada Lei n. 301.1 de! do Nonmbro dol88l, 
art. 3" n . tSI ............. .. ....... . . ......... .. ... . .. .. . .. .. 

AJUDAS DE CUSTO 

A Chefe• de Polleia.. .... .. •.• .. .. .. .. ............ . .. .. .... .. . 
A Jaize> Muni~p~os e do Orphãos o fUbstillltos . ....... ...... ... . 
A Joiz .. de Diroll<l romon dos . . ...... .. ............ .......... .. 
A Jah .. de Direito oomo>àoa Dosembar~>iorGi . . ............. .. 

CHdito to~do pela cita& Lei n. 30!7 doG de N'o,.embro do 188D, : ?,· ......... .. 
art. 34 n. :l6 ..... ..... : .................... ........ .. .. .... 

1
~. 

· Total do &Jiele ............ . .. ..... · ........... . 
' . . 

.. .. .. .... .. 56:8001)001 

.. ··:··· ................ ~ 
Palaclo ~o Rio de Janlllro em l d& Ag~sio de !S82. - :!ollo F•rrei~a àc Mour'a. 

239 

O .Sn; PJlllemJ:NTll:- .A. propoata do poder 
e:r:ecntivo ael'á tomada :a.& devida consideraçilo. 

O Sa. C.u.vALEO REZ.BNllE::- Nlo póde se • 
j 8 ae eatá ne. hora da ordem do dia.. . · 

. _ (O Sr. mini,ftro da justiça retira-.se com llS 
formaliiAiles do estylo ,) 

O S11.. ~Tllll F!uNcrsco (pe'/4 ort.Um):
Eu não desejo infrill:gir u regr~ -r~en· 
u es,mas querodizer·algwnas psl&n-as áeerea 
do assampto · enearreii-ado pelo oeu nobre 
eollega pela. provinci~ de S. Pe.ttl.o, e p&n. 
iaso peço cincG minuiOB de urg'enda. 

Conaúltada, o. camara coneecleu a urguneia 
pedida.. 

O Sr. Ha.r'tlm F'ra.notaoo: -
Niio ~ d"imr de eatr-anhar o repa:ro do meu 
nobre collep ~epatado por Minu~:Si'e~ u~ 
g-ente a materia apresentada. pelo me11 nobn 
col.lega d epuWl.o por S. Paulo, e era-o llem d1t
vida perque o. facto . alludido, a aer · a~pa. 

-.f: 
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nhado das circumstazlcias narradas no tele- do conserv 1dor como ri.o ~ps~,tido<'·Üb"eral, .estão· 
gramma enviado ao nobre de putado é um factO · unidas pelos laços de . 'eQ.iuan:gaii:Udade; Nio é 
:realmente gr3.ve, e portan.to, de S\l!lo . natureza. provayel , portant,o, . q)ié::é~"'; ae:qqe~m: e~ter
urgente; não o podem s.er .m.enos o:o~ meus repa- . rninal'; ~ o nobre .depu~ósabe_ perfeitõ.ineo.te. 
ros os qna~s ser.~o ~reVJs~u~aos •. Em. l?do o caso ' que . quand' sa. de,o. ~m a.conteei.tn ;nto; que eu 
a. eama.n. e que pod1a decldu,, e dee1~1U melhor hstilllo·e quades_eJilna.qtie:nito se hvesse dado • • 
que o nobre de~ut:tdo por Mnas,_:_co~ce_dendo- o S!l. AuutJDA NoouEnÜ :-Muito obris-ado :e t~-~.urgencu~ • . (TrQc~?"!'.7s~ ~~:.if0f!?r~r-t~ ; a v. Ex. . . . . · . 

~ua11J ~aia me inter.romperta·:üobi'o· d_c-l O Sn . 111.~nrl>l F~~cisco:·~. :.os paren~s de 
_pu~~· lll!I.IS tem110 terei d_e..~:-gailta:r e-.::na10r : 11m e outro con1endor mterVlera.m atinai para 
pre;ulZO soffl'erão oe nossos t!'8-oalhbs.·: 1 fazer seren:ll'_ a .1'7~· ., . . .. ,, 

Sr. presidente, 'com respeito· ao :Íssumpto, l o. Sa. AL:I!E!DA J:iiOGUEill.l.. :-E~e facto . foi 
limito•mQ a dizer isto. Pelo nosso mecanismo ' mot1vado po:· urna ~:~rta do satufa~ que me e!l-
judi.cia.t·io grande parte dos abusos possi,·~is : ct•eyeram. · ·· . 
têm r&Cf!-~ p11.r.1_ o Juiz de direito da coourcn. I O ·SR. l\i.mT~ Fa.w crsco·:-Emfim, o qlle o 
Ora, o JlllZ de dll'~}to da. comarc~ · Jo B'3.tl:tual nobre deputado deve ncredilar é q ue as pessoa.s 
não pód~ ser suspelto ao .ue~ d1gno _ colleg-a, dv partido conservador e do pat•tldo libera!,da. 
porque e conserv .dor p ron unctado. Nao qu ·l'O cid~d" do B:tna.nal nã:ô estão dispostas o. .exter · 
dizer CO!ll isto que por _el.le .se.r" c?nservador minar-se; pelo contrario, prO<:lll'ILill meiõa ·de 
pronunciado ha de prattea.r tnJusti,.ae ; m •s acco1ntAodar-se . 
quero di~~r que o· mau no~re collega. não Nilo quero di..l!Gr mài~ ·oua.a. nlguma. Queria 
póde recetar de qu!llquer dec1são . ~elle ;obre pedir apell!lll p:li'a os meu$ amigos politicos 
qualquer asstunpto. a.'i uillo qllc é devido 3. todos. o e~a.me da questão 

O 811.. Auutru Nooutmo\ dá um aparte. B o direito de defesa. (.Mtti!o bem.) 
O S:a . MAitTJJ4 FRAKCISCO :- V. E:t. so.be que 

ha recurso pa.1·a isto. Mas dado o facto, que, ~. 
ser real, ser i um ~buso, b.a um: meio de respon
sabilis&r a autoridade ; e V • . E::.:. sabe que :JS 
autoridades não se e:r;poem assim fac:J.mente a 
ser responsabi.lisad!LS. Oepoís, a provincia de 
S. P<iulo rtão é uma de1sas proviucia. - long-ín
quas; é uma província civillS .da.. Póde prati- . 
ear-se em 1l1ll ou outro poato qualquer excesso; 
mas a.s a.utorid~des os remed :am immediata-
trien.te. · · • · 

O preside:nte da. província. d e S. Paulo, c·>mo 
o nobre deputado confeasou, offerece·lhe ga-
rantias. . : . 

O Sr. Soares B1·andão é -por tal fórma >node
rado e justiceiro que ;>tó •. ~o_J).r,~~e..aJ~. ,Jlij;p.~t~rn 
soffrido cenaura.s do or~ni êonaerYt~.dor da p1·o-· 
vincia. No juiz de direito daquell.a. com\\rCa to1n 
o nobre deput&.do re'}urso. Si foram obrigados 
individuas a a .;signar contra. a lei termos :!e 
bem vi ver, la. recurso !la. lei. Si a MUoz·idado 
abusou, póde dar·se denUJlcia contr'<~. ell:l. ao juiz 
de d:ireito. · . . . . . · 

Em todo o caso · nestas questões, precisamos 
muitas ,·e~es nio acreditar UM exageruçõeaAos 
nossos amigOS'. : · . .. · · · · · · · :. ·:~:;.; .. 

Ordinaria.lllente nas localidades . . . centraea 
vemos esw· ·qu·estões debai::s:.o ·de · uw ponto' de 
vista um pouco ex. ' gerado. E:spGremos .&.s in ~or· 
mações; 'desejo muito qu~ o govez:no as. uiande 
vir, e acho mesmo conventante que o noo1·e Jt~
put:•do t.s ~· ; e quando elb s vierem~ de uma 
e de outra. parte, poderemoiS.eutão f,;rma.r um 
ruizo segnro .a. respeito 'do ass11mpto . · 
• .Creio_ que o nobre deputado, um pouco t:U~ia 
dcsà!!IIOmll:rado de informações por ventu>·a par
ciaes. ha de fa.zer a me ;ma. idea. q11c eu !aço d.D. 
cidade do Bananal. ·. . . . .,. , . 

. E' urna dLS cidades mais ·a.diantadrus da. pro
vinci& •. ~alvo . 111Il~ 0\1. outra ruta._ particular, h li 
álli MÍ&ÇÕP.s 'éntre ·os. individuos · impt>rt:,n tes 
d~ . um e d&:!>Ú~ro ,partido ; . -succ:.•deu.du .até .4 u.e. 
~~~~~)lu~;~.~~.s · ~gilra.lii, 0~t~. n.o . p·i~ti-

·oRDEM DO DIA 

Continuação dJ. 3> discussão do orçamenb do 
ministerio d:l o,gácul tu.ri:\. 

São lidas,. apoiadas e postas em discuss~o a.s 
seguintes .... . 

Emendas . 

Ao§ i5 a~~;osce n te-a~ ~ai~ 360:000$ colll a. 
/l'tl.1'll ~tia. de juros ate 6 °/o s~bl'e '! .capitahes
liz:?.do \>!l.l':l o l.Jr<'longamen~ d~ estrada de 
ferro Cond ! d!E;u, na-previncia ·da. Parahyba. ~lo' 
Norte, da c~pihl ao Cabedello e do Pilnr â. 
Ca tn•Jiua Gr.1.de." · · · 

.. • ,.S .. ~.R.,. _':'='(!_-ll)!.lôeirg rla Cun!l~ . ... .,Cru:: Go 11 vJ;r. 
-T CJ'tltLhno Henrique$ • · 

Ao § 1.9 acr •scante-sa-i~~luilldo-se a deeP&za. 
uecessa.ria. a fazer-s'! . com nroa dra"a par,t o 
1uelhon~mellt() do po1·to da co.pita.l da Para.hyba 
do Nol'te. · 

S. R.-Oatnei1·o da Ounh4.-Cru;; Gou"Ota. 
Tertuliano Hm riques. 

(Additivo :~o. n. 2i ): 
. Acresc~nte-~e-30 000$ pal'a constrncção- da. 

linha da C~az Alta. a P-usso F undo, pa853ndo 
!> ·b Soled •de, no R'o G ande do Sul. 

S. R.- Sa.la dàs ses•Ões, 1 de Agosto de ill82. 
-Ribas . 

Ao § 29 acrascen.te-se- ele1·a.da de 12:000$ a. 
20:000$ a subre11ção concedida á colon.ia or
pha.•lologica· Christúta, na provincia. do Ceará., 
contim1ando a obrigação de t•eceber e ed11ear 
ingeDltOS. . . .. . . 

S:il:i. das sc;eões ·em i de Agosto de i882.
.4lt~<.tt"o Caminha. - ]; Pompeli.-Thoma.; 
Pompc~~-- illc:o,t . - Ignq.cio J!arti,,s • 

o '·s ·r . Al-ves c.d,e ~aujo ~ -
:;r. p·residente. um do>'el'.imperiosa me cham.i" 
à tl'iü;x!l~ :_dar collta. dos · :i_ctos · qu~ P!ati'luei, 
CQ!D.O nnnu:.tro d~ . ;ogri~ultura, corn.!ll~~Clo e 
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ol>ras:P-çb_p.~~-Af~~~r;·::sr .. "'p~dente, que' eu farira.m no encontrode bandeiras de diverl!llll na.
ent3n!lo p~rt&n.c.~l"'\tan~o:-.. a.oa membros do go- cionzilid;tdes, e muitas vezes d:l mesma. 
ver rio cc.iinó ·. 'ãque.ll~s. fqu~. _deixn.ram . d~: o ser, Os intropidos paulistas desalojaram os hespa-
(Apoiados~) · · · · · ; : ~:-' " nhoes do Cuiabá, .Ma.to Grosso, e da importante 

- .Come~rei, · Sr~• · presidente~·-agradecendo ao provincil> de Gllllira aestruiram importantes po
nobre.-deputado por.Mi'râs Gera...s o··Sr. Felicio voaç~s. poi_s;, de 1554 a 1627 h aviam os h aspa
dos Santos. a op,.ortÜIÜdadê que ·me olfer.!c ·u nhoeS'I: patifes da •:ompanhia de Jesus fundado 
do tratar hoje da.s que.;tões de que me vo)u occu- a villa do; OU.iiY.eirris, Cidade .Re'al, Villa Ria& 
par, 'luestões que poderÜI!l ser tratil.d:~s mais do Espí.rit~):sa;utõ·;'·:Assiento .da.· la lglesia, Nossa. 
tsrde, porque reconb. ço que ·a díseus.sã:o do or- S~nhora do Lói~.to na mnrgem do Pirapõ, Santo 
ÇMÍI '~nto Ga; agricultura t :rit-ae prolongado .pot• !gnaeio e S.>,If~ancisco Xavier na. margem do 
dom:~ ia. Ha um mez tive do euste,üar este orça· Tibagy, -c IneariÍ.á:'~ no · serlão do Paranapa
tnento como_ministro, e ainda hoje teohode nr:ma, s;_ Jos·é · entre Tibagy e lvahy, Santa: 
tratar 'do :ictoeê[ue a .elle se referem; mas com- 1\faria . .la Ma.iol." {J. margem do lg-uassú e ainda 
prehenden:i. V. Ex. e 8. ca!.tlar ~ue,revantaodo-3EI nos sertiles do Tibagy e Paran~panema, S. Mi
nes te reciuto censuras em. rGferencia ao mieis- guel, S:1nto Antonio, Sete .Archanjos, Concei
t~rio transacto, t~nho o dever ds as n:io deixar çl'ío, S. Pedro, Jesus M.,l'ia e o1l!roa. 
correr á reveli~-:'Acudo, ·•Ortanto, ao :Jppello Essas povoaçõe:~:. hespanholas,junto & íero
do nobre d~pnta.do pelo Rio d& Janeiro e a cidade dos indigenas devastando e proeurando 
S. Ex.. a.gradeço tambem ~ opportunidade que conq.uishr noTo territorio,levaram os indomitos 
me offerec•nl coro as ceusurM feit.as aos actos paOJliets.s ao mais afíl>~õtado dos nossos sertões. 
do meu ministerio. Idade sombria e ·gloriosa da noss& bis-

De di versos pontos occupou-se aq uellc nobre torh colonial que firmou para. o Brazil territo
deputado, sobre uns poderia respendor o act~al - rios uberrimos, devidos ó. BA:tividade e energia 
ministro do. agricultura., que a respeito enWI- de um :•ovo cuj<t coragem lenw. de vencida -os 
cio11-s&, was tomo a mim toda· a responsabili- que nelles prr:tendiam permaneacia. 
dade desses actos e da; medidas sujeitas ao voto Foi de 1610 a. i625 que essas povoaÇÕe! e~ ta-
do parlamento. belecidas pela õlsurpaçã:o foram destruidas pelos 

lnvederei a ordem dos factos pela. sua ioopo•·- combates, al>andonando os hespa.nhoes· a pro
tancia. e Ôela attenção que devem. rMrecur à vineia de Gua:ira p:..ssaram-se eom os padres 
cama.ra. facto de qne S. Ex. ee occupou po' !Dissionarios para o. m~~gem occidental do ?a
ultimo refere-se aos estudos paro. o prolonga- ran:!. o Alto-UL"ugllllY. · 
mento da estraeüt de ferro do Paraná : darei a R~inou desde ent:to o mais completo silencio 
esl•• ponto a minha. prirneir<.~. res,,osta. ness•s sertões, até que em i7SO a.s eõrtes de 

Quando se t rata da rede de caminh,,s de f ·rro Lisboa e Madrid :fixaram· seus limites. nas pos
qile devem sulet~.r o no;so territorio, õltlender a sessões d:1 Asia. e Alll.erica,íalla.ndo-se pela_pri
popul •çõ:;s que o dem·•niiaoo, dó iesenvolvi- meira vez no rio Pepiry que deaa.gua no Uru
m.cnto do seu commereio e n~cessidade rle s1t':. gua.y, firm:~ndo-se ahi o limite, e de suas ca
defe~a a liuba. do p olong-amento da estrada do beceira.s, p'?lo mais alto do terrAno as do rio 
Pa.rana não póde ser O.ll}!ttida. (Ap_oiados.~ •.. . . $ante Antonio.,.q{}•~-~"...,uõ-srande Curitiba 

..... .. l:'l""'dálli , Sr. f!Te&idi;nte, que ·c:rBfãzil tem de ou lguassü. 
proteger e colmr uma das nossas fronteira '• e Enviataro-se <!On:unissões d&lllal'cadoraa em 
actualmente a ooais ame;~.çada. 1788. eram ellas em :nnmero de tres, perten-

Em tempo de paz será a porta do nosso com- eendo li segulld:J. demarcs.1· o territorio de que 
mercio para 8!! republicas argmtina e do Pa- traL:\rnos, verificando a e::ciatcnci~ desses rioa, 
mgnay e paa·a a nosaa . província de Maio foram mandad •S outras em 1790, até qtte a 
t:Nsso, . guerrac.Jntinentf.\1 fez com qll& as eôrt~ do 

Nito desconfio, Sr. p••esidenle, que a paz se Li<boa. e Madrid al>rissem· mão de a\111& pueris 
p:!rtu!'be entre o Imperio e os nossos vizinhos, qu~ellas,leg-~ndo ás nações americanas, bem 
mas· é dever d~ nação '(lensar nas possibilida- q_ ue fi-assem reconhecidas as ex:istenci:ls dos 
des P. e~gencins ® gue~ra (apoiados), assegu- dowi rios;prete-s:tos pnrs. possíveis con:flictos;l'ios 
ra.ndo-lhe oa meios de .m&nter a sua integridade. déseriptos pelo tratado de Santo Ddefonso em 
Este assumpto 1!9 recommenda por Si a.o patrio- 1777-
tismo do pa.rlam~nto. (Aposados.) ·com a mds. de D. JOão Vl para o .Brazil, 

Os limites do Bruil pel,_ · rovin~ia do Paraná; grande benefi,·io tocou áquella ~ona, m.andan
com a Republica. Argentina sii:o indetermina- do-se ··olon.izar a. fronteira, bLri.:ando a carta 
dos. . l'égia de 1809 e fundando-se G11arapuava ac-

V, Ex. e a cam•-1'11- conhecem o importante tlulmente cabeça de comat"c:\. 
dise11rso pron·tnc' ado pelo Sr. Barão de Cote- Pois bem,Sr.preaidente.esta confuaão deixada, 
gipe lla sesdo de 12 <le Julho deste anno.. pelas m_,tro:lOles em .. reU..o;ão ao Brii-Zil e s.o Rio 

. S. Ex. fez o hiatorico ds. ques~ão de limites, daPra.ta,esta.scontroversia.s suscitlda~~ de tempos 
das duvida.a pel~ va.sta e::s:tonlllo .. doll territorios a temposenllo resolvid•s,constituel!lainda hoje 
eolonia.es. em sua. mór parte desertos. aem vins seria ameaça. para o Brazil. . · 
de communica.çaes de modo a nullüicarom.,ee as O Sr: Bario de Cotegip3 tratando do AS-
ordene dos governad.ores. sumpt~ teve rasgo~ de verdadei10 patriotil!mo 

·• Os conquistadore_a p ercorreriam o paiz. om quando disse. nt:o desejar que um aó:dit. t. nossa 
bllSca de ouro, ser:n respeit.o ás leis. sem reeo- ·1 •a.tl'ia depe11da do bom querer do. República At
nh.ecer.;m:diyisas; grupos de :went1ueiros nes- gentin"- para. a.~· - a_ull.!l communicaçõ~s; quando 

· sas . vasti1111imas 1 egiões~ sangrentos oomb~_ttes em1876 d~cla~ou ao Barii.O de Agma.r -d~ An
. v. m . .;..31 
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draà.e ·: d~ posse do Peperi-guaasú o deferi-" 
mos. 

·. Disse ainda o illustre esta.dista : quem · sábe 
ai nas margens despovoadas do Peperi-guassú 
e ·Santo Antonio não se occulta .algum outr-o 
i.nt.uito quo· se estenda maia longe ~ 

Referindo que M:artim Gar-eb. ·-está.· se e!'!' i
çando de canhões como si f áss&.:um' Gibralta.r, 
aponta_ par~ a ~os~ção que to~a. à !epublica no 
Para.na e du; ( ~)-. . .. __ ,_, ____ . · 

" .Attend..'\-se a.O sul. ·do Imperio; .organize~se 
alli uma melhor defesa, .Dão só por_ meio de9.9as 
estradas que estão :em construcçio, e cuja coxb 
clusão leV!Írão ainda muito tempo, · como 
de fortificações em certos pontos. Mas dormi
tar, confiar, ~ão é de homem prudente . '~> 

Contina.ar n essa. céga. confiança, ab~ndonal' 
a fronteira ll.Os caprichos da. sorte, é impolür o 
paiz, e princip~ente e. p!'OI'incia. do Pnraná.. 
mais que nenhuma, aos ma.les resul\antes de 
u.ma imprevidencia secml&r, e esta provincia a 
ver soa. capitlt.l . inva.didn peb desattenção e 
falta. de vigila.ncia. dos poderes nacionaes. 

0 Sa. P RISCO PARAISO :-Isto é e~acto. 

ç.às da p az ' contarei com: . e~ta:s,_ emqu.anto ho
mellll, como o Dr • . Irigoyn:. ·i.n.ftnirem 'llOS dM-
tinoa de saa 'patri!k.'·. · · · · · ·.:' , -· "--

0 elemento civilisador que alü nnceu 11 
caud_ilhagem. tratando da·prosperi<hde da. r&
pubüc~, melhoranâo-a. >sob todas- :.a fó_r!lla$1 

a. nada nos obrigam ·senão tratar i~a.lmente 
do nosso territorio G de seus altns interesses. 

Mas, historiemos Oi factos. 
. V~ V. E:~õ. •. o_ pontó:. em , que a.- discussão dos 
dou• os-ministros collocou a questiio, ponto que 
tem a tnaior delicadezs. e :~. maior iinporta.n
cia.. 

Emquanto o Sr. Barão de Qotegipe a1lirmava 
o tlti possidetis e que o manteriamoe, como é 
nosso dever manter, o miui-;tro argentino 
lrigoyn affirmavn que esse uti possidetis não 
s •ria- reconhecido peh repablica . argentina ; 
emq11anto o Sr. Barão de Cotegipe lllaudava. iu
strucções ao Sr. Barão Aguiar de Andrade, 're· 
produzindo este o a rt. 2° do tratado de 18'57, 
em i!jUe se declarava serem os rios Pepiry
g aassu e Sn.nto Antonio os reconhecidos em 
1i59 pelos demareadore ; do tratado de !750, o 
Sr. lrig-oy-n im çmgnando a réda.cção, propu
nh3 q11e se omittis;e o tratado de 1759, que 

O Sn.. A LVES DE AR.\ttJo :-Este disaurso e se mandassem dernarc:1dores que estabelece~
esta.s phrases que acabo de r eferir fora.m s.poia- sem, que os rios mencionados no art. 1 o se de
das pelos membros do senndo, que llS ouvi- terminassem em vista. doa tr:~.balhos, explo
ram. !"ações e· reconhecimentos pratic~dos no ae-

Temos, Sr. p residente, uma fronteira coro- culo passa.do, por ordem dos go>'ernos de Por
xnum, é o caminho inevitavel que s e abre a6 tugal e Hespa.nha, appellãndo-se no ca.so de 
inimigo; a. estrada que :1 deve demand~r S$- divergencia a.o j uizo arbitraL 
tisfaz a um Íntere6Be S3trtttegic~ . inleresse Suspan.der3.m-se as negociações e-o que ob· 
de primeira ordem para Ulll territorio e::.posto, serva.mos 1 · 
vulneravel, sobre~ado, p ot qa e é uma fronteira Ém Ma-r~o do ·cot>rente anno o governo argea
abet•ta e abandonada ; entretanto ell& consti ttle tino fixou a divisão tet>I'Ít.ot"al do' govern.o de.s 
uma das mnis importantes secções da nossa Missões,determinando Corpus para a sua capital; 
dnb es~ra.tegica.. com a nova denomin11-çio de S. Mlirtin, divi-

Cbamar parllo este ponto a a.ttenção do dind"-o em cinco departamentos de S. 1\tartin, 
gover~o e do !'ti;Í!_~il?, ó .só oh:!~~ ~~ -· · i~hy,:S . :-~v~;·M~,ct;ê;);gudo e ig-ua!>IS\Í:"'. •· 
pa~riottsmo, é <1e'fer ae seguran~.a. e de se- Sl tat d~creto asslgnado pel o general Roca 
gursnça pal'a a. integridade do paiz. e Dr. Irigo_yn , crea.udo o departamento do 

Nes~~as nota:s e nesaa.s ca.rtas public,ld!ls pelo lgouassti, referindo-so a t•ios que querem collo
Sr. Bal'io de Cotegipe vê-se um fac to impor- car à.q11em das nossas povoações de Palmas de . 
ta.nte, c qtle deve merecer a mn.ior aLten;;ão cima. e p,.J.mas de b'i~G. taea são Cl Chopim, o 
'destn camara. Cbapacó, são si rnvlesmcnte innoeentea, o que 

Emquanto S. Ex. a.ftil'JXlll.va que m&nle- devemos penear ai pretenderem &Ues um uti 
riamos o uti possidetis que manteri:~omos possidetis q no r.;pellem para naçlí&s a.meriea-
aa povoações collocaqas no territorio da pro- nas oriundas de ~ol>era.niaa dietincta,, ~ 
-rincia do Paran:i quo de posse do Pepir,r-guassu Si est&3 f •cloa são ameaçu,e ·se dão DO terri~ 
o defenderiaroos, o ministt'" tlorgeotmo, q11e torio da. pl'ovineia do Pa.~aná, pódejulga.r-ae 
então, em i8i6, disclltir(l. com S. Ex. este l!S- inopportuno o prolongamento <la. sua eatrad9- de 
aturipto, :respolldeu · peh ~ribunn nacional de fert•o ate o pon to conveniente dessa fronteira !. 
Bueno1-Ayres, folha. -official, em :13 de .Tunh.o Ninguem o afiirmarli, Sr. presidente. 
ultimo, que· a. republica o.ão ·reconhecia o uti Qua.ndo se trata. da. fronte ira de urna provincià 
possidetis! . . na.a cond5ções em que se acha a do P ar9-ná., 

Que um t&l principio, diria. o Dr. Irigoyn, V. Ex.. comprehende que trata.-se da. defesa nar 
podendo ser in voca.d9 entre Esl3dos americanos cional (apoiad-os), trata-se da aegurança.do im
que · depen.deram de uma mesl!lla eoberania, posto, trata-se da segurança de tCidos. · 
possuindo fronteiras indeterminadas ou con- Não é que eu desconfie, como ja disse, que esta. 
.ÍUl!as, sem caracter perm~nente, pois quo de- ·q~estão possn. trazer embaraços 83rios s.o go
pendernm de ama jurisdicção commum,- '}Ue verno brazileiro; mas denunciou o Sr • . Barã o 
por .actos aàllliaUtra_tivos P. v-ontade do solie- de Cot<!gipe igualmente a politica argentina, 
rano podiam ser ~das diversamente, n il:o perma.nente, de unir o antigo viee-reina.do; 
tinha a.pplie'Ção, tratando-se de Estados eujoa c tendo nós tra.tados que n os obrigam e. interVir 
titulos .deri:v~m de factos intema.donaes. uesta 'hyr>othese. ve v. Ex . . que, si 40.QU 50 

Direi de pa.ssa..g'em. Sr. preside.c.te, que entre legua.s de territorio pOdem nad:~o impnrt!IJ' á 
a.s posaibilidil.des-de 11ma· guerra e- as seguran- n.archa e interesses d~s argentinos & brazil.eiros 
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pôde entretanto esse ponto ser o pretexto pro
curado, o pretexto que essa. republica julgue 
necessario para intervir e executa r · seus 
planos. 
Neat~ hypothese, perg11nto eu, qu&l é a pG

·sição do governo para· a defe:;a daqu.elle terri · 
torio, elle que crusou os braços por muia de um 
seculo, elle que renunciou a. esea ·politica, po·

·litica ~abi!l. e previdente do Marquez de Pombal, 
que nesses pontos mandou que se construisse 
um forte · oolll o nome de Prazeres Y 

E o go-verno,crasando.os braços,mostra.ndo-se 
inerte,não dando providencia algn~, deixa,en
tretanto,a possibilidade de se1· o territorio de uma 
\ia.! provincias braúleiras invadido, e invadido 
·como ~ Sem p0der organizar uma resistencia, 
pela falta de vias de eommunicações rapida.s e 
faceis! 

Nada se occulte ao pa.i.z, S1·. pl'esidente, e 
noto ·V. Ex:. a posiçã{) em que nos encontramos: 
em rebção ás fronteh·as do· .Rio Grande o do 
Pro•ana. 

Lli. o invs.sor terà um ·grande rio a a.travessa1· 
onde terli. de con~erva.r forças para o caso de 
uma. batida em retirad&; na. província do Pa.-· 
ran:i, o inva<or torà um coúlbão sec~o, por onde 
vira até á. capital, Lendo de um llt.do o lguassú 
e do outro la.do o rio Uruguay; o.. invasão por 
Corr ientes deixà aquella provincia na. mais 
triste conlingencia. ·· . . 

O SR. GzNEll.oso MAl\QuBS:-·Apoiado; sem 
possibilidade de defesa, ainda qoe tivesse po
pulaçlto dez vezes maior. 

O Sa. Ai:.VEsDE AlUITJo:-E'paraeste ponto 
que chamo especis.lmente a attençio da ca-" 
mara. Imagine V; E::s: . que o ·facto se realize 
hoje: nóa o saberiamos na cõrte do Bra;úl den.:. 
tro de t5 dia&, e com fõrç.as promp_t.all p~ra. se" 
guirem, ellas só poderi.llm lá. chegar· dentro de 
mez e meio! 

E' estA a posiçio que o paiz deseja para a de· 
fesa de s11a fronteira ? Esta estr:1da, que póde 
cbam:ír a si todos os bre.zileiros para I' defess. da 
inte~ridade do ltnperio, é uma. estrada simples-
mente provincial 1 (Apoiados . ) 

Vê, pois, . V. E::s:. que trato de urna. questão 
da maior im!·ortancia política. Alli. como em 
toda a frontoi~a do Rio Grnnde, é o ponto da 
defesa. nacional COlltm cs nossos vizirihos. 

O S11.. Gt:-::moso :MARQUEs : - E' urna das 
quasti)es da. m11ior importancia . n~ actuali· 
da.de. 

isso i!. sua. prosperidade commerçial, sua. 
segurança politica.. sua honn. nacional. oi 
caminhos de ferro ndo sito somen.te utei3; stZo 
ne:cess~rio3; -,. 

O abandono, Sr. presidente, por pa~e cios 
poder~s nacionaes de então, da. indiéação de G. 
de -Beaumon\, traduzia-se 40 a.nnos mais tarde, 
em Wissewbourg, Gravelote, Coulmiers & 
Champigny quando a Alleme.:n.ha de utn só 
golpe lançou um milhão de soldados sobre as 
fron tei!"aS da França.. 

Mas, se disse q a e, debaixo do ponto de vista. 
~stratllgico não era. 8. maia con-veniente a posi;. 
ç.iio escolhida para essa estrada., cujos es tu.dos 
con traLei, porque era =a estrad:~. convergente 
á fronteira. · · 

Quudo tratou-ee d' estrada entre Bàle e 
Strasburgo igual obj~cção se fez, entretanto, 
ese:>. C!Strad~ foi sustenta.da. peh palavra e pel11. 
scienei, do marechal Moli!Or:,qo.e a julga-va oon· 
veniente e necessaria. porque era. coberta por 
um grande obstaculo continuo, o Rheno . 

Pois bom, si esta razã» servia. para a escola 
estrategica françeza, igualmente nlo podia ser 
n.hndo~da pal':l. a estr~a cujos estudos con
tratei; porq11e1 si ali ha.via esse grande obst&· 
culo continuo, o Rheno, a noss:~. encosta no 
largo rio Paraná. . 

Accresee q uc na parte sul da estl'ada. temos 
ainda o rio Igua.ssú. Si esta posição_ não e a mais 
estra.tegica. que . temos para. defender· aquelle 
territorio, e correndo, · liStrada óO kilometro11 · 
paraliela111ente · ao territorio argentino, tendo 
em frent·3. o . Paraná- e ao lado o lgnassú, não · 
~ei qual o ponto ma.is cón.veniente que se pu• 
desse eneontrar para llutrs.-linha.. ·. 

Disse o nobre deputado que a estrada pelas 
Sete-'l;uedas, comm~icando a. ~ro"Vinc!~ do .. 
Parana com Matto Gro>so ,a.ttenderl&:-11féilío!' ãs 
con..,euienciaa eatrategica.ll. · 

O Sa. .ALFuDO CHAVES:- Eu propnz ·a.· 
questão,· não me pronWleiei, mas ouvindo agan 
a V. Ex. , estou me· convencendo de que atten
dia melllor á.s conveniendaa da eetrategia. 

O SP .. ÂL"Vl:S n:E Aru.mo :-Vou demonstrar 
ao nobre deputado que esse traçado não êrao 
maie «~nveniente; não a.ttélil.dia melhor a: o· ser
viço milil.a.r e de defesa da fronteira.. 

Feit~ a.estl'&da pnra o ponto que indico; que. 
éonde 'os padres jesuitas tinham formado a po
voação de Santa Maria; vê V •. E:t. que havendo 
um ramal de .Mat0-Gros110 que possa. tr~~Zer con~ 

· tin_geo'tes atà às Set&-Qaédns. nenhum emba.ra. 
ço b em que a ftotilh~ oa_ receea e conduza ató 
ao· 'po!lto conveniente. · 

O Sn.. ALFREDO CH&VB:$ :-V. Ex. não .me · 
eomprabendeu. · 

.O Sa. An-Es -DE Â.!Uwo :-Parece-me. pois'; 
qúe o traçado por mim. indicado e c(lutntado 
~tte:O:de melhor á defesa do Brazil por liquelle 

O. Sit . .ALVES ns ARAuJO :-Sr. presidente, 
referi a pbrase do nobre Bnrão de Cotegipe, 
que·.patriot.ica.meute recusava que o Brazil de
pendesse um só tnomenLo de seus vizinhos para 
ter a _pa~silgem livre em seus rios ; o refe
rirei as-ora palavrlloS pronanoiadaa 'eni outra 
parte, pa.la:vra.s nAo ·menos patr:iotic~s, "dê Gus
tavo de Beaumont em seu ··relB.tono ao·. par
lamento francez. ·Dizia elle. ' (lê)_: " . · 
. « Não se sotrreria. que · q~ando ~exe;oe.ito 
mimigo póde em eJg:amas,horas cheg;~r á n:o~sa_ 

· front.e~a, !!Bja. pr~CISO aos :no~ SO!~ad~s_i~ias. 
pil.ra. a ella. . transportar-se . . _S1nãG e , posrnvel 
à. ·Fra.nça adiantar, de\·e ·ao i:nenos -seguix<aos; 
outl'Oii · povos _ no . progresso geral. Importa 

pontO. . · · · . · .. 
. Sahilido a. estrada de Gua:ra:pnava. é indo a 

ni.ugem do Para.n~, teril.do : o:att:o )ado . do 
Iguassú, como diSse, - terriiorio· argent!~<f em 
seus ultimo&. kilometros. . . . . . 

E qual a _va.nta.g.aindis·to Y'. .. -~- ~- .. 
E' q'!eo i.ni.miS'O celld<>. àhi a; _ ~u& · rront~, 
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póde atacar. c ser atacado, .m~s e.m todo o caso I locou. pol" b~ixo o deere~o autorizaudo. o go-
telllos a. facilid."''de de oppor-lhe ~m ataque vetno. a contratai.': _ _ , . 
prompto, e de lavar tropas e os prec1aos recur- Ol'i\, Wlla ~u~onz&çao nao e um coutlato. 
1011 par:~. defendei.' aquella. parte do nosso As cl •usubs publicadas com .J decreto, :~po-
ter.ritorio. . · nas conslitullm as b:-s9s do eontr~to. . 
~r. pre;idente, es~u c~r~ de que o estl'!\~- _Entr~tanto fe-L-se d~,;f:o u~ l)rll-nde esc&r<:éu. 

ge1ro só hs. de r~!pe1tar dev1dam~Dte o ~raztl, V e V .. Ex; a quan~ l.nJuStlça, ~ quant·\s 1nàs 
quando e&te puder po1· um mov1mento 1mtne- .apr._•cJaçi5es estJ BUJetto que,ll Gxerce qu >lquer 
úin.to, enel'g-ico e poderoso fazer face As suas parc~lh do poder publico. 
invasões; e <H:. certeza. elle a teri no dia em Coutinuewos. 
qu~ s e completarem as e :tra.àas de f~rro do Rio O nobre deput:.do pelo Rio de .la Miro aecla.-
Grande do Sul a do Paraná. rou em ... ,u_ discurso que não for:~.m attendidos 

O Sn.. GEl>!Eil.oso MaQu~s~....,.Apoiadissi~o. OIS ínteress'!ll do thesonro. 
Sr. presid;nte, no cont1•at ) a&signado por 

o Sn.. Ar:1ES DE iiRAUJo:- Justificado por mim OOJH i t coropanhi<L OhMt.ÍtlS de r~r Brt!~ 
esta íór= o traçado a quo me r<lfiro, vou des<:el' siliellS se diz positivatnente, r1ue tod:l.s as clau
agora. a outras considerações em que tocou o s ulas que ilnport •rem onus para .o thez_ouro 
:oobre deputado. ficam sujoit:l.!.t 6. :a.pprova.ção do poder legL&la.-

Estas consido~a.~es mostr•' m $injustiça. com ·tivo, ficando á companhill. o direito de D!O co
que proceãeu o nob1:e deput.l.dG, e a fall.a de met;a.t• os ~rab<lhos senã:o depois de approvadae 
c~actidão de dados com que jogou nesta essas emendas. 
CJ.Uestão. d · 

S. EJr.. não s1bia. as bases do contrato com 8 O Sn.. ALFP:eno CsA V:Es a ~partes. 
e~~rnpanhia Clumiins de ter Bresitiens, e eu O S&. AI.."''l'.S DE A1u.u1o:-Quer V. Ex. ver 
desta tribuna, pedirei ao·nobre ministro da agri- i.mxnedit>ta.mente que n!í.o tem razfLo 1 Actni ~stá 
tura q_ue stVeite este contr~>to ao estudo de uma. o contrato {M): · 
uma das cornmissões da cama.ra,para opportuua- « 0 governo ~olicitarà. a appt'evaÇão do po·
meute sei' discutido e .l'esolvido, o que a ca.mara. der legislativo para todas as cl~usulas do pre
julgar ~m sua sabedo_r;a, IU certeza de que aqui seu te coli~rato q a e impo<t.arem on.u>: para. o Es
h:t. var1a.s reaponsabil1dlldes: eu conhecendo a t.adó: . . ficando r eSIIlvt>do ~ cou1panhia o direito 
pos~ção q.ue occupà. aquella. provincia em relaçã:o de só começar a·! obras e estudos a que se 
:i fronteira, e fazendo o que fiz; terei salvádo a rerere o presonte . contrato, depois qu~ for 
roit1b.a.. o p:J.rlc.m&nto resolvendo como enteuder coneedidn a appi'ova9iio.de que trata a clausult~-
em. seu a.Ito· p:ttriotiszno, terA salva.do a sua. 12.~, . 

Este perigo que en indiquei,· pelo historieo 
feito, graves e possíveis consequenaw,estima- Eis o.hi: 
r i:J. q1le não me dós ·e raziio ; rn:cs no dia em que Si o n c:br.'l dGputado não conhecia. o con-
elle se realizar h~vja.roos d 1 ver como as pnla- trato como a.ss91·erou qu~ o ministro da agri-. 
vr:~s; apreciações, disaursos e n.s oons\u:l.~ in- cultur;~. sacl'ificou' os interesses da naçiio? O "de, 
fundadas podem muitús vezes tl'an~torna.r,..Rl'ª.-~' ~Oil:!.:l;-de--quS"in'ótio ~ A _cama.Í'~ ·póde r~g;a.r 
nos que attendem aos ma.is :11.g~ados interesiiés ess~ contrn.to e a compa.nb:ill. não tem du·eüo 
da._pa.tria. : de rece~ber c~ usa. alguma do Est~do. 

Eu :me ~nubro .do que se dizia antes da. guet•rt~. Quem fa.z o contrato. ne$la:S eondi"'ões pódc 
da Fran~. Girard.ill, n.a Libo1·te escrevi:~. : c si sGr nc :usado de sacrificar os intel'o;sc; oo 
a Pruss1a nio ea quizer bater collll!.osco, nós pái.z ~ 
a lemremoa a. chicote a evacuar a margem es-
qu~rda do Rheno. ,. · . O Sn. ALFnEDO Cf!AVES dà UDl apa;rte. 

Entretanto depois da.quelles combates, de O SR. AI.vzuE AR..WJo:-tsw prova que V. 
ensanguentado aquelle territorio, outra. era. tl. E:t. ~ccusou S@Ul base, deu sentença. sem h;)l' 
llilgt~.agem, dÍ.l!ia·se : 6 preciso que ~ Fra.nça. os :~.utos. 
estendn !1. mlio a todos os povos porque todo5 ') Sn. A.un.E:;o CaAVES di um a.lJal•b. 
somos irraios. · 

Porque n i\o enearar-sD questões desta ordem O Sn. ALvz.s D.<: AaAuJO:-E' V. Ex. mc~í!l'l 
no seu _verdadeiro_ ponto de vista, d:tS couve- que t.>Stâ respondendo :i sua accusaçlio. . 
niencias dó paiz·e não attender a qn.e a defe~ll De modo q_.~c V. Ex. fu :~. v.ccust~-çiio c fa1, 
do terl"ito:'Ío deve ser a cogitação mais 'sagradll. a.defesil , euihe ag-radeço llOlt~, e out~a. · 
para. !J-lU representante da naçã.o ~ _ ~ O Sa. ALFIUI:DO CHAvJI:S:- Peço a p:~lavrll-

Passando a. um outro ponto, demouat rare1 a pa.r ' responde;•. . _ 
sem rll.l'~'i:o do nobre d~patado quando me accu- MtL o go~(lrno, foi outro ponto d:~ a.rgnmen
sou. pelo contrato com . a companb.i:.. Chemíns ta.ç1to do nobre d~puto.do, o governo solicitando 
de fer _Bi·esilirms; ·devo, ·antes de tudo, fazer a n.pprovação do pod •r lêgisla.tivo, obrigott-Fie :< 
uma. obsarva.ção qne não . 'sG refer~ a n. ·nhum vir pedir um credito. como jà s · t~r:n visto em 
Dl~Dlbl'O dest \ Ca.sl. . outras 0CCI).Siõe5, ~f as; senhores, ~\ :posição aqui 

· Qua.ndo o senado ofllcion ao ministro da :J.gri- é c •mp!etameo.te düferente. 
cultura.. perguotando si havia. algnm contre.to . Quando ' se diz a uma eooi~nhi:J., como 60 

com ll$1::!. companbi~; respondi que · niio, pois o 'diSlle ;\ eompanhi:iae na.\·~ga,ç4Q a vapor p~l'3. OI 
contrato foi feito . p_osteriorxnente. Entretanto, Estados Unidos- não qtte~ei < t?c:J.r no porto do 

·. uma folha ·desta capit:ll, transcreven.d.o est~ Mar~nhã.o, lll3S continuai :>. nav·ga~o po1·que 
. :nncio , <1 tramcrevllndo a. _minha res\)01Wl, C!Jl- si eu não ti;•er · aut~riza~o eu a pedirei IJolJ 
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pode~ legisl&tivo.:....é uma hnothese mait~ clif- . Rio Gr~nd ' 595.$ de bitola larga e 255$ d~ bitolo. . 
fcrente de dizer o governo-eu tl'lll'ei o con- , e:stréit..,.eu afianço que a comp .,nhia. Ckm.ins de 
trato ao póder legislativo e solicital·ei a sua I Fer Btc;;;iticns SUJeita.-se a 9Sta divisilo. Mas 
approvação, mas esta 5oli·;itação de app;·ovação parq11 não havem.o > de ser fra ncos com o par
ni.o ilntlort3. o meuor onus, o menor encargo lv.tnGnto e dizer qtto as duas parc.·ll:u na occa
para o therouro publico, tani.O mais quando n. llião dt) p:.tgam:JniO consideram-se uma só ~ Foi 
companhia. acb.a-!e adstricla a apprava~oio do est . f1·anqu !za que eu tive. · · · 
poder legiil.ativo p;~.~a julgar-se autorizad3. a. Fez o nobre de .utadó tambem nls'Ulllars re
iDici!li-os lrabalhos. ·· · .... .. ·· · · ..... tle:tõt'S ~sob~e" ramal de A.11tonina • . Primeira-

Outro poo.to em que o nobre d 1putadr, i~no.l- <!lente o~ estudoa· fu~am feitos· p'el&· e.Oi:nps.nhia; 
mente não teve ra:ião, foi e$tO : Disse S. Ex. nada. cust.u.r><m no gQv.e,·ao. Este raQUI.I é ape
que foi f .. bu.loao o preçodos e:studo•,e as.se>er ) ll n:u de15 kilometroa, para. levar de Morretes 
mais que o governo contratou os osLudo:; do a~ marcador ias a Antoni.na, porto d& lll3.1". 
ram:U àe Antonina, por rnil contos de 1-éi< ! Disse o nobre deputado-atteodoi a 'que ha 

e&traúas loc:..es e gera.es, aervi.cdo ests.s aos 
!iJ' .. ndes interesse.~ co.omereiaes. Eu àtlendí 
o. est·3 ponto; si resolvi :l. cooatrucção do 
ra.ual J:Jar , Antonina., é porque· este ramal 
a itende a os grandes interesses do pai~ (.ápoia
du,·), t?Otqu•! as mercador ias que chegam de 
Cu•·itiba: a. Morretes, tendo :1.5 kilometros para 
i r a um porto de mar, nã.o iriio ·percorrer 45lti
lomd ros <\te ao porto de Paranaguà. Isto e d& 
primeira intuiçito. Nós não temos mercadorias 
de t~nto preco, d' t::.nto luxo e de tanta press9. 
yuc para and •r etn em estr:da• de ferro fjnei
ra.a andar 45 kilometros quando p«lem per
corrdr sómente 15. 

O Sa . At.l!Rl!:DO CaAV.Es . : - Esturlos, uiio ; 
. á consttuc~.ão. · 

O SR. ALvEs D.E AaAUJO :-E' o q~e e;tá 110 
:resu-mo (l6) : 

« ••. ·pol'f!Ue oa estudos com a quelles i5 
kilomett·os vio custa!' cerca de t.OOO:O.I()$000. 

O Sa. ALF.REUO CH.\YE~ : ..,.. .Mas fo1 um en~ 
f 

g;~.no. 

o sa: A.tVl!lS DE Aa .. u1Jo: -Desde que v. 8:.:. 
assevera que fot Ulll engano, nãO· fll'oseg·uirei ; 
mas como o nobre deputado não publicou a inda 
o seu discurso, eu só lhe responderei pelo re
sumo e pelo que ouvi. 

Mas si o noóro depatll.do niio se refc'"iu 110s 
estudos do ra.ma.l de :Antunin:~. e si::. ,j, cons~ruc
ção, S. Ex. ta01bem ainda foi iaexact.o qu,•ndo 
dia se que a construcç[o ha de eusM :!50: 000$ 
ca.da kllometro. · · . 

O Sa. ALll'lll!:DO CRA.V&S :-Dis ·~ por en
gano; depois corrigi e di~se qtte cuatn59:35J$ 
cada kilcroe tro . · 

._.,.. ·"G"SR:-:.,_'>L:'i"l:S D:l: A~ m.m. :-POt' . isso pedia 
eu a S. Ex . . que col'l'igisse a S\lll. "'~itn,uetic:\ ·: 
e corrigindo-a S. Ex., ,,hegou au pont() elo que 
essa · cOllsit'ltcção ó rnaia 1lM':J.ta 20:000$ por 
kilom:lro, do que essa.a. que so reCcdu d:. :l~ 
secção da a3~sda de Ca.nta::-a.!lo, qu:mdo sotU 
minh~ ímmediate. reclamação p:.\sSl\ria por 11er 
70:000$ ma.is cara . · 

. Dis3e ainda o nobro <leputo.do, como é q~10 o 
<lll:-minis~ro contratou os est•ld03 a soo;; e :1. 
conto a~ t•éis nas secções ditlicei~, q·1·ndo o Sr . 
Ottoni· ~Oiltl.'MOii os cs~udos d<t estr.•da d0 fcu o 
do ruo G('ll.nde a. 255$. ~ . 

Mas co. observarei o.o nob•·e deputado. que 
foi a 595$ de bitola larga e a 255$ d l bi!ol • 
esb.·eila, o ·que fa~ 850$. Ci t ·i ~inda que o~ 
est\ldos das est~ad:t.s de P~t·n •nn.bucc. e 4:\ 
Bahia. foram contratados nn · r•ar.ão d · coD to 
. de reis com os engenheiro; Bulh.ões e Co u
tinho porque, como a c:~mara s.tbe, '' linlu 
corrida o um;~. só ; as linha:5 de bitot;~. larga ou 
estreita são desenhos de gabinete. . . : . . 

- · Nito se estudam duas .\:nhas pa.-a se· des uhar 
estradas ·d~ bitota. larga e de bitoh> estr~ita, es
tuda-se \UDP. só linll.a; por conseq[enâ os clo,ls 
preços devem ser sorn.ma.dos corno? foram~e cowo 
eStava rontra tado, pafl'OU-se a som.ma. d3.S duaa 
impOrtaDCiàs'd8SSAS estUdOS. . " . ·co c·; ' · • 

Si a cama.ra 'lntonder que é melhor estii. fo~n\!1 
d& contrata.r dizer .que o preço &&ri de 500$ ele 
bitol~ larga e 300$ de bitol& estrcit 1, ol.l como no 

E q ,ter V. E:t. saber como os grandes inte
ra,.e eommerc:i&es ficam resalv:ados com este 
ra.!nal '? 

Basta attendel' a · este ponto : supponha-ae 
4. 000,000 de arrobas (exportaçãO e.wpor~a~o) 
. percorr~ntlo e• a ve;z; de 15 kilvmelros 30-dül'e
rença entr e -45 e 15 ; e!tes qoatro milhões de 
art·obas, :>.od:\odo 30 kilometros maiS i.té Para
nag ua, a i2/l réis por a.rroba., import~orio na 
q!Úntia de 480 contos por anno 9!10 se P•>O.Paria 
tLIJ conHnerciu cou.: v 1·amal de io kilometros, e 
li ost:>. 80<ntn~ que o ratn!l.Lvai p >U~~-•. a(LCO!ll;,~.::r.: 
mercio, que com o j uro importa e.pproximada· 
mout~ em 7 .001) contos no -primeiro decennio. 
A iw i'or~nci:l. <lo ra.llal unicamente. conside. 
r:\<to debaixo dest:e ponto ae vista, offereceri& 
ot11 economi;. o pr~ciso para em i511.llllo5· pro
long!lrmos nté a fronteira :\ nossa estradn. 
P~t·eee uau cou •a insignificante, m!l.!l :úi.nol 
tr>~.tD.-se de nito obrigar .as m•m:a.d.orias a. um 
ru;..ior e inuLil traj ''cto ; é collocar essa ~strad~ 
ellllitla com a Vla .maritima. d:~. bahia ·de An-
t.,n i.nll. e PM•úaguã. : . 

O• navios v1io pnr igual frét·• roceber cargas 
e>n f'a ·;Ul;\guà ou' Antonin:.., supponha- e .ilm:J. 
C~ l'<!'a do :20.\JOOarrobs.•, que carl'egasse eru An· 
tonina pouparia 2 :400$ sobre o flUe carrGgasse 
Clll Pa~auaguà • 

Os caminhos dà fer~o, j:i. o dizia oro f845 Du
;uon, ~ttinistro das obr;~s pub1i~s, não podem 
ne;ll. deve m ~upprir as vias de agua. . A:! l!le~~ · 
c.-doria~ pesa.das. os generos do nm peso comt
•l ,. \'cl q[e têm um pequeno va.lor. que não 
,1xi_!pm r:J.pid·lZ, e p t;a a~ .quaes o e11:peditor 
pó·le fixar o tempo e cp~ca da entrega., serão 
.em ore trallsportados com mais proveito em um 
ean '1 ou r io do c1u ' em Ulll:l VÍJI. .íarrea .. , .Estas 
e:·\te~cwias de mercador!~~ . forma.n segnra
!llen~e maia de !i\Ulro qUintos da..massa. e!ll c!r-
culação. _ 
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Outra vantagem da via maritima, canal ou dos, e darllo grande v:~ontagem ao commereio dá. 
rio co~i.ste em ser um meio de tmnspot·te que pro\" inda. -
não é monopolis,.do. · Sou obrig~o, Sr. president_e, a volll\r o. wn 

Hnbert-Deliale, relator de uma. conunissão pon1o d a que jó. tr.t.tei, porque deixei de fazer 
especial para estudar a questão dos eanaes, :!.LguUU\s consldtlr açõJs qn~ julzo muito oppor· 
aasim exprimiu-56: t.un~s CUl re~o a.o prol.ongam•Jn to da es~rada. 

, Os eami:nhos de ferro necessitam de Ya-s t.as do Parauã,de que se occupou o n.ollre depu Lado 
construcções, sô em!?r.:gam machina~ :a.perfei- pelo Rio de Janeiro. 
çoadf.\~ , pede à sciencia o concut·so de esforços S. Ex, calc ll!Oll g_ue esta estrada. nos póde 
incessautee, u!o dispensa um pessoal escolhido. custar 45.000:000$ ; vou mostrar pelo uni co do
nnrneroeos o.gentes, e s11pporte. um:l. consido- cumen~que e:<.iste a respeito, orela.torio :l.pre
ravel d:!Spcza de trncção. sentado _pelo Sr. B:J.rio do .M.a.uá, que Cllta es-
~ As vias maritimas estão longe ds impor tão trada., sendo :1. distancia de Coritiba. ás Sete 

a.eabl'llllhador es onus, o material n!io é caro e Quedas men.>r do que das Sete Quedas á vilh 
pc)de li. vo11.tade a.ugmen.tu -s:l, s~m notá v eis de M.innd~. nos pód.e custa~ m~n.os ue metade 
aespezaa, UlXl. pesso:~.lrestricto o faz ma.nobrar , da q ll3ntia. refarida. por S. Ex.. O nobre depu.
seu poder é, por assim diz~r, i.ndefinito. tado de alguuu~ fórlll:J. tomou UJII:I. base · séria., 

E' poi; lltl.tlcipio incon\roverso, Sr. presi-' qua.odo dtsse q 110 a estt""ad:~. atLin~rio. a. Mse 
dente, que as -vias navega\'eis e os caminhos custo, 1nas deve1l•lo ella ser feiu pelas condi
de ferro esiJío destinados não a suppbnta.r-se. ções que o govet·nojulgar mais conveniente, e 
mas a completar-se, e e11te reoonb.ecimento foi o govEJ'llO nlío pódt; adopt:J.r aenao· o pbno de 
igua.lmente con fo88ado por Freycinet em seu torna.l-a umu. es>1•ad.a vet·d:.d:.•iramente ruilitar, 
rela.torlo de :1878 ao presidente da . rapublica.. nesta. hypot~ese: dtz o Sr. Bar:io de Ma.uá. : a. 

Nlo cançarei a MLenção da cam:~t':l. com cita-i estr~dn ficara pu r metade do pt'eço. . 
ções que ella bem conhece, proseguirei em J?ts ~a pa.lav!:111 d? Sr. Barão de 1\bua.: .•• 
minh~ resposta. · . <~:S1 o gove_rno 11np: rla.l orde~ar a. constr~cção 

Disse o nobre . deputado que houve ~nde I de 11m cnun_nho de torro na;s .singelas condiç_õea 
queatJo sobre estes portos e foi vencida. em de u:n ca.:n1nho Je fe rro m.ilha.r ou estN.teg1co, 
fa.>or do de Pa.ranaguó., logo a estraih devia polew.o1 assegu~:>.r que prov;ll·e_lloente as des
ser feita p4ra esse porto, e asaim se fez; m~s ou pez~ com :l rea!tznç:'to d~ tiio 11tü ompreza, po· 
direi a.o nobl'e deputado que .para o coniUJercio dcrll;o scL· reluztdn.s de metal~ . , . 
da p1·ovincia. não e questio veneid:a.. Ets, portanto. o calcu!J dn, deopeza reduz1do 

O co!Uillereio precisa de transporte baratl) . a cercn do 20.000:000$, q t.lG podem ser 'gn.stos 
Dizia-se.n1 côrte: Antonio;~. níio tem porto · os eu1 der. annú·~ :-por'iJX~:mplo, com dot:l~ito anuual 
vapoNs inglezes chegrun. a Paran:lgllá e ~ol- d<! 2.000.000.~. . 

· tam; mM ha um facto recente CjUe pro,·a a ~allo per3nte um:t camar;~. ill~strada, e toma
melhor opinião. Contratei como wmistro a na- re!t a~ C.!U';l.da s de ferro d;, Bah_1u.. f>P.roam~ueo 
vegaçio a .ye,~or com s. co1Il;•a.nhio. braúleir:t.. '! c 1\hnas, prucu1·:tndo todts o no S. Fr:a.nclllco. 
a companhia mgleza, -~~:~ndid:. de contrat-es Estas est;.~da~ silo ~atada.;; anuo~t.ucnto .com 
e eubven.Ç!\~~..!P.~Dl!~ _ o q11o os seus v:.- 4:00U:OOU~. F ar-~-:l 11 .. ,a esLr;~dn qa2 \"l\ ao 

~ 'F'Jré't't:ó~iaàl no porto de Antonina e ••ara. r;o r:~rnn:i, p ·la IUGt.ade da do lAçãQ. que tem 
a.lli seguiria.m. todas a.a qnarlllll feiras. ' a unu:llweu:•~ cad • Ut~a dessas e~ Lrn.d~s , e nlio 

O Sn. An&:r.AIU>o DE Bl\tTO. -0 porto do s~ :1Uendcra, uessr.s c;rcull:'stancws, _n. um ser.-
Pa.ra.ná. é AntdJlin~ não ha ouost!to. nço publico do. n~:uor .tmpoJ· ~nnel:'-, porque 

· • -,. . :ttt •:ndo 11 dde~:> d' tnteg~1dade do palt 1 
O Sn. At:n:s DE ARAuJO :-Podo sor uma E1u quo ~da. um:-. dessas tres ~tl"adas será 

quesuto Yeueids. para a. a.l \:1. politien, pa.rn cer ta Sll[lcrior á do Paranà deb:t.ixo do po11tA! de vistct-
ordem ~~ !Ateresses, IIIJ!S para o C:Omlll · ·rci~ eut q11e nos acl1." mos 1 • 
da proVlll.Cta, pai'& os repre&ent :>n.tos do l'a.rana Como OeiB diS:~e o Sr. Barão da Cot~ !!'ipe 
que conh.~tem as eua.s necessidades, ó uma e mais nc:tutuaJ,\ atJtorida·le não podiaoffe~e:e; 
queatão vtn e r:tamentOS!l, qo.e o contraLo bet11 ·o nobre de u talo, CfU:Lndo o inimigo l!.Os bate 
resolve por = as vantagens do rnmal ao :is p orlas niío i>lhamos a despeza nstamos a 
tronco ga.rantid:>! e não fazer pesar.so~rc o E:s- mãos largns. ( A poi111los.) · ' " 
tado essa gara.ntta , como aconteceria s1 o ramal E' te.upo, portauto, do pt•evenir, de cuid11-r 
em ve~ d~ ier contratado eom este o fosse com dos inte1·e~ses d11. pt~trir>, da defeza das nossas 
11.- proVlnCla. . f~onteiro.s ab~rt ,ls e à diacripç:lo rla nossos· vi-

F~llou o nobre . . deputa.do no cont:ato do ra- s1nhos, nc~t1nJo-s~ a pro.,incia. do Pur:~.n~ , na 
mal, mas ne~se contr::to eslã. men_c1onado qne phr·a.se do S1·. B~t·â:o de Cotegipe, inteiramente 
os est?dos ~Jam grahs. e bem assuu o_ rLlll:\1, -esp~sla d 1 um dia pua outro a qualquer in
~~ s1 pela. concn:~enci!t. ~a ~mpaab11 Che- vasão que chcg11e ate a sul\. eapi~l. 
".:"ls de fer B~'l-.ens Jláo obtiver n 01nstr uo- A: d~Sp<!ZOS niio :serão regatelldas, conlter;o o 
çao do prolo~mento, serà o ramal c!lnte1Il- pa~r1ot:smo do paiz, mas Oi sacrificios sedo 
piado com OS Joros que a mesma estr~a Lem. enorllles si o:Io cuidarmos em tempo. Arme.s 
Si fõr etla a pref~rilh nad:~ ca~;?-ndo os esta- e c&llb l!e~> c llllPl'am· se, mas uma estrada de 
dos do .ramal, sera -elle con.strwdo sem n.ova f:rrl) nã() sGimprovisa (apoiados.) . 
ga.ra_ntta.. · . . · Não sei si d.~ixei neste ponto de responder a 

V e, po1s, a camara, q11e nestas condiç(Ses não 1 algumas ob\Grva.çõea do nobre deputado.. . · 
:ha ontlll p:l.l'a. o governo, a àecret1çlio da es- O SR. GI:NEB.OSO !\UaQUES: - Deu resposta 
tra<la o a confecção do co11.~rato n~ serão peJSa- cabal: · 
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O Sa. ALVES DB Att.tiJtO :-Si res~A. alg-um 
p onto que deya ser a~cl~recido, eli continuo 
prompto, como sempN, e ú. dispooiç!io do nobre 
deputado . 

E" caro o contrato da estz:adn, dir.ecu com pa:.. 
rs.do com·aquelles a •1ue me referi, j:í demon
strei que essa affirmação não é· es:actll, os es.
tudos' feitos, á proporção que chegava.tu a. 20 
hllometrO$ eram l'agos., a. comp:mhb le ... a~·á 
anaos para re~ebs~. pOJ·que o go\·aroo póde não 
approvll.l-os <:om pr01uptidão e. ata encat·reg;Ir 
do tr~balho a out1·a comp 1nbia. 

T.r 1tarei ago~a, St•. presidente, de ou!n m!l· 
leria ni!o menos important~. d~ quP. occ~pou-;;•! 
o nobre de~utado. o contr:~.to para a e~tra.da de 
ferro da Victoria :~. Natividad··· S. Ih:. nind:> 
foi injusto. S. E:s:. apreciou mnl os factos. S. 
Ex. ioterprotou znul as disposiçl:ie; l~ga.es, os 

·diversos d_ecretos, qu~ reg,tlam ;~. ro~teria. 
Eis o qúe passamos a demonstrt>r: 

- Di6se S. Ei.. .• Sr. prGsidente que eu cahi em 
diversas COlltra.dicções,qu:J.ndo ,j ,rsti tlq tloi-me de 
haver contra-tado a construcçlio d:1;s a estrada 
cont 'Va.riog Brotber;;, e S . Ex. reuniu. essas 
contradicções por esta fórroa : 

~ Deb;ar manter em conrurrcncia a. proposta 
·Bust:\mant-:! , depois de ter entendido quP. essa 
proposta não estava na.s condi~ões do edital. "' 

_ Não entendo b, m, Sr. presidente. como se faz 
éS IA censura, qu:1.l é o :1lcance dell~, nem pt·o
priam~nte o que elln e'gnific!l.. · 

Como d<)Íxei m:tntel' em concu,·rencia a pro
posta Bu~tamante, dei'Ois · dB · ter eu ".:z:tt: nd.ido 
que essa p1·oposta nã.o estava nas c •ncnçoes do 
edit.al1 

Eu. Sr. prGsidente. só entendi q11e esSll. pro
posta não esea,·a nas condiçl)es do edital no dia 
ero qae resolvi o contrato wm 'Varing Brothers: 
o mais não per~nce a publi ·ida.<! o; e desde esse 
di;~. em quo eu. disse-contrate-se eon.1 \ V:>ring
Bro~hers.-mandei ([Ue se entre.!:"aS.>'' o depr>
.sho de 10:000$ feito por BuG\:nuante; ni<o 
mantive mais a sn:1 proposta em concu.r renci.n.. 

« Estabelecer couferencia' com o procur:L· 
dor. " Já disse qu · th•e com o Jlr.:cur:~dor 
ma.is de 20 eonier~>~cias : procurava- me em 
=• procuL'tl'f'n-one na secre~rír.. llrOcUl'!l.va
me na.~mara., ]lrocar:w:J.-tne em toda a parte , 
o em toei~\ a. pa.1•te &u o ouvia e attendin. O no
bre deputado c.riti~ esta con:luéla ~ 

Eu acho, Sr. presidente, que a primeir~ obri
gação de um ministro é ou vir "s par tes. Um:.~ 
parte que procl!ra o ministro ê porque tem um 
negocio q o.:üquer a tratar, precisa de um des
pacho; o eu não admitto qUG ~ ministro se 
esconda, que se me~ta em ca:m e negue-se a 
quem o p1·ocura. (Apoiados.) · 

O Sa. SO.$R:SS :-..:. Co)llo estão fal!ando agora. 
0 SR. ALVES DE AR.:\.UJO: - Se,itü systema, 

mas não o aconselharei com o parlamento 
sberto, porque • coro offeito .tira ~m · teu1po· 
enorme, nece~J.no paru outras ntllter ,as e para 
outroe estudos. D•uante os cinco ruazes_ e : meio, 
quo ocoupe1 a.tJ.:~.sta. d:o agricLlll'tira:. re~ebt as 
pnl."te& desde a es_c~da da. secretaria até o inte
rior do meu gabrnete •.. 

O Sn. GENERoso M.lti.QUKS :-Dou. dimo tea
temunl.to. 

O Sn. ALY'JI.S ·D.E 1iru.u.To:- • •• recebia u 
partes nos di.aa de audieneill. e encerrada. esta., 

. nos dias de trabalho e nos dias !lllntos ainda 
as re.,obia para 1ütendel-ds ; nunca. me negava 
~ fall~r~lhes desde D:lanhã atà á :aoi te. No 
t1·n.jeclo da secretaria. para. a. crunaril. trazia 
comroigo duas, tres J;>esso~s, que vinham tra.
tando d~ alguns negocias que eu pvoisava. re· 
solver. No gabinete do ministros dest& cas& a 
quaLl to.s não ouvi que :niio ·me encontra.rs.m na. 
secretaria. 1 

Nunca neguei-me a q~:~.ero quer que fosse. 
Est!> procediiJlento, que é ditlic!l Sll.Btentar, 
\lorq ue tiriL muito a outros trabalhos e a outraa 
resolllçõ~s, que o governo precisa tomàr, eu 
m:>Lltive dur-<lnte todo o tempo em que e ative no 
ruin.i.sterio : nií.o 'h~ neste p!liz um~ parte que 
se f~Ossa. queixar de que procnrasse o mini1tro e 
l)3o fosse por ~lle ouvida. 

. O procurador de . :Sustamante pncuron-me 
varias vezes, 13 em toda> ella.s eu o ouvi. Por
que !leveri!L eu abrir e:tcepçãn a. s&u respeito! 
fu,·ia u mn expllt·ação a. clar, ha.via uma. clau
sula da. proposta. a. interpreta.r, h.al"ia um escla· 
t•ecimento necessario : eu o attendia.. Ent!'e-o 
tanto sou acousado por isto ! 

" O ·nobre deputa.do di15se que, · em 'Vista das 
conferencias, eu convencia-me de aer possivel 
celel:lur com Bustum:s.nte um contrMo nas coll.
diçõas ex.a.J•adas no edital e a~ tendendo aos 
intere5ses publicos.» . 

Eu. sinto que S. E:x:. tivesse h'uncndo o p&
riodo, qunndo referiu esta phrase: Nilo é ~gra 
de interpretação de um p er10do destaca· 
rem-se proposiçõe~ para se nrgumentar. com 
ollas : deve-so citar o período inteiro, dele-se 
tirar toda11 l\S conelusõ&J> ~ue nelle se con
tiverem, o que não se p óde e ci~r wna. parto 
o. tirar conclus!íes qu.e ae oppõe í. 2.. parta 
do mosmo p lriodo, que foi omittia.. 

Nessa' conferouci::~.s, como eu declarei, Busta-
m~nte otrGrecia v~rias condições non.s. Eu dia-
se que por oaa3s conferenci.n.s poderia fazer 
um contrato muito bom co~ Bustamante, e 
f\cct·escent.ei no meu discurso-ma& deveria !a
zel-o 1 V~j11o o nobre · deputado a cllil'erença
poderia fxlier-maa deveria. fazel-o 1 

Esta. segunda. proposição é parte componente 
<h pX"imeira que apenas foi citada pelo nobr& de
putado; é ella. que completa o mea pensamento. 

Não é elle· isola.do ; eu. seria. inepto si viesse 
duel' á. camnrn.: eu podia- fazer um contra.to 
muito bom e não o fiz. Mas porque nló fiz 1 
Porque não devia. fazel-<l: est:i aqui a parte sup
prir:nida.. . . · · . 

Disse ~inda S.- Ex. que eu ttnha a. faeu.l-
.dade 'Para. o processo tiil.anceiN, . 

Continüo a sustentar cada vez ma.u1 con
vencido· qo.e Dão t.inh~ 6Ssa. _faculdade. 

Eu nlio podia pôr ·a fuma do 8'0Verno · em 
u.m papel, entregal-o à parte (apo·iatJ,, do Sr. 
Soares), para a. parte ir ~OIII eUe fazer .di· 
nheil·o (apoiado do s,.. Soares). En nio 
tinn:\ autorização, porque si o decreto·diz que 
a garantia será. I>el() m.odo por que o governo 
entender, este modo não é aenílO a m1.1111itro 
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· da. exil3\encia 1!a aeção. senão a fi.!l'ma. senão 
o uso; o qual é o l1So 'l Qu!llldo é ~a e n1me 
paix o ulinistro .d 1 .agricultura ass1gnou Li· 
tulos para entregai-os :i part~ ?, 

O Sa. SoAREs:- Contl"ll<-ass·gnar. 
O Sa. Ar.v..e:~ Dl!: :\tt.,\UJo: - Con.tra-;.:ssi;n~r. 

O que quer d·z~r esse contra-n. -s gnador? 
)!;u mantezoai todos o< arg umento ' d:t p :i11H~ira 

yez q~e aqui fallei, a procurn.rei novos para 
conve11cer a. S. Ex. 

Essa contra-assignatura d1 governo uin um 
· '·papel n(lll~a~ cireumst:mci.as, iulprn·tll nada 

menos do que um eroprestiw(l disfar;:tdo. 

O Sa. SoAus:- Apoiado. · 

O SP.. ALvl!S t~E AB .... uzo: - No morn~nto c r11 
que uma. comp&nb~diz ao governo: c \'óscr•n
tra.-assigoa.reis estes papeis. que sP.riio d~cu
XI';!entos q11e eu irei lançar n:~. praça. vós gua ·d ,. 
reis o dinheiro ,. ficarei~ com o direito de f:u.er n. 
chamad11. quando quizerdes.-.um governo n. (\lte1u 
se pe~mitta um contrato ne ta!! ~ondições. niio 
vem mais • e6ta. camara pedir u:na au1ori:t.'Ç o 
para emprestiwo ' · . . 

O SI\. So~ts:~ Mnito. bem. 

O !Sa ALvES DE A1u.1uo : - ·. • <:!lle tem au
torização , porque precis:3. de seis , oi to o•t 
10:000$, contra-aasign ;t p peis dess·< impgr
tt.uei!L e d~ ao concesaion~rio: 

c Vá leva.n•.a.r em P>t~iz ou em Londres esse 
dinheiro entreguo-<J a Rotschild,t>u à dele·~•cia 
do thesoo.r o e1u Londres. t uha.·o á. lis •osiçi'io 
do &'Overno, que delle disporã á propor~.ão rl:u 
necel!8id9i!es . ')\o • 

E' um empresri!lll> dis'arçado. I'JU& niro e~ta 
nas a:ttribllié;ões do gorernr). Por isso no!tnei
me ~ íanl-o, e combateria. o gove~no que o 
tl.zesso OID. ia.es condições . ( .4po iados. l 

O Sa . G:a.~~ll&O M .,I\QUEs: - Nem ba. prP.
cedentes que o juatifiquem. 

O SR. ALVEs DE A R•UJo: - O poder lA~sl~
tivo qo.e dê a.ntorizaçiio: si acha bnm • !y4tou•"' 
a.utorize o governo a. contra-as~igna.r os ti t11h : 
mu a phl'8.8<1 ~er ·l-a. ga.rantin. roerá chvla pQ\o 
:modo potqu~ o governo on~endP.r - n:in tou1 a 
latit11do '{1111 o n~bre doput~o emyrl!sta. 

Est!l fó~ma, eate uac de g~ ·D.ntir li tu los <nl.i 
f\ •.• iUido no paiz? Póde ser t1lera.d•• pd · C:\
mar • sx tcido pelo ~vero.o 1 Nlo ~ód~; s erin 
o aniquilA .. ~ •) hs at•.ribuiçõee da. ca.1unra ·m 
ma teria financeira.. 

O Sn. G~~oso MAnQuEs :·- Nenhum mi
nistro tem entendido div~r samen te. 

O Sa. AL'VFA DE ÁRAUJo:-B dem •is, Sr. pre
-lli•;enl.e, s&ri3 int ·réss'lnle a. pnsi~üo e11a que s 
veria. o governo; garantiria iiebentur11~. qne ie
·riallllatlçs.das nas pr:aç s es trang ·ir ••; e~S3oS ·le
benh•res no dia. seguinte i;í;uil á3 mll::~a de u u 
agiota n&. importancia de 5, 6; 7, 8.000:000$: 
iriam fazer guerra. pela ~iotageru aos ~itul·•s 
do .governo. · 

Gn.nde nio ser\~:1. distincçiio entro um titulo 
do go•erno · e um titulo COl!ll'>t-aS!lkmvto poln 
governo J Rnu-et.:mto a agiota zem f• "b lo ro 
d~t.e~r oa· titulos do governo d~sde que os jurOil 

pagos p1r elle foJssern menores do qo.o os d!L 
evmp:1nhia. 

Amdaoutra hypothese: supponhamos que a. 
com\l~nhia. a1ue ti v !SSO todos esses direito 1 e a 
fuculdado de r •ceber rf.;uentures. encontrasse 
embaraçDs n · conclusão da' sua.s obras ou mesmo 
fAtl isse, qual era. :: po.;i~ãn do governo? 

Till·iam o, possuido~eJ (tos titulas de r~ceber 
os tt· il hos e o material h es trada 1 

Não : eiJ··s diriam: nós temos o c:~.pital 
gar:~ntido pelo gov ruo, sem que elle o dig8. 
exp:ess~ lllente, nosso tit11lo vence j':lros e ~ ·~ 
vent•J os ir;; pagan• lo ; e como a l rDpo Slbíll· 
tl~de u · pr:.se:;nirem as obras não df~l!l- a ga
r:m ti:t que possuimo_s do·g-ocerno brs.ztlell'o, elle 
to1111lor:.l. " ro nclusão da estr~da ·1 si, afim de não 
pag-M juros em pur·a perda, _e nã~ perder 
u:u eapü, J que a seu convite fod!Y-'ahta.do. em. 
seu ter ·iui"io. e a garantia do juro ulo se de
ulo~:o r: i em re•tnir-se :i. garantia do ca.pits.J.. 

Bis co1llO fi íorç 1 de circums·aucins p!>de~iam 
iropellir o gov ·rno s. cnuclnir e explorar uma. 
estr:l.dl\, e faz ·r-se de\'edor do C!ipital, quando 
s•i q11~ 1' S' ranti1· juros. . • . . 

E i~ os tbsurdcs a qu • Isto LevarLa, e admtra 
.que o nob:fl d·• •utado illustr!l.do como é , se con
venç de quo e~t1 p:o~• podia ~<er a.dmit
t iuo p•:lo govel'no e sanccion:tdo pelo pat·la-
mento. . 

O nobre deputado acha que se harcnouu>n. com 
os dec!'eto• d<1 !)Overno sobre c~tradas de ret·ro· 
a p·op •st~ B•Jstarn:~.n~e e diz: não admitio que 
me fil:.em mn lna~dniO do c:~.pit:,tL , 

ChJLm'l a altenção da c:~.m<Ll"3 11àr<1 a l.e1tura 
des oca decreto ' • c bn. de ver-s~ que a proposta 
Bustaman\ll ness1 fl(J nto ~fA•ton-so •:Ompleta
mlln~ d11 cdit:J.l e dos decrctolS . 

()a 1uP. L~111 opini!W di\•eroia ar~umont:uu com 
a chu nln. 4~ d'l decrete n. 71:100. do 20 do. 
Deze··•ht·o de :88!.1, l>í;r, elle (la} : 

"Si. eonstl'ni·la !l. ost::1da se reeonhocol", pot 
o~:J. .1as :-. •1ul) 1> g twMno mnndnt'11. procoder,quo o 
mcP:i ol~~ ri~ crt1.ital a(ian ça.do ou garatltido foi 
ex ···•li·lo r nr c:tns s hnpruvi t:J.s ou p11r empr •go 
justificndo do ue8:JlO capital, o governo eouce• 
tlo •.i a flanç:t on gur:tntia de juroa ttn e~e\\denLo 
~i p:~~a isto e:~ti"cr :!o•ttori-md" pel:-. lei n 2450 
de 2·1 de Sctembl'O de 18Gg; ou por outra que a. 
t •nh:t subsliluido ou :..uplhdo, uo caso eon
tl':\•·io re~o1unaend:u·:.i. a concesslo da nova. 
fianç:t ou :l' raittiá ~o pod r legisla tivo., 

Logo. v~ ~ camnra que por este d~creto com 
que so ar~ument~. suppõo sempre um eapi
tal garttntido; e S11-~~nt idn ll.O ma.:ci•no. 

Co:uo t·es i)ODde a pro'posta Bustamante a este 
de-:reto de 1880, que e o seu gr.tnde cava.llo de 
I.J&L:Jlbi!. 1 Rl•p:md ·do seguinte m<Jdo (tê} : 

«CL5>. ·Nenhll..•l anpitttl definitivo será fis::J.do 
-' té li abe~tura da linha. e sua completa en
t ·egn. a•> tr-afico .» 

De fórm~ que, qun.ndo o governo em seu de
era lo di2: ~u~ o 11Uia:imo d o C<tpital !Jilt'a!\t iclo 
~ou a.{iança4o póde ·Or ilxeedido, garantindo 
olle o " li:COSso, dep'>is de r !Conb,ecido. si para. 
is o estiver autorizado. oa recommendando a. 
·::•ronl.ia des*l ex<:•J&$"1 ao pod~r legislativo, 
elle responJe: não, Yóa Dão podeis marcar o 
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maximo, um capitB.l ma.ximo garantido n.ão e 
p0$5ivel. " 

E enl!o, continúa a proposta (lê) : 
« Clausola 7 .a· Não podendD nem o governo 

impllrial, nem -o aba.i.:ro assignaào conhecer e 
determinar e:s:aebmente o capital -fixo a ga
rantir senlío depois da construcção da _ e&• 
tt'ada, _etc. » 
_ «E :~. teima1; sempre que o govorno, os decre
tos, não raMnhecem. .o capital gar:tntido, quando 
o decreto di1:- si o m:uimo do capital fôr ex
cedido, garantirei o excesso si o tlver a.U:tori· 
zado, ao .contrario reeommen<hrei a garanti:>, 
como é que o proponente diz: não, não ha ma.is 

-capital g-a.rantido e :fixo, vós não podeis eo
nbeeer este ma:rimo, elle só póde eer conhecido 
depois de estar a. obra concluída. E porque de
pois t Porque o decreto diz (Eê) : « Si o ma:cimo 
do capitat gat'antirlo for excedido por cnusa~ 
imprevistas ou por motivo j oatiftca.do do me$mo 
capital, etc • ., 
·. "Mas que inconveniente ha. em cingir-se ao 
decl'etO de :1.880, o a.dmiUir um capital em seu. 
.mnim~ d~vida.mente garantido I Si houver 
excesso o referido decreto provide:acia a. se11 
respeito, e si n.ão h.Gnver é negocio feito e a.ea
bado. 

EGte é o prineip,io de tOda s. legislação sobce 
e~tL"adas d~ ferro, este ó o pricipio dos decretos 
do Sr. Sinimbü, que foram completados pelo 
decreto do Sr. Buarque deii'Iacodo. 

Vamos a ver a razão do dacreto de 1880 ·do 
Sr. Bua.rque d~ 1\-fa.cedo. As diveJ'Slls propo
~içõ~s da Clausula 4~, ;,;esumom•se neatas : 

1 . 0 E:dstcncia àe um capital. 
2.0 O mn.ximo desse capital. 
3.• A garantia. Oll fiançll desse maximo. 
.Mo.s pódem-se dal' drcumst:lnciu em q11o 

csse-maximo garantido ~()ja excedido •• 
E' ninda. a clauscla 4" '}UO esta.tue : 
4. 0 H11- .lutorizn~ão para n<m1. gárantia. ~ O 

gove1·no a presta depois de reoonhecer o ex• 
cesso. · 
· 5.0 Ni'io hn ~ O governo reeommend.a essa. 

gar&ntin 110 poder le;rlslativo. 
Eis propo3ições completamente distiuetas. 

-mas porquê se póde dar o excesso,com os re
~ursos lcgc.es dos pontos 5o o 6o, devem se nega.r 
a. existencia. legitima dos pontos.i•, 2o c 3o 1 
. Vej9.mos quaes eram asdisposiçõ~s anteriores 
ao de~reto de !880. · . 

O que cncontram()s !lós no decreto do Sr. Si
nimbü l Diz o art. 1• do decreto de :1.878 {lê). 

<1. E' concedido às emprim.s de estr&das d~ 
ferro em virtude dos _decretos legislativos 
n . 64i , de 26_dc Jullho do !882, 2450, de 24 de 
Setemb1·o de iS73, a. nanç:>. ou g-arantia. do Es~ 
~4do dos ju1·os de 7 °/. sobre o capi1:21 qna - fór 
f i!UZdo a recon7wcido pelo governo como neces
sado e suffic:ienté a construcção de todas a.s 
obr<tS das estradas de ferro~ eujo prh-ilegio.lhes 
foi dado,. etc. · · · · -

No § 2• dessa i.. parte a e diz ; . si porém a. 
alteraçlio .fõr feita. com approvação· do governo, 
e dellg, rosulta.r economia na e:tecução·. d~ 1>br;~. 

· eonstruida. segundo a ditn alteração, a· metade 
· v.· m.-32 · · · 

da. somma. resllltante deau economia. será dedu-
·zida. do capital garantido. ~ · 

O decreto· de i878 mz;....ha eco11omia:s1 Sej ... 
a metade deduzida. do capital ga.ra.nLido. · 

O decreto de i880 diz-hou.ve e:s:cesao 1 
Será ella g:~rantido · depoa de reconhecido, 

pelo ~overno ai tiver autorização, ou pelo pader 
legislativo si assim entender a recommendaçã.o 
do governo. 

E' o·'· d\lcreto de iSSO completando perfeita
mente o de i87S. O de 1878 trata de um capital 
garantido c economisndos : o de 1880 trata. de 
um capital garantido e excedido. 

Mas isto não exclua que baja neeessid:1de de 
um ~pital certo e definido, g&l'o.ntido e Ú.'\o. E 
no entretanto sabe V. E::t. a argumeatação 
SOJ?histica. qoo se tem apresentado a. este Tes. 
pe1to. 

O governo nilo póde conhecer o capital ga
rantido ae tiiio depois das obras; o governo 
q u:iz eontl•Ato.J· essa. estrada do íerro de t'ór.llla 
que todo ·e$te processo fosae admissivel I 

Mas tanto tlão quiz assim proceder o govel'no 
que no seu edital âi.zoseguinte (~é) : 

« O governo concede a garantia do juros nt6 
6 ° {o no wa.ximo sobre o e& pita! que depois da. · 
:revisão fõra. definitivamellte fixado de ~ccôr
do com o oontrata.nte. -. 

Eis aqui o momento de frar o capital: é 
depois de rellli.za.dos· os ost.u.dos feitos pelo con
tl'ata.nte e ll..sr:alizados pelo governo, e o edital 
diz : um ca.pital definitivamente fixado ~ 
garantido. . 

Ordenaria. c:~ Sl'. Duarque á pqblieaçl!o do 
s eu·editnl de i 8Si nos termos que acibnmos de 
referir, se o seu dGcreto de iSSO exigil58e ca
pit!llnxo depois da. eonstrucçio. 

Como se vem, pois, levantar tllnb poein 
llObre esta ponto dizendo- não ha eapit:ll ga
rantido, nem ma.'rimo do capital nom fixa.~ão 
definitiva sen!l:o depois de concluída a e3trad:~.; 
os dccre\os do govern~ não exigem este capital, 
elles l:"arantem perfert:.monte n proposta Dus
ttl:na.nte o :.. torna.m ~coita.\'el ; foi a. mnior in
justiç:~. que ~e fClz, foi uma calami<laclo, vir 
dal'-Se um prcjuizo ao 05tado do uma irnpor
bneia com quo so podia resg":ltar t ros oalradas 
de ferro ! 

Por isso disse :10 nobre deputado, conser1·e 
essa proposta as s;uas clausulas, conservo o seu 
p~oc.e=, conser..-e a obr-ig&ç;õo do g-ovemo 
contr&-liSsigna.r as llebelltw~es e oll"ereca. me
tade dos . 6 ofo que eu -não a acoita, .e não 
D.ccito faado.do, na. lei ·cpe repelle aualtj uer in
tervenção do goveno em a.cto que ltnpot•te re
sponsabilidade para o thesouro, em. contl"3.-ls
s.tgnar titulo a que devem ser Ja.uç1do~ em ·-. . 
cú-cub çito. · 

Entretanto que o contr_3t() feito fuada-~e 
ainda em outras v:~nta.ge_,n_s . co :no sej~ ~ d~ l·e
>ersiio. Si o governo ·em· vez d~ g-arantir 6 •/o 
à. companhia q1;1izesse levantaJ.: um emprestimo 
na pr~ça de Londres, pára. ·com s;ra importan
ci;~o constrnir a. estr;~d:l., faria uma operação de 
menor vantagem como -vou. demonstrar . 

Aos . ~mpr<!stimos brai:ileiros em Londres 
damos a.nnuilm.Gntc 5 °/o ~e juros c i ~/. d~ 
a.mortize.çã o; . si os levantarmos .M par ~ n.mor-
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tizaçio que completa-se elll 33 annos cus ta rã 
ao Estado 33x6 oJ.-193 °(0 , e a garantia con
cedida á estrada do Es ~irito Santo niEo vai além 
de 30 annos e a 6 •fo dará 180 °/o ou 18 °/o me
nos do q\le o ~mpreStlillOM pa~; 9.CCres~e que 
qualquar e1'.cedente de 8 °/o é reparti:lo peh 
Estado. e no fim do pra~o Warring Bro\hers cn
tr&gam ~ estrada ao governo sem índcmnização 
~<lguma. 

Maiores vants.gens apre :ente. esta concessão 
si a com.?ara.rmos com P.ossos em!lrestimos de 
i87i e i81.5, aquelle de~ 3,459,600 .e ern.issil:o 
de 89 •/o, este de ~ 6,301,200 a 96 1/2. cus
t:mdo o primeiro ao Estado 67/8•/. e o segundo 
6 i/4. •/o e não vai neste calculo a cDmmissão 
aos banqueiros. 

Temos em resumo; 
Emprêstimo a.o par 33X6°jo i98 •/o 
Dito do 1871. ..... 33x6 7/8 •/o 237 •/0 

Dito de 1875 •..... 33x6 1/4 °/o 205 °/o 
o~ 6 •J, concedidos por 30 annos a estrada. de 

ferro otferece vantagens a favor do Estado com
paradas com (!ssas tres op ::rações de i8 o/o no 
i• caso, de 57 •jo no segnndo e de 26 •f• no ter
ceiro. 

Por consequen.eia na hypothese mais favo
ravel, isto e, do empre5limo ao p:~.r, est:. ope
ração é mais vantajosa i~ •1 o. 

O nobre deputado tra.tou ninda. de outros 
pontos e ·entre elles o dOil 4 °/0 do rendimento da 
estrada. · · 

Eu res[)ondersi historiaD.dO os factos, sem 
querer tirar de mim a menor respon~abilida.de, 
porque, eu, juiz que dei a. sent~n~a., sou re
ponsavel por todo o processo. 
· Em Julb.o do anno p·1ssado depois dos estudos 

feitos o çonselhelN Buarque de Macedo mandou 
pôr em eoneurrencia esta estrada. 

Em 15 de Dezembro nnno findo não só o con
curso estava concluido, como as propostas aber
tas e todas as àecla~ações feitas. Ora o minis
te rio subiu a 21 de Janeito. A's considel."ações 
que já fiz acrescentarei mais utlla. 

M1cedo, os estudos feitos por engenheiro com:
petente, não podem .wr postas em d\lvida.,- e 
desie -q_ue elle mandou proceder ao~ el!tudos e 
abrir a eoncurrenci:l. estavam os proponentes 
dispensados d~ o fa~er.devendo limittr-se o cm
cessiona.rio a pagar os feitos pelo governo na 
importancia de 120:000$. e antes de começar a 
construcção, condição 4a do edital. 

Qua.ndo um partlcular p;·de ao govetno a 
construção de ums. estrada e o governo nlto 
tem dados pará. concedel-a, então é que tem 
log .. l." essa. e::~:igen~ia da. pNvn. de Nttdllo. 

-- Couclui.rei, Sr. pr&sidente, tratando do que 
disse S. E:s:. em reiaçãa ao cor ,lo de bombeiros. 

-Pode-ria e::~:imir-!lle d e entrar nestas inda.ga.
ções, por que S. Ex. o q•1e fez, foi di~cutir 
1llil regulamento t!Ue nio estava em dJscussão. 
O I'~gulamento do corpo da hombeíros, que 
estava na secretaria, feito pelo Sr. consclhelrO 
Ssr~ha, foi maudado a uma das nossa.s com.-
missõ.Jsr ~ 

O Sa. ÀLFRBno CHA:VJ!s:-Referi-me tambem 
ao serviço de irriga~ãA>, e peço a V. Ex. que 
concorra p:J.ra que seja app~·ovado o requerimen
to q~e apr~seutei hoje, p3qindo documentos ao 
th.csou~o. 

O Sn. ÀLVEs DE Ali.A.uJo:-Com mní.to pra
zer; mas julgo ter doe um entoa aqui que davam 
se.tisfaz:er a: V. E::t. 

Como d.i.zia, o nobre deputs.do dis~utiu o re
gulamento do corpo de· bombeiros; e não estan
do asse regulamento em cli~cussão, ell aguardo
me para occa.sião oppcir tuna.. ~ntret!\nto, por 
oon~ideração para oom o nobre cfeputado, :aoom
panha.l-o-h.ei em toà.os os pontos de que tratou 
relativ~mente a este &ssumpto. 

PrinciP,iou s ímpugmçã•J do nobre deput.adJ 
nesta questão pelos uniform3s dos officiaes do 
corpo de· bombeiros, dizendo que não estava 
nas a.ttribu.ições do governo a concessiio que 
fe~, e ctue era contra aa leis militaras. Ms.s, 
Sr. presidente, não é illegal o uso de insignia.s 
milita.~es nestas commi.s3Çí~s. O nobra deput11.do 
por Sa.11.ta Catharina, qu~ neste mom3uto aca.ba. 
de entrar da sala, op;xJz a aua palavra. profis
sional á do nobr·) deputado pe1a. pro•·incia do 
Rio de Janeiro. 

Di1. o decreto ·n. 556i de 28 da Fevereiro de 
!874 em ~eu art. 8.0 · (Qlu.ndoo governo não 
possuil." os dados ne~es~~rios part~. designar o 
tra~:uio de uma l inhs. íerrea e as condições de 
•na e-:o::eeução, ·deverão as companhias ou in-
corporadores de companhias, que pretenderem O SR. EscaAG"XOLLE TAUNAY:- Apoiado. 
essa linb, exbi.bir, com àoc11mentos fidedignos: O SR. ALvEs DE Jti\AtJJO :-As disposições 
!o o reconb.ecimonto geral da linha, etc.; 2o os militat"es teferem-se ao s3rviço d1s armas, 
pontos obrigados, etc. ; 3• a estatisticad :l po- quando niio pe~mittem M oflicial a nso d.e ou
pulação e dos generos ~e exportação e impor- tras iu.signias e gr:~.duaçl!es além da.~uellas que 
tação das referidas localidades.. 'I> têm no e:~:ercito .. 

Ein outro artigo dest'3 deel"eto el;ige-se além O Sa. PRli:SIDE~rE:-Lembro ao nobre depu-
dos dados esta.tisticos a. demon.straç(to da ;:enda tado que astà esgotado 0 tempo da primeira 
liquida de '4 °/o. . .parte da orde:n do dia. 

Di&tinguen:H>e pois os dous casos, ou o go-
verno não possue os dadO!> neces;arios e deY'em O S:'-.. ALvEs DE AD.A.l!JO : --: Neste caso ~u 
os que se propu.zer~m &. 'eonstrucçãoda vi:>.S r~Silllllrel, e com pez_ar, o mmto que poder1a 
f)rreas forn.ecel-os, ou 0 governo possue esses di1oer · O meu de&9JO e~a rasponder a todos 
dados e chama a concurrencla.. dispensando que os p~ntos d~ z:obre-depntado ; mas eu. compre
uma daziaou duas de propnentes tragam cada c h~ndo a po11~ao de~· Ex., Sr. p~es1den~e, e 
um a prova liquida, dos 4 •/o. nmgaem w!lls respe1t~ ~~:.a ~ua.s daC~iÕBS. Entre-

Esta. hypotllese realiza.se 9.uando 0 go,ver~ tanto V. E:s:: · me perm1ltua C()llchur. 
no nil:o possllir dados neeessar1os pat'a ord.ena.r Dizia. eu, Sr. prasid.en.te, que o US) destas 
a. ()()Uflt~ue~o de uma. Gs\rada. ; mt.!l co~no jà in~ignias, Nprova:ia.t pelo nobre dep!lt'l.do e 
disse, a. p~oficiencia·do conselheiro Bnarquo d'.l qu~ sõ d~Yem pertencer aos oflicia.es '!UC estão 
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.ao ser~ iço das. armas no exercito, tem sido dis
pe:n.sadas no proprio exercito. 

O SR. EBCR.!.GNOLLE TAUNAY : - Apoiado. 
O S11.. ALvEs DE .b.UJJO:- O Sr. B:>rão do 

'Triump.b.o usava do insig.nias de brigadeiro, 
1i!&xtdo aioo.ples tcn llte coronel graduado ; o co
Nnel Genuino Olylllpio de Sampaio, que mar~ 
chou para a guerra. como tenente do estado 
maior <i~ 2"- classe, levava apenas a CQromissão 
de major ; o .tenente do meswo corpo Frias Vil~ 
lal", .marchou nesse posto, ma.s ~Jempt•e usou dos 
gallões de tenente co tonel, e s'~mpre com.man.
dou corpo ; o tenente do U• batalh!i.o de i.nfan~ 
tarin Joaquim Ca\•alcanti de Albuqual'![Ue Bello, 
marchou com as divisas de tenente oot•oncl, 
commandando corpo, e quanto' outros poderia 
citat•. 

V. Ex. v&, pois, que isto E€! da no proprio 
exercito; portanto, como é que o goverllO 
excedeu :>os suas attribuiçêes quando a consti~ 
tit ~i~ão, no art. iOZ § H, diz po~itivntnen.tB que 
pe1·tence ao podG~ execu,ti.vo a concessão de hon
ras, thulos e ordens milita.res ~ 

n1 ois :1. nova organizll.ção considerou o serviço 
do ~orpo de bom~eir·os eou1o um set·viço milita.r; 
os aeus officiaes devem ser militares em virtude 
do decreto de 30 de Abril de iS60; e set•ia inte
ressante·. se não da. maior iniquidade,que !lstes 
ofticiaes fossem obrig::dos ao seniço do corpo 
de bombeiros s ·rn que pudessem usar das respe~ 
ctivns insíg-nias, quando per s.s possuírem 6 que 
SãQ nomeados, sen.do é certo que o corpo da 
bombeiros tem o seu log-ar ma.rcaclo no campo 
da guerra. ; como sll.padorea, bon1beiros podem 
prest!l.r serviços da. maiorimporkLllcia uo assen
bltuento de linhas telegr!l.phícas, em c:J.mpanbe. 
~c~·ó. esse con ting-cn te dR. : rn:llor vantagem o 
utilidade-

E' um corpo disciplinado, bem coD_~manda~o 
e ao qual não se deve regatear o que e o seu dl
direita_ 

Quanto ao seniço de irl·ig-ação, a camara. 
sabe que este serYiço tem si.do appla11dido por 
todtl a popolaçiiC> dosta capital; c com ella foz-se 
utna eéono1uia rea.l de 40:000$ IJOI" anno. Não 
supponba o nobre deput~do que ·t folha dos ir
rigadores <Í p:•g-a p1•lo ministerlo da agricul
tur:J.; é paga pelo minit5terio do jm~edo .. O 
meu ·dist1ncto collega, e:t-minist!'o do 1mp~rr<t, 
perguntou-me si eu Fodia ced,·t·~lhe o corpo de 
bombeh·oe para. este serviço, não rese~lvi de 
!Domento, combinei com o illustre comnian-, 
dante daquelle eorr:o e. estabf!leei como con
dição, que toma11se a irrigação a si, Bem que El 
serviço propriamente dito do corpo de bombeiroij 
soifresse cousa alguma com BSta accumubção. 
A não conseguü·-se esse resultado não o per~ 
mittiria. Ainda mais, si o mt> teriai do corpo de 
bombeiros foi augmentado com o servi~ da ir
rigação, o ministerio do imp.erio pagou essa 
impol'taneia. 

0 :S:a. ALFREDo CHi'7lls dà um.aps;c:te, 

O SR. AL"VEB nE Aru.u;ro :-0 ~teria:!. com
prado pelo rninliterio do imperio foi um grande 
~ecurso que veia a.ind'\ para o corpo de bom- . 
beiros. Além disso. 11i, emqaanto a. •ecçio-do 
· corpo de b"mbairoa estivllr llO serviço de iui-

ga~ão. houver toque· de incendio, sUl!pend~ o 
Qerviço de irrig-ação e os bo!llbeiros marcham. 
para. o incendio. 

O nobre dapo.tado ·acha que o serviço dos 
bomheiroa é mal pago; eP.tretanto foi o Sr. 
Barro!! Barre~o q u,e lhes elevou o vencimen I:G 
a 1$500 por dia, e o Sr .. Costa P<ll'eira a. ~000. 
O serviço deste co~po era. ou tr' ora feito por 
paisanos, principalrnente piira o preenchimen
to dos lagares de offiçiaes; hoje é um serviço 
militar, porque c oorpo de bombeiros é reserVll 
do e1::ercito. 

Acha o nobre deputa-do que il.s vantag-ens que 
se fazem aos bombeiros não estão elll. relação 
com. as van.t.agellS que se fazem aos otliciaes 
do m"smo corpo; e na realidade não estão,como 
nã'o estão no es:eroito. 

Entre1anto si o bombeiro sa inutilisa no ser
vi,o, :fica recebendo 18"2$500 por anno_, is~ é, 
recebe mais do que o soldado_ que se ltlUt!hsa 
na g:uel"l'a. Com o orçamento qu•· temos, com 
a.s e:t:igencias do serviço publico, não podemos 
pagar como deveríamos, não ha duvida, por que 
o b.Jmbeiro ó o homem que .sa.i do qu!l.rtel p~ra 
o serviço .e não aa.be em que condições vo2tar.i. 

Os bolllbeiros fa.zem todo~ os dias · actos de 
br~vura. na e..,.ti!lcção de incendios ; e eu, sem
pro os animava, propondo a Su!L Mages~·,àe o 
Imperadora concessão da ~edalha de 1~ ~se 
para. o bombeiro que co:n r1sco da propna v1~a, 
sa.bia cumprir seu$ devero& com. verdaàclra 
coragem e abnegação. 

V. ·Ex. Ye a importancia 'lue tem o corpo de 
bombeiros o qual a sua deapeza.. 

O SI\. E CRAGNOLLE TAUNA.Y:- E' ltm mal 
qull !!aia do parlamento o desprestigio dessas 
recomp •ns<ls, porque os officiaes ·• pra.ças pre
fet·em a· med.1lha á recompcns& pecuniaria. 

0 Sa. ALVES DE ARAUJO:-' iz V. Ex. lllQit() 
bem. E' um se1-viço que. deve merecer roda a. 
aLtenção dos poJer~s publicas (apoiados), e o 
nobre deputudo p lo Rio de Janeiro não o nega. 
o chefe do Set"VÍÇO de inccndios em Londres 
ganha iOO ~ por mez, a·despeza com este ser~ 
vÍÇo P.nl New-York e sup•rior o. 2.000 ~ t~ntoa 
contos, o nosso commanchnte de bo •. b u-os re
c c be como tal 8:600$, e n:to é :possh•el regat~ar
mos ·os neces!iia. rios recursos para. a man uten~o 
do corpo de borubeiros da córLCl no pe em que se 
acha, e ainda melhoral·o. . 

O Sn. ALFlU:DO CH<~.YJ:S :-Não confunda; eu 
r-econheço a import· ncia. do sarviço, quero 
apenas a 'Proporcion:~lidads.: o bo,ubeir~ não 
ganha em proporção com o otll:cia1. (lla outro,s 
apartes.) 

O Sa. A.tVl!:S DE AluuJo :-Esta observação 
do nr:ibredElputado teria todo o cabimento quan
se discutisse o orçrunent~ dj!. g-u·>rra, pe~rque as 
praças do e:sercito ree~oem muito menos do 
gue o ·oambeiro que V. E:s:. acha, que recebe 
muito pouco, (Apaiados.) 

Compreberido, .Sr. :Presidente, ·.a .auciedade 
da eaJD.ata.em · votar o or~an:iento ,da agdc.nl
,tura, que ha t&nto teln]io ,Ele di8cute . . PP-ço 
deaculpt.a V. Ex. e aos nobres deputados que 
me ou:vem por tel' por ·b.nto tsu1po .oceupado· 
11t1a att&llção. Eu pre_cil!a."n~- l"BI!_pondar • 
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VozES : - J" usti:ficou-ee ·brilhantemente. 
O Sa. ALVES DE Aru.trJo:- Pcç1> ao nobre 

deputado a quem respondo, si me eiiCapou al
guma pnraa3meno• conveniente,quc a tome no 
bom sentido. 

.Tendo de me oceupar de m:~.terias impor- . 
tantes, eu não podia deixar de vir á. tribuna. 
.Agra.deço á Cllomara a. atteuçiio com. qua me 
honrou. e concluo como princilJiei - agrade
cendo mais uma. vez ao nobre deputa.do por 
Minas a opportunidade que me o-trereceu pan 
responder hOje cedendo-me o seu loga.r na in
scripção dos oradores.(M ui to bem. O orador d 
comprimentado.) 

A discussio fica adiada pela hora. 
Continua. a. di.:cussão do orçamento dg, fa

zenda. 
São lidas, apoiadas e postas em discussão ;),11 

segtdntes emendas: 
Ao art. 4o accreseente-se- e parn pagar à 

commissã~, que foi enc,.rregada do trabalho da 
discriminação o divisão dos terrenos não edi
:ticados no Rio de Janeiro (dirigida. j)Glo enge
nheiro.~ Joil11 d2. Rocha F.ragoso) a quanti$, a que 
ella ti>'er direito, desempenhando-se assim o 
governo do compromisso que tomára em virtude 
oo art. 18. n. 4 da lei n. 2940 .d2 31 de Outu
lJro de 1819.-FeZicio dos .Santos. 

Emencb ~o§ 13·: 
El~ve-s~ ã Zo. ordem ·a alf,~ndasa de 111a~eió, 

nccreeceutandcrse á l'Cspectiva. ~·erba a quantia. 
neces;aria.. 

C:>lll!lra dos deputldos, 31 da Julho de 1882.
Ba1·ao de .4.nadia.-Dr. T . B. Espindola.-
Ribeiro de Kene:;es. · 

Emenda. ao § 13 : 
Augm.ente-s) a ~·et·ba com a. qu~nlia. de C0\11 

contos de •·éis (100:000$) pa1·a a constru.cção de 
Ulll edificio, pa.ra nelle f~nccioziaT a :llfuud~ga 
de Maceiô. 

Em3f deJulho de iSS'a.-BarcZo de Ana~ia· 
-Dr. T. B . . Espindt~ta.- Rii.Jaira de 3Ie
ne::;es. 

Eme.ndaa no § i3 : 

de viela o proprledilde que ne:stes ultimas tempos 
tem ido em. progressão. espa-ntosa; sei. porém, 
queoregiro.ento n!!o o pornütte, se por illso pas
sarei à me. teria em ·cllietl.liSão, Cllllfi8.ndó <tUe o .. 
nobre pr~sidente do conselb.o, a cujos senti
mentos de moderação e jnstiça rendo a mais 
sincera homenagem, e que o nobre ministro de 
estrangeiros, 1ilho da provineia e por sua paz e 
}lrosperida.d!l tão des,els.do, não deiurão de 
la.nçar SIUIS vistas pa.ra os ne?Mios politicos ·.e 
administrativos daquell~ proVlncia. · 

Depois do luminoso discurso que proferiu 
nests cnsa o nobre deputado pelo i2o aistricto 
do Rio de Janeiro, o Sr. Ferreira Vi1LD.D.1, ao 
qual tra.tou S. E:t., com a proficien~ía. que 
tOdos lha reconhecem, ds.s varias e ilnportautes 
questões que se prendem a.o or~ameato em dis
cussão, eu me disp~:asaria de usar da pa.hvra, 
Sr. presidente, si A qualidade d~ repre•entante 
de· uma. provineia pequen:1. não me impuzesse o 
dever tle protestar mais uma vez dê31a. tribWla, 
oontra o desprezo com que são trat:~da.s ~.quelh 
provinc4 e outras n.a.s mesmas condições, es
quec:endo o governo que uro dos la.~s mais 
poderosos q?e unem as ~ro~cia.s ent~a s~ e 
todas ú c a p1tal do Imper1o, e :>. con.&clencJ.a, 
que Clllllpre que cada. wna tenha, de que na. 
distribuição d.!l raada. do Estado não serã:o. 
tratadas, "CI.lllil.s como filhas o outras como engei.: 
l.adtl.S. . 

Desde os primeiros all..nos em q u.a me coube 
a honra de ter ingresso nesra cá.~, observo 
com pez:ar, Sr. presidente, q ua aq uellas pnviu
eias que não dispoem neste recinto de gran.des 
deputações, são mal aqllinhoa.das Jltl.l propostas 
do govetDo; e, si algum depubdo, no in1uito de 
dar satisfação aos seus eleitores, colll!&gue, por 
meio d~ emend·li ao orç:un~nto de despeza,quo 
s;jam Yo\ada1 pequ~nas quantias para. as ne· 
cessidnile> mais urgentes de suas provincias, 
não rara vezes e~so.s verbas c a hem em e:xer
cieios fi.ndos, cowo punição do deputado que 
ousou solicitar dn camara dos Sra. deput&dos 
aquillo que o governo llio lhe quiz oonceder. · 

O Sa. Àl\-roxro DE StQUEIR.l:-A. m~ior parte 
das provincia.s gastam mais do que rondem. 

Augmente-se á quantia propost:~. :1. de 5:i00$ 
provenientes da eleva.~ão da. alía.n:hga do Co
rumb:i. oi. 3-' ordem. 

O SR. Ba:\.o DE .~-;.>1)1 .'1.: - V. Ex. e os 
membros das gl'andcs deputações, q11eesti<o em 
intimidado eom o g.we.!'no e obtêm tudo quanto 
pedem, qa.e têm delle todos os favores, tem 
razão d~ fa.llar assim; mas nós, o.s represen
tantes de provincia.s pequenas, tem.os obrigação 

. de vir a.qui sustenta:r os seus direito&, reclamar 
pels.s saas necessidades quando nl!o têm sido 
a.ttendida.s. 

Paço -da ea.mll.l'a, i de Jlllho de i882.-Au• 
gusto Fl~ry.-A. Gonça~11es de Car1;la.Zho . 

Sr. Barão de Anadia :...:: Si me 
fos110 permittido eu me aproveitaria., St•. presi
dente, da presença. do nobr,e presidente do con
selho e do digno ministro de estra.ugeiro~ para 
chrunar, a.ntss de entra:r na mataria ém discas
são, a attenção de SS. EExs. : primeiro. pan. 
a pres.>ão partida.ria de .que continu~m ainda 
hoje a ser vietimas,_ na proVincia. que re
presento, os·mens a.rw.gos; e talvez qu~ a.lguna 
dos eo-religionarios do nobre ministro de es
b'!Ulgeiros ; segtlll.do , para. o esbanj:~.mento 
esca.ndaloeo doa dinheiros publicos, decretado 
alli. por uma aasembléa illege.l.m.eute coust.i
\uida.; urc~iro, pa.1-a a · f11olta ·: de seguranl}a 

O SR.A..\'TOXIO DE SrQUEIRJ.:-E' uma qll.estão 
de cifras; em todos os balanços se veridcn isso. 
(Ha outros apartes-) 

VozE>:-Ouça.mos o or-ador ! 
os~. B.UU:o l>Z Àl>!.l)U. :~ .. Si la.ll.Çll"lll.OS ali 

vistas, Sr. presidente, para os diirerentes orça· 
mentos votadCIS nesta casa, nós · encolltra.remos 
deste facto uma. prova inconhstav,el, :1. qual, 
como V. E:x. viu aind~ hon.t9m, .foi co:robo
rada aqni, em relação às ·suas· respectin.s pro
v~ncias. pelos- illustres .rapresentanles de Ser
g1pe e h Parahyba, os qua'.)s, em phrascs 
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eloquentes, l:'ep:tssadas de magoa e de pa.tl'i.o- 1

1 

co:m passoa.l idoneo .e sufficiente para. attend.er 
tismo, elevaralll bem alto, puzeram bem em re- ás necessidades d~ boa arrecadação e as com~ 
levo as s1uw queixas, seus sofi"ri.a~entos. modidades do collliD.ercio. · 

Por minha vez, Sr. presidente, etl demollS-' O nobre deputa.d.o por Minas G13raes, Sr.:pre
trarei hoje que a. prl)vincia que tenho a honra aidente,que fallou em segundo lagar ,eond9!1l!l.O u 
de representar, não tem sido mais feliz do que o :systema que aind& temos de proporem os de
as repre.eentadas pelos nobres depuhdos7 que puta.dos emendas ao orçatneuto da. despe~a.alte
.hontem fallara.m. E pará chegar a essa demons- rando assim oo. desfigurando a. obJ:a. meditada. e 
tral}ão, eu não preciJ;a.rei mais do q ttB rela.tar perfeitt do gover~o ; e para. fundamentar ~ sua 
ã camara dos Srs. deputados o que se ha pas- opinl!o citon-n~ a Inglaterra. · 
sado em relação á alfandega. de Maceió. Na. Inglaterra, Sr. presidante, o systama 

Elll 1853, desta ID.esma tribuna, e depois de parlamental.' é todo original: ass<3nta.· Dlaia na. 
ter eoD.!ieguido quê fosse votada. uma. verba para. ed11cação politiea d1quelle povo,do que nas suas 
a constro.cção de uma. ponte naquella alfandega, leia eseript.a.s. 
eu chamei, Sr. presi<iente, a atteução do llliDia- M!Úta cousa ha alli consag~ada. que prodm: 
tro de então, o nobr~ Sr _ Visconde de ltaborahy, eieellentes resultados e que entretanto ,Parece 
de aaudoaa. memoria (apoiados), e S. E-s:., eom estar em contradiçã:o com as noçõ~s lll!llS cor
a cortezia que ta.nto o distinguia, a e dignou rentes do regimen liberal ; e esta partieulari
responder-me que tinha expedido ordena a res- da.de da in dote e costumes inglezes tem induzido 
paito da applicação da citada verba, e que to- em experienciaa mallogradà.s a. muitos legilila
ma.ria. na devida consideração o meu pedido. dol"es que copiam s~rvilmente as instituições 

Note V. Ex. que, q~ndo eu chamava a atte·n- !lem f&~:er <:abedal .das condições llloraea, 
9~ desse nobre ministro .. sobre aqo.ella. alfan- sociaes e politieas ·dos povo$, para os quaes as 
dega, ella iuncciona.va. em um ba.rra.cã:o, que trasladam. . 
ell chamarei antes verdadeiro pardieíro, sem No systema mglez o ministerio é tido em 
coJllillodidadiB e sem o pes3oal neeessar.io para eonta de· uma co=issãq, isto &, repl"esenta 
bem funccionar. a: synthese da maioria que o cerea de illimitoa.d~~o 

:Passaram-se, Sl". presidente, p~rto de quatro conful.nQa, justiíicada }:'ela. disciplina dós pat
·annos; a verba votada. para a ponte dessa alfan- tido!! e pela responsabllidade dos ministros, a 
d~ga. ca.hlu em exercícios findos, e n~da. se ie:z:. q1lllíica.ria diminuida p~la. frequente iniciativa 

Por isso,em i857, voltei a.ind~ a esta trihuna do :pa.rl.:.unento, o que alli não. se quer, po"" 
e reclalllei com a. :mesma energia, com que CJ.Ue é ella considerad~ como a .melhor ~araRtia 
façl) agora, em fa.vor da mencionada. alian- de bom governo. · . 
dega.. Alli o methodo de organiza.ção, âiscussão e 

Era. então miiristro o Sr. Visconde de Souza votação dos orça.mentos é inteiramente diverso 
Franco7 cuja ialtg. o pai.z todo ainda hoje la· do nosso. · 
menta. (Apoi!ZclP.s.) S. Ex. por suá vez teve Quatro sil:o os orç=entos, eslimates: o da ma~ 
tambam a delicadeza. de responder-me, e fel-o rinha., o do eurcito, o dos sel'viços publicas e 
!los seguintes termos (lê) : o da :receita. · 
~A obra da alfa.nde!jl\ de Maeeio est~ l'esol· Alélll diste, uma. parte da despeza e da"re-

\'ida., devendo-se converter o edificio que serve eeita não é ~11nualmente sujeitl. ao p~l."la.men
de alfa.ndega em a~mazem paro. os malenaes d~ to, é a receita e a despeza. do fundo co!lsoli
marinha, e edüilia.r quanto antes um edíficio dll.do, cujos scrvtço~ são costeados pelas racur
em logar mtt.is conveniente.» sos da certa~ verbas da ~eceita e>pecia.l e ?er-

.Veja V. Ex.. «l11e tal era. o edüicio qlle manente, asq1111oe& aó por meio$ extrii.Ordin;~.--
aquelle ministro Julgava q_ue elle apenas po- rios podems~r emendadas. . 
deris. servir par11. um depos1to de materiaes da Esses projectos de orçamento são di.seutidoa 
ma.rinba. em sei!Sões ~lll commis~ão, hmillarmente. sem 

Accreseentou ainda S. E::t. a.s seguintes P'-" discursos. nas qt1a.u intervêm todos os deput!t• 
lavras, para aa quaes peço a att~nção da ca- dos a estudllm profundamente os n~g-oaios do 
mal"'lo dos Srs. de:patados (~E) : p:~.iz, ha'Veudo, entretanto, duas cotnmiss~cs 

4. Os dinheiros publicos serão aempre bem. · nomeadas pela. e&mara. para. as questões de fi· 
empregados em obra.11 como a da alfandega de nanças, comettee ofsupp1iv-Oo!'tUttee()ftoa.ys 
Macei.O, pot>que são meios. para. melhorar a ar- an(l means. 
recadação e augmentar a. renda do Estado.:~> Le Roy.Ee~ulieu tratando dGsta organização, 

Pois b~m, Sr. preside:nte, são passados vinte diz : (Zê): 
e tantos a.nnos a essa alfandega. aind!!. li estã. E' engenhosa e pratica; t9m todas as vau.ta.gell$ 
íunccionando elll. edi:ficio particular, sem a ne- das colll1lÚSsões fechadas, sem ter os (in.conve
cessaria capacidade plr.l. o serviço e sem p!s- nientes; nenltum homem competente li afastado; 
soai aufficíente para attender :la necéSsida.dea as disc11$sões da ca.man são mnito abreviadas, 
do colXUilercio. . porque os ·argwnentos j â foram expandidos rias 

E note V. Ex. qae a alfa.ndega. dê.Maceiójá sesslles em rommissio, onde os orçam.~atos são 
rende hoje mais de !.000:000$, .eomo demona- de facto decidid:os. , . · 
·tram ·os balancetes dosulti.mos exercieios; q11e Jã vê, portan.to, V. E1., Sr. preside11te, que 
a· proTincia. já telll hoje eomm9rcio directo com na In~ !aterra.~ ~mnipotencia. d!~ gove~n._? · ne!'ta 
a Europa., e tal-o-h.a. b. rev. emenle · com .. · os ... Es- m. atena é col'l'J.glda pel.a .:fisealisação· mmucto
taaoa Unidoij (a;poi<ufl)s) ; e que por todas estlL!I .113.· do parlamentQ é da. opinião. pnb!íca. contra. 
razões ella tem di.re!to ineo.ntestanl a ~er Ullla _, as qu~e11 .nel}hUDl governo m~lqmsto se con
alfandega. em &difie10 p1•opr10 e .eonvelllante, e 1 servaru. 1ndilt'erente no. pp<rer;_ ... Entre IloÓS 
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tudo é cozi..-~nieneia p:ll'tidada, e 3. opimão ualhos foi que o fii, porquanto tenho de ma.n~ 
publica nada val<1 •• 'llli o 111inisterio gue não dar à. mesa. emendaa da eommiasão de orçamento 
atlendesSe :l. tcdas as neeeasid~dc:s de alguma. e d·•sejo que dellas · tomem conhecimento ·os 
localidade, suscitaria logo oppos:~.ã.o pela im- oradores que tiverem de illustrar o deba.te. 
prensa, nos meeti,?gs, e wb u 'pl'essão 'desta a A collllllÍSsão de orçamento, continuando a 
opposição dos representantes da n:1 ção. : e::>:l\min~r" proposta do governo, ·mesmo depois 

Entre nós, o governo escolhe entrê as de -ter n1and :do .à mesa. o seu parecer, obteve 
pl'ovineias : pl'Odigalizn-se com as gr> ndes, esclnredmenkls novos que determinaram a 
regateia:-s~com as requanlls. · . 'apresent:~.ção de illgumas emendas 11lém da-

Or~. SI t lr.tssemo• ao deputado a prerogattv:.. qu ·,lha q1le o p~recer já contém. 
da eraenda., qUll.l seria a. soJ·te das provinci"s ·Quao.dó foi dado para ord•!m do dia esse pa
pequenas 1 A que ficaria reduz;iilo o mandato f rec··r sobre o orçamento da fazenda, do qual 
(.4poiados.) tive a :honra de ser r ·lator, lembrei-me de 
. Fallou-~os o nobre deputado ile. Tcrda.de do propor à 'illustre opposição uma modi:ficaçio no 

orçawento, e fallou com razão. :Mas esLa não modo de discutir os orÇ:~.mentos : lembrei-me de 
consiste só em votar tudo quanto o governo propor um .. discussão como ella devor11. aer ,e si o 
quer ' começa desde os projectos de rec ita e íora, ba.s!:;).ntess ·ri~m os quatro IBczes de s~ssllo 
de despeza, naquella, não ax(l.gera.ndo \"erbas 1•aTa a sua pnssagem nas duas casas do paria
para oetent-,r a1:lundancia e figurar Sl!.ldos ; m~nto. 
nest9., não só distribuindo-as e~actnmente por Nâ tc.gla:terr&, que é tão citada politicamente 
todos os servi~os, como alt.endendo com iu1par-- entre nós, o ministro da fazenda recebe n •t se~ 
cialidade e justiça; ás nece~sidades uns· p :·o- gundn q uinzenn de Dezembro. dos §eus collegal>, 
vincins, não dotando fartaw unte as mais ric:1s as propoeta.a qu<> têm. de Tigorar no o:tercicio 
e esquccC!ndo as mai1> pobres (apoiada:<) : a que com~ça no di:~ i• d'l Abril ; de Illll.ne irá qM 
proporcioa. •lidsde é j ustiç.1. e a justiça -verJade. J:rneiro, Fev~> reiro e Março, <!Sscs tres m •:zes, 

As instituições inglezas s..'lo muito boas rara bast.::u:a míqu~ll~ parl:lm~nto, o mais not:i.,.el 
a. 1ngl::terra; mas no Bra.til, e ll)qu ·nlo os do mundo, l'ara se votar o or~mento daquell!l 
nossos costa.mes não forem refvrmados. tu1lo o t:1o ric:~ n poderosa n~ão. 
que tendP.r a diminuir, a. conrclar n iniciati\•a 0 SR. ANDRADE FrGOEilÚ. :-I:anão 9~ orga· 
do p;~.1·la.mento, deverá sot· cofll!1derll.do c·omo 
projecto insidioso conlra as liberdades publíe.'\s niz:~m serviços no orçl\Jllento: 
e a faVO\' do nnico poder deste paiz- o poder O SR. ANTONIO Dl! SrQUErRA :-E .niio se dis. 
e:~:ccuti1o. (Apoiados.) cut'? coxn.o aqui . . De todos os·.'púrln1nentos de 

P ort:J.n.to, S:r, presidente, aproYcitando-rne que tenbo noticia, o do Brazil é aquell'l em que 
~o direito. CJ.Ue fellzmente:·i~da temos , e que no~ à dis·· ~ssii•) do orça:n·-nto é mais morosa A 
e gar.tntldo pela constttut~Ao, You m<lnd;,r a. moros;dado ·~ntrc nos na ras~agem ·dos orça
mesa du ·1s emendas as•itpmdaa p or mim e pl'los 

1 
mentos,. [ICrmi~t •-St.~mc a expressão, jli. se 

meus collegaa de deputa~.ão ao§ 13 d:t 1-ropost :, tornou ~se •ndalosa. Essas . prorogativas dt! or~ 
augmentando a respectiva verba com a 'luo.n~ia çnmento tão r&[lf:tidas, e f.oillo sem sentimento 
de 100:000$, para o edi.Dcio d:a alfande~'ll. de parüdario, o orçam•;nto que s ~ discut·~ :!.qui á 

."Maceió, e mais coro a quantia que fór naMs- esta hora . depois d~ sei~ mesea de s~ssão, siio 
s~ria p:lra ser elevada a 2• clas, G a.quelh o.l- prova.8 do que (!.Cabo de diz"-r. (.4poia•los.) 
fandega.. Portanto, é preciso acabar com este eystema, 

Muitas outras neces~idades sente ainda. a uma vo?. qul3 todo~ nós o condemnn.mos. 
mh:ih;~. prc1•iucia, que reclamam ~atisf~ção. Eu, porcim, abstiw-me de f:J.Z •r s.quulla pro-

A ftocescente cidade do Pen ~df), po1·. exelllplo, po ·ta. porque era o s·,timo orçamento.~ emendar 
recl:\tnR desde ha muito tempo urna :olfando -a. a mão de.pois ela obra 'tUMi feitn. or:J. umn. inu• 
a:propria._da., regularme~te organizada, e e<t~ j tilld~d •. :\ fa·;o, .. entr~: an~, ~ r.sp ··mn~ de q11~ 

· pe;;soal 1doneo e ~uffiClent.e para attend •r as na ·v1ndoo ra snsss.o l .;:,•Isl&tlV"d, por aceordo dG 
neeessidad~a erl)scentes ao se11 C(•mtnercio. . I arnbos os po.rtidos. ~sla importante roforrna as 

Mas .eu nlo irei adiante ; não quer•• parecer fará. 
e:!l_igeute diante da.s nossas ditlicnl~des fin·tn- I o sn. JoAQUm TAY.\.11.,;$ dá um aparte. 
Clell':l.S e da necesSldo.de ele oeonomtas, todos os . 
dins com razllo apr-egoada. '· O Sa. Al<o'TOl<o"lO Di SIQ';IEnu.:- O .a11a.rte de 

Deixarei para tempos mais felizes a $7l~is- V: ~l:. desp··ri;à-Ule mrus uma constder;t~o, e 
fuçio dessas felicidades, e terminarei, ·Sr. pre- ·valiosa: os tr~s ~ezes de sessão em lnglá~errá 
sidente, pedinao a.o governo dl) meu paiz que i bastam .para a dtseuseão do orçamento no par-
tenh:~ sem_pre em Vism que um dos meios mais lam .. nto e ~em rolhas . 
efiieazes que tem o estado ,de melhorar u SIJaS { ? encerrâmeJ2.lO forçado fo1 ádopt!;~o .em In
fiDangas,_poupando.ao povo _pes9dos impost.oa, á, ' glaterra. como ~ a . eamará! pela mvasão do 
.cert&mente, a boa. jis~:~.lisação de suas renda.s e ele.uentoanárch1ata <la Irlanda.: . _ 
a sua boa applic.'l.Ção. · . 1 Ett ·esper., .que:ambos os:partldos coneorrerao 

. - ' . . . . 'para esta reformá, ·e appello ·pa.ra: o .nobre depu-
. (M~~ito bem, :multo bem; ·.o .orador e ife~'- ~ta .• o 11 .lo ifo -dmtrieto da. ;pro:vincia :;o Rio de 

'cttado- ) . ' . · ; Janeiro, :que ·creio eslál' perfeitamente de · ãc-
0 Sr ... Anron.io de Siqueira:-:- ·côr ;o. . . 

lle,go. aeaculpa .â. =arl\ de tomar ,. -pa1n,vra em o Sa. 'Escru.GNOLiiE 'T-A~AT.:--Quando o go. 
Jlora. .tie aCiiantada e senào ai'Xl.AteriaUoimn r- -vemo m ·rece a confiança da maioria. t11do 1aso 
hnte ; ·porém, afizn· m~mo_ de adia.P.ta:r c • trs.- • vai ~&p~:l&-mente. · · 
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O Sa. ANTONIO DE. StQ.u:e:nu.;-Ell. raconheço l grasso ma:ta:cial se a.ltera.lll.muito fa.cUw.ente ~ 
-mes.mo que o nos110 crib:cio a e$t·nespeito ande. Isto ci uma qu~st.ão muito i.rnporl.ánte, porque 

1llD. pouco des"iado. O orçam;n.to EÍ devel' com- nós devemos evitãr os eraditQs sU.,ophmenta.ras 
mu.m a to:los nós. Nós t~mos o dever de votllr tlnto quanto fôr pos>ive!. (Apoiados) • 
.ann.ual~ente a M do orçam ~nto; e somos igual- O Sn. Â.'(DL'Uim FrGUJIIU. :-Devamos impG-
mer.tt'E! mtere3sados em melhorar esse systellllt dil os. . ·· 
de governo, quJ tem em suâs mãos os dl3stinos 0 S .__ • S . ,r_ . · 
da pa.trh. commo.lB.. E d9vemos malhoral-.J nesta . a. -"1-'1''l'ONit? :OE IQllEIB.A. ·-••uil a;ug-~en~ 
pa.rt9 a mais important~ G.Ual é a l~i de tán® ~s _pl'o~álidades de erro na avahaça~ dâ. 
meio; · ' . desp~za, JUStificamos a ab~rtura. dos creditos 

• supph:nentar~s; tornàr-se-io elles inevit:t-vais; 
Portant?• aqui não ha. opp~~ição ou maiori!l., Sr. pr~sidmte, nó3. inicia mos o Ng-im~n 

n~m pl~hdo libJral, ou. parhdo COU$ervador, parlámenlar, cujá :razã~ de s3r principal é a: 
un.s de-ver comm11m a_ toios n.ós os reprea m- :fiscalisaçãa d!i receita e d~spe;':a. d? Está do pelo.s 
hn.t~a da naçã~- (.Apota!los.) mand11.tados do11 C<)nt!oil:n:ri.nt~ll;;-nós inicia:mos 

O Sa. EsC'B.AG-NoLr.ll: TA.tr!iJ.T:-D~pellde da 
apres)ntação em tempo· dos orçam~ntos. Este 
an:no vimos a morosidal"!. 

O Sa. ANrONIO DE StQ!JEnu.:-V. E::t. attenda. 
a que o nogso ~rro com ~ça l~go p3la determi
naçoio de exercieio financeiro. A con,titui~ão 
mania que a cam'tra S3 abra a 3 de Maio & 
manda: 9,ue S) vote annna.lm3nts nm O!'~mento 
da. r.~c~tta e d~sp1za.; entr~tanto, o exercido 
eom.•ça no i• d3 Julho, isto é, no meio da ses;ão 
legislativa. Logo, impo;sibilidlde absoluta de 
vo\ar o orç:>msnto. · 

O Sn.. ANlllU.DE Fr«trEm.<:-Vota.--~&o em un:t 
a:&.no para o exercício s~guinte. 

O Sn.. Axro:~Io Il'JC SrQIJ:a:uu. :-Se nós votar
mos o orçamento para o exercicio seguinte, 
cab.irem.os ná gra.nde dJsVall.tagem ·da fa.z~r a 
previaão com m~itos mezes de antec:ed~nciá. 
V. Ex. sabe que toio o o~ç~mento é uma pre-· 
visão ; e para: que a realídad9 lhe corr~sponda:, 
quãnto mais proximã · fór feita. do ~xercicio, 
m.~Ihor ser.i- Fàzer 1lill orçam~nto em um anno 
pará vigorár !)~seguinte, e P.Ug"In3ntár àB pro
balid'i1es dJ erro na pravisão .. Porqu'l ra~~ 
não ha à~ oom~çar o nosso exereicio no 1• d~ 
O~tubro, villtJ que a s~asil) :findi em 3 de Se
temb-ro? 

o Sn.. ANDRA.DE FtGUEIU:- Nã) e possivel 
por causa dn.s g-rtln-l~s dist:1nc:iâs. 

O Sn.. ANTO:szo D:E SrQUE:rRA :-Pois bem ; 
ma,rquemos um pr.1zo, sóm3nt9 o n'lc~surio, 
par<1. . q11e o crçâm)nt;o c:hogu~ às pártes mais 
1"3motas do lrnp:rio; e s1 a S)ssão finda em 3 
de Set9mhro, pód' o orçãm ~nto com 'lÇ3.l' á vi
gorar, por ex~mplo no i• de Novernbro; do11s 
m:lz~s sã.J bastantes. 

O Sa. A.."l"oRAuE FrG::JEt!U :-Nà:o a:poiS:do. · 
O Sn. • .Az.-ro~to Dll: StQtl.!l!lt.l :-O nobre de

]lUtâio, qus com tü;~.to patriotism::~ fis~lisa o 
·orçam)nt;o do E:s~sdo, d1n s3r o primúro a: 
oppor se a q11e cn.trJ a pr~vi->ão e o Cll::1reicio 
haja um tão la.rso espaço de tsnip!), porqu~ isto 
s3rá uma razão jn$tificltiv~ dos· cNditos scp
plem~ntãres, qu:J vêm alt~rar completam~nt:l 
o . calculo dO orçám1nto. DJs:l.e que ent~e 
o· o~çammto, ql!-~ é a pr~yjsão, e o exllrcieio 
em q_ne esse or~ám3nto tem. de_ vigorar, que ~ 'l'l 
realld~d,~, houver um espaço d~ tempo m.Ulto 
longo, os <:r~ditos supplemeu~res est.ar!io·:per
feil:âment'l jasti1ieados, sohN tnào em um. paiz 
novo como este, em . q11e as con:lições do pr.,_ 

o regi.men parl!imenta:r n.as melhores CQndiÇões 
d1 fir.nál-o no pa-iz e d~senvolvel-o. O modJ 
porque está cll:mar,;. se a.cb.a. felizmente C<lnsti· 
tuida. nos forç '-!á ao àC0ôrdCI de ambos os p:l.r
tid 1& para esse fim tão pâtriotieo. Temos urnà 
opposiçao n11 nerosa e ill11st-ra:~. resigna lá ao 
papel de fiscal do governo sem pretender o de 
as9altante d() poder : e isto por nm razão muito 
simples: po1·gu~ ae o Ji>od'r se ad~âhoje naa 
mãos do partido liberal e pelo voto e::s:presso dâ 
naçã1. Portanto, o pápel pátriotico da oppoei
ç~o conservadora:, ral'rig-nadá a s1r &cal do g-o
verng sem pret~nder asaai.ta.r o pod~r. e a con· 
sequencia ne~essaria dess~ glorioso triu.mpho, 
q11e,d.1ond.o ao paiz o &Iemplo de uma represen
tação legitima. dã na~ã:o, conqllilltou.com cer
teza para o partido lib;ra.l. ás bençã:os da pos· 
teridad~. (Apoiados). . · 

Conserva-se hoje no poder pelo voto expresso 
da nação; e só por es~e voto será mudado. 

A sorte doa partidoi d9ixoo: de ser resolvida 
em S. Cbristovão para sel-o nos comicios elei
toraes ; e eu, ex:pressmdo-me assim, rendo ho- · 
m.enag-em á aabeaoria.·a patriotismo do impera
dor. ( Apoi<!dos.) 

O Sa. EsCR4GKot.r.E T.&.WA.Y :- Deue per
mitta não caia noYll.mente eala. attribuição nas 
mA:os im'periaes. -

O SR • ..A~TONIO nz SrQ<.rEIR.A :-A r~foL'ma 
libJrtou oimp)rador d.a b·em;nda. ru!pOilsabi
lidade dG aroitro das $itU!1-ÇÕJS politi~~S , · 

O Sn. Jo."-QUUI1'AVARE!il :- E V. G-:o:, julga. 
definitivo cs~a r~sult11d.o? 

O Sn, .L.,TONIO DE StQITErru. :- O po~·o bra
~ihiro não deve &91' IlUI.is ~r-~to n assa sa.b:_& lei 
do que C> p:-op'do monarcn.a., qu' a~ s~nt~ hoje· 
libertadD .•• 

O Sa. PaEsroE:I:TE :- Lembl'o ao nobN de
putado que o Ngimonto não p?rmitt~ tra,;er 
para. a> di;cussõ~s a p Ja30a do irnp3radcr. 

O ·SR. h-roNIO DE SrQ.oEm.\ :-Eu não estou 
ftlollando na p~.e.soa do imperador ; c tanto que 
SÓ poS110 ~tttribuir á inhrmpção ue ,, . Ex. a . 
m; ter ouvido mál ;.m'lB, a minhâ phrase foi 
cortada.pcla inte:r.-rupção de V. Ex. e eu devo 
conclo.il--a. 

A reforma eleitoral, diziâ eu, lib~rtou o. im
perador da. trJmenia ras!JOU$8.bilidi·:le de arbi
tro das rsitul!çõel\ politica.~. ·Eu estou Jl3rfeit~
meut~ convenci lo de qua Su~ M3.gea~d9 o im.- · 
-perador 4 ~B.to •. 11. esta l~i · qu~ tiro11. d~ s3ns 
hombrO.'I tão p3sado fard), que o lib~rtou d.Jss~ 
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poder extta'ordinario que, seja dito em. bem da. 
verdade, não foi por elle murpt.do, mas collo
cado em flll9o5 mãos por ÍOl"çà das circumata:no. 
cias. · 

Mas, p~rguntou-me o nobre deputado,sijalgo 
definitivo este resultãdo 1 Isso dependerá de 
nós mesmos ; e ao da :nós. (ApoiadO$.)· 

Mas como dizia., esta eamara acha-se feliz
menta ·coutitW.d:~. de modo que o accordo para 
a obra pãtriotica á que tenho ãlludido, ou antes 
'ára o çumprimento diiA).ue~e devér co.liJ!llum, 
l!.ã de ser forçado. A oppoSlçã.o, .adqull'lndo a 
eoncesaão de poder exnbaraçar a marcha da ãd
·minisl:ração pul:ilica, ha de ser aconselhada pelo 
pa:tdotismo para, em vez disso, fumar as boàs 
praticas parlamentares, das qu:ies ella propria 
terá. de se aproveita r como governo.· 

A. de termiD.âção dos exerci cios e reformá que 
só pode ser feita por lei, más temos outras re
formas q,ae n~m de modificação no regimento 
dependem ; reformas importantes pal"à o :fim de 
decretarmos ánnrutlmente o orçamento, como 
.I!Omos obrigados : E parâ esta obra, que eu 
espero ver renlis~da na futura sessão legislativa 
pód ~ muito concorrer o nob1·e presidmte do con
selho. 

Tenho .certeza de que S. Ex. empenhar:i. ,;mas 
pode~?eâs forçn.s para _cons~guir esse :e:mlt!Ldo. 
Refenn:lo-me as mod:i~caç~es que .na? depen
dem de r~forma de le1 ·álguma. direl : que o 
nobre presidente do conselho, encerrad'is as ca.

: llllirlis, C@meçará a lem!Jrar a s$us colles-as, qlle 
a passagem d? orçamento .não será miis pro· 
gramma 'de rilinisterio algum, porque· é dever 
commum de todos os .governo~; que de 3 á 8 de 

·:Maio serão apresentadas â camarà. as propostas 
de receita e despeza do Estado. 

O Sa. A;:..-nl\A.llE FIGUEr:aA:-E' p11ra e sim
. }llesmente li e:<:.eeu.~:-üo da. lei que temos. 

O Sn. ANTo~w Dll StQUEIJU. :-Na acceit1-
o;>1o d~ssas propostas de ci~sp~za o honr,•do pre
sidente do conselho terã. sempre em bmbrança 

· aq uella. ferocidade acon selha<ia: pelo immor tal 
Tliiers, e a com:parição feita por Glads toXle do 
ministro d:J. fn2: eílda com o viandante, de c'on
tinu.o interrompido no ca.minlio por ladrões quo 
entam dcsvhl-o do seu ponto da chcg-ada.Mas, 
é preciso AO mcsmô tempo que aquclhs propos-

. tas ·contenham uma avaliação e~ c ta da despe
zn., o. que, alem de ser a. con:li~.ão primeira. da 
verdade dos orçamentos, é um do~ meios de 
facilitar â sua, passagem uo parlamento; E sj 
<1. p:ir disto o honra;do ministro da fâzenda. :tpre
li~ntal"·nos uma previ silo moderada. do. reMita., 
ter amos as duas condiÇões l?sra. evitar· o ele {icit 
no encerramento àos e:s:erc1cios. Na Inglaterra 
o deficit nó encerramento .dos oxercieios é 
excep<foo e sempre motiva$ por acontecimentos 
e:s:Lraordinari~s, ao passo que é regra..geral em 
Fl.'anç:L. A raZão porque na Inglaterra o.s exer
cicios são sempre encerrados· com algum saldo 

· é pol.'que a .avaliação ch despeza é a mais exac-
til possivel a á previsi[o da rec~ità $empre mo
derada.. 

Sõ estgs garanti ás podem inspirar trànquilli
dade a um ministi."O d:t fazenda. (Ap()iados),"· 

0 SR.. CARVALHO DE .RJ:ZENDE:- Ma.s há de 
céder ~ui i impoaição de seua amigos, coma 
tem cedido ; o mUüsterío estâ muito fraco. 
'(l'Vão apolatios.) 

Q Sll.. ABELARDO Dli: BBl'J:O li: . OU'lllOS dão 
apartes. 

O S!l. Cuv.u.ao D:E: RJ:z~:r~DE:- Ha tres ou 
quatro dias que querem. ence~ar o orçamento 
<b. s.gricultura e não podem. · · · ·. 

. 0 SR.. ANTONIO DE SIQUEilU:- 0 orçamento 
da agricultura Iiãú podia ser encerrado quando 
alguns oradores inscriptos tinham o .dever de 
f&llar. . · •. . 

.Hoje, por a:xemplo, o orador que occupou a 
tribuna não podia· deixar de fa.zel-o; exercendo 
o direito de defeza, (Apoiados e a.po.rtes) 

Em todo ·O caso este pon.to esta mui to a.fasta.
do cl.o .ministerio da. fazenda. . 

O honrado mintstro ha de concorrer ainda 
·para a. realizaçãG destas esperanças que en 
afago, exigindo que nas tabellas explica. tivas 
as d.espezas sejam e~pecincada.s e as explicações 
satisfatoria.s . 

E' 'Verdade que este trabalho é feito pela pri
meira. ve~ ent1· G nós, e p<~.r~\ primell-a. Vez é até 
digno de louvor ; mas eu veriJiquei algum ar
bitrio na esJ!edficação das despezas e algumas 
contas de cheg:ar. 

0 SR. À.."\"DR.!.DE FIGUEIRA:- Prestaria um 
serviço.indicando, ,porque eu tambem verifi-
·quei.; não é caso para louvar~ · . 

· O SR. ANToNio DE SIQUEIRA:- Eu poderia 
apontar ; mas tenho tanta. con:fiança. nos encar
l"egadoJ deste trabalho q11e me abstenho ·de 
fazer. E' a pl'imeira ve2:,e na seg-und11 o serviço 
seL':i. com certeza m.uito melhorado. 'E' preciao 
qae não haja aqui (apontando para as tabellas) 
arbitl"io e menOR conta de cb.egar • 

O Sa. ~"DRAll! FLGUEIIU.:- Ha ·verb~s de 
quntro e cinco mil contos sem esp2ci:ficaçiio. 

O SR. Á:\l:ONIO DE SrQuJ:Iiu.:-A maior paJ"te 
das explicações dostas bbellas niio explicam 
couso. alg11m:l.. E' preciso qM sejam saruf~ 
torias pm·a. servirem de fonte segnr:~. de infor• 
maçõea á Mmmissão àe Ol'~amento e :i ca· 
mara. . 

Já. que fallo lia. comlllissil'~ .de orçamento, 
permitta a. camara. que eu amda aponte al
gtunas modificações, qua pódem ser feitas com 
o fim d1 fazer passar o Ol"Ça.mento nos qnatro 
mezes de sessão. 

Na. Inglaterra não ha commissão de or~a
mento, como nós sabemos. A camaL'a. reune. se 
fóra das horas de sessão em commissão ; e como 
nio são mu.itos 03 que se dão ao .estudo dessas 
ma.terias, não ha a desvantagem . da. grande 
agglom~r::.ção, porq_uo ficam poucos. Estl!rla-se 
a orçamento, e só aquillo $Obre que :não pôde . 
ha.ver acórdo e cuja. importancia é grande, fica. 
reservado para a discussão da camara. Jà. sa vê 
qu.ão facil se torn> ttssim a pa.ssag~m do orça
mento com ess::l trabalho íóra. do recinto da ca
mara. . . . .. . , 

Eu desejo conservar a. commissão d<:l orça.. 
menl;o, e podemos faz.3l-o, admitt.i:ildo, então, o 
systema n.ustriaeo,que é·o mesmo da Ingtater~, 
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com a. dül'eren<}& de ter a commissão de orça
mento ; esta. reune-ae fóra. dvs horas d& se:~l!ão, 
annunc.ia. as sn·as reniúões pt.rá sor em pllblicaa 
pa.ra toda a. camara. ; ·comparecem o:~ que silo 
interessados 1WI ma.teria.s do o~çamento, dia
cntêm-se 1\S emendas, são aceitas ou regeitadas 
e liea.m Nservadas aquellas, sobre as quaas não 
pôde, ha.ver acõrdo e cuja. imiXJrtancia as torna 
dig!Uis de discussão solem:&~ e. · 

E si en tiver a b.onra. ele pertencer a esta. com
missão na proxima sessão, · propor~i :~.os m!l o.s 
ccllegs.a, uma vez que não é pre~ a. r eforma 
do regimento, fazermos as nossas seasoo~ neliL'\ 
ca!lll á noite;anntUJ.cia.ndoa.reuniã:oscm.pre que 
que se tiver de discutir qualquer p a.recer . 

.Assim o tra.b!ilho será muito ád1antado ; nós 
eliminaremos muitas em~ndas e f!l.cilita.rernos 
a. passagem do orçamento. · 
E~tes di~nrsos long:o~ e luminosos, que são 

aqUl profer1d~s a proposlto do orçamento, , ~lio 
:wuito uteí.$ para esclai"ecer e c mesmo forlllilr a. 
e opiniio .; porém peccám mortalmente peb· 
impropriedade da o~~~ião. · · 

' Oro., senhores, nà:o há a&aumpto :tlgum quo 
não tenha. mais ou menos rel:tção com um dos 
ramo$ do serviço p~rblico. Pois bem. ; quem 
que-r e-xpl.ún~.r um assumplo desses, reserva-se. 
para a occasia:o do respectivo orçamento, c to.
xnoll aqui um cliscurso longo, muito luminoso, 
capl!:~; de flu.er honra á tl'i~una de qua:lqu~r pa.r· 
]ame~ to, mas que proferido na di.Bcusão do Ot• 
çamento tem o defeito cdpital de rouba1· umA 
grande parte do escaiso tempo. · 

Nós, julgamos que . discute o OI"çàmenio dB 
justiça quem faz- um discurso sobre refor!lVl ju-

- cliciâria., quando o orçâmtmto não faz reforlll:l 
alguma. jud.iéiariá. SuiJpõe-se entre nós que 
discute o orçamento da. guerra. quem fallá aobro 
orgà.nizãção mililàl" j e quanto a.o orçlnnento 
da a.grieulturá, então nãó ha nada que n!o 
caiba ab.i. . . 

Etl, .. creio que a; este re11peito podemos m~
difioar. profundctmen te os nossos costuiaea par

·rámenta.res, · :no sentido _da cumprirmos .UJn 
de,·er comxnum., um dever imperioso, qmll 
é -~ . da votàç&o ll.nnuâl do orçamento. 

á ·limitaessemos · a. ·nossa discussão d. utili
dad ~ · e neces&idà.do dos s erviços orga.nizlidce, 
c 9. dospezfl que . coin ·clles se .fuz, por corto 
quatro: me_zes eram de sobra: pára âmbás as 
cásas do parlamento: · 

· A. .utilidads do sel'viço é ~- razão d<l: despem 
e a :aecessidále da despe!l:a o qu~ justificá ·a de
Cl'etaC)IiO de. impostos : sejam estes . OS ,limÍ~O!l 
traçados á. Sl'ea do nosso debate orçamentano. 
Não·concor:làm' os· meus nobres collegas '!E 
si assim ÍOSB'l, os quatro mezes não serillnl de; 

. sobra pára ã di.scussão do orça.m.enlo J . . 
. O Sl\.: · M.\c-Dowl!lLL .:-E' p~ecí.$o quc·o go

verno nlío· organize .ser'Viçoa· no orçamento ;
esta. é que é e. questão; · 

.. o sa. Az..-r<n\'10 Dl!l srQUEU. : -ACh& v •. Ex. 
.que á or~a:iiização de serviços no·orÇilmellto.é. a 
causá dessa' demora.~ ·· · . 

o Sa .. ~IIL.o:..ooWELL:~sem d~vim\ <1Úo é. (llcr. 
outros aparte$.) · 

v. rn • ....;.33 

O Sn. Am:oxro DE SrQUE~~:-Nii:o ha duvidl, 
eon.cordo com VV. E Ex. em que é preciso .que 
não sa orgàn.ize nenhum serviço no orçamanto. 

O Sa. ANDilAI>z FrOOEm.i. :~Essa ti o defeito 
Cápital. O goYerno quer orgaui:~;:~.r serviços no 
orçam.,nto, c não é possivel dciu.l." passltr isso 
St!m exa.me. (Ha outr()S ~a!"tes . ) 

O SR; A.'\-raNIO· DE SrQUEnu. : -, Vou res-
pondera V. E:~:. . ... ··· 

O Sa . MAc-Dowxr:.'t::- Não contrario as 
eonsHer-.ições de V. Ex., digo, porém, que a. 
~usa principal disso á o governo organizA-r 
serViços no or<;.amento. · 

O Sa. A N-roNro DE SIQUI!:IU: -V. Ex. quer 
't\lll cxe~plo de que n.ão ti esa~ o malsómcnte . 

O 811.. ~IAc-DowEt.L :-Eu não disse ,.que é 
s6menLe ; <lisse. que é a prineipàl caua!!.. 

O Sa. A.'<TONIO DE StQUEtRA : - Nest<:l orça:;
men ~o d~ ful!endn niio s~ · orgãni~a serviço 
ci""ctm. · 

Eu, como relatllr do parecer, e não·querendo 
uz:ii" cln páhvr.1. senão pelo dev e-r de fB.Uàr, só 
desej:tVá pedil-a quando llSte parecer fosse im
pugnado, e ps.ra detfendel-n ; mas creio que, si 
me tivesse reservado sómP.nte pa;ra ãhi, 11i a. 
:ipresentaçíío de emenias mio me obrig~S9e a 
.u;;âr d:J. palH~l'a, seria: precisa a~:irdar o discur
so do nobre deputado pelo i" <li~tricto do R.io de 
.raneiro; parlt poder !aliar ·sobr~. o or~mento, 
pol' m:ús tarde qu~ S. E:!. fallasse. Estou íal
lando depois do 4° ou do 5• discurao, c o pál'ecer 
riind;( não foi impugnado por ningu~m. 

O Sn.. C.U\V.AUIO REzBNDE ':-V. 'Ex. é o 
3o orador. · . 

O Sn.. ~IA.ç-:E>ow.ELL: - Não acho· que o l'!r-
g1l!llen to colhn.. . 

à Stt. AmoKI O DJ: SrQUEtRA :- .Colhe ; por 
que, si o honrâ·lo deputado pelo 11• districlo do 
Ri. o do Jánoiro, que a. uJeu ver, permi tb S. Ex. 
quo diga, t~UJ coneorridil par·a: prolongar a dis
cullsrio do orçau1ento, rêservando eempN pára. o 
fiUJ. a sua vez de .falbr (J>!Zo apoiados). .. : · 

O Sn.. ANlllUDE FrGül!:lll.à :- Si o f&Ço,é por
que estou conscio dâ lllinh& insuffi.cieuci.a ('14'o 
apoiados) : não tenho o direito de uzar <la: P.ala
_vrá ae.niio quãudo os . meus collegl{a não. a. 
·querem (não · apoiados): fallo qaando mn
guem quar :fala.r. 

. 0 SR. A..'\"TONIO DE -SIQUEIRA: - Jslo nã:o é 
r-d~ão. A p1•ecedencia nesta.s questões, senho
res, não póde ser regula-ia. pela modeqtip. de 
cada um de nós, i:oas pelo devér que se.tenhá a. 
desamnenhar ná trib\1n&. V. Ex.. é o encarre
gad·J peb .pposição couse1·vadora de criticar os 
serviços e .de ápresentru: ás emendas. O debate, 
por.tanto, devia. comc~r por V.~- •. 

o SR. A.NolU.D:m FrGuEi:u : - Não, senhor ; 
®vo fallar depois' do : todos os meus_çollegas. 

O SR . . ·A.v.ro:-10 ··DE SIQoEm.l:·-. ·-· entre
tanto, V .. Ex. .se ·guarda sempr<:l para· ocfim· da. 
discussão, quan~o e,stà deve verllal',jus~i:nente 
. !Obre essas ém.0ndas . q_ue ro ·por v . . E:c. 
são aprGSGn~dú,il sob~G esses diyersoi ~&rVÍÇOS 
que só V. Ex~ a.nãlysa; · · · · 
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O Sl\. ÀNDR"-»lli FrGU:!liR.L : - Tenho po1· :fim 
colher as lutes dos outros • . 

O S~t. ANTONIO llE SJQOIWU.: - Q;uiuto ao 
-voto do or.;amcuto, nós te1nos aiud:~. \llll!l jrre
gularidadll c que ss d.â. p1·esenteruente ; p:..is 
estu.tnos di$autind:> e votando ~.;ma J.lropostá or
ga.uízad;t, M n1ai:s de sais meze!S. 

O S11.. ANDRADE FrGo~~:nu .. : - P.wo. um e:s:er-
. . cicio. ~uejã. C.)llle~.ou. · ·· · ' ·· · · 

o Sa. ANTQxro DE ···sr~uiRA : - Ora, e;,te 
es\)a.ço de telllllO, entr~ :i organiz:J.ç?h ela fll'<l
postá .c a sua votação, concorl'e muiw.s vez~s 
pilra que o 1\0sso -..:ato 11~0 _ tenhá b~e~ s eg-ura, 
nli:> s2 p03sa apall),l' em 1llformáçoes cerMs, 

· porque a. pt'O[l0St1 de nuiis de seis tncze.s j.\ 
pód~ esl.ár em COIU}llet::J des:~.ecürdo c:>m a 
realid9.de. 

Isto é uma grande ir~cf:ulo.rid,\de. 
Temos o.inch outra., o e;ttl- p:~.r .\ mim é á 

maior de todas ; depende infelizmt!nt~ de re
forma de lei. 

Digo infelizmente, por<pt'l nóa somos essen
cialmente rotineiros ; no Brazil eondcrona-s ~ 
una•voce, uma instituição quo.lquer , m:~.s 
:lf!rontando a condemnação ; eral clla se con
aerva de pé por largos annoa, e o mais la
mentavel é .que essn. conservação e devida, 
não ao amor do que elâste, lil\!.15 á preguiça de 
emprebellder a muda.nça. 

R.e:firo-me :i verificaçito h recaita o despeza ; 
nõ• nos achamos, a. esse :ro.spcito, em um atraso 
lamenta.vel. (Apoiados.) . 

Decretar a receita. e a d~speza. a.nnaalment~ 
pelo p.arhmento, é uma-precaução ~alular; ma~ 
ver:i1ic 1r a re:iliàa.de da s.rrecadação e elas des
pezas f.·itas, é um:~. precanção muito maior, 
muito mais importa.nle, e se1n a qual a pri
lueira torna~ quasi illusoria. (Apoiaclos c 
apartes.) 

O Stt. A."DIIAill!: FtGUEnu ; - O pro~ramma 
de i868 t:uu"bem trata. v:~. dis30; e n:~.d;t fitera.m, 

·(lli!. OUCTO$ apa1·tes.) 

O Sa. Amo:sto DE S[QUI!IR,'I. ; - Pe~o a:>s 
no'b1·es deputldos que" não me al'rastcm p:trn. 
esse terreno, não ine provoquem :. f:~zerrecri
minações partida.rias, o.s quaes eu ~~Ulp?e 
evitei e evit.o,morroent~ diScu<indo o orçamento. 

notaria com sr.lisfaçl'io, dig-o. si a pa1·· della l!io 
viesse a maldita diffel'ença do cambio, lembrar 
I! ch:1 ~do pnpel-moedn,cujos effeitos desastro3os 
v~o desperta.ndo um clamor &-el"aL (Apoiados.) 

O resg-:Ue d~le emprcatiruo de 1852 m~ 110-
deria autorizar a. dizer ::.lguroa. c ousa sobre a 
con-versã:> da nossa. divida. Abstenho-mo de o 
fazer, pois alé:n d:1- ftl-lta. de_ !empo, quoro obe
-decer :~.o meu ·proprió programma, limitando
me e:~:clusivamente ao orçamento; apen3S .no
tarei qu e n~stl questlro tenho visto esquecido o 
ponto quo para mir" é rua.is importante, isto~. 
o diNi to que tem o contribuinte de não pn~ar 
pel:l. divida pul.Jlica juro maio~ do que o cr~dito 
q11e O· paiz encontra. no mer~ado mone~rio 
(apoiados}. serupre que a cotação supe::ior d os 
nossos titulos d~ dil'iilA affi rm~r co.m seg-urat1~.a. 
este fo.ct~. a cou·(ersã:o é um direit.ó dos c~nt.J:i
buintes o un1 dever dos que govet•na.m. 
N~ conversã~. como ella S3 faz, istl é , cotn. tt 

faculdad9 pa-ca. o cndo1· df) proferir o erubols:> 
dJ capital, aqudl-e direi to do cO!ltrlbuinte ô o 
mesl!lo d) t O!l~ dcyedor · pagar o seu debito, 
quá11do o c:mtrario ll:IO foi estipul!l~o ; isto é, 
quando n lio s; estipulou axpr essamente uru 
prazo, ·deutr;> do q_u:u não se faria o pa::,"ll.mcnto. 
(Apoiados.) 

Mas. e u devo limitar-me a. ilar e~l.'licações 
s.:bre o pa.recer quG se discute. 
N~ § 5•-Cú:t~ da. amol·tizaçã:o-h:.. uma dif

farcnça pa1·a zuenos ns. proposta qu~ se dii;cute 
e a.colllmissão ainda fez u rna liGq u~na ·diruillu.i
ção nâs despezss de e:tpedienLe ; ~as eu cito 
cstG paro..g-1-apho sózneu te para ·dizel--qu.e entro 
em duvida sobre a u~ilidade desta t·epartição. 

Eu creio mesm~ quz dentro de pouco t"érapo 
talvc<>: cll:>. não eJ>i~ta, porque deste paga1uento. 
dejut·os da. divida publica: póde ser ene3-negado 
um eStabebcime!lto bancar ia o do pa.pcl- mood.a 
ne$sa seu rost~ <h domínio, pois, estou cert' de 
que jà . começou parn. elle li lv.r~ da. agonia, 
podill. eacarreg11r-seo thesouro .. Portanto, entro 
em duvidá ácerco. da. utilidade dessa ret•1r - · 
tição. · 

No"§ s~ a. cornmíss!Io diz .o segu.inle (li$): . 
<1. A. commissão seu ti u-se tri-;teme.nte imprcs

siOJlada. por tão_ grande :lugmerrto u a. dotaçito 
d~sta vet·ba, q1:1.,tndo : h<i decorrido Uill. anno 

. I . . 

Entretanto, senho~es, ~ re;;peito de orç.a
men to, nóa não estatllOs lã.o a.trasudos como 
tenho ouvido dizer, mesmo em relaçãl! a povos 
mais civUisado;. · 

<l.penas . ~ · . 
Senhores, exprimi a verdade qUli:n.do dis(';~ que 

fo~os trist~mente impressionados por este atl
grocnto de 147:000$ para o..posontadoriás. 

O Sa . CAl\VALllo.R.ErEN»E dá u1u a.:_;)arle. · A hora., porém, est:i:. adhmlada, e eu quero 
adiantar o trs.Çalho,-dando algumas explieaçõe;; 
sobr~ certos poo.tos do pa.re~er, e apre>entando 
enlendas nova' para qn':l tudo isto seja submet
tido ã. critica do illustre d ·puta_do pelo Rio d~ 
Jan8iro e dos .que s~ seguir~m. 

Noto i amara, em pl'itneiro log.,r, que o 
augmento de quatro mil e novecentos contos de 
ràis, desprezada~ o.s fncçõet , que se dá ncstll. 
proposta, differ~nça p~ra mais s obre a despeza. 

~ votada • procede quasí oxclusi vament~ dos 
2; 700:000$ para o r esgate do e1npNstimo de 
f852, e da mil 1 tantos contos que se exige uJ(I.ÍS 
p~r« a fatal dilreren!}, de ct~nibio.· 

Eu notaria este facto, de pro~.edér :i dill'eren~ 
paramaii ·do rGsza.te .de um empresrimo; eu 

O 5a. ÀNTONIO DE SrQUEtnA: - Na:o collo
quemas ~ questão ·nesse terr•eno estreito e en
candeceute. (Ha outros apartes. ) · 

O nolu·e deputado que1· comparal· este dornt- • 
nio liberal com o que s:->ria o das suas idéas \\ 
do. seu DIOdo indiviiiual de l'~nsar, ou coiD. :JS 

praticas do seu p11.rtido no poded Si aceita a 
responsabilidt!de .o do pru·lido ã (!Ue pert~n.ee, 
\'ll.:Uos então c~tu;:arar cs dous pártidos qual:do 
no gon.l·no , e ou lb.e dccl!l.l·o atô que, da pas
s:ldá situt~-ção cons2rvadoro, escolh? â peuo.s um 
ministerio, bilSta-::na o do 7 de l\{o.rço. (-.\partes,) 

Senhores, eu encontrei o ío.eto que n:to e 
nov·o; lamentei- :>; r~sta-no5 faz~l' l'otos [Ja.ra q1l.e 
elle ll~O se ropr·oduza, s~ja qu.ai fór o governo. 
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1\Ias, como ia dizendo, este tópico do par ecer 
se 1weaue a e.> to outro do § 13, em. que a com
missão diz {lê): 

Eu d~chwa: a commissão de orçalJlento JJJio 
tem Jl!lnl podio. tct-, nas condições om qu'll trà
blilha, dados pa~a l'elluzh· a dota.çlo des~~ vo1·1Ja 
E'1>1•eciso quo esta l'CdUCf<ão,a 1\ão querBr cortar 
tt c~u1o, se,ia precedida de um estudo miu.u.cioso 
~leste -~erviço que é comr>licadissimo. Apoiados.) 

A COlllilÜssão l'<lC~nhecl o excesso, J)Oi:cÍJn, 
uão pó:le cort::npOL" falta de dados rara julo-al' 
do Uttl& justa 1·cl u.cção. C:u confio que o h~n
ra.do ministl'o da fazendtl. diSJlUl!to, como C$t:i, a 
ewprol<ender ri · o1·o~a economi:., mnuélm·n prt>
cedel· a um estudo ua3 re ;:at·tições subordinadas 
uo 1uini~terio d'l fazenda, porque·illcou t2stavel-
1neute o pc~s~al é ex.ces8i vo e a. despez;í do ma-
tet•i>il tn.mbe1u. ' . 
· Senhores,_ este augmon to crescente de pes
soal uas repartiç.õas publicas, é uma con~ 
quencü do sy6tem:~. de lutolln. &iminir;trali.va. 

·que. requ~1· utu exercito nuuwroso de fúnccicr 
mi;1~s P!l'l'a poder pcmear, re110Iver e_ obral' pelo 
pa1z 1nteu·o. 

V. Ex., Sr. pr'esideute, sab~ que é ..o poder 
central quo cabe conhecer e satisfaze1· a.'! ne.
c.2ssidâdels má.is üisignificantels das locali<lades 
mais remotas ; elle não está. li, elle não vê, 
mas é elle que tem de provideJJciar, poJ'QUe só 
elle póde. Ja. vê V. Ex., que este systema: de 
!i~millish'll-ção requer um pes.~oal numerosi&
suno ; e· tod~ de[l enden te de . um pocie1· uni co . 

Este augmento c1•escent~ de pessoal, à ponto 
de fazel' do fD.llcciona.lismo = indust;ria e lilo 
activa,e 1:1- chg-a mais repugnante das que o. tu
tella administrn ti V<l. causa no organismo so
cial ; sobl'stulo em um pa.i1> como o nosl!O, 
onde as yetrladeirasindus~rias nito florescem. 

E . de todas llS Mnsequencias ilesastros9.S desse 
11ystema, aind!l. não é esaa a mais f11nesta., m.~s 

' 1im aquella que aca.ba por destrair todas. capa
cidade de iniciativa, nos eapir\tos. Mas essa. 
é <iin!iia ~ugna.nte. · Ess9 :niniqaillo.m~nto do 
esptrlto de mdependen~ia no animo do cidadão ; 
ess:~ humor sorvil_de <j.ne se vai _pouco e po_u~o 
satart\ndo o corpo ln\eU'O da naçao; essa aetm
daJ,~ improductiva de uma multidão d•l soli~ta.

.dores, s.ctividade que ·ttgif.:l. o paiz sem fecu::x.-
dal-o.-.. • _ ~ · 

Es3á induàtria,_seilhores; oncerraaté um peri
go pars. a o~d.llm.eu"blica, pcirqu~ afi.nàl de contas 
o numero dos empregos ha. de ter lim:it~ s uú es· 
c:tssez do thesouto, ao pa&so q u~ o. ltuu1ero dos 
pretendeutes hadl.' augmentdr indefiuidnmeJlte . 

Senhores, um. dos escla:~ecimentos novos a que 
m~ referi é que dct()rminanrn a. apresentação 
de uovaa emendás, vêl'S<i sobtG o po.l'li~plio 
eüt.s aposentadorias. Tendo verificàdo que no 
orç.:~-mont' llnvia uma margem de 57:000$ 'parli 
o fntur.) e!ercicio. tendo sido jil.. di.speudid.~s 
destes 57:00~, i7 pelo ·miuisterio 21 de Ja
ucit<•>. f~rmulel uu1a cmeuáa, t~duzindo a verba. 
de 2i:OO(l$, d'oude resulta ·que o actual minis
te~<~ tcrli ]!ara. o e.'ercic1o qt:e jà começ~u 
a-penas 13:000$ para n.posentadoru.s, do tod'IS os 
1uinistcrios. O nobre i)r~çlQn t e do consclllo, 
lll1iniíestâudc-me o seu pen&úuenl<> a esse res
pei_to, disse-me q tt.) , colllO",Ji h:lVia procedido na 
rulmj nistm~o da B_ahia, le~;u·~ a &11~ r_eeist~ucia 

às' aposentad:>rias ate à. crueldade, no q11e 
S. Ex . é dig-no de todo o louvor. 

O Sn.. Pni!3toENTJt oo Co~sl':LKO : - hso 
si ~ni~ca a dísp~sição em que ru~ acho a s) c s 
resp-,l to. 

O Sn. . A:-;Toxro nÊ SrQOEIJU. :- Dís'losrçt!o 
CJ_U3 é .muito louva v •1. A palavra-~ru ~ldade_: 
<l d~ \·. E~ .• <llll!:o lhe devo ra~u znar J>arqlla 
Thicrs fnll~va. de t~~ocidado. _" - ' 

O Sn.. A~DIU.D:E F!GU.E:InA.dá, um a1>arte. 

O Sn. A.\'To;;xo DJ: SrQUEI.IlÁ : -Perdão ha 
apo iOlltadoria.s qu~ não) podum d lcli:s:a.r d/ se~ 
conoedi<l~~;s P?t força.. da bi, o ~ nobr~ deput:~do 
pel~ proYlllCla do Rto de Jaue1ro por certo nãQ 
pret•·nderá uma reducção maior do quo esta 
qu~ doh:a ao governo apenas 13:000$ p;\ra. apo: 
seu tadoriM elll. todos os m:inist.:rios. 

O Sa. ANDH.U>E FtGU.Biru. :-Eu não lhe dei-
xavanMa.. (Riso.) · ' 

O Sn.. J. ?zNIDO :-En~ a.iuda e mais cru~l 
do que o Sr. lllinistro da íazl}llda. 

O Sa. A.~o~Io Dl: SIQUEnu : -No § iO
Th.esouro ua.cional, lamenta a. colllDris~o que a. 
despeza .de 38:400$ com a est:ttistica de com
mercio ma.ritimo, não ten h~ ~ttilida.de corra• 
pondente, desde qu~ a sua publicação é feita. 
com um constante atrazo de" i O a.nnos. E collJ.
JWeheude n CJIU1.2.l'& que em \ll-CS condiÇÕGS el!a. 
é ullla. inutilidade. (Apoiados.) 

O S11.. ArroR.I .. DE FrGuEUL\ ;-E pela mall<!ir:~. 
por .qua é feita, baseada ~oa balauços. 

O Sa. A.-·n~Nro o:c SrQUEI!t.1.:-Apoiado; mas 
basta a razão do a traz o na publicação para tor
nar pat;nl~ a sua inutilidade_ 

Eee.l. estatisttca.· co:rio hás 3 de calculos Dão 
póda servir, des.:Le q\\9 os d:ldoa que elb ofl'e
r~c~ não são r eoente.s. (Apoiados.) Quo al le
r:íçâo n iio põ:lerá soffrer ciu i O :~.nnos o com
m()rcio >llariri mo e:n um p 3.iz novo como o 
nossoJ (.4poiados .• ) 

Estou info:rma1o de que a. secçã~ de estatis
tica uão receba todas <ts informaçõ~s n':lcessarias 

·para · organizar uma. eata.tistica ver.iadcira, e 
suppre cSS!I. falta com os balan~s do thesouro, 
de modo que em parte essl estãtl.etica é imagi
nat·i!t. 

O Sn.. A."oiU.hE FrGou:em.~.:-E cust.â 38:000$ 
qattndo podia c uata.r !8:(}00$000. 

O Sn.. A~T01•fro o:si StQUE!RI. - 36:000$ par8 
a publil:-'ção e 2:400$ d~ gr<ttificaçio ao cmpre-

. gado dello. encarNgad~ . · · 
No § i2-Juizo dos fei to~ da fazenda.-En 

subscrevo i 1Heira.mente o que à e!te r espeitO 
diss~ o nobre depute.::lo r>or Milla~ . · 

O Sa. ANllR.,Ol!l FllfuEUL!.:- 0 jo.i.zo dos feitos 
õ· necessario e deve ser desenvolvido~ 

OSn. ,1r,'TONlo l>E SzQuBIIti.:-Qmlnt1 &irre
gulm·id·lde das . custa.s percebidas pela sin111les 
exp:!di.çiio dos llla.udlidos, é mgente q_u 'l se ~vite 
tal n,bll.$), e conüo que o nobr;l milUStro da :fa.-
2:t:Ud;~ towa.rli a~ providenCias necessarhs. 

Õ Sn. DtrQUI:-Esnt.I.D.t Thtu!lU:- Note o 
nol>re ministr o qu~ é um seu. . amigo que dU: · 
ish. . 
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O Sa. A.'ITONro DE SrQt:EI&I:-Pois, si eu 1 O SR. ANro)):to DE StQTJEllU. :- No § 3~ a 
eollfio nas providencias, é po1•que conheço .as 1

1 

commissão, tau1bem info. rroad. á de que actuál
boa.s dispo~içües do nobre ministl·o, e o meu ap- meu te se fa~ llQr vez uma ou Juás e:xtracçãcs 
pello é aote5 um testenlllnho dessas boas dispo- I de lotel'ias, e de qUê o omprQga.::l.o do thesomo 
sições. lli!o perde um c~itil nos s~us vencimentos pelo 

o SR: DuQUE-ESTB.ADA TEn:~rRA: -E 0 meu 1 fuctO de s~hi:_ da :·ep~rtição p11ra .fiscaluar á 
-.parto 0 para q119 ello.s sc rculnem. mesn~a e::_tlaeçao, r._dnzm a despeza com essa 

fi.scahzaçao de 2:400$, que et·a, a 400$000.-
0 Sa. ANTO~"Io nl!: SrQ.ull:rn.. .. :-No § 21 a co1u- . . 

)llÍS3i!o de Ol'Ç:inu;llto não--concorda co;u 0 aug- O ~a •. AN~llAn_E F1GU~IIIA :-,Convuilia.autes 
menta de 25:000$ pedido na p1·oposta.. supJ?l'l.lllll' ; 1st~ ~ un:ta suwcura. .A fisc:"lizaç'ão 

Esto p:tl'agrapho tl'ltta d.~ ajudas de custo. devo ser fetta. duectámsnte pelo thesowo. 
Convido a attenção do nobJ'e minist1·o p:.ra este O Sa. ANTONIO lll!: SrQOtiRa :- Bem ; mas, 
ponto ; poi"que estou info1·m1do de que da-se importando <ma fis~lização a sáhith desse em
ajuda de eusto ã emp1·egâdos de faz6nd.a. r~ mo- p1·eg<ldo do tb.esouxo, a commissã.o conserva os 
vidas a pedido, e ate mesmo no caso de acceBso. 40{)$ para alguma pequena despe~a. 

Me parece que as :J.jud,ts de custo devem ser Senhm·es, na ''erba-Thesourarias de fli?.Bll-
limitadas aos Clll]>reg-ados em comcnissn:o do gc-- da-a co,umissão apresentou e~ue11d8. elevinclo 
vel'Jl.O, ou .quando u mudanç.-1. nõo melhora os a thesouraria. do Pará. á 1• o1•dem e á theaou
vencilllon~os do e:lllJl'cgado, nom foi po:· clle riwia de S. Paa.lo á mcsmá ordem da. alfandoga 
solicitada. • rlc Santos, isto é, 2"' classe da ta ordem. 

O SR. ANDR.l.D!i FrGUElRA.:- E convidam a 0 SP.. A"DRA])E F!Gtll:Il\.!. :- E a do Pal'á 
pedir remoção aó para ter ajuda de custo. à. mesma ord~m das da Bahia e de Pern8.mbuco~ 

O SR. A.'i'IO::<IIO Dll: SIQUEIRA.: -Esta verba na h to é nntiLo. 
lei vigente foi dotada. com 50: 000$ ; a. commis- 0 S11.. ANl'OXIO DE SrQu:~~:m.!. :-v. ·Ex. ouça. 
são entende que deve íiear nisto e rectlfla o au-
gmento. A. classifi.Mção dessas repn1·ti~Õ\l s exige gr:ln-

§ 30-Verba Obras. de alteráção. A thesouraria de S; Paulo so:i!'reu 
A comnús;;iío pro~õe um nugmento de por muitos unnoB a posição irnmerecida de 3& 

8Q:J)O~$ para a. ediG.c~çiio de um edifi.eio onde classe da i"' ordem,danrlo-se até o facto de estar 
funccione s. cail::a. economica. e 0 lUOllte de s.oc- classificada abai:to da a.lfandeg-a da mesum: pro

víncia ••• corro. 
I, O Sa. Ali'DR..l.DE FrGo-Enu :- Re~ârtiçiio so.· O Sn. .ANDRADE 'rGU:E1&~ :-Ni!o a lotivo por · d 

istQ. • ~erior cte· ea.teg-oria inferior á. su'bor ma. a. 
0 Sa. Am~L!.RDO DE Barro:-E'da thesoura.ria O SR. A,.,"!oNro DE S"IQilElÍu:- Não podem 

continuai." no pavin1ento terreo dacamal."a. O es- do Maranhão. 
paço falta. para a cmaara e não chega para a. O Sa. ANTokro DE SIQUJ!!IRA. :-••. e a. baixo 
eaixu.. (A_pa1·tes.) da thesouràri:J, do Maranhito, como bem nota o 

O honrado :i •· secreta.t'Ío dlt cacual'a tem r e- nobl'e deputado, a q_u:U eutrata.u~ lhe está _ 
clamado mai.s de uma vez neste sentido, e a muito e mui to inferior. · 
caixu. economica. clama pela ll\Udança, pois 0 SR. AlmLJ.RDo DE BRrro:-Quãuto á l"enàa., 
esta imfurnada nesro and:\r terreo e em pessi- sem duvid" ; no rn.ais póde _estar saperior. 
mas coudições: e póde~se docrctaJ•esta despaza., 
tanto mais quanto \-a.mos. ~Pl'o,·ei~t~r terreuos O S:a. ANTilNlO Dl!; SlQUJ?;IRA :- A ;eomrnis
gratu.itarrient~ concedidos por doa~ão de Sua são elevou a thesouraria ·de S. Paulo à meama 
Magestade o Imperado!·- categoria da àlfandega. 

O Sa. ANDRADE F1GUEIIU:- Que façam a O S.a. A.~"DR.'.DE FmuEmA :-,- Mas os nobres 
doação, w.a.s que não pese o edi6.cio sobre os deputados pol' S. Paulo :uão,.l.lstão sa.li sfeitos. 
eofres publicas. . . 0 SR. ABELA.RDo D;E Bam :-Não esl.amos, 

O Sn. ANTo:-;ro Dll S!QIIl!'.Ul..-1.:- Nesta verba. sem duvida nenhllll:la. 
l)retGndo offerecer uma sub,emend~ para a re- o Sn. A~o--roNto Dl!: SrQtrBilli :~ A thesoura1•ia. 
ducçiio de .56:000$ destinados ã. l'()construcção de s. Paulo tem direito· a reclamar ainda. uma 
d~. alfand()ga do Espil'ito Salüo. E' v ct·da.de c1ue olevação, eu 0 reconheço. 
ella preçisa. de reconstrucção, mas ta.mbem à 
verdnde que a :l.lfundega rende 60:00()$ e quasi O SR. AKDRAD:E FIGO EIRA:- E reclo.ma.; há 
metade dessa renda á absorvid~ com ::1 despezllo ahi dua.s emendás !lpr~sentadas. (E a outros 
de TJessoal e matedaL . . apartes.) 

Estando:. a.li"ndega. fllncciouil.ndo em edificio O SR. ÂNTO~lO Dl!: SrQUEilli:_: A tbesouraria. 
cujo alnguel e inferior .ri metade do ju.i•o co1·- de Mi.nas tambam se apoia em bons argumentos 
:respoudeule ao capital e:rigido: pat•a essa re- pat·a pedü· uma ebvação, e ha. uma emenda: 
consll'ucção, c não estàudo mal colloca.da, po1·- neate sentido; a tbesoul'at-i.a do Ce8.rá d~ mesmt> 
que a sua receita é insigni:ficnnte, me parece m~do, apr·esenta.ndo argumentos que 1>ão con
que esta despel:a n~o tem justificação, e a com- vincen~~s, de q11e se acha injustamente classi-
missão as~>Üu o .eo.tellde. fica dá-

O sa·. A.-;DilADE FIGI:"J;:Íu:..o.. Deixem ]lara A' vista. disto a e~mmiaaão, de MCÔl'UO coro o 
~ttando se· abrir a GSll'ada da Victo:ria á. Na.ti-1' honrado mini~tro da faz~nda, entendeu melhol' 
vid!ld!!. . supprimir a: ol~vaç!o .da the8ouraria: do Pará, 
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deixand~a. onde se âcha,e apresent.:J.r o seguinte 
additivo (Zé}: · 

c Fica. o .foverno autorizado a l'ove~ as tab~l
las annexaa aos decretos n. 524-'l, de 5 de Abril 
de i 873 o d) 2 de Ag.osto de i376, !stab~lccendo 
nova classificação para as thesow·a1•.i.as de fa
zenda e alfa.ndegas das províncias, e podendo 
augmen.tar ou diminuir o n.umero dos Nspecti· 
vos elll.tlragados, nomo formais couveni~nto ao~ 
interosSGs'dó serviç); devendo ser sub:nettidns 
a.e novas t&bellas à ápprovação. do pode1· legis· 
!ativo - ., 

O Sa. ÁNDB.Aor. FrGtrEIR.l. : - Porqlle é que 
V. E:r.. nio faz isso e ao.toriu o governo a 
faz~r 'I E' mclho:r ; trata-se de inicia. ti vá parla
menta.r . 

O Sa. ANwmo DE StQUlliRA. :- Pel'<lão; uma 
boa cla.esificação depend!! de escla.I•eciraenflos tiio 
minuci0906 • . • 
. O Sa. ÂNDIUD:E: ~G!J];DU.:-Nó$ o.a pouuilllOi 
~- . 

O Sa. AN'l'omo I>:s StQUJWU. :- ••• quo ó 
preciso que g :)verno os reclaille, afim de Cmr 
um estudo consciencioso para que não .se de 
alguma injustiça.. 

O Sa. ANDlU.DE FIGUJ!llli.A:- Ahi estão os 
ba.b.nços; todos os dados quo o governo pó:le t1r 
nóstGlUOS. . 

O Sa. ANTONIO nE SIQUEIRA.: -· Destl~ que . 
a autorillaQào obriga. o governo a sul)lnettei' :10 
parlamento as n.ovns tãbellas, que tiver do Ot"
gauizar, está. claro que.é um meio de pl'oceder 
eate muito mais gar<J.ntidor da justiça. n!l clniS
siftcaç§o das repirtições. O governo fs.t·:i s: 
ela.Miflc.&ção conforme os dados qu' tiver obti
do, e virà ao -párlamento:esclarecer o usum
pto, dando á r azão de S&l' dessa classificação. 

A thecou1'aria tle s; Paulo ficn. elev:~.da n 
mesma eate~oria da ali&JJ.dega. 

A thesours.da do Pará. fica. na.s meslll:ls con
dições, conservando a eoxnmissiio a elov&ção dú 
alf&ndeg•. qae é imposta. pelA eleva.ção do SUD. 

r enda. Neste OJ:ercicio, creio que '' rendo. da. 
a.lf&ndega. do Pará. e:;:eedeu a 9.000:000$()00. 

O Sll.. CRoz : - 9~800:()()().$000. 

o·.sa . . ~'TONIO I)Jil SIQOEIIU . - Qo.a.nto á. 
thêsourária, fica para aer tambe1n sujeita à. 
consideração do govarno, quando usar dest!l. 
automação, qu~ a commi&allo propõe e I>edo ~ue 
a ca.mara. a.pprove-

0 Sa. ANDli.ADE FIGUl!:IM : :..... Acho Ut\lito 
lata a a.o.torizs.ção. 

O Sa. ANT0~'1o DE SrQUEt!L.\: - Mas veja 
V. E:s . que o final i!a autorização sana qual~ 
qu •r ineonvenient · que possa ter ~ sua am· 
plidão; por isso que as novas tabellas d~ver:Ao 
ser submettidas á approva.c;ão do poder leg-isla-
tivo- · 

O Sa. Al."DR.!DE F!GUEIJU d:i um aparte. 
O Sa. ANTo!S'to Dz SrQUl!rru.. :-:-&- presi

dente, apezar dos au::meniJos feitos pela qoru
mi.asão em algumas Yerbas da pr<>posta, tica 
eatl!. ttduzida. da quantia de quarenta <> to.n t~s 
éODtot, eljmjna.ndo-~s a elevação da 1he110urara. 
db~ati. . . 

Os au;ment.os feitos são reclamados J!~lo ser
viço publico, e as r·:ducções não podiam ser 
gr:~.ndes, pois, como sabe acam.ara, a.a· 9-ua.ntiaa 
despendidas Mste orçame111o são deattlla.das e. 
satisfilz·lr enmpromissos do Estado, e !"S'&.r a 
arre c11daçio dali rendas. 

Nestas condiçõ2s, a. proposta, assim emenda® 
como s3 Mlw., parece a commissfio que c•tá no· 
caso de eer approv .1d~ pela carnal.'a.. 

A Cl!-111!\ra r~con.h~cerà. que a n.eccssidadu de 
r ifjorosa economia dominou o espirito .. d& com
musão de ot-çatnento (apoiados); e si mais nlo 
redutiu da d~•~za publie:r foi mesmo pol' amo1· 
11. ve1·dad~ do orçamento ; pois é a. insufiiciente 
dotoç.ão dos sel·vi9os a Cli.U>a p1·incipa.l. do1 de· 
fic iu orçamcntar1o.s. (Apoiados .) . 

Na &'l'a.l~çlo da deapeza a commisaão aceitou 
as infor.nações do gov.-rno, em cuja cs.pac 'dade 
adw..iniatrativa e l'óclo pelos dinheiros pabücotr 
plenamente confia. E a proposito peço per
mii!São para. eoncluindo,ma1s u ma vez citar pa· 
l&VJ:3.ll do ilumo1·tlU Thiers; tt·s.t~ndc-sc justa
mente d~ votá.r ereditos. pedidos pelo governo 
que melhor conhece as necassid2.des do serviço 
qui) admiDisb-a, dá elh o seguinte cons~lho, 
no qnal devemos t?dos inspirar-nos: a~gum.a 
confiança antes e muitcz 'Derificaçüo depois. 
(M t-~ito bem. ! muito 06m ! o orador 8 f oUci
taclo 11eZos ·srs- · clepv;tados presentes.) 

V em á. mesa, são lidAs, apoiadas e postas em 
disonssão as seguintes 

E me nelas 
Fica o go,·erno autoriza.do a reoter as tabl)llas 

llDMltltS aos decretos n. 5245 de 5 de Abril de 
1873 o de 2 de Agosto de 1878, estabelecendo 
nova claiiSificação para as thesourari!ls de fa.. 
zenda o :ilia.ndeg:lS das PN\'Ülcias, e podendo 
au,.mentar ou diminuir o numero d~X> respe· 
cti'Yos empregados, eomo fõr mais conYeniento 
s.os in tel'llsses d; serviço ; devendo ser submeto
tida& as novas tabeilas à approvação do poder 
legislativo. · 

Sala das eommisaões, i de Agoe.to de 1882-
Â.tltonio de Siqueira. 

Emendo. ao § 8• da propos~ : 
Diminulda a qua.ntia deZ7:000$ 958:985$050 

Sub-emenda e.o § iO : 
Diminuída a quantia de 500$, 

de gratificaç!o por mais · de 
30 annos a um snb-«irector' 
aposentado, e consetv:J.ndo~se 
a dos!)e~a do SOO$ como au
xilio ao porteiro para aluguel 
de casa ... ................ 622:992$666 
Emendn ao § 12: 

Aug-menrodll.n.quantis.'de i:200$ 
para dous officiaes de justilf'lo 
do juir.o dos feitos de Mato · 
GI'QSBO, llio ecntemplados na 
propost.a- •• , • • • • •• .. • .. • • • • 132:207$700 
Su\Hmenda ao § 20 : · 

Diminuida a q u anti a de · 
56~~ para .rsconstrue
çlo ds. a.lían.del).L do E.sp~rito 
San\0,, •.. ; ,,, , .. ,, . ,.. ~.... "70:Si4$Q?l 
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Emenda ao§ 31: · . j Anto~io Pint~, Souza _Leão, Ft-ancisco So_dré, 
• • • • • 1\é 400:l<OOO Rodrigues Petxot.o, Afionso Poon:1,. Honr1qno 

DlllUnmda a quantia ae 2:00~..,. .. Mur11ucs.- lldefonso de Araujo; Ant.oaio de Si· 
Sal~ das commie.sões, 26 de ~ulho de 1~&2. -:- queirl-I,PO!Dpeu, Síll·i~noBra!ldão, .Mo.c·DowelJ, 

Antonio àe Si9uetra. - ~odrtflues / t'nzor · - Coelho Ca.mpo~ o Alvnro Camml1a. 
Soii.J'a CarvaZho.-Fro.nctJço Sodre.-UlyssC$ Ao meto d ta, a.ch ·•udo-se pt·osontes 62 Srs . 
Vi~ru·.a.-Atfonso Penna.-Bc:;erra de Me- deput.ad.O!i, o Sr. presidente abre a sessão. 
nezcs. ComJJ~recem depois de a.berto. !L sessão os 

J\ discussã? fic:".àdiad~ _pola. hora. 
O Sa. PB.ESmEl'I'!'Il da a seg-uinte ordem da di~ 

P'-ra 2 de Agosto de i 882 : 

f.o. paf'te 

Contin11:1.ç1o 
da fuenda. 

Sl'S. Jos~ Mariano o .. Montan~on, So;~.res, Rego· 
B:J.rros, Rodolpho DlLn\a.s, Ruy BarboE:~o, Ribas, 
Ganoroso· i\i:J.rques. hleton, Felicio dos Santos, 
Cru~ ,\bob .rdo de Brito, Andrade Fi;;uein, 
ArisÚdJ, Spinol:l., Pr;tdo Pimentel, Alveo do 
Ara.ujo.Laccmi:L \Vet'ncc.k. Tarquinio de Souza, 
P:l$SOS Mir:~.nd(\., ·1\I:l.noel Po••telln, Almdd:~ No

da 2"' cfueussão do orçamen~o gueira, Bulhões·, Gouç lves Ferreira, Maciel, 
Conl.'lgcm, Joaqu!m Tavares, Cost.:l. Pinto, Ter· 
tulhlllO H 1uriqqas, Zamu.. A:n~>.ro Bezerrll., PG
reire. da Si!,·:>., Carneiro da Cunha., Duquo-~~
\rada Tch:eil·a. P ·rctli, Araujo Pinho, Fclts
borto. Souza C:w\lalho c Bnr:ió d e An:•di:~-. 

i• discussão do projecto n. 65, de :1.879, l'e
lalivo ao commercio e tranSporte de esoMVo3. 

2• discu.sdo do projecto n .. 166 A, rel:~tivo 
:i prelençãq de Saturnmo rerreml. d:\ Ve1g->1. 

2• discussão do pt·ojeclo n. 23 A, r ebtiro à 
estrada de ferro de Baturité. 

20- parte (às 2 hol'~ ou ant~s) 

Conti.nua~.ãQ da 3• discuss5o do or~.:lruonto d~ 
a.gricul tura. 

As matGrias d~;signada.s par:1. ord·;m do dia. 1 
de Agosto. 

1• discussãQ do projeet.o n. 65, de 1882, 
sobre o:s:ecuções commerciae l. 

Lev-ant:l.--se a sessão as 5 horas da. tarda. 

ACTA D.l. 42., SESSÃO Elf 2 :OJ: ,\G06rD DI 1882 

Presidencia do . Sr. Lim.e< Dt4arte 

SUl!IIAJUO .-nnotr.:<n.-ROI!uerimenl.os dos Srs.B>riio 
do Canindê, Cun'ho R.czondo o ftodri;;acs Pch•l~. 

-onou J>O Dl~ .-contiouaç>o d& cliseou:ro do orr.a· 
IIICDIO d:~. fõllCDdd. Discur;o Jo Sr. Aodr-:~Jo Fi:aci;:.. 
-coBtinu~ç<io d~ .di.sensno do orç.uo o~>IO dn ogrio:ol
tura. Di!Cuno• dos S.-.. Andr• d• J:'iguolt:~., ll!o!Lo. lia· 
th3dO (l • seeret~ri o) o Du1JBC·E•I13J:\ Tolselr:~..~rd•m· 
do dia Jl>.r:> l do Acosto de 18$2. 

.A.'s U hos•ns , .feita a cb.n.madn. , :~cham-se 
presentes os Srs. Lim~ Dnartc, Malta 1\ftl
chado, Ribeiro de . Mene2es, Leopoldo Cunlm, 
Basson, Vieira ~e .Andr:ld~. l&nacio l.hrtins, 
Barão d& Esta.n.cia, João Penido, Pereira Cnbr.tl, 
Almeid:~. Oliveira, J~tveneio Alves, ViannQ Va1;, 
Alfredo Chaves; Bezerra. do Menezes, Eserag
nolle Taunay, Silva Maia e .Augusto FleUl'Y· 

Compueceram depois d:1 chamada os Srs . 
.A.lco[orado, Ratisbona., Bariio do Guahy, Diana, 
P r isco Par:~.iso, Cantão, José Pompeu, Affonso 
Celso Junior, Ma.r.tim Francisco, Souza Queit•07. 

· Filho, Espindob.~ Cruz GouTêa, Bo.ri'io de C:~.
nilldó, Camargo, Fra.n.klin Doria., Rodrigues 
Lima, Rodrigues Junior , UlyssG3 Vi:J.nna, &.
lustia.uo, Castello Branco, Carvalho Rezende, 
S~rapb.ico, Gonç:Uves de Oa.rva1ho, Bar::W da 
Villa da. Barra, Barão da. Lcopoldina, Barão d· · 
.Araçagy, Va:r; de ~ello, ·eameiro il:c &cha., 
Geminia~o, F. ~e~~i~, _O&od~d~ : da Olivám, 

Faltam. com C:\U~" pa rticipa<lu, os Srs. J~lio · 
Caetano, :\'loreir :t de i3:trm.>, Silva ?.-1afra, Sm
val o Throph ilo. 

p,,!t:un seu; "a:J • I\ p:wtici p~a. os Srs. 
Adriano Pilneutel. Alu1eida Pc;reir:~.., Fernaudea 
do O!h·eira. l~crrcir :\ r;,. nna, Gomes de Castro, 
.Manoel Cr~.r.los, ;,I,wtilll Fr >nciaco Filho, Olym
pio Vall:.tdiio, P~tt1la c Sonz:>, Paulino de Souza 
e Ulhôa Cintra. 
. E' lid:~., pcst' em t!iscussil:o c app rov~ll. a 
acta da ~Cs;iil:O de t ele Ag~sto corl'Cn'te. 

O Sn. 1• SEc:tll'!'.II:IO dà cout:t do seg tlin to 

EXPEOIENTf:: 

Requeríruoatos : • 
Da dira~toria do collcg'.o Culto li Seiencia, 

da. cidada do ~mpin:•s. pedindo qM os exo.mes 
feitos un me>mo colle:,oi.o sej:tm v:ilidoe. p:\ta. a 
ma.tricul~ na" f.•clll<hdcs do lmperio.-A com· 
mio;s;Io dto instmc~.iõo publica. 

De .1onrtuim FctTcir:t de Souza Jaca.raniü, 
mljor refor mado do oxerdto, pedindo ravetsiio 
para :>.1• clitsse do e~crcito.-A· coromis$ãO do 
marinb"' c gu ·rn . 

Da eotup:lllhia I!Strod:t de ferro C:Jruwe~eio 
e Rio d~s Flor ·• pcdin<'.o transporto g-ratuito 
na GSlra1la. d·~ f~rrú D. Pedro li p~ro. O!i mt~ota
ri:~cs des1i nados :í · ·ons~rucç.ão c . custeio da 
mencionada. c~trad;~.-.-\.' ·ommisaão da com· 
mcrcio, indusLria e nrt".S . 

S:!o lidn~ .... >St ' s co1 rii;;c•z$~:1<> o approv~dns 
.as l'cdac;õos dos fl\'o.icctos ns. ?8 L~, 56, i79, 
18i e 147, todos de 1882. 

Vai a imp-iruir p iLr.'l cntl'ar n ;1 o~dom dos 
tr.1"bal1tos o sc~uin te 

Projecto 
1882- N. i 90 

2> SESSÃO 

A commissão do orçamento, tendo CX:J.rDinado 
:\ proposb Jo podet· e:~:ecuti>'CJ abrindo ao .mi
nis t •rio do irnJ1Crio credites o-s:trMrdinarios na. 
i11tporta.ncio. de vintQ o s<liB contos cinco mil 
tro:z;ontos seq . .,ent:.~ e -ete réis (26:005$3ô7) 
po.t·a. alimentos dos principoll do Gri<o-~ar-:\_, 



C!mar.~ aos Deplfa<IOS -lm~o em 301011201511t16 - Pàgll\3 2 de42 

Sessã~ ·-.eiD: --~ _de A gosto de 1882 263 

D. Luiz e O. Anton1o.· l! bem :~SSim. os supple
montn.res de cento_ e sessent: ·~ dons coJHos cen
to e setenta. o quatro mil oítoc~:llt.os trinln e 
oito róis {162:174.$838) à. verb:>.- l'.::.t-:rcicios fin.
dos-para p:.gnmento de diV-!t·sos credores, 
e de 400:000$ à vet·ba- Soecorros publicos, 

· a fuu de occor1'er ás despezas com a intern·t
çiio de immigr;mtes na. pt·~sente estação er..l
mos(l. e soccorros ás victi .. as do.~ inundacyões 
ultimamen te havid •s, o julgando de reconhcci
d:~ necessida.de os mesmos _cr ·diLos, é de parecet• 
que a. proposta ~;;e ia co!!. V:!rtida no scguin to 
projecto de lei : • _ 
· Acrescente-se no logar con1petente: 

A assembléa geral · d~cret:~ : 
.Art. _i. o (Como na proposta..) 
Art. 2 . o (C<>mo n~ pro{>'J::~ta.) 
Al·~. 3 . o (Como na proposta.) 
Sala das commi-sõt!S em i de Aqosto de 

1882.-P. Sotlrê.-R. P~l)to. - R oclrigt<C$ 
lu.niQr. - .8e:;;erra Car.aZcanti. - Atfon$0 
Pe,.na.-Ulysses _Vianna. -Antonio de Si
gucil·a.-Bczerra. de Men(l;cs. 

Augusto; c dig.nissimo3 ~nh.ores r opresen-
t:>ntes da naçiío. . 

O govorno não di~pÕe do fundos afim de 
pagar as dollições po.ra l\limentos oue, nos 
termos dos nrts. 4o e 5o d~ lei n. 151, ·de 28 de 
Agosto do 1840, competem "- Suo.s Alt~zns os 
Principas elo Gt·ão-Pa.l'õl .. O. Lub; e D. Antonio, 
filho 3 de Sua< Alt ·zas os Srs. Conde e Goll
deasa d'Eu ; qu:~.nto nos dous pl·irnei.t•os desdo 
os SQUS n:~.•cimentos até quo foram quelbs do· 
tnções conLemphdas !lll.s _ res ·ecti v as leis do 
orç11.mento, c no oort·cntê~ escrcicio de iSSi-
1882 quanto a o ultimo, qnc u osocu a. 9 de 
Agosto do MUIO passado. . 

Para occorrer · a e;so pagamento lorntt-s~ 
noees<ario 1llll credit'l ---:ttl· •ordinc.l'io de .. . . 
26:·!05$367. como vcrois d.lt obella j unta eob 
n. i. . . 

Procoit~ndo o art . 18 d:\ h i n .· 3018. do 5 
do Nov-·mbro d~ 1880. qu·· o pagA.mGnto de di
vidas do e:t.o1·cicios fiudos ser:i. t'.;ito sôment.~ 
dentro dos crOOitos \'Ot..'\dos n:\8 ditf11rentes 
verbas du leis de or~ment.o dos re•pnctivos 
exercícios, não se pó<lú a.atori~ar o d:IS divicbs 
d•sst~ IUI.turcza 1nencionad:1S o:l. to.b~lla sob 
n. 2, não obstante ach3.rem~s•! já recoohecid1S 
e liquidnd:l.S, v isto que n.s verbas dos esorcicios 
o. que ellas pet·tence~1 nlt~ deixar •m sobras. 

· · Cum))re observar que estas despetM, com 
excepção dns gro. 1 ificaqões concedidas,' no. con
formidade d:~s disposições em vigor, o. lente~ da 
faculdno.le de mr'!dicino. da 13"-hlõl.. ~or -terem 
completado 25 a.nnos de s !rviço no m·•gislerio, 
as qua.~s ~-ão men··ion::o.das 11.:!. uhims. parto da 
referida. tabella., foram todas l'esolvidi).S ante
riormento :\O 'lXercicio ae 1!?/S-1879, qne.nao 
o governo tinha :. faculdade de tr(l.nsporla.r 
sobras de umas pa.ra outr-.:~s rullri<:M d.ls leis 
·a-e orÇ'\ro'!nto, f•culdado , bolid:l p~lo art. 25da 
lei n. 2702, de 20 de Outubro d:· i8i7 ; c ·oa
u·oaim quo.. si 1\S res-pectiva verbas eor cont:l 
das q uaes foram eH:H aitt·H·iz.•dl\s n.'ío doh~r;tm 
sobrn.s, \Odavia cnccrra.ra.m:se COnl S:ÚilO& OS 
credites ordinarios votados p~ra as dcspezas om 

globo do ministerio do imperio, nos exereieios · 
em que t.aes despozas eo effectua.ram. 
. Afim de pagarem-se essas dividas é mister 

um credito supplem~ntar de · 162:!74$838 á. 
vorba - E:.nrcícios findos- do exercício do 
1881-1882. 

Para. desper.as da. verba- s~ccorros publicas 
e melhoramento do . e atado aa.nita.rio - do ci
t~do _exercício de i88i-i882, não é t'a.mbem ... 
auffic1en to o credito votado no art. 2<> § 49 da 
lai n. 3017, de 5 de Novemb1·o de :íSBÓ. ' ·. 

. O o.ug-m·mto de credito necesaario qqe apro
::umaclJmente se oa.lcula ·em400: 000$, sag11ndo 
se ach:. demonstrado na tllbclla. sob n. 3, t om 
·por fim occorrer não só ás despeu.s, a q11e jà 
se está procedendo com a internação de lmmi
grantes nn presente 6$tação calmosa G com ~ 
corroa ús victima.s das innnd~ões ha.'Vidu lllti
lll:unente, mas ta.mbem ~ q11e, por motivo de 
:~pidcmias, ae tenham de fazer com o tl'atamento 
de indig-entos na.s ililf'erentes provinoia.s do Im~ 
perio e na côt•le, alem de ontr:1s q_uaesquor que 
possam appa.reeer com rel!lção a salnbrid&de 
publica. 

Vonho, portanto, em nome de Saa 1\fages
rode o Iroperador, apresentar-vos a seguint~ 

Proposta 
Art. ·:1 . 0 Sio concedidos a o ministerio doa 

negocias do imperio os credi.tos e:ttraordi
.ri.arios d~ 21?:005$367, afim de serem pagas as 
doto.çõea para. alimentos que, nos termos dos 
&rt~ - 4• c 5• da lei n. J51, d~ 28 de Agosto de 
1840, competem s. Sus.s Altezas os Príncipes ·do' 
Griio-P~r:i,_ D. Lub~ e D. Antonio, quanlo a.os 
dous pnmeu·os d.esde os ~us nascimentos até 
quo forn.m 3qneUa.s dot~s contempladas nas 
respecLiv:u; leis de orçamento, e no corrente 
exercício dG 1881-1882 quanto :1.0 ultimo, que 
nasceu a. 9 de Agosto do anuo passado ; bem 
n.ssim os_s~pplementares do 162:174$838 d verba. 
- E:..erClCIOS ftndos - do referido e:s:ercicio de 
1881-1882, p~a. sa.tisWerem-se, nos tel'lllos 
do art. i R da. lei n. 3018, de 5 d.e Novembro de 
1880, os ~iTersos credores, cuja~~ divida.s foram 
reeonb9c11bs e ach:J.m~se já lilJ.uidadaa, o de 
400:000$ a n~rba. -8occorros pablicos o melho
rll!IIcnto do estado san.itllrio-do mesmo exer
cicio, afun de occorrer nãó só ás despezu que 
se estão f!LZendo com a internação de immi.
grantes, na. presente eslaçiío calmoso., o com 
soecorroa á.s victimas das inundações ultima~ 
mcnt~ .havidas, ma.s ta.mbem a outras u~gontes, 
a que o governo ainda. te11ha de attender, com 
relação Á aalnbrida.de publica. · 

Art. 2.• E' autorizado o rnini~tro G seoreta.Tio 
de estado dos negocios da fazenda. a f~zer as .. 
operações do credito quG forem precisD.$. 

Art. 3.° Ficam revog:tdas a'> disposiçõ~s em 
·contraTio: · 

Pal'<lciO do. Rio de Janeiro em 7- :·.de Março 
de 1882.- .Ródolpho E. ele Sousa .Dantas. 

TABJ!!LU .N • . i .-
A limetltOS por pag11r cws Principu · . 

Do G~P:u-à, desde.15 de Outubro de 1875, 
em quo m.aceu. atà 30 de Junho de 1871: · 
15 de Outubro de 

i 8i5 a 3Q de Junho 
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de 1876, exel.'cicio 
de 1875-1876 .•. 

:1. de Julho d~ · 1876 
a. 30 de Junho de 
18.77, e:.enieiG de 
1876--1877 ..•..• 

5:698$923 

D. Luiz, desds 26 de 
Janeiro de 1878, 
em que nasce1:1,a.té 
30 de Junh() de 
1879! 

8:900$000 
---- 13:698$923 

26 de Janeiro a 30 
de Junho de 1878, . 
a:s:eJ·eicio de 1877 
-1878. ···•···· .• 

i de Julho de 1878 a 
30 de Junho de 
1879, e:!l:ercicio de 
1878--1879 •.•.•• 

D. Antonio, dasde 9 
de Agosto de 1881, 
6ta que nAsCêU, 
ate 30 de J unh<l de 
1882: 

Exercicio de i88f
i882 .• ' ......... 

2:596$774 

6:000${100 
8:596$714 

3:709$670 
3:709$670 

Credit.o preciso.. . . . . 26: 005$367 
Terceira .li~@ctoria. da secretaria de estado dos 

neg-ocies do imperio em 7 de Março de 1882.
O direetor, Dr. J. J. de Campo$ àa Cost<t 
d6 l!f edei:ros e AlbJ-tqtt6r!lue. 

T.\.BP;LLA l\". 2 

Cteitito supplem~ntar de que pr~cisa o minis
teria do impc1·io para occon-er ao pagamento 
da di·vida de excrcicios fiwlos abaixo men
ciol~acios, ja reconhecidos pe!o mesmo nti
nistcrio ~ quo na:o poderant ser satisfeitos 
em virt11dc do al't. 18 da lei a. 3018 de 5 
de Novem,bro de 1.880, llOr 11ao lerem os 
credito<~ -votad<Js nas Leis de orça1nento elos 
rcspectit~os exercícios dei;~;ado sobras 

Quartil- parto ,do valor 
ds.s econonnas que o 
Dr. Antonio Fran
ciaco Maria Gl.aziou 
realiZOll sobre a. im
.portancia dos orça
m entoa da s obras
de a.iardina.m~o.to do 
campo da Accl:l!na
çã:o, feitas p<~r admi
nistração, nos ter
mos da cOndição 3a 
do oontrato celebrs.do 
pelo mesmo doutor 
com o €"OVerno imi?e
rial em 2 de JaneU'o 
de 18!3. ~s quaes 
ternnn ar:>m em 
Agost.o .. de 1880 .. , . : 

Objectos fornecidos por 
José Hermida Pazos 
para. o imperial ob-

!19:786$389 

servatorio no exer.;. 
"cicio de 1877--1878, 
segundo autorizayã:o 
dada pelo minísterio 
da giJerl'a, por ~viso 
de 3 de Janeiro de 
1875, quando a.quelle 
estllbelecimento se 
achava a Ca.rgo do. 
mesmo ministerio .•• 

Ma toriaes fornecidos 
pebs pe118oa.s abaix.o 
llleo.cionadn.s no ex
crcicio de 187 4 -
18i5, pa.ra. a.s obras 
do edificio ç_u~ se 
mandou constr01r na. 
freguezis. de S. Fran
cisco X.a vier do En
gr.nbo Velho, desti
nado a escola publica. 
da lllesma fteguezia. 
Estas di vidas furam. 
reconhecidas por de
eram de 4 de Junho 
de i88i , expedido 
de conformidade com. 
a immediata r~BO!u.;. 
çii:o de 28 de Maie do 
dito anno, tomada 
stl bre p;~o~·ecer da sec
ção dos negocias do 
imp~J'io do conselho 
de eat:J.do, e:urada.s 
em consultas de iO 
de Dezembro de 1880 
e 15 de Março c·de 
1881 e em virtude do 
desp~cbo do Sr. mi
nistro do iwperio do 
18 dJ Agosto de 
i881: 

J us,tin.iano Augusto de 
l•arta, ............ . 

Bnllard & Cussen ..• , . 
José l~ibeil·o dos S:~ntoa 
José Beato FernandGs 
. Guimarães ........ . 

C o I' 1'll " Ba.tldeira & 
Cowp ............ .. 

Manoel de Souz:~- Pi
nheiro & Barboza.. , 

Bern:•tdo Teixeira da 
Carvalho Ba•tos ...•. 

C. Guigon & Comp ... 
Mesquita Bastos & 

Guerra ... , .. , ..... 
Manoel Antonio New-

ington Carnello •.• ;. 
Silva llionteiro&Comp. 
Basto ' & Pn.ranho3 .•. 
José de Carvalho Mo-

reíra ............. . 

Gratificações addieiG-
naes na ra.zão de 
400$ annua.es conce
didas por decretos de 

16 125$296 
8 790$100 
i 57i$600 

i:082$482 

900$000 

498$500 

482$240 
460$600 

445$288 

. 370$800 
!20$000 

63$000 

:._·: 

6:757$600 

50$000 
--30:965$906 
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28 de Maio, 16 de 
Julho e 23 de Selem
bro de 1881. aos len
tes de. faeulda.de de 
medicina da Bllhla, 
adiante relaciona
dos, por cont&rem 
mais de 20 &llllo:> ~e 
e if e c ti vo exercicio 
no ma.gisterio : 

N. 1 

Demonstraçao das despe:as feitas atá 31 de 
Janeiro prllll'imo findo pela 'l>erb<~:- .Soe
corres publicos e meLhoramento do estado 
sartitario- do exercicio de 1.881.-1.882 

Conselheiro Domingos 
Rodrigues Sei.x~ts, da 
i9 de Maio de 1873 
a. 18 de Maio de 
1880 . .... -........ 2:000$000 

Conselheiro José Ro-
drigues da Freitas, 
idem, idem .•..•.•. : 2:000$000 · 

Conselh<.liro Francisco 
Rod~igues da Silva, 
de 15 de Agosto de 
i879 a 30 de Junho 
de 1880 .• ..• .. .... 

Conselheiro . Rozendo 
Apr-igio Pereir'l. Gui-
ma.ries, de i \i! de Se-
tembro de 187~ a 30 

351$611 

de Junho de 1880... 3!3$332 
. ---- 4:~"943 -·----

Credito preciso. ·.. . . .. i62: i74$838 
Terceira directoria. da. secreta.ria de eatndo 

dos negoeios dó imper~o ern 7 de Março d 1 1882 . 
-O dir&ttor, Dr. J. J. de Campos <ta Costa 
rle M ecleíros e .. .AJbuguergue. 

Recapit'Ulação· das demomtra.çéJes das dcs· 
pe::às rea.li.::adas e autorizadas pela tlerba.
Soccorros publicos e melhoramento do es
tado 3anitario -do txe~·cicio de 1881-1882 
e das gue se terão ainà<l à c fazqr, atei tto 
encerramento do dito e.,;ercic;io 

Despe:tns · realizadAs. - Demon-
atraç&o n. 1 ..... , ......... . 

Despezas autoriJ:Ild&a. - Demon-
stração 11. 2 •... .• .. •• •• • , . , • 

Credito da loi •....• ." .• 
Deficit • • , ••.•••• ..••• 

Despezas qu.e se ca.lcula.m até ao 
encerr~mento do exercicio com 
08 serviçoa da internação de 
immigra.ntes e com 08 soccor-· 
ros das víctimas das inund~L
ções 'ultimamente havidas e 

475:811$658 

346: 908$002 ----
822:119$660 
800 : 000~00 
22:719$660 

Gratifi<l:lo(}ÕC!S abona
. dae }:}elo thet>ouro, 

inde p ende!lte de 
avisos mensaes : 

Aos Drs . 1osé Fir
mino Vellez e Jose; 
de Souz~da Silvei
ra, a.jndan~s do 
inspector de saude 
do porto, n a. razão 
de 3:600$ a cada. 
um ......•.•...•• 

Ao Dr. Antonio Ms.r
tins P inheiro, aju-
da.nte dG inspector 
ds saude do porto 

Ao Dr. José Firmino 
Vellez, secretario 
d& inspecção de 
saude do porto .. .. 

Ao mesmo por ter 
údo elevada. & 

1 : 200$ a. referida. 
gra.tifiCilçào, a con-
tar de 20 de Ja-
neiro .•.• , ..•..• , 

Aos · Drs. José Ma
ria.nno da Costa 
Velho a Pedro Af· 
fonso da Car>a.lho, 
inspectoresdo.lim-
per.a. d~ cido.de, no. . 
razlío de 3:'600$ a. 
cad:>. um. a cont;ar 
de 24 de Novembro 

Ao Dr. Pedro Af
f.mso de C:trvalho, 
secrelurio da jnn~ 
da hygiane .•..• . 

Ao Dr. Lai: da. Silva. 
Brandão, encarre
gndo d~ oa~tisticl!. 
pathologica e mor· 
1naria .• , . • ..•••. 

Ao iuspeeto\' das ter
ras e colonisaçi\0 
pelo serviço da in-
ternação de immi-
gr-antes, n.'l razão 
de 3:600S, a cent&r 
de 28 de J aneiro .. 

Ao Dr. José Antonio 
Pereira. da Silva," 
aman11ense da j un-

outros imprevistos ......... .. . 377: 28()$340 
ta. de hJgiene, pa. 
razão d.e 1 :400$, a 

Credito preciso. . • . • . . • • • . . • • • • 400:000$000 

: Terceira direotoria ·da secretaria de estndv dos 
neg-ocio.s do imperio em. 7 de Março dtit18S2.-
0 direetor, Dr .• J . J. ~ Campo$ rk Oo&ta 
de Medeiros .e Alb"!l."er!llAe· 

v. Il1 • ....;..34 

cori~~r de 28 de 
Outubro . . •.. •..• 

A Joaquim do Souza 
Borges Accioli , 
amanu.en.&e da juil· 
t& de b.ygiene .•.• 

7:200$000 

i:400$000 

600$000 

316$129 

5:510$000 

600$000 

1:538$709 

----- · 
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Serviç011 permanen
tes que são pagos 
á vista. de a.Yisos 
mensael!: 

Lil:npeza G irrigação 
da. cidade. . . • . . • . 203:228$00fl 

Limpeza da.s praias. 72:00:l$000 
Limpeza da Iãgóa. de 

Rodrigo de Frei-
tns. • . . • . • • . • .. • . 3: 690$000 

Gr~tificaçlto dos au
xiliares da. jnn ta 
de hygiene , en-
carroga.dosde aua
lyses ehimícas ... 799$992 

Idem dos vaccina-
dores supra.nume-
rarios.. . • . . . • • • . 3: 084.~ 

Idem do pessoal do 
hospital maritimo . 
de Santa Izabel.. 8:259$200 

Idem dos nacaea da.s 
div~rsaa limpezas. ~:320$000 

Idem dos encarre-
gados ne desiufec
çõcsde c~s..... 4:048$000 

lt\em do encarregado 
do exame do leite 
d 1S vaccas, eú
a;tentea eiiJ. albe~:-
garias desta ci-
de.de •••••••••••• 

Idem do p~ssoal da 
lancha. das visitas 
de saade .e polieia 
do porto ....... .. 

Idem i1 ;m de saude 
idem . ......... .. . 

Casteio dii.B lanchas 
das vi5il&s de sa.ude 

i4.5!}i6i 

2:260$000 

i:3i6$838 

o policio. e de sa.u-
de do porto. • • • • • 4:230$(70 

Aluguel d .~ casa que 
s~rve do eseripw-
rio d~encarre~ 

, dos das visitas do 
" 110rto ........... ; 
Custeio do hospital 

m uitimo do Snnta 
I~obol. ... . .. ... .. 2:827$t12 

Concàrto da dóca da 
tlraçn do M:erca-Io. 9::!5CL~440 

-- 319:967$273 
Serviços -Extra.ord.illarios: 

Arnilio dado ao Dr. 
E. Osaia.n Bonnat, 
afim de ir a S. 
Paul:> f,zer estu
dos sobre ~' trata-
mentoda- oiorphéa. 1:00J$)00 

GratificaçãO ~rbitra
da a.ct Dr.Domingos 
Jacy Mon teiro,pelo 
tnbalhoqae orga-

. n:izou sobre aalu-
bridade publiCa.... 500i00) 

Idem e ct. vü,ga.du-
1'11 vencidas pelo 

Dr. Antonio Ferreira 
Pou~s, cowo enc:~.r-
regado do trat~men-
to d& indigen t=;s llll. 
Gna.r'l.tibn.... .... .. 4:378~0 

Medicnm.entos · forne
cidos pelo pharlua
ceutico Sabino Mi
guel Mey~ p:m os 
dltos indigentes.... 4:226$160 

Impressão do contrato 
. Gary, fei~ na typo-
gr:~phia nacional. . . 4f~'WO 

Idem da plant~~o da ci
dade do Rio de Ja
neiro pa.ra. boletins 
da insper~ão de sau-
de úo po:to........ 550$000 

Cantli" ·-:t.~.'lo de sgua 
pat•a o-<:halet·latriua, 
construido pela ca
r:na.ra municipal n'l. 
pra.ça. de D. Pedro 11. 526$i0 

Passagens dadas a dous 
indigentes e um alie-
nado • • . . • • . • . .. . i02$QOO 

Ultimas prestaçõe~ do 
cu·t.o de uma. lau
cha, C!>nstruida para 
o terv1ço das -visitas ·-
de sa.11de do porto. • . 28; 000$1)00 

Cualo de urna dita 
idem .. . .. ......... 14:000$000 

Coneorto feito em uma 
dll:~. id m ..... _... .. 31$000 

Prolongamento da. ~n· 
te do h.ospitnl. tnari· 
timo de Santa lzaMl. 16:000$000 

Ultima, despezas fei-
tas com o eoncerto 
do canal do Mangue. 8; 927$070 

Aluguel de uma. la.u
eh~ que esteve em 
aerviço das visitas do 
porto, em &llbstitui
çlio dn da ínspeeçio 
d-1 saude do porto... 3:45%'000 

Auxilio concedido para. 
as obr~s do cer:nite-
rio da freguezia de 
Jacarópa.guá... ... .. 9:0:l0$00J 

Idem pnra. aterL'D do 
panta.no existent;) 
em terrenos <lo Jar· 
dim Botanico...... 3:000$()00 

Limpez;a e sauea.mei\-
to da vo.Ua. que a.trll..:. 

l vessa a cbaeara. do 
instituto dos surdos-, 
mudos ..... ,... ••. • 5:757$300 

I Comederias dadas a re
tira.nt63 vindos de 
S. P>tulo.... .... • • 22.2$600 99:712$640 
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Creditos concedidos :is ~eguintes pro_vincias : 

Bahia. - Febres d~ 
ma.u caracter em 
Ca.1·inhanhae 
Orobó ........... . 

Pernambuco. - Va
ríola. e febres na 
Victoria, Mnran.-
[l"llape ~ outJ·a~ !o
ca.lidad<ls •• •...... 

S. Pa.ulo.- VStriob. 
: em dive1·s:~s loca-

lidades ......... . 
Cear,\.- Febres Ín-'

terroitten tes em. 
Acal'ape, Trahi!'y, 
ArronchCJs, Impe
ratriz; e Mecejam .. 

Rio Grande do No r
te. -Varíola. em 
Extremós .....•.. 

Alagõas. - Variola 
· nn capitaL ...... 
Pad. - Febras in.-

termittentes na. co
lo!lia 'Benevides e 
om S. Domingos 
da Boa Vista. Bre-
ves. S. Miguel do 
Guamá e Bujarú .• 

Ama:z;onas.-Variola 
no interior •..•.•• 

Ps.rahyba.-Variola 
em Umbus•iro ••• 

Santa Catharina.
Variola em S. 
Francisco,n~ capi-
hl, e custeio do 
hospicio das cal
das da lmpara.td:z;. 

PManâ..-Transpor
t'J de um colemo 
cógo .... r"~~ .... ' • 

J.Iato Grosso.- Des
pe:z;a com a força. 
de paisan03, afim 
de bater selva-
g-ens ...... , .•.. , , 

2:000${100 

2:814$400 

10:000$000 

3d77$720 

4:730$000 

2:000$000 

i:35f$024 

5:000$000 

00$000 

f:462.$6ZO 

15$200 

3:367$562 35:948$526 

476:811$658 

Te.reeira dh·e~ooria da secretaria de est:~do 
do~ negocies do imperio om 7 de Março de 
1882.- O director. ·Dr. J. l. de Campos du. 
Costa de Medei!•o$ e Albuquerque. 

N. 2 

Gratifieacões <los auxiliares da 
junta de hygiene ~n~rreg-a
do-< de ana.lyt-::s chlnJJcas .•.• 

Idem dos vaccinadores supr-a-
numer.a.l'ios .. ; ••.••.••....• 

Idem do pessoal do hospital ma
ritimo de Sa!lta Iza.bel. ••.•.. 

. Idem id ·~m das lanchas elas vi
sitas d • saude e poli c i\ e de 
saude do po1·to ••.•..•••.•••• 

Custeio das ditas lanchas .•.•.• 
GratificaçõllS dos encs.rregados 

de desinfe~ões de .casas ..••• 
Idem do encarregado do e~me 

do leite das voocaa es.iaten.te s 
em albergarias· de,ta cidade. 

Idem dos fiaeaes da.s .limpezru .. 
Aluguel da casa. q_ue serve de 

e~criJ?IOrio dos encarregados 
das vJ.Sitas do porto .•...•.•• 

Custeio do h.ospit:al msritimo de 
Santa. ba'bel. ............. -

Concerto da dóca da pra~ do 
Mercado. _ ................ . 

80()$000 

3:480$000 

8:300$8~ 

7:95ful(J00 
6:582$4.70 

4:135$000 

i;SO~"íKO 
4:320$000 

300$000 

6:777$172 

23:859$550 

346:9U8$002 

Terceira dir~ctoria da se&etaria de esta.d1> dos 
negocias do imperio em 7 de Março de 1882. 
-o dir»ctor, Dr, J. J. !Le Campos da Costu. 
de Medeiros e AUmqlteYg~te. · 

N. 3 

])emonstração do a«gmonto de. al'dito . nt~ies
sario á verl;a-Soccorros publicas e meUw
ramento do estado sa~ila'l'io-do ereercício 
de 1881-1882, para occorrer ds despezas 

.. que se ee11ham de {a;;e1· atJ ao fi ?li do me:; mo 
exercicil) e !lUe se ca~cula1n aproxill~ada
me~te 

C~m o set'Viço da inte1·naçãt> do 
imtnigra.ntes.. .. . . •• .. . • . • • . 120:000~;000 

Com so corros ás vict.irna.s das 
inundações ultima.m&nto ha
vidas...................... . iSO:OC0$000 

Com o tratamento de i11digentes 
acommettidos de opid.emias 
que se posaa.m manifestar nas 
diífercnte~õ provinciae e na. 
córte, e calculadas segundo 
as qu•l se :fizeram no 1• se-
m- stl'~ do exereicio........ 40:000$000 

Com outros serviços urgentes a. 
que o governo t~nha de atteu
der 11lla.ti-va.mente á salubri-
dade publicn. ....... ,.... .. • 00:000$000 

400; 000$000 Dcmo~J.Straçcio a·as d-espeza.$ jà. c.tHtOi"Í;;'adas 
pela verba-So;;c<m·os publicos e m.e~hom
m~nto do estado .sanitcu·io - do {););ercicio de Terceira di!'ectoria dlL secretaria. de estadtl dos 
188i-i882 l negocias do imperio em 7 de Mar~o de i882. 

-0 director, Dr. J. J. ele Can~po$ da Costa. àe 
203,328$000 !J[ edeitos e AEbuguergtle. · 
72:000$000 

Limpe)la. e irrigaçlo ch cida(le. 
Limpeza. dus pl:'a.ias ........... . 
Limpeza. dá. bgôa d41 Rodrigo de 

Freita.s:•••• .............. .. 
O Sn. PrtJJ:Sl'D!lNTE:-Tem a palavra o Sr. 

3:690.$000 Da.rão do Cl.llindé.. -
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O Sr. Barii.o de Cltni:o.dé ; -
Pedi a palavra par11o :~.present.ar um requeri
mento e justifical~o no m~mor tempo que me 
for possivol ; c creio que .não hnver:i nece>si~ 
da.de ãe recorrer a uma. urgencia, abusando 
ma.is uma. vez da .bondade da camara, visto que 
~ão tenciono occupar a. attenção da ca:tn por 
<:aais de cinco·minutos. · 

Sr. presidente, é com bastante acanhamento 
que vou tratar da q\lestão sobre a q\tal tenciono 
apreaeutar um requerimento; versa es>a questãíil 
sobre o parecer da commissão de inquerito d:'l.do 
em 19 de Janeiro do corrente t>nno a. respeito 
da eleição do 5• districto da provincia do Cead. 
Esta. questão é qullSi que pessoal ; entretanto 
refere-se tambem a objecto de interesse pu
blico. E', pois, constrangido que vou abor
dai-a, e oomeçarei por ler as dua.s conclusões 
da. commissão de iaquerito s~bre :1 dita. eleição, 
em. refel'encia aos 45 eleitores, Cil. ~ujos votos 
me privaram nesta essa, e i da responsab4i
ds.de do juiz de direito de Quixerit.mobim, que 
foi mandado responsalJilisar por moth·os con
eernentes a esses eleitores. E' negocio velho, 
mas que tem opportunidade para aquelles que, 
como eu, ba~ar:n sempre os seusactos n.oa prin
cipias da honestidade e da justiça, e que não 
occupariam ulli logar nesta casa, si porventura 
o direito e a jlll!ltiça lhes não assistl>seDJ. 

Aa conclusões 11ão as seguintes (lê) : 
• Que sejam descoll.tados ao Barão de Ca

niudé os 45 votos dos eleitores, cujos recursos 
não. tivera.r:n seguimento. 

« Que seja respo nsabilisado o juiz de direito 
de.Quixorn.mobim, por este fncto, em vista ds.s 
aeousações que lhe são feit~s. » 

Os 45 votos a.cham-se distribuídos do ·se
tuinte modo·: 

Quixcr~tmobim. 

João Pa.tricio de Almeida, Joaé Patrício de 
~eida, Henrique 13arhosa de Vascoucellos, 
João Alves de Oliveira Guerra, Joaquim. de 
Brito. Pereira., Mano~l Felicio de Almeida c 
Castro, Joaquim Rodrigues da S[lva, Antonio 
Patricia de Almeida, Antonio Corrêa. de Araujo. 
José Angelo de Sou~a. Fernandes, Manoel José 
Jacintbo Pimentel, Sa.Iviano Eatevés de Pa.iva, 
B!at•urdo Ribeiro Se®P. e Au tonio Jos& de 
Castro. 

Boa Viagem 

Francisco lgnacio de Lima, João Rod1·ig11ea 
de· Castro e Silva, Joaà Nunes Leitão, Antonio 
Rufino de Souza. Leitão, Casir:niro da SUvi No
gueira, Francisco Alves de Lima., Francisco 
Nunes do Valle, Manoel Nunes. Leitão,. João 
ijvangelista do Amaral Junior, Manoel do 
Valle Beserra, Francisco MendGs- Machado, 
Antonio Manoel de Oliveil'3., José Pedro San
tiago, Francisco Ant11 de Lima., Manoel Janua
rio Fernandes, Raymundo Telles de Menezes 
.An.tonio Bezerra. .de .Arlloujo, Gon~lo Nuné~ 
~tão, Antonio Nunes Leitão. · 

José Pereira, Jcaquim Thcm.az da Costa, Ca.n
dido Rabel!o Vieira, Francisca Alves de Lima, 
José Soares Martins, Raymundo José Perei~a. 
Filho, José Ba.ltb.aza.r LopesBLl.J.Teira, Luiz R~t.
bello Vieil'a. 

Sr. presidente , o paquete do norte trou:te 
hDntom de m!nha provincia os accórdãos da. 
relação da. Fortaleza, á.ceroa, dos 45 eleitores 
a. que se refere a terceira. conclusão, assim como 
o accórdão quG julgo11 o modo de proceder 
daquo;lle juiz de direito. 

Vou l'emetter es:te;; documentos á commissão 
de constituição e poderes desta. c:1mara, e es
pero que alia em sua sabedorià, depois de os 
examinar maduramente, proponha · a reconsi
deração das wnclusões terceira. e quarta do pa
recer da com.missão de inq,11~1'ito, que julgou 
daquella. eleição. · 

A' pri.meir&. vista parece isto uma. questão 
simples e sem valor; entretanto, ~u ligo a ella a 
OJlloior imporla.ncia. · 

E' possível que paire ainda· no · espirito de 
algum membro desrn casa a duvida que a ca
deira que occupo, não foi devidamente adqui~ 
rida, e ci p~ra dissipar esta stUpeita que eu,re~ 
volvendo Wlla questão antiga, :fiz com que me 
fossem remettidos estes ac~órdãos. Pela. lei
tura dos qu~ se referem aos eleitO!'!lS, é que se 
acham colleccionados na ordem em que fora.In 
julgados, a camara verá. que foi uma clamorosa 
injustiça a expoliaçãa que me foi :(eim dessas 4!; 
votos.; e pela leitura do accõrdão em relação ao 
juiz de direito tle Quix.eraDJoOim~ a c:a.mara Iam~ 
bem ficara ao faeto de que esse dislincto mag-il!-
trado proceda11. como devia, e que nem outra. 
podia. ser a sua eonducta neste assumpto. 

O Sn. Ronl\rGtrJ\\S Ju:s:ro:a:-Nã:o apoiado. 
O Sa. Ru1.:\o :DE CA.NI"~oo"DÊ:-Eu sinto pl'o~ 

fundamente que o meu nobre eollega uão-ten.ha 
acom;,anhado (lata ques~ão,-como devia fazel-o, 
visto a opposiçã:o syatema tica que foi feita n~ta. 
casa a esses 45 elBitore.s. 

O Sa. Pro:srnE~"TE:-V. Ex. não póde con
tinuar sem I!edi1' urg-eucia.. 

O Sn. BARio DE CAN!ND'E:- Pe'o apeu.s 
am minuto mais para .rGsponder a um. ap~te 
do nobre deputado por min.ha provi.ncia., 

Si o nobre deputado tive~ e seguido de perto 
est~ questão, veria que nM só a relação achou. 
improcedente a. denuncia dada pelo promotor 
dajustiça a respeito do modo por que procedeu 
o ju.iz de dir<Jito de Quixe~aruobi.in, corno s.inda. 
mais verificaria. que foi um dos si.gnatarioa do 
accórdão, além de dons illustrados desimbarga
dores, a respeito dos quaes não M. póde fater 
~enão elogios pelo seu espiri.to de justiça, o 
desembllorgador Andrade Pinto, que G ba.st11ntc 
conhecido . ne~ta cõrte e ~uja probidade eat&. 
acima de qu.alq:uel:' suspeita. · 

O Sa.. ANToNio PINTO : - 'E' m.nito digno, 
mas não é superir aos desembargadores da. re
lação do Cear&. 

O SR. BuXo DE CaNnfl)E : - N"'ao é supe
~~oel Franc~sco de Moura, .Manoel Partiria rio!',.~ cha111o especialmente attellçà'o p&r3 F:reü'e~_Francisco d6A1:aujo Filgueira, Joaquim esteJill..Z- · 
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O Sa. R.to.TtSBONA. : - ~~· Ulll dos primeiros 
magistrados deste paiz, 

O Sa. BAl\ito DE CANrxDÊ : -A sua repHl.
ta.ção é conh~cida. em todo o rmt~el'io.Dos docll
menbos que apree~nto se verifie« qu~ foi uma 
clamoro~ ~ injustiça, uma verdadeira e:~:polia.ção 
a. dirninuiçào d , votos que soifri n.o reconheci
mento do meu diploma e a. deliberação de man
<larresponsabilisar o juiz de direito . (.4.pattes.) 

Repito; Sr. pnsidente, tuco desta m tt<lda , 
com muito a.ca.nlla.mento. E' Ullla. lJ.ll stão de rE!
conhecimento de podere~, é ·uma quG~lão pas
sada., portanto, m:~.s que int~ressa. a minh~ di
gnidade, e eu não descanç•ria. emquanto não 
submettesae a consideração da. c tma.ra o·s do
cu.nentos que tenho a honra de m~ndal' á 
mesa. 

O Sa. PRESll>ENTE : -V. Ell:- deve lifllitar 
suas obsernções, porque não póde continuar 
sem pedir urgen.cia. · 

O Sa- BARÃO um CA.NINOE:- Vou canela ir, 
seientific mdo a esta camara que, quando • :pre
sentei o meu diploma, tinha exhuberancia da 
votação, e a prova~ que. sendo expoiiado em 45 
votos, tive m·1ioria sufiLien.te p3.ra occupc.l' 
uma cadeira nesta ca5a. 

Vem á mes3., é lido, apoiado, posto alll. dis
cussão e a.pprovado o seguinte 

Requerimentá 

Requeiro que s~jam r era. <ttidos :í. commissão 
de constituição e -poderes os documentos que 
apresento a e~ta augusta camaro, relativos a 
3~ e 4" conclusões do oareeer da 1 ~ comrn..issão 
de inquerito, de 1.9 de Janeiro do cm·rente anuo, 
a respeito da. elei~ão do 5° districto da província 
~o C:M.r:!., afim. de que ella resol"a. o que fôr de 
JUStlça.. 

S. R.-Sala. das sessões em 2 de Atesto de 
iB82.-Barão ~e Canit!-de. 

Seguem-se os documentos : 

ELEIÇÃO DO 5° DlSTRlCTO DO CEA.RA' 

lllm. a Exm •. Sr. conselheiro presidente dll. 
relação do districto.- Henrique Ghibe~ ge re
quer a V. Ex. se dign~ ma.ndar pv.ssat·-1he 
por certidão o theor do a 'Córdão que julgou in
procedente· a denuncia. dada. pelo desemb <rgadm· 
promotor da. jus ti Ç"-, contra o j ui~ de dlt•eito da 
comuca de Quix.era.moblm, bacharel Pedro de 
Albuquerque. Autran, acerca de irregu.la.rida
des que lhe foram attribuida.s no processo do 
alistamento eleitoral daqnella. coroa.1·ca.- Nes
tes termos.-E. R. M.-Fortaleza, 21 de Ju
nho de :1.882.- Hen,·ique GMberg!l-e.- Dê-se 
em termos. Fortaleza, 21 de Junb.o de i882. 
-Ferreirtt Go_11tes. 

Antonio Carnsiro de Sou?.s. A~ e vedo, escrivão 
de appellaçõea do tribunla.l d'\ relAção da. Forta
leza, por Sua. Mage11.Ade o Imperad~, aquem 
Deu• Gllllrde, etc. . · . 

Certifteo, em ewnprlrnento dó dG&po\<lho na 
p_etiçio supra., que rnen.do o~ &!llioi ll- 56 de 
denuncia por crime <le rupouabilidade d• For-

ta.leza, em que é denunciante o desembargador 
prt•motor da ju,ti<; t, e denunciada a bacha.rel 
Pedro do Albaquerque A.utra.n, juiz de direito 
d.- comarca de Qub:eramabim, neUes encontrei 
a fls. 106 ·o accardã:o p~ lido por certidão, do 
têDl" seguinte: Accordito em relação. E~postoa 
e discutidos estes autos de responsabilidade, em 
que é danuilciante o desembargador proiDotor da 
jus ti.;a, e denunciado o juiz de direito ~i.l. ao
IilttC:t de Quixel"amolJim, b1charel Ped!.-o de 
Albuquerque Autran, depois do sorteio das jui
zes adjuatos u9. fórma. da lei, julgt~m imp~oce
dente a denuuci~ de" folhas em vistl!- da resposta 
do juiz denunciado, e documentos a ella j11ntos ; 
porqu tnto, cl.3 tudos e ve claramente que o dito 
juiz, procedendo pela fórOlll por qu.e se houve, 
e constados a.u~os, no desempenho de 8llas at
t~ibttiçóee, quando tratava do alistamento elei
to~<\! da !"e fenda comarca., não praücou oa cri
mes de que é accusa.do; e quando assim não 
fosse, dGs mesmos n.utos não e.;tá. provado que 
o fiz ·sse com qualquer das circurosta.nciaa que 
devem concorret· para elemflnto dos crimes 
de respons tbilidade. E julgando d~s~a fórma 
condemn·1m nas cu'lt:\6 a. respectiva mu
ni ci palidade.-Fortaleza, 17 de Fevereiro de 
1882.- J. T. Fen·ei,·a Gomes, pre>idente. 
- F•-eita:s GuimariZes. -Faria Lemos.
Anrlraik Pinto, porqulil nju!:i~iça não pôde ter 
dous p'sús ou duas m;didas, e a cama.ra. dos 
deputados ao passo que approvou a proposta 
da s~a. commissão de verificação de poderes 
para a responsabilidade do réo pelo f a. c to 
d~nunciado , não app1-ovou n. propostn. em 
seguid.• da mesma commJI-;ão para .- responsa
bilidade do juiz de direito de Maria Pereira, por 
se aL·rogs.r a subs ti taição do róo para presidir á 
jtwt~ apl!rado~a do respecth·o diatricto.- Fui 
pt·esent ,,-Sou::a }'[ endu. Nada. inais se· con" 
tir1ha. no dito accórdão pedido por eer~idão e 
aqui bem e fielmente transcripto dos mencio
nados autos aos quaes me reporto e dou fé.-· 
Forwleza., 22 (le Junho de 1832, 60° da. lnde-
pendencia e do lwperio. Eu, Antonio Carneiro 
de Souza A~evedo, escrivão d~ a.ppcllações a. 
escrevi, subscrevi e asgign.o.- O esc-rivão de 
appellaçüas, .Antonio Ca;·nei:ro de Sot;::a .A::e
v~do. 

lllm. e E:-.:m. Sr. conselheiro presidente da. 
relaçno.- Francisco Ignacio da 'Lima, da co
tmtt•ca de Qui!;:eramobim ~ bem de s~u. direito, 
•·equGr a V. Ex. que se digne de mand~r o e5-

·crivàG A.zevedo dar-lhe por certidão o teor do· 
venerando accordão qne n.egou pt·ovímento ao 
recurso interposto pelo te nente-eoro11el João 
Paulino de Barros Leal do despacho do juiz de 
direito quo o mandou incluit· no alistamento 
eleitoral-de Boa Viagem.- E. R. M:.- Sim, 
em termos. Fortnleza, 10 de Julho de 1882.
Ferreira Gom.es. 

Antonio Carneiro dG. Souza. Azefedo, escri
vão de ap[lellações do tribunal da relação da. 

. Fortaleza, por Sua M,1gesta.de o Ixnperádo:~:, a 
quetn Deus Guarà.e, ete. . . 

Certifico, em cumprimento do desk!aeho su• 
pl'll. qufl revendo os :tu tos n. 1469 de recurso 
Qleitora.l da. inclusão noa alistamentos de Boa. 
Vi•rem, liDl quli é ncorrento _o tel!~n~~,.eoro-
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nel João Palllino de Bar,.os Leal, c ~ecorrido 
FJ·anciseo lgnac!o de Lim.<, nelle~~ encontrei 
o aceordão ped}do por c~rtidilo do teür se
gllinte: 

A c cordão em relaçilo. Relatados em mes:~. 
este~ autos de recurso eleitoral, uegarn provi
rnento ao interposto do despacho que incllliu 
no a.listitroento do municipio de Bo:J. Viagem. 
o llome do reco~t·ido Frn.ncismt'lgnacio de Li
m:a., visto t~r provado com · certidão. de fi~. 4, 
have~ sido a.pur.a.do juiz de facto na ultima revi
são quG houve no termo em 1876, e o racorren-

. te impugnando a sua inclus:1o não eiliibiu do-' 
cumento, qu!l ·tivess~ havido 1·evisão em 187'il, 
e uella o recorddo não fosse contemplado.
Cusbs o reco1•rente João Pau1ino de Barros 
Leal. -Fortaleza, 26 de Maio de t882 .-J. T. 
Ferreira Gomes, presidente- -F ~rnandes Via i
ra.-Solll;a Mendell.- Faria Lemos.- Ft·eit1s 
Guimarães.- Esmerino. 

Nada. mais h:wia em odilo accordão. aqui bem 
o fielment<J tran.scripto do pl'Opt•io origin:>.l, e 
aos autos we reporto e dou fé.- Fot't ' L~~.a, i2 
de Julho de 1882. Eu, Antonio Carneiro de 
Souza Azevedo, esc~ivão de appeU~ções, o. es
crevi e subscrevi e a.ssiguo. 

Em testemunho de verdj),de o escrivita de op
p~llações,An~onio Ca-,·nei;·o de Sou;;" ke~edo. 

em dito ::H~co~dito :l.(l\1i e bew. Ji •lm •nte tr3ns
cripto do pro?t'io original, c aos autos me res-

. po.>to e dou fé - !"o:·taleza, iZ <!e Julho de i882. 
gu Antonio Cc>rneiro üe Souza Azevedo, e>~ 
cri1•ão de atJpelhções :1. escre1·i, subscrOTi e 
assigno.-Em testemnnho de verdade. O es
criYão de (l.ppelbçõ!;ls. A11tonio Carneiro de 
Sousa A.::evedo. 

Illm. c E:s:m. Sr. COll~elhf,iro Joaé Nunes 
Leitão. 

Jose Nunes Leitão, d!io comarca de Quixe
rauwbim, a. bam de s !U d~r i to, requer a 
V. Ex. q11c s' digne de 1n·mdar o escrivão 
Aze,..ed • r.ar-lh~ :•or certidão o teô1· do ven~
Nnd'l 11-ccõrd"-o qtte negou prm-imento ao re
cur.;o ü1t •·posto peb tenente-corun ·1 João P!iu
liao de B r ·os Leo.l dr> desp•cho d!l juiz de 
diteito que o mandou inclui~ no alistamento 
cl~i.tol·.al de Boa Viagem.-~. R. M. 

. Siru, om ~orruos -Fortaleza iOde Julho d~ 
i8~2.-Ferreirn Go'JJ~es. 

Antonio Cu·neiro de Souza Az~vcdo. escrivão 
de appelhções do tribun ·I d\l. !'dação da Forta
lez:l, pol' Su ' Ma.g-es<ade o llllpcradol' a quem 
Daus g"L1ard·~ etc. 

Certifico,em cump1•imento do despacho supra, 
que r.~'<'ondo os autos u. 1.474 de l'ecut•s, elei~ 
tora! de i.nclnsiio no alísta. uento d·~ Boa Viagetn 

Illm; e Ex.m. Sr. conseiheiro presid<'Ute da. o.u que G l'CCOJ"~q,] te " teu ·nte-coroMl João 
r~la.ção.-João Rodrigue, de Ca.<tro e Silva, ·da Paulino de Barros L~ol, orecor;•ido José NunGs 
comarca de Quixeramcbim, a bem dQ seu di- Lt.litão, u!llles oncont~ei o ae~õrdão [ledidcl pt;r 
rei to, rcque•· a V. E:t. que se digne d~ mand:J.L• c~rtid~o. d~' teor ·~~g-_ailllo : accõrdã:o em. Reb
o escrivão Azevedo dal'-llle por certidão o teàr ~a'· F e1to o -~~l~t9r10 ve•:l><!.l do estyb..Julganl 
do venerando acco1·dão que negou provimento lwlpro~edeJ?.tC n rec.!1rso l!lt ·r;.os'o do d~sJ?aC1lo 
ao recurso interposto pelo t nente-cor(,nel João • qu·~ 1_11cla~:l no allstamento d_o rnum;1p~o de 
Panlino de Barros Leal, do despacho ~o ,ja.iz de \Boa V1ag;:rn o no.ue elo reeoJ',•l.do J_?so Nunes 
direito, qae o ma!ldon incluir no alist\l.mento i L•itão. 1•1·to tet• .P:o,•:~do com a certldão d~ f~
eleitor:~l da. Bo:\ V1agem.-E. R. M. lhns •)'latro, ser Jau de fact > apurad 'ns. r.~vl ao 

Sim em termos.-Fortaleza 10 do Jlllho dG de 1~77' e .: • r•.,··o~~ente impugnando (1. s~a in-
i88"> 'F • ' clnsao, ll!tO cxlub u documento, que L1vessc 

-·- el·r~·ra "Olncs. h~viJ ) t···vislo em :i879, o nella " l'ecorrido 
Antonio C.:1.1·nei~o de Souz:J. Azevedo, e~c1·i- não fnsse .··ontemplado. Cmtas o r ·corr~nte João 

vão. de a.ppell<tção do tribunal d~ rela~ão da Paulin<l de BaJ•ros· L·,al.-l",lrt:.leza. 25 de Maio 
Fortalez~, por S. M. o Imperador, a quem do 18S2.-J. T. F rreír .. Gom s, r•rcsid·eute.
Deus guarde, ·etc. Feruandos VieiJ'i\..- Sou:z:a Uende~s.- F;;ri;l. 

c~rtifico. em cumprimento do des~acho ~u- Lomos.-Freiws Gairunri<e•.-Esmerino. Nada 
prll-, que r~vendo os ;~.utos n. 1484 d~ racorBO lJlnis se cóntiuha ém o dit• ~ceol'diio aqui bem 
eleitoral de inclusão no alistamento de Bóa. e fielroen\c transcl'ipto do pr~'ljlrio ol'iginal, 
Viagem, em qtte é rccorr-,utc o t~nente-coronel aos qaa. ·s me l'O · .rto; dou fé. Fo:·taleza, 12 de 
João P:~u!ino de Barro3 Leal, c recorádo João r Julho de 1882. !lu. Antonio Car.zd1•o de Souza 
Rodrígue -de CJ.stro e Silva, nelles encontrei o I Azev ·dcJ ··scril'1ío d ... ! .<ooellações. a. ~ubserevi e 
accordão pedido por certidão do t •õr seguinte : 1 :~.:s.~;gno .' '• · . 
Accordàll em rela~ão .. Relatados em mas31- estes : llm te;tcmnnho da ver,ladr,-0 e~crh·ao de 

~~\':te~~:S~~ud~oclc~~~~~~a\~~gfu~lJ:~:!fi~~ appclhçõ'\s.' Aata,tio C:araeú:o de Sou~a .·b~~ 
tamento do municipio dc'Bo:t Viag~m, o nome 7 vedo. 
do recorrido João Rodrigoes de Castro e Silvs, lllm. e E:-:m. Sl'. cons ·lh~iro p.-esidente do. 
visto ter pro\'ado com ccrtiC.iio de :tis. 4, lmvct' rehl}ã().- Antonio Rufino d ~ Sour.a. La i tã:n, do. 
sido apurado juiz de facto na ultima re,·isão : comarca elo Quixet•ntnohim. l\ b:~m do· sem di~ 
g_uG se procedeu no termo, :1876, e o recmrente : reilo, re'lue:" V. E'. que ~e di!::'n · d · ••1 ~ndar 
impugnando a su.:t cnclusão não exbi\Jiu do- o escri\'âu Aze~ed,, d~::-- 'h e por ~ertidilo o teor 
cumento, que tivesse havido revis'lo em 1879, do vene1·ancio acc''''d:\·> qnc n~g"Oll pro\·im!lnto 
e nella o rect>rl'ido não fosse conternplad.J: :10 recul'so intar~o~to. pel' tenente-coronel 
Custas o recorre11te JoãoP<~.ulinode B:~.rros Leal. João Paulino do Bn.rros beal. d1 desp:tcho do 
Fi)rtale~a. 26 de 1\b.io de 18'1:!2.-J. T. Frtn·eira juü de dire;to C[Ue o ruan<lou incl\1ir noalista
Gomes, pr.~sidente~- Fe;-na:ndes Vieim. - , lllente~ eleit"~ i ~k iJo' Via.gcm.-E. R. M.
Souza. M cncles.-Fal"ia, Lemos.-F1'eitas G><i- · Sim, m t~~:ilOs.-F,lrtaleza, iO de Julb.o de 
1lWI'tl'?s.-.Esmedno.-Nada ma.is se continha !18&.-Ff.;.,-ei;•a: Gvmes. 
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Antonio C:u-neiro de Souza Azev ... do, ··scrivào leza. i O de Julho do 1882. Ea. Antonio C:trneiro 
de apvella.çõ;•s ·do tribunal d" relaçÃO da Io'orta- de Souz11 Azevedo, escrivão d~ appellJJ.ções 
len, por S M. o Imp~rador, a que.n Dons . escreri,llltbser~vi e assig-oo. Em taatemurtho d~ 
guarde •l tC- . j \'erdade, o esct·i vão dG apjlellações. -.An~Dnio 

Certifieo,em cumprimento do despacho supra, ; C:a,.•tei?•o de .Sou.: a A:et>edo. 

~:{~1:0f~~~~~u:s ~Ús1t~4~7 n~~ d!e'~~~ e~~~: f Illm . e Ex•n. Si-. conselheiro prGa~dcute da 
g-em, em .que é recorrente o t·~nente-eorone1 1 ~cl~çlro ·. . . • 
Joil:o Pauhn.o dG Bat\'O> Le•ll e recorridn A11- l Francisco Al~.,s de Luua, da. eoma.rca de Qut
tonio Ru ino de Souza Leit.!\o: nelle encontrei o ' :~;era.~nobilll, ~bem do s~udireho, requer ~V. 
11.ecord!io pedido por <:ertidão d~ teOI' •eguiate: : Ex· que •e dtgne _d~ ms.ndar o esc!'ivão A~evedo 
- Accordão em rel~ção . Q:te ne~>nm provi-· d:\ r-li:Le por ccrttdào o teor do venerando a.c
mento ao recnrso inteq>o•to <b decisio de 6s. 2.l cordão q•le n ego,n ;>t'OVimento ao r ecnrso i nter

. que .mt:llldo·t incluir no ~lista.cuento cleicor:ll de· i posto pd > tenente-coronel. ~oão !'!1-u~no de 
Hoc. Vi .. getll. a. Antonio Rufi.n.) d'l Souz:l Leitão, Barros Le~l do ? :spach~ do J O.U do dt~eL\o ~ue 
em vist.'l dodocuJ1entode th-3. e o condemnam o lll.'\nd_ou mellllr no alistamento eleltoral de 
nas CU$t '8 Dt\. fôrma da. lei. FortAlez11, :l3 tle lloa. V1ageiil.-B. R. M.- Sim, em tor!D~S
Junhode i88-3.-J. F. Fer1·eí;4 Gomes, presi- - Fortal·:tt<, iO de Julho de 1882-Ferrtm•a 
dente .- Preiw Guimarães.-Férnand~s Vieira. Gon•es-
- Far~ Lemos. - Esmerino. Nad" m:~.is s& . Antonio Carneiro d~ Sonza Azevedo, eçc.-ivão 
con&inh r em o dito accorilão -tqui be1D e fiel- de a.upeU,.ções do tribuUD.l d& relayli.o da For
monte l!'1lnscripto dos mencio:l:l.dOll au~oc. aos • \alez;a., por Sua Mage ;tade o 1m pendor, t. quem 
qnaes toe reporto e dou fé. Fortalez~, 12 do Dens guarde, etc. 
Julho de i88Z •• E_u. Antonio Ct<r!'-eiro de So0;za. Ce.rtiti. o, em cumprimento do despacho sttpra, 
Aze·: ·do .. ese':vao de appeUa.çoes, o escreVI e •1ue revendo os autos a~ero mil quatrocentos 
subscreVle aJSlgno. o oiten ta. e um do recurso eleitoral de inclusão 

Eu1 test.etu•who da v')rdade-- O eserh'ão dG no a l tst.amento ele Boa Viag:::m, em que é re
appellações, AMonio Cm·neil-o tle Flo11::1J. .4.:~- cot•rento o tenente-coronel João Paulino de 
v~do. B,_rros Lea.l, e recorrido Franei~co Alvas de 

111m. c E-xm- Sr. pl'esidenta d~. re1aç!o.
Ca.simiro da Silva No<>aeira. da. C•Jmarc~ de 
Qub:eumobim, :l. bent do seu dir··ito, t•equ:!r !1. 
V, E:t. ~e digne de :.nandar o eacl'ivão . ,7.eve-. 
do dar-lhe · por certidão o teor do vener 1 ndo 
accordão que negou ft'Ovim nto s o r 1cura:J 
inlerpo<to. pelo tenente-eocon~l João Panl no 
de Barros Le:~-1 do d ·spa.<:ho do juiz de direitO 
q ne o .ua.ndou incluir no ~listamenco e leitora! da 
Boa Viagem. -

E. a. M. 
Como rettuer, em ·tet•mos.-Forb.leza, 'to de 

· Julho do lBS-2.-Fcrreira Gom-1s. 
Antonio Carneiro de so~a Azevedo, escriVilo 

de :tJ:tpellações du tribnn!!.l da rel;tçiO da Fort.a.
leza, por Sua .M:agest!lde o lmpemdol" a quem 
Deus gunrde etc. 

Certifico em cumprimtJnto do despacho snprn 
qM revendo oa tutQS nrunero f486 de r .,curso 
eleitoral de inclusão no alistameat., da Boz. 
Viagem, em <;l,UC é recorrente o tenGilt!!•coro
nel Joãv Panhno à& B<~.rros Leal. e recor.·ido 
Casimira da. Silva Noguei:r~, nelles encontrei 
o s.e :orMto 'perEdo por certidiio do teor se
g~inte: 

Lilll.a, Mllea encontr!li o accordão pedido por 
certidão do t~or seguinte: -Accordão elll. ra
lllção, etc. Que negam provimento ao r ecurso 
e confirmam por se11< fundamentos o de::sp!'cho 
q_ue roconbece11 eleitor o recorrido Francisco 
Alves de· Lima . Cu&tas· p~lo NcorrEn.te .na 
rórma. da I·~ i. - Forta.lez~ nove de .runno de 
mil oitocentos oitenta. e dou.:;.-l.T .Ferrei,.a 
Go~n.es, pre;idente. - Far.ia Lemos. - Fer
nandes Vieira.- F1'eitas -Guimarttr:s.- Es
merino.-Yoi voto vencedor o Sr. desea~bar
gadut' Sciu~<t Jl! en.cles--l.i'aria Lemos.-Nada 
mais se ..:ontinha em o aico acoõrdã >~ui bem e 
fielment~ transcripto do proprio origtnal ; aos 
&llt<Js mo reporto e dou fé . -Fortaleza., iO de 
Julho de 188-2. -Eu, antonio Carneiro de Souza 
Azevodo,oscrivlo de appella.ções a escrevi, sub
ac.·evi o assigno.-Em \es~lllunho ch verdade. 
- E> escrivio de appellaçiles, Antonio Carneiro 
de Sou~4 A:e~edo. 

Illm . e E:tm. Sr. cons~~lheiro pres1dellte da 
:rela.ç!lo. - E'rancisco Nu11e3 do Valle, da co.:. 
.ma;rcu. de Q11i::teramobim, a bem de se11 direito, 
r&qu.,r a V. Et:.. que se digne da · ma.nda.r o 
escriv~o Azevedo dar-lh~ por certidã~ o toor do 
venerando accórdi!:o que n·~gou provuu ~nto no 
r.ecurso iuedrposto pelo. tenente coronel, Joio 
Paulino de Barros L~a.l do despacho ® jmiz de 
di r ~ i to q ne o mandou iD.ol~tir no alistamento 
eleitoral da Bos. Viagem.- E. R. M. - Sim, 
ern tarmoi. Fortaleza, iO de .Julho de i882 . 
Fen-eiro. Gomes. 

Antonio C~t-rneiro de Soau. Azevedo, escrivão 
dCl appellações do tribu!l&l. da. rel:lçxo d1. For
tLleza., por S. l\1. o Imper&dor, a qaem Dens 

. Accordão em relação etc. ,que negam provi
mento ~ M, recuroo interpQSto, par~ confirma
rem po1• seus funda.wentO$ o desp:~cho q110 

reconheceu eleitO!' o recorr:do c~si.tniro da 
Silva No~ueir:L. C11stas J?Ol' ItJ. '·tado ao ·~seri vii'o 
pelo reeo~reate. Forhleza. \l de JIUlbo de :l882. 
J. F. Ferrei.ra Gom45,!>r<:sidente.-Fllti:t. Lemós. 
-Fern~nd~a Vioira.-Freitas OoiuJnrles.-Es
merino. Foi l'Oto vencedor o SI". desesob<rlr.ldOt 
Souz t !tfnnd:!3.- Fnria L'.l1DO$. Nada m:t.is ~& 
continha em o dito acc?rdã'' pedid•> p tl:" certidiio ~uarde, etc. . . 
e ~oi beru e fieln.>ente tr-_.n,eript~ do proj.trio . <:Grt\fico,em cll!D.ptimentodo deS\)aeho iUPJ:'S• 
ol'iglllzl; aos ao. o tos merep()r~ e duo. fõ.-Forta- 1 q11e, revendo us an~s n . 1475 de reeurao ele.i-
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toral de inclusão no alistamento ae Boa Viagem, 
ein que ê recorrente o tenente-coronel Jolto 
Paulino-de B;1.rros Leal e recorrido Francisco 

· Nttnes do Valle, n elle encontrei o accórdão pe~ 
mdo' por certidão do teor seguinte : accórda:o 
em relação etc. Que nogsm provimento ao re-

. curso para confirmarem o deapacho que reco
nhecem eleitor o· recorrido Francisco N un··s do 
Valle. Custas pelo recorrente ns. fórrna da lei. 
Fortaleza, 9 de Junho de i882.-l. T. Fer· 
reira Gomes, presidente. -Faria ·Lemos. -
Fernandes Vteira. -Freitas Gilimm·ães.
Esmmno. - Foi voto vencedor o Sr. desem
bargador Sott:;a M ~nàcs. -Faria Lemos . .;..... 
Nada lllais se continha em o dito accórdão a.qui 

. bem e fielme11.te transcripto do proprio origi
n~; e aos autos me reporto e dou fé. Forta· 
leza, 10 de Jalbo de · 1&>2. Eu, Antonio Cat·

. neiro de Souza Azevedo, e~ cri vão de s. ppella.
. ções, a escrevi. subs.:revi e assigno.-.A.ntonio 
Carneiro .de Sottza .A:etledo. 

lllm. e E;-;m.. Sr. conselheiro presidente da 
relação. . · 

Manoel Nunes Leitão, da comarca de Queli:e
ra.mobirn. -~ bem de seu direito, requer a V. E:t . 
que se dig~e de mandar o escrivão Azevedo 
dar-lhe por certidão o teor do venerando accór
dão que: negoo. provimentQ ao l'eellrso inter
posto pelo tenente-coronel João Pa11lino de 
Bll-rros Leal, do despacho do juiz de direito que 
o mandou incluir no alistamento eleitoral de 
Boa Viagetn.-E. R. lfi. 

Sim, em termos. Fortaleza,· iO de Julho d.e 
188-2.-Ferreíra Gomes. 

Antonio Carneiro de Souza. Azevedo, escri vãe 
da appellações do tril>un ol da rei ação da -Fortll.· 
leza. por Sua ?.f:l.gestade o Imperador a quem 
Deus g11arde. etc. 

Certifico, em cumprimento do despacho su· 
praT ([Ue revendo os ll.Uto~ n. i,4i1 de recurso 
eleitoral de i:nclosiio Iio alistamento de &,a 
Viagem. em que é recorren te o tenen~corooel 
João Paulino de Barros Leal. e recorrido Ma
noel Nunes Leitão, nelles enoontr.!i o nccó~·
dão pedido por certidão do teor seguinte : 

recurso interposto pelo tenente·eoronel João 
P.a.ulino de Barros Leal do despacho do juiz de 
dtreito que o mándou. incluir 110 &listamento 
eleitoral de Boa Viagem.-E. R. M. 

·Sim, em termoa. -Fortaleza, iO de Julho de 
1882.-Ferreirc Gomes. · 

Antonio Co.roeiro de Souza AZevedo, eacrivfo 
d~ appelli.ções do tribunal da. relaçlo da Forta
leza, por SWI.<Magestade o Imperador, a quem 
Deua Guarde, ete. · · . 

Certifico, em cumprimento do despacho supra, 
que, revendo os auLo; numero 1472 de recurso 
eleitoral de incla.sãô no alistamGDto de Boa Via
gem em que é recorrente o tenen~e coronel 
Joã:o P11.ulino de Bs.rroa Leal e recorrido João 
Evan~elista ao·Am.1ra.l Junior, neUos encontrei 
o lccórdão pedido por certidão do teor s~guin· 
te : Accotdão em r elação. Que em faee do docu
Juento de fls. 4, pelo q ualse prova.qu~ o recorrido 
João Evangol.ist& do Amaral .Junior foi quali
ficado jura io ll!\ revisão de i875, que em falta de 
outra ser~-i.a_ para o sorteio de :1879, confirmam 
a ·decisão que como tal o mandou aliatar no 
eleitorado de Boa Viagem, pa~•s as custaa pelo 
maslUo na. fórma da lei. Fort'lleza, i3 de Junho 
de 1882.-J. T. Ferreira Gome;, preSidente. 
-F. Gv.i,nariles.-Fernandes Vieira.-Faria 
Lemos.-Esmerino. Nada mais ae continha. em 
o d.ito accórdão aqui bem e 1iel:n.~Dte tra.nscripto 
d~ proprio cri,~ ol, aos a-utõ&j:D~ ~ repo~to e dou 
fo. Fort(l.lezs.;,· lt:~e Julho de ··i882.-Eu, .An
ton.!o Cacnt!i.ro de Souza Azev.edo, escrivão de 
appellaçÕes, o subscrevi e assigno. Em tes
temunho da verdade.- O escrirão de a.ppel
laçõea. Antonio Carneiro de Sou=u. Azewdo. 

lllm. e Exm. Sr. conselheiro presiden~e da 
relação.-Manoel do Valle Bezerr~. da. comarca. 
de Quixerawobim, a bem de seu direito, requer a 
V. E~. qUG se dig;ne de ma.ndu o escriv&Q 
At ~YC,ldO dar-lhe por certidão o teor do vene
r&ndo acórdão q ne negou proVImento ao recurso 
interposto pelo tenente-coronel Joã.o Pa.ulino 
de B~rros Leal do despJ.cho de ju.it de direito 
qne o mandou incluit' no alistamento eleitoral 
d~ Boa Viagem.-E. R. M.- Sim. em ter!llOS, 
Fortaleza, 10 de Julho de iB82. - .Ferreira 
G~mes. • · 
· An.tonio Carneiro de Sonza. Azev-edo, escriT!o · 

de a(>pP.lbçiles do tribunal da. rela<fão da Forta.-
1eta, por :Sua Magestade o Imperador, a. quem 
Deus guarde. e te . . . 

A:.ccórdão em relaçio. ·Que ne·gam pro\•irnen· 
to ao recurso para confirma.rem o despacho que 
reconheceu eleitor o recort•ido Ma.noel Nunes 
LeiLão. Custas pelo recorrente, na. fôrma. da lei. 
Fortaleza, 9 de Junb.o de 1882.-J.l'. Ferreira. 
Gomes, presidente .·--:-Faria Lemos, Fernandes 
Vieira, Fr~itCr.s (;ui mareies, .Esm.erino. Foi voto . 
vencedor o Sr. des.embargador Souza Mendes.- Certifico, em cumprimento do despacho supra, 
Faria Lemos. N~da mais . se continha em ditO que, revendo os alHos n. 1477 de re~urso elei~ 
accórdão aqui mui bem e fielmente transcripto tor l de incl~s!io no alistamento de Boa Viagell.l 
do proprio original;· aos autos me reporto e do.u em que é recorrente o tenent&-coron!!l João 
fé. Fortaleza, iO de Julho de i882. Eu. Anto- Pn.ulino de rlarros Leal e recorrido Manoel do 
a.io Carneiro de Souza. .4.zeredo, escrivão de Valle B •zerra. lHlle encontrei o IICcôrdão pedido 
appellações, a escrevi, subscrevi e assignei.- P r certidão do teor seguinte: .Acórdão emrela
Em test.emunllo da verdade o eacrivão de :tppel- clio. etc. Que. coo.furma digo. con1irmArn a de
lações, Ant011io Ot~.r~iro dt Sou::u. A..::-e11edo. cisão do juu de direito da Quixeramobim que 

mandou incluir Jao alistamento eleitoral de Boa.· 
llim. e E:tm. Sr. conselheiro preside-:~.te dai. re- Viagem a l\1au.o·:l do Valle Bezerra. em villt& do 

la.ção.-João Evangelista do .Am.1.ral Junior. da documento de tl; •. 4. C liStas ao recorrido, 11& 
comarca d9 Q11ixeramobim, a bem de seu direito •. J fórma da lei. Fortaleza, ·i3 de Juubo de .t882. 
requer a V • . E~, que se digne de :mandar ·o ; -J. T. Ferreiro Gomes. presidente-F. (;ui
escrivão Az&Tedo dar-lhe por Mrtidão o teor .do 1 l~arües. ;..... Fern.t1.ndes .. Vieira. -Faria. ~
.venerando ace.órdão que negou provimento ao · mos.-Esmerino ~ NaJa. mais se continha em o · 
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-dito accôrdão aq_ui bem e :fielmen~e transcripto 1 em 'J_Ue é recorrente o tenente-coronel ·João 
do proprio orig:n~l, >~os autos me reporto e dou Faulmo de Banas :16al, & recor.rido Antonio 
fó. Fortaleza, i2 de Julho de i8S2. Eú, Antonio !fanoel de Oliveira, nelles encontrei o accórd.ão 
CJrneiro de Souza Azevedo, escrivão de appel- pedido pol' certidão do teor seguinte ; Accôrdão 
la~õ~s a subscrevi e assigno. Em t-'?stemunho em reláeão, ele. Que ne~am provimento ao 
de verd:J.da .-0 escrivão de app3lln.ções .-tnto- presente recurso eleitora.l,e confirmam lH~Ilpe
'~io Ca:meiro de Solt;;a A;;~ vedo. ctiva decisão do juiz de dire to, visto have:: o 

lllm. e E~· Sr. conselheiro presidente d1 
relação. 

Francisco :Mendes liiachs.cio. da comarca de 
Qnixaramobim, a bem de s_eu dil'eito, requer a 
V. Ex:. que ~e digne de mandar o escrivão Aze
vedo dar-lhe po.r certidão o theór do venerando 
acórdão que negou p:-ovirnentc ao recurso in
terposto pelo tenente coronel João Po.ulino de 
Bo.rroa Lsa.l do desplcho do juiz de dü·eito que 
o mmdott incluir no alistamento eleitoral Ja 
Bô_aViage.m.- E. R. M.-Sim, em termo~.
Fortaleza, 18 de Julho de 1882.- Ferreira 
Gomes,· 

.Antonio Carneiro de SouzaAz~vedo, escrivão 
de appellaçõcs do- tribuna.l d.t rebção ~ l}'or-. 
taleza, por Sul ~hgestad~ o Imperador, a. qu~m 
Deus gu •rde, cHc. .. 

Certi:fi.co, em cumprimento ·ao despacho su
pra, que revendo os autos n. 1882, de re. ·urso 
ebitori!l de inclusão no :ilistlmento ile Qui
xeramobim em que é recorrente o tenente co
roneL João Paulino de Barrós Leal, e recorrido 
Francisco :Mendes Machado, nelle e11 encon
trei o acórdão pedido por certidão do th~tir 
segninte· !-Acõrdào .em relação. Que confir
mam a. decisão r~co!."rida., qu~ ma.ndou incluir 
no a.listam~n.to eleitoral da Bóa Viagem ao ci
dadão Francisco Mendes M·•chado, em vista. d1> 
docllmen to de fl. 4, .e no mesmo condemn~m 
na' C11st~s na. 'fór.na da.lei.-Fcrtaleza, 13 de 
Junho 1882--J. T. Ferrcir~ Gam~~. presidente. 
-F. Gu·i.maraes.-Fernandes Vi~ra.-Fal"ia, 
Lemos .-Esmerino. 

N!!.da. mais se continha orn o àito accórdão 
a.gai bem a ticlmcn ta tro.nsct•ipto do proprio ori
glllsl, aos autos me I'eporto c dou fé. -Fortaleza, 
U do Jnlho d~ 1882.-Eu. Antonio Ca\'neiro 
d.e Smua. Azevedo, escrivão de a.ppellaçõ~s a. 
subscrevi e assignei em teitemunho da ver
dade, o escrivão de a.p?ellaÇões, Antonio Gal·
neirc iU Sot#;;a A~~Wedo. .. 
· Ill.m.. e Exm. Sr. conselheiro presidente da 

rela.Çã:o.-Antonio :Ma.noel.de Oliveira, d:~- oo
Illarca. de Quuera.mobim, a bro:n de seu direito, 
reg_ uer a· V. Ex. JSe digne mandar o escrivão 
Azevedo dar-lhe pai:' certidão o têor do vene
rando accór(!?:o q_ue negou provimento M re
curso interpostopdo tan(jnte-cotonel João Pau
lillO de BaiTos L~al do despacho do juizo de di
. direito que o ma.lidou incluir no alistamento· 
-eleit,rai de .Boa Vi:l.g-em.-E. R. M. Dê-se em 
·ermos.-Fortaleza, 10 de Jullio de 1882.-Fer-
reirtL Gomes. · · · 

Antonio Carneiro d~ Souz& A2avedo, escrivã:o 
·· d& appellaçõ~s do tribunal da ~ela.ção da Forta
leza, por S. !IL o Imperador, o.. quem Deus 

··guarde. etc. · . · • .. · _ 
·Ce;:tinco em cumpmnento do despacho supra, 

que revendo osautos n .. 1.4SO de recurso elei
- toral·de iaclusão ·no alistamento de Boa Viagem, 

v. lii. --'-35 

recorrido Antonio Manoel de Olio:eira. mo.strado 
pela cerdiaão de folhas seis que fõrll qual.i.ã
cada ju1·ado na l'e>i~ão feita. em 1876,:~. qual con-: 
tinuou a vigorar nos seguintes a.nnos por·não se 
ter feito outra; não tendo o recorrente provado, 
como lhe cumpria, q11e se tivesse· feito revi~ 
em 1879 para 1880 e nella não fosse incl.uido o 
recorrido. Ps.gue o corrente aa custas. Fer
taleza, i6 de Junho de i882.-J. T. Ferreira 
Gomes. prosidente. - .Sou.::et ~wendes.- Fer
nandes Vieira.-Faria Lemos.-Freitll.!· Gui
marães.-E$mtwino.-Nada lll!).lB se continha 
em o dito a.ccórdão aqui bem e tielmant~ tran
scl·ipto do proprio original; aos autoa me re
potto e dou fe.-Fortaleza,10 de Julho d~ i882. 
-Eu, Antonio Carneiro li.e Souz 1 Azsvedo, es
crivão de appella.ções, a subscrevi e a~Saigno.
Em tastemullho de Yerdade, o cicrivão de appel
lações, AntOJdo Carneiro de Sou.:;a A.,:;,
veáo. 

Illm. E:un. S1·. Conselheiro Presidente da. 
Rela~o .~os!Í Pedro Santiago, .da comarca. ds 
Qui~era.mobim, a bem de seu direioo, ~eq_uer a 
V. E:s:. que s., digne de mandar o escrivão Aze
vedo dar-lhe por cert:idiío o teôr do v~nera.ndo 
accordão (jQG negou pro~imento ao recurso in
tGrposto pelo tenente-coronel João Paulino dG 
Barros Leal do des pncho do j niz de direito que 
o m:mdou incluir no alistamento eleitoraL-E. 
R. :M.-C<Jmo requer, Gm termos.-,-Forlaleza., f O 
de Julho do 1882.-Fcrreh•a Gomes. . 

.Antonio Ca.rneiro da Souza. Azevedo,c escriYã:o 
de a.ppell:l.çü'-'S do trilmnal da. rel:tção da. For
taleza, porSut :MagQstade o lmp!lrador, a quem 
Deus guarde, etc. 

Certifico em cumprimento do. despacho 11upra, 
que revendo os a.uta:J n. i475 de recut'SO elai
tora! de inclus:i:o no alistamel!l to de Bo~ Viagem, 
6lll que é recoi"reate o tcnente~eoronel João 
Pa.uHno de Barro~ Leal, & recorrido Josê Palro 
Santi ., go, o.elles enconLrei o ac:~ôrd!o p2dido 
por c-•rtid:ro do theór segLxilltC!I: Accordão ew. 
relação, ate. Que neg-am provim~nto s.o pre
sente recurso eleitoral e . eonfirmrun a decisâo 
do j!liz de direito, visto haver o tecorrido Jose 
Pedr o Santiago mostrado pela certidão de folhas 
seis, haver sido q_ualiiicado jurado no t~r~o da 
Independencia em o anno de i879, depo111 do 
que p:~.>sou a. residit .em. Boa Viagem, não 
Lendo o recorrente provado que houvesse re
visão no anno de i879 rar;~. iSSO e nella. não 
houvesse sido incluído o mesmo :recorrido. 
Pao-ne ·o recor.-ente a.s custas.-F orlaleza,16 de -
Ju~ho da 1882.-J. T. Ferreira Gomes.presi.-o 

·dente. -Souza Mendes:-~Fernaudes Vieira..-
'Fari.a. Lemos.- Freitas Gtrimarles.- Esme-· 
rino. Nad,! mais. se continh.a em o;Jl.iroaccórdãa 
aqui bem. e ftehii~nte transcriptõ do :prop:rio 
original ; ao~ ·autos me repoL"to c dou f~- For
tabzà, 10 de Jttlho de 1882...,...-Eu, AntllllJ.o Oar-
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neiro de ·Souza AzevGdo, escrivão de a ppella· 
ções a subscrel'i e ASSigno. -Em testemunho 
de verdade, o escrivão de apiMJII&.~es, An-
t onio Carneiro de Sou~a. Â..:ereào. 

Itlm. o Exm. Sr. colllielheiro pr esidente da. 
rela.ç!o.-Fra.uciscoAuto de LiiiliL, da. comarca 
de Quixeramobim, a bem de seu direi to, requer 

- s. V. Ex. que se digne de mandat' o esor1vão 
.Azevado dar-lhe por certidão o t~ór do v~D.G
rando accórdão que negou pro,'imento ao 
recuráo interposto pelo · tenentwo_ron~l .João 
Ps.ulino de Buros Leal do deapaclw do JUlZ de 
direito que o m~dou incl..~;ir no ~~mente 
aleitoral da Boa. Vmgem.- ~- R.lii.-Sun, em 
tEirmos.-Fortaleza, i O de Julho de i882.-Fer
reira Gomes . 

.Antonio Carneiro de Souza Azevedo, e>erivií.o 
de a.ppeliações do tribunal d!l relação d:~. For
taleza, por Su~~o :Magests.de o Imperador, a. quem 
Deus guarde, etc . 

·de Boa Viafem, em que é reeorrentG o 
tenente eoronel João PauJino de Barrvs Leal, e 
recorrido Man~t .Januario Fernandes, nellea 
encont.roi o accórdão pedido por certidão,do teõr 
seg-uinte : Aceórdã.o em relação, etc. Que _ 
negam provimento :1.0 presente :recurso eleitoral 
e_ c~nfir~am a. respectiva. d-;.eieão .do j ttiz de 
dtrelto, vu1to haver o recorndo :P.fano21Januario 
Ferna.ndes Jlrovado pela certidão de folhas tre• 
verso, t9t' s,ldQ q~liticado jurado na revillão do 
!876, a q ua1 continuou a v1sorar n os seguinte& 
:~nnos, por não se ter feito ontr~ ; não tendo o 
reeorrento provado, como lhe cumpl'ia, ~que se 
ti-v- sse feito re-visão em 18i9 pnra. i SSO, e nella 
não fosse incluído o recorrente . Pague o re
corrente as cust&s. -Forta.leza., i5 a~ Junho de 
1882. - J· T. Ferreira Gomes , pre11idente . 
Souza ~Mendes. - Fernandes V1~ira . - Faria. 
Lemos·.- Freitas Guimarãea. - Esmer ino.
Nada. mais se continha em o dito nccórdão,aqui 
bem e fielment~ tra.D.llcripto do proprio origi
nal; aO> :~.utos me reporto e don fé.-Fort&lez.~, 
tO de Julho de !882. Eu, ÃlltGnio Carneiro de 
Souz~ AzeT"~do, !lscrivão de appellações, o sub
ser ~Vl e ass1gn c1. E m testemunho ds verdade 
o eserivã.o de a.ppellações, A.t~tonio Carrn:ir~ 
rle Souza A.:ecedo. 

Cerli1ieo em cumprimento do despacho supra, 
que revendo os autos n. 1.470 ~e recu rso elei
toral a e inclusão no alistamento de Boa Viagem, 
em quo é recorrente o tenente-coronel Joio 
Paulino de Barros Leal, n e1les encontrei o ac
córdlo pedido . por certidão do teór seguinte : 
Accordlto em rêla.ção, etc. Que neg-am provi
mento ao recurso interposto e confirmam a de· 
ciaão do juiz de direito, visto haver o recorrido 
Francisco Auto de .Lima mostrado pela certidA:o 
de il. 4 verso, ter sido qualificado jurado n:~. 
revisio feita em o anno de 1876, a qual con· 
tilluou om vigor no3 seguintes annos, por nlo 
ae ter !oito outra; não tendo o recorrente prcr. 
vad.o, como lhe cumpria, qne s l t ivesse feito 
revilio em i879 e nellA não houvesse sido i n
cluído o mesmo recorrido. Pague a. recorrente 
a.s cuatas.-Fortaleza.,16 de Junhod~ 1882.-J. 
T •. Ferreira Gomes. president~.-Soo:w. Mendea. 
-Fernn.ndes Vieira.-Faria Lemos.- Freitas 
Guimarlle:;,-Eamerino.- Nad:~. mais se con
tinhll em o dito :1Cc6rdio aqui, belll o fielmente 
tran~~Cripto do proprio origin~; aos autos me 
reporto e dou fé. Fort:l.le2n, 1.0 de Julhéde 
i882. Eu, Antonio Ca.rneiro de SoiU:~ ~Gvedo, 
e>criY'.to de appellações. a subscrevi e :~o SJSigno . 
-Em testemunhe da v erdade, o eacriTito de 
appellaçõee, At,tonío Carneiro de Sou~a A;e-
'IJMO. . 

Dlm. e Exm. Sr. conselheiro preaidente d;i. 
relação. - ManoelJ:~ontlario Fernandes, da co· 
m:u-ea .de Quixeramobim, a. bem de se11 direito, 
requer a V. Ex. que se digne de maJid:~.r o 
escrivão Azevedo dar-lhe por certidão o teor do 
venerando accôrdi!;oque negou provimento .. ao 
reourao interposto pelo tG!J.ente coronel Jeito 
Pa.uli.no de Barros ·Leal, do despacho do juiz 
de diroito que o.mandou incluir no alistamento 
eleitoral de Boa Vugem.- E. R. M.-Sim, em 
tarlllOs.-Fortaleza, 10 de Julho de !882.-
Ferreira. Gomes. · 

Antonio Carneiro de Souza Azevedo, eser ivlio 
de appellações do tribímal da relação da. Fort:l
~e:u, por S ua Mageatade o· Imperador, .a quem 
De_us Guarde, etc . . · 
_· Certifico em cumprimento do despacho su
p_ra, ~J~Ie · revendo os autos n. 1 . .a:>, de .re-

. ·curao efeitora.l de· inclusão no alisl.amento 

. llim. E.:m. Sr. presidente da :relaçio.
Raymunclo Tellea de Menezes, da comarca. lie 
Çluixeramobim, .a bem de .. ~e.u direito, r equer a. 
V. E:x. que se d1gne de mandár o escrivão Aze
veio dar-lhc:por t<GrtidJo o 'te61• do venerc.ndo 
!l.CCórdão que n egou provimento ao recurso in
te rposto pelo teneJlte coronel João Paulino de 
Bnros Le:U do despacho do j uiz de direito que 
o mandou incluir no 11listamento eleitoral de 
Boa.- Vingem.-E. R. M. 
Dê-s~ el'n' termos. Fortalesa. 10 de Julho de 

1882.-Fcrreira Gomes. ' 
Antonio O~rneiro de Souu Azevedo, escrivão 

de appelhç<les do tribunal ~ relação da For
l.:lleza. por Su!l. Magest:lde o I.mpera.dor a quelll 
Dew; guarde etc. 

Certifico om. cumprimento do deapacho aupra. 
que revendo oa au tos n. :1.(88 de recurso elei
Lor:tl de i!lclusão no alistamento de Boa-ViagoJD. 
em que a recorrente o tenente coronel João 
Paulino de Barros Leal, e Ray10undo-T.ülesde 
.l\ie~ezos, nelle ence:r:t.roi o accordão pedido por 
certldão do teôr segumte : Aceórdão em relação 
e~ •• eaposto~ e discnti~os os autos, n egam. pro
Vlmento ao recurso mterposto para confi.r- . 
marem o despacho de folhu, em virtude do 
qual foi reco.n.hecido eleitor o recorrido Ray
mundo Telles de Menezes. Cu.Ma.s pelo rec:or
ren te. Fortaleza, 13 de Junho de 1882.-J. T. 
Ferreira. Gomes, presidente . - Esmerino.
Perna.ndes Vi8!ra.- S Óu;;aMendes .- Faria. 
Lemos.- Freitas Guima.n%es. Nada mais con
tinha em o dito aceórdão ~ui bem e fielmente 
transcripto do proprio orig1n:ll.; o..Os a.utoame rll
por to ~ don fé.- Fortaleza, iZ de Julho de :1.882: 
E a, Antonio Carn eiro . de Sowa Azevedo, · ea
crivi.o_de appell~ões o subscrovi o assigno . .. 

Em testemunho de "\'er-iade.- O _escrivão l e 
appellações, Antonio Carneiro de Sou::a .Â.fe
T1edo . 
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lllm. e Exm. Sr. conselheiro presidente d:~. 
rela.çito.- Antonio Bezer!'ll ele Araujo, da co
ma.rca. de Qlli.xera.mobim, a bem de seu direito 
requer a V. ·Ex. que se digne de . m:~ndar .o es
erivão Azevedo dar-lhe por ce~tid.H:o o t.he~r do 
venerando aceordão que negou p rovimento ao 
recurso interposto pelo tenente coronel João 
Paulino de Bàrros Leal, do despacho do juiz de 
direito que o mandou inclQir n o alis tamento 
eleitqrtll de Boa-Viagem . E. ~. M. · 

Come req_uer.- Fol'ta.leza, 10 de Julho de 
1882.- Ferreira Gomes. 

Antonio Carneiro de So\IZ& Azevedo, escrivão 
de appella.Çõe3 do t r i b11Da.l da. relaçio da. Forta
leza, por Sua Ma.gestade o I mperador, a quem 
Deus Guarde, etc. 

Certi!co em cumprimento do desl:lacbo supra, . 
qu.e revendo os a.11tos n. {473 de recurso elei
toral de inclusão no alistamento da. ·Boa
Viagem, 'em que é recorrente o tenente co~ 
ronel João Paulino. de B~rros Leal e recor
rido Antonio Bezerra de Araujo, n alies en
contrei o accórdão pedido p or . ce.:tiilão do teor 
seguinte : .Aecordão e relaçB:o, etc • . Relatados 
e discutidos os autos, n,~gam pro;-imentO ao re
curso illterposto, para confirmarem, pelos seus 
fund amentos, o despacho em virtude do qual 
foi reconhecido eleitor o recorrido An tonio Be
zerra de Araujo.- CustiiB pelo recorrente .
Fortàleza, f3 de Junho de i88'2 .- J. T. Fer
reira. Gomes, pre>idente .-· Esmerino .- · Fer.: 
nande$ Vi eira.-Sóuza Mendes. -Faria !Amos. 
-Freitas Guima~ães. 

Nada. mais se con tin'h:;. no dito e.ccórdão aqui 
bem e Jielmente transc1'ipto do proprio original; 
aos a uto's me reporto e dou fé . 

Fortaleza, 12 de Julho de 1882.- Eu, An
tonio Carneiro de Souza Azevedo, escrivão de 
ap;Jellaçõe;J, a· subscrevi e assigno .- Em te~
tem.nnho de verdade.- O esc'rivão.da o.ppello.
ções, Antonio Carneiro d~. So-w;o. k :e'Ueào . 

111m. e Exm. s~. conselheiro presidente <h 
relação.-Gonça.lo Nunes Leitão, da. comarca 
de Qub::eramobim, a. bem de seu direito, requel" 
a. .v. E:.. . que se digne de ma.nde.r o er.'Cl.·n·ã.o 
.Azevedo dar-lhe por cerlidão o teor do ;-ene
t"ando aecól·dão ' que negou provimento ao re
curso interposto pelo tenente coronel João Pau
lino de Barros Le:~l do desi' aeno do juizo de di
reito que o mandou incloir no alistamento elei
toral de Bon'Vie.s-em.-E . R. . l\L :· ;,;: 

Sim em termos.-Fortalez$, têhi.e·i·Julho de 
1.882.-Ferreira Gomes. ·. · ·' 

Antoi:uo Cnrneiro de Sou..Zo. A7.el•edo, escrivão 
de a.pp ellaçiíes da relação da l<"ortaleza, por 
Sua Magestade o Imperador n. quem Deus 
guarde, etc. 

a recorrido foi qualüieado jUrado na revisão !l. 

que s~ procedeu om 1876, ~~o qual serviu para 
f879, · e mio ter o recorrente e:rllibido docwnento 
algum que mostre tcr'bavido <Jnalüic'ação no 
anno de i8i9, e qne nella não foi illcluido o re
corrido Oonç:do Nunes Leitão. ClL~taS pelo re
corrente.- Fortaleza, 13de Junho de 1882.-J. 
P. Fel'rtira Gi/m~s, · prasideut~ .-Esw.erino. 
-Fernancles V ieira.-So'f.l;;-a J[end r:s.-Faria 
~Le ntos. -Freitas Guimaraes. Nada mais se 
continha em o dito accórdão aqúi bem e fiel-

. mente trnnscr ipto do proprio origina.! ; aoa 
auto> me .re_posto e dou fé .-Fortalez~, 12 de 
Julho de 1882. Eu, Antonio CarMiro de Souz:~. 
Azeyedo, escrivão de appellações, a subscrevi 
e assigno.-Em testemllllho de verdade, o es
crivão de a.ppellações. -AMonio Oarneiro de 
Sou::a A::evedo . 

Ulm. e Es:m. Sr. conselheiro presidente da 
rela<tão.:-Antonio Ntincs Leitão, da comarca. ile 
Quixeraroobim a bem de seu direito, requer :i. 
V. Ex que se digne de 1n8.nda r o escrivão Aze
vedo ~~-lhe· por cereidão o teôr . d ) venera ndo 
accõi:dão que negou provimento ao · recurso in
terposto pelo tenente cor onel João Paulino de 
Barros Leal do despacho do juiza de direito que 
o mando11 in cluir no alista.men t.o eleitoral de 
Bol Yiagem.-E. R. M. 

Como requer em termo~. Eor\alezo., 10 de 
Julho de 1882. -Ferreira Gonies. 

A:atonio Carneúo da Costa .Azevedo, escrivão 
de appellaç<>es do tribunal da relaç~o d!l For
t~>.lezn, por Sua Ma.ge&tade o Imperador a quem 
Deus gu~rde, etc. Certifico em cumprimento do 
despacho s11pra, que revendo os auto8 n. f468, 
de recurso eleitoral ddnelusão no aliatamento 
de Boa Viagem, em que ó r ;,corrente o tenente 
coronel Jo~o Pa.ulino de Ba.rros Lea.l, e recor
l'ido Anlonio Nunca L9itão, nelles encontrei o 
aecórdiio podido PQr certidão do teôr segui..nte:
Accó~dão em reh:çiio etc. Depoi~ de relatados 
o discutidos os auto•, julgam improcedente o 
recurso interp~sto, p&l."!l. cosfirmarem, como 
confirmam, pelos seus funda.mentoa o deapacho 
que reconheceu eleitor- o recorrido Antonio 
Nuneüehão. Custa& pelo recorrente. Forta.
taleza, i3 de Junho de ii82.- J. T. Ferreira . 
Gomes, preaiden.te.-Esmerino.- Fernandes 
Visíra.-Sou.:o. Mewlu.- Faria ·LemGs .
Preito.& Gt'ima.ráas. Nada :mais se continha em 
ofdito accórdão aqlli. bsn e fielmente trali.scripto 
do pr()prio original; aos autos me reporto e dou 
fé, Fortalez::L, i2 de Julb.o de 1.882.- Eu, An~ 
tonio Caruiro de Som:a Azevedo, escrivão de 
ll.ppellações a subscrévi e assigno:- O escrivão 
de appellações.- Antonio Carn~i1·o de Sou=a 
A...eveclo. 

Certifico em cumprimento do despl1.cllo·.s11pra. 
que, revendo os autos n. i483 de reclll'SO ~ei- lllm. e Es.m. Sr. conselheiro presidente d:~. 
toral de ~nclusão do alistamen to de Boa Vilt~;.: reb~o. -M~noel Fra:'lcisco de Moura, ~a :o
em qo.& o recorrente o tenent) coronel Joliô'Pau:.:· muaa de Quu ::eramobun, a bem do seu dire1to, 
lino de Barros L eal ·e f t>COJrido Gonçal.o NuD:eiÍ; requer a V. Ex.· que se dtgn~ de ma.ndar o 
L&it:W, nelles encont~~r o accõrdã:o pedido por 1 escriv:io Azeve~o ila.t·-lhe por certid~ o t&ôr do 
terodiio do te&r segulDie :-Accó:rdão em re-~ vener.•ndo a.ccord~ que negou pronmento· ao 
.la'Ç!o, 'etc. Expostos e iliseuti<tos os autos, jul- recuri!O illterpasto pelo tenente-corolie~ · ~João 
~lD. improeedente o ~c. ~so int&L•posfo, vÍ!!to I ~a~ino de B:trros Leal ~o de;>p~ho ~o 'JlllZ da_ 
ésbr provado pela ~ertldã{) ·de &. 4 vet'S01 q11e dfre1to 4u9 o ma.ndoo tliclmr no ~listáménto 
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eleitoral de Quix:adà.-E. R. l\L-Sim, e1n I mes, presiden~~.-Freitn.~ Guim<~.rães.-Fcr
. termos.-Fortale2:a 10 do Julllo de 1882.- na.ndes Vieir~.- I<'al'ia. Lemos.-Esme~ino.-
FerreiraGom~s. ' Nada. mais· se continha me dito <lCCordão aqui 

Antonio CJrnelr-o do SouzaAze.-edo, escri~·"ão oom c fielmcnt~ transcripto do proprio original, 
de appellações do Lrib'unn.l da reh~ão da Fort·.t· e n.os autos rile reporto e dou fe;- Fortaleza, 
le7.a, por Sua llhgesta.de o Imperador, a quem 1Z de Julho de 1882.:-Eu, Antonio C<1-rneiro _d~ 
Deus gunrde, etc. . Souza Aze':edo, esc_r1vão de app2lla.~iies escr1n 

Certifico, 0111 cumpnmtmtodo de>pa.oho supra., e subsc~en e asstgno.- Ern testemunho de 
que revendo os autos n. :1.489 de recurso elei- verdade.-0 escrivão de appellação, .4.1lto;1io 
torn.l de in~l11são no alis\amento do Quindã; Carneiro de Soz,:;a .1.::-e~edo. 
om que é recon·ente o tenmte-e<?ronel Joã·J , . . , . 
Pnuli~o dG Barros Lc:'-1, c recorr1do. l\Ianoelj _~li~. e Exm. Sr. conselheuo ptes1dente da 
Franctsco de 1rloara., n elles encontl"el o ~ccór- r cb.çao. ~ 
dito pedido pot• ce:·tidão do teot· seg1linte:- Francisc.o de Araujo Filgueh·a, da comarca. de 
Accõ,•dão em Rehção. Rdatados cates autos de Quix~ramobim, ;:~ bem. de seu direito, requer a 
recurso eleit:t·al, negam pr~vimento ao inte1·- V. Ex. que sa digne de mandar o escri\·ão Aze
posto do desp~cho que inclunt no alistamento vedo d~r-llte por certidão o teor do -venerando 
do município d~ Q 1b;adó., o nome do recor~ido accõrdão que negon provimento ao t•ecurso in
Manoel Francisco de 1\"Ioura, vist'l te~ provaclo terposto pelo tenente-coronel João Paulino de 
com a certidão d~ fls. 4, h~ver sido apurado Barros Le:L!, a~ de3pacho do juiz da direito que 

. juiz de facto, na ultima revisio que se _lHoce- o mandou incluir no a1istamcnto eleitoral de 
del·a no termo, i877, e o l"ecorJ'CJlte lmpug- Qui.s.adâ.-E. R. M. 
na.ndo a sua inclusão não m::hibiu documentos, 
que tivesse havido revisão em 1879, e nella o 
l"ecorrido não fosso contem;Jlado : Custas o re
C01'rent0 J~ão Paulino de Barros Leal. Forta.
leza, 25 de "Maio de 1882.-.T. T. Fetreim 
Gomes, pre~idante. - Fcrna.ndes Viei1·a. -
Sou:;a .Mewles.-Fm·ia L~»~os.-F1·eit(i,s Gui 
mar,res, escrivão. Nada. mais se continha em 
dito accórdão, aqui bem c fHnnnte tran~eripto 
do proprio original, c aos-. autos me reporto e 
dou fé. Fortalez1, 12 d~ Jullto de 1882. Eu, 
Antonio Cameiro de Souza Azevedo, eserhiio 
de appellações, a escrevi, subscrevi e assigno. 
Em testemunho da verdade Antonio Carneiro 
de Sot1::a A~·evcdo. 

111m. Exm. Sr. conselheirJ presitl.enle d;r. 
relaç~o.-?o.Iunoel Forfirio Fraü·e, da conm.rc!!. 
d,. Quixeramobim, a bem de se11 direito, requer 
t. V. Ex. q1te se digne do mandar o eaerivão 
Azevedo dar-lhe por certidão o teor do veneran
do accórdão que negou pro,1menw ao recurso 
interpo3b pdo tenente coronal João Paulino 
de Bal' ros L·,al, do despacho do juiz de di ~e i to 
que o mr.ndou incluir noalistamento eleitoro.l 
de Quixadã.-E. R, l\1.-Sim, em termos.-For
taleza, 10 de Julho de Hl32.-Ferreira Gomes. 

· Antonio Clrneiro de Souz~ ~\zevetl.o. escrivão 
da appellações do tribunal da relaçt:o.da fo!·ta
leza, Sua Ma.gestade o Imperador, a quem 
Deus Guarde e~c . 

Certifico, em cum~rimentodo despachosnpt•a, 
q11e revendo. os autos nul?ero i462 de recurs? 
eleitoral dl Inclusão no ahst:~.mento de QUix:ada 
em que é re~orrente o tenente-coronel João 
Paulino de Barros Leal, e recorrido ?.bnoel 
Porfi1•io Fr~ire. nelles cnoontroi o accór.lão 
p~dido por certidão do teõr seg-uinte : ;'\ccór
diio em J·chçã J. Que confirmão a dectsiio de 
folh~s tres verso, que m!l.ndou alistar, como 
eleitor, no alisto.mento eleitoral de Quixadâ o 
recorrido }.lan~el Porfirio Freire, que com o 
docum~nto de folhas qu~tro provou, ter sido 
qualific.-ul.ojurado na revisão de 1876, que em 
falta de outr:1, serviu par:.. o sort~io de 1879, e 
o coll<l13llin.un na.s custas, na iórma da. lei. Forta:... 
le7.:1., 13 <lo Jnnh.o de 1882. J. T. Ferr.eirn Go-

Sim, cru termos. Forta.le1.a, 10 de Julho de 
1882.-Fen·eira Gomes. 

Antonio Carneiro de Souza Azevedo, escrivão 
de appellações do tribunal da relação da forto.
le~a, po1· Sun Ma.gestade o Imper~àor, a quem: 
Deus guarde, etc. 

Certifico, em cumprimento de despacho snpra, 
.que rerendo O> autos n. 1_,461, de recurso elei
toral do inclusão no alisota_mento do Qui:!:adâ, 
em que é bcot·reute o tenente-coronel J oão 
Pau1ino de Barros Le:~.l, o recorritlo F.rancis,;o 
de AraujD Filgnei~a, nelles encontrei o acôrdii.o 
do tem· seguinto: Aooórdiio em reb.ção etc. 
Que vistos, e:-::postos e relatados os pres~ntes 
autos de recnrso eleitoral, entl'e partes, como 
recorronto o t~nente-coronel João Pa.ulino do 
Bauos Leal, e recort•ido Francisco de Aranjo 
Filgueira; niio se vencendo a preliminar do se 
não tomar conhecimento do recurso, por terenl 
sido os mllSmos autos apresent:J.dos ao triuun:1l 
fôr:. do prazo ; pot·que a lei da reforma eleito· 
r::ll e seu respectivo reg-uhmento não estabe
leceram semelhante prazo, para a referida apre
sentação, ncgiío provimento :~.o wuredito re
curso, pMa mandarem que suusist!L o despacho 
recorrido, a vista do docttmento de fi. 4 e se não 
ter provado q uc o recorrido tivesst'l ue ixado de 
ser incl11 ido na re-..iaão dos jurados de 18i9 ; 
afimde que lhe náo podesse approveitar a dis
posição do 'art. 4o n. i2 ultima parte da cita. da 
lei n. 3.029 de 9 de Janeiro de iS8i. Custas por 
metade ao escl'Ívão pelo recorrente. 

Fortaleza. 9 de Junho de! 1882. J. F. Ferreira 
Gomes, presidente Faria Lamas, FeL"nandes 
Vicirn., F1·eitas Guimnrães, Esmerino. Foi voto 
vencedor o do S1·. d~sem.l>a.rgador Sou?.a Men
des, Faria Lemos. Nada mais s~ continba êm 
dit9 accórdã.o n.qui nmi bem e :fielmente Lran
scripto do proprio original; e aos autos m.e 

-reportú e do ;I fé. 
Fol' taleu, 10 !le Julho de 1882. Eu , Antonio 

Carneiro de Souza Azev •do, escrivãt de ap:pel
lações a escrevi subscrevi e assigno.- Em tes
temunho.da. verdade.-,-;> escrivão do appella:
ções, A.ntonio GaJ'IIeim de Sov.=a A"'e11edo. 
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mm. G Exm. Sr- conselheit>o presidente da. 
relaçlio. . _ . 

Joaquim Jo!lll Pere1ra, _da_ comat·ca do ~utxe
ralllobim, a bem de seu d1retto, requer a V. E~ 
que ~ digne de m.:mdar o e~riviio A:~:cn·cdo dar
lhe por certidão _o teor <lo 1'ene1·ando. :L':corJlto 
que negou pronroento 1\0 I'OCLtrso tntcrrnsto 
polo tàncnte coronel João Paulino do Il~rros 
Lo~l do despacho do juiz do direito c1ue o 11t:ln~ 
t.on incluir no alistamento eleítou.l dl.l Qui
xetl;i.,-E. R. M. 

Sbn, em termos.-Fortaleza, 10 de J ulho rle 
f882,-Ftll-reira Gomes. 

AutoJJio Carneir.:> de Sou2n. .AzeYce!o, es~ri viío 
1\ppellações do tribuna.! d~ relt~.Ç.ão da Fi>rln

lcza, p9r SW\ Magestadc o !mpcradot·, n CJli.OOl 
Dous g oMde, etc. 

Cer tifico, om cump~imenlo do <!csp:1.cho su
pra, que, r even® os auto . n . i .465 de r -·cn !'so 
elcit&rnl de inclusão no :ilist:lmento de Quixad:l., 
orn q.ue é recorrentE~ o tcuonte coronel J olio 
Pnulino de Barros Leal e recorrido Jo3quim 
José Per eira, nelle encontrei o accórd!io pedido 
por ce\·tidõ:o do teor seguinte: Accôrdão c:n re
lação, e tc. Que ' 'Ístos c relat:ldos os a.utos, ne
g.un provinn nto ao recurso, pMa confirmar,m 
por seus fundamentos o despacho que reco
nb.eceu eleitor o recorrido Joaquim Jo~é Pereir:~< . 
Custas pelo r ecorreu te, nn fórma d:~ bi.- For
tale7.:1, 9 de Ju1tho do iS82.-l<'. T. Fcn·~ir~ 
Gomes, p~esidente, Faria Lemos. Fcrnc:1des 
ViGjr~>, ::;ouza !'llcnàes, l~reitas Guimor,ies, e 
Eamel'ino. 

Nàda mais se cont;nhn em o ditO 1\Ccoirdi(o, 
~ui bern c .fielmente trauscri~to do pt·op;·io orl
gmnl; aos MI.Os me reporto e dou fé. ForLa
loza , iO de Julho de i8S2.-Eu, Antonio c,.,,._ 
neiro do Sot~z:d.zevedo, oscriYã.o de appclln<;Ves 
a. escrevi, sub.scrm·i e assigno.- Em tcsle tuu
nho da '<'(!r d:tde, o escrivão de :~.ppethçõe•, .-1..•
lon io Carncito de Sou.:a A.:cvedo . 

rcc •rr ido João Thomaz da Coata, em vista do do
cumento de tl. 4, e ao mesmo condomna.m nas 
c:ts t:.s, na fórma dA lei. Fortaleza, 13 de Junho 
de 1882.-J. 'I. Ferreira Gomos, presidente. F. 
GuiulMi.cR, Fernandes Vieira, Fari:J. Lemo&, Ea
Ulot·ino. Nada mais se continha em dito accer
dlio aqui uem e fielmente transcripto do· }lroprio 
o~iginal, aos alltO$ 1ne. ret~orto e dou fe . Forta
leza. 12 d e Julho de i882. Eu. Antonio . Car
neiro de SoÚ7.:J. Az~vedo, escrivão de appellâ.t;õis 
1.1 subsurovi e assigno. 

Em t~stmn unho dor l'erdada.-0 escrivllo do 
a ,1poll•ções.- A.ltton io Carneiro de · Sou:a. 
.-'l.=eoc<lo . 

lllm. c Es.m. Sr. conselheiro presidente dl\ 
rela.çiio. 

Caadido Rabello Vieil-a, da comare& de Que
xcramobito, a bem do seu direito, requer a 
V. Ex. quo se digne de manda.r o escrivão Aze
vedo d U'- lhe por cer tidão o teor do ven~rando 
a.ccordüo qne negou provimento s.o recurso in.
terposlO pelo tenente coronel Joio Pa.ulino·de 
Do.rros LeD-1, do despacho do juiz de direito que 
Olandou incluir no alistamentc eleitoral de 
Qub:ada .-E. R. M. 

Sim, c:u termos.-Fortalel'il!., 10 de Julho de 
1882.-Fel"i'tira Gomes. 

Antonio Ca.rneiro de Souza Azevedo, escrivão 
elo o.ppellaç1le~ do tdbullJ.l da rela.çiÕO da. Forl.a· 
lezn, JlOl' Suo. MJgest:J.de o Imperador, li quem 
Deus gu>trdc, etc. 

Certifico . em cumprimento do desp~cho supra., 
que revendo os autos n. L475, de recurso elei
toral de illclusão na alist:~mento de Qui:udá 
em quo ó recorrente o tenente coronel João Pau
llno de Brtrro~ Leal e recorrido Ca.n<lido Rabello 
Vioil•a. ll':lles encontrei o a.ccórdão pedido por 
eertidii • do teor. sega in te : · 

Aecót·dã . om relução, etc. Que negam provi
monto :~o recurso interposto e confirmam a de
dsrro do j uíz de direito, \isto hllver o recorrido 
C:. ndido lubello Vieira mosl.rs.dopela certidão o. 

. Dltn. c Exm. Sr • ccnsolb.ciro prosidenl~ d.l fi . 4 v. ter sido qu~l.üicado jurad • na respeelin 
roh~;.:1o . l'D\'isi~ fe i t;t em i876, ;~. qu:tl COlUinaou em 

João Thomaz da. C-osta. da comare:~. de Qni:'\:O· VÍJ;O~ nos annos seguintes, Dão tendo o recor
r!\mobim, (1. bom de seq direi lo, requo\' :o. V. e:.:. 1• •nlo pr.l\':~do, como de\• ia, que se tivesse feitc 
ql'lo se digne de IUarullll' o ci cri,·:\o Ar~n::do t'llvis~o em {879 pa.m iSSO e quo_nellll- ~o hott
d:tr-lhe po: certidio o teor do vcner.u;ulo :~.c- ves3e sido incluído o_ mesmo recorrido . 
eo'l'düo qn~ negou provim'nto ao r >.curso intor- Pague 0 r.:!corrcnte ;u; custas. 
posto pelo tenente col'onel João Paulino de B;u•- Fortaleza. 16 de Junho de f8~2.-J. T _ Fer-
ro!$ Le&l do despacho do juiz do direito qua o 
m~ndou incluir no a1i5tamento eleitor;~.l de Qui- Yeira Gomes, presidente.-Souza Jfendes.-
xad:i.-E . R. M. · · · FeÍ·•tnnllM Vieira.-F(Jria Lem.~s.- Freita$ 

C F l · 10 d Guimarii:~s .- Esr.1erü1o. omo ro~uer, em_ tet•mos. or t.'\ ezn, o 
Julho d3 18~2.-Fci';·ciJ'a Getncs. i'hd:~. mais,- continha em o dito sccórdão aqui 

Antonio c~meiro de Sour.a Aze,•edo, CSCl'Í- U(llll o ii.!llcuente transc!.'ipto do proprio origin3!; 
Yil:o de appcllo.çõGs do tt·ibunàl d::~ Nlnção dll :\OS llutos ma reporto a deu fé. Forta!e~a.._ i O de 
Fort31eza. por Sua. l\lag~st.ildc o· ltnpot-ado:·, n J lll ho d~ 1SS:t. Eu, A.utoaio C:l.rne1ro de 
quem Deus gn:wde, etc. · Souza -Azevedo, eserixão de appellaçõos o au"b-

Cer titico, elll cumprimento do despaeJ:!.o su- scro~i o itssigno . · 
pra, que revP.nde os autos n. 1.467 de re~.urso Em tcstemU!l~-vc::-dade.-0 escrivão de 
el<>i toral de incl~ no :tlis t!llll.ento do Qw:s:adi a [lpellações, "lntonio Gam.eiro de Sousa A.=e-
e·m 'l1le e r~orrent~ o tenente coronel João i1cdo. -
Pao.lino de "Sarros IP..al e rocorrido Jo3o Tho- . . . 
mu da Costa, c nclles encontrai o o.ccónlào pc- 1 lll:u . c E:s:m .. Sr. conselhcnro prcs\Qente da 
dido por cet\idão do teor s eguin te: Ac~órdão i rol:l~ii?.-FranCJSco .Alves_de L~ ~a comuea 
ifm re~!io. Que confirmam a, deci:são _de n. 3 I de Quuen u;.ob:ru, ~ Jemae aeu d!l'etto, ~~uer 
quEfmllndon &li8t.'l.r no eleirorado de QuttAdã ao , 11 'V. Rx. que_ ~~e drgne de mandllr o escnvi:o 
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Azevedo dar-lh2 po1• ceJ•tidão o teor do vene· de~~p!tcho <1ue 1·e:ouhec'u olei tor o recot·rido 
ra.ndo accórdão q ue negou provimento l\O rc- José ·So:; res llnr~tn3. -CusLas _pelo r~cormnte. 
curso interposto pel o tenen te ccronel João Pau- - Fot·ta.le7.a,i:i de Junho de 1882.-J. J. F_C1:
lino de Bs.rros Leal, do àespncho do juiz de reira G~mes- Esme.-ino.-F~JI"~tande:~ Vlel
direito quo o ~n~ou incluir no ili•?-.m.e:w.o....,.~.-Sou;a Jfen.des.-Faria I4mot. - Frei
eleitoraldo Qulluuui..-E. R. M. - Sun, ew tas Guimarães . 
termos. Fertaleza, i O de Julho de 1882.-Fe<- Nada ma.is ~e continha ern o dito a.ecordão 
t"tira Gomes · • nqui bem 0 fielmente transcripfo do praprio 

Antonio Carneiro de Souz>. Aze~edo, escrivão ol'i--ina.l o.os :luLos me r •porto c dou fé. - J:<'or
da. a.ppellaçl5ea do Lribuua l à a rola~.:1o d:t Fortn- t;~.!~za, 12 de .Julho de 18'32.- Eu, J~ntonio 
lexa., por Sua Mages ta,le o lmpcrado~. a quelfl Carneiro de Souz:J. Az.'vedo. esc!• i vão de appcl
Dens guarda, etc .-Certifico, em cumprim ·n to laçóê3 a ~ub.;crivi c assigno. - Em testemunho 
do deapacho supra,que revendo o• :tut.ns n. 1..400 da venb.de .- 0 escrivão de appellações, An
de recurso eleitor.ll de in~hleão no a l ist:\mento to~lio Caniciro de Sou::a A::evetlo. 
de Qu'i:tada, em que é recorrente ·o ten •nt~ 
ronel João Paulino de Barros Leal e recorr :do 
Francisco Alves Lima. nelles ·•ncon tl'ei o :~c
cordão p~ido por certidão dll teor segnin~ · :-:
Aooórdã.o em relação, etc. Quo ne~ m provi· 
mento ao presente recurso eleitoral interposLo 
pelo tenente-coronel João P:.nlino de l3s.rl'G!I 
Leal , contra. Fraa.ciaco Alves Lima, e confir
mam a. deci~ d o juh: de direito, que inclui11 
no alU.tamento de Quixadà o mesmo recol'rido. 
vi~ to h:~. ver. prondc:J pela. ~.ertidão d ~ fls. . ·l 
'VerBO, que n:~. l<!'V~ feita em 18i6 fm qualtfi
ca.do jurado, e !1& se tendo feito reví.sno nos 
annes seguintes, w ntiauou :tquelb em vigor, 
não cona~ndo ~ue se tivess9 feito outt-a em 
1879 paro. · serVIr em i SSO e nell:l não fosse in
eluido o reeolt'ido. Pague o recone~te as 
cust.UI. Fortaleza, 16 de J unho de 1882.-J. T. 
Ferreiro. Gorae!, ~residente.- Sou.:w "'f e11~c•. 
-Fernandes Vie~t·a.-Faricl Len~os.-Fre<tar 
Gu.imaraes.- En~teriiU'J. Na!b. Jru~.is se con-
1illh:\ em dito acoordão aqui bem '·' fielmenlo 
transcriptos do prop rio onginal, a.os o.utos me 
:reporto e dou fé . Fort'\leza i O de Jlllh > d~ 
1882.- Eu, Ant~nio Carneiro do Souzll A1.~ 
vedo, e;;cri vão de n.ppello.çõea, o subscrevi e U~· 
sigdo. Em testemunho da verd:1de. - .-t;ltotuo 
CM"tteiro de Sou;;a. .A:evedo. 

lUm. e Exm. Sr. Conselheiro Pre.~idento da 
Rel •ç.ão.- Raymundo ~osé Pereira F ilh?, ~n. 
comnrea <ic Quixer:~.mob1m a bem de s~u dtret
to, t•eque: a V. Es. que se digne de. mandar o 
escrh·:io Azevedo d·t•·lhe po~ certuJ.i., o teór 
d o vener:: ndo ~ccord:\o qne negou provi men:o. 
no recut·so int•Jrpo to pelo ten. ·ntc coroD;el. Jo:~.o 
P nulin.o de Bar!·os ~;'ll do dcs pa. ·ho do JUIZ de 
direito qne o manclou incluir no allsta.meoto 
eleitor:~! rle Qui:o.::ul:i. - E . R.l\L- Como pedo, 
em t~rmos.- ForLs.lez:~., 10 de Junho de 1882. 
- Ferreira Gomes. 

Antonio Cuneiro de Souza Aze\'cdO. escri\•ão 
de appell:lÇii ·sdo tt•ibuiml d~ralaçiio da Fol'ta
l!l.zn. por Sua. :VbgesbdG o lmporador a qaem 
Detls Guarda, etc. - Cer tifico em eumprimenttl 
do de,pa.cho Sttr•ra que revendo os autos n. 1468 
·de r·' CUrso eleitoral de inclusão .ao slistumento 
de Quíxud:i, e n• que é recort·eúte o tenente co
ronel João Pa.ulino de Bar ros Leal. e rcrorrià~ 
Rayumnd' José Pereir:>. Filho, nolles encontret 
o ar·coril:\'! pedid o :or certidão de teur seguinte: 

- Accordilt> em rebção, ate. Relatados o di •cu
tidos os auto~, julgam improceden te o r~cur3o 
in ter posto, p:~.ra confhmarcm, como confirn1:un 
o dospacho r•!corrido, que reconheco11 eleitor o 
!'ecorrido Ray:nundo .José Pereira Filho. Cu.sta.s 

111m. e Bxm. Sr . canselheiro prsident~ dn pelo recol'l"'nte . 1-'ortalez:i 13 de Junho de i SB-2. 
relaçl!.o.-Josó Soa.rea Martins, dct conutrc:l de J . T. Ferreira Gou:~es. pr esidente-l0:.11Uori no
Quixeramobim, a beni de seu direito, requer a Fe~n:md s Vieir;\-Souzt\ hl<!udes-~'ado. Le
V , E x. que &e digne de l.ll:llld:lr o esc:rivlio · mos- Freitas Guitum•;les-Naúa maia so conti
Azevedl• da.r-lhe por certidão o theor do vene- nha n o di Lo accot•dão aqui bem e íielmento Ll·aus
rando. a.ccordio que nego11 provimento ao re· cripto d , l•roprio original, ao< autos me reporto 
curso tnterpo1to pelo tenente-coronel .JoãQ Pau- e d~u fé. ForLAlezo. 12 de Junho de 1882 - Eu, 
lino de Barros Le~l do despacho do juiz de di- Antonio Cai'Oeiro de · Souza Azev ·do, escrivão 
reito que o mandou incluir no aliat.-unento eloi- de a.ppelhções o subscrevi e assig11o. - Em 
tora1 de Quixadá..-E. R. ~.-Sim. em term?S. t~stemunho· c:b. verdade .. - O escrivão ~ n.p- : 
-Fortaleza, 10 d~ Julho de 1882.- FcrreiJ'a pellações.- An tonio Carneiro de Sou;;c, A;c. · 
Gomes. vca.o.- · · 

Antonio Ca1·ueiro de Souza ,~vedo. escl'i- _ 
vão de a.ppellaçlies do tribunal da. r cbç.ão da 
Fortalez:~., por Sua Magestn.de o Imper;tdor n. 
quem Deus guarde, e~. · 

Certiftco em cumprimento do desp,cho supm que revendo os !l-Utos n. 1462 .de recm·~o 
ileitoral de inclusão no :~.listameoto de · Qnl
x.adá, .em _que e recorrenl;l) 0 tenentP:COrODO~ 
João P:~.ul1no de Barros Leal, e reco~l'ldo Joee 
Soares Mc.rti.ns nclles encontrei o a.ccordüo_ 
p"edido por cerLicho do teõr seguinte ; 

Accordlo etn ~h.çlo. cte.-Relata.dos c dis
cutidos os au~ negam proTimento ao recurso 
pAfl. eontlrmare111, por Ne tts fundamento•, e 

lllm . e Exm. Sr. ccmsolheiro presidente d:>. 
relação . · 

Jo54i Bnllh:~znr Lopes Barreira, d~ como.rc!l. 
de Quixer :mobim, a bem de sen dire ito, re-
qoer a. V. E,.. que se digne do 1na.ndar o escri~ 
vlo .A~r.ov~do da.r lhe por certidlio .o teor do '\"O

ncr:alldo accot"dão quo negou pronme11to :lO re
curso interposto pelo tenonte coronel_J~o Pa.~
li no de B:mos Lea\ elo despacho <lo JUlZ de dt_
r eito que o m:mdou incl•:ir no :tlist:~.mento el<ll• 
to:·al de Qui,.,d:i.- E. R. M. . 

Como :equer. l<'ortalez~, 10 de Julho <le 1§82. 
-Ferre1ra Gomes, 



Câ"nara dos OepLi:ados - Impresso em 30101/2015 00:16- Pág ina 18 de 42 

Sessão em 2 de Agosto de 188~ 279 

Antonio Carneiro de Sou:t;\ Azevedo, ese1·ivão 
de appell:lÇQes do tribu11al G.a relação da For
talez;a, por Sua Ma.gestade o Imperador a quem 
Deu~ gu~rde. ~te. 

Certifico em cumpl'inlento do despacho supra. 
que revendo os antos n. 1.458 de r ecur;;o elei
toral de inclusão no alistamento do Quh:adá.. 
om ctue é l'eeorrente o tenente coronol João Pau
lino de Bs.rros Leal, e recorrido Jos~ Ba1t11azar 
Lopes B~rre>ira, neUes encontrei o accordão 
pedido por certidão do leór seguinte : 

Accordão em rel .. ção, etc. E~posto e discu
tido os autos, negam provimento s.o recurso 
interposto, pa1•a confi.rtu::trem, corno coofit•maiu, 
por seus J:undatuentos, o desp:tcbo recorr·ido, 
que reconheceu .e~eitor o recorrido José Bo.l
.tbaz~n· LDpes ·Barl'e>ira. C11stas peJo recorrente. 
-Fortttleza, 13"de Junho de 1882.-J. T. Fer
reira Goru~s, presidente.- Esmerioo.- Fer
nandes \' ioira - Souza. Me odes.- F aria Le
roos.-Fr.~i~s Guitna.~àee. 

Nada mais se continha ~m dito a~ordão aqui 
bem e fielment • tran.s?ripto do proprio origi
ts.l, aos autos me rGp()rto e dou fé. FortrtleziL, 
i2 de Junho de 1882..-Eu, Antonio Carneiro 
de Souz;~ Azevedo, escrivão de appollaçt;es a 
subscrevi e assigno. 

Em test~munho de verdade. O e$c:rivão de 
appellaç\ies. - A.ntoatio Carne-iro de Sou:;a 
A::-cvtdll · · 

Illm. e EDn. Sr. ~onselheiro pr_.1siden.te 
da relnção. . 

Luiz R.ah•~llo Vieiro, dl\ co=rca de Quei:te
ramobi.ltl, a. bem dCJ s··n direito, reqn0.r a V. Ex. 
que se digno do mnmlat• no escnvão Azev.,do 
dnr"lhe por cortidiio o t~or do rencrando 
>tCCót·ilào q llO negou r>a·ovimcuta no l'ecurso 
intot'P<l8lO pelo tenente cot•oncl Joiro Paulino 
d i! Barros Le;tl do tl•·l!pncho do juiz de dir!!i to 
que o mandou incl1tir no tdistam~nto •'le•tOI'll 
da Q1üxn.dti..-E. lt. l\I.-Como l'oquct· em 
terlllos.-FoL'bloz:J., iQ de Julho <lO 1882. 
FcJ·rcil'a Gomes: 

Anlonio Cnrneit'O do Sou<!\ A;o;~vodo, osctiviío 
do appollnçõoa do w·ibunal da rdn.ç;io da For~ 
ta\eza, p<lr Su11 Mr.gostade o Impera<lor a quem 
Deus ~IUlrdo etc. 

CertLiico, em cumprimento do despaeno sa
pt·~ quo revendo os autos u. 1.464 'de recttrso 
cleitor~l de inclus!io no nlistarno.nto de Qui
:mdá., em. que é recorrente o tenente coro:Ó.el 
João Paulino de Barros Leal e recorrido Luíz
Rabello Vieira, nelbs encontrei o a.~órdào 
pedid·J por certidão do theor segui!lte.-Accór
di!o em relação, etc . Relatados na mesa. Qstes 
a.utos de l'ecarso "leitora} , ncgfí{J provimento ao 
interpcato do despMb.o que inçlu.io no alist.:l.-· 
mento do município de Qu.i:tadá o nome do re
corrido Luiz Rn.bello Vieira., Yisto t er -provado 
com e certidão de fls. 4 haver sido apurado juiz 
de ·facto, na ultima revisl!o que se procedeu n9 
anno 1817 e o ·recorrente impu;oo.ndo a sua 
i.ncl.usio, _não . euibiu docu•uetlto quG tivesSQ 
b.aVldO rev1são no au:o.o i879, e nella o recor• 
rido.niío fos>e contemplado. . .. · 

Cusbs o recorrent~ João P:~.ulino Barros 
Leal. Fortale:!in 26 d~ Maio de 1882~. T. Fer

. reira Gomes, presidente Fern~t.ndes Vieiro, 

Souza Mendes, F~ria Lemos, F'l'eitas Guima
rães. Esmerindo. Nada mais ao continha. em 
dito ·n.ccordão, aqui bem e fielmente tra.nscripto 
do nroprio ot•iginal, aos autos :ma reporto e dou 
fó. · F<lrtale!a 12 de Julho de 1882.-Eu, Anto
nio Carnf!iro do Souza. Azevedo, escri vi! o de 
a •>pe lhções a escrevi subscr ;vi" e s.ssig:no. Em 
testemunho da verdade o escrtvlo de a.ppellaçlies 
Antonio Carneiro clll Sou.s-a A.:euedc.o. 

l.llm. e E:.:m. Sr. eon~elheiro presidente da 
t•olação. 

João .Patricia de Àlmeida, "aa. coma:rca. · de 
Quixcramobim, a. bem de seu direito, requer a 
V. Ex. que se lligne mandar o escrivão Azeve
do dar-lie por CQI"tic:lão o teor do venorando 
accórdão que n~gou provimento ao reclUSo in
terposto pelo tenente coronel. ~o~o ~a~no de 
l:!ar.ros Leal do despacho do JUIZ de dl.l'elto que 
o iua.ndou incluir no alistamento eleitoral d& 
mesma com<~.rca_de Qcü:tel'l>mobim.- E. R. M. 

Com ped~ em termos. Fortalez;~., 10 de 
Jallio de :1882.-Ferrtira Go1nes. 

Antonio Carneiro de Souza. Azevedo, escrivão 
de appellações do tribunal da relafão da For ta.;;' 
ler.a, por Sun. llhgestãde o Imperador, a quem 
DGus gnarde. · 

Cer tüico, ero oUlllprim.en.to do des-pa.cb.o &11· 
pra. que, reyendo os autos n.. 1.399 de recurso 
deitoral de inclu.s!!o no a.listameuto de Qtili;e
rnmobim, em qu~ e recorrente o tenen t!) coro
no!· ,Joã ' Paul iDo de Barros Let~l e · recorrido 
Joiio P~-tricio de Alineich ·nelles encontrei o 
necórdt!o pedido por certidão do teor seguinte ·: . 
Accórdão em relação. Relatados em.mesa estes 
autos de ree lll'So eleitora.!, negam provimento 
·ao interposto do deap:a.eb.o que incluin no ·alista
mento do llliUÜcipio de Quixera.mobim o nom& 
do r -)COL'rido Jo-;Lo Patricio d~ Almeida, visto ler 
1i~ovado com :~ certid:io de fls. 3, haver sido 
apu~ado juiz da fu.eto, na ultima. revisã.o a qu~ 
se p1·ocedero. no termo, i877, e o recorrenta 
!>"pugnando :. su.~ ínclúsão não e::iliibiu doeu• 
ntenw de cr. ue tiV'ee.»e ha.'lido revisão do anno de 
t8i9 c nella. o recorrido não fo!!!le contem_pla
do : custas o recorrente Jo&o Paulino d~J · Bar• 
ros LeaL Fortalé:u, 26 de Maio de i882. ! . T. 
Ferreíra Gome!, prGsiílente. Fernandes Vieira, 
"Souz:l .Mendes, Faria Lemos, Freitas Guimarães, 
E:smeriuo. Nada. n1ais ·se continha em ~dito 
nccórdão a.qui bem e fielmente transcripto do 
prapt'ÍO eriginal ; aos autos me reporto o dou 
fé. · Fo,·ta.leza., i2 de . Julho de !882. Eu, An.
tonio Ca.rneir() de Souza Azevedo, escriv~o de 
appellaç!5es a escrevi, subscrevi· e.a!signo . ..:.. 
Em testemunho da. verdade o escr!vao de ap
pella.çõea, Ã11tonio Carneiro de 80U.$a b~
~Bdo. 

. Uln>.. Exm. Sr. eon•elheiro . presidente da 
relaçáo.-Joad -Patricia de :A.lnlei~, d.a co~ 
rl~Quixeramobim. a. bem de $tU dll'etto. reqner 
a. V. E:t.., 'l'lle 'e dig11e m~lia.r o escrivão Ale.-· 
redo dar-lha por certidão . o .teor do venera~do 
a.ccór"d.ão que 11egoc. 11raVlmento a.o NCurso ID.
terpost<J pelo ten-ente-eoran~l .Joio ~a~li110 de 
Barros Lial .• dO_ ?-eapaah~ do JlUZ da d·~etto, qu.e 
o mandou mclllll' no &li.stam&niO -· eleJtoral 4b 
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mesma comarca de Quü:erámobim . ....: ·E. R. !vL l no anno d':l iS79 c nell.t o r Gcorrido não fosse 
Como req_uer. - Fortaleza, i O do Julho de ' contemplado: c •~st.as, o l"~rrente Joii:o Pau- _ 
iSSZ.-Ferreinr Gom~s. lin·o <h Barros Leal. F ol·tn.lcza, 2§ do Maio 

.Antonio Caraeiro de Souza J1zorado, escl"h-ão · de 1882. -. J. P. F~1·reim Gomes, prasident~. 
de appollações do tribunnl d:~. relação da, Fo~- FcrMJ,nclcs Viei!·a. - Sou:;a jJ[ endes.-Fa-ria 
ta.leza, por Sua Magestade o impe1·a<lor, n. quem Lemo•.- Freitas Guimal"r.íes. - Esm.erino. 
Deus guarde. eto. !\a.da m<~.is S'' C()qtinh em o dito QCcord;to aqui 

· Certifico, .. m cumprimento do de6pacho su- bem e :llelmcnt~ tr.luscripto dOJ mencionado.'! 
pra,' que revendo os autos n . 1501 d!l recu1·so autos. e dl)u fé. Fo1·~aleza, 12 de Julho de 1882. 
eleitoral de inclusão n o alistame nto de Qlli- En. Antonio Carn<Jiro de . Souza A2evedo, eo:
xeramobim, em qae à recorrente o tenente co- ct·i1·íío d , nppellações, a as~rcvi, subscr:lvi o 
ronel Joio P~:~.ulino de Ba-rros Leal e re ·orrido assigtto.- Em test~IJ:l.ilnho da V!lrda.de, .An
Jos6 Patrício .de Almeida, nelles e ncontrei o tonio Ca1·neiro àe SoH.;a A::erJedo. 
aecórdão pedidd'i;)or c •r tid:lo. do t~or segnin L e : 
Accórdão em relação, etc . Que, vi.:!tos e relatA 
dos oS presentes a~ttos de recurso eleitoral 
entre partes, como recorrente o tenenl!'! com 
nel João Paulino d ' Barros Le"-1 e recol'rido 
José Patrício de Alrneid?, nega.m pro-:imeut·i 

·ao recurso illterposto par:1 con!irmt\relll · or 
seus fundamentos o despacho de quo -e r ·co1·
.r eu. Custas lleló recorr~uLe. n ·1 fórm:•. d<t lei . 
Fortaleza. 9 de Junho de 1~"2 .-J. T. Pcrrt>i··r1 
Gomes, pres.idente.-Faria L~mos.-Pcnoml
des-Vieira -- Frettas 0-uimara:es.-Ejm~rilvJ. 
-Foi voto vencedor o Sr. de•embar~a.dor So" :;a 
Mettdes.-Foria. Lemos.- No.da. 111:Üs a~ con
tiil.ha l!lll o dito a.ccor_.ão, :'~ui bem e fid:neo te 
traucrtpto. d o propno or•gmll-1, a.'•s rull~•s me 

. reporto e óioa. fé.-Forta.IC7.a.. 12 d<:l .T o t lh·.~ do. 
· f882.-Eu, Antonio Carnoiro de S~az·t :\r.~
vedo, escrivão de app~llaçõ ·•. a. P.sct·ed . :<nb 
•~evi e assig-no. Em teslGmunho de v~rd,rJo. 
·o eacriv&o de a.r pellações, Anto11io Cw·n$i,·o 
-ds.3ot':;a. A::;e'Oedo, 

rum. e Exm. Sr. conaelheiJ•,, p ro><Í•.JCtiLO rb 
~l&çilo.-HQnriquo Ba~b01:1. d o \'1\;;C<lncell ros . 
da comarca de Quixeramo\Jim n lleou 1! o sua rl t
r eito, requ~r l V. Ex q uo se digno dr: "'" mhr 
o escrivlo Azevodo dar-lho pm· co~ti<l~o o Le:-:r 
do venerando a.ccórdl!:o quo nogou J:>l'OYinlento 
a.o recurso interposto poli) tc:c~at •\•CO.'ion~l .lo:'i" 
Paulino de :&rroa L<!:ü do de·p~eho 1lo ,iuiz d~ 
direito que o auandou incluir no nl i ~!AIIl"O t? 
eleitoral da mesrna -:omarcn.-E. R. l\1.-Como 
requer, .em t crmos.-Fortaleza. 10 de Julho dt~ 
i882 .-li'errtira Gomes . • . . 

.Antonio Carneiro dA Souz~ Azevedo, escrh·:to 
. de ~p~ellações d • tribunal da relsção d:1 t•'orta
'leza, por: Sua Mageatade o Imperador, n qucxn 
· Deu• guarde, etc. _ 

. Cer~itico, e m cumprimento do despach o sup~
que revendo os ao.t ·s n . 1.4;59 de recurso elei
toral de inclusão no alistamento do Quixadá. em 

Illlll. c Exm. Sr. conselh~iro p!'e! idente da. 
J·c!:w:iu. - João Alves de Oliveira Guerra, da 
~omnrca do Quixet·amobim. a ·llem de seu di· 
reito, :·equor :1 V. Ex. flue· se digne de )nandaL" 
o oscrivãô Az ·vedo <br- he por ccr~idão o teor 
do ,•cuer-.mdo accórd:lo que negou provimento 
an •··:ctu·so inte rposto pelo tenente coronrJl Jo;To 
Paulü:o d · B:n·r .. s Leal do d·•spncl1o do ,juiz de 
J.i1· .: to qu • o ua:~.nd~u incluit· no a.listnmcnto 
eLitor:~l da'" sm:• CIOIII :rc:\ do Qulxer:~.mubim. 
- :·:. !L i\I. - OtuJO req u··J'. Fortaleza, i O de 
J ul ho de i S82.-FeNeira GoraC$ .. 

Antoni<l Curuoit·o d · Souza A1.evctlo, cs ~ri
,.,;o •!e :L j•pellu•:üeõ <lo tribunal dil r 'lbçüo d:l. 
Fo~t~l ·z:1. po~ ~•w ;\I:og-cstad~ o Imperador, a 
•JU··ul l>c!lts gu:orrle e le . - C l'IÍfico. <!m <>um
p·i,ll~nt<·, .to •le$pn•:l'o s ·tJ)r "· '1" '• L'evendo os 
..-.lt••s u. J5{!·! d • re<"1i-so elP.itOL'ttl de inclusão 
no nli•ta:n· nto de Quixeramobim, em que é 
r cort'P.nl(' C• t - '11Cnle cor·ond João P 11.ulino de 
lhrrn~ .1.~:• 1 r; re corrirh1 Jo,:o Ahcs.a~ Oliveira 
Gucm·a. nr.-lles cn~o!ltt·oi ·o accõrdii:ó.pedido por 
cc rtid:io rh t or so~ 11intc ' - Accó··!lão em re
l:tç :!o. Qnc conlirn1~m a decis:W recorrida de 
tls. 2 . <Jil • 111:1 n.JoJU i ncluir no :!.li stamento 
· · l ~ii.Oral de QuixcrD.ulO!Jita no cidadão Joio 
,\l·.·og rlc < lli\'eirn Guort':'-. :~ttcnt• I'L p1•ova foil!\ 
Mlll o documanto de íl. 3 e · o Dl·éSrno con
demnnlll n:Js <'u~tas m~ fórmr. do. l ,i , ForlnlGza, 
n ele .lulhn d ' !8S2.-J. T . FCI'reira Gotltll&, 
prC!'IÍ•iuut ·- - F;·eita:' G•.<im(mJ:es.-Fcntan
dr:s 1' ;,:,·/'(l .. ..;_pa,·ia L::Jnos.-Es;;terino. Nmla 
lua is ~·· co n ti nh:t ··m o di LO :u~eordi\o :~qui 
mui b·•!n e fielulcnte t ranscripLO do propl'io 
o ·i.::iuro l . aos 3.oJL1>5 mo repo1·to o dou feL For
tnlcz·•, iZ do .full,o de 11>8Z. Eu, Antonio Cn.r-
ueiro de St'luz:c Azevedo, escrivão do n.ppolla
çoes. :L su t3cr e ... i c as ig-oo. Em lestcmuahe 
da ved·ode. - O ~scrivão de :~ppclhções, An
ton\o Cttrneiro de So1c:;a A::e"' do. 

. que é recorrente o tenente-coronel João Pll.u· 
lino de BarrOi! Leal, e r ecorrido Henrique Bar- ·. lllro . e E~m. Sl' . conselheirJ·preside.nt~ d!!. 
bosa· de Vascoaeellos, nelles encontrei o a c- Telaç:'lo • . 
córdlo _pedido por certidão, do teor- _s-,g)linte : Joaquim de BritJ Pêreir,l,.d:i comarca de Qui
.Aceórdio em r elação. Relatados. el1l mesa estes xe r~IW.•bint, a bem de seu di;•eito, 1•equer a 
a.utoa. ds recurso eleitoral, a >g~~om provim~nto a o V. Ex. que se diga e de mandar o escrivã2. Aze· 
interposto.do d espacho q_ue incluiu no alista- vedo c!:! r-lhe po: certi<Uo o teor do venerando 
_mento do municipio de Qtther amobim o noone :tccórdiio que negl)u provimento 110 recursejn
d~recorrido l!enrique Barbosa. de Vasconcellos, .terdosb pnlo tene.tlle-c:Jroncl Joilo Paulino de 

,,Vll!to te!' prov:a.do com a. certidão dtl fls. tres, B:~rrDs Lea 1 do d~spacho do juu de direito;' que . · . 
haver sido apu-rado juiz de facto na ulti m:~. r e- o m!\ndou· incluir no .a.list:>.m1'nlo eleitoral. da . · 
-visão a ._que se ]lroeedeta no .termo, i8i7 c o m~m" com are.'\ do Qoiieramobim.- E. R. -M~ 
re~r~ente impugnando ~ i~a. inc!usão.· _n3o [- ,Si•n ••m t.ermos.- Fortalet!! 10 de Julho .de 
exh1b1U .docurnen:oo, que tivesse haVldo reVIsão 18::;2.- Fen·cirn Gomeg. , · . 
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Antonio Carneiro de So11Za Azevedo, es~rivã.o appellações , Antonio Carnei1•o de S~u~a 
de appellações. do tribunal da Relaçiio da For- Aze1>eclo. 
tale~a. por Sua :Magcatade o Imperado~, a quem 
Deus guarde etc. Illm. e Enn. Sr. conselheiro presidente da 

Certifico em cumprimento do despacho supra. relacão.-Joaquim Rodl-igulll! <h Silva, da co
que, revendo os a.utos n. 1496 de recurso elei- lll3.roa de Quixeramobim, ·a. betn de seu direi til, 
toral de inclusão no alistam.en.to de Quixeramo- requer a V. Ex. que se digne de mandar o es-· 
bim, em que J recorrente o teli.ente-coronel crivão A2evedo dar-lLte por certidão o teor do 
João Paulino de Barros Leal e recorrido Joa- veneran~o accordão que negou pro~mento ao 
quim de Brito Pereira, nelles encontrei 0 recurso mterposto pelo tenente coronel roão 
Accórdão pedido por certidão do teor aeguinte : P~u~:ino de 13arroa Leal do despacho do j niz 

. de d1reito que o mandou incluir no a[ista-
Accõrdão em relação ete. Que negam prOVl· mento eleitoral da mesma comarca.-E. R. :M. 
mento ao recurso ps.ra confuoroarem o despacho s· 
:r,écorrido, por sGu.s fundawento11. Custas ao es- - lm em termos;-F:ortaleza.,'!:'!O de Julho de 
crivão por metade, na fórm~ da lei, pelo recor- iB82.-Ferreil'a Gomes. :;:~' · 
rente. Fortaleza, 9 de Junho de i882.-J. T. .Antonio Carneiro de Souza ~evedo, llScri
Ferroi'Y'a Gomes, presidante.-Fa'Y'iaLem~&.- vã:o de app~lla~ões. do tribunal da. relaÇi.oda 
Frritllf> Guimaraes. -Fernandes Vieira • .:.. fortalez~, por Su3. Magestade o Imperador, a 
E$merino. ~'oi voto vencedor o Sr. desemba.r- quem Daus guarde. e te. 
gador Souza Mendes, Faria Lemos. Nada mais Certifico em cumprime:atD do despacho au~. 
se continha em dito accõrdão aqui bem e ü.el- pt'a, qus, revendo os autos n. i494 de recurso 
mente transcripto do proprio original; aos eleitoral de inelu>ão no alistamento de Qtúxe-
autos me Te porto e doa. fá. Fortaleza i2 ds J u- ramobim, em ~ ne e recorrente o tenente coro~ 
lho tle i882. Eu, .Antonio Carneiro de Soma nel João Paulino de Barros Le9.l, e recorrido 
.Azevedo,escriviio de appellações,a escrevi sr:1b- Joaquim Rodrigues da. Sil'la, nelles encontrei 
screvi.e a.ssigno. Em tesbmunho d:i. .-~rdade, o Mcordii:o pedido po1· ccrLidã:o do t~ol' se
oer:;crivãó de ~ppell.a.~ões, Antonio Cal"neiro guinte :-Accordão em r~lação. R~latados em 
de /Souza Az-ev~dQ. mesa estes autos d~ recurso eleitoral, n~gam. 

provilllento ao interposto do despacho. que in-
Illm. e Exm. Sr. conselheiro presidente da. cluiu no al:istament.o do município de .. Qo.ixe-. 

relação.-:-Manoel Felicio da .Almeida e Castro, ramobim o nome do recorrido JQlquim F.odri
d& cotnarca de Qnixeramobim, a bem de sett di- gues ·d~ Silva, visto ter provado com :J. eerti~. 
reitp, requer a V. Ex. que se digne de ·mandar dão de fts . .3 ha.ve1• sido apurado juiz d · facto 
o escrivão Azevedo dar-lhe por certi.dão o teor na ultimtl. revisão a que se p~ocedera no termo, 
po venerando llCCórdiio que negou provimento i877, e o rocor~en.tc impugnanJv a slll\ in-:. 
:1~ recurso i11.terposeo pelo t<lnente-col'onel clusito uiio eli:hibiu documanta de que tiyesse 
João Paulino de Barroa Leal do despo.ebo do hAvido revisão em :1879, e nelia o reco.rrido · 
juiz de.direito que o mando11 incluir no alista- não fos~l} contemplado : eust.1s, o l'ec:orrente 
mento eleitoral da mesma com!lrca de Quixera- João Pa11liuo de Barros !.cal. Fortllle:a, 26 
mobim.- E. R. M.-Como raq ueri em termos. de M:llo de :1882.-J. T. Ferreira. Gomes, IJrO
Fortateza, :10 dG Julho de 188~.- Ferreir:.l. sidonte.-Fern!l.ndo.i Vioh·:~.-Souza. Mcnd •s.
Gomes. Antonio Carneiro do Souza A:~:eveda, as- Faria. Leruos.-Freit:lS Guilllarã~s.-Esmerino. 
cri vão da appelh.ç5:o do trihun:U du. rol tção -Nada ID:I.ia se continha amo dito. nccot·d;lo, 
d& Fortale:~: t, po1· Sua ~b.s;estade o ·lmpe- :~.qui b~LU e tlclruonl<l trauscripto do (ll'OJ•rio 
rador, a q_uem Deus guD.rde, etc. Certifico, Ol'iginal ; aoll a11toa me reporto Cl dou fó.
em cumpr1mento do de~faoho suprl q11e, Fot·talela, 10. de Jo.lho do iS82.-Eu, Antonio 
tnendo os autos n. !49 de recurso elei- Co.rneiro da Souz;~. Az~vedo, escrivão <lc ap
toral de indllsilo no alist'-Lmento de Qll.il.:e~ pellaçil~s u csc:·evi, subscrGvi e n~iguo.-13 :u 
r:~.mobim, em que. e recorrente o ten.ente-eoro- testemunho d~ verd,.de.-0 escrivão de o.ppol~ 
nel João Pa.ulino de Barros Leal e recorrido lações.- .1ntonio IJil't'ncíro da So~tza ~L~e
M:anoel Felieie.no de Almeida e Castro, nellr'l!l "'cdo. 
encontrai o accórdão pedido por .certidão do 
teor seguinte: Accordão em relação etc. Que Illm. e E::tm. Sr. c:onselb.eiro presidente dr~. 
negam provimento ao recurso interposto para relação, · . · 
confirmarem por seus fmda.mentos o des- Autorúo Pat~icio de Almeida., da coom~ca a é. 
pacho que Teoonh.eceu eleito!." o l"ecorcido M:a.- Qnixeramobim a bem de seu direito, l'CIJ.Uer a· 
noel Feli ·io de Alweida. e Ol<Btro. CuatM pelo V. E:J:. que ee digne de mandar o elcrivão 
recorrente na fórma da .lei.- Fortaleza, 9,; de Azevedo dar-lhe por certidã.o o teor do vene
J'unho de i882.-J. T. Fe1·reira Gomes, pteai- l't~-ndo acórdão que negou provimento ao rGCurso. · 
dente.- Faria LemQs.- F~rnandes Vieii-G.- interposto pelo tenente-coronel João Paulino de 
Fre#as G''tlimarães.-E$Jn.erin.do .. -Foi voto .. Bart·osLea.l do despacho do juiz de direito que · 
Y'encedor o Sr. desembargador Souza. Mendes.- ·o mandou incluir no alistamento eleito' al' da· 
Faria Lemos. Nada mais se continha no dito· mesma.comuca de Qlli:s:eraínobim. E. R. }!Ieree. 
a.ccõrdio :~.qni bem o fielmente tra.nscript9 do Como requer, em termos. Fortal'ezll., iO .de· 
proprio original;· ao a autos m.e reporto e dou fe. Julho de 1882.-Ferreirli Gomes. · · 
:Fort1leza, :10 de. Julho do. i882. 'Eu, .Antonio Anton.io Carneiro de Souza Azevedo, escrivü:o · 

·· . Carneiro de . Souza. Azevedo, e~crivão de ap.:: de a.ppell:o.ções do, tribunil cU. relação d~ For ta.
·. · pel1ações . o .escrevi, su~scrçvi e assijt~io,- le:i~, por Sua Magestade o lmpel'ador, aqaem 

Em::testamunh~ da. verd!ld!.- O e.icrlvão de ·Deus guarde, :etc • . · 
· · v. iu.-36 · · 
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· Certifico, ~m cumprimento do desp~cho su
pra, que, revt ndo os a.utos n. 1497 de recurso 
eleitoral de inclusão no alista.mento de Qai:xe
rs.mobim, e!ll que é reeorrmte o tenente-coronel 
João Ps.ulino ae Barros Leal, e recorrido Anto
nio Patricio de Almeida, o.elles eneontrei o 
acórdão pediáo por certidilo,aeórdito, do teor se
gtiinte: -Act.rdao em rel!I.Ção. Que conii.rmam 
a. ·decis~ recorrida de fis. 2 verso, que mandou 
.incluir no !.listamento eleitora! de Quhera.mo
bim a Antoni1> Patrício de Almeida em vista da 
prova e:thibida. d~ fis. ~. e o condemna.m nas 
custas na fórm~~~a. lei. 

Fortaloz:~., i3.~é Junho de 1882.-J. T. F!ll'
reira Gomes, presidente, F. Guimarles, Fer
nandes Vieira, F&ria Lem:>s, Esmerino. Na.àa. 
mais s.e continha em dito à.córdão aq_ui bem e 

":fielmente tranecripto do p-roprio .orig1o.a.l. Aos 
autos me ~eporto e dou te. Fort9leza., :1.2 de 
Julho de 1882.-Eu, An~·mio Carn~iro de .Souza. 
Azevedo, escrivão de o.ppellações, a. subscrevi e 
assigno. Em. testemunho da. v erdade.-0 escri
vão de ·appellações, A.neot~io Carneiro ele Souza 
.Azevedo. 

Ulm. e Ex. Sr. conselheiro presidente dare
lação .-Antonio Corre~ de Ara.ujo, d:~ eomat"e:a. ' 
d_!~ .Qui.:teram.obim, a bem de seu direito, re
quer a V. E:I. qu~ se digne de mandar o escri
vão. Azevedo dat'-lhe por certidão o teor dó ve
Rerando &eeórdito · que negou ·provimento ao r a~ 
curao interpesto pelo tenente--corou lJoito Pau
lino de Ba.rroii L0al, do daspacho· do juiz de di
r.ei.to. que o mandou incluir ·no a.llita.me_a.t~ ebi- · 
tor:il 'as. mesma. oom.a.rca do Qui:s:eramobun.-:- · 
E. R, M. 

Sim, em termo~.-Fertahz;t, 10 de Julho de 
1882.-Ferreira Gomes. 

Anto11io Carneiro de Souza Az;evedo, escrivão 
ele &ppellações do tribllnd da rolaçio da For
taleza, po1· Soa. Magesta.de o Imperador,a quem 
D.lns guarde, .etc. · 

llhn. e E-xm. Sr. eonseiheit'O presidente da 
relação.-José Angelo de Souza.Fern.andee, da 
comarca de Quixers.m.obim, & bem de · seu di
reito, requer a. V. Ex:. que se digne de manda.r 
o esçrivã:o Azevedo dar-lhe .por cettida:o o teor 
do ve11.crao.do a.ccórdão que negou provimento ao 
recurso interposto pelo tenente coronel João 
Pa. ulino de Barros Leal, do despacho do .j lliz de 
direito que· á mandou incluir nó a.list9.mento 
eleitot'al da· meama comarea de Qui:xeramobim . 
-E. R. M . ....,.Com requer. Fortulesa, :f. O de Julho 
de i88Z.-Ferreira Gomes . 

.Antonio Carneiro de Souz~ Azevedo, escriv~ 
de ~ppellaçõcs do tribuna.l da relação da -For· 
taleUI., por S. M. o Imper ador, a quem Deus 
guard~, etc. 

Certifico, em cumprimento do deapa.cho sÚpr~, 
que, .revendo oa au~os n. 1:500,::di>· recurso elel
toral de inclusão no alistamento ·de Quixera
mobim, em atre ·é recorrente o tenente-coronel 
João Paulinô de Barros Leal e r~orrido José 
Angelo d e Sou.ta Fernand ·s, nelles eJI.contrei o 
o.ccórdão pec\ido por certidão do teol." seguinte_-: 
Accórdão ein relação, etc. Que negam proVl
men.to ao presente recurso eleitors.l e confir • 
mam e. res;?ectiv:r. decisão do juiz de direito, 
visto haver o r acorrido José Angelo dll Souza. 
Ferna.ndes mostrado, pela. certidão de fi. 13 
verill>, ter sido qo.ali:fica.dojurado na competente · 
revisão feita em Boa. Viagem, no aullo de .18i5, 
a qual s9rviu para os seg-uintes, por não se ter 
feiw outra. ; não tendo o recorrente pt'ovado, 
como lhe cumpri1, que tivesse h a.vido revisão 
em :1:8i9 e hella nã:o houvesse sido ,io.cluido o 
rrielm.o recorrido. Pague o r ecorrente as custas. 
Forla.leza, :16 de Junho de f882.-J. 'T. Ferreira 
Gcn~s, .presidente . -Sou.:a Mende$ .- Fer
nand-es Vieira. -Faria. Le1nos.-F,reitas (}v.i
m~.-Esmlll·ino.-Ne.da. mai~Jso continh:~. 
ein. dito acordão a<J_ui bem e fielmente tranecri
pto do proprio ori:ino.l : aos autos me -reporto 
e doa. fe. Fortuleza, 10 do Ju.o.bo de 1882.-Eu, 
Antonio . Carneiro de Souza Aievedo, escrivã" 
de appellac;15es. a Bllbscrovi e a&~igno. Em tes
temllnho d& verlludo.-Antoilio Carneíl"O cl11 
Sou:ra Azevedo. 

Certifico, em cumprimento do despacho supra 
quo revendo os autos n. i. 492 de recurso elei
toral de inclusão no alistammxto de Quixeramo
bim, em <LUG é recorrente o ten3ntG-COl"'nel 
Joio Paaltno d3 Ba.rrós e recorrido Antonio 11\m. e Exm. Sr. ~onaelheiro presidente da 
Correia d~ Ar:J.Ujo, e nelles encontrei o accór-· relação.- Mano'! José Jacintho Pimentel . d& 
dão pedido por certidão "tio teor seguinte : eomarca. de Quhcramobim, a bem de sea di
Accórdão em relação.--Qo.e, rela.tados e di.aeu- reito, requet' o. V. Ex.. que se digne dé mandar 
tidos este$ autos, negam provimento ao re- o c'llerivão Azevodo dar-lhe por cert~dio o teõr 
C1n·so ~~erposLo d,_· decisão de d -1·. 2, que man- do venerando · aceõrdão que negou provi
dou incloir no alistamento. eleitot'al dG Quixc- mento a.o t'ecurso. intú·posto pelo tenente coro-

. ramobim ao cidadão Antonio Correia de ArELuj o, .nel João Po. ulino de .Barros Leal do despacho 
uma vez que com o documeato de ds. S, 'fez o doj1liz de direito que o mandou incluir no. àli~ 
recorrido a prova, que :dei exige, e o condem-, tamento eleitora.l"de Quixeramobim.-E. R. M. 
nam nas castas pela mets.de na fórma. da. lei . Colll1> requer, em termos • . Fort.:J.leza., i O ·_do 
-ForWm, 3 de Junho de 1882.-J. T . Fer- Julho de 1882.- Ferreira Gomes. 
rúra ·Gomes. presideo.te-- F. Gu].ma.rãl!s .- Autoo.io Carneira de SollZa. Azevedo, escriVão· 
FernandP.S V:ieira.~Fa.ria. Lemos.-~8tnerino. . de app&llações do tnõun.al d:nel~ã:o da For ta- · 
Nada mais se continha .om dito aocórdllo, aqui .leu, por Sll~> Mageitade o lmpen.dor, a quem 
bem e fielm~nte traucripto do proprio original : Deua guu.rde, etc. . _. . 
Aos autos me reporto e dou fé. Fortaleza;.12 Certifico em cumprimento QO despacho aupra. 
de Julho do 1882.:---Eu. Antonio ·Carneiro de que l."evendo os autos n. f490" de :iilcuno elei- . 

. Souza .Azev-~do, escrivlo de a.ppellaçUe& a;·sul). tora! · de iuclasão no -aliata.menlo .. de -Quil:era
scrvi e asaigno. Em toa totnun.ho de·val'dad,(j ~--. tnobim; em ·que é reeo:rrente o tenente 'corrinel 
O escrivlo de appllllao"a&J, A~to~tD ·C c~ 1 Joio Pauliuo de Barros Leal, e rocorrido .Ma:. 
.ik· Sou~ a. A=e~(). · · noel1oae Jacintho. Pimentel, nelles · encantrei 
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o accórdão pedido-pot"'certidlo do teôr seguinte: 
.A.ccórdão em zela.ção, etc. Que neg'"lJJI. ptovi
mento ao pre~nu recurso eleitoral e ooafir
:mam a. r espectiva deci.sã.o do juiz de direito, 
vi&to haver o recorrido Manoel José Ja.cint.ho 
Pimentel provado-que fõra qualificado j11re.do 
na revido feita em i877 que .serviu tam.bem 
para o seguint~ , por nilo ter sido feit& outra. ; 
não tendo o recorrente provado, ·como lha cum
pria, que ee tives'e feito-revisão ern i871l pa-ra 
1880 o nella não fosse incluído o mesm.o recor
rido.- Pagae o recorre.Rte- as cust~s.-Forta
leza, i 6 de Junho de :{882.-J. T. Ferreira 
Gomes, preeid.enLe.-Soru~a Mendes.-Ferna.n
des Vieir&..- F.aria'Lemos.-Preitas Guilll&rle!. 
-Esmeri110. :Nada Ulais se continha. . em o dito 
accórf!ão, aqui -bem e fiel111ente u·anscripto do 
propdo origi-nal ; -aos autos me reporto e dou 
ié. Fortaleza., iZ de lnlho de i882. Eu, Antonio 
Carn~iro de Sonza .Aze.,edo, escri vio de &ppel
l ações & subec.·evi o assigiiei. Em t~steJnunho 
da verdade, o escrivão de aP.pcllaç<Ses.- An.
tonio Carn~iro d~ Souza Á.;,6'l>Odo. 

Illm. e E:un. Sr. conselh.ciro presidanLe da 
relação. - Salvian·o Estevcs d (l Pa.íva, & co
marca de Qu.ixeramobim, a bem de s ~u direito, 
requer 11. V. EL que se àigue ma.nd o r o escri
v&:o Azevedo dar-lhe por <:ertidão o teór do v~
nel'll.ndo aceórdão que negou provimento ao r &
.cUl'sO intorp08to pelo tenente coroao! Jo.~o ?nu
lino de Barros Leal, do despacho do juiz de 
àireito que o mandou in'•luir no -3-listall\ento 
eleit ral da mesma co~nar~& de Quhcmunobim.. 
-E.R..M. 

ADtonio Carneiro de Souza A.zevedo, escrivão 
de appollações do .tribwu1.l da relação da. Fo~ 
talez~. por Sua Màgestade o Imperadora. quem 
Deus guarde, etc. Cer.titico, em cumprimento 
do despncho suyra,que révendo os nutosn. i.498 
de recU!'8o elettoral de inclusão no nlisla!llento 
de Qui.xer&mobim, em 9.ue & . recorr6nte o te
nente coronel João Pauhno de Barroa Leal e 
recorrido Salviano Esteves de P3-iva, uelles en
contrei o 3ccórdão pedido por certidão do teór 
soguint·• :- Accórdão em relaçlo, etc. Depois 
d e relat.ados e discu~idoa os &utos; julgam im.
proccdB!It6 o recurso interposto pnra confi.r
xnllrem, eomo confirmam; o drspacho, em vir
tude do qual !oi reconhecido el~itor o recorrido 
Snlvhno Esmvea de Pa\va. Custa.s pelo recor
rente . Fert!!.leza. 13 deJuJlho do 1882.- J . T. 
Fer-reira Gomes, preaiol.eute.-: ESIIIerino. 
Fernandes Vioira.-F>lria Lemos.-Soaza. Men-· 
des .-FreitasGuimarães. Nada. maii continha 
ero o dito a.ecórdii:o aqui beri>. e fielmente tNn
scd \o do proprio original, - aos · autos m~ re
por to e dou !6. Fortalez:l, i2 de Julho de -1882. 
Eu. Antonio Carneiro de Sou:m ..Uevedo, es-

crivão de appellações, a subscre"i e assign.o. 
Em testemunho de vcrd11de.- O eeerivlo .de 
appellaçõeà, Antonio Carneiro de S_ou:a ..Ue-
'f!edo. . 

lllm. e E:cn. Sr' _conselheiro presidente da 
relação. . 

Bernardo Ribeiro S&Illla, d& coma:ca -de 
Quis:er&mebim, a. OOI.D. dé $~U direito, . r equer 
a. V. Ex •. q.u~ &e digne _mandar-o escriv G:o Aze-

vedo dar-lhe por certidão o teor do ve
nerando aeordllo que nagotl provimento a.o rG:
curao interposto pelo tanente:-coronel Joio Pa.u
lino. de Barros Leal do despacho .do jui:t de 
direito, qu~ o mall.dou incluir no alistamento 
eleitoral ch _mesma. colll&rcn de Qaàeri.Dlobim. 
-E. R. Merce. · 

Co.mo req.uer, em termos. Fortaleza., iQ. d~ 
de J ~lho de 1882.-Ferrai.-a Gome$, -

Antonio-Oarneiróde Sou.za Azevedo, eserivlo 
de apell~ões do trlbunal ds. rel&çio d t For ta
leza., por Saa.. Magea_tach o Imperador, a quem 
Deus gnarde, etc. -

Certifico, em oamprimento ào despacho su
pra, quo r evendo os autos numero mil quatro.:. 
centos e noventa. e t-res de r o!curso eleitoral de 
inclusão do alietanleut:o ·de Qui.xer:Llllobizn, ·em 
9.11e é recorrente o \en.ent~rCDronel loll:o Pau
Uno de Barros Leal e recorrido Re:-na.rdo Ri
beiro Senna, nelle ~nc:ontrei o acórd:io pedido 
por certidão do teor seguinte :- Acórd!o em 
relação, e tc. Expostos .e discutidos os autos, 
negam provirr..en.to ao recu-rso inl.llr posto, para 
connrm:u-em o desplcho de folh:u , que reco
l'h~ceu eleitor o recorrido Bernardo Ribeiro 
Senna. Cue~s pelo recottente. Fo~t:tleze. i3 de 
Junho de 18-S2.-J. F. Fe.rreim Gomes, Esme
rino, F~rna.ndes Vieira, >:5ouza Mendes, Faria 
Lemos, Freit·ls Guims:t~ães.-Nad' m:l.is conti
nha em o dito acórdão, ag_ui. bem e fielmente 
tra.nacri pto dõ proprio Q~iginal. Ao$ auto> me 
roporto e dou fó. Forts.leza, 12 de Julbo de 1882. 
.Eu, .Antonio .Carneiro de Souza Azevedo, escri
vão de a.ppcll11~S. o subscrevi e a.ssigno. Em 
tostemnllho de· verdade, o eacdvoio de appella-
ç!lee, Antonio Carnei•·o de S m,.::a.Â.::I!t>edo. 

~lhn. e E:nn_. Sr. cOnselheiro presi(!e:nte da 
reL\ç!o. - Antonio José de CastN1 da comare~ 
de Quheramobim, á bem do seu direito, requer 
:1 V. Ex.. que se dig:ne mandar o eserivão Aze
vedo dar-lb':l por certidão o theôr do venerando 
accord:Io que negou llrovimento ao recurso in· 
terposto pelo tenentê-~oronel Jo!o Pa.!Liit1o de 
Barros LetU. do deapac.ho do juiz de direito que 
o mandou incluir no alistamento eleitoral dA 
mesw comarca de Quh:era.mobhn.- E. R . M. 

Sim, em termos. 
Forla.leza., iO ~de Julho de 1882.- Ferreira 

Gomes. - ·: 
Antonio Ca.rneiro de Souza Az~vedo, e!crivlo 

de appellações do triblUlal dl rela.ção d:~. Forta
leza, p or S. :M. o lmp&r-ador a quom Deua 
guardé etc. · . · 

ClertUico.em cumprimento do despacho supra, 
·~e r.e:vendo oe autos u. 1.495 da recursl eleí
torãrae inc1uaão no alistamento de Quixera

-II!<>birn, em que é recorrente o tenent~nol 
João Paulino de Barros Les:l, e recorrtdo A:n
tonio_Jas6 de Castro, nella encoo.trei -o 3 -ll.()CO!'-

.. dA:o pedido ·por _certidão do wOr seguiDte.-:
Aceordão em relacão etc. Que n eg3m proYl• 
n:ien.to a.o preaentcl recurso eleito-ral, .e con-
1irmam a respectiYa decisão do juiz de direito 
viato ht.ver-o recorrido Antonio Jo3é · de C4stro 
provado--pela certidão de fls. 3 v. ter sido qua
liti<:ado jur~JdO - .lla re-(isão respeotiva, feita .em 
187.7, a qual serviu para."- seguin(e por .nãO.~ 
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ter feito outra; não tendo o l"ecorr&nte mos.;. 1 será tomado na devidá eonsidera.ção_ pela ilba
trado, cotno lh& cumpria, que se tivesse feito tre oommi.ssão, que se· acha. preaente. Qu.a.nto 
revisão em 1879 pa.ra i880 e nella. niio fosse in;.. aos documento~, a que se referiu o nobre de
cluido o mesmo . recorrido •. Fol"tllleza, i6 ~e p~tado, vou manda~ eu.minar !li secretaria si 
Junho de 1882.-J. T. Ferre1ra Gotnes, prea1-_ Ja chegaram. ·· 
dente.- Souza Mendes.- Fel"nandes Vieira. • · •. 
-Faria Letnos.- Freitas Guima.rães.-Esme- O S~. Bodr~ues J?'el.~o"to :
rino.- Na® mfis se oontinha em dito accór- Sr. prestdente, achandt~-me t_nscr1pto pa:a 
dão, ag,_ui bem e fielme:ate trall.IK:ripto do pro- fallar so.br-e o orçamento da agricultw:a. e nao 
prio or1ginal. Aos autos me repoTto e deu f e. tendo tido a ~ortuna_ da. oc_cu p~r a. tJ.'lbuna, _o 
Fortaleza, 12 ~e Julho de 1882. Eo, Antonio qne tambem. Já l_l3.vlll _aconLec1do em re~çao 
Carneiro de Sonza Azevedo, e3crivão de a.~pel- ao or~n<~nto do unpar~o, em consequen~1a. da 
lações, a su.bscrevi e assigno emtestemu.nbo da. ~cess1dade. que houv_c ds se encerrar a discas
verdade.- O escrivão de appellações, Antonio sa.o, aprovetto o. en~eJO que sem~ depa.ra. neste 
Ca;rneiro de Souza Azevedo: momento pal'3o JUStifi.cat· 1l.lXl pro,recto que ten

O Sr. Carvalho J't,ezende: ·-
0 modo, Sr. presidente, por que V. Ex. tem 
l?rocu!':~odo attonder ás justas reclamaçõea da 
oppo~Sição, anim:l.-.me a fazer-lhe um pedido 
que deveria ser falto por algum dos membros 
da· illustre maioria. Pela merecida estim~ de 
que goza. (apoiados) ; pelo prestigio que lhe dá 
a posição que occupa nestA casa é V. Ex. o 
mai& competente para. interpor seus bons o:ffi
cios junto da. respectiva commia•ão afim d€ 'lue 
apresente· quanto antes o projecto de respo>ta 
â falia do th.rono. · 

Por mais de uma. vez tem vindo :i tribuna o 
meu amigo, o Sr-. Andrade Figueira, recla
ma-ndo contra t:tmanha demora. ; po~ min.ha. 
voz insisto na redama.;ão. 
· Sei que a re~posta e um pouco di-fficil, m:-.s lã. 
se vão tres mezes e meio da segunda sessão le
gislativ:~. e cumpre dizer-se alguma cansa. Tão 
prolon~n.do sile1~cio póde ser m:~l interpretado, 
especinlmente si consider:trmos que nessa fu.lla 
fomos elogb.dos pela. solicitude com ·que, du
ra.n. to o primeiro p eriodo dos nossos tra ba.lhos, 
procuramos constlltar os legitimas interesses da 
nação. . . 

Não c só isto : posteriol·mente à leiturD. da
q uelle dDcumCJl t1> deu-se o des:~Stre de 30 de 
Junho, c organizou-s~ o g'l).binete de 3 de Julho 
que, emendando 3. mão ao seu antecessor. de-

. cb.rou-se inclinado a des~nrol.tJ.r a bn.ndeir~ de 
i869 - Reforma ou revolução. E' preciso que 
o "'Overno nos diga sem r~ticencias com qual 
de~tas pon to.s pretende felicitar o paiz. 

Nlio é sem funilamento ci meu reparo, porque 
o prograrnm~ d;, 1869 é um arsenal· completo ; 
nelle encontra.-ae de tudo e pa.ra tudo. 

Accresoo que a· discussão da respostà á ~n
sag-e~·da corô~ terá. uma grande ya.ntagem 1.!11-

primmdo aos nnssos trabalhos ma~s ordem e re
gnlaridade, fazendo de.'!apparecer os incidentes. 
que parttLrbi).IU e ta.nto pr~judicam os nossos de
l:lates. 

Certo de que será tomado em con.sidera.çã:~ o 
meu pedido, e.ntecipo a V. Ex. os meus agrada
citnentos. 

Aproveitao eliSejo pa.ra. pedir mais a V. Ex. 
&eja seTvid.o informa. .... me si já. se acha~ ~ob:re 
a. mesa. os .. esclarecimento., . que sohctton. o 
me11 diatincto oollega., o .Sr.Dr. L1cerda W.er
neek, relativamente á l!roposta. para. . venda de 
t~rra.s nas margens do r1o cl~ S .. Ped.--o. • . 

O Sa. PaEBI'D:B:NTJC:-0 pedidodo•uobrede
putailo, relativo d. re~~poata á. falia do thron(), 

ciona.y.\ a.prasentar sob a fórma. de uma 
·emendá, si me conb3sse a palavra., e que versa 
sobre a crea.ção de uma escola de agricultura 
no municipio de Campos. . . 

Sendo o Bt·azil um paU:_ por excellencia-eg~t
cola e atrave5sando act!lalmente uma. cr1se 
tJ.·mnend~ que pod3rá ass:>berbal-o, parece-ma 
que não 6 sem opportunidade esse projecto. 

Todos os pa.izes que S3 occupam. seriamente 
da lavolll'a, especialmen t~ a Belgica, tem tr~
tado ultiimmeute de dar o ma-:s:imo detenvol·n· 
mento aos conhecimentos agri~ol:J.s. 

Assim é que foi alli decretado que nas es
colas norrnaes fossem enair:iadas as noções da. 
sciencia a!!'ronomica. e niio ob;tante esta. pro
videncia, tem sido sentida a necessid·tde da 
crba.ção de ·escolas medias, havendo s~d? no
meados, nfto 1m muito tempo, duas not1bihd.ades 
pa.r::t foJ'ID.ularem um prQjecto o. resp~lt.o, que 
serà submettido brevoruente Ii. ·aprecmção do 
goverM·e i discussão no parlamento. . 

Além dostas medid~s <J.UO são, na mmh~ 
opinião, · iruportanti~sitna> o domon~Lr7m. .:t 

pr~vidench e boa vontade do.q,uell~ p:uz em 
rel3çào ã lnvoUt"a, que ji é nelle ~~ta.mente pro· 
gressistll, tl.CCr~sce que a Bdg-rco. aca.h~ a: 
adquiri!' o gr:tndc instituto do Cemblonx, a 
frente do <1u.ul formn collo'cados dous homens 
eminentes, os Srs~ Lippens o Tyn;:~t, dando" 
lhes poder~s par:~, desenvolver aqualle est~be
lczim.en.to de modo :t ?ode r eno satisfa.zor :l.s 
necessidades e exigcncius da lavoura. 
Não~ a Bel·~ic~, paiz Gxtremam)lltG -indus

trial o ~:?ricoh, como tn.mbem n. R~ publica. A1·
,.,.entina, so occup:>.m ultilnamento d)ste assum
pto co:n a.dmira.vel fervor. e inte_re~s.e... . _ 

Asstmé que, naste pa.1z , cUJD.S mshtmçoe3 
nos têm servido ta.nl.as vazes ele motejo. m~>s 
cújas leis são de uma. sabdoria. admirayel, fõra. 
fundado . depois de muitas tentativas infru.cti
fe:ras, o instituto de Mend.oza q_ue jã presta. na 
actualidade incalcula.vais SCI'VlÇOs e maiores 
b~neficics virá. ainda a presta.r no fu.turo. 

A America do Norte cujos progressos em 
todos os sentidos tem assombrado o mund.o,deve, 
em ·grande parte , a sua colossal produccão e 
au"'mento de receita ao · desenvolvimento que 
te~ tido a sua. lavoura. as!lent~d.a em. · bases 
scientifil:ll.s. 

Alli elll todos es EstadO$, são diifundidos os co
nheci~entos a.grico~, os q~aes, espmcaado a . 
rotina. têm ooncorridG. IJ&ra que. a.. terr1,- tra- . 
balhada por instrumentos • a.perteiçoados s.ob ~ 
di.reeção de hom&llll inatru1dos1 prodttza ma1s do 
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que em qu~quer coD.tra parte do orbe, nlio U•. 
ceptuando a Belgiea. onde cada lólometro qua-
drado 'é _oooupado p3r 151 individnos, o . que 
demonstra f!ual é neste paiz a luta. pela. .. vida. 

Na .Amenca do Norte, graças &OS melhora
mentos agricolas, aos instrumelitoa .aperfei
çoados e a lavoura altam,ente progreni1ta, a 
prodacção de certos genercs tem mara.vilhado o 
mundo pela l!lla enormidade. 

A produe~o de milho, por exemplo, naste 
paiz exee<l& quatro vezea · a producçl.o ll.8o Eu
ropa e a exportal}ão·deste -producto . que é de 
:maia para. O COD.SillllO interno . e do velho conti
nent!l,está sendo ene~~~ninhada para. a China, nos 
confins da ~sia, slib a fõi'liill. de fa.rinha. 

A producção de lllilho na. America -por cada 
hectg,re de terreno oo.rrespondo a 270 francos, 
11egundo a opinião autorizada do Sr. RoD..na, 
notavel escriptor qu11 via.jou aquelle paíz. 
_ A ,producção de tri,<>o em iguà.l. por~o de ter

reno é equiv~ente a 210 francos, e a de aveia 
llio lhe e inferior . 

A predileção americana em Vil•tade da. sua. 
la.vout-a. scientifica , dos seus modernos ma·· 
chinismos e aperfeiçoados instrumentos, pois 
são os ma.is leves, mais solidos e mais· baratos 
do mundo: ~m virtude do derramamen.to da in
strucçito p'ela. mass& p~pula.r e esp1cialment~ do 
ensino :~.?rico la, tom sobres:dtado O! pa.izes.· da. 
Europ~. n"''endo, llM hs: muito tempo, os la'
vradores bÜ~IJ.S fõiLD uma representação ao 
governo pedinlio que toma.sse providencias 
coutro. s. invasão do tri.~o am.2.l'ÍC!I.no, que .. amea; 
ç:wa· anniquilM a prod11cção na~ionaL . . ·· . 

E' port•nto de extrema. n~cesSidàdc que. procu
ramo";; JlOr todos os meios derramar neste paiz 
os contleeimentos à!(ricolas. E' indisi>enaa.vel 
esclarecer o espirito dos nosso3 lavrttdoras, por~ 
quo só assim poierão elles compr Jb.enàcr as 
,·auta·;ens <lá scien"ia a.pplicaõ:~. !Í. ~gricu~tul':l 
c tora.'U' est:l. mais luerntivá, remo~e11do as diffi
culdn.dos 'I ue a. salt2ia.m.. 

E ' verd:ide que no Bra:.:il ~i ex;elor:n alguns 
illstituLDs :tZl'icolas; ms.s lUÍelitruente pan 
nõs; oslc~2 estabelecimentoo ou se neb.nm collo

. ca.<los em lo;;ares que niio cOI'respond.em ás 
c:ti;;et~eiJis <h inatituiç!o, o_u não fornm orp
nizo.dos de modo que poaSll.m so.tisflzor os ra~ 
clamoad t lavoura. -

O Instituto !mperi11l da lsa.hia foi f11ndado sob 
um plano au~picioso a jlf. presta serviços muito 
rele'\"antes quanl.o ánn<J.terias nelle ellllinado.s, 
mas;·. des~nç:damente, foi estab3leeido em um 
logar safaro e esteril, e pOr isi!o improprio para: 
o ensaio· dos · Ínlltrumentos a.grici)J.as aconselha
dos ·pala experiencia dos. outros -povos .· 
· ·Este lnstitnto foi mont.ad) com grande ·ca.• 
pibl, posaue uina import-.:~ite bibliotb:ecà. e per.:. 
feitoa labora.torios, tem um ma.geetoso e'di1icio, 
mas o solo em que se aehs: á imprestavel e ró
cho~Jo p_GUCO . abaixo da. Sua, Sll?&tticie. selido, 
p~ iaso. inteiràm~nte,improprio paraas-expe-
rlenciaa a que a~ooi de r eferir-me. ; · .. , · ... 
· ·Ora, qll&lldo paues:coroo -aquelles;-adtantados 
e ,progr~shtas; . com , a.. suâ indnslrl:a, ~rinada, 
com lllnahvoun, poa"e dizer,-~sãlv:o:de qual
quet"evenwatidade, se esforç&m·PÇI!' e.atabeieeer 
institutos···a.gricolaa que passam :·dàrràmar Cf?• 

nhecinlentos technicos pol' entre os lavradores; 
quando a America do Norte chegou a.o · sorpren• 
dente resultado que acabei de descrever, trans· 
pondo a.té aa ironteiraa da Inglatel'l'a:, ·p&ra onde 
manda o trigo e 111achinas agrarias9 h~~ovendo 
remettido o a.n.no passa.do só e~ a.raaoa a · som:
ma. da 14 milhões de fl'anoos, e em outros iD.!!trn• 
mentoa de someno.s importa.ncia, somma equiva• 
lente a H,601,000 francos, o llra:zU. não póde 
:ficl!r estacionario sendo indiffarenLe 3.0 pro
greaso 9.ue se opera em torno de si : deve, pel5 
contra.rzo, tratar ta.mbem da fundar nas · suas 
provincias instituiçi)es que de qualqu~r modo 
contra'ba.laneem & aeçio dos eleinentos delate
rios que podem' mais ou men06 in.ftuir sobre o 
progresso e futuro da nossa principal indul!tria. 
-alavoun. · · 

Em vist&. da.s considerações que tive a honra 
de 'fa~or, lembro á camara. a fundação de uma. 
escola aup~rioi" de sgricultu:ra no munieipió de 
Ca.mpos, ~gual âqu.ella que e:r.Uite em Louvaíp, 
Da Belgicn, visto como este· munieipio 6 a.quelle 
que maia se·prestaá. fundação de um estabe
lecimento desta ordem. 

Com effeito. ha em Campos verdadeira. pail:11o 
da parto dos seus ~bitantes para a la.\•oura. que 
é um~~o da3 mais a.dian ta das do pa.iz ; por 
i.sso a escola que fõr alli fundada t~rá mais 
frequents.dores e ccncurrentas do cple em qual.:. 
quer o.utL'a. parte do Imperio. . 

A minha. prefereueia por est.3o localidade não. 
é meramente caprichosa. nem expri.mCJ · uma. 
quostiio de bairrismo ; procede, pelo c~ntraril). 
da e.ircumstancia a que me referi, e que me 
pa.1·~c~ nimia_monte ponderos:t. · · . 

O SR. Pn.'isrD:t.N'l'E:- Ol>se~o ao nobre depu-
tado que já se acha esgotada a hor.:~, . 

O Sa. RODRIGUE~ PEtli:Oao:-Estando termi.:. 
. nado o tempo que me foi cone~dido, e ~mbem 
'p~ra obedGcer a. V. Ex., porei a'l.ui tQrmo á serie 
de observações q11e tinha a f:>.:~:er,e vou. mandar 
d. me~ o meu t•rojecto, pedindo que soja en-
viado li respectiv ~ comm.issão. , 

Chamo para elle a. attonçiio d3. . catriara, corto 
de I}.UO ella. ealarà, como eu, compenetrlldo.de 
q11e eó com o ensino a.g-ricola. o profissional 
podere. o pa.iz 1111lür do estado de a.trazo ·em qno 
ee a.cb:~. a fazer fr~nte is diffi.euldades que Mtual. 
men.te o aa30berbam; 
· Vozu:-Muito bem. 
... Vl!a~. a mesa, á . lido e remetlido á eommisslo 
de instra.cção pnblica. o seguinie 

Projectri 

iSB2-N. i9f 

2" .BBSSÃ.O 

·A. ;r.81lembl~a geraL resolve : - . . 

. - Fica crea.da no muníeipio deCampos_, .. pro· 
vincia: do Rio de Janeiro, uma escola aaperior 
deagricul~a • . segun.do o ~o da: ~;ist~D. te 
Glll Louv-~"il. na Belgtca, podendo · o . góverDh 
detpender · pan ea~ . fun a qll&n.tia. neeeaaria= 
· S&la. .das , se38i5ea, 2 .de AP'O de i882. -
R. Peixoto~ . · 

. -~ 
· ~ · 



C~ ara aos Dept.taaos -lmJresso em 30/0112015 111 16- Pãgína 25 ae 42 

286 sessno em 2 de Agosto de 1882 · 

O ' Sr. Andrade Figueira não 
póded-eh:s.r de felicitar o nobre presidente do 
eonsellio pela fortuna, que lhe -coub~ de eon
reguir a 3 de Julh" o que ·nro pudera obte:- s. 
:17 d~ Janeiro, isto é, organizàr um. mini&\erio 
que tomas' e sobre seus hombros o governo do 

pll.iz. d SE ' - . ~ · . Esta fortuna e • :!:. e tanto ma111 SUl ar 
qiunto:· é certo que, apoiando ·' com a. I ade 
de que faz timbre um min.isterio presidido 
p&!o Sr. collBelheiro Martinho Calllpos; con
eeguiu o mil&gre de a.ngariar com. esse apoio 
uma maioria, que faltou ao chefe da.quelle gl.
binete. . · 

O segredo desta forl:&leza do Sr. · presidente 
do conselho está em seu programm:t. O illuatre 
Sr. Martin.ho Campos, jà. um pouco desabueado, 
pela.. idade, destas . pa.nacéas com qu.e o seu. 
partido tem procurado não felicitar o paiz, ruas 
agitar a, opinião, (apoiados ) tra.tou, como 
merecia ser tratada, a bandeira já. desbotada 
do. pro~ramma. de 1869, e em vez de agiw 
eaterilm2nte a opinião com proposições va.gas. 
e palavras nltisona.ntes, preferiu vir modos ta
mente à ca.ID:lra pedir o concurso de todos, 
inelusive de 111inoria. conservadora, pa.ra. a obra. 
ae um orçamento regular e a~ uma solu~l!o ade
qu:!da para os problemas eccnomieos,que agitam 

. n nossa socied~de. . 
O n obre presidente do conselho, porem, eom.- · 

prehendeu que. este convite ~o seu a.nteeessor 
á. opposíção conser-vadora e a. sinceridade com 
qu& esta o havia acolhido, procurando accmpa
nhal· o n'esta obra. da regeneração financeira., o 
havia tornado suspeito r.os seas co-religiona
rios, abrindo assim nas fileir.;.s dai 'maioria, que 
o devin apoiar, a. scisão q uc lroux.e em re~ultado 
a sua qu~da. · 

Mais avisado, o nobre J?residelt te do conselho 
entendeu que de-ç-ia ahrnr á maioria liberal 
esse carneiro Pmpálhado co~n qu.e o nobre de
putado por !Se~gipe tào e_;;pirituosamente entre
teve 1\ camara.. figurando o partido liberal 
como lobo e o governo como pastor, que atirava 
o carneiro empalhado á turb:l. doa lobos. 

S. Ex. vem, portaDto, com um programiJla 
que, á parte o que .respeita n. r eformas politica.s, 
que não é oeeaaiio para. apr3eiar. contem tam
bem algumas proposições ban a e> aobre medidas 
economieas, que restrictamente pertencem ao 
debate em que ni entrar. · . 

seu programms., deve ter·pla.n011- complei.oe, fe
cando6. Basta reilectir que. S •. Ex. ecn:ta eom 
saldoa de receita para. todoa os seus plllonoa 1i-
nanceiroe . . 

Foi aSPiiln que S. Ex. disse à cama.ra que aó 
podia cogitar da conversão com as sobi'S.s do 
orçamento, que conta'l'lJ. com elbs para. a. eon
liOlidaçito do meio · circulante e para pagar aa 
garantias de juros; e :finalmente· para· ·o fundo 
·de emancip~ção que S~ Ex. pretende a~men
tar. 

Na opinião do orador esta esperança de ao
bra.s é uma illllBãoigual. áquella pa.rtc do .pro
gram.ma,em que o nobre presidente do conselho 
procura f~zer reaurgir a bandeira desbota.da. de 
1869, a.pr-ella.ndo, no entanto, desde já. para. & 
sel!isio . vindoura. em que o ministerio conta 
com certeza. que não-te:rà. vida (Apoiados e fl4o 
apoiados,) 

Si a opposiçã.o conservMilra na eamara acom
panhou a obra da diseussã:o dos o:çamentoa, 
correspondendo ao convite do nobre ex-preei
donte do conselho, parece que a op;>osição ·con
servadora, hoj9. que o aeutual . presidente não a 
conTida para o mesmo fim, devia. a'oster·ae deste 
debate e limitar-se á ·inicia.ção symbolica do 
li l U yoto. Mas podia s~r isto uma nova astueia 
par<J. abafar a6 vozes da opposição, podi:l. ser 
1ato um meio de evitar que a. pala:vra. in~ommoda 
da.a bancade.s de. minoria fosse ainila. mai.s u m& 
ve~· perturbar a p~~.- a ha·rmonia, que o ·ora.dor 
vê reinn entre. o ministerio a a m~oria. 

• . O silencio dao;'pDsição podia ser interpr.~tado 
desfuvoravelwente pelo paiz, qo.e mandando a · 
este r ecinto·quiz anteA de tudo vê~ aqui fiscaes 
contra· os nbusos; infelizm··nte na.merosos e 
frequeutes da aitunçlio,q:ue dirige aeus destino•' 
(Apoiados . ) . 

E \ pois, na. qu:didade de orgão de seu;; amigos 
que ·niio póde o orador deixar, mesmo p ara. não 
perder de todo o habito, de cont.inuar a exa.
millllr os orç~mcmtos apreaentadoa á camam. 

Não poder! assegurar ao nobr~ presidente do 
conselho um apoio de que S. E:c. não carece, 
porquo quem tem a m:tioria disciplinada, que 
S. E:~:. conta na. camara, não deve inquerir da. 
signifleação doa votoa de uma insignificante 
minoria.. . . · 

Mas. fiel ás tradições do partido.eonservador 
e sem abandonar esta norma de moderaçio,que 
a . minoria tem-se imposto desde o principio da 
se~o, examinará ell.a com imparcialidade a 
proposts.· do governo, farã. com moderação a.a 
criticas_ de· que forem earecedoras e dará os 
seus votos conforme dicta.r o seu Jlatriotismo. 

A um .. aparte cio ~r. Felicio dos .Sa.n tos, de 
que o apoio que a minoria deu ao outro minis
teria não fGli là:. gr~nde consa, responde o ora
dor que foi o apoio que podia e lla do.r. (Apoi~ 
dos.) 

Declara que assün como o illustre preaid~nto 
do conselllo procurou . illudi::- a &spec ta tive. po
litica de seus amigos, apresentando um pro
s-r&mmiJ. quo bem. sabe não poder re~Hzar, 'J)Or
que lhe. faltam todas as condições de tem;•o, 
força, cohesão nos elem~nto& da maioria que o 
a.poia. tambem ·entendeu dever infelizmeotB 
illudir a <>spectaLiva dJ p·di g_uanto a soluções 
praticas, urgentes, impreseind1veis das medidas 
economica.e, que deviam fa.z~r obje.:-to da.preoc
cupação do corpo legislativo na J?resente s·I5São. 
Ref~re-ae· ã· conversão oo me1o e~roulan.te, á. 

O nobra presidente .do conselho & ministro 
da f;lzenda, vindo &m 11ma. hora jà: lldiantada da 
sessão legisl&tiv&, discutir o orçamento de ·des
peza do seu ministerio, acha-se em frente de 

Tegúl~ridade dos noiiSOs orça.mentos, a. redoeção 
deS a espeMB e· ta.ntO qu·anto 'fOr poseivel:á re-
dilCÇàO da divida publica. . · · 
· · Não conhece ainda o -plano financeiro do Sr. 
ministro da fazend&, e deTia. aguardar anei010 a. 
·all& pala.-ra, porque S. Ex., ~gundo o teor do 

duas-prop06ta.a ·apresentadas ·p eloa seus a.n~ 
ct11101'611, uma do lion.radoSr. conselheiro Sarai
'18. . e·m quo pede ao corpo legislativo para as 
d011~za.e do seu ministerio a liOm.m& de aesen~:& 
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~rum mil e tantos CGntos, .e 01ltl'3. do Sr. cons&- para i8S2-18B3, ijem"atteu.,:ão a~ novas neçes
lbeiro Ma.rtinbo Campos, em qne pede a quautia sidades do servi~o qae -exigü:am modificações 
de cincoenta e oito mil e tantos Mntos·_ Esta'-1 na apresentada em Maio. pelo Sr. Ma.rtinho 
dua.s propostas diJferem, portanto,· de lliiUI. som- Campos, ou si, a de Maio, com a~ emendM pa1"11. 
lD,!l. importante,· ·qual a· de· doi 1 mil e tanto~ ma.1s e pa~a menos em relação á primeira. 
contos. · proposta~ · 

Si para essa -differença. eoncorrau. em parte Por O!lba ; acaso o governo promove ape- . 
a somma_d~·3._15i:OOO$ pouco mais ou menos, nas a votação de nm orçamento que só ha d.e 
que se pedelll, em consequencia d" resgates dos reger por oít"o me~es, deixando o paiz sem lei 
e_mp:~stimos de 1852 e 1853. q,ue ~ev?m ficar de ~rça~u&nto no llxer~icio a ~guinte,, quando 6 
-hq mda.dos no futuro e::cercteio, :nao e me no~ sab1do que em um me~ e alguns di!IS a- cama.
certo que em mais de nm"J. v'erha das propostas ra não poderia. votar 01ltro orÇB-mento, sobre 
existemdiíferençtMI, algumas das qua<!s impn·· tildo attendendo-se a qu.<l est!l. lei deve chegar 
tantas a todos os pontos do lm:pedo com " an.teceden-

Pelo quadro comparativo ·das duas propostas cia precisa. pa.ra qne os creditos possam ser 
se vê que para. alguns ramos de serviços a. àistri.buidos e para. que a.s deapezas possam· ser 
llOva proposiD< pa;r.a. 18~3 a :1884- pede em al- legalisada~ ~- Eis a seg11nd~ ~nterrogaçã.o que 
guma.s verbas pará mau; e Oiltras para menos o orador dtnge ao nobre mtmstr;> da. fazenda.. 
quantias que não deixam de ser impor~antes. Le'l"ada. por estas considerações, a minoria 

Para a '!"erba--dilrerenças' de cambio pede conservadora, tendo d& organizarla.s Blla.' emen
mai~ 498 contos, pat'B.-pensionista.s mais 14 das, adaptou o partido que lile p&r~ceu mais 
contos ; para a.posentados lllll.is 62 contos ; prudente ; procurou refrrndir as duas proposta~~ 
para -juros de caiu. economica. 16 contos; a.pr~sentD.du pelo governo, a de Janeiro com a 
para -juros deorpMos 18 contos; pal'a-obras de Maio. Na.quelhs -verbas, onde ael~vaçãodos 
20 contos; e ao eontrariQ, pede para men:IS credito& pedidos em Janeiro se fazia precisa em 
em- alfandega.~ 42 contos ; receoodorias. 19 vista. dp.s nov:as razões ~usti1icativas a.preseri
e~ntos e--despe~a.a eventuaes 40:000$000. tadas na proposta de M~1o, nio hesito11 ell1:1 em 

A sua primeira perg~nta ao nobre ministro elevar os creditos. pedidos pelo governo; ·assim 
da fa.zenda é ; qual a proposta que S._ Ex. pra- quanto a ve~ba de·aposentadorias que nos quatro 
fere para :fixação das despezas do orçamento ·mezee de sessão elevou.-se a· 82:000$; lloSBim 
que~ se discute 1 _ . q uant? ~ verba de ~bi~s gue no -cOnceito da 

S1 eate Qtçam:ento tlvessa de rege r exelw11~ oppostça.o se ~ha mus J1llltificada na proposta 
vamente o el;ercicio actual o orador uil:o faria de Maío do que h'via. sido em Janeiro, ele-. 
a. pergunta, porque é claro que àevia preva- valido a Yerba erncercade 500;000$ mais, -visto 
lecet' a propo~ta. apresentada em Janeiro, que qu1 nJIO só_ se tomou por baBe uma. ta.xa de 
ae refere as despe~SJI de 1882 a 1883; miLB esta ea.mbio mais a.proximada·da realidade, 2i em 
propostrr. se ncbs. em parte prejudicada, porque vez daquella que havia sido propo~ta em Ja
o corpo legislativo não votou em tempo, romo neiro, ~2 e tanto, como ainda ·porq11e, sendo a 
lhe cum:pri11., antea de Maio 11. Lei do orçamento propoata. posterior JUis proximll. dos aconteci
para essa ópoo11, .já eatamos no e~ercieio cor- mentos e formols.da em veaper~~.S, por ·a.s~iln 
rente e a. ca.mara cliac11te aindn o orc;a.meulo da. di~er, da. entrada do a:xercicio em a.cção, devia. 
fa1;enda., reatando n. receiw, os n.djtivoa e ainda melhor apreciar a.s circlimstancl&s e melhor 
a di•cus~ilo e voto do sBnn·1o. caleular a.s uecessidades do serviço. 

Portanto eaw orçl'lmento nlo poderá sel' vota- Par.\ aquella.s ve~IJ1l.s, porém, em q11e a. nova 
do senilo par ... fim de Setembro, iato e, qua.ndo propoata nlo pa.r~aen á minaria conciliar a 
o novo exoreieio tiver jtl. tres a f:!U!\tro mez8s de nece~~aida.de extl'cma de economia qDI3 e:a.da Tez 
execnÇ!!O e por conaequenob a propoal.tl. do Ja~ maia se faz "entir, com aa conveniencia1 ra.zoa.
neiro acha-se em pnrte pr~j11dicado. por que só- veis do serviço publico, pref~l.'iu . ell.a e. propost~ 
menta tera de regar oito mozesd:) exerciclo até d~ Janeiro, como sendo a.qnella que o poder 
que a e:unara. vote um11. rewl11çlto. proroga.ti va exocuti vo apre~en tou pat·:~. · reger o exarci<:io 
ao or~a.mento. . _ :~ctnal, c q11e o governo pnreee m9Jltel.' desde 

Orll, si o governo nilo tem tempo aen!o de que a c.ommiiiS!o de orçamento, que é de aaa 
votar o orÇll.mento para. 1883, clal'IJ est.á que a confiança, opinou ~obre ella e nilo sobre a 
lei eeri pa.ra :1884. PoJ-tanto este orçalll.enlo está- ontra. 
fatalmente destinado a reger dous exercibios, Mas é evidente que, urna V(IZ que os debates 
o de 1682 a 1883 e o da 1883 a 1884. . sobre o orçamento da· fazenda. ae protrah.iram 

O governo não _pode deixar de pl'Ovoca.r, desde nesta csm:J.l'll. sté a segunda l!es&ao &m quo se 
jà, uma emenda <tue torne extensivo este or~a.- deveci:~. considerar exeh1siva.me~te !" proposta 
mento ao exercic10 ~eguinle, porque. não tem de orça.mento ·para :1883 a 1884, e ev1dente qua 
tempo para. cumprir o dever coustitueioll9.1. de não se póde .aorir. mão desta propo~ta., •não ·!141 
votar nm orçll.IIlento Jla.1.'a o exercido futuro. póde abandonal-a, e ·a& operar sobre.~ propostll 

Não. é seguramente no r:nez dé Maio em que a.j:n·esenta.da em Janeiro o em parte já proju· 
a. cama.r& · so h:J. de reanir·no ~nno proximo, que dica da •. E' itnpl"jjScindiv-el conciliar a.s duas, _ou 
ha de ella·tlis~utir e·_vota.r.um·{)rçamento_ .pa:rs. augmentem ou-diminuam- :a despe~a. a.ttenden· 
o <tua.l Uão lhe baeta.ram -oito mezeB de ae~o. do-se, poiém, sempre ás-t1ecessidadj3s d~ •er~ 
E' porta.nto, impres<:i.Jidivel que .. ·o : nobre. -mi"" viço. Eis o. que a com!IWsio ~n fe~1 -:não a!lbe 
nistro ·da ·fa.:~:&nda, de!lde.$&.11ronnncie .a. 'Pa- o o:acJ.'?r si de·a.ooó.rdo !JU 'não cem o g$verno, 
la.vra;do gov~rno .a: 'este reapaüo, ·qual ·1. .pro- ma.lll ats o 'que a.llUilO!'la entendeu deyer fa:t:er \ 
posl.a qQe v. Ex. romã por baile :si a proposta porquiF nlio ·é •po.!!slvel deixar o p&lZ 'IIIIDdOl 
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de Ol'çamento para um e lere ido. que, encerra
das aa c amaras, não teria outro recurso senão 
mais uma Tez o desgraçado e:z:pediente das re
soluções·prorogativas do orçamento. 

E' a primeira vez. que o orador tem a honra de 
f:illal' perante o nobre ministro da fazenda, e 
portanto vem a proposito, a.Iltes de tentar a.jus
tilicação das e!Dlldas que vai enviar á mesa re
duzindo s. despeza. do miniaterio a cargo de 
S. Ex., expor ao nobre ministro em succintas 
palavras qual tem sido o programína da mmoria 
conservadora. no tocante ás redueçõas da des
peza. Não deseja. que S. Ex., Mmo outros espí
ritos de 'llrevenidoa e talvez cegos, attribua 
ao procedimento da minoria. um alcance, que 
seria em todo o caso honroso, mas que nãoileria 
verdadeiro porque não seria completo. 

Entende-s3 em regl"a qlle a minoria conser
vadora, e especialmente aquelle que tem tido a 
honra insigne de aer nesta discussão seu orgão 
muito indlgll.o (muitos flll'o apoiados), eateu
de-se que a minoria conservadora não tem por 
fim mmão cortar despezas, fazer operações a 
Dupuytren, cortar sem"piedade, sem atteuder 
aos clamores dos interéssa.dos ; cortar sempre 
realmente e uma. das faces da qllestão ocono
mica do pai.z, e aind"l. quando o papel da mi
noria conservadora e do seu orgão :p.a. camara 
não p.tssasa~ de11ta operaçil:o cirllrgica, o orador 
teritt- que render graças e. Deus por ter-lhe do
tado com es~ disposição para consult:~.r os in
teresses d~ paiz antes de quaesquer outros, · 
quando a disposição opposta nos tem conduzido 
às difficuldades :financeiras que são assás co-
nhecidas. (Muito be1n.) · 

Es!a apreciação, porém, não se;:-ia eiac ta por 
que não seria completa. . 

Qu tndo a minoria proclama a netessidade da 
redueç.ão das despezas é por que discute as des

_pezM; e ne>tes assumptosde,·e circumscr~ver-se 
aos li roi tes do d~bate ; n\\o póde senão reduzir ~ 
que julga ser. exa.~erado como tem lhe parecido 
sempre 3.S daspezas comigJladas no nosso orça-· 
mento. llhs,. este pll?.no, esta parte do pro-

. gra.mma filii-s~. complet t·se colll. a o11tra <tue 
por mais de um:t. vez tem tido a. minoria occa:não 
de e:thibir nesta camara. e que desenvolvida
menta tol'lÍ. occasião de explanar qu<tndo se 
discutir o orçamento da receita do Imperio. · 

O que tem ella em vista é um plano tina•ceiro 
v as to que abranja l"eform~s economicas do maior 
alcance p~ra o paiz ; e nada mais e do que· es
tancar o livro da- divid11. publica, a. qual já 
chega a, um algarismo a>suatador, jã se apro
xima de. 900.000·IlQO$; e impedir q'ue o go
verno por meio· d!'l':Ql)lprestimos suceessivos que 
as despezas exageradas .. tor11am ~annualwente 
necessários, por um.lado augmente o algarismo 
da llivida publica a· por outro dispute ásin~ 
dust?ias. as· poucas economias nacionaes da 
que alla .careceria. pat·~ seu desenvolvimentO 
(apoiados); por um lado diminuir o pesaoal 
exaborants que abarrota as repartições publicas 
e:p~r outrJ. lado dar às indu!'<tria.s ·o pessoal in-

. telhgente de .que ella.s ca.recerem .e que os em-
pregos publieoschoje lhe3 disputam. . 
. Por u~ Jado. poupa~do reeul'Sos q11e não são 

. empreg-a.dos para satiaía.:.:er .· gnndes necessi~ 
da~e s, fazendo com que o · Estaélo l.'est.rinja.- se 

a.o desempellho ào serviço que lhe o proprio, 
fazendo desappareeer este pa.rasytiamo f;lJn vir
lude do qual o estado incambe-se <h. e:tecuçlo 
de serviços que .nada tem com aa funcçõea qua 
lhe llão propriaa, :iuncç~es que pertencem à 
industria privada.. Por outro l:J.do di1pnta. 
assim. a induetria ramos de negocies que alia 
executaria melhor do que o estado, com m~~ois 
economia para o povo, p1·eata:ado melhores e 
mais promptos serviços e sobre tudo com menor 

· diapendio dos dinb.eiros publicas. 13a.~tta. a.tten- _ 
der para o m~isterio _de que se ~&ta. am cu~o 
or~mento estao constgnados s~rnçoa que nao 
!lavem ser feitos pelo governo. 

O serviço de capatazias das alfandaga.a, por 
el:emplo, obriga a. uma. despeza que o rendi
mento não compensa. Ha annualmcnto um d~
ftcit nesta verbll.. 

Pois bem, di:l o oradol', o serviço que des
empenha a capatazia da slfa.ndega pertence ã 
industria, ao commercio, níio li. fnncçiLo do ia
tado. 

O serviço de ~arga e descarga de mercado
rias, o Setl deposito e arma.zeaagem em tod~s 
as nações é serviço que compete á. indtlstria 
priv~da. (1lpoiados.) 

Attendendo· se as i!espezaa que ae têm feito e 
ainda se fazem com custosas conltrtlcções e 
com o numeroso pessoal que este IIOrl'iço de
manda, 1:Ü considerar-se o dispendio feito oom 
edificios, quer na a!fundega da. eôrte, quer . am 

outras do lmperio, ver-s3-à que este regimcu 
deve r:~er eondemna.do o abandon:ulo dG•de já. 

Annualmente a proposta do mini3tCll"io da ín
zenda con~ém pedidor;; de sommas illlport~tntel, 
ora para cons trucção da 3H'andogns novas, orn 
pára'alargar ,obras já eonstruidas em outras. 
Ainda agora a propoat~ pede 200:000$ para 
aug!llentar o cães da ~lfandego. desta CÓl'lO ~té 
ao arsenal de guerrr.. 

·Esta obra ti de grande utilidadt! como obr1L 
municipal, mas para o serviço d~~o nl!il.ndega 
não é necessaria. 

Si o ministerio da fazenda.f9i inetituido p~ra. 
embellezar. a cid~de do Rio do Janeiro, o orador 
não faz duvid~ em conceder a verb!\ pr;dida, 
mas, si foi creado para gerir :~.s fin~~.nea.s do lm
perio, não póde concordar em semelhante pe
dido. Esse caes não interessa o s<lrviço da al
fa.ndega, e a p1·ova. é que, tendo o governo 
feito o prolonga.men to dess;~. obra, não follllolll 
do ponto a que chegou, e tanto não carecia do 
caes para o serviço da alfa.ndega q_ue o Gntre
gou,- como devia, â camara municlpal_ àe11de a 
doca da miu·inha até á ponta terminal. O pro
longamento projecta.do· até ao arsenal de guel·r& 
nada adiant3. quanto ao serriço da alfandega, 
por<]_ue serâ entregue ã camara municipal como 
foi a parte e:xeenlll.da. " 

Ao aparte do Sr. Antoni!l de Siqueira, que 
a ãrea conquistada ao mar . não póde ser en
tregue, e hll. de ds.r bom dinhaü-o, 1•espondo o 
orador que .o governo não póde c<>nquisbe.r ireo,J 
sobre o mar para construir edifiêtos e alng-al-$; 
ha.de consLittrir· por farta logrado no publico e 
caes de um porto, o ma.i& illlile~rtante do Im., 
perio, e fol'ÇOsameute ha. .de ser logradom:o pll
blieo. 
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A outro npnrlo do Sr. Antonio do Si•tueir.l, I do orphãos deliberar como entendesse eonvll-
que hn eilpaÇO 'le lU:I.is, rosPQnde o ornd~r ·que ni;ntc. · 
o espaço que j :i existe ó ~1\St:lnto, ? 'lUO o q'~o E' qno3t:Io de execução, não h:l.-vel'á despt~a 
o governo pr~cnrn. eonqu•s111.r aerJ. :~. de!lll\513. I algum1. . -
r1ue o nobre de!>utado notn. Unt outro serl"iço a ca.rg.J do ministorio d& 

E' prccis), diz o orad::r, acabar d~ nmn. n~z l fazenda, o que pode ri:~. soffNr igualmente e com 
oo;n est) syatema. O ministerío dn fJ ~end;t. não · a m ·sma urgcllci~ uma gra11de diminuiyão de 

· póde c;nquistn.r terrenos para. vand.!l-flS PQ: • despeza.. Ó:l. cD.ixada amortisação,a que o ttpart~ 
.bom diubeuo, n:io é nenhum·merca.dor. O go- do nobn de,1utado obrig~ a al111chr .• . , . 
ve•·no de\·e procurar simplifica•• este s~rviço de E>ta caixl\ foi instituída, comforme diz o !&u 
modo a não se YOr . . ohríga.<lo >'l. omprehende~ titulo, p:u-11. ~mortiz:1r a nos~a divida. publiea.; 
obras custosLssimas com as alfnndege.s do Im- mas esta amorli&'lçiio esta indetinidaooonte 
per lo. . s11spensa, e nem •·ê tempo em 9-ue possamos e0-

.0 oradoi' não teve tempo de organizar um meçar a Nduzit· a nossa' dinda pnblica, Na 
quadro complet? da. iotporta.o.cia de.;sa. Obi'a.. carreira. -verti:?inosa de desp81.a.S em quo o ora
Até certo tempo C3lculou o seu vllior ell.l do~ vê en~olpnad()s ~dos os espiritos não pódc 
10.000:00()$, mal!· ellas: hoje attin;em li. quantia prever o tempo, em·· que comece a a.mol'tizaçlto, 
muito superior . alias tão necess3.ria., da. noss:1 e~magadoura. 

Para que semelhantes obras? divida. 
Onde ee Yin o governo emprel\ondot• obr.1s Pois bem, si não se ~z :1 amort:s·lç>1o, para. 

plra. o dosem13enbo d~ serdços CJUO niío p2r- que se gastou com a. construc:.ção do edi!icio 
tcncem ás suas funcções 1 Si o cotnulot•eio lu- par~ a caixa da amortização Umll. somma que . 
cras1e com semelhant' syat w '• n~o haveria. set·i:~. m11ito mais bem applicada a. resgat~r uma 

: jusLific~çã:o. mas uma tal ou qual eseull!. ; mns p:~rc:-:lia mini ma da nossa dividi!. 1 
o que se . suppõe protegido ó o quo mni• 110ff'L'e Pa1•a que mantet· uma. r apa.rtição escusadl, 
com sem<Jlha.nte regúnen. Nilo sómonto s nl- com um pesso:U na.m'!roSO, gastando-se aanua l
fandeg11o cobra ts.=s c:o~n.o>era.r\:\8, como de1nora racnto »:>mma não pequena cem um serviço 
a entrega da.sme~cado~ias. a rupllrtiç~oftscal. que não .se f11z1 Sômente para p~g-ar osja1·os 
dnsdri que D.l'recada a morcadorio. " at6 eot·lo da noSs!l. divula 1 l\IM o gu"erno pódo fazer 
ponto resaha a responsa-bilid;~do do Est.ndo, mlo c.~se serviço como a t~rça parte da dupe~3 qu') 
se dá pr~ssn. om despacha:r as p!ll't•:s. Si n!!o faz com a. cai:.:a. da :~.mortização :. redm::~. os ti-

. sa attende por e:=s1 modo ao intoroSi•l das tulos da nossa. divida. 8. fórma de ooupoM como 
partes, si na:o <:~proveita a.o Est~~.do . a. liber.1lf::.~ ::csãa os de 1879 e d~s lettras hypoth·~carins. 
<la de nas .d~spe~a.s em (Jtra5 tiio dispendiosaS; Qu::l::s~L· banco por um:~. peq 11ena concess'lo 
devemos M.'epia.rear~eira. Limite·se o Est:tdo ou aúsma a r epartição à > thesouro fari o p :
:~ cobrar impostos. mas a.b;mdoa~ ú. industri:l. gamento d011 juros da nossa divida com a. maior 
privada. o serviço de Cll!'ga e descarga e a t·ma- s implicidade . 
zenagem tios gencros. E:_este systnma. soguido Mas :1 caiu da. amcrrtização"s.lém do pags
cm todas as n"ções, e não fa?.emos a iaversio mcnto e:tige-se tambero em juizo. na rcguà
procurando auferir uma receita iliGgal. !'idade das tran.afcrencias, discute q,uestões e 

011tro serviço com o qu;1.l ni&o so ptotcge 0 ptio diffi.7uldadc~: . _ • . 
pretendido protegido, e que to.mberu não ~ . lsto c íu~cçao do po~~r Ju<ticlarlo; o. dl~ 
íuncção do Estado, é :t adminislr:l.çiío dos bens c~m.P;~te ~luc1dar as _d~v1daa s~brê l~nsferen
<le orl_)hãos por meio de ernpresLimos ao thc- cJas de t1~ulos do. dlVJ.da. publica; ao governo 
souro. E~tn disposi~o,qu.<ndo introduzida, te ve qu~ c~ntl'ílhe _o eOlprestt_:nO rspre_s~ntado p~r 
sua razão h sez:o. Os bens de c rphãos aolft·inm os~ as tdlllos_ nao Clbe so::_nu'J o dtretto de pa.g~ 1." 

debpida9ÕIJS com o liys:emo. do emprestimos o JUrO d~lle~ •. 
!l.OS,pa.rlicolares, mu,.hoje que podem ser em- Acradita M; certo po~.to gue. estn pcso.do 
pregados om. a.poliees da divida pnblic.' ao juro sy~tem?. _da. C<tl i& da =~r.lLlç:m t1vesse ~lguma 
de 6 of, oa depo .itados ~ cahas eeonomic.~ s eX~St:encln. emq11anto n,,o ~tavn n.o pau. ~.uo 
o systerna põde ser alterado. Hoje 08 que aa apo: em todo o mund'? gen~~alls::d? o syst~m!\ de 
licos são 1le 200, 400, 600$ e ató t:OOO$, p •r- repr.!se_ntar os t~tulos da ~mda , publtM pol.' 
miltilldo quo sejam a.q r1·acçijes e mpl·egadaa por- o11tr:~. f~n·rnll. ~c tttul~ ; hoJ~, P?rem, C[ll 1. t.'ssn 
tcncentGs ~ ol'phãos, deva-se acabar com 0 sys- nova_. forma e COilhecida no p:uz e pr:~.hcda 
tema q uG erig.::~ uma. escriptuaçi1o com:JliCl\da e C?:u v~ntagem, porq?-e ra1.~ man~er est1 .. S~l'
o.ue não pr~>tege 0 orphão, porqu'J 0 llstado dá VLÇO mc~mmodo c d1spcndioso, qu., s6 traz so 
5°/o ao passo que a.s apolicea dão 5 oj0 , h.1vendo comm~rc10 emb~nço~ e tardanç11s, ao p:!.Sso que 
aintia prejuízo n·1. ll.rreeadação das nerançns n_!lda garant~, porque, re~o~ •. q:u~-~sq~er qu~s
pela <lemora., porqt1e 1uuitas ve:r;eiõ as collecto- ~u?l_l ~ r.o.spc1t0 dcvcu1 ae1 d.ct!hd"s p~lo podor 
rias por falta de fuodo;; recorrem às thesour.arias_ JUdlel':'-1'10 f 
e <:atas; qua.ndó · não estão. providas, recorrem · Est:~. cla.r_J, que estes e .outr~ pontos,, ~ que 
ao tbesouro: dnplicam-se as e:l.ifliculdaàes. · tem allud1:.0 e a . que poder.!- alllldlr, ~-

~ •. _ · . reccm de reformas .; ao govarn~ 1ncumbe ~ lln.a-
O :.n. Co:~;·uGz~t - A acqUislÇãO 4a.s ~poh- ·são d'l inicial-lia e com promplidll.o porqu1 •lio 

cea tll.tnbe~a traz d~spez.-.. · devemos contional' a. despende~ inutilmente os 
O Sll. AN])R.t.:oz Fiaosuu .. eoJlttsl~,- 1)orque, · dinheiros pul.llioos ern. servi~os, un~ doa quMs 

aesde qlleS,),ll.bandon3.SSC este.syatemad~ :~.dmi- niio p~rtencelll ?-C Estado .e.o\lLJ:o• p_ert1n<:en.-: 
nist~o, s~riam. distribllidas' po!' todo o lmpe- do-ltH~ são iuute1s, porqu~ podem ~er substtlul
rio spolices doe div:~nos typos, podendo o juiz dos co:u vllntnzem do. m?smo s:<Jrvzço, : o _oull"o• 

·''· lii.-37 . . 
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lhiálmente pódem se.r mui simplific3dos em e iuil vezes .mais liberal do que a· bandeira d e 
seus proce880s, de maneira que sem de110rga- i869. Esta missão de redl.lZir o Estado a S11as 
nizar as repnrtiçõ?s, ·como foram montadaS, funcções. dv fazer com que elle não dispute ás 
pOdem todavia - ser desempenhados com múito industrias, firmados os capita.es de q11e pre
Jll3.iol' ecoaomia. cisam parao desen.volvimento, de afugentar os 
· A minoria COJls erva.dora, porém, t~m-se pro- . brazileit•os da c~rreira publica, dando-lhes a. 
)iOato Das emendas que até aqui tem tido a honra dignidade e a. iudependencia, e programma. . 
de submetter 11 consideraç.iiO da. camt~.r,\ a n ão muito mais libernl do q u~ esses programma.s li
desorganizar nem organizar servicos. Não aó a ber?-as apregoadoa no paiz. 
regularidade de nosso orçamento exige esta · Uli SR. DEPUT.<l)ll:-lsso está no programma. 
condição, mas ainda é um parad~iro util, que a de i869. (H a m1.1itos anartes.) 
ella. se deparou P!U"ll enlbaraçar qu!J o orçamento T-· 

tom~se mais proporções nas suas despe~:as do O Sn. . Axn~\DE FIGUEIRA não vê ntlSSe pr(>- · 
q11e jà tem tomado ; era. o pl'i11cipio vet·d:tdeiro gramma nenhum~L pilola.vra a este respeito; ao ' 
que invocava ella contra ose:~:eessos qao previa contrario não só nelle, como na::s proposições 
e que deseja\'a evitar. do nobre presid ~nte do cOnselho V'à 1lrOp<JSÍÇÕEIB 

Não propoz por con&equencia. emenda alguma dialll~tralwente oppostas a essas. Essa divisã:o 
a semelhante r espeito, aceit-.1 os serviços de rendas e de sort·iços, que pretende o nobre 
como elles se aebão organhados, procura. &pl)- prGSidente do conselho, o que é senão esse ·pa
nas fazer aquell~s reducções que a mantença raeitismo, em vii:tude do qual o~ cofres gera.es 
desies eatab.elecimcntos podem comporta.\' sem cobram impostos e dão ás provineias as q tl &.!l
preju.i2o, ante& eom \'a:ltt.~g~m do serviço pu- tias pat"a elb s fazerem as de>pezas'r 
blico. · O Sn. LouRENÇO n:E Ar.nUQUERQUE (111i:nis· 

Já clisse :§. •~roara qua.l foi n. base sobre que tro de est,·anoeil·os):-E' para p•evenirisso. 
opera. ella n8. reducçlio das emendas, não pode 
aceitar e:s:cltuivamente nenhuma das propo5tãs , O Sa. A~DRk<><: FIGUEIRA entende que é 
proeur~ combin:U-!ls.jà deu :1 raz.'!:o do seu pro- para sanccionar, c sendo contestado, v~eobri
cOOim.ento e assim· não se demorará. o orador gado 't desviar-so da sua senda ; lll&S, como 
em reprodusir eatas razões,justificando um~ por esta ma teria pertence ao minisLerio da faZenda, 
uma taes emeada.s. do qual est?. tratan do, embot·a seja um desvio 

Quanto ' à verba -pensionist os-a pl"Dposta do seu discurso, não será. tod)wia fóra da ordem. 
do governo pede para 1882 a ·1883 a quanti~ do O programma CJ_ne se procura autorizar, j:i. 
i. 793$9i5 e n proposta para i883 a i884 pede t~m infe!izmenle pt•ecedente! na. noss:l. escola 
i.i08:385$82l, isto e. 14:4i0$ mais. financeira. por que os nossos orça.mentos são 

A emenda GUG Tai mandar á mesa. faz elo\'o.r tão monstruosos que a· verdadeiro. maneira de 
a v9rba. a esta. quant.ia, visto que depois ãe tira.r~lh.es este a.leijão era Í>11.er tabot. raza 
apresentada. a pr1meira proposta do go1·erno 0 sobre elles, não consultar mais precedentes· .e 
corpo legislativo e o governo votaram pensões confeccionar um orçamento sobre bazes que só 
que exigom este a.ugxneato. · . · tivessem pot· mO<lello a constituição do Iniperio 

Algumae ~tê foram votad:.s aind:\ na pet·~ c ~cto addicbnal-um· projecto de orçamento 
m!l.nencin do ultimo !l::s:e~cicio. . inteit·amente novo. 

N:~. Terba -aposentados- fazemos devil.r a Nús t ernos em n ossa vida financeira alé este 
q)l~ntia. de 1.048:128$592 pedida para o exer- fac to: o producto de impostos geraes é dis
ClClo de i883 ~ 1884, não attendendo ao pedido tl"ahido para. s erviços que o neto addicional deu 
de mais57:00()$ para apo.~en tadorias que possam ás :LSsembltias provincia.es. Ha. no orçamento 
ser concedidas no futuro. ·uma verba im}lortante para auxilio às f, rças 

A proposta. em Janeiro p edia 885:985$020 e policiaes das províncias, o que é nlio só uma. 
a proposta de :Mai0 pede 1.048:128$592 a.lem lllCOnstuticionalihde, por que os pJdero$ ge
àe 57 COntOS 3. sne acaba d \1 r efr,rir-se. · l'J.€S SÕ pOdem cobra r Uu}'OSt lS par;o. despeza.s 

A companha. o lllnstre relator da. com missão geraes, como lambem um abuso, porqu~ as 
lia cellSura. que faz pelo a.ugmento destn. províncias nem com esse au::ilio a.ugmentaram 
verba. . . . os seus cofres; prorineiaes, applicando-o a Gutros 

O S!.. Am:oxto DE SrQUEnu :- Não fo1 uma fms . 
. censura; expuz um fa.cto qae todos nós l a- E;;te e um exemplo, mas o orador poderia 
mentamos. apontar outros, porque no orçamento até ha 

O SR. AND!LUlE FrGO'EillA.· ••• na b.menla.ção •·erbas pa.ra pintura de pontes municipaes. 
que fuz pelo augmento dastn. verba.. Respondendo o. um aparte do Sr. Antonio de 

Federia. porém a V. E:x. que em VCT. de la- Siqueira, perg unt:l. o orador !iÍ por ter o p oder 
menta.r o elfeito procurasse d ebellar a causa.. geral commettido o erro .de manéia.r fazer uma. 
Està no seu syatema. ~ceiro reduzir as des- ponte municipal deve commetter eternamente o 
pe~:as para. que a. re~:elta . cb.egne pa.ra ellas, erro de consignar verbas par& n conservação 
pa.t'll que o pessoa.l sej:i. bem pago;· bem con- dessll. ponte. 
suH~o. para qua se a~abe ~se funcoionalismo • . . da. p d • 1 -
que nos devora que no> corrôe as ent h E o caso do Jllrdlm raça a .... c ama~ao: 

' . ran :tS · porque. o poder gernl commettea o erro de 
OS~. Âlo.-ro:no. Dll: StQUEDU. : -Apo!lldo, e a mandar f~er uma <lbra. de .nato.reu. municif19.l, 

. co~~ reduztu. l uma. Te:t feita esta; é de rigor que elle.cai'regúe 
: P. SB.. ~l>liADE FrGUEDU observa qne a com- eternamenL& qom ~ >5~ conser vação. lato n~ é 
fi!lBsão ~ao o acompanha nesse systema provido r~gular. · · 
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Em viat.a ~os vehementes pretestos feit.oll. I vinc!a ~1> Rio de Janeir cr, porque &&13 modest~~o 
pala. de~utaçao pernambucana, declg,ro ~ ora.d~r '! proytnc~a· nll.o tem almndeg-as; não tem thesou
q ue a.cEntará. este ·til.ebate, para. o qual e conv1- rar1as d~ âzend<~., não tem esLradas de (erro ~
~o, elll_ou~~ occasião. Nio teve por fim 1·e- rantidas pelo estado, e, ao eontrnriG, foi a. rurlca 
ferll'- se md1V1dualmente ao nobre deput!Wo por que pagou os 2 •/0 sddicionaes que garantiu á 
Pern~mbuco, c tem dado prOVILS de que discute estrada de ferro D. Pedro 11. 
estes assumptos-_ com isempçl(o de espirlto A provincia. do Rio de JanGiro concorre para 
(apo~iádos) , tan to que acab11. de_ refel'i1--;s~ ~o o.s :endas publicas t~nto, como aqu~l.la.s que 
Jat"dim da. ·Pr11.ça da Acclainaça,o, mumc1p1o m..~1s concorrem (apotaãos), e não tem algum 
neutro, que aão tem a ~onr::1 de ~epres~n~.r:. . dest~s ~wiços e obras, de quo gozam outrM 
mas pe rtence geographicamente a proVJnc1a; prov1no1as. · 
que representa. e de que é, por assim dizer a Declal."tt que, politicll.lllente, ell:~. está. annul
CApital politica. Te111 tanto direito de faltar em lada, porque e. provineia do Rio de Janeiro tem 
uma p~>nto de Pet-ruunbnco, como em uma obra aido govoroado. por vezes peloa ministerlos or
de Gõyar., do Alto Amazonas ou de qu~que1· ga.nizados, e dos qaa.e> ra!'a.meute tem feito 
outra proriuci:~.. (Apoiados.) Para que, pois, p111'te ílumine nses, llias nem por jsso o.s :fiumi
.tanta.s rechmações, desàe q•Je n llo se cGntosta. noOS3S estranham; nem vem á. CA.IIIara com 
o meto de !l ue o orçamento tem o aleij.lo de estM questões, tendo, aliás, o diroito de decla
consignar 8:000$ para a pintura. de uma ponte rar que a provincia do Rio de Janeiro é a que 
municipal f mais concorre {ltlrn a receita publica e a que 

O qlle pretelld~ e e~aeta.mente condcm.na.r menoe concon ·e par& a despaz:a de Eelado • 
.sse sy~tema. Respondendo a. v:~rios .a par~, dscl&.l.'3. que o 

Ji que O> nobres deput3dos eham~m a attcn.- debate póde ser lllSt:uctivo. e 1nteres8ante, e a 
ção do oradot• para este ponto, promctte elle elle não se recusa, Sl o quu;erem, ma.s sempre 
prova.t• no primeiro d'!bate exn que vier iss~> a. com~ coraçúo na mão, como costum:~. fallar . 
p roposi to, que a província. de Pernambuco re- (Apotados . ) 
cebe tudo quanto manda p~ra os poderes g~raes Se~ .esp~rito de r etalill.ção. e :1pcnas por 
(eMr!Jicas contestações cta deputação de Per- amor a JUStl.~ pó~e eonyencer a~ d~ que 
nambuco): recebe em subsidio de seus depu- a. noss:~. umao, 11. tn~gM.dad~ do 1m peno e. nl!:o 
t:aios e sell:ldores, em . poblio~çi!o dos discursos somell.tc a cou:>o. ma\5 grnudtosa q_ue po5slll!D.OB 
des.es deputados e lienad~res, em dotação :i fa~ (11tuitos apoiados), romo a. ma1s proveitoS~~ 
milia. impet•il\l, em uml\ acad nnia jurídica, em par!l .todos ~s [lon t.o~ que !azem ptll·t':! do Im
um arserul de ma.r inha e 011tr o de guen·a que po~·1o. (M'uttos apotados.) 
láe:tistem, na coniervação do J.>Orto, cuja. verba _POde provar com-~ dados •. com os mappas, 
é agoro aug mentada. elll gal.'rult i:o de juros :i nao !'-!D11.nhos nem u;:o _Iab~r1osos. OO!llo os ~o 
estrada. de ferro do Recife a S. Francisco em S')U tlhJStrado campanMU'O da provmCla do R1o 
~êrea de 4. 000:000$ parn o prolon,<>:~m'ento de Janeiro, m~ eo:n ma.ppa.s ~is pratico~ q~~;e 
4le.ssa estrada, em dou~ mll e tantos eon\os par11. nenhll~?o proVJnclD do l mper10 tem. a.to hoJe 
a es~r~>~ do Recife S. Victorin., em garantia de concorrido para u despez:ts . p11bhca.s com 
juros par:~. a estrada do Limoeiro, no corpo nxo aque~ somlll:a. que tem despend1do, e que todas 
que alli ~:s::i ste ; emfim, qm todas cs;:~.s despezas ellas sao an::u lia:ds.s pelo poder central. · 
que se fazem e:n .Pernambuco, esb provinclll. Ha de, porem, demonstr&l.·o cifra por cifra 
gasta lllllia de qne_ rende. (ApoiCiáos, tt<Zo com relação D cada. provincin {Bl'i aea.ba.r v.asim 
apoiados e apartes.) com e>tas llretenções; que ouve todos os diaa 

Com os bala.n~s na mão o orador ha de p rovar na camara, dõ que todo o dinlleiro do Estado 
o Q.us aYança, e obrigar os nobres deput!\dos n é poac:o ·para se g~star no Rio do Jan-tiro neste 
confessarem que, si julgam Umil. fortuna Vive- pqder central, que é Ulll minOI.alli'O, que O 
rem separJ.dos, a sep;r,r&ção com a déspez.~ que orador não· sab.e em que antro escuro se eu
hoje fa.z a provincia do Pernambuco traduzir- centram. 
ae-:i~~o em umli. r11iua im.minentCl. 

() SR. Poant.u : - Niugue.n quer a. sepa.
ra.ção. (Apoiados e outros pn>testos da dept~· 
ta.çllo de Pernam.buco.) 

O S:a. ANDRA.DE FIGUllill\.\. declara que o tra· 
ba.lho que ha. de fazer ~m rela~llo á provineia 
de Pern:~.mbueo, pôde t ~mbom ser feito em rela
ç&o a qnalquer dM provincia.s do Imperio, e o 
resulta1b a9rá sempre o m esmo; a &aparação 
tr~ria a ruína da.s J?rovinci:u~ e · não a forrun~~o 
do lmp9rio · (muitos apoiados), ou en t!o as 
obr;garla a terem mais juizo nas suas· d.es-
~za.a. . 

O orador jul~-sa tão estranho [JQr genio e 
disposição a e;te · systema de luctas·de provin
oialismo que rende ·gra.ças .a. Deua em ser filho 
de .uma. provincia. que~ Jrat;ada COII!:O u.mt\ en· 
getta.dá, e auppõe que os illustres dep~.tad011 
<111a.nio :l'all&nl ém centro não aé·rt~férem·a pro-

Si alguem tem direito de quem é este poder 
centra l tão a.cou~do, quo aeeo11ra daa SUM 
obrigações essenciaes par!\ o.ttender aos inte
resl!1ls provinciae11 ;· e e por isso que o orador 
diz semprCl com o nobre c.x-prosiaant3 do con
selho, o Sr. Martinho de Campos-de q1o1em tem 
VOl'daàeira.s saudades , porque . ello combinava 
com StlO.S opiniões am muitos poniOs- esta. des-
conlralisa.ç):o é utua verdadei.n. pa.nacéa. Si 
nõs nos limita5semos 8. descGntralisa~ decre- . 
te.da 11elo àcto addieiona.l, ella seria basbnte 
pru-a promover a. felicidade da.q~ella.s provin· 
cias que li veasem ju i:z;o. 

O pO!ler central com ils at.tribuições q~e lhe 
incumbem e que tem descurado, porque os ~us 
recur,os são po11eos pll.l:a. dividir eom as pro
vinei., s, desempenha.ri:~. melhor :1. sua missão 
consti tucional, si não fusse. ~ist~do oom 
aquella.s ·e:rlgeneias provilloia·es. 
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B:~stu-lll.e cit:~.r c. eonsolida.ção do uosso lUeio 
cir~ulante, e pergunt11. a esta illu.stre_ assew
l.Jlea. : "h:l. hoje obrig:~ção ma.is rigoroso. p9.r~ o 
poder ge<·al del!te lmperlo, do que restabolo~cr 
o nosso maio cit·culante 'I -

E' possivel que condemnemos e31C paiz a um 
depaoper~mento annua.l de 40 a 50 mil ~ntos, 
a um Re.melha.nte prej11izo, devido 11nicamento 
ao meio circulill~e 7 __ ,. · 

O ora rle=-,.-~n·a.~ tabella;; dia~db11ids.s pelo 
ministerio da fuzerula., p:;~ra. diffe1·on~as de c .. m
l>ios 4 o. 5 mil C•Jntos ; mo.s faça-se 11m e:u.me 
dos disp~nd.ios, que o governo faz annualmeute 
com dtti'GJ."~>nça.a do ca.mbios, e ~~·amos pelo me
nos iO mil contos. 

Na.o são sómente os 5.000:00()$ do ministet·io 
da fa.xen da., que aliás ~óbcm a 7.0JO: 000$ ; 
mas em todos os ministerios ha essa vo1·ba. 
. Tem03 llO miuistorio da a gricultura. o i>&ga.
mento _de gArll.nti.as de juros, de esl.i'ad:~.s de 
far~o ; no ministorio da m:J.riuha as eneom · 
mendas, E! no ministetio da g-uerru. n no minis
teria dos estrangeiros, que elevam essa somma. 
e. 10.000:()00$. Isoo quer dizer qo.o iO oj. da. 
nosse. rceeita · slto destinados a dilferenç~s de 
cambio>, ce>mo um. imposto pezadis:~i•ne> ·_ ;~. este 
desgraçado meio circtilinte, o papel-moetb com 
eut•so forcado. 

Si, porém, do orçamento do cshdo passa para 
o orçamento plrticular, si d,t fo r tuna publica 
pa.ss~ para o sou movim.ento de importaçi~> ~ 
expot•taQão o q11e vê o orador 1 . 

Cakulemos i5).000:000$ da noss.~ imports
ção, cale11le.mos arem':!SS~ - de capila')S particu· 
lares para:, Eur~p:l, par., :ls f.uniliaa que alli 
residew, p:1;-a brazileiros quo viaj~nJ, •• , • • 
20.000:000$; e nhi estão 1i0 mil, q11e com os 
ao mil (jUe, pelo m ~llOS. O gOV3 l'OO remette 
annlllllm~nl'l p•efn.~em20i). 000:0(}()$, que com 
" diffe:en~a de 24. e 25 •lo ahi te remos 50 mil 
con t:1s de prejuizo totalpllr~ o goveno e par
ticular~ deste p!!.iz. 

O S~. DoQtJE-Ermuo.-1. :-N.&o lUl fina.uças 
que restBta.m. 

O Sa. A;ioB..u>!!. FrliU!tia..-\. resp')ude nio são 
as iinança.s, é n riquen publica, é o co.pibl 
qua foge deste paiz·. 

E11te3 5:)0,000:000$ 'quo perdemos aoZltt1l
mente de;•iam ser pelo menos immobilisados 
n~ta psiz em terras, c:n machine.s, em colo
nisaçio, em cs_tradas de ferro, 'ru teleg"ra.phos, 
em trab~lhos rcproductivos c ~elhor:~.men.tos 
mJ~tarillea, <le que o paiz tant? CS\rece. (-1.poia-
ilos.) - -

dori~s. pa1•a bterias e tautos outros saL:viços, 
clles pod()riam applicar a .sua intolligcncia. _e o 
seu tempo ao meio de resolver este maXlJilo 
problema que lll"ga. . 

O nobre ministro da fo.<:end!lo nLio terá. deíez:~., 
si encenar ost:l. sessllo S3m ~~~ iniciado . um:~. 
medida. a este respeito. • 

O orado~ o eonjura._. Gm notlU da. silv:.ção pu
blt~n., ab:1ndonc essJs esLr~:~p3dOs 0:3tandl!.rtes 
d~ i8ô9, deixa o se:t progrJm .na, tt·ate s9riõ~.
m~nt'l dest:l. questão que ó ro.pi taL 

Os cap~ta.es fogem deste paiz que ts.nto del!es 
cat'ece ; o g-oveL•no absorve o resto com os seus 
empr-astimos ruinosos não só para o eatado, 
ma.s pa.u as indu.stt·ias ; c toda. estn. absot>fição 
tie ca.pitaes é feita para alimentar .um pesso11l 
d • funcciona.lismo, q ue, além de contrair ha
liitos pouco proveitosos :i. riquez:~ publica., 

· t~:~.mnifica a lUeBma. riqueza., destruindo-lhe 
mui. to'> b:!l.ços qu~. podiam sor utilmente a.pro
v~i ta dos em dive1·sas inllustriM. 

Tado qll:ln t.o vem d9 dizer pr~nde-se ã verba. 
-Aposentados-porq,ue é este f~lso systema 
financeiro que tem fe1to avulhr t~nto eata verba. 
Não é que cl1;1. rep\·esente por si só , e felizes 
seríamos si assim. fosse-:!. c1o.sse dos felizus, 
1\Ue, sem tL'll.balh.ar, ~ivem ,\. casta. do Estado. 

Além desW..verba temos outras, no mi nisteriQ 
<h g<J.erra ha u verba. -reform.1dos, no da ma
rinha a. -da.s cbss::-s in~etiv;~.>, ha. emfim lX1Uitos 
felizes que viven~ s~tu trct.ba.lhar. (Apartes.) · 
O o:·ado~ não quer tornar ning-u1m odioso o vai 
fuz:er as ~~epções co:n prazur. 

Si o llo;so serviço fosss bem retriuuido e o 
pessoal do "funeciona.lismo muito menor, esta 
verl>.l. poderia ser dimic.uida., si por~·entur:~. nito 
<ll so.D;:>ar~ cass~ de todo. • '. 

Esta v~rb::1 eompreb. ~D.de , é vard.ad~, distiuctos 
tm\"idoras do Estado r1ue com toJo o dir~ito e 
justiç:~. s) :!.pos~nt:nam; mas muitos dos aposen· 
tados não se o.chavam nestas condições, nein 
ao menos nas circtuustànciaa materia.es dá l ei 
par~ serom aposentados. (-4Polados.) 

As nossas 1~~ de o.po~cnta.àorin. exigGm como 
condição im?re;ciudivcl d~s.sa a.pos~nt!ldoria a 
inhabilidade p=. o serviço ; pois b~m. per~ 
gun tll. á camara : não tendes vós todos \l. consei
~ncia de qu<l m·lt~de do n!llllero dos aposen
tados esta.vD.Ill ainda em condiçõ~s d·J s~rrir 1 
(Apoiados.) _ 

O systema. tin::r.nceiL·o devia ser este e não 
'!~ta.r a decretar umll c' Irada. de ferro par J. Claa
pec9, outra para o R.i? VcrJe, ouLra para a Na
tavidado 'amfim estrada; de. flno s nil plano, . 
que devem ser p1gas cou1 papel-moeda depre
ciado, por preço3 en.gerado3, -e lliuda por des
graça nossa. feit:~s po: eolXlp:-n!lias e.tra.ngei 
ros t (APoiados.) 

O orador não faz mo.is do 1JUe a.ppellar pa.ra 
:~. experi~ucia . Julga mesmo d:~. ma1or cóuve
niencia ·uma medida : obriguornos actu~llesque 
<e aposentam a passar por uma inspecção de 
s~ude periodicamente, em cert11.s épochas, por
gue aiguns apo<ellt•m-se pGI' motivo de mo-
lestia, segundo alle~m, e d poi15 vão de!lem
penhar ft1ncções mu1.to 111a.ia trabalhosas. 

A.ssim um direcior d:J. secretaria da. jus~ica, 
que ~tav11. inhabilitado para esse logar, póde 
ser pre>idente <ld proyjncia e milli~h·o da agd
cul\ura., cargos,.que .exigem muiio maior, a~ti
vidnde e trabalho, do que o de di t"octor da. secre-

Ora. perguiJ.t:J. o ora:lor á. ca.mara., qual é a 
causa a que é devido ested·,scuramenlo de um 
interesse tão vital i 
. Si'os nosso> mi.uistros W. fazenda não Úves
sem de attendllr<. tanto~ p~didos das provinc ias 
para melhorameutos de ·aJ.fandego.s, d~fra~b~ 

taria dajustiça.. _ 
· Assim uin magistra do, que não podia ser juiz, 
que JLio podia S2t' desembargador e foi .a. ~sen
tado po;- inhabilitado, pôde ser depois ministro 
d11 fU:zenda, carga sem duvida. muito llll\is one-
roso do que o de U~agistrado. - . 
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. Ai nda ha. pYu.co·o nollro presidente do conse-,· Foi nomeado pelo fio di&tricto da provineia. 
lho, que aliás nos promeLteu d~ ser cruel. s ~r do Rio d~ Janeiro historiog:rapho desta situa
fJroz, na phrase de Thiers, para com os apose.n- ç!ío, e sem .o pedir, est.ando até lla. Europa 
tadOS, promessa de <J.llC OO!'ll.ÓOI' tO!D:l. not·\1 - 1 muito e ·quêcid~ da {>Olitiea; fOi chamado de 
o nobre preeident~ do conselho em seu governo 1 propo~ito l_l:>ra esta ingrata tarefa:, e agora 
aea.ba. de aposentar pelo menos rlous inàívi- 'não faz ma1s di> que dese:~~.pelilial-a. . 
duos, que o o~dor eon~eee c;omo se1•vidora> I A situação conservadori), jâ foi julgada. Os 
JUuito dietinctoo, .rn!l.e .a CJ. uem. não . dnta. a o.po- nobres deputados jiL usaram e abusaram larga
sentadoria, uão só porque não tinha1n direito a mente do seu ·à]reito de criti ~at...a.. ; e derriais .é .... 
ella, mas a.lé pll.ra não desfalcar o serviço de I f:tet<> pv.ssado ; o qu ' estâ hoje em diseassão, 
Lio distinetos servidorea. ·queim ,, os nobres deputados ou não queiram,. ó 

Refere-se a uw .l~nte da f:tr.uld 1cl& de medi- a situ:1ção Hbc:·al : esta c que se analys:i. 
~in'l que Cl'3_: ~o mesmo t~~po bilbiotb.ecario; o sn. R.tTEs BONA :-0 que v. Ex. bem podia. 
JOve.ro, per_feüament~ sad10, e tanto qu~ ~~~l f;zar er,\ a compa't'a<;.ão. · 
ser tncumllldo, segundo const:1., Wl$ fnncçoes . _ , 
de aio dos princepe;. da CM!I. imperis.l, e qne O Sa·. A r;Dl\Al>l'i: F!GUlll!U. diz (4Ue na.o e~tá. 
não tinha teillpo de seriTiÇO pD.t'D. :1pnsent.~t·-se r'!ncarreg-ad~ de _fazer "- compa.l'a.çã:o, mas a1m 
nem esta~·a inha.bilitado para. con tinullJ' a se1·iri1·, <lo fazer a lnstorta de~tes qu.<\tro annos .. • 
e ~mbem a um magist\'a•io que á seu compro- O S i\. ~haTIM F.aA.NCisco :-E é muito mais 
vinciano, q_ue f<li seu coll~:~ga de nano- e mais comm.odo. 
distiucto l\ clasae nílo tem- o <tlHil acaba de 
ser ~posentado, d·spondo de s~ude qua v ora
dor lhe de <eja. pol' IonJ;!os annos, não tendo 
ainda tempo do serviço bMt.,.nte para apo ~:~n• 
. lar-se e sem se achar inh.abilitado para. o se.~viço. 

São dous factos de que telro eon l!Bcimen to ~ 
roas alátn destes hsverã muitos outrGs, porqu~ 
é Tato o dia. em que~ vem no Dio.r io O {fiCial 
um deoretG de aposen tado~i:lo. Esta pral)'a d • 
:l.posentados lew-se estendido a um ponto til, 
que é mais raro achar-se um brazileiro quo niio 
esteja aposenti\do do qua em Roma achal'-se 
UIJ1ll m11lhel.' que nilo se tivesse divorciado do 
ma:rido no tempo de Ju venal. 

O SR. M.\ItTnt. F>UNctsco: - E em Vienua 
d'Austria. 

O Sa. A!mu.nll Frc;.OE111.A observa. que sobre
tnd:> é muito maia proveitoso a.o paiz.Si llÓS vi~ 
essemos c~mpá.t'l!.l' os erros dos doas partidos, 
podíamos ,.erder a esper~ço. de melhorar. SS • 
E~x., vindo depois de nós, tinham obrig rção de 
sel' melhores do qu, nós, porque tiaham a seu 
favor a nos;;a. e:s:perieucia e o [ll"O~sao dos 
tempJs em que vivem. 

JB. censurar>lm os nossos abusos, não tam di
rQito de prli.ti~r aquill~ que censuraram; de~ 
vi :1-m co ·rigir-se dessas más norlllliS a começar 
\'Íd:t. D0\'3. 

Di-l q_uG~tà na cama~ eocno hospede iinpor
tllllo ar& record.1.r e't.a~ lições à .maioria. 

O Sa. J.1.1.o~.El'1'!M FRANCISCO:- Irnport!lno, não; 
pelo coDtra.rio, opportuno. 

O Sn.. Ama.\:>J:: FIGtn;lR,l não saoe o que ae o Sn. A~nn..ulZ FtGUElll..\ voltando · às 
dà em Yienna d'Austria; de Rorn:J. sab:J por emend·ts 6 justifl ,ando assim· 0 au!mento da 
Juvena.l. ; ve\'ba pa.1·::~. ·os aposentados. resta~lhe justificar 

Pado ao nobre presidente ào c.mselho q11e a}>M'l.e da emeu \a em c1u~ desattende-se ao pc• 
n5t> limite a. sua !erocid:\de a urn program'lla, di do de mais 57:000$ pt>-1'3 a.s aposent&dorias 
mo..s que a reduza& actos . E' preei•o-qu.• S. Eli:. que poss11m ser eollceclidas de futuro. 
sejn. d'ora. em di· nte ms.is. gevero do que for~m · 
os seus a.nt~eessores. O Sn. A...;ToNtO DE StQUEIB.A. dâ um apa.rte. 

Os antecessot·es immediatos do Dobro roi- o Sn. A~Dli...\'Pl'l r'IGUEI!L\. diz que nós da.mos 
nistro, é dever de eortezia. qtte ao orador c um- mais cinco contos c tanto do que a. proposta. do 
pra satisfa.zer deste loga1'- ~husat"am la-rga.- J:..neiri!pedia.O or8dor não qu~r ser mata minis
mente da verba àe apoe.entadoria. terial do que o ml.uisterio. Basta aer tanto 

S&nt~ ter de i!lclu.ir . aq11i i.st~ que parece como ellc,j$ nto faz pouco. 
uma censora, mas ttUe ó um elogi~>. ·No no se Nio pode-so dar so•nm~ superi~r às aposen
pa.ii, segundo as idéns r~cebidas, o minisu•o ta.lorius e:fl'ecLivarMn.te· eoncedtdts ; não é 
que apoa~nta. c um ministro·pop•tlm• e um mi- 1ne»IUO con!ltitucional votal.:a.>. As aposenta
nistro capaz ; 110 contrario, Ulll. ministro feroz dor ias &ão concedidas pelo gove:no. D.OS .tel'
qno não o.posent~ ningae:n será um ·ministro mos d1 lei ; o corpo legislativo provê q1:nnto 
imp~ssivel. à.. desp&za concedendo verba; quando não ha 

Oe antOCIJSsO!'OS do n~bre minist ro. port~n to. lei, o p Jdcr legislativo a.pprova; 01 aposenta~ 
a.busararn larga.m•\u.te. Hou\'e um que de ama. do;·ia o concede fundos· 
assentado. ap~aentou quusi que uma the;ou1·a- Partl que votar somrna. superior ãs ~~oposen-
ria e:u peso. tadori:ts couced.;das? 

Niio quer citar nom~s. mas, si !Llguem.lh'o Nilo· lla. n ecessidade d~ l$Gmelb.ante alvitre, e 
co!ltestar d~elinará enl.ão o;; nom ~s- p1 ra o c~ da. cone lllsão de uma. ou Olltrll, apo-

' : sen.tadorta o govero.o tem recursos, porque 
_O ·~R-~ . ANTO~"lo DE SIQUEIRA ,_ Ne;;~ Ullta -verba. destas ti<> a.vultad& dei1:.a. sobl'!l$ 

S1tnaça,o - . . · . -pelo fallecimeuto de alguns a.po~entados ~ou-
O Sa. AND:Ul>t: F!.GuE•R~\ r·'$p, nde quo e:st.á l tros p:~.ss:rm ao q;l:\dro dos empre~a,dos _ac_tivoa, 

deseJ•av::en.do as bellezas da _ sihaçã.o lib~nl ; dei:t1111clo os. '"en.cHMn~ .. s d~ a. ~osenta.rr.a. Es.ta 
as da situação conserl"adura. Já. foram aqu1d~s- .verba, que e 4e . i 000.000~ d .. 01U ~empre nma 
etipta.s. . . .· ·.· sobta, de 5~ a 60:000$, Il!.Ul~l> suftiete~te 11~ o 
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easo em. que so goyerno esc~sseie o· credito ne- 8:000$, no ru.a.::timo. Não conhece a razão por 
eessario . quo o trabalho da. esta.tistica ha de consumir 

O que não se póde é ani !XlB.r o govsr no na 36 : 0')0.$, mas es t;\ informado por pessôa habili
carrelra. dos desperdícios. Si dermos 57:000$ lada que o ma:'limo da despeza que se faz IÍ de 
mais ci.o que o necessario, o go~erno se dará i8:00~$, e elltrctuto vota-so o dobro do necas
pressa em ccn ccder tantlla aposentadorias sa.rio. 
quantas poss~m absorver esta. sornma. Não acha. regular a . g-1-atifica~lo paga_ ao en-

Com o sell voto, diz o orador ; não se dar:i carregado -desse. trabalho. 
eat~ augm~nto. Com a dis-po -ição quo tem os O encarregado da estatística pertenceu /l. 
!Overnos pars gastar desordenad ~mente o alf.tudego., e está hoje ag-g1·eg<Ldo à directoria. 
orador regatearâ a.té do ultimo real . Nlo tome dai! renda.s;Tem ordenado como chefe de s~cç~o 
o nobre pl."Csidente do conselho <»tno pessoal e qunndo trabalha n1 estatist.ica deixa de occu~ 
es ta manife3t\\.ção, nem como proposltal11.o seu par-;e do S':)n'i ·:o do thesouro . Desde que não 
governo; é b..J.da..:mtig:~.do ors.dor gue a ad- accurnula. os dous s ·rviços nlo 'ha ra.züo par~ 
q_uiriu m ' &mo durante a. g~rencia de mmisterios a g t•atificação. Demais esta. csta.tisticl' não 
conserva.dorGS, e m que chegou a r~gate,\l' ao tem utilidade; n ilo sô é feita com o nu-azo de 10 
Sr. Visconde de ltaborahy verdliCleir-os 11int~ns, annos, como notou à cama~. o que é b:lstante 
dizia elle daqueQ.a cadeira. p rn inquinar de inntil semelb.a.n te trabal}lo 

'' Lou'Ve.vs., porém., o honrado Visconde~ or\\.- (c1poia~os) , como n!o merece confunça pelos 
dor e não o censurava; pelo contrario preferia elementos qu~ servem para a sua or-ganizaçiio . 
o que elle achava excesso no. o~ndor no pro- Estt~o GSt>~.tistic:~ a cnl ouhda. $Obro os bala nços 
cedimento de oatros que querum leval-o por e basta isto para tornal-a deficiente e inutil, · ó 
vereda opposta. uma esta.tistica artificial. 

o Sa. Pu:e.rnl'l~"TE DO Cor;sl!lLHO: - Não . MM quer taoibom fazer uma. censura a este 
levo a mal, antes· agradoço. proposito ao ministcrio passado. 

O mini4tetio pas;aclo transgrediu uma lei olC.-
0 S:a. A.'<llaAtlE FrGoEm.\, lendo a emenda. que press~ no tocante tt estatística. 

em nome d:l opposição conservadora tem de O corpo legislativo pela lei de 20 de Outubro 
enviar à mesa, observa que a. pt·oposta. ~edia. de 1877 votou a creação de uma sub.se .. retaria 
654:489$; a. proposta de .Maio podia 6-'H :4? $760 11:1. directoria de r eodllS. a que fosse incumbido 
com a d ifferença P l l"d. menos de 2:961$, ditfe- 0 serviço especial d3 estatistica d!l.s renda-. ~ do 
rença que pro ~ede de um engano que havia na nosso commercio m~rit!mo, e n.uoot·izotl o go
ta.bella de i 8S2 - 1883, sendo a !Jropost,, por- v,"'.·no a nomear- um dos empr egados da directo
ta.Jito, a mestlla . r ta. e mais o peSll0>1l l'reciso e a ía.zer o regular 

A commissão propõe reducção na. importancia. 
""' OON> d •- -to fi mento para esta. r ·partilão. 

de ,u: v..,, Jli9.S com os ous conto< e ....., 8 ~a. P osteriormente o corpo legislativo entendeu 
a r educção limi tada a 34 contos e tanto. dever a~tinguit• a rep;~rtiç:io de estatlstiCllo que 

A oppos· ção conservador.\ aceit:t :l. reducção se dosme!llhrara da secretaria do imp u·io e dis-
proposta, a commissão e retlnz o pedido a d • f · 
6!8:000$, e:.:aotomonte 0 Yotado pa~a 0 e:terci- poz que os emprega os r ••spectwos or m:.rlnm 

N um:~. s~cçii:o ria e~crctari :> de est.'\do dos negocias 
cio vigente. • ão aceita. 0 aU,!jmento de gr.1tifi- do imperio ou da. w eud(l., que se incumbiria. do 
cações que ;~., commissão propõe. serviço que estavA n ce.rgo da secreta.ria d:1 es-

0 Sn. A.;•m>NW DE StQUEriÚ. ! - Re11tabeleei- tatislica . E' disposi~o d(J art. 2• da lei de 31 
mento de g~·~tific:~.ções c1·e~dns p•Jr lei de orça- d ) Outubro d·) 1819, ·que o orador là. 
mento da passada situação. e ju!'lti>silll;\5. A lei ordenou, portnnto, que fosse cre(l.da ou 

O Sa. ANDJLU)E FtGUEIR,\ diz que e$llaS grntifi~ no miuisterio do irnporio ou no Õ:J. fazend:L uma 
~ forl\lll condemuaÜll.S pd o po.rt ido l iberaL repartiç-ão enCArreg:tdll da estatística., que es\:1-
0 orJdor lembra-se que aprMentou uma cmen- t<a a car:;o da o~tiuct!l directo!' ia d:~. ~statistic:~., 
da. suppressivo.. teve o coMurso doB voto>libe- que dc~'ia fic;,.l." a cargo da nova r 'partição cre~da 
ra.es, 17 ou i8 seg-undo se recorda-e sua pel:J. lei [e Oatubro de 1877, is~ é, da estatis
am.enda deixou de passai' por poucos votos. tica das rendas e do cotumercio marítimo . 
VU:i.do a. situação li.beral, íoram e~ti.o.cbls essas Mus o governo níio fez uma cou;;a nem outra-
gra.tüica.çõe$ . • Craou, é verdade. não perdeu occasiã.o de 

· Os empregadoe têm passado e contin~t:J.m a. cl'ear, a. repa.-rti«:õo da eslll.till ti~~?- p,or UJ!l: decreto 
pa.asar sem ellas ka. qua.tro an.nos; si :nã~ qui- de. Dez~mbro d • 188i. mas n !ti- · ~~:xou· os aar
zcrem continu&r, dei:sem os lugo.~ea, e estes viços da osta.tistica das rendas"'e'de comm 1rcio 
S!rão pretendidos por um milb.ão de c::~nilida.tos. mari ti<11o que a lei mandocr 911 ~ se a.nnexasse, 

O serviço da pagadoria.,àiz o orn4>r. res xm- nom :> constituiu no ministeno da fazenda, isto 
d endo a um a',la.rte, nã.o constitue uma. dülicul- e, nllo Gucarregon ell\a r~pa.rtiçio dos serviços 
dade que torn.e impossível a s ubstituição dos qu<J lhe devi:J.m incumbir pela nova o:·ga ni
empregadoa. · zaçà1, nern tambem do ~erviço espe~ia.l da os-

Não póde passar por eslll verba. do theso11ro tati•t ica. d:ts rendas e do commer~io ma.ritimo. 
sem fazer d1gressõee. que proeurarà ~·emmir Outro governo mais prud~n te e mais l'espei-
porquo a hora ut'ge. tador da.'3 normas constituc1onaes, caso encoa-

.Eixt pri.meit'O logar se oceupa.rà da eslatislica I tra.sse inconveni mte a esta juncção de servi
para cuja illlpres,iio vota-se u ma verba. de I ços, abster-se-ia, t raria as . sn:l.s d ·Jvidas ao 
~6:000. _$,que a.cb.a.-ex.ag_ erada, tendo~s~ em vis- _ corpo logislllotivo ~ sugg<lria o alvitre de modi
~.-,'l~~}? re~torio .da . íazendi q~e contém ftca~-se a le! no sentido das conveniencias do 
.n'ill:i:l.er013os ~pp&s - eoaat.li. a quauti.ll. de 6 a aerVlço p11bhc.o; ma.~ os governos que. temos 



Cânara dos Oepli:ados + Impresso em 30/0112015 00: 16+ Pág ina 34 de 42 

Sessão em 2 de Agosto de 1882 295 

·não se importam; desde que houve autorização 
po.ra crea.r uma. r-epartição, e portanto, a. opor
tllnidado de en~aixar afilhados; o ~overno apro
veitou-se ria disposição da lei, croou a repar
tição st~ m sG importa. r de ma.is n ·•da., de m~~>
ll eira que tJlllOs r~partic;Jio, m~U~ não temos es
tatistica. da.s rendas e de comrnercio ma~i
titno. 

Accusa, pçrtan.to, o· mi:niste1•io passado de 
umo. tranegr~sslio da lei. 

O meio de corrigir é extinguit· esta repar
. tíçíl:o de estatística e mlnda.r que a dit·ecloria 
de rendas cump1·a o seu dever, fll-zend) o que 
determina a lei de 1850, a.tt. 16, § 3o. 

Uma outr!l. obscrvaçiTo a. proposito do the
souro, rofere-se .a escriptur,tçõos quo alli se 
fo.ze1n. 

O ~eu illustr::~do amigo. deputada p"elo Rio de 
Janeil•o, já. por vezes denunciou o abuso que 
nos ultimos annos ~~ Lem introduzido ue coa
terem os balanços synops~s. c syno~se;; do the
som·o, como est >S despez.m pagas e uão escl"ip
turndaa em exerci ~i()S'lmterio~es, despeu•s não 
classificadas. etc. 

Estas diíférentes pnrcellas sommndas a.vul
t::.m-diz o orador •rue já teve a honra de pedir 
iafo<·maçõe$ ao ministerio da. fazenda u seme• 
lhante r~speito.O .n.obre es-mÜli5tro da. fazenda 
ouviu as r-epartições du thesouro; m:>s defende
ram COillO poderam esta' pratica, que e Urna "cOr• 
ruptelbda~ nossas leis fiscaes; esta rtefes3. nos 
foi em·iada ; sem ([Ue satisfizesse :w orado1· :>S
~im como não $ati~f~i tambem ao nobre el:
mini-tro Ja f~~enda e como t:\mbêm nao ha 
de sat:i>faz~r ao actual nobre ministro. ·-"-- · 

Lê o ora.dor :1lgum<Js ps.l!!ovt•a.s d' S. E:<::. con
st:l.ntes doofticio,.que, acompauhou taes infor
m,,ções e 1•epate que o thesotu•o nn e~p]icaç:io 
enviada pro~urá defender esta pr,,tica cem ra
zões qu~ não o con\·anceraru. 

O nobra e:l:-ministro da fazenda ententle que 
essa pratica não devia cont'u.uar c prometteu
nos tomli.L' pt•ovidencia~ par:l que clb cessMsa 

O ot·aclor faz igual pedido ao actual no\Jre mi 
nistro da fazenda, porct uc etrecti vawente pra
ticn não póde con.tin•,~r; não sômente e nmr>. 
invorsil:o das leis fisca.e< que regem a cont.lbi
lidade introduzir nos bab.n c:o11 um~ vm·ba qu ~ 
Jl.ão foi cogit~d~ n~ lei do orçamento, como 
ainda ~um abuso que póde conduzir a conse
quenda.s fa.taes. 

Um ministerío gasta mais do qu~ o credito 
legislativo lhe permiitia gAsta.r em um eltercicio 
dado, g;J.Stou 1l. sua ve~ba. '(lag&. o C[ ue póde pa
gar dentro d,z força da verb t votada ê nos exer
cicioo seguintes paga a despeza que ordenou ; 
em um exerci cio futuro ftgum COlllO des 1esa 
paga e não e<cripturada, porque eoropreilende 
varios Gxercicios jà encerrados. A~sim e inatil 
votar leis de or!,)a.mento e especificaçã-o de ver
bas; melhor ó entregar ao governG o arbítrio 
de gastal' co~ o entender. 

O orador devia, se di •pusesse de terapo, 
disclltir as explicações que da o thesoo.rQ,ma~ 
seria uma discu;são miuda,em qu~ não entrl!.roi.. 
Basta. recordar à carca.ra. que a. razão capital,·~ 
do tempo, não procede. 

A lei dê i83fl da termino~ que os balanços 

fossem organizado• um anno depoi~ de encGr
rJ.do delinitivamente o e~crcicio. 

Or.1, si o lsgislldol" de 1835 jnlgo:v-a quê asse 
prtzo c r'' b~stante pa.ra s~ colb.erem nas the- · 
sour.•ri·1t1 provinciaes os dadm~ necessarios .para. 
a confecção do balanyo, em um tempo em que 
não ha. ,.j_ :1. navega.ç~ nã.o h:t via "-O~reios regu
bt·es, não h •via caminhos do ferro, nã:o havia. 
teleg-l'aphos, hOJe que h:J. todos esses melhora
mento.;, que as faciLidades QB communi<!aç~o 
te1l1 centuplicado, o rneamo pl·azo é mais que 
sufficiente • 

O orador não põde dei~ar de refel'Íl'-se a um 
outrl) fu.cto, q no s~ prende ainda a() thesou.ro. 

Na nltima synopse do mesmo thesoul:'o figura. 
eomo s"'ldo em poder de rêsj?onsa.veis a quantia 
de 14.957:000.!;, estando abi incluida a de 6.800 
e tantos conto~, importancb. da divida do Banco 
Ma11á. Esta dividi, qlle é :tntiga, não póde ser 
considerada coma s~ldo em pode~ de responsa
veis, e ha muito devia. íigurar na. relação das 
dividas aetivas da. nação, eomo ta.mb~m a.b.i 
devia. fig-ura.r todo o l'esfante desses 14.957:000$, 
porque são quantias dadas para. pagamentDs de 
diversas encommendas, c\ivida& a. collectores e 
Lh 'Sourei ros a.l~a.n~a.dlls, etc. 

Qu 'm lê a. synopse, suppõe que ha em poder 
de r&sponsa.ve;a a qu.a.ntia. de 14.957;000$; sn
tretanto nii:o ha. nm real. O ora.dor lembra ao· 
nobre mintro a convenianciade olha1·para est:J.S 
cousa.s. porque não é possível abusar-se assim 
d~ credulidade do Leitor e do pr>vo • 
· PGrgu.nta M nobra ministro si S. Ex, ou 
seu antecessor deu instrucçTiesll>o representante 
da fazenda nacional para votar- a concordata. 

. oncedid'~ no Viscon da de M~~ouá. Este objBcto é 
é m•üto grave. Foi um negocio infeliz esLe de~
d~ o seu começo e pal"ece que infeliz v~i sei:' 
~tê à sua. t~~minsç!ío. Não incumbe ao m·a.dol' 
a missão de tDcordar a. origem de tal nego-
do. 

O que ê f1cto ci quo o thesouro era o maior 
cro~or dessam1~11a; que, quando se lhe abriu a 
fallend:t e teve loga7 a 1'e11nião de crodot•ea 
par~ a. conces~ã:~ à2. conçorda.ta, o procurador 
!isca!, que iilli cot"ll.pal'eceu, não a. podendo con· 
ced~H·, denegoLI.-a; o qua, sendo o th<nouro o 
m;~.ior credor,repres<antando por si só metad~ da 
im porta11cia dos credi tos sujeitos a. .;tSStl concor
data, Ll:Io t'<lde esta ser concedida . 

ProcGdeu-se então ao contrato d3. uniiío. No
mearam-se os admínistrod0res, os quaes entrs.-
1'o.m desde logo em exeroicio, e isto h& cel."ca 
de trea annos. · 

Não ~aoe o orador o qne fizer-am essas admi· 
nistro.dorcs ; o que s~be é quO: agora se p~~ 
oatra v·•z ~m concordah uma massa, que Ja 
tinha feito a contrato de união, e que o rc
)ires ~ntn. n t ; da f.;z en.da votou por essa sim u
h da ou fi~Rl'M:L concordata, q_ue n1io e ~enio 
um\ ve~da.deira. quitacão ao fallido. 

O SR. EsoR.AGNol.LE TA.UNAY :-0 nob~ .de
putado póde estar certo da· que é i:mpossivel 
encoutrar lliXI. melhor zelador doa ·interesses 
da. fa.zend:r. publica do qu.e o Dr. Az~vedo 
Castro. 

O Sa. "ANDRADE Fr&uEnt.-1. diz que co
nb.ece esse funccioJ13.l'io na muit.Q mais telllpo 
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do que o nobre deputado, e 3le já foi lig:>do r não entende assi.nl: julga que não, a lei vinha 
:l. elle por l!J.ÇôS de parentesco. htde, ;>arque, desd~ qu' eS~V:l. formadO O COÍl-

Nio a.cu&a ninguem, pede explicações e estã trat.o do uu ão à nom'la.·los adminisl;-!l.d~res, nl!.o 
cert.o de qne n.q •Jalle honrado funccionar:io s -rã era. ·li&Ís iJOssiv ~ 1 a.dtniui~ a concordllt.a.. Enh·e
o primeiro a :~char proced • ntes as poucas con- lan 10 a 'e i niio sóulente pcrmittill que '\'Olas
siderações ju.ridica!>, qu'l ma i to succintament~ s •m os ausentes representados po1· procuradoras 
vai offerecer à camar!L para re ?p:ovar esta presentes. e um -ó procurador l' ;presoobndo 
ta.cto. r>lilhD.res dG individuas-o que o oodigo não 

O Sa. EscRAG:-oOt.LE T . .wx.l.Y:-M!J.s olle re· p ~r·nitte-co_mo :amba..u~e~mitttíuqu~oa:genle · -
salmu todos os direitoaCh .. fc.zenda n:l.cional. da faY. 1nda. pul>hca tr tnsl~Jsse neste _caso. 

- _, .... -··· · -- .. . · · -·- . . . Elle nlb podia conced a• a conco!'data., ut:LS a 
9 S~. ANDRADE FlGU_l!:lR.~ diZ que e prec1g~. lei levantO Q o interdicto, de maneil'll. que O 

pr1me~ro que tado, dizer a. verdade o nem agen~e d:\ fazenda podb. concedel-a.. 
sab& duer outra. cousa. O que se deu em relação • 
à. mas.sa M11.u.i. ó um destes es~ndalos que sô O Sa: DoqoE-EsTII..\D.\ TE!XE iliA :- Esto11 
neste paú se ,;ra.tica.m. . conv~oCl?o d'\ qu~ '' bonr~o S r . Azevedo Cas-
Est~ banqueiro, depois d<:l fall'do. foi para :. tro teve ID.strue~oes p ·ra J.Sto. . 

Europ:l dir1ginJo à Mção um manifesto. ou q11e O Sa. PRESIDENTE oo CoN~EtHO :- Tove. 
· .. melhol' nome t ·nha, no qual pelo rneao:~ se wa- O Sa. :o~.NolUD'Z FIGvÉxs.A. diz que o governo 
\i nife <ta a mais neg1'1> ingrati<l§.o para com o não podh d!il' es t ... s in<'rucções, porqu.~ o e:~.so de 

paiz e depois de consel',·ll~-se ttlli ;•or do 1s rpe se tr••t va j< nã.a e~.l de concordata, ~l'a de 
a.nnos, volta ao pai:r.,ach:t su~ fall nch j:i.a·lian.· q•tit:~-9ã· >; e :J. lei votada dei:tou asc~pAI' que a 
tada, pilrqae tinha-se pa s~o o prar.o f tal pai'" dis ;o;ição ti p:~.rJ. transigir o conceder concor
a. concessão da. eoncor lata que lle n:io pudera data, 1u9. , 't ue 01ara. ~ .·eata.'}ões de contas e dar 
conseguir do saus ·credores. q_uit•~õea a fa'.l ido< é nec~ssario · qne todo 

ForlllSdo o contrat • da u:ú-Io, foram no 11aa•bs " 'tn ·1113 !ue 11- cnor.ade tenha podens para tran• 
ad.ninistt'tldore;; romp:ut.rcs ·-~ a .aig->s inti :t~os sigir, e o p.rocul';ldor não ten1 G$ -es poderes. 
seus, com e:tclns.io ató accint 1S!l dos rep~es ,;t - 0 Sa. Pa ~s:roe:::-."rz n:> Co~sl'!LKO ~...- Não deu 
bntes da fazend11.. 

Póde faller por experiencia pl'Op"ia., porrrre 'luita.gilo · . -
assistiu a reunião de cred.ores como •1dvoga.do do U SP... A~DrU.DE F<GUEI!l.\. responde qu<l na 
Ba.ncodo Bra.z:I. que viu os mnnejOS ~ue dli ~s <:oncord:.tae .. tti. -a quit,\Çl10. 
empregaram pa.r& aTredat·-s · o re •re~eutante dn. o Sct. PQE roElH:.<: Do CoxsELno :-E:tpressa
fazeuda, e ap ·ella paro. o procL~rndo!' do. f zend" me1He res1lvou. 
que alli esteve, e que era o não :nenos diguo • 
Sr. Dr. Vianna.. que não deixari de confir .ua~ OS:>.. . A~tla.~ol!. F1GUEffi.\ decla.rn que aquil· 
.-táa 6u~a apr& ·ia.çõ~s. lo que se !~2 n.1o é uma. concordat-a. 

08 compadres do fallido nada o.dmin~stl·a.r'\m, O Sn . P.~tlmo&:orre oo Cox~Et.HO:- 0;;; tri· 
lUCia liquidaram, nad.J. fizeram. po,·qne nn fim b11na.?s (t ll O d ~cid:un. · 
de tres a.nno! , quando a massajà. d·m'!ri:l est:J.t' o S it . A~Ol\ADE . Fx~ut:m,\ i•espondo(\ue íot 
l ii{Uid tdA, Ve-s ! O f:1lliJo '<llrg:L' com Utll\ pro- um tribun:tl 'l'le ju.lgo<t qu.e .M$.U:Í. DiiO tinha 
posta de conco~data, ser slh aeeitll. ~ en tr~gM obtidll 0 nu;n ·~ ro do \'Oto; pa.ra n conccsgão da 
Ú..IDJ\ 4$1\ . o Sr. miaistro da. bzend:t foi mo.·o'i.s trruto e é couca1•<1 t ta; •{llG foi t.10l tribunal qM ma.n.dotl 

· 1 p~ocede r <L e •te COllLrato de união; que foi um 
wu j11rtscons11 to m11ito di.stineto; S. E:s: . s~be tt•ib:m 1t CJ.~e onlol •ll'O'.t tu·lo q~anto se fe:. 
que o nosso proc •sso de ia.llencia tcrn um Lerlllo 0 1 d f. d L bT d 1 
fatal para a proposta, s~u~ão e aceit:J.çiio dn procm·~c !l:' a azen 11 csta•·a H:l. 1 1t~ o po a 

" lei p '~"·' d •r q;1it:•~.ão n -s te ~"'f Nilo do certo. 
concordata. ~ (apoiados) p:l.ss:~.da lll!i:e Pl't~.zo, for· o not)re ministro c1"' l'l\?.Cnda, port<tnto, dllnclo 
mado o contra.to d -) união, a concord!lta não . é inst:·ucçõos ao p r 1enrador. po i e-lho desea.l""
ma.is possível ; entret~nto, nio S.'llla o orador r
como oe trca compadres nadn. admini~trnrnm, p·u·a o di~or, proce<ieu erran:unonte, porque 
-nem liquidar 1m. e no fim de tres llllno3 veu1 o não se tr.,t;wa de U'll:l. c'ln~o~do.ta.. tro~va-se 
fAlU6\o otfereeer concordat!l c o repr~se~<tanto de uula vc~tl3d ~in qtlitaçã > tiO f<\! lido; depois 
da f:tzend 1 accita-:t. rlo manif~sl> com C['IC in~r \\me nte se desj)ediu 

o esct.nd:~lo Dão ficou só nisso. 0 eor:>O 1e- d ·ste pai<~;, q~G o.l1ás enche\l. do quanto p.rivi
gislativo fez para .éste f,illido faHz urrn lei 1ogio S) pódG in'·~ntar por :~h.i . 
esp~;~eial, que pasSou Qi)Sta cas, em annrs itlos, O S!l. . ArFONsO CELso .Tv:~"roH i~ E' um d 
e 'I"Otou-Bll este a.nno no senado, de onde voltou dadiio dis~in.ctis.tmo. (ApoiG!los.) Prestou tam
eom uma emmda. E. como nes~e dh 0 orãd1,~ ben g~andeJ sorvic;os ao pau . 
chegasse u.n po11co tarde e tives'!e noticia de O SR. A~D!l.ADE FrGUElR.\ :-Si não fôr·a para 
qae clla ~stava. a.pprovada, não te11do occasião p:.der ne~o~iar obteu-to a sua reh'1.1>ilita~.ão . 
de resalvar então -o seu voto. a ;>roveita . a _ oc- O thes~ur~ vai r ecebe; uma grande qua.nti
caai.io para dizer agor.l. contra. o projectô _o que d ..õ.e de ti t.ulos; rep.-•sentando ~45.0/o, .desta 
dtriá-, si em tern~o .se ach>sse presenio: enor'tle~rlivida ae 6 . ~9:000$. Não sabe o ora
, _Declara. qu~ o-p:-oje~to -hi feit~ · para. fa.c11ltar do" que valo• possam te~ eS~~es tituloa, nem 
a eoncorda.h ao falli ·lo. Rutendia-se que · el",\ me>mo so t~m cot!l.ç'io na 11ossa pz-aça. _Trata-se 
uma. maasa. que. tendo devedo~es espll.!hados por rie- . prnpriP.dQd~;' ·pa.~tic!llal'es, , que sa neh~m 
·este im);)erio desde o P:trti. a.t& ao.-P.r-•ta •. aó:uen te ei:iér3.V-I.C\t'.s na r~p•lblie>\ o~i~nt >1. () . fallido a e 
,;mi hi especial .podb &&.1.1·:~1- .• , Mas .o orado_f que se trlltl\ COllV,Grteu . O>S~S ]_)ropriedádes em 



Cânara dos Oepli:ados + Impresso em 30/0112015 00: 16+ Pág ina 36 de 42 

. Sessão em 2· de Agosto de 1882 

fnndo do uma s'Jcied~de q11e denominou- O Sa. PRESIDENTE oo Co,.;sl!lLB:o : - .E.u não 
Pastoril. Não sabe si es~a. s.1éiedade esta cOn- c·onc .di e.'lpera algutlla~ · 
stituida. segundo as lsis tortitorittes da repu.- \)SR. -Ai'<DlUDE FlGUEllU ; - Aind~t tinha 
blica.; sórnenl!l que aústem essas acçõcs sob~e alguma caus•t a dizet· sobre o thesom·o ;.m:ls é 
qúc l'epres~nta.ru valoru!lico dado ao governo. preciso·largal-o, porque outras repar!íçõ!s o 

Mas, $Í ~om atreito asses titules repnscn~m · chamam. 
proprierlades no Estado Orient2l; o que é que o . 
governo va,Lfa~er para tornar effectiva a s~a Emeuda :\o § i3. 
cobrança? Vai vender ~sses titulas com rebate Lê o quo. contém est~ emenda. c diz q,ue està 
quando a lei Ih' o prollibe ~ Que pl·etende claro que,:mdando nós :i cata de cconoau1s, d~:-o. 
fa.zer ? Quanto·. :1.0 orador é fóra. J.e du:vid~ que vemos pr•eferk. a l_)roposta · ma.i3 bar.tta, tan1o 
0 thesouro ha de perde!' CSSes 45 °/o, COlnO per- ·nl'tiS que O ~CJ.UGJl:l qua ~Ontem t\3 infor/llaÇõeS 
deu o reste:.. wais recentes, ·m.1i~ pro::dma~ do · e:"~:~i:'cicio, 

O SR. Pa:E:smlllNTE M CoNtELHo:-:...E salval-o~ p;r,\ CJ.M bgislamo;, e co,j3.> tõl.bellas dão fun-
ia por QUtra f<irma q_ue Ilão (o;se esta ~ · damentos plausivJis ~ jusUftc:~veis d~s·a rc-

ducção. - · ·· · 
O Sn. -~NDnADE F'!Gü:EIRA:-. ··e assim ae ha. Nã:o· passa a·lel-as porque levaria isto muito 

de realizar o pensamento d) finado consslh.ciro ·tempo. :· . · · · 
Zaca.rbs que dizia-qu~ quando muito a. co- · · Antes, porém, de p:tSll:l.r adiantt~ e visto que 
branÇa desta divida daria p:tra as-d~speza~ trata de alf:i.ndegas, fal'á. duas digréS!IÕe>-
feita.>'com ella. · 'A primeit•a. refere-se a uma pretenção da 

Agor.• at~ >l\derá ao a.: arte com que o nobre elevação de alfandeg:ll! a categorias superiores 
ministr~ da- faz;end$ :e1ocurou jugtifica.r o s~u. que vâ surgir, j:i. por parte da commissão, já. 
acto dizeu:lo qu·) acel'to\1 e;te partido porque :por parte de algun" nobres colleg.\s. 
não teve outro; e dic:i a S. E:-:. qu~. si· o repre- Convem reco,·dar que a classificação <las a.l
sentante da fo.zéllda tLves;e curuprido a l~i IJUG fand :gas é um !los a.ctos contra o qual muito 
lhe veda. va dar essa quitação··· clamou a opposi\)iio libe.r:1l no perio:io conser-

0 Sa. PusiDl!::>r.e: oo CoN$l!:LHO:- Nii<> deu vador. 
quit:~.ção. ElL~ procurou r~formal..;a. a seu modo e llfinal 

0 SI\. A;m;~..nE· FiGtn:tnJo.:-••. teri~ conti~ -reconheceu ·que· ti~hn dado córu os nm·i::es 
nuad'J a administra'(ãO, esta venderh 08 ti~ · n'agua e· tivera. de ~e1rcce_der. F.:' Ullll_L da'luelhs 

censu1·as que cahm:~m fOl' experreinCI:I dos 
tulos · · · nossos proprios adve;·sarios. . 

O Sa. PRESIDENTE »::> CoNSELIIO:- Per·da -Nós tinh;>.mos lei I"eg-ulando o nssumpto da· 
total. · · classific:~ção das alfandeg-as ; a prilliei:ra lei· 

O Sa. A~DlUDll FrGG.EIRA.:- .•• liqui<la.!'ia. ·]i~et·a.l ~de :!.819 revog-ou~a. Po >t·!I'iormerite~ a 
essa. sociodade e afinal o thesouro receberi::>. a ·le~ de o da Novembro do :lSSO restab~bceu,.a 
pD.rte quo lho compe~isse. le1 r~vogada., que era. a. de. 31 ·.de O.utttbro .de 

· . de 1819 & a de 7 de Ag-osto de 1876. . · 
O Sn. Pustol!:~-ct Do ~ONSELH~:-Em6'Jdta; .Esta lei f!z a clnssificaç:Lo das alfa.ndegas, 

o thesouro deve receber 500:000$000 . tom~J.ndo pqr bas!3 na O!<~a.sião · a rende~ •· que 
O Sn. ANDt<AnE FwcrEillA diz que· S. E~; · cillas produziam; nl!o estabeleco.u um preceito 

o obrig-a a accentttar ::l accasação a S.· Ex. e aos permanente, isto é, não dhpoz que semp1·~ que. 
seus entecessores. uma alfandega. renaGsse 600:000$ fqsse <';levadé\ 

0 SR. PIIJI:SlDE:s'l:E no Col'&~<;Lao:-A mim n;~o, i categwia de {~ cln~se: apena; n:>. exposiç.ão 
IIOS UlGUS antecessores pôde ser. de motivos, no relatoi'iD ·qu > prilCGde o decieto, 

·o mi1listro, tendo de altel'õl.r o systema· õ.e ,elas-
O S!t. ANDR.\OE FrGu.Enu.:- A mass:• ~bu:i ~ific~ção d.1s alfa11degas, disse que conside·ra,-a 

tinha, ·h a.· muito tempo, et~ seus r.ofres a for.• de cbS!Sificaç.ão, c1mo a~ tnais impocta.ntea 
q_uanlia euffici ente para distribuir aos credores a alfunrlega. da córt3 e depois a,s <la. Bahh e 
5 " '• dos_rêspectivR~ c~editos. A lei m:Lllda qrte Pernambuco, e que ]>:l.l'a as outras a. b:tsJ da 
os ~dministradores entreguém 5 •/o log·o que renua, ent~ndendo eUe qu'l as que· rendessem 
oJÚenham~ l ,ort,.ntó houYe interea$e em e~p erll.~ pa1·a éima. de ·13.000:000$ devi:uu pertencc1· á pri· 
q__uil o f.Ulido vies~e da E11ro;'a e t1ue. o C'lrpo meira cl!J.sse; n.té i.OOO:OO'l$ à terceira. classe e 
legiJ;]a tivq yot.asse a 16i que aqui passGu. pa1·a . assim [lOl' dian t~. ·· · _ 
qu,e ell~ podG!'ISe requerer concot:data.. . . · Ora,j á se.' vê que foi um~ baso adaptada na-: . 
. Dem.orou-:--Se, pois, a distribuição.· à~g divi- quella. ocCOl-siii"i p:m .. a. classificllçiío _ tbda, ~as 

dendo atÀ que se concedesse essa .quitaçãpT e, · n>io foi c()ndiÇão·permútente, nem erajlO_SSlVel 
portilnto, eases 500:000$ de que tanto se gloria 'lue o fosse, p"órque . entii:o •;qui~-~li~ a. deatrltfr, 
o nobre,mlnist~o,:j:í.. deviam cst:•.r .nothesou1·o, a'ultiwa' 'ébsse: isto ê, sempre qu~ -uma. classe, 
ha -IDÜS de a,nno, !){lrque. ha mais .de am10 qne • eXceaess~ .O 'limit·e·. lll9.l'Cado, .~esapp_arecia 
a massa. tinha. o valor. nccessario. para . es~ aqne!Iá cla.~~e; e como nos __ não:cmos mui~~s. 
distribuição. . . . · _,. , . :ilfand~g'ss, e~tã claró ·que depo1s de 11m.-. ou.. 

Esperou-s.·, re~ete o orador, que o feliz fal- àous ari.nos a cla.ssific:Lção desa.pp_arecia. d:e. f~~~o: 
lido vis$Se,àa. Europa., obqvesie _a. lei q_u~. lhE!. ·. ~ra ~ fi?r!Uos com alfandag-as 8~- meslllá ,ca:-, 
faculto11.8.Sila concordaLa e asslDl.,ha)?li1~e~ tsgon:. •. · _: . .: . _ . . _,, .... , ._ 
o nail~é ministro a vir ca.ntar l'ictorü e -dizer. ' Não ·'vem no decr~touma·palav.ra. a sem~~ 
que_ a11t~a.1n. ~gora no ~hosou.ro 5~0:001}$ 9.ue h:i. · 1~~nt~ ~~sp"eito j 1\.P~~a;s. ~e ,diz_ i~~-~~. ~x.~~o~i-~ 
ma.Js ôe.,ú'rn azmo;dev~am··estar .nas SJas arcas. ,de mo~vos, e a nor.~~P! .. <?~teni!,e q-ue, .. Ct,)[l:V;.~~ ' ' · -·-v:·-ííi.'...::3s·· ' ._, _,._ ·· ·· ····.· · --·. -·- · .. ····· · · ··· ·· · ··· 
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aguardlJ:r·um a.ttgmento perma•ente ll& renda 
d~ alfs.ndegs.a pal"a alt.el"ll.l'. a sua ch.ssifi.cação ; 
nio ba.st& a.ttender á renda de um anno deter-
minado. · 

Uma alând~ga. póde dar em um anno- uma 
renda muito supel."ior como a do Pará, qne dea 
no ultimo ann.o nove mil contos e a de Santos 
que ch~ou a dar seis mil"contos; ma.Ji não 
basti Cj_Ue isto se dê em 11m anuo; é preciso que 
este facto se tenha repetido em alguns a:uno~r, 
aJim de ficar fumada a "BII.Iie da. l'enüa. 

O S:a. M.t..c--DoWELL ; - Mas ã progresão. na 
alfandega do Pará. tem se feito sentir a.nnual
mente. 

0 Sa. ANDlUDE FIGUEIRA :-A alfandegado 
Pará rendeu e.m um anno seis mil conLos e no 
anno,segui.nte nove mil contos ; isto não é na
tur:J!l.j; ·assim como deu tres mil contos mais 
em um· a:o;;ercicio, podia ter dado meno11. 

Co nvam. Glll que a a.lfandega ~o ·Pará está mal 
chasificadae carece de uma medida; ma.sestá. 
fc1llando em tb.ese e em relayão a outr.a.s a.lfa.n
de~ps cuj~ elevaç-ão de categoria. tem si~o pro
post~. 

Si se referiu ao Pará., foi para citar um facto 
frisante do a.ug.olento: da renda. de um anno 
p~ra outro. O que pre~nde é-que não aelll.tere a 
clAssificação sem llue s.e assente a renda," s~m 
que se fixe, por. aSSllXI dizer, llão por um ex e.:
cic~o unicame:rit~, ~as por dous ou tres ; porque, 
assun como a media. lia. •ossa despeza é e.alcu~ 
lada pela média dos ultimos tres exercic:os, 
tam bem ;a médh da receita deve ter a. mesma 
base, a~pre qll& 611Sll. ·média de reeeita tem de. 
$ervir para augmentar~se a des peza. 

O SR. ·ANTONIO :DE SrQUJnu:- E é por isso 
que a comm.i~l) só augmenta a &lfa.ndeg:a do 
Pri. · - .· 

O SI\. AN~>a.Í.:DB F'IGUBIII.A cont.inúa. dizendo 
ttne sempre fa.llou na elevação, tanto das a1fln~ 
degas como das the so111'a.ria.s , considerando 
es~a elevaçl!o com!J Wll preeeito legal. · ·. 

. Não faz esta.. tnterpret1ção do decreto d.e 
:18i6; é um~~o base ~uo não vem consigna.da 
em preceito .legislat1vo ; é apenas Uma ra.:tio 
lUI e~o>~çio do motivos, quCJ o ministro deu 
p:.ra JUStificar a. clnS8~ q.ue elle adoptou., 
mas n4o qner dizer q_ue, vertfica.das .aqnella.s 
duas condições, esteJam as alfll.ndeg11s, que 
as satisfa1.em • nas condições de serem ele
vadas ; nã:o; hoje . mesmo carecemos de elevar 
a.quella . baee; hoje, . e preciso elevar a 9 ou 
iO,OOO con.tos a base da f• _categoriD.. para 
81 não da.J.- a desigualdade que l"esulta.ria de es
tarem as alfandegas-da "Ba.lii~ e de Pernambuco, 
que re~dem i2 'ou 14 mil CDntos, na. meBma 
cs.tegor1a de _atta.ndaga.s que rendem 6 000 
con~s. E' preciso que haja sempre ·uma-'dis~ 
~nc1a entre ~s duas alf;lnEleg.as ma_is rendooas. 

O mesmo d1Z a respe1to da.s. the!Jourarills. de 
fazendlt.. Vote. pela. emenda. da commisaão quanto 
i. n.ece~idade" de augmentar a. categori!L da th&
sourar~a de S. ~a.ulo •. Não e ·_possivel qu;e 
a.quella ·· thesourarlll ·continue a ter uma. cate
íi(!ria: in~erior àalfandega de -Santos que per
·t~ncea Ufflacia.Eie .sÍlperior; é demais, COIIlO 86 

n~ta. aq~1, o DIIJile"!so _pllllsoal "fiscal da provinda 
de S. Paulo,. di. d1re1to l qae a.qnellã the110n~ 

raria seja elevada. á i"- classe; porque o pessoal 
é·m$.iOr dO. que o de Pernambuco e Bahia.' 

Só lu. wnn. circurnstancia a. notaro ; é q_ue na 
renda. a. respeito ·do. qual Mina.a fica. mmto in· 
feriot".. · 

o Sa. CANDIDO Dl'l ÚLtvEIRA.~-Não apoiado. 
0 SI\. ANDRADE FIGUEllLI: :- 0 -orador diz 

que falia. da.randa interior cobn.da pelas th.e. 
sourarias e collGctori.aa~ . -. . · 

O SP.; G.üromo DE OLI-vEIRA dá 'um aparte." 
O Sa. · .AJiiDRAD:E FIGUE~ ·diz qne .. o nobre 

deputado a.ffir.ma que a. -renda de Minas é de 
1,300 contos ; poi.ll bem; a da Bahia foi de 
10,0GO contos. 

0 Sa; CANDIDO D.B: OLIVEIRA :-Comprehen· 
dendo as alfa.ndegaa. · · · · · · · 

0 SR. ANDRADE FIGUEili respond~ que a 
renda. da aliaudegt. da. Bahia foi de s;Q®_ 
contos. 

Qual é a outra provincia, ~cuja superioridade 
de renda. em relação a Mina.s o nobre depntado 
contesta~ · 

O Sn. CA.NDIDO OE OLIVEIRA :-Toda.s ·3.!! 
oo.tras. 
··O S11.. ÁMDRAJ>E ·FJ<ii:JJnR.A, respondendo a 

alguns apartes do Sr. Candido de O!i"·;eira., 
ob!serra .que não comprehende no calculo 
da. renda· da& thesonrariaa da Bahia, Per~ 
nambuco ·e S. P:~.ulo a receita das alfa.ndegas; 
ma.uind:l mesmo exeluindo, vê-se, por el:em~ 
pio, enúelaçio á Bahia, qu.e da aomma. tótal.de. 
10.000 e tant :s conLo.s, deduzindo-se 8.000 e 
tantOl! contos em quanto importa o rendunento 
da slfa!ldega, · resulta. & ditf'erença. de qnasi' 
3.000:000$, superior ã renda, que o nobre depu. 
tado attribue ii. t'nesonraria_ àe Minas. 

O Sa. C.A.NIIIDO IÍE OLIVEIRA. :-Ainda entra a 
renda de Q:>:portação, é preciso sómente calcular 
com as rendas internas_ - .· . . 
· O Sa. .Á.NDlU.Dll FIGUEllLI. diz que o nobre 
d puta.ào falla. em rendas internas e, de_ expor
tação, quando o orador calcula toda a. l"enda ar~ 
recadada, e; excluindo do calculo acima feito a 
renda da alfand.ega, a.inda assim h& so.periori~ 
dade ein relação . a Minas; · e ainda mesmo 
guando. a. renda ·.fosse igual, não é possivel 
Igualf!.r thesourar1as onde ha alfandega. .o: th& 
s·,urarias ondé noo as h a. A eristencia. de a.J. 
fandegaa duplfca ·o servilP · ·das thesourari8.1J 
(apoiados); portantQ a · base da renda nl<! 
póde ser elemento . d~iliivo ·em re~çã:o. ao· que 
pretende o nobre deDuta.do, ·porque o servi(}o 
das thesourarías onde ha alfandega é- 'su.perior. 

~ulra digressão tinha o orador a fazer a pro
·poslto de . alfandegas, e em· referencia. ao p~re~ 
cerda ·commissão, quando: tr&ta.'da.·ohra !lo··cáes,· 
si poi'Ven tura não tivasae "tratado -do ·asm.Unpto 
na. ·primeira parte do 11en. "discurso. · · 

Passa ao § '14-Recebadoria. · 
Ha tmi anglnento de quátr:o coato~r e tanto 

na proposta; este augmento ·está justüicado Illl 
res.~ectiva. · tabella.._ e o orador ·julga desnecell-
sa.rto deac.er a es.phoaçi5es. · · · · 

§ il;-Mesa de .rend:J.s e collectOriáa. 
O governo na proposta de Janeír9 pedill mail 
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19:000$; a. seg-unda proposta. é ma.is economiea, ções que llio esbio snjeit:J..S aG l!linisterio da. 
e nós S.1Jreferilllos, por: que l'epresenta. lU! ne- fa-zenda., llionta.ra.m, a..7 .274:()00$, tendo-se. ~r
cessidades do serviço e foi organizatla : sob a r:~ada.do 105.000:00()$ e. tanto, <1 que não dá 
iDJ,pressão dndisposi!{Ões da camara po.l'!l fazer 7 •!. da receita. · · 
eeonoillia:o. Este in:tluX<) ioi aié ás reparti~es · Pôde,o · pois,pa.iz feii~ital"-se por·es~~ peque.11a 
:fisca.es • . . · · · · de.apeza na arrecada.ç!to dos impostos indirectos, 

§ 17. Administração diamanHria. Propomo3 arreeada.ção que em lintJ·os pai.:res cti&ta muito 
a suppress!J:o. O g-ove;no pediu :13:000$ e tanto por causa da grande rêde d~ alf'11>ndegas. nas 
em atnbaa a.s propostas ; neni por hanr. est" írontaira.a, ~pelo grindissimo pessoa.l qui} ~an-
aceõrdo a disposição é justificada . . Póde-se sul)- tem para ev1tar o contrabando. · · . ·· 
primir esta d.espeza., pasamdo 3- adminístr~ Os impostos indirectos no nosso pai,; dão 93te 
para as collectorias com o recurso para. o in- resúltado benenco, permittir a cDbran~a com 
spector de f~zenda.. . ·. · ·· um~ ligeira. d~speza ; isso, · porllm, . não quer 

Sabe a camara qtte os raros ~ontra:tas de. ter- dizer que ·não se possa gasur: ailida menos COJll 
renos diamantinos são feitos pelo inspeetor o pessoal; · · ·. ·· '.' ·. ·· .. 
desses terr~nos, com recm·so para. a therouraria Chama sooretudo ~ B.ttenÇão do governo para 
de. f~zenda, Esta administração não pdde sub- a revisã:o da tabella qu·e regula os venéimentos 
sistir. · das thesourari.il.il de i~enda.. · · · 
. Qull!lto a da Bab.ia., o orador suppõe que não · O 'll.ltimo' decreto feito em.29 de Dezem.bro 
existe, porque no ultimo ba.lanço distribuido de i880 Ja vigorou nos .. exercidos de· :1880 11 
não vem consignada a dea:pezoa. . . f88! e de i882 a i883 ; mas ena tab~lla dovo 

No balanço de 18i8-i879 figura ap~na1ra. ser reVista. ánnualmente segn:ndo a. lei de or
despe~a. CO!ll 0 Vencimento QO secretario, mas ÇameJi.to a quo já 'alludiu, para O :fim de orçar a. 
este empregado pasaou para. a. verba· doa apo- despeza. qu~ ae fa.z com. o .Pessoal, -por~ua .ilss~ 
üulos, foi uw. dos felizes aposentados pelo rn.i~ deápez.a parte·da ba-ere.de qlie augmentando a 
nisterio passado. A sua.renda no mesm.o ex~r- renâa.aug1nentaín."os vencimentoa. De maneira 
cicio fói insignificante .. Hoje O·oradot .. c!'ê .que qu~. é, pt•eciso a.nnua.hnente 'o no ore ministro d~· 
não tem. re11da porque não . h.a. pessoal .pn a :fà.zenda. dar ~ toque na. t&oella aüm de oon
cobran~a, e a. xendá. que hcínver -póde ser co- servaio vencilllentos :razos.veis. aos empregados. 
orada peh cóllêct<Jria : 6D1. todo o osso ellol'ece .lllli.S·"Dão exagera! .Os~.. . . . . . ·. . . . . ·. 
de explicação este po'ntQ:. . · . Nota. que as proPostas do. governo, tanto de 

o sa. ANToNIO DE S•qo.:nu. :-,.. -B~u.ve uma Janeiro co111oifo ;:~.Ctual, não es1ão de harm~.nia. 
irregulal'ida.de de ·não collllcarem'adespeza.,e já coma tabélh; toina.-se por base a renda. da ta
fora-m tomadas &S· ~providencias para · ~orrig.ir OOlla, quando entretanto, a renda tem. em uns 
ia to. ~ws augmeri.tado e .em ootro.t dimirinido. 

· Urge, ports.nto, que J?Ol' uma :revisão ade-
ú Sn.. kroiWH'l FrGUJilULA.:.:.O... Qu.nnto ã. pro- quo.d:< ae evitem ·os venCJ:mentos e,;:ageradoa em. 

vincia.dll.Min~s:a r·end&.·da. adini:D.istl'll.Ção dia- certas alfundeg&s.e. em. carts.s repartições fis
ma.ntina no· ultimo aJ?i)o foi. segundo eonst11. do caee. R' u.n.. trabalh.ó esse tautó ·DJ.ais ·urgente 
relatorio do· procure-dor iiscal, de 7:347$425. quanto a proposta não està. de ha.l:inonls.. com o 

A despo1.:11o absol'Vea. a quantia de 5:657$ e a orçamento. . · . · . 
porcentagem de 300 e tantos mil réis ficando Apresenta uma. e!Xlenda suppl"imirido o § 18 
liq1.l.ido.qara. o Estado 1;324$000.; . .· do orçamento- Fa~eudas Iiacionaes. 

Niio ha utilidade algnma em manter uma·re- Diz que, s~guudo a ta:bella Jusiliicativa., h a 
partição de a~recadaç!io que 'ab~or:ve ~ •/o da. uma. fá.zenda· em Pia.uhy e wna outra om 
coorança; tanto rn.a.i~ qt~e, depois que 03 dia- GÕY,a.z; fazenima que não dão.~enda. alguma e 
mantea tt-veram q11éda., ha um abando11.o com-' f,zem percns.n6ntenielite a despeza a que· se 
p!eoo· até de ·terrenos . cont:ratados. Pano u~ ref re esse pits.g'r.a_pho; .. · . . . . .. 
ou ot;tro <»ntra:to qlle a.pp~reça. o eotlector e · o governo já tem ·autorização·. e . tambe!ll a 
IIUffieiente COm ·recurso para O inJpGc:tor. da pedé na, propoSt9. .a.ct~a.l pa!'a. Tender essae 
th<Ísoal'Bria de fazenda. · · · . fa.zendas. • · · . · 

. Nito'cQnvem manter repa.rtiç'ões de arreea.da- ; . .A. c h& i!Íiió eoÍr~·êriiante P?~qué. ~tfe~tiva.~ellt$ 
çio qu_e =da ·produ.zem e :·quti ~ a.rl-ecad~m elln.s lll!o têlll a menor utllumae, servem em . 
para Bl ; entreta!ltO que passando ~sse ser':lç0 vià de regra' para idilhe.dos ·e Plll'll. &gentes. 
para aseollectom.a a renda aproveita ·aos ·co-:- ·eleitoraes, qu~. ~~ !iÕ. tooo.am._:par~e_ ,do orça.
·fres, ·porq11e ·o colle~tor nã<rterá ·aen.ão as por- · men to, como aJ.nda; .abusam ·por outras f~r!ll-Yfi, 
centagens.a que fizer jus; c a•este respeitO dil'à, P.clolltti~d.o ~ . Ji&SSoa.l, . vena~n.do . obJectos, 
com relaQão :Ls :pro!?OBig'Qes<do nobre ·deputado, .comoiettenao emfim tOdil. e. casta de·ab.tJ.sos •. 
relator da COIXI.IIllll$ãO><J.Ué' O Brazil,graças a lla- Q ·go~enamesmo deve ter pOÚC~ 'f~zendil.s ·; 
tureza dCis impostos·inilir.ectos, ê talvez a. nação allim deSsas que· aponlou só · u ·governo póde·ter 
do.,mundo que. ::.rrecsda as suas .Teceitas ~m .o. as que :fu:\l:.omjartedo pat.rimoiii? .;li ~ri~ceza 
menodi.apendio,.mesmo a.peza.r,do à:esenv:()lVl-:- .D.:. Jao.uar1a e qu~ reve~tera.m .ao . Estado 
.menta enorme que .tem· o pessoal· em todaa as em conéquencl& de il~'lhe.~er;iiago ·o dote:· . 
estaçõe.s de arr.ecadação •. pessoal'· qlie . podia · A~~a, :poriap.tíi, ~çonveüiell,te ,Jelid.e~:-~::;~m 
aem iliéonveniente ser reaazido à metade~ de evnar a. despeza. que .com e~s se;faz. ·' . 

: · ':l'll~:;un ~aleuio ,pél.O, qu~lae pr()ya 9,U:~ as · . Diz que lio. § 2t:-Ajuª*a .11~ .. púsw.:-;~:000$ 
.dew!).Za~ feitas cow.,a a.r~cada,Ção;;e~~ptt;ando as ~uas .. p_roposlas .~onfer~:U)·.~ ·~O!D,}Il-~? . ra
estrachs , de, ferro, . fabn.cas de pohiJra, t,Bl~~ duzLU a,. varba. li W;'OOO$, a; m~n.or~a ·ap1:esenta. 
8rapnos, fa~r,ica.,oo )'pàn.ema.~9nll·a~~ rep~.ti~ ,e~elld& .~!J,inesi!f?'' .s~~d~,.:·~ ~ifro~~on: a 
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· ~mana~. íoi porque:não s:bia que~ illnstre rms tem ·~· vantag(:mded,lr ne.pecíficaçãÓ 'dt 
cominissã, :tambt~m reduziu: encolltra.n.m·-aG despezn, · eutreto.nt~ que com o systema n.clU;lil 
fc:l illmGnte .neste ·ponto. ·o parb.mento· .~o ta sem. comicienei_a. d(l que f~ . 

Ao § 22 :~.preseuta em nome da. minoria. uma. O orador a,~ o seu. \'O lo á. verbá da propoJ_la, 
emenda, sup_p:imin loa verba. . ... ·. . . . J>Ot·que sa.be que clla ·é ·insuffi.•;iente, ·que .a. 

Quem jus L!ôca est~ emenda é a tabella. do thc- ditferença de ca.mbios cheg:u·.L a 9.úOO:'OOO$ oa 
~oaro, o ri:! que se diz que .~s gr~tiftcaçi:íes· por iO.OOO:OOO.~ ::' n1as da~ejava . sa.bel.' como se de,
eer>"iços pre.-;t~dos nas repartições de ar roca- ~ompõa estn verba tão extraordinn.ría •. · 
·d lçiio acba.m-s~ contampl!das nas. verbls d:is. No §' SO~obros, o.goverrio péde . na.p~opostD. 
t•es;,cctiva:; rep~rtições. P,o1·tanto, ·estas grati- pa.ra ~&83~i88~ mais.20:6'J9$ do. que se pediu 
rlCilÇVCS por serviçostemporario:.i,e eÍ:tl'.lOrdi- liA proposta. de ·Jancmo. .A emenda reduz !I 
J>..'lriO.> d~vem. cassar. · . . vu·b:~o á q!lantb de 547:000$,_ supprimindo a. 

Si clhs s~o desti~da.s p:~ra o ·sel'viço fóM ,quota pedida. pe-r~ a conclusão do cacs da pçaça 
d:t s horas ~o expediente, devem t:unbam o.cnbar, .. Pedro Il M nrseno.l do guerl':l-
porqu~ dç ordhm.rio os empregados fazem esse Julgo.dcsnecessario o:tplicar mn.ie esta omen-

,seráço.dnrante as horas do expedie11te. àa; IIO'i'q(le jã. t1 justificou s11ffieientemente. 
: \ ~ O ein:n·egado de fau.ndll , que trab'âlh'.l. dns Atcreacónt'l a~e!l:LS qus · é -com mo'ito pj!ZÕ.r 

.9. ho~s a.té ás 3, nii<l.póde tom:\r. conla! durante q\le nii~ teve nohe1a das emendas da comaús-
a. notte . · · s5.o ,&nt.os de formular :ú ·roa.s, porque nesse 
Bás~ que ass3s coiltas sejo.mto!lwllls dut':lllte caso não ··~s :tpresentarh quanto à sup~r(lllstío 

as horaa do expediente-, e no thesowo ha. pessoal d~·vei."b_a, que se pede para. a wndeg.1 do Es .'i-
suffic:ente para se fazer -esSe serviço sem ne- r•to Santo. · · 
ccSllidade.cie ~atmcaçõe$. · . . . Pede-se para a 'verOO.-fise :liu.ção das Jote-

·Sob:re a . verba. ev.eo.tuaes a 'ementb. . manda. rias- a quantia do 2:40~, roas a illus~re com:.. 
red)lzil-a :i qna.nli.a. de 8,0:000$. Uma. oppOiriçii.O llliSslio, reconhecendo que isto é uma sinecura, 
não podia senão negar fundo!! par& deapeu.s reduT. a. verba. a 4(\0$ e o orador acb::t. mais lo-
como .e1ta. ; m&S a .:~octa.al opposiCfão é tiio go- gico supprimil-s.. . · ·· 
r (lr.namenta.I, que apems reduzu.i 20:000$ na Peclu-a. qn~ o func~íonario, que está. GllC1l:• 
verba da despeza .• porque .. eiiten. de.~q':_l~eUa. .~ea. regado da .fiscallza.ção ·aa:i loterias, é um'am
safficientemente dotad~ córo 80.:00lJSUOO. . . . pres ado do . the;ouro e. m\lito 'diS'tin·c'to (ap'oia-

. No.§ 24.':'"" diffcrenç;~ <1e. cambios , a opposiçi!D elos), conhece-o desde a infancia , mas não 
p·:opõa. qu.a s~ supprin:tl esta. verl,)a, pasaando sabe. por ·q~e ·na de ,tlércebe•· uma. q u<Lntia por 

. n. desp·:~o. .quc.por e\la . co:re pa.1·a a s v<iL·baa servJC}Oll fe1tos · em logar '·daquelle que deve 
rGspactivas. de' que prOcedam e~s·~s d.ül'·Jrcnç&s. ·ll8la:r . prost:tndo>no -thesouro• · ·. · · ' :: 
a bem à a . :me lho~ csp;úficaç!io ·aa das_peza. Tratando das lo terias. dachra.ra. ã camo:r11 
Ist > não é mai.ll do que o que já .. se fnz em rela- que ha . de .. p,•oP,ôr. _:lo ~bolição d'lllae (m-uito3 . 
ç.ão a outrlls verbas. · . apoiad_os), p~rque niio . s;J póda: · co:atinuar a 

Nos outros ministeriosa. d.ifferanç:td.J ca mbios . per ver ter. }ll:l~ ~s costumes deote pai~ com so-
. é levada. â. .-erba. :r~specti~. co.mo por e:s:cm- xnclho.nte mshllllçiio. (Muitos . o.poiados.) 

plo, 11 da i1umina~ a ·ga., 3. da. ga.r'anti~ d~ Porh :>-to, ~ntende que' nesteass•l!ll9~ qu~nt? 
juros a estra.das.d~ ~l"O, etc.; enlretanl.o que meaos ::.&e:~lis.'lç&ohonv~r. -melhor, porque t:t.l
assim não se procede i:to minist~rio d3. fazenila- vez. i! o' ol'.cesso do a!luso na G:ttracç:.io.·d~ lo· 

Nest~ .ministerio ba "Uma verba deterroino.da tensa venha. ~ popu1~ a. afastar ag suas 
r:\ra o · png.tm ~rito dD j aro e amorti~açito do cogit:lçõas de s~melhante foate de dcsmora
empros~imo de 186~. mas á despeu. é m11i to lizaçiio ... (J! "itos apoiados.) 
euperior, porq11e. 'ahi 'i:alcúJ.a-se c.om · n t:LU de Tinha ~i~da.~uito que · dizer sobre as ~espe-
41/2•/., q11o é o j11ro do emp~earimo, ant r.:- z1s do JUU11S;&r1o d!l fazenda, m1.a uoha-eo.!tti
t&nto com. as dill'erenÇ3-:i de cn.mb'.o essa taXA g:Wo e :\inda. ro~ Í!l\ig:lda a .~ Ltenção <h\.Ca· 

.. ClOVA•.ul a 6 •{o• . . . :mirA (~I~U~loS nc!o apoiadQs), O não pód !,, Tll'O-
E', portanto, necesiario, adoptll.r-se ama me- long:lr monto 'esh debate ; mss,.recort\!nd~ · !l.ll 

did.t S'erlll : ou sejam de6CII.!'re~das·em uma. só tabeJias e aos documentos g.ue tem, v.ê que. ~inda 
v ar~:~ do minister1o d& faz~nda as differençaa de .lhe rest:t. um dotar de conscieD.cL\ a cumprh· . 
cambio d e todos o.; mínisteri(Jg, de In ' n'eira Referiu-se â typographia nacional e .ao 
quo se tenha um.il. iiOçii() clara, c:om.pletO:,: do , Dia,·io OJficia~. . . 
custo. da. d<ip,reciação do nosso meio' ci:réu.lante; : As su:~ddé,ls levaram-no a contramr 11quel-

. ou e~tão,a.doptada aid~ de levar aadiffe~enÇns h_crc:~~üo,.-porque não só o Est3.do nio e pro
de eam9io ,para as dilferentes ' d 'spezas a qua ·pno_ para ter typogr.lphias, como · .. para·. ter 
pertencem, .não s.:da~.1 tigtir~r no orçamento du um JO~nal com os privilegiCls qu~ t~m·~ .typo-

. fazenda .~peta> uma \'erba .de 5.000:000$ para gr~phu~ o o Diario O(fi.ciaJ : 
as dift'erenças . de .C:u!J.hio. rel~tiv:>.S à. deape~a 
deste min1ster~o, dei.Ia!ulo. a 'de3poza d03' OUlrOS • P:L7.. poi·Óm, U\Ua e~eep~.io :tOS 18\lS ~rinei
lllinlaterios correr .com di:II'erençll:i p~Tci.aos de Pl?S : ent.cnde l!llG a. 9'. pogrll.pni:~. ·n'lcional ó 
eaxnbio, que n.ã:Õligura.m na verba'tots.l a ., mi- ut!l o. que o Diario OfficW.l ó niuda mais util • 
.ni.elerío d1 fàze.n.ila . B: lx.B.cisp. wi~o':lllisar.. Sentia.-ao es~a . noc.JB~idlld .l ao nouo paiz, 
. O. resultado a colher. desLe. ultimo system1. '{lOtque o governo anlel de1to oatlbelnaiwonlo 

Dlío será $J proveiióeO{oÕmo o-doou!rO, isto é, esta~ onti-eguo':l ~ru~.i.e &Õrdida ea~aula~ do• 
:~.proaentar ; .a .110mma .. \o\8.l .. das ditrerenÇli.S·de estl\be~ec:UD:enlóe particub.NI par.1 a publilll
cn.m'bi(l,' ·_qúé _deve_m'' i.i'nãci · á.p.OOO:O~O$ Dias ção dos set,u. ~rabal~os . oll!ciiiGS,' o elloa 111o 
:1. eerca de !0.000:000$ com o · C:unbio actuál, custa.vam menos·ao que custam hojo. 
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Não pód:J ·comprov~~r coiu documentos a su:'l . · servatorio astrononomico com os desenhos das 
asa~rção! ,porqu_e . grande. parte das despezas i ma.nchas do sol, com• o ca'talogo da exposição de 
quo- enlão ae-f~nam não eram. por v\lruas fran- h.istoria ~ geographia do Brazíl.- ·· ·. . .. · • 
cas, claras, e •.le1<es, tMs por verbas_,de. que o Além ilisto ainda mnDdou fazer·.:cet--hdões de 
go\•crno não era ohrigado a_dal'. conta, e de <[\l& exames, para. o collegio de,.Pedr0 IL. ,, ,_ : 
n11nca._ deu, era. a sec1·eto. da policia, as .even- A secretaria do imperio deeiarolJ. -..que..prafe~ 
t1J.aes, extraordinarias no interior e e:s:t rior, ria as lypographia.s particulares porqúe impri
emfim, crar;t verll~s 4eslt1s <lê qne .•e não da- miamms.i~ b·o!'.>t0-5 •1 •• • 01"-', o,dírector da. typo
v:un con.~:ts ~ asseml:>loa ge:~L t;raphia nacional, em urn .. document.oqueoo·orá-. 

Com Isto ga~tava-se mur!o, forç:t é confes~ dor tem, re.meUJdo pelo mjnisterio da fazenda, 
.sal-o, como ale!ll de tudo era um. elemento de desmente a informaç~o d11. s·ecretaria. e. diz 
~esmoralisa~~o.; a adminis\ração corrompia a que a typographia na.cionl!-l.nunca_Ie:vou mais 
nnprensa 1J:Illlga ~ a !1d l'O~sa, : ·. caro elo que as typographias particub.~es- Mas, 

ApplaudJ.u 111.mto, pol'lanto, a creação do· ainda que ella. .levasse 51). •J~ mais,.o,E&tado lu-· 
IJiario Official, não só porque bem adcnitli- ct•;crÜ\' esses 50 °/0 • .... • ., . : , :· . ,,_, 

str~do póde evitar :despezas. maior as do que se Desde que o e~_ta~o faz a meama , d~~P,#,a .com 
ía~1am, como porque colloca o governo a Ctl'ttl- aqucll~ estabelP-clme~tto, quer elle tenha obras 
le1ro destas especulações das emprezas particu- ·ou não, tudo quanto as revartições pagarem. é 
la.res, e o torna muis desassombrado, mais livr' des()ll.rrega.do como artigo do receit:., e·por con
(apoiados), até mesmo para fa.lh.1• a opinião. ·scquencia a typographia. nacionalluera· ~ilses 

. (A.po'ados.) ·50 •[o; · · · · 
. Mas o qtte não -pl:clo appt'Wal· õ a .maneira A r.tzll.o que dá -adirect-oria. da · ~ecretada do 
p~r qu~ o .. governo tem olhado para aquelle es- imperio não é •. port.ant •, proced~nte.Mas o Ini
tabeleClmento.Uma vezqua ·ane e~ist1,(!UC entra nisterio d~ faz, nda to.mbem mandou· fa.z;er .im
·!l.? · o~çamento, que é dotado com. a· qu~ntia p~essií~s em t.yp~zrapliiàs, particu}a;·es_: __ E· ver· 
suffic1ente para. as suas despez11,.~, coavam qa.e _dlde q\(e o munstro.da fázenda em u·JU_- oílido 
conaerve o es~b3lecimen~o bem: mont<~.do "di?igido 3. c:.mara, respondeu que _nsm"o tne
(apo ados), que lhe di> tmbalhos, utili5Ando a. souro, nem :.s repartiÇões a-· elle' subcirdüi.ada.s 
eu.o~me despen em que elle im.por~ou ao Es~ XDJndaram fazer essas im.pressões.-3; ·Ex. está 
-tádo. . · · . engaMdo ; s, caixa da, amortização .. e OlJ.t.L"as. re-

·Fez-se um edificio iropol:'ta.nte, se- bem que _pal;'tições têm. roo,ndado' faze~: .. essas im.pres.~ões 
mal collocado, compral'am~se i:nachinas cus- em typogril.philis pi.rtieu.lares. · · · .. 
tosas, comprou-se· todo ·a tnaterinl para urn!l. · O nobre e:~:-ministro disse 'iue_ as impressões 
typographia em bom p~; , fez-sa · aszím ·à des- mandadas fazer pelosmiiúaceríos di'giierra e 
pen nece~saria. p:~ra a sua explor~ão, mas até · .. da m~tinb.~, eram. pago.!>; p~las Tespectivas::eon· 
hojeo governo n.ão se l~mllronde ch.- regttla- tadot'lll.s •. , · ' -- ' · · · ·, · , · -- , .•. · ·_ •.. 
mento áquelle est:~.beJeciillento que é gerido O orador su.ppllnha.:qu.e.eJSSa~ co_ntado~ias cin
por instrllcções defectivas e _ por . póyt<>L"i s. . gi9,m~se a pagar sOmente as dest:i~zas autoriza
Em sua· O;,Ji.nião a ty?Og~aphia' il'lcicn;J.! deve d<t$ pola~ leis de ~u'l instituição,isto é, às praças 
obedecer a regras muito os::ecia2s. dG prot· e· aos ·oflici'~es·; · ·· ' • · 

Quando se faz, por exemplo, UIU;J.. obra. que Porém,. quanto 8.1· despezas de. natur.eüa civil, 
r ende .12:000$ e custa 10:000$,o administ~ador a ·t~ditava q,ue .fossenl tod cs p~ge.s pelQ the· 
da typogr'cphi:l. méiozuu deve estar autoriz:~.do a souro, cot.uo devem "ser ; · não sabia que eram 
fazer. a desp~za e a ent~ar _com o excodent3 pagaqda~contiidorias"de ma:dnha _e guerra, 
pa.t"~ o tb.esouro. (Apoiados.) A tyllOg'l'ap~a e, ê_poris~o. quo coio. ~ffeito.· o ~~ste~!o.:clA 
nac10nal devo se1• gerid:~ como um es~b~lBc1- martnha pode sem ftseahs:ção_ do m1111sterto aa 
mento industrial, assim corno astradaa d' far1•o, fazenda fo.zer despetns coin· iro;pressõas_ .. 
fabricG. ~.polvo1·o. e outros esta.b -lacimentos do ü'thesouro SGtu duv-ida teri;\.gloz~o. seme
Estado, ,que. uo me;mo to1np:~ que d:spendem, lhnu~es conta~, q1:1e irnportli.!ll viola~~o expresaa 
produzem 1;endo.. _ . . . _ à e lc1 e lesão· grav•~ da fazenda p1ibhca.. Pede, 

_ .Orar se nutre estas idéis, não póde dei·::~t• de pnis;:J.(.)·~obre:min,istro ds. fll~ends·.qua,-·usando 
e~tranhar o $'oyor.t;to.pelos ajnis·.,s c~ _Q\1~ tem da supenntend~ncUI. q~ lhe 1ncum'be •sobro ··os 
Ylolad:> os pr1vileg10s ~h ty;>o"grn.ph13. na'tonal, seus ~o~lega.s , e e~I?HC.l~t:ne~te.,.a,Gbr~ .l!9.u:!lles 
mandando fazet•. rmbhcaç5e$ em' tyií"ógt•aphiM que dtl:'tgeroa qurulasduas rep!l.rt!Çi5es ~ilita,res, 
psrtieulares. procure pó r cobro a qualquer · a.'bttso. que . se 

· · O mini.Sterio -da.· agr_iculLurs em · .:1m. anno tenha introd11zido,. porq ue,• s_Lessa-s .contadorias 
mandou impriuiir em· typograpb.ias p~rticula- comGçarn a fa?,er- d~spezas .c1vis, _tç~, a. .• !-'.enda 
res obras na ci.rnportancia de 42 contos .. _ sera pou ·a parll. ~nas. S. E:x. cOJ!lpr~]~_enãe,bem. 

Segundo informação do -proprio miilistel"io, ate ~tle ponto pcide·chegar o· a.bllSI): · · · . · .. ·. 
até peh .prova· de· rebto~ios distribuidos n ·l , . E, .vi-<to que:t~ata da• typog-raphia .nael:o~a.l e 
~mat•a., como, po1· e::s:emplo, o do director dos do Diario 0-/fi.cial, l>,ca.rgo, do :nol:>r.e ,m:m~atro 
correiós,fomm impreslios em typographias pat·- . da bz0nd<, pede.a. S._E::s:. q_ue, em:.btlm.da.~con-' 
ticula.res. Assim tamb~m õs.;.trchi CO$ d-J Mà.z. eu. I serraQiiO. daoruell~ astabele=ento··-para;_. q.ue.:se 
Nadoiial. · · · ' '. : · _.,,. · · · · não torne '-'lle od10so. :f'azendod~aP.~.~-sem; ,dar 
· b ministet-io d:l. marinha''m:indo•l ía~er · em -renda ao Estado e $Obretudo,,.te.nha llll\a .escob. 
!~Õgrapb.!as particiil;tr"es -ericomrirend~s - n~ I que alli ~eve _ser aberta-pai-a· aqu~'lrés 'q)ie que
~IU~Jort:tn_ c~:.. d.e·3.i ~ont.os~ o_dos_ .. est~n __ getro~ n\ · r_,.~~ a. prender "as· arte_ s_ .typog.ra-plnca1-.ta-ehyg .. ra
·lm.portan.cta. ·de 2 · contos e tantos, o dç ·-tm- -phtca, e.tc.i procuN'tl:ug~ent~,r .-e, sna:·rece~ta, 
p erio nt~. de· 22 contos;' ·com .. os ·Annaes do·' ·o o~ 1 ·tornando :r1gorosa '-'~ appheaçso -d~·: -- lel:' queillle 
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deu o privilegio de fazer toàas as impressões 
õfficiaes ; bast:a isto para que, ao menos, a renda 
da.quelle esta.llelecimento .seja ó dobro do que 

· ~m sido ate h.()je. · ... 
(Muito bem; muito bem. O orado1· e com-

primentado.) · 

Vem 9. mesa, são lidas, apoÜI.das e l'ost&s em 
düscuasio a11 seguintes 

Em.endas 

:A.o § 7<> (pensionistas) : 
Eleve-se a verba. ad. 808:385$831 ,pedida para 

o e:s:ercicio •de 1883-1884. 

Em'énda ao § 8o '(aposentado~S) : 

,. Eleve-se a verba· à quantia de 99i:i28$592 
\pedida para o exercício de 18S3--1884,não atten
ài.do.o pedido de mais 57:000$ para e.s aposen
tadõrias que possam ser concedidas de futuro. 

Ao·§ i O {thesont·o nacional) : 
Reduza-se a. verba a quantia. de 618:'334$ vo

tiula pa~a o eJ>ercicio de :1881-1882, que ~e
).}l'esenta .as red~cç-.oes p .. roposta .. s pelfi; eo~nus
aão sobre o ped1do para 1883-1884, infenor ao 
pedido para 1882-1883. 

-Ao § i3 (alfandegas, ete) : 
R:e<I1na~se a.vetba. á quantia. de 4. 180:5H$758 

pedtda na. proposta.· do orçamento para 18$3-
i8B4.. . . . . 

.Ao § 14 (recebedoria6) : 
Eleve-se a. verba à sOQlllla de 4134:339$946 

pedida no erçamento de 1883-1884. 
Ao·§ Ü> (mesá.s d~ rendas, etc): 
R.eiluza-se a verba à quantia de 1.222:960$183 

pedida no orçamento para 1883-1884. 
Ao§ 17 (administração d.ia.mantina): 
Supprima-se a deapeza, passando a adminis

tração para a.s collectoria~ looa.es com recurso 
para os ina pectore8 das thesourariaa de fazenda, 
na 'fórma da legislação am vigor. · 

Emenda ao§ 18 (fazendM D&ciona.es): 
· Süpprima~se •. 
Emenduo § 2:1 (a.judaa de custo) : 

· ·Reduza-se a verbs. ·á quantia de 50:000$, vo
tada 'para •o e~er~icio de f881-i88-2. 

'Em,enda. ao §"22 (gratmcagões): 

supprima-se .. 
Emenda ao'§ -23 ( eventaa.es) i 
·Reduia-sa a verba á quantia. de 80:000$000. 
Ao § 24 (dift8renças de Qa.!libios): -

EliminEM>e a verba., lovando a importMlcia. de 
5.254:476$224. pedida no <iro;ameuto pàra.· 
1883;;..;1884;a.e Y&rbas rcspeotiVal de que proce
dem a.s ditfeNnça•·d$ enrnbio, a. hem da maior 
'ê&pQoificaç[o· da. despeza. · 
'· :E!11eÍlda,ao_§.30 (obras): 

' : 'R.,ed.nz.a-se 3 :verba -ã.4uantia de 547:072$301, 
: ·supprinnda. a quota' pedida para. a eoDJ>trllcçã.o do 
:'~es:da.·praça. de-F-edro lla.o~Mle.llalde .guerra. 

Ao § 31 (fisea.Iisa.ção das loterias) : 
Supprima-se a verba,pai!Sando o serviço a se~ 

feito directamente pelo thesouro.- Amtrade 
Fi~ira.-Ferreira Vianna.-Go~~es de Cas
tro.-C os ta Pinto. 

O Sa. PllllSIDJCNTE:-A diacussão fica adiada. 
pela. hora •. ,., _ · 

SEGUNDA PARTE DA ORD~M DO DIA 

Co11tinuação da ga discussão do or~amento dll. 
agri~ultura. 

Sã.o lida.s, apoiadas e postas em discÜssãO a~ 
segTliates 

Emendas 

Emenda ao § 7• .: 
Em ·seguida ás pa.la.vra.s-e escola de veteri

naria-diga-se-sendo estabelecida. na cidade de 
Camp~.>s uma. da3 escolas agricolaB,__. Sala. das 
sessões, 2 de Agosto de 1882.-R. Pei:z:oto. 

Emenda ao § 32.- Diga-se in fine : 
Ficando o governo autorüado ·a .. coaced.er 

garantia de JUl'Os não excedente de 6 °/o sobre 
o ca.pital marimo de·20.000:000$ ou a .conceder 
subvenção kilometrica. á.a companhias que con
struirem estradas de ferro, nos termos da lei 
n. 2450 de 24 de Sl'ternbro de !879.- Sala 
das . sessões,· 2 de Agosto ~e 1882. -Eez-m-a 
de M ene::es.- Be:;erra Ca~a~oanti . .,..;.. R . .L·•ei
xoto.-· Antonio de Si2U,eira.- F. Soilrti.
U~sses Vianna. 

·' Em~nda. ao orçi:riiento da :~gricultura : 
Ao § 19 · ·ã'crescente-se-pa.ra constmcção 

de açud •a como auxilio à provincia do C~rá 
30:000$, élevando-se a ~omtna respectiva.-
8. R.-Thom.a;; PoTJ~peu.-.7. Pompeu. 

Emendas .a0 § 24 : 
Depois das palavl'as-b'i>rr.a de S. Francisco 

in. .fine- acrescente-ae: Ficando o governo au
torizado a rever os cont1·atos com as companhias 
de navegação a va.por · sub;·encionadas, reser
vando os que. cxpiral"am ou expirarem no ex
ercicio desta lei, si ne cessarios forem·, e sup
primir as subvenções que não forem precisas. 
Em ca.so algum poderão ser excedidos os pl'azos 
e w.ntagellll dos contra. tos vigentes. 

Sa.liio das co!D.Illissões, 2 de Agosto de -1882.
Be:.erra de M enezes.-R. Pei:x;ota,_;.·.IJ.ffonsa 
Penna.-Ulysses Via.nna.-RGdrig:ues Jú,nior. 

O Sa. PRE&IDENTJ!:: -Qnando hontem falls;va. 
o Sr •. Alves de Araujo, o Sr. Alfredo Chaves 
pediu a palaVl'a pllore. ·responder, mas em 'V,i&ta. 
do a.rL. 165 do reg-imento não póde ter essa.·pré
ferencia visto que jã he.via ·tomado. parte no 
debate llntes dos dous nol>ros deputados mais 
dous oradores. 

O Sr. Andrade Fia'uelra (pela 
o~dem.) l'onde1'aque não se·a.ehandoJlre~nte o 
Sr. Alfredo ·Chaves, que havia pedido a palnra 
para !'esponder ao Sr. Alves de Ara11jo, .faz-lhe 
esta circumstancia suppor que S. Ex. renun
ciaria de aeu. direito.de fallar. · O que ni:o. p,;de, 
porém, é aceitar·a dedsã;o qae o.Sr. presidente 
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~~oeaba·de tOtnar; e, -ligando :1. maior i111porta.ncia 
a. esta. que5tão, porqlle se ré fere ao exercicio 
de um ãireito precioso, como é o que tem um 

- deputlldo ae·reaponder immeiliata.ntente a um 
orador qae 6e tenha. euec dido a elle na. pri
meira vaz que fallasse, não Póde deíx:a.r de 

-dizer.alguo:tas p&bvnu. O Sr. Alfr.,do Chave& 
ti:nlui. : encetado este debate ; depois· filiaram 
outro& oradores; seguiu~se o Sr. Alves de 
,A:raujo; que·. pediu a pa.la.Vl'a para lhe rea-
ponder~ . . ·· . . · . 
: On, Lendo ó Sr. A:lf!'edo Chaves de repl1car, 

pediu por sua ·vez ~ palavra nos termos do re-. 
gimento para· responder. · 

Ón este direito. não lhe póde ser negado ; e 
porta.nlo o orador entende que o Sr. -presidente 
conciliu-ia. perfeitamente o regimento dando~ 
pala.\fl'á 11o0 Sr. Alfredo Chaves ; e não estando 
este Sr. depntado presente. como JJliO está, em 
nada prej11dicava. a vez de fallm· outl'O Sr. de
-putado. Entende que não se pód~ _illudir este 
preceito regimental que é muito importante • . 

Conhêce perfeitam_ente o artigo do regir:nento, 
il?x-que jâ. teve uma qaestão em circttrnsta:ztcias 
idei!ticas , que foi ve:nrida liO sentido da. recla
mação que faz. Foi decidido _que o o~or tinha. 
preter!lneia. pa.ra r espollder a.o Sr. VI.SConde do 
RiO Branco, que era então ministro ®fazenda.. 

O -p~imeiro opinall.t& foi o Sr. Artredo Chaves ; 
seguiram-a~ outros or:adoreot, e o. Sr. Alves de 
Araujo fallou qu~ndl) lhe cabia a~~~. e ~ui to 
opporl\lllamente <i Sr. Alfredo Cha.ves pediu a. 
palavra par& responder ,e na fótma. do regimento 
tem a prioridade da replica.. . . . 

O S:a. Pltssm~:m, lendo o art. 165 do 
re~e:nto,observa. qne,tendo-se interpos~ entNI 
·os dous opinan~e outrQs oradores, o· regunento 
não pôde ter a i.ntelli~:ncia que o nobre depu-
tado lhe quer d!U'; · 

Al4t>RAD1!1 FtG1ll'ni.A. inr.iMe em qlle não ha 
ou~rs. interpr<!tll.yã.o -pata o art . 165 : e a 
doutrina. eegllida e fac to que já Ge deu com 
o orador. Respóndendo a apartes obssrva que 
quom iniciou o. debate foi o Sr. Alfredo ChaY.es. 
Nio import' que se lhe tivessem aeguta() 
out.l'OS oradores. del!dl'l que, íallando o Sr. Alves 
de Araujo, o Sr. Alíredo Cha:vee pediu s. palavr& 
pan-J.'CIIpO~der COill & prefer811Cis que lhs ga-
rante . o reg-1mento . . 

.A intelligencia contraria. não ae eoa.duna coJn. 
a leltu. d~ regimeuto. ·observt.. t~i.Dda q_ue ~sta 
doutrilla. nãO está só il1l. sua int~llig-encu litte-
ral ; e de grallde co:nveniencla }»ll'a os inte
resses parlamentares, porque o debate lu~rs. 
de&d& que dous opinantes eagota:m seus argu
mentoll, e · é ·isto melhor · do qu.e vir 11m ter
ceiro oollocar a questão em outro -teneno. 

O Sr .. -MaÚ~ -M8.e'hado (1• secni- · 
tario) :-Julgo não dêver deixa:s: passa.r sem 
proteato a iDtetpretação que o 110b~ dep!!tado 
q~er dar_ 8? a_rt. iffi do _r~~ento. O.regi-. 
mento~rnutte q~e en!J:'~douaopmantes aqneUe 
que _p~eiro tiver fa~0 tenha. · preferenoia 
para. responder . e ~rahib':_ que outro _. qua!q_ue.r_ 
dep11tado entre na. disc11ss&O se~ qu& os dons oe;
:lllllltelf' tenham fallado as veus que ·lhes aao 
permi~du pelt> -!e!Pmento. · · ·.-

Mas .:omo eomprehender · eete ar&igo·7. Se
gundo o nobre deputado, um orador que tiver 
fallado uma ve~ em qualquer· discàsai.o poderá. 
sempr~ q1ie qui:z;er annullar.a. . inseripç.iío.Ít?~ta. 
prejudicado 011tros ora<:lores,usa.D.do do pretez:to: 
«paço a palafl'llo para. :reaponder: r. O deputado 
quo assim iUer eonac~irã. sempre !alla.r du&B 
Tezes_ em q11alq_uer discwssão prejudiC<9-ndo ou
tros oradores tnscriptos que não· tlver.em. 11.inda. 
t oma.do parte no debate. . . . 

O regimento :~aio pãde estabelecer preferen
ci.as com prejuízo dos. oradores que .se insere
verem em qualquer disc~. Entendo que _ 
fa.lla.ndo um orador contr~ um projeeto, o 
orador 9.ue o succeder, f8.1lando .,a. favor, tem 
re-;pondtdo ao prillleiro. O-direito de pedir a 
palavra para re~nder só.· póde prevalecer ni& 
havendo outroaorá.dores de permeio, m.a.a qq~LDd~ 
dous oil tres oradores · se succedem e.ae· direito 
:fica. prejudi~do. ·· . ·. . . 

O · Sr, Aliredo Ohaves foi respondido pelo Sr. 
Prado Pimentel. Si qua:ado orava o , Sr. Prad~ 
Pi.mentel,o ·sr. AlfNdo Cha.vll5 -pedisse a pala.'vra~ 
teria garantido a. sua. \'ez de tallilr · p~hl. p~eíe
rencia. que eatabeleee· o regimento. (Apartes.) 

Quando a mesc tratou de 'interpretar este 
artigo do regimento ouviu· a. opiniio de dep~~ 
tados, que.como V. Ex.~ conllecem u p~tica.a 
parlamentll.r&s, e e. íntelligéncia dada· foi a : ex
poste.. p~!o 11obre p~esidentedae_áila; · .. :· ''''. ~-

Toda. a "lZ que ll!l); depul&do:pede a · P!'lavra 
para re•ponder ao orado:• q_ue eatâ na· trLblUUL, 
tem preferencia para succedlll-G;' maa _-'qlUiilªo 
um ou doua oradores · totllll.rn a -palavra;; depo1• 
claq_uelle, ~e direito Jlãe:é JD&is 'fa~lt~~() pa~o 
regim&.tllo. · · · -- · · 

- o sr. Duqu~Estrada .. T.el~ 
xetra. ®ntesta-a doutrina · exposta pelo- 1° 
secretario o .faz diversas· considel'ações -no .se:n.., · 
tido· de ~stabelecer · a · ve~dadeira· dolllri:na do 
ar\ • . 1.65 do r egimento, <le aceOrdo com oS. 
estyloa seguidos até hoje na caxnara • . 

Ordem do dia para 3 de Ag-osto d~ 18&2 .; 
Oontlnuaçlo'da. 3"- diseossão doorç.amento'da. 

agriculia.ra.. 
ConUD.uaç!o da. 2• discnsão do orçamento da 

!a~nda. · · 
1• àiacussAo do projecto n. 15 de 1879, rala

tiro ao coro.mercio ·e transporte d~ escra:ros. · 
. · 1~ dilcuasio ·do · projectó _ n.. !li) de 1882;·re~~,; 
tivo a·e:::ecuçC5es COUlDl&rda.f!il. _ · . ·. _ .. · ·. : . 

Gontw:uação da. 2.o. disc:usd'o. do projecto· ~'· 42, 
sobre estra.Uas de ferro de s, Fí:anoieco ao 
Timbó . . . . _ 
~- diac~aão dOB projeetos ns. iS6 A ~ 23 A 

de 1882. · · 
Dilcus!lio das mate-rias designadas ·-ps:ra .. o-r;. 

dein do· dia i de Agosto na. orde111 de ns. eoll~ 
caçio. . ' ' . ' :: -·. 

Disctt&io unica da ·llmellda·_ do s&Dado; pro
jecto n: 4~ rela.Uvo ao prolongalllelltoda ·_-a~ 
:Jrida de 'V tUa habeL · · · . ' _. 

Lelt.nt&'-e&; r. ·sesSão é! '4 3/4 d& ta.l:de/ · ' . • . .. 
' , .· , . · .. ' . '• ~ t ' . ~··· : · .. ;:·:··1 ~--'~;·;, 

· · ~~· 
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AcTA 'D~ '4311: SEII81o· J:M· 3 ·DE,•,lGOSTO DE· .1882 i ·E': l ida G posta. em discu~ 8. ·S.CL:t d~ IS_essão 
...... : ... . .- : .' . . ..... .. '·. ' · .. . . 

1
. do .dia 2. de Agosto corrente. . 

;~: . ; . Pi-~sitltmcia . do 81·. Lima. .. Dt1arte : · ·c . ll --=» · d · r ' · · ·· · · · · · · . o Sr. arva :t.o .... ~ezen e ~so--
!-UM~tA~ro::::.; Acr~. -Obsor'r~~üe> cio Sr, · CnrT~lho bre a. acta. ):-Sr. p~es ·~dentei V . Ex. ho. de· 
"Rôicii~.~it~r• liin'l't.-Rtqnorlmontos : ~as Srs~ Jõn· recorda.r~se de que bontel11; qua~do fallav:\ o 
· qúlinhv.iro•; Ulr~es Vi:Wno, Leopoldo do Bulhiic•, · illustre Sr. ·1•secretario relativamente , ao i n
' )ô~é lllri>nno;' Fel ie'iodós.,anto;dl11rtiAI f (:>.nclt.cc. eidenta sob~e o art. 165 do regii:ne.nto, eu em 
~m,. · w ·,;,A,.::..Di$CUSI5o du or~aincuto dn :1griou: ~ \'Oz alta e iuteU~givel ·pedi a P.alavra pela<or~ 

. turo; .. u cnccrramouto o TOtoç3o • ...:.Conlinuu9ào da :'!·• ordein D!IO rue Cil.bGnOO a vez de :f~llar p0tCJ.U8 
Jiseoss;i o do or,.amcntn d' raxen\la. Di~D\'$01 \la; Srs. estava' cs~oi.'.'\da :L berA.qu:mdoo Sr; Dr. D~que
·us~oü4e"'de P~rli.~nl:'iã· IPro3ident.o do eonsel ho) o Fcr- Estt-3.<1"' Teixeir~ terminou as.s l.li!JI o)>senações. 
reiTa···na:nn~::,_ olfnt,··no OIA t•~r~ 4. d• .o~ go>to do 01'>\, nem n.a nct:i. nein no jor~al; _que publica. 

'.- tss~; ·' ' · os nossos deóates, encontro a · m·enor referencia 
·. '··'· .-:· ' .. . .. .: . • . . d ' · . . 11 este ooell ped.ido, C é CO!lt;a . esta · Ornis8:'io 
: .. A's .. .ii .. horas, . feita a cnama a. , . neham-se 
p-r~eent.esoa Sra.: .Lima Duarte. Matto. !\la::h;t- qu1 im venho·recla!ll:rr. . . . ·: . • 
ao, Ribeiro de Men.;zes, .Leopoldo Cuo.ha, Bas- Ligando, COillO ·hgo; :1. DlalO!.' lillportaneta ·a 
a)ll·,· :·Vieúa de Andude, Martim. Francisco, fiel obssrv9.nci, do regimauto, que nes~a. casa 
Ufuó:i; Cilltra., . J . P~nido, Salustiano, Yianlla ó a' garanti~~o de todo_.s e esp~ci'almetite ~&' op_po
VatiAntoui ' de Siqueira, Bezer,ra. d~ Me·ne~es, sição, eu não podtn. con.;er,.ar~rne · stlenet?f>O 
Cani!i'do de c Oliveira, Al(redo Qh:.w.ca, Pereir<~o diante de nma- m~erpretação, que reputcrn:ió• eó 
C&l>ra:l, R'~go Barros, B~rão da E·stancia, i{o- r.ontnl.-ría ·:Uettra· e a() •;spirito do regimento; 
drigu~ ., J:unior,lgnacio Ma.r tit\S, Alllleida Oli- com~ tnmbem aos precedentes. · 
veira, B&tio da Leopoldi.na.. Camargo, Gonçal- o· Sn. lGN.!.C[() .MA!tTINS : - Ne-u- Ulll& . nem 
ves de Carvalho, .Ra.tiob.,na, Souza Queiroz Fi- ourn cousa. · : · 
lho,· AffoDSO c!'iso :Junior,. Si! v~ .M:ai(l; .car\111.- o Sn. C.\RV.Ua:n REZEJ:o.'l>E:- o . ~rt. 165 do' 
lho .Rezende, .Seraphico, Alcoforado, Lacerrla ~egime nto ,,stabelece d" modo claro e terrn~-. 
Wer.Mck, Joaquim Tavar ·S i P.:relti, . Diana. n~nte que no àeb~te. entre (l,o~s opi~an.tes o 
José P~mp t<u, Ulysses Vi o nn~. Cllt•neiro . da · prim.ei ·o. que tenha fallado, te~ : !I.· P;wt:Ldade 
Rocha., Ma11ta.ndon;. Antonio Pinto, C•·uz Gou- ; na. replica. nlí.o pod.&ndo ou trai t nternr ~o'_ de-, 
vêa, llbuo ·l c Porlella., Barão <b Caniudé, Barão : bW'! sero que"; dons tenh:un. f~l:ido (querenã~? 
de Araça.gy, .. Fra.nklill' . Doria. Sou1.:1. Le,\o,· ·as vez.?s que lhos oi'IO .p •rll11tttdas pelo. reg1-· 
Pornpe11,. Bar§.o• do G11ab.y. · Meton, Zama .e · mento. · ·., 
AbelardodeBrito. . . · p ·v · E· ·· ·· "-" d . 

Co. d . d eh ma"· S 0 Sa. RE5IDE;).'TE : - • K. está· a>I:I.n o, ,, ' mparee~m. epou .. a. , a wa., o> ~s. : ~ . . . .. . .. · . , 
Juvancio Alves, Felisberw, Ruy B:•r.l>osa, Ro~ sobre a a• ta·· . ,. ·.· . . ·.> 
drigues Peixoto, Affonso .Penna. CantàO. Passos : . o sa·. C.o.:Íl.VALRO REZ·IIl~Dz:-.Sim, senhor, 
Miranda, Fernandes de·Oli:v&i·ci; Barão da. Villa para. justifica.r o.tor pediào hon tem r.. pitl~v.r3, 
da B:i.r~. Ca;r'oeiro dacCnn'ha, $Q· r ·'!, l{O'irigues : incidente que se,omittiu. . . ·. 
Li~~· ·~iL~~~o. Bra.!l~; Dnlhõ~.~, Arist.i~es_ o Sn.. Pa~::sJDJJ:srE: - Quando q~alctu:r Sr. 
Sptnola,· Pru~co Parat~o, ya.z de .\I llo, Pa?hno . d'lputado pede ,1 pauwl." faz-se. a 1n.~cnpção, 
de S~w:a, Rü)as, Olymp1o V<>lla<lão, Barl:lO de mas não 60 111 , 11ciona. na. act.a. 
Anadia, Escrllignolle- Taanay, lldefonso dJ _ . 
Araujo .~;Rodolpbo Dantas. . . . O Sa. C:'-ll.IIA!-"0 R~:r. ttNoz:- Nao e ia~o ·· o 

A• -.1 h. · · 5Ô · , ~ d qu· ')Uer o rcgtmento. . 
. s ~ nr~. e mmtM_s, ~c an o-sG. pre- : .Cou1o ia dizendo. o. interpl"etação hontem 

sent!s 74 ~rs . deputados, o r. pre.1dHHe da.n:\ :\0 art. 165 do l'Gf.:'im~n~o r.ii.o . encon-tra 
~bre _ A sess~~oo. . • . _ ... poio, netn·n.\ leU.r:.. nem oo. es!Jil'ito do re-gi
. Compareeem; depOis· de abe. ta a sessao e . men w e nem tio pouco · uos precedonts3 dn. 
ainda. dantro d~ hora regimental, M S··s. :: .- casa. ·· .. ,. · 
Alvos. '~' :J~L-aujo, ~~lic~o· dos: Santos, CN~ . · E<se ~rti~o estabel<Jcc de n1odo cl11rO o t~r-' 
Coel,ho- Campos~ . .Jose Marunll.o; Contagem, Ge : : •ilinante.:. :- · 
~e,\'o.so .llfs.rrtuos, Adrian'l Pi.:a.encel, Almeid:\. · , - · · . · · ·. · · · · · 
Nogue'ira:; MaC-Do.~ei.\; · 'l'~,~crqu~n.io d! s:01lZa.,. OSa.; P~tútDl!nE:- V.!Sx. pediu· a.pala
Fri\ncisoo Sodré, Pr.ado E'imontel; F , B ··liza~ . v~~- sob're .a acta, m;í.s nliiJ cs1;~ glscuti!l~O. a 
rio; ·Cas tello Bt:S!ilcô; Aü:gusto F!eury, 'AO:drr.- actn. . . . . . . . . . . 
de Figucíir:~· e T~ Henrique.~ . ,, . .. . . . . o Sr. . 0ARV..\.LuO .R.E~!:NDE :~Eu· estOu justi.-' 

Comparecem, fóra da hora. re!!'imental, oa :freando :L ra.zão·d~ tuii:tba: recln.raação. , , ... . .. 
· Snr::: Heilrique .M~rqtre'!, ·Araujo ~into, Gorocs · O regimento diz que qualttner,,deputado pó4e 
de Castro, Be:~ierra. Cavnlcanti, Gonctalves -F<lt'~ :.flizat· sobre a actn. a.s ob~ervações _que . muito 
r eira,. Alvar~ Caminha,·. Geminianc. · Es_pin,!olo.. be·m ·lhe pir ·c<! r; -e ô 'o'q..ie eu eston_'tazendo. 
Duqne.Estrada Toueira, .. F rrei~ Viann~, Pe- :Eu cr':iói:l'le V: Ex'. não,~e 'ouria'; ' :: ... · ·· · · . 
reira da Sihf., Souza. C:~rvalho e MaCieL . . ·, · · o Sn.. Paiiiroi!~n: :-.:•)àvi;.pef.fei'tiuneil:te:. · 
_,FaltaDO, com cansa parti~ipa.ds, os. Sra.= AI- o Sa. cÀ~v,~~B:o: Riiú:Nnj':/~ EÜ. Jlilnt~~ 

meida. Pereita, Joãt• Caetano, M·•reira. de Bar· tinha ,pmlido a: p~l.iiv.r.a. pela ,ordeni, o;li.~m . ..n:1. 
rol~, Silva Maíra, Sinval e Theopbilo. . . · ·· . aob, . ~e?l ·.no JJia.rioJ)jfi.cia! se , fuz;;~ru;ão. ' 

· c!:taP'i~t~~M~~:i· ·&~~~~t;ti:· -~~~: · d~~- ~1~~ -~~chmar.'c;~ritra:~sti ózci~iõ:j~~~· 
citeo Filho e Paula. e So1iZ3. si V. Íli: não mé' p~~i;,.it!ê ~à~iir, .~~u.::M<?;:tc~~r 
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remedio aenlio sentar~me, lavrando, entretanto, . Q11e em cumpri~ento do disposto e_!]i aviso do 
0 meu protesto. tninisterio d~ guerra, de 5 de _ A.gost() de 1874, 

o Sa. PusmENTE :-V. E~. fez um:J. re- $eg-uiu para esta cõrte afim de5o!frer novo. iu~ 
clamação sobre-<1 acta, e eu digo quo a sua ro- spec~.ão de saude ; 
claiiÍAc;ão será attendida.. . Que, . entre~nto, só a i O de J unho de 18i6 

foi tl'ansferido [)at•a o corpo a que actualmente 
O Sa. C..ut.VALUO REzE.>;DE: - Mns eu estou pertence; . 

da.ndo as razões, por q11e faço a r eclamação._. . Qtlc, finalmente, não tendo de nenhum modo 
O SR. Pn.E>lDENTE:- Nisao é qlle eu !1-Cho concorrido nem directa nem indiiectariie'iite' 

que V. Ex. está fóra d~ ordem. pat·a. p lrder o tempo . que .se lhe descontoú , 
O S C R . • B n - d pot• niio ter o governo providenciado a seu 
. n. • . Ali;V.l.Lil:O • l!Zlt~DE. - _ew, ao e- t•ospeito em_ tempo como C<"a de lei, -pede por isto 

seJO contrarrar a v· Ex. e por l_9~ .vou seu_- a . devida reparação M c~rpo leg-isla.tivo .<Jm 
tar· me, embora entenda que V. E x. e excaSBl- - nome da justiÇP. e dós serviços ~tua tem prestado 
vamento s_evero, estando _de pe!fetto· a c:eõrdo i patritt. . 
com o rr~gxmento as oons1.deraçoes q ue n e:r.- InforJil&ndo esta. pretcmçl(o, diz 0 general 
peFin~endo. . 1 do •• to coro.mandant'> das armas do Rio Grande do 

que assx~ ~vra. o. me~ pro ... s , reser• Sul , . 
V:l.~do-:me o d_u-mto de discu tir o assumpto no . Que a a.pplicação· ao caso em que se acha 
prtmeJro enseJo que se me otferecer. este official. do que dispõe o art. so ·Wr. l ei 
Nã~ he.vendo mais quem pedisse a palavra e, n . HOi ele 20de Sete_mbro ·de :1860, se tor na-

posta a votos, ô approvada a acta. . . . ria injusta,-visto os distinctos ser_vic;os que pres
O Sn. :f. o S.eCRETAR~o da conl.:\ do seg uinte 

EX PEDIENTE 

O.fficio rlo ministerio <los negocios da ag-ricul~ 
tura, commercio e obr.~s publicas, · de 1 de 
Agosto corNnte, remettendo cõpin do contr:\to_ 
que coma. Compagnie Gt!.néra~e des Cltemitls· 
de Fe1· Brt!.siUens celebrou o governo impe 
~i tll. em dtl.ta. de ·28 de Junho pro:riwo passo.do. 
pa.rn proceder alls estudos do prolongamento da 
estrada de ferro de P:u:;.naguá â Coritifl:t.-e 
eonstruh• um ro.mal daquella estrada, pa r t-indo 
da ciàl!de de Morretes c terminando na dtl An
tonina..-A' commi.ssão de comrn<'lrdo, indnstria 
G artes. 

Requerimento do major Francisco Antonio 
Vo.r. ds Mello, 1'/3(lindo uma. s11bvençito de 
10:000$ como auxilio par:~- melhorar o l'roceB<~o 
da industria do vinho . · 

tou em toda a campanha do Paraguay, os fe
rimentos que recebeu, a su:l. promoção por actos. 
'da br-avur.t, e por não ter de nenhum modo con
co~rido pa.r:t as occurrencias q ne o tiztlra.m 
eonservat:, mau grado seu, aggregado, por mais 
do um anno; ~ ~rma a que pertencia. · 

A. mesma auto-ridade •nilitar. no. sua in for-
mação la.nçGu estll. pergunta: · · 

· « Nlio ser a, pois, odioso qae alóm dos males 
que lhe_ acat:retou o seu devot:J.mento á C!IUS!: da 
n:l.ção, 1sto e , pe!'da de sa.udJ e de aspu•açoes;· 
soffra ta.mbem perda em su,1 antig-uidade de 
p osto, cuja. p>tente lhe foi confel'ida por actos 
de bravura, symoolis:tndo sua data .a. prece
deueia- entro os otficiaes do exer cito em todas as 
occa:sii5~s 1 » 

P ondera a mesma autoridade : o tenente An· 
drade Ne\•es nilo se conser-vou l.nacth-o du
rant Cl o tempo e tn que esteYe ag-g-regado, aer
vin do n:~. cidnde do Rio P:trdo por onde ó eonsi
deravcl o rnevimento ·ao p!!ssoa! e ma-lorial do' 

E' lido, julgado objecto de delibera~.ão e 'Vlli o-s:et·cito o prosb.ndo l>ons serviços som gr;~.ti· 
a imprimir o seguinte ftc~.!io nlgnma, p Nvideneíaudo o esfotÇ~ndo-se 

Projecto 

N. i92-i882 

21> sessão 

Foi presente á cor:nmissão de marinha o 
guerra o requerimento em que o ·tenente do 
estado~ maior de 2• classe, José Joaquim de An-. 
drade Neves; pede ao corpo legislativo que lhe 

.mande conto.~ na antiguidade: de seu posto o
tem~o de um anno, nove mezes a 27 dias ·. em 
que as teve nggregado ã nrma de cavo.lltmo: ~ 
que pertenceu. . 

Justificando sun pretenção, a.llegl\ 'o peticio
naria: Qu.e, sendo ajudante de orde<lll ·do. ge
neral Marque:~~ do.Her-val, foi s-Ta.vemen:te ferido 
no a.ta.que de Peribebuy, em i9 de Agosto de 
:1.869, começando logo a soffr-er de UlllA lesão 
o-rganiêa-do cofli.c;ão ; · ' . ; . ' 

Que, inapecciona.do de :saude, fot em:re~;ultado 
da. inspecção mandado aggregar ã arma de 
cavalla.rià . por decreto . de 13 ·de Agosto de 
1873; . . . 

v. m.-39 

a. bem do qoo t,'ll movimen to Ee fiz~o com 
ord!!m, pt·cstor.:l. e regularidade. · 

Obsorvn. e.lém. disto esln. !Ul.toridade : foi no
me:lodo pelo gover-no d.'l provincia do Rio Gr11nde, 
com permissão do ministro dllo guerra, cornma.n· 
d:.\ nte ger:~l da: forçt~- policial, lognr este que 
tem desempenh:1do com zelo, intelligoncitl- e 
a.cti.vida.de. · 

Conclue esta. informação quo o peticiqnarí~ e 
um otlicb.l de muito m~reciínento, àig-no ·de 
toda n. consideração pelos seus serviços distin:.. 
ctos e c-xcellentes quaiido.des civis e milita.res, 
pelo que é de opinião que· se lhe faça justiça 
com o deferimento da pretenção. 

A repartição de ajudante general, informando 
tambem o .requerimento, diz : , . 
- Que o ·govern.o tem concedido· a diversos o1i
cio.es contarem a ntig uidade dT p osto·desde que, 
~ta.ndo a·ggregados, ou na 2a · classe a. jantas 
de sa.ude, os julga.ran;t _elll esta.do·de revert~r .à 
primeira classe, isto e, ·des1e as àatas daa UlS· 
p ecgõelõ ein qu~ ·foram julgados promptos-p~)" ·O 
servi \.o; , 
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Qlle, sendo o petieioll.:).rio inspeccionado. de 
saude 21 dins ·depoia do anno em que esteve 
e.ggregado, f~iajunta de parecer que se achava. 
elle prompto para o servi)-o, ma.s incn.Ea.z de 
continuar, por soffrer de lesão orgamca de 
co~agiio e incuravel, parecendo que d'ahi pl'O
veill a d~mora. em re~erter ã. t~ classe do C 'ter
cito, reversão que eostum:~- ser immediata á. 
inspecção, si ne$ta e o ofti~ial a.ggreg<l.<lo con
siderado prompt.o parao Berviço; 

Que provnvehnente o governo ftnão quiz re
formar o peticionaria por ser um oflicialJ'ecom
mendavel p >r seus .se1·viç:s e prestimos, e col-

. locou-o (\UnQi dolis anno< dapni.;; da pTimeira 
in$pecção, no est:. .. Jo-maior d' 2"' cla.ss;, corpo 
em que 11odia elle prestar s~rviço mais mode
t•ado do q11e na arm'l. a que pe1;teneia.; . 

Qtie o f1.cto <lo estar o official de que s~ tr,tta 
na 1 .. cla.3ae do exercito, e de ter- prestado de5de 
que passou a aggrega<lo com eff',Jctivo serviç.?, 
parJce jastificar a sua pretenção ; accrescendo 
que a permanencia d!l m;smo official, de;de 
1874, em que foi julgado inca.pàz do seniço de
pois de ter estado um anno aggregado, pri
meiL'O nessa qualidade, e da pois :Qa d~ eft'ectivo, 
ou na i"' classe, a d2speito dos pareceres das 
juntas de sa.ude, import3 para. o Estado unq?en
sionista de menos, q t1:1l s~rb elle si ti v esse 
sido reformad() ; 

Que, finalmell.~e, dos que 'fli.'G()edem no :U.ma
nack o p3ticiona.rio, um é mais antigo d~ 
praça, mas não tem serviçls de campanha; ou
trv pnça do mesmo :l.llno qo.e elle, sendo os 
mais de i858, i860, 1861 e i866, todos mais 
modernos. 

Pelo que deixa a commissão ex.tractado(vê-se 
- que são fayoravei:s á \)retenção do sup]llican.
. te as infotmn.çõe~ officiaes qne instru~m a 
s11a pretenção. 

Realmente, seria um:~. jnj ustiça que actos 
cxclllsivameate do gove~no, e su·•s delon!l><a, 
na exposição da orilem e d~eisões, que davialll 
ser immediat!l.ll aos netos da' inspecçõc~ da 
saude a que foi este officin.lsubmettido, pude!i
sem d.>pois servir de bDSe a prejuizos na stta 
antiguidade, ~ protet•ições injustns a eonse
quent~s perdas de direito a ,promoção. 

E', pois, a ccmmissão de parecer que seja 
vohdo o segninte · · · 

Projecto 

A assembléa. geral legislo.tiva r :sohe : 

ATt. 1.• Fica conlado~ na. antiguidade do 
posto ao tenemte de est :do mtl.ior dn segunda 
classe, José Joaquim oe Andrade Neves, o tempo 
decorrido de 4 de Setembro de :1.874 a 10 de 
Junho de i8i6, em que, esteve aggregndo ã 
arm:l. de cavallam antes de ser transferido 
pa.1:a o estado-maior de segunda., classe.;; 

· A~t. 2.0 Rovogam-sQ as dispos3~ões~,'l·m con-
trarlO• ,~ 

Ssla.. das commissões, 3 de A~osto de :I.SS~.
Prisco Paraiso.-Adriano Pimentel. 

E"lido ·e·approvado o ~eguinte 

Parecer 
1882-N. 23'2 

2• ~)!:S<ÃO 
Pretenção de D. Leopoldi1lf.l de Jl[ello e A& 

b11querque 
D. Umhelina Leo~oldina de Mello e Albu

querque, viuW>- do capitão do 6n 1Jatalhão de 
infant1ria e major de commissão do 11• corpo 
de voluntarios da. patria Serafim Feli~ de Paiva., 
solicita. d<> eorpo legisla.ti vo melhora d:. pensi'i:o 
q11e ora. p ercel>e, sendo e qui pat'<\da ao soldo 
cortespondenle ao posto do 111:>jor, posto que 
occup.ava seu mllrido qlla.ndo Lllceeu . 

A commissilo de ponsues e ordenados é de pa
recer que sejA essa. petição cn viada ao gov Jr .no, 
a. quem colllpet.e tomal' conhecimento, Yisto 
q11e não é da. attribuição do co;:-po legislativo o 
que re:JUOl' 8. peticionaria. 

Sal& dll.S commissõaa etu 2\l de Jnlho de 1882.. 
-Itdefonso do Araujo.-losiJ l!farianno.
Sil1Jiano Bmnrlc1o. 

O Sr. Joa.qu.i::m. Tavares:
Vou rru.ndar :i. mesa a. representação que por 
men inlermedio dirige a esta. cumara a. dir.:)c
toria do montepio dos officiaes l10norarios do 
e:~:erábl, pedido q11e, por injusta e inconstitu
cional sej:J. :revogada a. l'esolução da assemblea 
pNvincia.l de Pern~mbllco sançcionada. e pu
blicada a. i O de Junho 'do cor:ente :l.IlllO. Fõra 
inopportuno disclltit neste momento o obJ~clo 
desta repres ntação, limito-mo portanto a padtr 
·a V. Ex:_ que a mau~e publicar no jornal de. casj\ 
e a remett1 à comm1ssão a quem compete ·e::t~
minal-2 e dar sobre e1la. parecer. 

Augustos e dignissimos Srs. l'epresent!lntes 
da. nação. 

A directoria do montepio dos offici.aes honoa 
ratios do e:s:ercito, usandll do direito que é com 
ferido pelo § 30 do art. 179 Ja constitúição do 
lmp ;rio, vem recla.mar contra. a execúção da 
lei proviuchl <le Pe~nambuco n. 1.660 d~ 10 
de Junho do corrente anno, e que se achi! pu
blicado corno prová o documento junto. 

D;~. disl'OsiçãG do :~rt. 3• dt~o cit~h lei se evi
dencia quo ella manda. aunexar ao cartorie do 
regist1•o dG hypothecas qualquer dos cartorios 
de tabelliães existentes n:l. c:~.pihl da. mesma 
pwvincia o que Yagar po? morte ou r~nuncia 
de :~.lguns dos respectivos s )tventuari~s. 

Semelb.:mte medida, J."espei tos:uneute falla.ndo, 
longe de encerrar .utilid~de public~, cowo para 
as leis e:rige o § 2• do a1·t. 1i9 da constituição, 
d~nnncia sõm •nt! um~ concessão feita a. o in te
resse indi vidua.l. 

Além disto, sendo o ca.rtorio de registro de 
hypothec;ts de cre1ção d:a lei ger~l a de 24 de 
Setembro de i 864, que definiu as funcçõus do 
referido officio, não podia a lei provincial em 
que~tão dar ao mesmo o:flicio maior e!luoteáo, 
senão a11gmento de funcçõ~s c estas sobre 
objecto ··stranho sem exozbitar das attribuiçõe.> 
conferid1s pelo Acto Addieion::ll, e tanto mais 
quanto os ( a.rto1-ios de t:lbelliães são creados 
pelo poder legisbtivo e provincial. 

E quando mais um Q:ffi.cio de tabellião de 
notils é n.ecessa.~io, e tanto que a citada. lei o 
não extinguiu, e quando o dito ollicio po~eria 
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s~r desernpenh~do por alg-um serventull.rio em 
condições de bem sm·vir c m&nter-s~ a assem
blea. de Perna.mbuco o ann•:xa ao wtorio de 
liypc~heca.s, Mcwnuhndo funcçõ1s diversas, 
ferindo o int~rcssa das pa1•tcs, e au~r:nentando 
de IUn modo admira.,~el os rendimentos do mon
ciqzhdO officio do reg-istro de hypothecas. 

Olfensiva, como e, a p1•ediLa lei do p1•ecoito 
cons~itucionsl, e m~ime do § 8• do art. i5 da. 
constituição ; com;;etindo â a<scmlllóa. geral, 
art. 20 do Acta .Addicional, rev<>!t-1-r as leis 
pro-vinch~e!l em semelh. ,ntes condições, a di_ 
rectori:~. p~de a graç.a o:le se1· a l•á província 
em questão revogada, mantendo-se por I!Ste 
m<Xlo qua.l.quer dos cnrtorios que vagar, como 
subsistente, e i.c.dependente, como ac~ualmente 
todos se acham; e assim ped '• augustos e di
go.issimos Srs. repl'~õentantes Ela na~ão, Yos 
di"'neis defe.-.ir·lhe.-E. R . .N. 

Recife, 18 de Julho de 1882.-0 presidente 
Ap~ZUnario . Florentino de AZÕ«!J1:1erque <vi d...._ 
ranhao.-1• secretario, Geroncio Santos Teri~ 
zeira.-2<> secretario, Pedro Baptista. aa-r
Mi,·o.-Tb.esoureiro, Flo1·encio Rodrigues Mi
ra-nda Franco. ·- Orador, Henrique Oedlie> 
Bal'reto de Almeida.. 

O Sr. Ulysses Vianna:-Sr. pr~
sidente, da tribuna. desla. assembléa. e par ticu
la.rmen te pel':l.nte o govert~o. a.lguns dos nol>res 
dépntndos da minha. província reclamaram con· 
tr:~. a tariíu. excessiva da estrada de f~rro do 
Recife ao Limoeiro. Não quero reproifuz!r as 
r~clamaçõ~s feilas e as quaea mi associei 
coma .m~ior convicção e ·hter-~s&~~ Efl'ectiva.~ 
mente, a tarifu daquella estrada de ferrJ era
e conLinú(l n s~r t;lo e:.eessiva, qu~ c:hegava. :~o 
absurdo. Basta V. Ex. con.-;idera.r o roguinte: 
após a abcrtu..-a dessa. linha. feuea, tal eu o 
excesso da tn.rtfa., os anligos meios de tran· 
sport2 -,isto é,o tran. porto em dono de animae; 
continuaram :i. s~r empregadoB, viato como o 
preço desse transporte fieo11 inferior á. ta:rn 
cobrada por a11uella es!.rad~ de ferro . 

O SR. Pv.RETTt:- E ainda hoje recorrem a 
esse meio de transporte. 

O Sa. Uz.YssEs VuNNA:~ O nobre &;,:-mi
nist'l'o da ;~.gricultura, attendendo ás jlllltas re
cl.:t.mações fehas pela deputaÇão de Pernam
h•lCO, · que foi ulla.llime sobre esto a.esumpto, 
dignou·se de dirigir um. ~viso ao prasidente da. 
província, afim de que proclU'allse entrar em 
accórdo sobre a reducçio das tarifas daquella. . 

GOVERNO DA P,ltQVINCIA estrada, procura.ndo calcar essa. reducçã.o sobre 
LEl N. i660 a tarifa actual da. estrada d~ ferro da Bahia. O 

honradJ presidente da minha provincia, solicito 
O conselheiro José Liberato Ba.rroso, doutor pelo s~udeaenvolvimento economi.co e moral. •• em direito, Grã-C!'uz da Ordem Ernestina da 

Ca.$a Ducal deSa.J>:onia. e presidente daprovinci~~o O SR. EscR.At;NOLL'Il TA.UNA.Y:- V. Ex. póde 
de Pernambuco : informar-me si o presidente é. G mesmo de 

Faço sabe~ :1. todos os sellS ru1bitantes que a quem tratou o· Sr. Jose Marianno a respeito do 
a · semblea. Iegiebtiva pro,;ncial decrotou e en contrato das carnes verdes ! Si e, o nobre d·epu-
sauccionei a re:solução seguinte : . tado tem de chamar V. Ex. a conta_,. 

Art. i, O Ficam extillctos os legarei de ta- o sa: 'ULYSSES YU..~..!. :-Isto é ris i1tter 
bellião o eacriv!o dó ci>el e crime, existentes allios. O nobre deputado sabe que aprecio o 
na cidade de Goy:l.nna., que eram excrcidoa pelo seu modo de pensar; mas acredite que estes ne
serventun.rio Joa.quim da Mattos AlcanLilado gocios de Pernambuco. e os quaea S. Ex. não 
Rochedo, j:i. fallecido. oou.he_ce, fl9rio opportuna.mênte liquidados aqui 

Art. 2.0 · Os officios de bbellião do notas e nesta cam.ara. Averbo portanto o nobre depu
muis D.nnexos dQ. cidade de Victorh serto excr- tado de suspeito. O o.parte de> nobre depullldo 
cidos pelo escrivão do j~ry, o. cujo c:IJ'torio só pó de revelar . um zelo excesaivo, e S. Ex. 
fica.rão pertencendo 03 ditos olficios, por morte deve rGcorda.r-se dopas trol' àe .:ele ... 
ou r~nuncia. daqueUo $Brven tunrio . o Sn. EscR.AGNOLt.l: r A.U1U '( dá Ull\ a. parte. 

Art. 3. o Por vaga de qualquer doa cartórios 
de tabelliies de notas dew cidade, por fallcci- O Sn. C1LYSSBS Vu~"NA. : - Eu nllo quero 
rnento ou ren~eia do respectivo serventoario, entrar ne.!!Se caminho, pat'a o qual o nobre de
ficarà o offi~io annexado ao cartorio do· registro putado me chamn; não qaero tral:l.r por ora. 
geral de hypotheeas. . · · · desse assumpto. . · 

Art. 4 . • Ficam revogadas as disposições em O honr:tdo pNsidente da .minha provincia. 
contrario. · · om consequencia. do aviao de H d$ Maio, ex-· 

Mando, portanto, "' toda! as autoridades a pedido pelo honrado e1;-ministro da agneultnta., 
quem · o conhecimento e e:s:ecu~ da presente nomeou por portaria de 25 do mesmo mez Ullla 
TC$Olllçlio ·pertencer, quo a cumpram c faça.m commÍ$~lo afim de estudar as taL"ifas da estrada 
cumprir tão inteiramento como nella s~ con- de f&rL'O do Recife ao Limoairo. 
t êm· Essa coinmiss&o trabalhou com o maior afinco 

() secretario da presidencia desta provinci.o. :mas, em logar de cale:tr o projeeto d;~. nova. 
a fa.ça. imprimir, publicar e correr .. · .- ·ta.rifa sobro a d:t estrada. de ferro da Bahia, 

Palaeio dt~ presidoncia de PerD.ambuoo, em . como lhe tinha. sido determinado pelo aviso do 
10 de Ju11ho de 188'2, 61° d~~o indep2ndenci:~. e d~ .governo. calcilo,-o liOP1'6 a tarifa _ac;t~al da ea-
im.perio. · · · trada de ferro do1~éei(e á S. Franw1eo. 

L. S.-J. Liberato Barroso . .. .• 1 . o sa: PBnE'l"l'x:~O que é prelerlv .... 
Sells.da ll JtUblicada 11. prasente re>olo.ção 

nesta secretnr1a da presidencin de Pernambuco, O Sa. ULY$~~s V1<~.mu.:...:.. Si o tra.balho se 
aos 10 de Junho dtl 1882.-0 secrebl.rio, Jose fizesse, tendo a commissão tido em-vista a la
Austregesilo Rorl!·igues,Lima. rifa da estrada de ferro da Ba.hia, a diíl'ereuça 
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.para menos seria de 25 "/0 , aegu.ndo fui infor
mado ••• 

O Sa. JosE ·?.!.m.u:-<::;o:- Apoiado. 
O S.a. tJLY$SES Vr.1..~::u:- ..• emquan.to que, 

confeccionado o projecto como foi pela. com
missão nomeada v elo presidente da província 
do Pemambuco, a. differença vem a ser tnlve.z 
rle mais de 30 "/a· 

O Sn. P.EiE;;r:40 ··lo· · 
O SB.. Jo;;J;; 1\L~tUA . .,.,xo:-Qu:J.si 40 •fo·· 
O SR. ULYSSES VIANl\A:- Sr. pr-~sidente. a 

~strad<t de fet•ro do R.ecifo uo Limoeiro. ser'le 
:1 uma das r.onas mais produc!al·as, mais t~cti,·as. 
de mais faturo, dn. provinch d~ Pernambuco. 
Essa ~ona tem o diroito a certos favores do go
YGf~O,como ao aba.ixaf!lento da tarifa da estrada. 
de ferxo. . 

O Sn. JoAQUIM T.1v.mt:s: -Apoiado. 
O Sr.. UJ..íSs.Es Vn.NNA :-V. Ex. ~a'oo que 

dentre os muitos aw:t.ilios solicitados com em
penho pela lavoura, nenhum lah'oz lhe apro
veite ma.b do quo o que consiste no abai:-.:a.
mento de t?.rifas de es tr:~d.:J.s de ferro. Sei que 
esta é uma. questão rlifficil, é uma qn~s~iio com
ple:ta ; mM, tanto quanto o govel'!lo a. puder Í!' 
resolvendo em f<wor dos interess~s ag·dcolas, 
do desenvolvimento e facilidades pm•a a pl'o
ducçii:-, der e fazel·o. 

A Associ~üo As-ricoh dt~ nlinhtJ- pl'Ovincia, 
j asta1uente emponhad:l. por tudo que respeita ã 
lavoura, dirígin-sa :l ruim, o creio que a. mais 
a1g-uns de meus collefi<'s de deputa~~o ... 

O SR- :los-E ~LttuA:o;-xo :-A millt tnmbon..,, 

O Sn. ULYSS~s \'r.-~.:-.-xA:-•.. pC!dindo a noss;. 
intorvenç:.ão, par,~ qu& o p1'ojccto da t:1.rifa co,n.
íeccionado 11eb commissão nomead... pelo Jll'Csi· 
dente da pro\•incia de Pem tmbtlCO seja quanto 
ante~ appro;·ndo pelo go·;cJ'Jio impcrbL 

O Sn. Josi MAnJA.:--ro;o :- l\Lis o ma.is grave 
é q_uo a companhin do LimoGiro op?o7.~se :i. essa 
rcduc~ão, procura contrarbr as v1otas d!l gó
verno. 

o Sa. ULYSiE~ Vt.~NN.\ ~-A oppcsivãO a~ 
.compan.bia do Limoeil'o a.c projecto da nov:J. 
tarif<\ é uma. cousr~ qu 1 ~e e:s:plica, ::.inda quo 
não sejustifiqu,. ... 

O SR. Josi: li-LuÚ.t1qm :-NãG se justifica; a 
companhia não tere. razão. 

O SR. ULYsSEs Vu.;o;N.'-:-... lll.as, como o go
·verno g-a.r!l.nte juros .ãquclla entrado, o o se ab&i
·xamento d:t tarifa elll. nada s~l'á prejudicbl à 
companb.ía. talvez podendp ser pl'ejudicial aos 
cofres puhlicos, si estes tiverem necessidade 
d~ resatcir algWll prej uizo .9. mesma comp&

. nhía 1da differençn para menos dos pi"eços da 
actual tariú. 

O Stt. JosE M..utJ.L..'\':;o:- E ainda ha a con. 
sidcra.yão de que as tarifJs foram approvaclas 
pro~soriamento, como eu disse <tuando me oc-
cu:pel desta questão. . 

OSa. Ur.;vssxs V!ANXA :....;.N~stl\.5 eoil.diti3es. 
, Sr,_J?reaidente, em vista da intGrvenção da As~ 

aocio:ção A.gricola de min]l~ provincia, e pelo 

grande interGsse que ligc :i .zona att>a.vcssll.dllo 
pela escrad:l. de ferco do lt~cife ao Limoeiro, eu 
dei:l:o feito o p~dido ao governo imperial, de 
um modo solemnG, da tribuna desta assetnbléa. 
esperando g_ u.e o me:;mo govero.o, inspir&ndo-se 
nos verdadeiros int~res~es da. lavoura, haja de 
approvar esM projecto de tarifa., tal qual foi 
confecci<n:udo pela commissiio nomeada pelo 
prealdente da provincia de Pe~nam.ouco.(Apoia
dos.) 
TenhD~ concluído. 
O Sa. Josl!: M.uuA'-"lS'o: - Bsaa é o pedida de 

tod<~ a deputa-ção de Pernamlluco, e o seu. dese-
j o ; ni!l to e!lb.mos de a.ecõrdo. 

O Sr. Leopoldo <le "Bulhões: 
- Sf. presidente, é mui to difficil obter-se a 
rala.Vl'a. pa.Í'll fal~r-se nos tr~s IJ.Uartos de hora 
làe c:~h sessão,' ~ue são destinados para o é:{'{le

J.iente e pari). reclamações, e por isso não desfiz 
com a promptidão, com que devia f~zel-o, um 
equiroco em que se a.eha o. nobre deputado pelo 
1.4° dist~icto. 

Elll pa1·te esse equivoco foi desfeito pelo meu 
nob~e amigo, o Sr. Dr. l'.iontandon, represen
tanw do 16• districto. 

O Sn. So,Hl.EB:- Esta eng-anado, não h.a 
tal. 

O SK. LEOPOLDG I>Z BuLHÕEs:- O nobre de
putado pelo i4• districto, s~. presidente, ter
s<.::-ia poup~do ao tr;,balb.o de vir :lo tribu11~ le
vant~r nm protesto sem fundamento contra uma 
decla.r~o, que ll'llli nãu foi faita., si lesse com 
~lgu.ma lttten<;.ão ar. ' p:Uawas por lllim profe
ridas. 

Eu nã~> affirmei :l Gxistoncia. de tra.na~cvíio 
~lguma elltr!l'a d•pntação mineira e a güyall!l. 
âcorca dos limites ontre Goyaz o Minas. 

O Sl\, S0.\1\.ES:-V. Ex. diSSQ a.ccôrdo: o quô 
ã accJ1·do? 

O Sa. LE:ar>or.na ol!l Bur.gõ~:-A àet~ul.llçãa 
mineira compõo-so d~ 2() merobt·os,de GoyM do 
dous, c .ou. disse O.llCD.li.S qu.e ou e a.lgu.ns dapu
t~do$ mineiro> •.•. 

O S11. So.tREs:-Aiguns. 
O Sa. LEOPOLDo J)E BüLllÕEs:- Haviamos 

combilmdo um meio pratico da resolver-ao l)li!S&. 
questão. 

O Sn. SoARJ::s:-Nã:o h:1 meio pratico pos~ 
siveL 

O Sa, FELlCU nos Sa..-;-ros (cont força):
Apoiado; nem utn.palmo do noss\l territorio. 

O Sn.. Lll:OPOLno oE B(JLBõms:-Ha grande 
díff'erença entre o que eu disse e o que o nobre 
depul:tlào me e:nprostou. Por coru;equencia., 
S. Ex. atirou lll-nçada..s em moinhos da vento, e 
o sen protesto é sem r .iz.ão alg-uma . 

O Sa. SoAREs:-Eu r~feri-rne ao seu dís· 
curso, ~uê se acha impl'esso. 

0 811. GEOPOLDO Olll BULRÕEs;-0 meu:l!is
curso nito con.tém i~so. 
~o nobr~ deputado a.l.leg-ou não ter-me ouvido 

por t~t eu um org-ã.o fmco. E' um engano de 
S. E:t.: e11 fa.llo hail:o propositalmente •.•• 

O Sa. SoAus:-âh! 
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O SR. L:BlCIPOLDO DE Bur.aõ:r~s :...., •... porq_ue, 
.::omo disse ()nobre deputado pelo Rio de Janetro, 
o Sr. Ferreira Vianna, erg~er-se a voz no· seio 
da represel!tação nacional e malcreação. (Riso.) 

O SR. Soinl!s:-Ah! Ficamos agora s?.bendo 
diaso! 

() Sn.L:~tOPOL:OO D~ BULRÕEs:-E é b~m tomar 
nota. . 

Por c~nsequencia, Sr. presidente, a d0.cla.
ração do nobre deputado foi apenlS originada 
por um eq11ivoco. 

6 Sa. SoaUJ::S:-Eqnivoco, não; o seu dis
curso acha-se .publicado, e convido a camara 
para quem appello a lel-o. 

0 Sa. PRESIDENTE: -Attonção! 
O SI\. LEoPoLDo DE BuLHÕEs : -1\qui est:í o 

discurso ('llwstrando): o nobt·e deputado queira 
indicar-me o ponto. · 

O Sn. PRl:SIOEll'rE: - O nobt'e deputado 
pediu a palavra. p·mt uma e~plicação, e peço
lhe que a isso se restrinja. 

O 811. L:moPOLDO OE BuLHÕES :-Pedi a. pala
vra, Sr. -pr-sidenle, para uma reclamação, e 
estoujá t~rminando. 

O Sn. So.utJ::s :..:.No seu discurso V. Ex. disse 
perf:itamt~nte a ~côrrto , e não ha. t"l ac
córdo. 

O Sa. LJ:oPot.no DE BuLHÕES :-Eis o que eu 
disse... · 

O Sit. PnEsiPl!NTE :-Mas V. E:r. està dis
cutindo a questão ; peço-lhe que restrinja-se á 
explicação. 

O SJJ.. LEOPOLDO DE BuLHÕES: -Sim, senhor, 
esta tcru1inada. 

Eis o qae e1.1 disse (Ui) : 

« C:imn l.'epresentante de Goynz, CUlUJll'C-mC 
inforlllar a V. Ex. e á cnm:>ra do estado em 
que s~ acha :1. questão e da solução que eu c 
al9uns rlept~tados por Minas · pret~ndcmos 
dar-U~e. » 

Ora, eu. não sou a dept\tação goyanna, e nl
guns deputados níio são tambcm a deputaçl'io 
mineiMc Por eonsequeneia não lu tr-ansncçilo 
alguma entre a. deputiL !(ão g-oy;una e a wineir&; 
ha apenas a suggestilo de um alvitre que póde · 
resolver a. questã<i ... 

O SR. So.uu:s:-Não póde llnver esse Mcôrdo; 
é contrs. elle que nôs todos p roteshmos. 

O Sa. L:zoPOLno DE B!.lr.Hõ;a;s :-, •• no caso 
que consig-a a adheaão da. deputação milleira.. 

O Sn.. SoaRES :-Não aceit~mos ; desde jà. de
claro a V. E:s:. 

O SR. LEoPOLDo DE Bur.HÕ}']s :-V. Ex. não 
tem procuração dos outros pat·a assim res-
ponder. · 

O Sa. SoAt:u:s : -Estamos todo.> de accôrdo, 
perf átamente de aceôrdo. · 

O Sa. PRESIDE~Tll ;-Attenção ! 
O Sa. LEoPOLDOoli:BULRÕEs:-0 Sr, Dr. Vieira 

de Andrade é o primeiro.a declarar qli.e estu-

dou. esta quC!itão a fo.ndo ; V. E::t. :não a. es
tudou •.• 

O SR. SoAttES dà um apn.rte. 

O Se.. PREill>E~'Ti :-Attenção ! O nobrG 
deput.1.do ped~u a p:dawa para uma explicação, 
mas esta discutindo.essa questão. 

0 ~R. LEOPOLDO DE BULHÕES :-Sr. presi
dente, para 0bedecer a V. Ex. vou sentar-me. 
Dou por terminado egte incidente com a recti
ficaçiio que acabo ele faz~r, su,ste:o.tando sempr~ 
que o nobre deput:1do, não só nào me ouviu; 
como não· cocnprehendeu o q a. e eu. disse. 

O Sn. SoA.RES :- Comprehendi pêrfsitn
mente. 

(Ha outros apo.;-tes .) 

O Sr. José Marianno :- Desde 
hontern havia pedtdo a palavra, não tendo pe
dido usar della para endere~ar ao governo :1. 
solicitação em que fui ~recedido pelo c.obre de
JlUtado, mea. collega de deputação, o que me 
dispensa de adduzir novas comüderações, visto 
que a> apresentadas por S. Ex.. são sufllcientes 
e convincentes. 

O Sa. ULYSSES Va!>."N.~.:- Sinto ter prece
didoaV.Ex. 

O SR. Josi i\LtmA~~o : - Don-me por feliz 
pola precedencia • 

Usando du. pahvra, pedirei a V. EJ;;. para 
que int~rpouha seu valioso <:oncurso, afim de 
que a res[lectiva commissão á resente. com o_ . 
devi:lo pal'ecel' ,. o humilde projecto qlie eu offe.: ·· 
reei ·á ce.mara, em r.elaçiio a cabotagem nacio
nal. 

Hoje que se tro.to. de estudar os meios para 
cons gutl' a prosperida~e d"'s inclust~ia.s do paiz, . 
o governo não pódc ser tud ffcrente a. esta. ques
tã.o, que e>t:i no int ;resse ele todos, pot•q,ue im
llor~r. so.lvnr esle ro.mo d:. industl'ia na.-~ionul dr~. 
rninu do qL1.Q e<~Ü. ::unoaçado. 

Pl:l~O, porl:~-nto, a V, E:;;. <}UC se <lignc obter 
d·l commiss:io parecer sobre e~te proj ccto, nli.m · 
da qua s~ po;;;sa. ab~h· fr~nco debate sobre elle ; 
e desde .i~ declaro quo desejarei ver o meu pro
jecto r~tirado e substi~uido por ou~ro que. me
lho!' attend:~. :is necessulrul.es desta mdustrJ.a. 

O Sn. Ps.zsiDE::-."TE; - A commisaão está pre
sente, ouvht oattende;·& á rechmaçíio do nobre 
depuw.do. 

O Sr. 1:<-.elicio dos Santos 
pediu a prJ.avra p:\ra fazer uma p~qu~n:l recti
ficação a um ponto do discurso do honrado de
putade pelo Rio de Janeiro, que hontem fa.llou 
sobre o orçamento d,\ fazenda. 

O SR. Pll.ESlDJ!lNTE :-Attenda V. E:... que as 
reetificagões são "feitas por escripto. 

o Sa. F:s:Lrcro nos S.a.:-.-ros d.ira poucs.s pa~ 
lavns para não incorrer em censlll'a. do nobre 
presidente . . 

o honrado deputado no patriotico discurso 
'lue proreri~.e em que demonstrou grand~ ~o
rágem civica.(apoiado~), ~m~ctte~ lllll3. me
X,lC ti dão, tratando d~ adlD.lnt~traçao do11 ter
renos diaman~inos. S. E:!iC. dLs&e que.essa ad• 
ministraçã"O :&zendo 11. percepção ac nnpoatos 
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consumiu 82 •]o do seu rendimento e, por tanto I !Mira.). S. .R:>. vem :i tribun:l.. qut~.ndo lhe 
devia ser.auilprimid:~.. S. Et.. enganou-se.. . apraz G o o~ador continua. a ' ouvíl-o com ·toda 

Essa repartição não tem a seu cargo a.. per- a. ~ t !n')tto. 
cepção dosilllpootossobre tel'l"enos diamaoliinos: Be.u depr 'ssa., como dizia, os proprío> mi
li uma reparti<;}ão adm.inis\ta.tiv!il.. Ella. ap~n•s neiros que tiuhtm pedido a supressa:o dos ar
põe elll hasta. publica. os lotes <le terren<:~s rertu ~ rend:~.mentos em hMt1 pubHca., dirigindo ao 
ridos pelos mineiros, e à. collectoria pert:Jnce a governo rept•esent.ações com millures de assi
percepÇilo do imposto. gnalura.s, reconhec :ram qu: era impossivel ga-

E' ao mesmo tempo, póde-se. dizer, um t1'i-· r<>ntir-se a urde[n publica ., a plciflca •n:ploro
bunal de conciliação ( apoiados ) . Resolve ad- çiio de ~ua industri!l, s ·m s clispo~: çiies do re
ministrativ~ente as queslõos que .dependem gnlaroento e o regimen da ad.uinistr tção . Foi o 
de medições e verificações desta.s o muita.;; governo óbrig •do a L'e'"l>gar as ultimas ordens 
outras que diariamente se ·s11scitam centre os a pedido do< mincir~s. (Apa1·tes. ) 
mineiros. Sem esse Jui;~;cs srunmario e de fa.cil E' pneiso lewbr r q11e os diamautcs page.m 
a ecesso ãs partes, ,,,uit:u; desso.s queswcs te~- imposto de e:s:po•t,.ção. 
minariam porconfl_ictos.al'Dlad?s, porque a na- o Sn. ANDlH.n:m FrGU:&m,~ : - Mas niio é 1~ 
~re~~ d:1. ~xpl?rJÇa.O . dt~n.tin~t raras ' ' I)Zes quep:>.g&m. 
1m porta. a J UStiÇ<I 01'dmar ta. 

A legislação dos terrenos tlie.mantinos não O Sn. FJ:~Lrcro o~s SA!'iTOS c~ncol"da. ; mas 
foi ereada para augmento da receita publica, lembra ~~e facto para qu_e ,;e ~ll.lba qu": o go
mas sim, para ga.rantir a ot'lleoo. publica e bar- Y_!rD.O amu ~ mll3mo na. Crt.Se ?-ctual d:~. _ml!'-e:a.
monhar os justos ·interesses clo Estado e dos çao tem ~ucro co o.~ ess l sen:<;}o·: _O d1re•~o ~e 
exploradores. A administração é in~u!l1bida de c:o;:portaçao repres ~ta. a _con tnbutçao do m~ne1: 
e:Iccut.ll-a : sua suppressãoseri3.,portanto,uma ro e ·lb mesmo· h••Je nao c pe_qu na: Ja; fo1 
cala.:midade. grand ·qu ando era prospera a. ln~u.,trJ.3.: e um 

O SR. A:<lDRA.DE FIGOEIR.I. :-Cale.midadG 6 
conservar uma adtninistraçOO \}Ue h~e não tem 
trabalho. 

O Sn. FELTCt'b Dos SA.rrros diz que isso não 
é exa.cto: !io5 e-s.plon.çõca continu:~m feitaS por 
ar~enda.tarios e fD.iscadores, e ã. o.dministraçà? 
compete blnr~r os districtos destes e pôr ~m 
pta.ça. os lotes dos arrendatarios. 
· A lei diamantina. está. em vigo~. 

Com essa proposta o nolire deputado esquece 
uma. restricção que ao plano de economias da 
O{lJ.OSÍç~o conservadora foi fei~ por S.Ex. que, 
alul.s,ee tem mostrado o mais decidido c sincero 
campeão do programmllo. S . E:~:. decla:·ou que 
não propori.'l. desorganiz:~ção de serviço :~.lgum: 
entret:!.nto quor a supressão de uma rep ~rtiçito 
administr:~.tiva. (Ha. um aplll'tc.) 

O nobre deputado pelo Rio do Janeiro reco
nheceu que a renda dos terJ•enos diaw:~.otiuos 
11a.ga a sua. M.ministração; dei:s:ando 1nOswo uu1 
pequeno saldo. Aiado. mesmo quando houvo,sc 
dc(icit en tre a ronda. e as despezas, :• a·lmi· 
nistração deverio. ello. se1' D1:ultida COiaJ.•> utn 
demento de ordom e tribunal adminislràtivo . 
(Apartes.) · 

Afianç:~o ao nobr J deputado que jã tenLàmos 
d~ :~.lgum:~: fórma supprimir aadlll.inistraçllo dos 
ttrrenos dhmantinos . 

~a. l egisi.atura passada, à vista dos clamores 
do5 mineÜ'OS pel.à baixa do; diamant~s e pela 
impossibilidade il.e satisfazerem os respectivos 
impostos, obtivemos que ce•ll:lssem as a!'rem~
ti!Çõe:s de lotes ew. p.-aça publico., tra.nsforwando 
todos os terrenos d.hmantinoa em districto; de 
1:>.\sC~~odores. Esla resolução não póde subsistir, 
porq,ue tivemos r13clamaçi'bs d1 milhares de in~ 
tere1sados. 

O Sa. EscaA.GNOLLE TAUN.l\' dà.. um aparte. 
(j Sn. FELICIO DOS SAN'l'OS peda ao nobre de 

putado, Sr, Escragnolle Ta.llll,ly, q ue o· tolere 
um . pouco, porqa.e està. tra.lan.io de mu.tel•ia 
mnito importante (apo iados da d~putaçao mi-

i r!'!. posto equiLn\ivo. 
Os impo~t,os sobre lo tes e cartas de ía.isca.do

res foram cre:tdos pam. m~11ter n ad!llinistração 
diamanlin,. 

Oro:~. si o n obre deputado r conltecen que não 
b.:l. deficit o qu) h:1 um. saldo de llm. conto e 
.tanto, •. 

O Sa. A!:(DRAD:Z FtGUEmA:-' 1.B •j0 par.l o 
Estado o·82 °/0 p:!.l'3 os empt•egados. 

o Sn. F EL!C!O DOS s:unos:- ... deve ainda 
considcr:.r que si o ~do e pequeno, é simples-
mente pel:1 daea..denei:t. da industria .•• 

O Sia. A:s:OilAD E PtGOI!:tr..A.:- E me;mo por 
est~L· decadente é quon:io pódocont:nuar. 

O Stt. FgLtCto DOS S.txT.>s:-.. . tnas desde 
que o preço dos dio.mantes elevar-se . •. 

o Sn. An•o~ao Cv.1.so Ju:non.-Corno vai se 
elevando. · 

0 Sn.. F1!1.1Cl0 DOS S.~::o;ro>:- .• . tol'eiUOS UIII 
rendinlcnto muito mll.ior . 

O Stl. A.nrsrtt:>Es SPINOLA.: -Apoiado. 
O Sn.. Fr::.1cro DO> SÂNT05 tomou a pala

vra. pa~l\ f 1zor e<tas observa.Ç5e '• pol'qu.e està. 
de accõrrle> com muitas das e•uendus apt·esen
t:tdas pelo nobre deputado ; e por deferencia a 
S. E1:. é que faz a S. b:x. esta <lecl:uação para. 
não votar syUl1>olica.mente contra a. su11. emeuda. 

O Sr. Martiw. Fra.ucis~~:-Sr. 
pre -1deute, protondo .dizer alg=~ palavras 
em respast : a um dos nobres d~puiados pela 
proviucia de Minas, que de modo desusado a.ggre
diu a um amigo p<Jl tieo ~ pessoalmente. 

Não posso, eu o comprehendo, fallando pela. 
ordem, entranhat'-lll] longamente no assum
pto, e mesmo declar..J ~ caw:l.ra. que e$pero que 
passem 03 or<;}3.mentos para, ew vista de docu
mentos incontesta.vcis, demonstr.tl' a. inexa
c tidã:o d:ts argwções feitas pelo nobre depu...: 
t.a.do. 

Não me.sendo Ucito, e .,e.nd.o mesmo u!l1 mãu 
e:l:emplo, ou <l confesso, pertm-bar 11. discUBsão 
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dos orçamentos por su ·•·natul'1lza urgentes, com 
que11tões q_ne por mais importauci11. que ~enha.m, 
não p&.em ter import~acia igual á.qucllas, 
limitar-me-ei por hoje a. breves reftexões sobre 
oaasumpto. · 

As a.ccusaçlíes fei tas pelo nobr>'~ deputado pelo 
15• d istricto de Mina.s ao Sr. Manoel Per&i.ra. 
Cassia.no siio de ordem diveNlll ;. ellt1s vnrsam 
sobre as questões relativas a abolição da escra
vatura., e questões rel"tivas a fa.ct.,s particu
lares, ínls:l.msnte imputados ao Sr. Cassiano. 

Níto sou sus~ito n ' qu ·stão, porque si tenbo 
ideas emancipadoras, compr hendo quanto é 
delicado qu ·rer im ellir r tlpide.toeote :1 id~a 
da.a.boliçKo com prejuizo ftag rante da. proprie
dade l 1gal!nente COlll!titaida.. ( Apoiados c 
ap111'tes.) 

a:~ entre os dous termos um termo m~dio, ern 
qae 111~ compraz collocar-me, a reap·!ito de bl 
tal assumpto : é a homenagetn prest·1da. :i mar
cba. lenta e re:f!ectids.. pa~a o des ·nvolvimonto 
desta questão, rnas ao lllesmo tEmpo a. ·a.ttal\ção 
indispensav·~lpa.rs. com iutere•ses de alta. montllo, 
que não pódern ser ellocrinca.dós. e que si o 
foss~m. o seriam com grande detrimonto para 
o pa.iz. (Apoio1los.) . 

Si peRsa assim, não posso, entretanto, vedar 
a1 Il'ingu~m que recorrendo a.ns meios legaes, 
se bata pela. causa. da liberdade, que é incon
contestavelmente digna de appla.uso. 

Os Sna. ·LAcEm>.>.. \VEa.JSECK. E EscRAG~OLLE 
TAUN,!.Y diio apartes.· 

o Sa. Pm:slDENTE;-Lembro ao nobre depu' 
tudo que eatão paasadOll os tre11 quo.rtos de 
hora. 

O Sa. M.!.RnM FRANciSco : - Eu vou t&L'
minnr. 

Combatendo as opiniões do um collega nosso, 
mas, trato.ndo-o com tod;J. o. considera.·~ão. corno 
estou fazendo (apoiados), é clu.ro que isto ,Je 
modo alguro. póde prajmlic~r a su \ l'eputa.ção, 
nem ta.mbem l'i>d>lr-lhe o diNito que tenha de 
fallo.r sobre o ~ssompto. . 

Eu decl&ro o seguinte: o Sr. Manoel Pereira 
Ca.esio.no debateu por estas lJ.Unst'õês de libel'
c!Qdl) · por::~nto os tribunaes compe~ ·Jites pa.ra. 
110lvel-a.s, e encontrou ahi, em favor da. sun. o;>i
nião, opini3es a.ba.li9a.das, entre outrxa citarei 
~ do Sr. desem.barg'l.dor Ol~ga.rio Hecnlano de 
Aquino e C;~stro, que então funcciona.va na. l'e
la.'}iú de S . Paulo, quando a. questão se agitou, 
o qllAl é incontest •velmente um homem qne 
tem no~a.veis estudos em materia de iurispru
denci& (apoiados), e que, entret:l.nto", opinou 
em favor da opinião sustenta.da pelo Sr. Manoel 
Pereir 1 Ca.B!i~no. 

Qo.anto ásof.ltt•as a.ccusações dirigidas contra 
este cidadão e um parente s eu. eUas ae expli
cam pela. é~~ em q_ue occor::eram os factos, 
e que foi ~co depo~ _do moviwento de 1842, 
quando as p~tx.ões pobtlcas estavz.m a.ceerc>das 
e quando não se tinha. nas lo•alidadGa do in-

: terior aangue frio e e :lrna sufficientés para 
poier a1·aliar O mereéimento do odverBario; e 
r~sbtir â a.cçio dns 1lai1.'ões pe.rtidu.ria.s. · 

O Sa. C.usUNo ó um ciu,.,-dão tnuito e3ti-
mado. · 

Não tenho presentes os documentos indis
peusa.veis para a discu:ssio, e acabo de ser a.d~ 
vertido pelo Sr . presidente de que a. h ora. está. 
esgotad~ ; m:ts em tempo opportuno pedirei 
licença á. ca.ma.rn p:l.l'a debater a. questãô, e 
em presença de documentos incontesta.veís. 

Por ora. limito-me a esta. reclamaçã:o, em 
que creio aiío ter de modo algum nggravado o 
nosso. collega (apartes), reconheee!ldo, . entre
ta.nto, qo.e não é de bom aviso virmos no reci.D.to 
da c .>m~ra. b.1 ter os adversarios, com ·<~,uem com
bat.emos nas localidades em que residi.mos,por
que niio temos em geral a calma -precisa, o 
sangue friQ indispensa vel para discutir estas 
quesl.ões, e nem meemo temos este conheci
mento geral ll.e todos os negocios do lmperio 
em que se ~orna. notavel o. m.eu nobrG amigo 
deputado por Sa.nt:\ Ca.tb.arina, sempre prompto 
a tratar dos n egocias de todas as provincias, 
no que provoca a nossa. admiração. (Apoiados .) 

PRIMEIRA PARTE DAORDE111 DO DIA 

Continúa. a discussão do orçamc.nto da. a.wi
cultura. 

O Sx- . Xgnacio Ma1•tius (pela 
ordem) req o.er o ence!'ramento da. discussão. 

Posto a votos o Nqueri.mento, é a.pprova.do. 
Pro~edend.o-se â. votação das emondaa são 

approvadas as seguintes : 
Da eomrnissão ao§ 7•: Em vez de 100:000$ 

plr& au:rilio á~ escolas praticas de agl'icultura 
o p!lra a de veterinarin, diga-se-'-150:000$000. 

·I à em : Etn seiuida ás palavra.s-3 escola de 
veterinari;~.-diga.•se-sendo estabelecida. na ci
dade de Campos urna das escolas agricolas.
Sa.la das sessões em 2 de Agosto de 1882 . -
R. P~~oto. 

Ao§ 15: Em ve~ de 1.492:i87$280,digo.-se-
2.052:i87$280, para o prolongamento da esu.l
da. <lo forro de Natal a. Nova. Cru~. pelo va.lle do 
Jund~b.y ã villo. de Ma.ca.hyba o dahi bifuroan
do-sa para :1. do Ceará.-Mirim e cidndo do Prín
cipe, na. provincio. do Rio Grande do Norte. 

Sala das sessllea enl 27 de Julho de i882. -
S. R.- .Bc:erra 011.ualcanti.- Targuinio de 
Soi'~a. · 

·.Ao § !9: Fica o governo autorizado n. doa
pender 30:000$ com a. conclusio dos estudoa 
para. açudes na. prorincia do Ceará 

ldem:-Obras publie&s. Em logar de 60:000$ 
- lei11.-se - 22i :000$. destinados ~ substi:
tuição do materisl empregado no melhora
ment~ e conservação do Porto do Reoifc. de 
accõrdo com o or!1Brriento apresenodo.-S.R.

_Henril[!~6 M arques. - .A)co{oradr~ J.r.mior .
Ulysses Vianna. - Sou;;a Leao. - Jose Ma
ria>lno. - Gonça,oes Ferr8"::0a. - ManoeL 
PorteUa . _ 
. Ao n. 21 ·(11!Iditi-n) : Acrescente-se-30:000$ 
para ~Olll!trucçlo da linha. da. Cruz Alt:1 fio Passo 
Fun•lo, passando pela Soledade, no de R10 Grau
de do Sul. - S. R. - Sala das ··se.asões, i de 
Ago;to de i882. -Ribas. · .. · · · 

Ao§ 22: Acresc0nte-se i20:000$, -para..reno
vz.ção do do contrato: com a compt~.Ubà coloni-
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aadora de Hamburgo de 1849, podendo o mi
nistro rever o mesmo contr-~to. 

S:t.la das sessões, 31 de Julho de 1882.-E s
c+"agnoHe Tattnt•Y. 

Ao§ 24 :Accreseente-se a quantiD. de 12:000$, 
para a navegação a V3.J?<lr n os rios lg-ullossü e 
Negro, na provinci& do Para.nã. · 

Idem: Acrescente-se:> quantitl. de 24:000$, 
para o. subven~o à companhi•t Sergipnnn. de 
reboque, afiro de faer o serviç.o de rebocagew 
nas barras de S. Christovão a Esbocia, com a 
condiç.ão de empregar mais um vapor. 

Idem: Em ''ez da deducçi(l de 9G:OOO$,diga- se 
- 90:000$000. . 

. Fie:~. ele-vl\da & 155:~ a subvencão i com
p~nhia Bo.hio.na. de ll&.veiaç&o, sendo obrigo.d<l. 
a me&lll& eom~.a.nhb a m:.odat' os s ::us vapores 
aos portos de :santal'ém, <Ãmamti, Barr:~. do Rio 
de Contu, Alcobaça, Bclmonte o Sauta. Cru?., 
:ficando aupprim1da. a subvenç!ío p·•ra o l!ar\·i~.o 
da. navegação do Jequitinh.onha, logo qoe fôr 
rescindido o contrato pa1'a essa Da\'Ogl çtio . . 

S. R.- Sa.l<l. das sesSÕes. 31 de Julbo de 
1882. - Antonio Ca:rneiro da Rocha. - Frcm
cisco Prisco Para.i:.o.- RodoZph.o D11ntas . 
Ildc(onso tk Araujo.- F , Sod>·ê.- .Rodl"i
gucs Lima.- Ju11encio Ah;cs .- Barúu da 
Villo. da Barro.. - Araujo P inlto. 

Ao § Zi : Augmente-sa com iiO:OOO$. 11a.~o. 
melhoramento;; da fabrie~ de S. Joào d~ 'lpll.
nemá, durnnte o exe1•cicio. 

So.Ia dns sessões, 31 de Julho de 1882·. - Be
.:crra. de Me!lezes. - RorLri!JUB$ Pei:&oto.
U~ysses ViaM1a.. -F. SotlriJ. -Rodriguc:; Ju
nior. 

Ao § 32 : Diga-~e, in {ine : Ficando o go
verno autorizado a conceder gat'll.ntio. Jn ju~os 
n!o e~cedente do 6 °/0 sobre o capitnl maxi<uo 
de 20.000:000$, ou a conceder toullvtlnç;to kilo
metric.:l. 6.'! colllpa.nhi.o.s que conlltruireol estMdas 
de ferro...J...!lS>.~.tJlrllUl~-~,~46·i·"U1!'·~ • 
Set<.>inbro de ·1879. - Salad:1s ~assõc;, 2 de 
AGosto de 188-2.- Bez~a de lt{cnc:;es.- Be
;erra Ca11aZcanti.- .R. Peixoto.- ~tt~tonio <le 
Sigucíra.- F. Sodre.-Ulysses Vianna. 

D:l.S d~maia emendlll, uma.~ aio l'ejeilad:IS e 
outras consideradas como ndditivos. 

O yrojecto usiJn emendado é approva.do em 
3"' diacaasão o remettido á commi.ssão de redae-
ção. 

Continua a 2a. discussão d1> or~mea to do mi-
nist&rio da. f~enda. . · 

O Sr. Visconde de Pa:rlina
guá (presidente do comel.ho):- Sr. preBi
dente, o tempo urge, e t:>dos nós temos nec~ssi
dade de aproveita.J.-o. Por isto, nas respostas 
que me proponho dar aos honrado i dep11 ta.dos. 
que se OC6upa.ram · do orÇ<\mento da. fuzenda 
não entrl\rei ezn grandes e:.phma~õcs, limi~n: 
do-me ao que for indispensavel, para aatia.úzer 
a SS. EE:x. 

Janeiro qaa oneetou o deb~te . me dirigirei a. 
outro illust.rado deputado pel:l m ·· sma. provin
cia. qu·, ta.mbom fallou. sobre este orçamento, 
para agradecer-lhe os comprimentos que· me 

. expressou vela forlu.rl.u. que tive, conrorme
diss !, do organizar ministerio a. 3 de Julho, 

. não b.a.venJo podido fazêl-o :J. 17 de Janeiro. 
Mui lo me penb.oram esseli comprimentos, quo 

tomo em boa pr>rte; mas, como S. Ex . pareceu 
~,. t ~11.nhnr sern·llh:\n te fot·tuna, ou, por ou. tl'a, o 
h' cu :tlno.lruentc conseguido o que mefõra 
im:)ossivel e111 Janeiro, devo recurdar ao nobre 
deputado ctue a s r azões da. minlta reeul!a, 
quanto à organiza.ção ministerial, na prillleira. 
occa!lião, a~si.m como as que me det~tminarl!.lll a. 
acceitar :1 hon.rosa missão de formar o e.ctual 
~abi note, Í OJ'Alll. por mim maniíest.adas, com. 
toda a fr:m ~ue:r.a., perante o parlamento, em. 
discussão espi!Cio.L As explic~çõea que dei, 
ÍllAQado neilu1, eu ~s sopponho s!l.tisfact,ria.s. 

Naquelh occasillo havia um illustre cidadão, 
clcva(lo a presidente dest:l. caw.at·a , o qual reu- · 
nin as adhes!S~ espont!lne:LS da maioria que o 
elegêt·.<; e eu, como não sou lCYl!.do pela. ambi
ção Jo poder, de~"i:1. 3-C •tnp'lnh:l.r 1 opinião, que 
D3turulm~;~ntG o in lic~yu. p:o.ra o desem penho do 
hom·oso encargo que m') fóra coa fiado . 

l{esig-1lando o podet· esse digno cidadão' em 
ccnsequencio. do um>\ vota.çiio da ca.w.ara, en
O't:rregnei-one da incuroiJenoia. que ant.erior-
mnnte, a. per. ar meu, declinãt·n, e n llo sem hesi
tRç~o; po1·que sou o prirneü·o a l"econhecel' que 
ella ó superior .às minhas forças (mt,itos nao 
apoiadO$); mas, não (['JCl'endo •·ecUSlJ.l' um sar
\'Íço que se, exigia. de mim, e, p:uooce-me, não 
tinha o direito de ne;ar :oo meu p~iz. e iloa 
meus amigo~ (apoiados), & estes me dirigi, o 
da parto dolles encontrei as m:üs anim:~dom~~ ~· 
csprcssilos de benevolcncia o <'POio, CoitO 
n•sim de que elies me ajuda.riam a desestpe· 
nhnr n. t."l.refa. rue resol:~:.u • .:u:cnit::t.l..a. - ---
. ' 'O'i1o1iTõãepUI.:idon:'to tem razã0 quando sap
põe que no progt·:t.mm!l. do millisterio se pre
scindi o do concurso da minori~. 

Não. Eu declará ol'.pl·ossallll!nte que me 
bal'ia de esfor~r por mau ter o apoio poli lico 
o espontanco d11. maioria., contando t.ambem 
com o v:Uioso co:ncurao da uobre minoria, no 
terreno neutro, p:1r:1. a solução du !!'l'l'ndea 
quostõ •s avciaes em que qaasi todos estio de 
accórdo, e das quaes a.s mais importantes são 
seguramente as âo or~.amento. 

Neste terreno eu devia. encontrar os nobres 
deputado>, e rece1>er delles aquelle aurilio que 
a oppos1ção tamllero:casturna prest~n· ao governo. 
A opposição é um elemen to do governo, porque 
mes1110 quando resiste, apoia. 

Não levarei,. portr.nto, a mal as observações 
dos nobres deputados. e antes as agrndeço, pois 

. o 'lu e nós lodos d~j unos é que do corpo le
gislativo saiw leia perfeit.JS, ql!e o orçam~nto 
seja o melho1· qae pos=oa ob~r. 

Seguirei . neasas resposbs a. ord~m em que 
ae pronu.nelU:\m os n obres depubl.dos a. quem 
me refiro. 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro q~e 
enc:e loo. o debate, não direi qae se mostrou 
apai:ton:~.do, was foi sobre modo inju~to quan
do ~UP.IJ?Z qu1, procla.ou.ndo a necessidade do 
equil1br10 d&.i finanças entre a receita e a dea
pez.a, mostnvnmos pelo.s actos o contrario. 

Mll.e, antes ae occupar•me com. o di&rurso 
do honrado deputado pel..~ provincia do Rio de 
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O S11. C.l.li.VALHO REzENllm:- Apoiado. 
Fez jnstiça completa. 

O SR. VrscmmE DE PAII.ANAGUA' ( presi
dente . do ~:oase~ho) : - E' uma. injustiça que 
faz o nobre deputado a.o governo e á camara. 

O SR. ~Dl!..ADE FrGUEmA : - Ella acaba 
de dar uma prova do contrario na votação do 
orçamento da agricultura. 

O S11. CA11.V.I.LHO REzENDE : - Apoiado. 
O Sl\. VrscoNDE DE PAlUNAGUA' (presi

dente do co.nselho) :-O nob1•e depntado foi 
além ; declarou que semeihante pertcrbaç!o do 
equilibrio financeiro deviam os attribuir ao 
systerna eentralbador que domina;·a no p ,jz. 

Disse mais, que :não pod.iamos ter :finanças re
gulares por causa dessa politica de per:fidias e 
de mentira, que predomina no pa.iz ha mais de 
-4.0 annos. 

O nobl.'e depotado, repito, foi aobrema.neira 
injusto, porque, intentando ferir-nos, descar
regou ma.i! profundo golpe llO seu proprio par
tido (apoiados), por isso q_ue, nesse lal:'go pe
ríodo aresponsabilidade do pôder pertence, na 
lllaior parte, justam~nte a.o got-erno do partido 
do nobre deputado. (Apoiados.) 

O SR. ANDRA.DE FrGuEIII.A :- lseo prova 
que elle não estã. apaixonado, que é sincero na 
apreciação dos factos. 

0 Sr., VISOCONDE DE P Ali.ANAGUÁ (presidente 
do conselho):- Eu, pois, protesto centrá o 
nobre deputado, em defesa do seu proprio par
tido (afoiad.os), que não merecia uma. a.ccusa
\'io tão m:d cab1da e· mesmo tiio CL'uel, como 
S. Ex. lhe fez, . 

Foi por isto q_ue diSBe que, si S. ij:~;, não foi 
n paixonado, f01 sobrem a.noira injosto, porque. 
pt·etendendo ferir-nos, ferill princip~lmente o 
se!lyarti~.~- -·- _ .. ·-·-

0 SI\. iU;Dl\ADE FIGUEIRA ; ..,-Mas elle collo
cs.-se aeÜna. disso. Julgou UQJ SY$16mB. ; não 
a.ttendeu. a espírito de pu.L·tido. 

O SLi. FERNANDlll Dlt OLtvEuu:- O paiz 
nlto está ha.bituo.do a. ouvir tl!,as -verdades. 

O Sa. VIsOONDIIl DE PAB.ANAGUÁ (preside1~te 
do oon&e~ho) :-Si ó 1·eal a alludida mystiiica
ção da nossa politica durante um tão lãrg-o pe
riodo, certamente 11ão póde ser ella attribuula 
ao partid 1 liberal, ma.s :i.quelles que pela lei da 
interpreta.çã:o eercearam as franquezas provin
ciaes (apoiados), e que pelu. lei de 3 de Dezem
bro sequestraram alibeJ.>daàe individual. (Mui
tos apoiar! os.) 

O SR. CAII.VALl!O REzENDE : -A melhor 
lei que temos tido até hoje, e a mais completa. 
(C'ont~staçiles.) E' um Ill.Onumento legislativo. 

O Sa. VrscoNDE DE PAZt.."N.I.Gu1 (pr-esident·e 
do conse~ho):-0 nobre deputad<!, si quizesse 
entrar nesta discussão com toda a ISenção de es
piri to e com a elevação do grande ta.lento 
que lhe reconheço, poderia explicar a. pertur
bação do nosso est 1do financeiro por outras 
oa.1l!l311 diiferenles das que assignalou. 

Concordo, enlretanto,,.com o nobre dGputado, 
q nando, referindo-se ao nosso meio circulante, 
ahi procura. achar uma. dessas causas. Entro 

·v. m.-40 

ellas, porém, não Il!e pa.reee haver suíliciente 
razão para compreh.ender-se a centralisação 
administrativa ; e, si ha, o nobre deputado 
deve lembrar-se de que no progra!D.IJla do pat-
tido ~iheral está a grande idcia da. deseentra.li
za.ção administrativa, e que um dos·empenhos 
do governo actual é apresentar, ssnão nesta, 
na sessão seguinte, algum trs.ba.lho a respeito, 
no intuito de fortalecer o elemento provincial e 
Q municipal, attec:ta a. base de uma descrimi· 
nação melhor das rendas. 

0 ~R. ANDRADE FIGUEIRA;- Si a lei de 3 
de Dezembro s~questrou a liberda.de, V.· E:z:; 
deve propôr a sua revogação. 

O Sn. VrscoNnE· DE Plli.ANAGUÁ. (pesitlente 
da conselkC~):- Esta lei jli. sofi'l"eu muitas al
terações. A policia. e .a justiça.;que por ella ea
tanm confundidas, foram separadas, e alguns 
outros defeitos que o partido liberal sempre lha 
nolílu, corrigiram-se JllL ultima rdorma. judi~ 
ciaria. 

! allusão, pois, que :fiz à mencionada lei, nã:o 
deix:a de -mostrar a injustiça da apreciação do 
nobre deputado. 

O SR. FERREIILI. Vu .. ."'iNA :- Peço a palavr& 
para responder. 

O Sa. VISCONDE DE PARANAGU:A' (preside~te 
do consellw):-Com o .noli>re deputado, j!i o dis
se, estou de accórdo, quando descobre uma dai 
causas principaes da.s nossas difficuldades finan· 
ceiras no m.oio circulan.te adt>pta.do no pai•, 
porque, cmquanto tivermos um meio circulante 
tão defeituoso como o que possuimos, não po
deremos contar com regularidade na.s tran.s:l.c
ções, cem a :fixidez dos p~e\i:os e dos valore~, e 
h~de haver·consla.ntes osctllaçõeil do camb101. 

As observações que a· este re;paito foJ."am fui. 
tas pelo nobre deputado a quem. estou respon
dendo. assim como pelo nobre d~putado Sr. Dr. 
Andra.d'6P"igueira, encontram·· 'aa -m1mrif'pirne
l?leno acolhimento. Hei de prestar a devida tlt
ten~io a. este assumpto, procu~ndo assentar 
as nossas finançus em uma base solida, da qual 
segura.mente não pode deixar de fazer parte o 
melhoramento do meio citcuhnte. Devemo• 
consolidal-o, dar-lb.e maie consistencia. Sem 
isto não poderemos contar com finanças regula· 
res. 

OSR. F. BEL!ZARro :-De que maneira 1 
O SR. VrscoNDJil DE PAMNAGU.\. (p1·esià~nte. 

do conselho):- E' um ]llano que n'ão póde ser 
apresentado de iDl.proviso. O nobre deputado 
fól'a. desmasiado e::tigente, querendo que eu e:t· 
pll.zesse tlll plano neste momento. Pl·omet_to, 
porém, considerar mui attentam~nte este ag.. 
sump to, pois comprehendo q u~ e d:ver . nosso 
~crm· delle nas c1rcums tanc1as díffice1s . d:.\s 
nosst~os llna.uças. Ha combina.ções que pod 'MS.:U 
obvia.r MS inconvenientes que pt\recem provtr 
d~ falt!l. d~ recm•sos com 'iue lutamos a.ctual· 
mente ; om todo o caso, não e p;eciso esperar 
pOl' ess~ g-randes sobl'as de rcca1ta.. . 

O Sn. P:ElUIIltu DA StLV..I.:- E' preci!JO o 
cq11ilibrio do orçamento. 

0 Sn. VIscoNDE D:S P ..uu.NJ.Gu.i (presid'""' 
do conselho):- E' preciso . o eqllilibl'io do oroo 
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çamento e que o goyeL·uo não exceda. ao .q11e .t tido_ de que hwin s~lJo entre a re_ceit_a ordi
fõs.- votado re;;lua.ndo a yérda~ M ory:v~el\to. \ nar1a. com.pc.raili>. eDro. a. d~spezll Ofd~ll.l'la._ 
Por~nt~, prop~mo-nos a comba.tev ~sta chaga I Portanto dahi_ concluo ~u _que, s_i o ~sta~o 

do p.>pel-mocda; L'ecalhendo-o paulatmamcntc, 1 das nossn.s finança2 não e h.songc\l'o, Sl DQ.G 

eu entendo que ~e póde zn~lhora.r o nosso m~io po:l.emo.~ qualificar de prospa1·a~ as nossas :fimn
cil·cub.n t1 o offerecar assrm uma. base sohda ças, ser1a uma sem rnã::> o.cred1ta.r qu~ esse es
pa.m :\ p1·o~pedd~·le das nossas ftn:l.nÇM. tado li assusta.dor. Si _o go~e~no e as e:m~ras pro
. 0 Sa. F. B ELIS.UHo: _ E' 0 progmmmll cederem com o d<~ l'ldo t1uo e patno_t1s~o, as 
. 0 ll.nn.o · · · · n011s~s fi.nanç1s .. podem· melhorar a muLto. O 

p.•r,.. • . . . g"OI'Crno, impondo-se, como se impõe, o dcvo1· 
O Sa. VrscoNDE DE P.-I.RANAGU,\. (presttknte de nito s!thir dos meios q11e f~retl\ votado~ "?elas 

da oor.s~lh") : - Declarei que não me com- cam~ras, porque entende qus a verJ.ad~ do 
prmuet~l"- no curto espaço de tempo qY.e J•es~a. orçamento é, com~ eu disse no meu prog-l·amma, 
de aessao a a.Jlr~s~n.ta;r uma .reforma de t3.0 a pedrâ angular 1b uos>o systomã; a9 c1tm~ras 
gl'l).nde Dlcanc&; e o nobre deputv.do cempre- pela sua :piis.-te cstttd~ndo :is necesúdades do 
,~endB qu.e,_ n~o tendo ~u de apresental.-a nesta paiz e dohn·:!o convenient~mente os serviços 

· &eSl~o, serJa.lllCOnl'enlent~ en.trar 11os des~n-1 que silo indi~p~nsaveis, podem facilit.al' esse 
vohtn.entos qne.S. E:s:. pretend<:!. desidtn·atum, que é de todos nós. 

O nobre deputado, fiU~ se mostrao tão severo I . . . . . . , · 
nas suas apreeiações, inculcou que o mini;- N.io .acoroçom'el Jamais o ~n~mf;ln_:o .ln-
terio e 0 th~tllu~, no inlen.to de muUir 0 1 const:l.erad? ~e des!Jeza~ nem.a.dun;m.lnça.o lJl\

. povo, converterJm. em saldos os Cl'editas, e-~ p:~;lante ~e :mp~~tos.; lSto cleL;a;·w a de~c~~ 
;•jantou mesmo um trecb.o do relatado ?-o m~u bvlt?, _o c. ed1~o ~o,. Estado:. cr~d1to 9-~e e ~ 
hourada•3 ntece ;sor, que )h~ pareceu ct1gno de me1hd~, o theunomdro ~a 11gu.za nnc:onal c 
cemara. E' este (Zê) : « Com o accl'escimo d"' que nos tlev.;mo~-~~ht•, ;)~mofo quJ,_ daa.a quál
receita que se c~pera no exel'cicio corrénte, quer clllergenc1a em que s~Ja pl'C~?lSO cmpre
seria não p~queno 0 saldo que passariaM fu- ~al-o, elle não s~ acb.fl compromettiJo. 
turo a.n.uo ftn<ln~eiro, si hou1esse o s-overno Não quer~mos entrar ngssa politica fatal dos 
effectua.do a.s operações de credito autorizadas emprestirnos, âssig-n!iladã e cstygmatis:tda p~lo 
para o custeio dos se~viços mencioua.dos na. n.Gb~!. deput,\do que em. primeiro logtir fallou 
hbella. D, da respeetiva.lei do orçrunento.~ no ptesen.t~ debjte, c que foi secundado pelo 

.Não vejo nada quo possa cn.us~r a estranheu nobre deput:ido que hontem occupou tão utL· 
ou o reparo do nobre deputado. · R~almGnt~, é lhúnteme n b todn. a sessão. Não segaircmcs, 
ums verdade qae, ~i se fizessem as op!rações t•epüo, essa potiticá f·•.tal dos empl'~stimos; 
que fon.m aut!lrizaaa.s para serviço~ esp3ciaes, to(!avla, est:J. sub~nt~n:lido, qu1 cu não prc
cm vez do o~ç:~m~nto a~ encct·r~~· oom um de~ screvo em ,nbaoluw os empr0stimos, qu~nüo o 
ficit, cncer~ar-·•e-ia com u.m s •lda n(ll; del!pezil.S s~ni'~.o '.la divida c o .ta àmortiz'•ção poss·.\m so.r 
ordinarias,vi.sto qu~ se distrah.iram fundos par'-' feitos pelos meios ordinarios. 
o p~garnento de verba.s que ''governo tinh·t au- Um pll.iz. novo, como 0 no$so, cheio ile tantos 
torização d'3 s:~.tisfnzcr medhnte op'r.lç<:í !s de e ndutir~J.Yeis recur<os, não póde dei::s:ar d~ me
credito. Eis porque, orn vez de stldo. appa- re~~r do govet·no tod\ att<m~ilo 0 esfCirços ~ou
receu um. ~ficit, denta$:.. a. r~weitat· e desenvolver semelhantes 

Sí o th~scnro_, na confecçã~ d:t.s syn·lpMg, dos recu:•sos Sabemos que cssl~ des;:>ezas feitas 
bs.lanços e m:1.1s docnmentos quo sã· "J\l'CSen- par·:~. o in··retn·,nto d"- riqueza pu~lica, da agri-. 
iados a.1;, corpo legisla ti v ·, :!li<~ dP.clarass~ com cultura. d:1 industl'ia, d:~o nossa vbçiio forre 1 e 
tad:l :1. individ11~llo :\ proveuioneh d'l~ .l\n\wi~ 1lo ~uts.-os a, rvi.Çlls que importam verdndciros 
l'OS .recolhidos, si os ong!ob~~ac e 1·epres~ntasM melhor:..mentoa, ,iio de.;o(!Zas repr.Jducth:as, que 
como r·oC~Jitt', razão teri!\ o n· brn dcru~ hio de Mtua.r sobre 3. e1pansão d 1 re~c1t:1., que 
ta.do; m~s. d~s~o ~ull esta cacl'Í~tur.1S.ão á feita. hão ddecundas.- novas fontes de rend~. 
rcgulru·nre:nt~, mdtc:J.ndo-sa ~ ong-en1 d1.s qan.n:. · OSR. F. B:&LIS.IJ>.to:-Si foram r,,zo:weis. 
ti~s que ~iio rccolbiclas a.os eof!'cs,o no"bre de pu-
ta.cb nito pôde dizer que, com o fim d-3 illudü-.. O Sa. V1sCO!'.'DE DE PARA:s'AGIÜ. (presidente 
se o povo, se oon.fundem o~ recuJI~Qs c~m n. <lo co;tse~ho)~-N:~lu'l'-a.lznente; llio lue refiro a. 
rend1. Ia~o não.ac dá. outras. Não animaremos de modo algum em-

As quantias p~veniantes da. emi.;sã·.} do \\))o- prezai impensadas, imprud~utes, mas aquelhs 
lices, de bilhetes dQ .th<!s)\ll'o ou de outras ope- que te1lham um .firo de reconhecida utilidade 
raçõ~s de cr.}dito autoriz~das. sã') l'ecur~os, in.- publica· · 
c~ntestwelmen.tê; da m~sma sorte 03 deposi.tos Si com os nossos recursos ordio~rios puder
de coft·o de orph.ii<Js, das cah:as economic;:.s, elos mos fa~er face a qualquer compromisso, eu niio 
bem de defantos o 11ousentes etc., são tambem v~jo par que 1·azão ha1•emos de por 11m Cl'avo nà 
recursos. como o são aquelbs 'lU) o govern~ rod.t do progresso. O que e preciso, é procedes.
obtem por meio d~ exn!westin1o~ compe~n.te- com túda aàiscrição e pruàenci.á a este respeito; 
mente autorízados.. . · J ~· d.~.'ià~ 51u~ o _go1•emo ss. contenhs. nestes 

~Ias o que é 'J.U' se <lisse 1 Diise-se que; ai l JUS.taa hm1.t':l~· na.o ~e 1'óie ~"J.zer. qu~>, ::band.o-: 
as de~pezas para serviços cspecilcs se tivessem 1 n:u~d? a poht1ca d·:. econ.on:ua, elle se hinça lill. 
elf~ctuado pêlos ntilios autoriz~·los~ l'esulbria. ~ polrt1ca fatal dos cmpr.;shmos. 
um s1>ldo ; i~ to à, qu ·~-~;~c c:;nfiriDa.r o que já no J O Sa.. ANDRADE FJGO:EmA : - O que temos 
rchtorio anterior ~e havi:~- Msever:z.;lo no sen- . feitn ó pedir empra>tilli.o para: p!ig-ar jutos. 
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O Sn. YISCONI>E D.E P AR.á.N.I.GU Á (presidente 
do cotuellw) :-Não, isso c u acho con:lcmnâ
vl\l. 

A' visb. <h demanstr:tç:io feitâ p los mnpp:ts 
do thesou r.:>, constanl9s Jo ultimo rcl v.torio c 
bem assilll do que f Ji apres~nt !dO Olll Jan~iro, 
reeonhcce-se a existcncia d~ um s.tl lo cntt•e à re
ceita ardi nazia.ó a d~sp?.z~ Ol"Jinttrili'.Mas o nobre 
deputa:lo p<llu ··provinciá •lo Rio de Jnn':!iro que 
encatollO debat~.<:.miU!"<l t tmbem a distincçãn do 
receita e dsspez1 orlinâriá G extraord.inada, 
inculcando a ind.tl. que é ess., m •ii s lltn uteio d;J 
ilhxiir o povo. Entretanto, s·Jnhores, t:J.cs de · 
nominações têm sido oS!ii>ls om outro3 paizeE, 
e entre nós, são ::\tê ~:rigilas pelo parlamento. 
As daspez1s orli.náriàs são o.s "estin~ .as ,, ser
viços craa~os nm viríude de lei e de ~uo não s~ 
pó;le prJs cin:tir; as dC-~p"zás e~traor·clrnarills são 
par.1 serviços especiaos, marcando·s~ annua.l

. m3n·t~ o gf.'antum a empr·egar nella9, conforme 
os recursos de que o p~iz disponho.. 

Assim se faz todos os 11nnos ' a respeito d~ 
estraclaa de f orro e de Ollll'as empre1.a.s de ut.i"
lili-tde po.blica. .As cam 1.ras que exerçam to:!a. a 
sua fisealisação; quando entenderem que ·os 
ro!JiOS ordin.1.rios · não bas t:tm para satisfazer o 
s~rviço clá divida; que se oppGnham; ou, ~i o 
paiz, não obst:mte, julg~ ·conv~nientes melho
t>ame nLOs de tal ordern, que .não lu como dis

-peils:ll-os, e.ntiio criP.m-,se l'ccursós, e esses não 
podem ser outros ~en!o os impostos. 

O Sa_ DuQUE-ESTRADA TEIXEiaA:-Só im
po~tos? 

O SI\. Vxsco:sD& DE P ARANAGU..i. (presidente 
do conselho):-Sim; porque ont\!ndo que não se 
deve la11.çar mão ch 0p2rações de ·credito para 
pag-ar juros de emprestimos. Si os ·melhora-· 
1uonto3 são rle tal naturc;:a que conatituam um 
"arviço ituprescindivel, o p:üz, c:n fr:lnte desta 
i ndeclio.~v l necéssid!\d·~. não s~ rccllse.rá ao 
sacrttlyi o, antes J.c bom grudo- a élle se su
oi tarà. Pa.reo~ isto ineout~sto.vcl. 

O Sn . ANDRADE FIGITErllJ,: -0 pai r. car~co 
ser dirigido pelo g·ovwi10 e o govoro.o dove ter 
o ~u pl3.oo·. 

O· Sn. VtscoxoE DE P A.U.\NAGUA (llt·esiclenle 
do ccn~selho):-0 · nobre deputado disse-nos 
que os i mpostos sito por tal íürJJla oneroaos,que, 
se;uudo 11ma. ta'belli do um dos relatarias apre
sent1dos. 175 •. 410 contribuintes !lào sa.tisfize
rllm s~QS àeb1tos. 

O Sa. ANl>RADE F!GOEnu:-380.000. 
O Sn. ·vrscoYoE DE P"uüNAGU,~ (presiàente 

do ccmsetho):-.Mas cu:upri:l. ao JlObre de 1m ta do 
d~.J.Jon-;trar que a falta de paz-~motlto procede 
de serel)J os i1uposfos onerosQ!;I; porquanto eBsa. 
falta pot si sô nlío i11duz a crer que os im
postos não satisfeitos eram super jores às força.s 
dos contribuintes. · 

s·i o n obre dopubdo entrasse em ma..idr e:;:am~, 
r econhecer ia que muitos colloet:l.dos não 

Jlll,;1ll'iUll por d:!scQ.ido, e uma .l!'l'all® [IS.l'l& l>Gla 
· re~ugna11cia: que h,a de satisfa.~er iinpostos; ·de 
.dar a Cesar o que e de Cesar. ' · · . · · 

A blt:L d<:! 11agamento, pois, niio 1)óJ.e attri:. 
.. buir~ae ::r.o facto ele serem os · . im~ostos. doma-, 
s~\\drtut~ntc · p!!Sá~os. · 

Os175.000 ou380.000 individuas acciou~:los 
pelo jui;~:o dos feitos, não o são, por ca.reucia. de 
meio~ p:.•ro. pagar imr;ostos eoro que não podia'u 
carregar. 

Esta. a~cusação. porta.uto,. não t.:!m a. rroer:
·de~cia. que o nobre detmtado lhe quiz attri
bun·. 

Analysando o nobre d~putado a.oj despez~s re
rpoduetivs.~e impro.duetiva.s a qlle ogoverno.ap
p!ka a re~eita. p11blica, e~pecilicou varias ramo; 
do serviço, mosb·ando que todos elles são impro
ductivos, embo~a tenham qualificação Op[!O.Sia. 
.Ãjl<lntou o telegrapbo, a estrada da fer ro de 
Pedro li, o correio, a:fabl.'ica de ferro do Ypa
new.:L e oul.Í'Os s~rviços a cargo do governo ; 
mas o nobre deputado devi:t antes de tudo t.t
tender á imporbncia do serviço a. que são des
tinadas essas verb~s dn despoza. 

A estro.da de fert•o de Pedro Il, por exemplo, 
àã uw~." grande reeeita., · mnito superior á BOa 
despeza., mesmo r.om~uta.nd!l-ae o juro do em
pres~imo de que lançou mão o governo psra .en
eam.pal.-a. 

Devemos considerar que o governo não entra. 
nessas e em outras emprezas ~emelhantes como 
induatr'ialistoa. Eu condemno que o ~overno o 
seja; ma; releva. não adaptar principtoa nhsolu- · 
tos nestA materia. . 

A respeito da estradas de ferro, em um · pa.iz 
noyo níio devemos repellil· o coa curso do Estado, 
ou tomando directa.,mente !\si a gerenciade uma 
estr&da, ou au:dliando companhias com garan
ti~s de juro> ~subvenções ou. :ia.vorecendo ainda 
pol' outro quàl~uer meio a industrja. privdda. 
Todos este5 meios-devem ~el' adaptados; como 
for opportuno, desde que tr;;gam em . resultado 
o melhoramento do UOBilO palZ . .Aecresoc que. 
sendo· a estrada. de ferro pertencente ao Estado. 
póde o·governo exereer uma a.eção ma.ia benefica · 
om favor da indu$t1•ia., do. commercio, d~ la
voura, pela. redu. c~ das tarifas (apc.it'dos .) Os 
particulares eiio mais exigentes. 

O SR." A.\'IDRAD:& FIGu:il:mA:- Este sociali~mo 
do Estádo é CJ.U& nos haàe p~rd&x-. . .: 

O Sn~ 'Visoo~oE DE PARÁ.N.\GUJ.' -(p1·esidente 
do conselho):- Não temos o direito dG impõr 
senli.o âquellos que l'Gcebem subvençio do E_s
tado. 

O SR. ~ouo:& FlGO:snu.: - Buta o. conces
são do privilegio ele zona. párn jua~Cár á in
teL"venç1o do !lst:\do quánto às tllrifas. 

0 SR. VIBCONI>B DE PAR~tNJ.GU.!.' (presidente 
elo conseZho):- Mas, .Tima. ve:r. estabelecidas 
essãs tárifl!s, não podem ser re':luzidris com n 
mesma facilidnda com que são âs da estrada de 
Pei1·o' 11. · . · · 

Não tem l'Uz(o, portantó, o nobre deput~do, 
quáudo eonsidel".l serviço improiuc.tivo o <4 ~s
Lra:h de ferro de q :1e se trata. Alem do ·rna.1s, · 
eu:ápre :tttender à. influencia que <!lla. e:s.erce 
sobre a lavow.L :.si ella-.niio percorresse a. zo.na 
pela qual já se eJttenue, a laYour:i e O?-lfas m
dustcias não receberiám. ·O desenvolVliJ\ent.o 3. 
q a e têm ilttingi.do. (Â.JJ.oiarlos.} . . . 

Assim, l~vcmos. om. hnh:t d•} ·cont.;J. to~os·-· o~ 
melhoràment~s que · -resultam ·. do!! s.!rvt c;os · a 
eãrgo dl) Estado. Ttics .mdhoramentOI· lxlsl::l
rinm ptl:~:\ d~monetl'Rl' qllil não . s11o: de8fe~asio:;. 
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pro:luetivàa ás caue se fazêm com as estradas de 
ferro, telegrapho e corrúos, e o~tros servi<;os 
a. qu~ o Estado provê. 

O nobre deputado condemnou a àdministração 
do Estado em rel:ição ã fabricá de S. João do 
Ypa.nemá.. Sabe o nob~e deputado a grande ri
queza natural que encerra áqueUe estabeleci
mento. 

. Não fóra. pru.deute. depois de tantos annos de 
···•erviço3 ~ba~doi~al-o ; sol!iretudohoje, q11e e:s:ia

tem scnslVClB melhoramentos, que u.ma. cs~rádá. 
da ferl'o percorre os terrenos da fabrica e 
além, não fôrá - convenícnte enil'egal-!1 a. ultl. 
plirticulal' pot· ár1·endameuto ou venda.. Par 
arr~nd.a.m.ento poderia a.ccnlteMr 'J.u·c o ·afrenda
ial'lO de-viiat.asse as má tas, e, si fizesse álguns 
m~lh9ramentos, seriam estes de FOuca dlll'áÇão; 
âoipàsso que oa estragos seriam certos o íncvi
t!\veia. 

Nãe vejo razão para sermos mais d~saniOJados, 
quG Oll nmmoa ántepassa.do5. 

• O SJ.t. F. BEt.tzAato:- Porque temos a e-s:pe
rlencl.á. 

O Sa. VlscONDE DE P .&RANA.Grlli (presiclerotc 
do cot!Setho):- Não; a exporienciã ·o que nos 
mostra é que não temos sabido uti.lhnr aquelle 
grande eet>~.belecimento, ga.sta.Jldo a.quillo quo é 
neceBs.irio para. que elle dê o resul~do qu~ 
todos nós desejalllOs. . 

Hoje està. elle em melb.ore~ ciro1U:Ollta.ncias 
ao que em outros tempos; p~la estrada de ferro, 
& que ha.. pouco me referi, o transporte dos pro~ 
duetoS daquella fabrica pôde-JI:l effect-uar com 
cele~dade e barateza., o q11e n~o obti.nhamos 
ant r1ormente, Portanto; bem aviSado ao.dou o 
:aohre xo.i.nistro do. agricul lUl'a e a ca.mara, vo
tando quantia sufficie.nte pa.l'a cGllocar a fa
brica do Ypanema em pe de podar dar um ren
dimento que cubra. a despeza CJ.Ilê actualmente 
11e ía.z e mesmo a. que se tem. feito com esse esta
bglecimento. = --=-· • . . . . . - -~ - - · 

Falla·se em um rJ.eficit annual d.a fabrica, 
:mas lliio se tomam am Consideração o 3 melbo
ramenloli q11e eUa tom recebido todos os aunos, 
e as coustrucções (!Ue·alli se fazem. Es~a.• eon
atrucções são lev!ldas.ã. eonta da despeza, e com: 
para-s~ esta. despeza eom o producto da fabrica., 
o qUál não póde dei:1:lr de ser insignifieante,por
qu.e elli nilo está. ainda dotada. dos ~nachinismos 
indispen•aveis e das obras que são necessariaa 
para o seu desenvolvimento. 

O SR. A~vl!:s PEI ÁMUJO!-Apoiado; emquanto 
n~ fór lllontada devidll.mente, não póde dar 
lucro. 

O SR. Al\'l>RA"DE FrG-VEreA:- Quando ha de 
aca.ba.r essa. montagem '? 

(H a O!ktT&s apa'f'tes e o Sr. pYesiriertte recla-
ma atten.çao,) . 

O SR. VrscoNDl! Dl!: PMUNA.Gu.\ (presirlente 
ilo con.se!ho): -Com oa recurso' que se prettmde 
conc~er a.goro. ã.qu~lle estabeleeitnento, eu 
Mredito q11e elle deu:a~ de !ér pe-sado ao 

. :Estado. 
. . A men ver, o erro foi pa.ssar.se do ministerio 
,a~ guerra. pa.l':l. o lb. a@Ticu.ltura ~~o fabriea.de S. 
Joio do Ypanelll&. Entendo que aquhlle esta.be. 

1éeimnlo âlria rer a oflicina ~nli'd de todoa 

ps nossos araenaes, servindo ao mesnia t.&mJIO a 
indu;;triá privada, pois ~ue o Estado nãCJ teria. 
necessidade de consumir t!ldo quanto o meS.ll:lo 
estábelecimen.to é capaz de produzir. 

t":ssa fabricá estti. entregue a. um militar, o 
::ir. Mursa, digno de todo o ápreço (apoiadtJs), 
por suã iatelligencia, actividade, probidade e 
proficiencia. ine:s:cediveis. . 

O SR. AmR.u>E Fi:GuEm.o~. : - Apoiado, mas 
êlle est:i. desmimádo. 

O Sa. Vrsc:oNDE DE PA.R.\.NA.GT1.l' (presi<lertte do 
consetho):- Bem ; lllá!l agorá .elle recebe 
uma j~sta animaç.iío. Lisongeio-me de ha:~ 
ver contzi~~do par~ isto, porque llltima: 
mente VlSlt~l a fãbr1ea c:l~ S. JoiO do Ypa~ 
nema, hA pouco mais de ·um mez; cheguei 
de lá justamente no dia 30 de Junho, e sou 
testemunha dos gra11dee esforços qu~ na direc
ção do estabelecimento empregli aqudlc hon
rado servidor· do Estado. Elle merece, com 
efl'..üto, ser lloll.imado e apr~veita1o (apoiados), 
por isso que não co11heço mui tos homens com as 
habili taçõcs jã :por elle adq u.iridas, além. das 
qu~ possue pelo seu talento, p ' las sua5 vi.a. 
g.enl! o ~or 16 an~~s de pratica daquelle ser
VlÇO. E um ãdm1n1strs.dor que e atá. habilitado 
a. ergu~r aqulllh. fa.brica a. condições de grande 
desenvol virncnto. 
. Eu lã vi as obras giganteseaa, cujo ando.~ 
m~mto elle promove coro re~ursos comparati
vamente insig-nificantes, observando a maior 
ecollomia que ê possivel. 

Nin.gumn; ven.do as obras realizadas pelo Sr. 
Mnr>a, di.·a que dlc te:íilii podido oanaaguil-as 
pelo pr:;ço qu.e têm en.stado. · 

Porbl.n.to,· acredito: que o,:vo~ da. camara, do
tando conveni'entem.ente aqnello estâbeleci
mento,sel'a honrado por esse digno fWICCÍOIIa:rio, 
e qu.e a fábric.'l. ele S. João do Y pa.nema tleixarã 
de ser w:n pezo n9 nosso orçâm:n~·- ~!la.~de. 
-~uma-i:'-e!l~a • ~-um esta.be!et:mento· ~&peclal, 
um esto.b~laclmento d~ tal ordem, que nio vojo 
motivo de estranbelltl em que cllc continue a 
eargo do Estado, e não a cntreguúmos a um11 
companhia ~u 11. ind1111tria lll'i~cla. 
_Podemo~, c.omo obaarvc1, eollocal-tt em posi

çao de se·l'lJJuutamauto ao E-tado e aoa parti~ 
colat·es. A' lavoUl'a será dado forneccr.sa ltllí 
d?s utenailios ~ <loa machi!lieruo& <la quo pre
cuar, c por rr1u1 to me:llos elo que ae os tivesse do 
1nan.da.r vir de ou~ parto. 

O ferro alli existe em grande abunda.neja • 
alli o ter1·eno à pl'ivHeg~clo: nelle se encon.tran~ 
todos os elell)entos necessm·i os -para o progreaao 
de um eatabeleeime n to daq J;telle gellero, ele
mentos que estiio ~ m!io ; e é por isso qu.e o 
Sr . Mursa. tem. podido fazer tanto, apez&r doa 
poucos recw~os de que dispiio, de uma. dotaçio 
annual qua.s1 nulla. 

Entretanto, -chega-se a Ypanerna e o CJ.U.e se 
óoscobre lllli ~ Uma. ci dadollo. : edificio3 llota
·veis, con~trucções feitas e outras em !l.nda~ 
mento. 

O SR. F. BELIBAIUO : - Não é isto G que 
fa~em as fabricas ; são detpezaa únprodu • 
cllva~. · 

0 S:a. VUCol!l>lll DE P AlLU'I'AGUÁ (presi~nttll 
do conselho)f-Sinl; mu • qae oa machi-
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nismo11 ~eja.w. adquiridos e montados conve
nientemente, logo que a. fabrica possa produr.ir, 
como !leve, torna.r-se-â. evidente a vantagem, e 
a manu.tenção da. mbrica. deixará de gJ•avar os 
orçamentos. 

Não ha. justiça em considerar-se odeficit que 
-ella dsixa. todos os <!.nnos em conseq uellcia das 
construcções que alli.se emprehendem,. compa
rando-o. com·· o seu rendimento, porque essas 
constru.cções representam um capüal, que lá 
fiea, a despeza gue requerem prodaz um valor, 
não á um. gasto mul\1. 

.Aarlm, pois, o confronto que BG fa~ desta 
despeza com o read.imento, para dahi infe
rir-se EtUe a. fabrica dá prejuizo, não tero 
fundamento. Ta.mbem urna estrada. de ferro, 
quando se começa 'lU mesmo quando chega a. 
certa aHura, acarreta só despezas e nada pro
duz ; não se põde, porém, dizer que di deficit ; 
é pr~iso lev~-a ao termo, ha.bilital-a a poder 
fnncCJ.on~, para então ajuizar-se da~ vantá
gens 011 desvantagens que da . ~m.préza. re
sulto!l, 

Em conclusio, eu espero ~ue este serviç~:t, 
que o nobre deputado ta:xou de improdnctivo, 
viri o. dar proveitos ao Est.ado, e mais ainda â 
induatria particular e á agricultura. 

O nobre deputado, no systeroa que a.:loptou 
de julgar a escriptnràção do thesouro e o modo 
por que no relà.toi'io se consi::bra o disp~ndio 
dos dinheiros publieos, para se achar um saldo 
em vez de um deflcit, systema qv.e no seu con· 
ceito não é o mais ra:oionál, encaminh ·1-11~ à 
illudir o povo, notou C<>mo gl'and~ irr~gula.ri~ 
dàd& a. verba de desp~za~ pagas o nãQ eacriptu
radas em exercieios anterioreil; e nc:;t~ ponta 
foi ao()mpanhado pelo hom.-ado deputado · qu! 
hontem fallou. 

~u, pore o:, deelaro ào. nobre deputado que 
tal •rregulár!dlrle não JlXJ..Ste. :. 

O Sa. ANDRADE FtG~Er~:~Nã:o apoiado. 
O SR. V lBcoNDJ: !JE P .rUU..N AGUÁ ( presidente 

do conselho):- As despcz • e referi :las signifi.-. 
Clám àdia.ntamento~ de q:mntias, oujos documen
tOII não têm ch~g&do á. tempo de sere'm ellas 
cláesü\cadns e eacripturadàs convenientem~nte 
na taspeetivl\ verba. Lançám-se, pois, como 
d~a~e~s p11..ga.s e n1to e•criptur<!.das em excr
ClClOS antar•ores. 

Nio ê ulllll. illegalida.de, e11. acredito (apartei), 
e tanto que o 1nin~stro qu~ ordenou asaim s~ 
fuesse a: escri ptnraçíio, foi uil:ul. auooridade 
muito competente, o Sr. Visconde de ltábo
raby; autori.:íade muíto competante, não só pelo 
11eu grs.nde saber, como pela exp~rien~ia qu~ 
tinha. dos negocias da. fazenda. Foi elle quem 
pela circular n. 506 de 20 de Novembro de 
!868 mandou escripturar nog balanços. como 
despezaa po.gas e não escripturadas em exerci
cios· anteriol'es, as que :figuravam como saldos 
em poder de respo~a:veis. 

Por outra circul.a:r n. 381, de 21 de· .Agosto 
de 1869, o me11mo Sr. Visconde de lte.borahy 
.reit~rou a cllsposição da. cireular n. 506, llllflt"

. dulhl outrosimfazel-a. P.xt~n&iva. aos exercicioa 
aub13quents1, e r~mmendando qlle não ae 
confundam aa · de1psa dO pqu.pl'DJ,Iriaments 

de e:x:ercicios :findo11 Com ()S IJilldos em poder dos 
respollsaveis. 

Eis aqui. E' uma. pt·aticl\ que ee acha estn.
b~lecUa. úesde lcwgo tempo, e que tem a sua 
razão de ser na impossibilidade· de por outra 
fór ma. se f~zer a escriptaração o 

O nobre depubido quo fallon em prim~íro lo
ga.r censurou ainda o governo, pm· lançar mão 
dos dinhd.l'aa do cofre dos orphãos, de eai=s 
economicas, e de outros r<~cursos, disputa.ndo 
assim os meios de desenvolvimento á industria: 
párticular e enea.recendo o dinheiro. Sinto não · 
poder aceitar o. critica do nobre deputado nesta 
part2, na qual t3Ye f!O\' continuador o se11 illus
tre collega i que ma tanh.o referido mais de 
uma vez. 

O nobre deputado \)ond.erou que o procedi
mel! to cens\lrado teria razão de ser em outros 
tempo~, em qu3 os dil\heu•os dos orphãos eràrn 
dados a particulares e so extra via.vam, 

Extraviaram-se muitas quantias em todo o 
lmperio, é ve1·dade. O dinheiro era dado a juro 
modico, e. talrez sem jUl·os a certos persoo.a
gen~ (o.po111rlos), dos CJ.Ua.es eu conheço alguns, 
e depois n etn o dinheiro Jlélll o juro dos pobre~ 
orphãos. · 

Accrescentou o nobre deputado que então a. 
providencia. foi justa, pOJ•que o Estado vinha em. 
defesa. dos orphãos, quQ sã:o considerados pes
soas tuiser·aveis, e assilll punha em boa. guarda 
os seus dinh.eiros, lev~ndo-os para o thesouro, 
e pagando-lhes um juro estipulado ; ma.s que 
hoje niio,-uma vez que esses diulleú·os pódem ser 
convertidos em apolices ou entrar para as cai
xas eeouomicaa, como opinou o nobre deputado 
que fali ou pot· ultimo o 

Porém, senhores, a eJltJ.·ada. dos dinheiros 
dos or phãoa para o tb.esouro e fa.c:ultati v a.. Por 
daterruinaçãojudicial ou. requisiçã() dos tutores 
p6de o dinheiro dos orph.ãos ser convertido Glll 
s.polic:as, c~lllo eutendeut os no~~3~-; -
nem a lei ue1n o governo b.oje impõe a. obdga
ção de que o dinheiro dos orphãos entl•e p:~ora o 
thesouro. -

Si oseG dinheil·o encontrar um emploego 
lucrativo em fundos publieos, nada obsta. a que 
se lh'o dê; mas eUl muitOs ca&Os não sera con
veniente fa.zel-o, sob1o~tudo pela alta do juro 
das a poliees c pela. düllculde.de d~ sua. a.cquisi
ção om loga~es remotos. 

Portanto, a estabelecer-se uma regra absalu
ta.,longe de favo1·eeer os orphiios,causar-sll-lhe-
ia prejuiz:o. . 

o preço elevadíssimo n que tem chegado as 
apolices, co te.nll.o-se a i :074$ e a I :080$, faz 
com que os orphoos tenha.m. pouco mais de 5 °/o 
de juros. . .. 

Mas o nobre deputado ainda disse que,em vez 
do dinheiro ír para. o theAouro, ·devia recolhel'-
se ás ca.iiaB eeonomics11. .. · 

Ora., oomo sabe o nobra deputado muito bem, 
ai o dinheiro das eaixas economicas pai! I! :L para. 
Q therouro, não deixa de ~ um circulo :ri cioso 
aquilló qM S- Ex:. acouelhou. · 

Por conseguinte, dede qne a entrada. do di· 
nheiro do! orphãos para. o· the!IOIU'O .não. é. obri
gstoria.· e que os juizPa de orphãoB e tutores 
têm a menldade de adqtJ.irir~poticea, a objecção 
carece de força e & cansara. do proeadf. . 
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EDl todo o caso ha. uma iei a.1·esp12ito e, si os. j « Nos govornos l'Gpres.~ntativos o meio pro.. 
nobres depu~oe entendem fqoe ea~' lei é in- : p1-io a etliCL<z de elevar " ctfeito a no··e$sa.ri:\ 
convenien~, o quo cumpt·e é revoga.l-a. pó- '· fiscali~açã . s~bt'd "-S· Ilnanças do Es!ado; e por 
meiro. ·· . j oiít1-a. parte o nnico conger•ia.l ne;!Sa syatewa, 

Censura <i qu1 não póde ca.l.le~ :1.0 governo·,por i é a publicid:L:Ie obrig-J.to~ia d:l> con t<Ls do t,he
faz~r figura.r na. verba de r~ceil-3. esses di ve1·sos ; s our o ieih cow. t•egularida.(h e pela lorma pre
dopositos. i lõel'ipt.u; psla. lei. para o íi;n de s •rern submet

O govern:> Msim p~oc;de, to•·no a obser1•ar, '[ tidas opl'or~unarnonte a9 livre e competente 
autorizatl.o por disp0$i~ea leg-a.es. .· esame do~ repre$ilntll.u~es da nução ; e (seja. 

O "'rt. 41 da lei de 17 -de Setembro de 1851 1 dito de pa.ssage~u) é esta a 1nis•ão especi 1 e a 
~andou eom.p_rahe~der nos orça.~entos, s~l> o 

1
.rn:üs iwport<inte da. -•:ep;eHntação ·· nacionál, 

t1t11lo~Deposttos dlVeraos-a recel lll. l'roventon- q_ u~ m:ll cu•·rcspondet·a s. coBfi"nç a dos seus 
te de .9mprestirnos doeofre de orphàos, dinll~iro 1 constituin tes, si ella niio d ,se:npen!:ul. r ligio-
de ausentes, r i!maneseentea dos :'rOOlios de lote- ·aa1uente tão SJ~:rrad·:> dev~ r. » . 

. rias e ou~ros quaesquer depositoe . . O arg-umento p~ra. o nnbre deput!luo assnrne 
O art. 4;> da. lei de 25 de Agosto de 1863 mau- !llllis f>Jrçã, porque isto é uma. instituição do 

dou eonlinua.r a empregar nas despeza.s doEs· !SOVerno absoluto . 
tado o ,e,l.Cesso -da> entr9.dss d~sses depoeitos O Sa. ANDRU>Z FIGOElRA : - E~sa obra é 
sobre os p;l.g·amentos. muito· antiga. 

O art. 2• § 36 da 16i de 22 de ~~sto d~ 1~0 o Sa. Vxsco:.nE DlS P,uu.Na~Tu.\. (presidente elo 
m.a.ndou ~ntregar nos.cofres pubh~ 08 dmhel- con.setho):-0 antigo é muitas \•ezes o melhor. 
ros recebtdos pelas carxa:; econom1ca.s: _ Em vez ela crearm.os um tribuual de cont.:l.s, 
,.,. O nob~e deputado ~\le ~l!Oil em ,Pl.'l!llelro lo: essa bem. denominada cu:~tosa sinecm•a, ê me~ 
.,ar, asp•rando uma fi~cah~ •. çlio 89~er;l nos ~u lllor que cad 1 um .ie nô> faÇ3 o me.srno qu~ fa. 
m~~ de con.las Gla l.'eceL.t~ e d:1. despaza pubhc~t, zem os !lobres deputados, to•ue co11to.s e ~ou~s 
alias c:xerc1da por ~· E1:. de modo notavel, pc!lo estreitas· ao go~orno, do modo por .qu~ gerJ os 
qu.; nao ten~o senao lou-vor lils a d:Lr·l~o, enten- dinheiros p1tblicos, ou por que apura a receita, 
d~u que d~v1a.mos_1~romover a . crc;,çao ?e ~ d·:spen ,e 0 íisc 11isa a d "sp~7.~ . 
t_nbu~:ll para au:tiliar esstL desejo.d.'l. fiscahsnçao. Em um govern:> consti ~ucionnl a crelçiio 
e o tr1bunal ~e contas. . _ , ulludida é uma verdaleira etcrosccncia. ; ·a su-

. Neste ~ntldo t1mbem se pronunctou, nao se . prerna fisc:\lisaç!i:o .pertence ao p •rb.wento, 0 
&l o nobre deput.~d~ q1l~ hont~m. fullou em se~ 11:i:o a uru tribun:ü de conlas, o qual ou s~ria 
gundo ~0g1lr Ot~ Sl q~.dquer outro que tcnh.L su bo1·dim~do ~o governo e .. n!!o po L:r.ia fiscali· 
tomado parte n.e~t;_e delJo•te . . . . s1r-llle os :t.ctcs. ou sG .. colloclria.aclma. dells, o 
E~ t~n~o op1n1ao contra;za ; _e faço nunhas,. as qne ser~ ~ma con trãdicÇã6. . · : 

C?nstd.roçõ~s. que a _ee_to r.spe!~O foram e:tp .. u- O go\'emo.niio deve <~ar contas senão ao par~ 
dld.ás. por u~a.. autorulade _r_a~pclt:ível, o finado lalllento, ã repre~entaçãõ' nacion·\1"; ·o no regi
O_andulo Ba~ttsb do Olne tra, qu~ o:ra. profi:- ruen coni!t!tuciotlal nãG ho. Ulll tribunnl adrui
Cl<mtc e mmto . ver~ad<l nes~aa m~t~rlas : d~ niiJtrativo quo poss1 ter a prelaJJ.y<1o rle Cl>CL'eer 
~1~~ :m su:( obra-Systemo. f.nanctal ito Bra:al um:~ ini!u :nci~ decis~Vtl !ill.bre a.responsa.bilidad~ · 
(le) · • . ~ ... J~rgGroJ'liiT. - · · · 

"".,~ .. -ll., -C:!.~~,._~"UU:I!l:\'"Ílle· conlr~ uma 1dó11 · . 
· qu~ por vezes tem sido a.pre6ent:.da em as n 7s- . O ~R - E~IUGXOLL~ T.um;~~:- O quo c .P~O

sa.s cam1ras legisln.tivaa, tanto nos rela.toríos C180 e a. le1 <la rcspons:tllilulnde do muus~ 
de a.lzttn~ m:inisti'OS da. fazend:l, corno nos dis. · tro3. 
cur80'3 de deputados e senadores c1ue goza.m da O S1~. Vtscol!IDE os P .\1\,\X,\GUÁ (prcsidenze 1lo 
rcrutnçll.o de bomens entendidos n~ mo.tcria; con .. letho) : - Hqjo, que tBmns uma. camara. 
ta. é a ingtüuição do um tribunal d~ cont::ts no eleitn por um reginun da lib~1·da.~e incúntcB
Bra.zil, r.. imit.a.ção do da F.·a.nç:t, e incumbido· taYol, tudo dovomos espor •r do :tolo c do Jlll
om grande pa1·te das funcções p'1>pr_ias do· tril>ti!lmO dn re,,resont~çii.o naçional. 
Exchequer de lnglaterrs.. Semelhante insli- il.' propo~ç io quo ~ Y •!'à:tdo da -ystema. 1'0-
tuição, longe de preencher os fina de um:~ se- p~~smtMivo so !IC~~ntuar, e~~ rc <pons•bili
vers e independente fis~alia.çdo sobre to(b o d~d(} ha de \orn!lf-so, ''c7edito, clfectiva, sem
systema das · opel.'ações finanoia.e~, sogundo .depend-:ncia da ere IÇiio da um tribttn:tl do 
(menôs bam informados) pens:~.m r~queUes quo contns. · . 
inculca-m a necessidade de sua creaç:i:o !lO Bra- A.té aqui tenho J1rocurado <lar sa tisfa.ção w 
zil, como unico meio· d1' far.~1· etrectiva. ;i. fieca.- Jaobr J deputado que encetou o d3bntc~ E' pro· 
lisa.ção ern snas finanç.'lS, F.arill n:i minh:-. opi- · ~ave! C[ll<l e o. tenb:~. deh=.do de rcs~ondcr a al
nião ama custoS& sinecura, t§:o inulü , c_omo são s•1mas proposiçües do seu eloq•1entissilno dis
hoje considerad:1s essas mesmas instituições curso que d ~veriam s'?r po.r mim toma.das na 
s.p mtadas p :>r m!>debs , as qua.es, dala.nào o. consideMlçi<o que ell:t.e_ rne mere'cern. · 
sua cre&ção de tempos remo !;os, e sob o r.~gi- O nobre <lepu\l\do, quando occupa a .tribuna., 

·-men de govel.'noe absolutos, <lm que prestaram cmt-'tnta ea.rreb;~ta r.ala. sua p~lavra. Na. espe
blvez relevant~s serviços M Egtado, são· pr~ cie d·~ e:s:t:J..~e produzido ern meu espirito, o quo 
sentemente Lidas om contg. dé vicio~ e:~:e~·es- · diSle o nobre deputado pJderi~ · ter~me esca· 

· cencia8 llo syateDla. :iinanchl das nn.~e3 r. que pado mais de uma· vez, ,sendo-que não me -pre-
. perteneem, e aó · porm:~onec~m a.in<h. pala·· forç:l ·stà.ra.m completo :~.uxili.o algum'.\S notas rebti~, 
·do habito, o poh. iniluencia.de in~res;es :pri- T&.&M seu disc111"30 e o exll"acto que delle.: fez 
vadqs. · a impre_n.~ ~o dituegui!l.te• · · 
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Co810 ~uer que sej::\, sempre que o nol)re de· eon1içõ~s. nii:o· fóra ju.sLo nem razoa.vel; llOI' 
)JU tado -o exig-tr, e3tou promp to a. dat· a S. Ex. is.~o o gov..:mo nc:llta a .e me lida. offe1·ecida pela: 
qua.lq uer expli c.ação sobre fac tos refer-l.!ntes ti. noi>N c:ommissíio par.!. rever as tabcllns do do-
pasta. da. fazenda. · · · crc to d.e · 1873. 

O n .bre de_puta.do que em segundo lo~r to· A. çat~goria das alfandcgas é reguLlda p:lo 
mou a. palavra ta.mb3m fez algumas observ:~~ dccr~to n. 6,272 de 2 d·! Agosto de 1876, quo aa 
çõcs a q.ue devo prestar ~ttençã:o; refiro--me ao ob~Ssi6.eou oro f a., 2"', 3"' c 4~ ordem. · 
noura doputado peh provincia de Min~. O mestno liimb~m se fez a r~speito das th.e-
S.Ex~ mostrou-se infenso :i Typogr<phia Na- SOl!raria.~. A ul~ima classificação destas foi 

cional, dLscorda.ndo nesta. pnrto do nobre depu- fixada. pelo d ;cr~to n. 5,24-5 de 4 de Abril d ) 
tado qus h·,ntem fallou, e cre~o que talllb :m do 1878. · 
que abriu .o debate, os q~aes, salvo o en~no, Com o nobríl deputado que fallou hontem 
'não desà.pprovam aquelb estabelecíment:.J. estou d~ aceõrio a. respeito dã intelligencin. qu~ 

O nobt·e deputado p3la província de Minl 5 s~ deV'e da.r ao citado d!!creto de 2 de A gosto de 
ent3nd~ que era melh.or recorrer á industri.l :1876. Com effeito, em nenhuma das dispo; içõas 
particular, parecendo assim, neste liSSumpto, dassa decl'eto s~ encontra base para. a ele-vação 
mais r •dica!. d:t. cat ~goria da.s·m ·nciona:las repartições. 

O alvitre d ) nobl'e deputado, poróm, acha~se Na respectiva. exposição ~e motivos, foi que 
prejudicado. A TypogrJphi:l. .Nnciolllll, desde o mini;tro adopton o.m' base, no senri.do .de que 
sua. fundação, est:i. sob a. ad1nlnisLro.ção do go- 3 a.lía.ndeg"' que tivesse tnnto de r endimento 
verno, e seria unn perda total, si hoje quizea- passasse de 2• a. 1"-. cl lBae, de S> a 2"' ou de (a. a. 
semos muda.r de aystem~ Com tudo, acho 3 . ._ N~ duvido 9ue es_La. base ten.ha. alguma pro· 
qne o est..<ibelocimmto precisa. ser melh.orãdo. eodan01a. ;· rua& e precHo attender ao tempo em 

o SR. Al!DII.AD:S: F!GuEm."- :- Comel}ando pelo q11e a. medida foi tomada. Ella podia ser acei-
regulamenLo. tavel naqnella época, e não semr hoje em con~ 

sequeuciado progresso da renda. E' conveniento 
O Sa . VtscoNDE DE P,lB.A~.tGU.Í. (presidente alargar a base do rendimento e rev~r as t&~ 

do conselho) : - O nobre d·•puta:io <leve ea.ber bella.s, alterai-as mesmo quanto ao pe;;soal; pois, 
qu~ h o. trabalhos c estu:los feitos dcerca ele tal não vejo razão para q u . haja forçosamente au~ 
reg-uls.mento, o·•J• axpadição d~pencle sóment() gmento de Jlessoal, toda. a. vez qtie ama. alfan
do autorização legislativa. Nas r btorios dos dega tonba de passa.•· de 4"' para. 3 .. classe ou: de 
meus illustres :J.ntecossor.~s. os Srs Martinho 3• par.> 2 ... 
Cn.mpo~ e Saraiva, vem •bs~nvolvidos oscla.raci- o n.ugmento de catego~h· n<~m sempre im~ 
m~ntos a. est! -reepeito. · porta a.ugmento de pessoal. Co.r:n a mesm~ des-

Sci q ua c~rtos s rviços deh:<im ainda. a.lg-uma peza. póde-se 1mlhorar a sorte dos empregados. 
co usa a des~ja.r na pa.rt9 techn ica, á qual es-- sem .r:n;l.is o nus pa4'.1. o Eat-,do, fazendo-se uma. 
p~cinlm~nt9 s~ referiu o nob~e deputs.:ló;e nà:o ~d ·qund"- r~visão d:~.s l'efer[da.s tabellas. 
á part : a lm'.llis•-t•ativ:~.; mas os m lho-ra.::nentos A a.lfandega de Corumba, p ol." exemplo, toam 
d '.l que e;Jies são snseoptiveis, "U confio q •e hoj l r ·nda. sup ' rior â qu01 dava qo.ando foi elas
po:leriiO ICO\nçf'r-se Clln " adopçli.o do ra:;uh- &iô.co.da., c raio, d ~ 4" class~. Si ,, sua ca.teg-oria. 
menlo, q uc jà-está elab~raJo. tiv:·se·, <h s•r el wad.-,-;·rl!êla.mall'r;--p-ela:·-rcgra· . 
. Qu:~.nto ''0 pr ·j!lizo qu · o nobrl de •ute.d ' sup- s !g-llida. mais cinco ou s1is eruprcg 11!01. Ora., o 

põ:1 dar. :\qu ·ll• estaoolP.cim nto. d1n-o .iZill' ~ngm •nto rl , r •nda poderia. a.te C::lrto pontojG~ 
quo lle não é eonsi.:i~rad, como uma. fonte J. • tifi.,a~ 0 augm·mto de c?rta& vantagens, m~ 
r eceita. · s •rio n - ces~nrioscinc:o on seis empregados mais, 

Nlo dá. prej uízo entr..· t.'l.•l ~o. ao P:\SSO f!Ue o.m razão ..ta. 0"-t.,goria. snperiol" a. que aquella. 
presta um s ·!r.viço de :!rD.n le utilidad · ao Es- alfand.Jga. d~vessc a.tt.ingir 'I Podem ni.o ser 
U.do. se~un ,o foi mni betlt aprecio. lo · (ll:'lo pr ~ci'os mais que dons ou tres; porta.nto,-u 

• nobre dejnbldo que bontem fall •u. Eu v ejo do revisão deve-se ulha.r á. sorb dos empregndos, 
ultimo relatnri•> q11~ a. recJit;;~. cobrin a de•peza, de m;•n •ira que ell~s tenham retribuiçã:o pro
e deixou ainda. um sa.l <o, quo foi recolhi-Lo a.o porcion'l.l ao serviço que desempenham, sem au-
the••,uro. · · ,g-mento d9 despeza. M<Lntih a mesma destu~za., 

Nestng c1rcumstancias, e quaildojà t~mClS o 'd d - · · 1 • 
eeta.bt<lecimenta m·Jnt:ld ' dQ m·) .lo á livra.•· n Es- ae po ~ a.tt~n :r com Justiça a a g-umas -ropl!.l'tl-

. ções qu ' estiverem nas circllmsta.ncias de obter 
t&du dea;;a pre~sã·• que tl.'ant~» exercia sobre ell~ ~leva.ção de cat~goria. Cr,Jio qu•J 0 .noore de :pu~ 
a·avid ·z particular, a qu~ não po::l.i.t fugir, lado por Min~ se aa.tisful'a com esta. ·oxp1i
hav&:uos ue v oltar a,') anti~o systema, entre-
gari.cf:i 'ti, i:mpórhnte estabelecimentó â indus- ca.çlio • 
·-tri~· .privada "1 · O Sa. CANDioo DE Orrnnu : ....;... Pois não i si 

Crúo quo o nobre deput.1.do não ql!ererá. che- ? governo :fies. autorizado, espero que ha de s!!r 
gar.a. este resulto.do- . . JUSto. . 

O n bre depu talo fallou âinda na elevação· de ·. O Sa. V1SCO:o~"DE DE ~ P .utA.N..!.GO--i. (}r.esi
ca.tegori , da tbesour\ria d,t provinc~a de M~n.as, dente_ do conselho) :. ----: Em termos; }lOr~ 
a115im como o•tl.ros nobres .deputa. ;os pedtram l\Ue at em uma. .. provmc.u~ central ~ l'enda 
provileneias ideuticas Pll:l'Q. r~p:trtiçóee .a.nalo· h.ouver eubido,, não se segue que a. resp,~
ga.s de_ sua-; ·provincias; o qu" prom q11 ) a. jus~ cth'11- thesonrar1a . deva . t2~ a_ mesm~ _cat~g(!na 
tiça., pan s1r igual. exige uma m~ ~ gene:.. que a d:~ uma out~a. proVlnCJ& mantim:l. . onde 
riea .• · .A.ttm. l!:!l'-S~ a esta ou :iquella thesour-aria, haja alfa.nda;a, ond~, portanto. incumba.á the
qu:ándo on~ P!>~ntura. e~:Ltr.m em ai.~lhores souraria maior fiscalisação· c maior tra~ho . 
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A thesouraria de S. Pa.ulo, por el:emplo, tem a 
alândega, que lhe é !lubordi~a, c um. gra.n~e 
n1l.lnero de collectonas; ~q"O.t deve-se const
dets.r o serviço qu<! a.quella r epartição é cha
mada. a desemp~nhllr e tambem o accreliciwo da 
renda ru-reudo.d:..; a. iato porém só &! poder-i 
a.ttender por meio da. rel'tslio da.~ ta.bella.s. 

Seguiu-se ao nobre dop11ta.do por Minas o 
nobre deputado p~la provincia. da.s Alagõts
S • . Ex . . refet•iu-~e 11. • esbatjs.lllentos de aclmi
ni.Strações tranas.c tas ea. &Ul província, e (aliou 
em perseguições a.lli oxorcido.s. 

O Sa. BARÃO Dlt A."'1ADU :-Os esàanjamento8 

sã:o de ag.:>ra.; o. asaembloa provinci<~l acaba de 
votar um orçamento com deficit, a quP. o pre
sid<!nte deu !lllncção. 

o\ sa- VIaCONl>E: Dl: PA!l.UU.GUÁ (presidente 
do conselho) :- A. s.!!S~mblé .\ pro,>inciAl tem a 
sua autonomia. (Apoiado$.) Sr as des1eza.s fo
~am d~cratadas legallnec.t~. ub~ o nobre depu~ 
tado que ao governo niio ca.bc oppor.-s ~ a. cllas, 
pois o poder B:teco.tivo não deve invadir a. com~ 
petencia das s.ssem&léaa provincia.cs. 

As assemblé\\S provincbcs, usa.ndo das suas 
attribuições,~eca.pa.m a uml\ censura sen1elb.ante 
áquella. que O llOOJ:'e d~pllt \dO pretende ir~ 
rog al' ã. aSBsmbléa. de aua provinci.a. (Apartes.) 

·Pensei que o nobre d~puta.do se referia a. 
esbmjamentos praticadoe por a.utoridade admi
nistrativa sujeita. ao governo; porque· o telo do 
governo, despertado pela.s observações do nobre 
de~utado, se faria sentir promptnmente r epri
m.mdo q_lla.lquer s.buso; mt.$ os a.ctos a que se 
refere o nobre deputado, visto pertencerem ã. 
as.sembléa provincial, escapam á a(!Çlio do go
verno;. e só a a~sembléa ger$1 poderi~ corri
gil-os pel "li meios que a loi faculta.. Jâ vê o no
bre deputado qoe por melhoros qu~ sejam os de
sejos d.:> governo, n1to pod~m corrcsP9nder aos 

. . intuitQs de S : Ex. _ .'!99.~.!".;!1.-..:Si."l~i t-lou 
"lJ()S ••• 

O Sn. BARÃO DEANAPIA:-0 Sr. mjnistro de 
estrangeiros foi o proprio ndar testemunho des
ses a.buaoa. 

O SR. Vrscotmll: Dl'. PAUNAGUÀ (PI:e!idente 
do conselho):- . .. foram praticados pelas auto
ridades a.dministra.tivas, o governo lllLG deixará 
de p-nnil-aa. · 

cursos pa.ra sa.tisfaur a todu u neeeaidadea 
publicas a.o !llesmo temro. Eu eonhoço, por 
exemplo, uma provincia-qai3 nA:o tem edUI.eio do 
alfa.ndega apropriado, é a do Maranhão, cuja. 
alfa.nJega funcciona. em logir inconveniente, o 
eu.Le nlio se pMe fazer a devida liseali.<a.çlo, por 
falb de ponte. O Ma.ra.nhic, por conseguinte, 

_reclama a.ltalll'J nte a construcção de uma alíàn
dllga.. Ha. trabalhos feitos, ha or~~mento, ll a 
sa.tisfaç.ão d'sta necessidad~ depende unica.
m7nte dQs meio~; mas os 700 oa 800:~ que 
S~Jã.m nece&~mos para a; construcção às um 
ediftcio, ou Nrca de 100:000$ para. a ds mrui 
ponte adaptada ao "Velho ediiicio,e que poaaa. aer 
opportun~mente ·u•ansferida para outN, é uma. 
desp JZa que e:xcede aos ncsao& recursos actaaea, 
a.ttcntas as gr.!Ltldcs necessidades urgentes a que 
davemos occorr~r . 

Portanto, aind.a. admittida, como aàmitto, a 
verttcidade dus informações do nobre deputado, 
já. reconh3oide. em época :interior, eu nllo 
pmeo tomar d~de jã um compromisao; ma:a 
manda.rei orçar as despena d11. coDBtrucção do 
edilieio indicado pelo nobre deputado, ill.for

_m~nd~me da urg~ncia dessa constrnc~. 

() Sl'l. BA?J.o l)JII Al:HMA ~-B~~>at~ V. Ex. r.t
tender á. enorm3 quantia do iO:OOO$, que aa 
paga p:llo a luguel de um ediicio particular. 

O Sa. VracoNo:s: DE Pi.uNAGUÁ (presidente 
do conselho) :- Sim, senhor. · Em todo o caso 
agradeço ao nobr~ deputtdo o ha.ver chamádo 
a :~ttenção do gnverno sobre este assumpto. 

O Sn. ·EsPINDOLA ·:-'O governo -pâga 10:000$ 
ann11altnente por um trapiche. 

O S11.. Vrsco:ND.l!: D'E P .UU.ti"AGOÁ {presidente 
do coíudho) :' -Pois bem; são razões que 
Uo de entrar em linha de couts. p<Lra IJ.Ualquer 
delib ·raçã.o que o governo lu!ja de tomar a este 
r eauito; Sir~ment<Je-.tt~ie .mrito apr e- . 
010 , tornecido11, como aão, pelo$ nobres depu~
dos, filhos da ,proviucia, que conhecem a ma
neira por. ·que nili se faz o !le!"Yiço & que têm. 
todo o iuteresse em que ell~ marche regular~ 
mente. . 

Craio que .aómente aobro este ponto versaram. 
as consider:lçõeS do nobre deputado. 

O Sa. BARÃ.O DI!:. ANAnlll. ~-E sobre a lllovà~ 
ção da alfandega de Ala.góas a 2• classe. 

· O nobre dep tatado reclamou a.ind:~, um edificio 
pa.ra a s.lfandega da. BllQ. provincia. s_ Ex. fez: o 
bistorico desta reciMAação, que é wtiga, tanto 
que B' remontou ao a.nno de 1853, em que, disse 
S . Ex_. M ord ms para a conatrueçio do edi.ncio 
foram expedi-ia.!! .. 

E' para. sentir que, tllndo soido e1peàidas 
eS&&s ordena ha tanto tempo, não tenham sido 
até hoje executadas; màs iato ~esmo. é l"liZão 
para. que o governo não tome compromissl) des
de já., e trate de estudar a ma teria. Si em f.853 
se trausmittiram essas ordena e não foram exe~ 
eut&das, apezar de ter assento n esu casa o no
bre deputado, que com antros representantes 
eleitos por a.qoclla. província, :~.tteude tsenipre, 
com o :z:elo que lhes reconheço, para os inte
resses de seus collimittentea, algulll obstaculo 
deve haver. Bem~i qu~ a.· razão prineip~l, que 
se estende a outra.s provincias. e a :falta de re-

O Sa. ·vz~coli'DE DE P.ARAN.\GUÁ (pruid4nte 
do conselho): - Quanto a. essa elevaçto, as 
observações qu~ fiz com reíEn•encia. ~o nobre 
d3putado po1• Minas Gerae,, têm toda. a. ap?.li· 
ca:Ção ao pedido do nobre de ,utado. Ha jà ui:na 
emeoda acceitá pelo govet•no, e opportullalllonte 
verei aquillo que fôr poBBivel e justo. 

O Sn. . :S.uü.o DE A..~ ADIA. :-:rtfaa eu pediria; 
então a alten~o da V. Ex. pa.ra o lagar de 
guál'da-mór, que existia nessa alfandega e foi 

· suppt•imido. 
O Sa. VtscoNDl llE P Ali.ANAGU.i ( presitlente 

do conselho) :-Sim. 
Passarei a responder a.c nobre deputado, 

que se seguiu a S. E:x. lla discussão deste or• 
ça.mento. . 

O nobre de[lutado, relator da. cotnlllilldo, 
jnstifioou . com a pro:ficiencÜI, qU:e lhe e pro-
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pria, &a emencba apre_sentádas de ãccôrdo com 
o governo e tratou, de defender o orçamento 
de inancira tál que eu nio teria. nada a. aecres
cent&.r, &i não Ío!~c :;. necessidade que tonho de 
dar algumas explica.ções aos nobres deputados 
que hiviam toJ!Illdo parte no debate, com o rx:., 
nhecimento de carta.s particularidades, eapecial 
ao cargo. Mas S. Ex., de par com a. defesa.. 
fez tambem .algumas observa.çõ es, sobre as qua.es · 
devo anuna1ar-me. · 

0 SR . . ÁNDRADlC FIGUEIIU :-FiJ.·&I intor-
pretando as intenções de V. Ex. ' 

O Sl\. VISCONDE DE PaANAGOA' (prsside~te do 
conseZho) :-Sim. 

O n?bre lleputado fallou a rC~Jpeito do juizo 
dos_ fcttos, abundando nas considerações J:lro
du_zldaa pelo nobre à,eputruio pela. provincilt de 
Mina.1. 

Denei de r esponder a este ponto, maa fal-o-ai 
asora, porque a resposta dada ao nobre re
lator da. commisslto, é applieavel igualmente a.o 
que disae o nobre deputado por Minas. 

Os nobres deputados chanu.nm a alten9iio 
do governo para o abuso ou práUca. irrcgull(r 
que s ~ nota no j lliz:> dos feitn~, do adia.utament' 
de c\lstas. Nilo é exacto ; tal irregulari
dade não se verifica • . 

O tb.eeouro não paga as cu.slll.a do juizo dos 
feitos senão em vista dft.B entradas do dinhei~o, 
quo eomprehende ta.mbem o valo1· da porcenta-. 
gern e das cust~a. 

O SR. C.\NDioo DE OÚvtiiU dli um s.pa1·te. 
O S:a. VIscONDE DE P ..uu.NA.GUA' (rn-e$írlente 

do cotu6lho :-E' preciso que se sai5a, insisto, 
que o governo não paga custas. Si a parle de
cahe, é quem as p~a; e si não deoalie, o go
verno nada tem que pagar, ~não algumas des
pezas pa.ra o andamento· dos processos, dili
ganeias , sequestro ; 'm&.s isto''.úíilr~ eonslde::" 
rado eomo custa.s. Custa,., nio se contam para 
a fazenda., c nlo podia por eonsequencia. ha.ver 
osse adiantamento, a. que se referem oa nobres 
deputados_. 
·o Sa. C.l.NDmo DE OLrnltRA:-Eu fui pro

condor fiscal, pa.guei m1litos ye1:e,, e &tê hoje 
paga-a& na minha província .. 

O Sa. VrscoNllJ: DE P..!Jl.UIA.Go.a.' (pr~sú:Unt~ 
do con-selho) :.-Então o_ nobre d~pubdo 60il.· 
fosaa.-s e complire de um& ll'reglllandade,porllne 
foi isso um abuso. A fa.zend~~.; como j à .. disae,não 

. paga. custas, e muito menos podh adia.nlal-as _ 

"""O Sa. ARISTIDl!:9 SPINOLA : - Mas ea& é a 
pratica. em a.lgumas provinciu.. (Hu. .outro6 
apcr.rles.) · · . 

O Sn. C.&NDIDO DB OLIVEÍ!u. dá Ulll &parte •. 
O Sa. VmooMD'EI DE P..uu.NAGU.&." (pre$idente 

do conseLho) :-0 nobre deputado por Pernam
b~eo. ainlb fallou· sobre o aburo de se pagarem 
O.Jud~s de ~wsto a. empregados que, a 6BU pedido, 
sii:o I &lllOV'ldos de umas pa1•a outras provineias . 
ou tem ~cresso. _ ··. 
D<~stc 'facto não tenho conhecimenlo e uem 

é regular que se abone ajuda elo cuet~ a. um 
empregado removido a seu pedido ou que ob
tem ~ emprego de cáwgoria. superior, porque 
o aolic1tou. 

Póde acontecer que o pedido seja. feito parti
culru·mente, e n este caso nil:o vejo moio de evi
~ a aj~a de custo ; m~~~>, si o lagar ó requ.e
l'ld:), endentementc não ~m direito a ella e 
empregado, e não a. recebe. 

Sei mesmo que álguns 'luo pedem pa.r ticu
larmento não têm obtido &Jnda de custo em· 
bora o seu pedido não conste por escripto.' 

A. respeito das verbas dos apoaentados,de que 
fallo.ramos}nobresdeput&dos,estamos de accõrao 
porque m e tenho imposto o penoeo dever d~ 
rasistir qaanto possivel a. esta unha. de aposen
tadori&a. (M'uito bim.) 

O nobre deputado procurou anima.r-mo neste 
proposito, esperando que não ficssse Gm p:..-
lavro~.s. • · 

Decla.!·o ao nobre det•utado que farai todo o 
possiv~l pe.ra a11tisfazer a S. Ex., e;em abono 
d:\B mtnhas p&lavras, posso Aflirmar q_ú.e du
rante n_ovo mezes que administrei a provincia 
da Bahu., nio doi nom uma só apoaentaàoria, 
nem uma só jubilação. 

Foi noate assumpto qu~ eu, communicando 
particularmente as minhas intenções ao nobre 
relator da. commissão, decbrei que ia. o.tê à 
erueld~de. · 

Nll~ quero dizer que em algum caso mui. raro 
e mu.1to comprovado eu não aUenda--(~)T
de modo nenhum, porém, seguirei o abuso, que 
j à. é grande, nfio só aqui, cómo nns proviacias. 
(Apoiados.) 

As rendas d:IS províncias estio se arruin~ndo, 
e tem eoneorrido {13.1'& isto .a. facilid:t.de das a.rio
sentadorias (apoiados) ; qll&lli nlto ha wn logar 
que nio conte dous, tres e qua.tro empregados 
em cfuponibilidade, muitos d.o& quaes vão , 
exercer outros empregos mais lu.cra.tivos. 
(Apoiados.) Sl(o verdadeiros pensionist:.s; c 
este ó o· abuso com ql!le ·se preciea. acabar. 
(Apoiados.) _ 

Eis p~rque mostrei a.s diaposições,a qu 3 alludi, . 
na provincia da. Bahia, onde fui logo nssaltndo 
por centena.res de pretend~ntes : . una queriam · 
!fOZ&l o ordenado em santo ocio, e outros· 

O Sa. VtscoNom DE PARANAGttA' (presidente Inculcavam empregados que estw;mno c:uo de · 
do conselho):- Si em algumas provinciaa se ser aposentados, para· se encut!l.rcn:i nos log11.- . 
commette semelhante irregularidade, ella deve res. :M~s a. minha. resistencia foi tal. -9110 em 
cess&r• porque_ nada a. autoriza. · I muito po~co~ dias deixei de ser ~ctta.do a 

O Sa. GENJ:llO!IO MuQUU :-Fili proctlr..dor eate respe1to por quem quer q~e fo~- _ 
fisea.l em minha província, nunca Miantoi · Estou hoje nas mes~ d1.$postçlies. e J& 
caaw ; mas a pratica alli exillte. (lla. outros tenho ~eelara.cb a alguns pretend~ntes qae nio 
apartes.) _ ! !!OU faeU e~ eonced ~r. aposenlador1liB • . 

• _ ' Nio me COI;lte!lto. com a.tteata.dos de medicas ; 
OS~. VISC?NDE DB P~.\Gti.A. (prui<f:t'!te 1 qne_ro ~r~ crer (riso); e,ainda. ven.do,hei de 

do co~elho).-Não se adia.n~ custll8 ao JfU%0 muita.l vezes desconnar de mim mes1110, porque 
dOI! fextos,como asseguram osnobr\)S depv.tadoa- po~ enganu-me'; 

v. rn.-41 · 
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cOncordo, portanto, com o nobre-c!epnt&4o. e, <Á!! ontl'as funcyõ&s da caixa de am.orfização 
long-e de mokstax'-:m~, appravo a espee1e de em relilção á divida interna se referem á tra.ns
censurs. eJDLraljõlo no parecer _da. co.mw.isaão, ~ue Í!lrencia e pagamento dos jaros das ipolices, 
lastiiJl:l. ter esta verb:1 c:esctdo de uma: m.a.naua mas }leste mes~o enca.rgo ha_ q!lestões e occn:
eapautosa.. Eu tambem lastimo, e pela minlla renc1as que tem de ser dectdidás p~h. a.dmt
parte farei quanto possivel pára. pôr-lh.e lUD. nistraçã.o superior da. junt<L e ilo minist-ro _da. 
paradeiro~ (Mt~ito be.m.) fazen~, e que não pod9m ne&l', sem g.ra.ve l!l• 

O nobre deputado ainda .se referiu. a um set·- convemente, entregues a quâlquer estabelect
viço qn~, no seu conceito, podia com vantâ- manto . partic~. 
ge;rn ser supprimido-a caixa. da a.mort~- . 
e neste sentida a.biUldou h·miem 0 nobre depu- · ~ As apolices podem ser e têm sido emittida.s e 
ta.d , pela provineia do Rio d~;~ Ja:::.eiro, . transfE!r.ida.s nas provincia.s, por ond J se pagam_ 

o que 0 governo podia. :fazer a respeito d.a. os respectivos juros, e nrío é prudmte nem 
praticavel coafiar todos esles· serviço~ e. um 

'quela ~-'&l!artição, já 0 fez. banoo e suas caixa.s filia.~s, onde as tiver, ou a 
Eu, pms, en~ndQ~ que nio dev~mos suppr~-

mir a caixa da amortização, passando os D.Ullle- agencias para esse fun·creada.s. 
tosos serviços que por ella correm para uma <·Pelo q12e di% raa peito ao enca.rgo do troco, 
l!eeção do th.esouro ou para 9l;um baueo, se- emissio ~recolhimento dos bilhetes do thesonro 
gundo opinou o nobre deputado pelo Rio d.e e do hll.n~ d1> Brazil, julgll. a. conunia~i'io que a 
J !llleÍl'O ; porque, comq uanto esteja naquella. su • transferen.cb. nã:o <l ]ll:'.udente, por contra-
repartição suspen!!a. a amortização da divida, :ria !tO eacrllptllo e zelo com. que o poder legís
que deu en.nsa á aua. crea.ç:io, a.i:nd.a se effe- !ativo tem sempre olh•do parllo a circlllt'.!(ão fidit~ 
ctuam alli serviços que não podem sar de~em.- cia.ria do papel-moeda. A. d.espeza. que ~m .. tsria.. 
pe11hados por nm banco ou por u.m.!l. secção d0c de fazer CQtn esta nova. ordem de serviço pouca 
th.eBGuro, como são : a. trll.n&íeraneia. da& a,Po- l"eduúris. a soxnm• votada.; p<lt'().ll1mt~. emprega
lices, os juros, o troco do papel·moeda, a em.is- dos especiaea serão incuubidos no thesJuro de 
são de apolices, etc. fa.~er todo o trabalho da assigo.atura., g11a.rda, 

Não á $. primeira vez que nos relàtorios se emi~sã:o, substituição ê eonaamo dos bilb.etes, e 
tem apresentr<do a idéa. da suppressão, idéa que não seria. justo que fosselll. despedidos os empre
até jà. foi traduzida em um a.dditivo da ca.mara gados que tem menos de de:z; s.nnos de serviço.~ 
dos Sr.>. d.:.putados. oa demais aposentados, 011. addidos ao. thes uro. 

Em. iS79 incluiu-se no projeeto da lei de ~ontin1:1a.n.do 11e:ste ca>o os ->e~s vencimentos a 
orçamento um additivo snpprimindo a caixa da pezar sobre a despe~a. publica.» 
amortização, p:~.ssando o troCG e outros serviços ·A discu,•io h vida. 11~- 5et.ta.do poz fóra de 
pa-ra ~ma secção do th.e<>ot"U"o, e o qu~ diz l.'és· duvida ainconvenie.neia de semelh!lnte suppres-:
}leito á traneferencia. e j!ll'os das a.pclices· para são. Em todo· ·cil.llO, eomo 0 nobre depu.tado nQs 
m:n oa.nco ; mas, ess.e additivo soffreu granie disse que ~o . orçe.niento aceita os aerviços 
impugnação no senado e M.hiu. O()mo elles e~tãO montados, parece~me qt~e nã:o 

Tenho aqui até o parecer que foila.vratlo pelo é occasião opportuna de se tentar supprimir a 
Sr. Visconde do Rio Branco. Eis o que diz (lê): caixa da. a.Il!Qrtiza.ção. lato de'V'i:a ser obje<;~to de 
• · • · .. · · • • · · · • · · · · · • · · • · · · • · · · · · • • · · · • • · · · um projeeto em separado, si porventura alguem 

« C<!mquanto pareça á commissão que nesta · en_tendease qlle o devia apresentar; de tl.tll pro
re.brica. ae póde fazer alguma :t~.llueç.ão, d.an- jecto que tivesse a conveniente discussão e po
do-se.no.va organizaçil:o ao pessoal, D.ito concorda. desse ser deviclamenté a.pr~cbdo, Por ora, e:x;
com o additivo da camara dos det~u.tadoa, que ceptuantlo mesmo 0 s~r"1iílo dllo amortização pro
au.todz-a. a. Eluppt~ssão da caixa de amortização, pxiamente dito, ha outros q1.1e impooem a sup
~ranaferlndo o serviço do troco, emissão e reco- p:ressio da. repar~o de que se trata. Não s·aria. 
llrimentodo lJapel~moeda pa.ra o thesou.ro nacio• a.oerhdo :ue11 haveria. vantagem em confiar 
nal, e confiando o serviço da. divida. int~rllll. certas attribniçõ~s dessa repartição a asta.bela-. 
fundad.:! a um esta.hebcime:uto bancar]o. ci!llentos particals.tes e a uma simt:~hs !Í3<:ÇãO 

«. Embot'll. esta repartição niio t~nha ptesen.- do thesouro. 
temente a. sea cargo c raembolso da divida. 
intern& pelo methodo e ayatema ndoptll.do na. Acho, J.lOr~nto! que os .. motivos 9u~ levara.Ol 
lei de 15 de NOTembro de 1827, com dotação o s9nado a; repglll! o addlt!YO· m.encwna:lo, :pre
esJ;lecial tJara. o,perar a amortização dos em- va.lecem alnd.a hoJ ~.· 
prestimos internos, teril <lntros en,~arg-os que . .Ao. nobre deputa.d?· por Perna.mbueo, re_Iator 
jmtificam ~ a.conselhlLr;u a. sua cousel'Vação. J:do parecer da. com=ssão de tz.~enda, s~~~-se 
Não pretende a. C<Jllll!USSão que se volte ao o honrado deputado, o Sr. .A.nara.de Fl~ 11etr~. 
:reembolso da. divida. . interna, que ha muitos . que ho~te~ occll.pou_ toda a ~e~sã:o. 
annos se acha. suspenso, · a.tt&nta .a sitllação n.~ . A pr1me~a. e q UMl t~d:!. a segunda. parte d_a. 
nancéir11 do Estado, nem vê a. canveniencia. de ordeo: d? du .. _foram occupadas pelo longo e h;.l
dotar-se a caixa. com fundos eapeeiaea para 6~11e lhantlsslmodlsell.l'sodo nobredaputado. (Apol<:t-
:fim. A lllli~a. amortização qu~ ee faz ac.tàal· àos.) ~ . . • • 
mente é ~ do empNstirno de i5 de g,tembro de Eu. .nao tenho senão agrade_c~r-lhe o. a.u.xil.io 
18'78, llilra o qua.l se esta.b~lecen a renda Jl.lllOl'.,- que ~os pcesta. co:n· a sua crl.t1~ ~Jevera e. a. 
ti2:~~ovelàe 6 •to, e' para isao a. c3.1xa.:recebe di~G- manetra cortez e moderada por que sabs el:-
eta.m~nte do thesouro a.. nec assaria. som.ma., que tern:J.-a · . . 
é O!'Çaóa. E_lll"a o exereicio de que se trata em o SR. CA.Jl.VA.LB:O REZBNDll :-.lufeliZJllente (); 
537:240$, tu-a.dos da rend• ger~ do Egta,j.o. ll-U'lilio ul\o é a.eei~ •. 
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0 SR. VISCONDE DE P..UU.N4GUÂ. (presirlmte 
do conselko) :-J;. disse que quem resillte, 
:.poia. 

O nobre depu lado tomou por base das emen
das oífencida.s o estado comparativo das duas 
propostas. e perg11ntou ao governo qual de !las 
aceitava. ; si a do exercício de 1882 a 1883 ou 
a do exercício de 1883 a iW4. ~ 

E' claro que a _proposta. que deve servil· de 
base é a. do exercrcio de 1882 a 1883, em que 
se firmou a. commissão, fazenda as alterações 
que a pratica. e o estudo mo9tNiram conveni.en-

. tese que se a.cba.m consa.gra.da.s na. proposta. de 
1883 a. 1884. 

Aqui ha. a. r enHs uma questão de metb.odo, e 
este me parece o melhor. Estando o trabllbo 
já adiantsdo, como estava, não podia ser outra 
a base adoptada, senão a propost.a de 1882 a 
1883 eom as modiiica.~ões da propost;~. de i883 a 

· 1884; de maneira que, si a camara. entender, 
po!~a este mesmo orçamento rGger o futuro 
eiGt·cicio. 

O SR. Al:>-nRADE F!GOEtl\A : -A minha per
gunta. foi ei o pensamento do governo era que 
este orçamento vigore no exercício futuro. 

O SB.. VIscomE DJ.: P .a..MNAGUÁ (presidente 
da co.nseZho) :-Si a camara a,,.si.m o entender, 
eu não tenho devida. em aceit~r ; . a iniciativa 
pertence á cam~ra •. A p~oposta e~tâ. .feita, 
póde a ·camara. dis<'utü-a., p~r~ o que aliáe me 
parece não tem tempo, ou resolver que este 
orça.mento vigore no faturo exercício. 

Não vejo . inconveniente ní~to, UJ?& vez.~ue 
a b·~se e a mesm•. Portanto,nao duvido ace1tar 
q_ualq uer emenda que se apresente neste sen
tido. 

Re.•pondo as~im, pela. ma,neir~ que llcabo 
de fazer, á primeira, pergunta que o nobre 
deputado me diri~iu. 

O segundo to pico do disc~rso _de S ~ Ex. 
versou sobre a ca.il;:a da a.rnorttzaçao. 

Sobre este ponto já· expendi o meu pa· 
ree r. Não posso deil:ar de mantel-o, ainda. 
que o nobre rleput~do pense diffcrentem~nte. 
Todavia.; tal vez não 'lstejámos lon~~ ~e um 
accôrdo, uma vez que, conforme Já. d~sse, o 
Mbr·' deputado, acceita os serviço& como ellea 
se acham montados. . _ 

Este . mesmo topico do seu dhcllt'SO com~ 
prehenàeu tarube.m a verba. .de pPnsionistas. 
l~u,•lwente, jâ ma.nif.,s~i o que pense> a 

respeito, b9m como. as disposic;ões em qne 
eston. o que julgo não desagraJou ao nobre 
deputado., 

O SB.. ANDRADE FIGUEIRA :- Nã1>, senhor. 

OSll. VrscoWJE DE PAMN.AG-UÁ (presidente. 
do conselho): - Quanto ã reducção que S. Ex. 
propõe nesta verba ••. · 

O SR. ANDRADl!l FIGuEIRA ~- Augmento por 
um. lado e reducção por outrt>. 
· o SR, VrscoNoE nE PAJUN4Gu.i (presidente do· 
cornelho):-Mas eu, accootando _es~ augmento, 
ji h11ovis cone: :rdado com a comuus•~" na redllc
ção que se p odia.:fazer, porque pedia-se o ~11-
gmento de 57:000$"-~ <>sta ver?-a.. fico11 red11-.n~ 
pela commissão a 25:000$: Cl'(M q ne a redncçao 
pi'Oposta. pela conunU.são é m~to razoa.vel. · 

O Sa. AliDRA.DE FIGUEIRA.: -Mas não é re
gular dar f11n"dos para uma despeza. que na:o 
está decretada. 

O Sa. VrscONilEDE PAnANAGUÁ (presidente do 
consellw) :- E si tiver de conceder-se alguma. 
aposentadoria nas ciroumstaneia.s da lei l 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. : - Ha as ao bras 
de outras· verbas.· 

0 SR. VISCONDE DI P ~N4GU..!.' (presiàeMe 
do ~On3clho):-Caleula.r com subra~, é ê&lculaL' 
com u.w~ eve:ntua.lid~ue, que póde não ae dar, e 
os pobres empregado6que se mvalida•sem para; 
o serviço :ficariam roouzidos n. nã'o ter que comel.'. 

Por isso é que en aeeito este au;mento mini~ 
mo, como quem não e~u. no propositij d~ não 
ser facíl em conceder aposentadorias. 

A reducção proposta pela. commll.são parece
me, pob, que deve sath;fazer a.o nobre deputado. 

Sobre a verba -Theoouro Nacional-o nobre 
der"iltado fez ta.mbem algumas con~id~ráçoes e 
propoz ditferentee red.ucçl5es, <·•ntre ellas a que 
diz respllito á. secção de estAthtica. O nobre 
de putsdo entende que deve ser e:rtincta a sec~ 
ção de estatisti.ca. 

O SR. ANoRADl!: FIGt1ElB.A. :-Não, senhor ; 
eu critiquei o goverJJo por nilo ter cumprido a 
lei, e disse que era desnecessa.ria tão grande 
despeza, porque á directoria de 1·en.daa incum
be fa.zer a estatistica. 

0 SR. VIBCONn:E DE p AI!..A.NAGtrÁ {presidente do 
conseUJO):-Mas, havendo duvidas,.. respeito da 
intelligencia da lei, colbo Sé e:tplano11 no seu re
latorio o Sr. conselheiro 8-araiva, não a · deu a 
este serviço afórma que parece <JUe o nobre de
putado queria, i~to é, que fosse feito pela · dira~ 
ctoria de rondas. O serviço, allega o n obre depll
tado, não· ê satillfactorio ; ao contrario, demo
rado e incompleto. Com . e !feito a d"mora não 
de ixa de d"preeial-o ; e ·eu já. dei·--o.-dem·· para.- · 
que, hamndo a.lg1llll~ interrup.ção, sa apro:ri~ 
me mais o trabalho da. actunhdode, ::k sorte 
que os dados estatisticos possam ser consul~ 
tados coin proveito. 

O Sa. ANDnADE FiGUEIRA.:- V. Ex. determi· 
na11 Hnl:t solução de continuidade naslec serviço. 

o Sn. VIsCoNil:E Dl!: P Al\AIUGuÁ (presidem6 
do conselho) ; -Não se àeandona o serviço . 
relativo a qualquer periodo ; guardaram-se os 
pil.peis de= 9erLO nUlllero de ltU!J.O< e os tra• 
balhosapproxl.mam-se quanto pos,1velda. actua.-
lidade. . · 

H<1. falta. de pessoal nesta secção ; elh devia 
ter i O ou 12 empregados e e stá reduzida a tres. 

J ó. se vê que o trabalho não póde marchar 
senão muito lentamente ;. dahi· vem o inconve
niente de termos em. traba-lho que não corres-
pende ao que fór:~. para desejar. . 

Todavia. procura~ei attender a este se~ço e 
ver·a maneira. de conseguir que ella seJa des· 
empenhs.do · em ordem a Dreencher o seu 1i.m. 

O n óbre deputado e.inda. exige, em uma. de 
suas emenda.a, a .suppressão de uma pequel!ll 
vêrba de gra.t.üicações. . · · 

Eu sinto não poder acettar e~ ta ?me~ ; P.Or- . 
qne tal verba serve para retribUir sf!r'VlÇOS =· 
portantes feitos, na repartição e fóra della, por 
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ompregado!:l que têm alguma reaponsabilidad3, 
e. que com o a se 11s ordclll.dos pagam muitas ve-
lles enos de .Paga.menlos. · 

Têm-s2 enlendido der:~de longa &ta. no the
souro que estes serviços devem. ter uma certa 
compensa~ito alémda odena.do respectivo. A 
verba a. elles destinada. foi supprimída, creio, 
em i878, mas depois se restabeleceu. Agora, 
com a sna inclusão no orçamento, trata~ se ape
nas delegalisa.r uma. despeza. que sempre se fez. 
Não é U!Xll'l despe;::~. avultada., e o serviço pela 
·sua espe~ia.lidade exige alg-uma. recompensa.. 

O Sn.. ANDltillE FIGrrl!lnu. :-Não foi nessa 
verba. qne eu propuz red11cçio ; referi-me ás 
gre.tifica.ções por serviços extra.ordinarills. 

O Sa. V xsco~t>E :o:e P ..I.B.ANAGUÁ (pr~sidente 
do conselho); -E5ta Vl)fb!l. j<i. está muito redu
Zida ; em orçamentos ~nte'riores o foi, e agora. 
neste desceu ainda a 13:000$000. 

As citeumstancias m•1itas vezes justificam a 
concessão de gra.tificaçõl*! por aerviços extra
o~dinarios. Quem tem pratica. de a.dministra:ção 
publica. certamente eonhe~e a. neceBSidade de 
taes serviços, reaes e confessa.veis, que sa 
apresentam à luz do dia. Assim, por exemplo, 
incumbe-se muita "Vez a~ engenheiro de veri
ficar certo trabalho, a um empregado qmlquer 
lliWI. eommissão importante, na. alturà de sua 
capacidade. (Apartes.) 

A "VQrb~ -Eventua.es- já. foi reduúda pela. 
commissão de accôrdo com o governo ; não obs
tante, o nobre deputado p1'opõe ainda reducção 
nella, e quer extinguir esta outra verba. Em
bora eu 11M leve a. mal que o nobre deputado 
faça no orçs.tnento uma outra. operação cirur. 
gica, quando seja proveitosa, não posso concor
dar com S. Ex. nesta pa.rte. porque soffre o 
serviço. 

O nobre deputado terti. reconhecido o espirito 
de severa economia manife~tado pelo goverRo 
na adopção deste orça.m~ntc, aceitando as re
dnç:Ções indicadas pela commissão; mas o orça~ 

,, menta da fazenda não d:i margem para maltas 
o órtes, porque tnta-se de serviços determinados 
por lei. (Apoiados.) Este desejo louv-a.vel <l_Ue 
anima o nobre deputado, não póde ser sati$fello 
ns. eitensão de suas propo!l'ta.s. Assírn mesmo 
a c eits.m-se ·emendas que estã:o inteiram~nte de 
accórdo com outras aptesentadas pela ~omrois
são; e, aceitas as emendas da. commiaslto, êm 
grande parta està satisf~ito o desejo do nobr_e 
deputado. . 

ó S~.t. A~"DRADE FtGUl!liRA:- Nao apoiado ; 
aceitamos todas as emeridaa da. co=issiío, me.s 
p"l'Opam.os outras reducçõea .. 

O Sa. VIQCONDE Pli: PAlliNA.GUÂ (presidente 
rlo conselho) :- Qna.nto ao CMS da alímdega 
da. côrte, no estado em que se aclm . a obra, & 

emenda do nobt·e deputado não· póde ser atten
dida. E' u.ma ob~a. importantissüna. 

Não fallo pelo lado do embellezamento e sa
neamento da cidade, mas pelo da :lisc!llisaQií.o. 

.como assàs lu.cra.tiva.; por conseguinte, o desejo 
de fazer economias :n.ão póde leva.r-llos a cortar 
despezas proveitosas, como esta. 

Tambem fa.lloll o nobre deputado sobre o ser
Yiço das alfandegaa, propündo a suppressãD 
da.s capatazias, ou que sejam cl.lâs entregues :1. 
indllStria particuhr ; porque aetnalmente não 
·tttecu.tam o serviço com a. celeridade des 
Eu visitei a alfandega. ha dous ou tres di:l.s, a 
não tive aenão que appla.udir a. celeridade e 
ordem com que o serviço alli é feito, tendo 
logar ·o desembarque por meio de guindastes 
hydra.ulicos. Completam-se outns obras para 
que o servigo se realize ~com. toda a poa5irel· 
presteza.. · 

Já uma vez tEflltou-aa supprimir o servi~o 
das capatazias e collflal-o â. índu.atria pri va.da ; 
mas vieram logo t•eclama.ções do commercio do 
Rio de Janeú·o, Pernambuao e Rio Gr:mde do 
Sul, e continuou o servi~ pelo modo por que 
est.â organizado. A idéa. dô nobre deputado íoi 
condemnn.da pela propda. e:x:pel'ieneia. 

0 SB.. ANDl\Aill!l FIGUEIRA ~-Eu tenho para 
allégar a experiencia do mnnào inteiro. 

O Sl\. PaEstPEli."TE no CoNal:LHO : - Nem 
tudo o que se f~z em outros paizes póde s~t· 
convenientemente na.tnt•aliss.do em. o nosso. A 
e~periencia entre nós jii. demonstrou a. incon
venienci~ da m~dida que pretende o nobre 
deputado ; póde ser que no futuro seja adc
ptavel. 

O nobre deputnão .otcoo.selhou s.o governo que 
insistisse na revisão das ta.bella.s de porcen t&o 
gens. ·o gove1•no aceita o conselho, mas de
clara qu~ não tem descurado ·o assumpto ; 
aillda o a.nno passado fez-se a revisão. 

O SR. ANDRAI)E FrGUEXRA : - Fez-2e · em 
1880 ; dura tres exercicíos, e deve ser an• 
nua!, 

O SI\. VISCONl)E DI P ..UUSAGTJ l (presidente 
do con.seZho):- Fez-se a revisão o fa.r-se-â, 
sempre qu~ as circum.stancias demonstrarem a 
necessidade. · 

O Sa. Almn.ADli: FrGGEmA: - Fez-se em 
iSSO, e eu. lembrei que se :fiz~sse a.gora, oomo 
co1·re(:tivo e para o augmento de pesso:~.l que a 
neva cla.ssi:ficação das alfa.ndegas dema.ndil.; eis 
o meu pensamento. 

0 S;a, VISCON!)E DE P A.RANAGUÁ (presidente do 
cõnsellKJ):- Faliouo nobre deputàdo sobra a.s 
fazenilas naeiona.es, }lrewndendo su.J..rprirui.l' a. 
despeut, c~io que de 1: 000$, e aconselhando 
o arr•endamento ou vend.'l das q_ua es:istom. O 
governo j à. t~m autorização para.1sso e tem dello. 
usado. 

Vendeu o gado d~ maior parte dat>~ fazendas 
do Piaulty e arrendou a.s que C:!:istiam no Parà. 
e Amazonas; poucas hoje existem a ca.iogo do 
governo ; mas, em~ua.nt? nio fize;mos es.tensi: 
vas :1 estai! as proVJ.d~ncJ.as o.utol'lZada.:;:por le1 
e ja a.pplica.dªs a o~tra.s, a verba é iudispenaa.-. 
vel, mo convem a suppressão. 

Vem aampletar o. serviço ds. dóaa, e ê urna 
despeza r!lprodllctlva, porque, além de facilitar 
:l. :fiscalisilção e temos a considerar no valor do 
terreno comqnistado a.o mar ( Apoia!ios. ) 
Qualque1· pa1'ticula.r tomaria. a. si a dita empreza 

Tambem o nobre de.put9.do se oecupo11 com a 
diífercnça. de cambies; elevou a verba, elimiw 
nando-a ao. mesmo tempo .do logar em que se 
achava, afun de ser distl"ibuida pelos di v ~r5os 
se1·viços em que -taes ditfer~nças ~e r~aliza.m. 
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Mas isto.ó simplesmente impraticavGl; só se O Sa. VISCONDl!l DJ: PA.II. .. UU.GUA' (presid~n.-
poderie. conseguir depois de liquidado e exerci- . te do conse1hQ) : -. • • composta do inspeetor 
cio; em viata do bala.nço é que ae poderia iaber, geral, pl'ocuradoL" :fiscal, secretario, enge-
préviamente, não. .nheiro e porteiro. -

O S:a. ANDRADE FIGUEIRA:- Oh! senhores, Ora, estando o serviço assim organiudo, eu 
·isto que proponho está praticado rwr outros nlto sei como o 11obre deputado, que declarou 
·minis. te rios. . · respeitava os ~erviços montados como se acha

O . Sa. Vrsco:NDE DE PAnANA.GUÁ (presidente .vam,. apresenta uma emenda suppressiva. 
·rlo co'llseZho):- Quando se tem de tomar cam- O Sn. ÀNDRADl!: FrGU:Enu:-Os serviços ; 
biaes para se fazerem pagamentos, não. se póde mae ahi. não ha serviço nenhum . 

. di:zer s~ é ~ra. este ou si para aquelle serviço o Sa. VrsooNDII: DE P..UU.N.!.GUA' (presidente 
d.etermlll& • · · do conselho) : -0 nobre deputado demonstrou 
_ O Sa. ANDRADE FrGum:-Mas o"thesouro o pouco que produzia. essa administraçà!.l, e que 

não calcula pela a tabell.:l com o ca.mbio de 21 ~ os empregados quaS1 arrecadavam para si. E'U 
(Ha ot~tros apartes.) examinarei; e, si for conveniente passar est e 

O SR. VrscoNDB DE P~A.GUÁ (pres idente serviço para as collectorias, nãG terei duvida 
ílo constllw):-0 ·cambio varia constantemente; em fa.:.:el-o ; por or:~, não. 
hoje tomamos uma. certa. somma ; ama.nhã ou Foram est'lll, mais oa menos, as considerações . 
depois outra., a. cambio di:fferente : como ê que que o nobre deputado em seu brilh3.nte discurso 
se pôde fater esse jogo imagin.ado pelo nobre off61'eceu. holitem a. esta augugta eamara. O 
deputado1 E' simplesmente impraticanl,repito- nobre deputado a.ca.bou de fallar em hora ji 

muito adiantada; eu Illio tive notas, ní!o as 
O Sa. F. BELlSAlUo:- Mae não se calcula tomei, e h.oje, apenas pela leitu.ra,-que :fiz no 

para uma. das partes 1 Então calcule-se pa.ra o Diario. do seu discnrso e das emendas, ·por
todo· · · · que de repente não po-.fu. prestar-lhes tod!l. a 

O SR. Vrsco:r.1ll!l DE PillANAGUÁ (presidente attenção e comprehender o sanalcance,-é que 
do conselho:-0 mais que se po:ia1·iá fazer, era pude mui ligeiramente pens~r [nellils. O 
distribuir pelos differentes minis te rios, eomo jti. resultado é este que acJ bo de apresentar a c a
está. mara. e ao nobra deputado, esp~rando que me 

Si as eneommendas f~itas pelo ministerio da r~lcve, si por ventura. não o satisfiz em tudo. 
ostt·angeiros ou da agricultura exigem uma Creio que o orçamento da fazenda, com as 
certa somma na Europa, tomam-se as cambiae$ suas emendas, d!l. maneira por que se acha. ola
pelo cambio do dia em que se realiza a transa.c- bo1'àdo pela honrada commissão, de accôz·do 
ção, a carrega-se a ao1111ru. c0rre~ondente as com o governo, est:i no caso de ~er adoptád~. 
desp3za.s de cada um desses minister10s nas suas Si no CO!Ter dà discnssiio fór preciso da.l' aos 
r~spectivas verbas. honrados membros da nobre opposição e mesmo 

O que o nobre deputado dese.ja pódc-se f112:er aos da honrada maioria, quaesquer outros escla
depois ; mas pl'eviamente serlá um processo reciment~s ou explicações sobre· as verbas da. 
itnpossivel. despeza;, que vamos 'VOhr , eu estarei prompto a. 

o SR. So.a.lll!s : -Faeillimo. preeta~-11ies tO!ks essas explicações ou escare- · 
cimentos qu~ estiverem a meu ll.lcance. (lt!uito 

·O Sa. ANoRAD:i Fra11EIRA:-Ao contrario, bsm; muito bem.) 
mais facil do .que o seguido. En propm \UD outro 
alvitre: podelliOS ·creai" uma. só verba. para as O Sr. Ferreira. Vianna (pe1·a 
di1ferençaa de cambio de todos os ministc- r1sponder) observa que está doente, qc.e o no
rios. bre ministro deve estar fatigndo e a liora ~at.& 

~s.ntada e que por isso o debate não correrá. 
O SR.:<VISCONDE DE PAIU.NA.GUÃ (presidente como seria m:~~ . . conveniente aos interess~s 

rlo conielho) : -Bem; este · alvitre parece publieos e ao objecto da. discllS!Ião. Ter-se-ia. 
mais razoavel. Eu o tomo em consideril.çlto ; eacaaado de voltar á tribuna si a eUa niio fosse 
mas não posso nceital-o desde jâ., porque chamado pelo nobre presidente do conselho. 
não quet'O transtornar os serviços Oll emba- P~recau-lhe qne s . Ex. 0 e~poz :i. sirspeição 
raça l-os, de ·sorte que depois me ache em diffi- do par tido em cnjas :fileiras tem militado. sempre 
euldade • . Verei si o mesmo alvitre póde aer com dü!ciplina. 
realizado on agora, ou no seguinte or~amento- Tem sido philosopho, diz 0 orador, respon-

0 nobre deputado trMo11,pOr ultimo, da admi- dendo a 'ollD aparte do sr. Francisco .Belisario, 
nistr~~A:o de terrenos diamantinos e ofi'ereceu porque é pa.dra prégador e, ports.uto, dia
uma emenda supprimindo a. respectiva verba. pensado dos serviços mais pesados da cGn-

0 goveruo'foi aut01·izado pelo art .. H§ 9• da fraria. o partido conservador precisa de 1llD.Il. 
lei n. 2.348.de 25 de Agosto de i873 a reformar sentinella. perdida para e~plorar 0 eamin.ho 
este serviço, melhorando a arrecadação e à :fia- afim de · que 0 niio considerem . pat"tidõ de atra~ 
calisaçil.o da renda. · · zo. Fóra, porém, disso, da liberdade que toma. 

Usando dessa. · autorizaçito, expediu o ~egú- de philosopht!.r, ningnem 0 poderá.. aceusar de 
la.niento de 25 de Junho de i875, que está. ainda ser relaxado na disciplina partidari:l • . · 

. em vigor. Por este regulamento f9i creada a Serve ao partido· conservadGr- com.completo· 
repartição dos terrenos diamantinos.:. · '.desinter esse, e· tàlvez esse -,rllBqUlClO de SWi• 

O Sa. Am>!U.Dl!. F1Gumu.:- Era m~tito anti- peiLs. esteja como herva. de passarinho no ·espi-
ga-; fli reforlll9.da-. · rito do nÓbre president!l do conselho, do mesmo 
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modo t-orqu~ muitas peAD$8 duviàam djl. sua 
15illeeriàade (atholiea. Não t.!!m :ruM nem ha 
fa.et.GI.I que o ecn,·eJJçam de dealealdnde a esta. 
ou :i.quE01ls crença. E ' collllervador. a inda qoe 
d.e da~ poet.erior ã do nobre presidente do con-
Jelho. · 

-DuM razõea o induziram a <?nfileirar-ae no 
partido conserV-ador : a. :l• p or esta.r ellSe pa.r
tido ma.is proximo da. igreja em que foi edura.<fo; 
a 2& por uma phnse qne ouviu ao Ma.rquez de 
Olinda: c.Reaisti.r ao rei, pa.ra bem servir ao 
rei,,. Essa legenda -na bandeira. conservadora 
deslambrou-o. 

O {>11-rtido conseio,àdor t6lll sido maia ll'ais
,ten t · á• invaeõee. do poder e. que o <>ra.dor challl& 
u.bsoluto» apezar da& - auaa.tendendu. Em 
JS4()._esse facto tl.eou: bem pronllneiado entr.~ os 
que' queria.m logo o governo d e um menor e as 
;qu.e resiatiam. Ouviu dizer que então os libe-
nes enehia.J». o palacio e o lmperador -tinha 
pouea.e mãos pa.-ra dar a beijar a toda gente que 
as solicitava. 

Não teve, poi~, o orador inte.nção, como pare
eea presumir o nobropl."esidente do conselho, de 
ferir golpe prof11.ndo no seu partido, quando 
1uaeverou na tribuna. que o lh:azil tem per. 
corrido ·um período de 40 annoa de perfidju e · 
de mentiras. Acredita antes que melhor pa-
triota seri a.quelle qae, em vez de continuar a 
abra. de aepar~r os homen~, tenl&r unil-os para 
com ellei oppor barreira. ~ COlltinuação deste 
fatal período. Niio contrilluira, pois, para essa. 
divi~ã.o . quo só lem por objecto enfraquecer a 
todOl!l para fortalecer a quem· o s~- presidente 
Rbe. diz o orador. . 

Veja-se a. historia do partido libers.l, aliás 
bella:, com paginaa de audaciae e temeridados 
patriotica~ ; veja-se a h!atoria do partido con
servador, cheia de abnegações, de virtudes po
litica.s e de gro.nde zelo e cuidado pelos inter~ 
l!é~ de Estado. 
- Em que deram a.s suas lutaa 1 Foram apro

veitados os seua r~sultadoa ~ 
Niro ; u ns exterminanm oa ou.tros fóra. da. 

arena eona"tuoion:-..1, e IUilbos enfrf.quecidos 
foram despojada! d:!.s S>ÃQS preroptivas e com 
ellea a camara eampletamen te annulladt.. Rea
nima l-as é empenlio su:perior a qualquer dos 
partidos, m:~.s aalva.r-se-1am du~s causas funda
menlaes da nossa fórm:t de governo : a monar. 
chia e o parlamento. 

Mentiras e perfidias de que se queixaram os 
liberaes na tribuna e na imprensa c de que ~e 
queixaram tambem os conservadores, com a dif
íerença de que os qu.eiznmee eram p:oferidos 
pelos op primidos e abafados p<lr aquelles qut 
se a.cha.vam no poder pelo favor. 

Ambos cõmeçaram e recomeçaram a meto
ria dQS queixumes e da justificação doa tyra n
Eoa. A. apposição de hoje di7. o que dizia. a oppo
sic;ão de hootem, a.etu:ilinen.t~ no poder l'a.ra 
gloriJic:ar os a.ctos que condemn:~.ram. · 

Fro.eos os d& cima, indiiferentes os de bai"o e 
nm poder muito grande, uma amhição extrllOr
dinaria, m $s sem genia ; um rovosem e&tacte'r, 
aem energi.~ politiea Va.ga entre os extremos : 
anarclri3, absolntiiDDo. ·. 

_ Houve, porém, quem inventasse wDa. causa 
Cftt6 e a nega.çâo de tudo ; um go-verno appa· 

rentemente legal e Ne.lmente uurpador. O 
povo contenta-se com esta appareneia. · 

E condemna-ile a. lei de-3 de Dezembro, qn9-
tem a sua histeria, ae:ndo a refol'IJl& que se lhe -
f~»; a. aua. philoeophi.a. Quando a libe.rdads su 
a.fastou da ord&m a lei de 3de Dez mbroga. 
rantin a segurançu. individual. Oa abWIOS, po. 
r6ro, appareceram e deterruinaraa a. aua re
forma e ainda foi o partido conservador · que a 
fu. Entl"'~tanto· o p:irtido con&ervador, aceu•~do 
de opprinrir a liberdade com essa lei, é ta.mbem 
11ccusad.Õ de ter desarcnado a autoridade com a 
sua r&forma. Os liberaas, porém, nA:o a inodi
ti.wam ·ainda.. 

O partido Uberal, coJúilll.ia o orador. nato póde 
ser accus21-do com tanta impertinencia, ma.is o 
póde ser o partido eonsel'Vl!.dor. Eate tem tido 
aempre :à frf!:nte doa negocioa os seus melhores 
talentos, emquãnto que a.quelle \em aido a esae 
resp'!Íto de grande inf<'licidade . Nilo tem s:~.bido 
aproveitar e dar força. aoa se~ espíritos supe-
nore-, porque os poasue. 

O partido conservlldor lula com mo.i tas difli
cnldade< e as stl38 id.éas, q_ ue tetn o e unb.o da 
e:r.peri~ncia, .não gozem do fa-vor da nova ge
ra~lio, dos espíritos imaginativos. 

O partido libere! corre e ás vezes vôa, mas 
ha urna. diíf11rençt. e é q a.a o p~rtido conser
vador tsm educado ettadistas do partido liberal. 

Compreh.ende que um mago, sem experiencia 
dos neKOCi• :s, seja mais libet"al e reserve a ve. 
lhice para quartel dos homens experientes, ma.a 
não comprehende que esses moços paaaem do 
· p~rtido nbenl para o conservador e ainda ma- _ 
no• os v&lhos 'de consel'Vadorea ae faça~ lib~!"!i'.'L 

Conclue de ' todo isso q u' as idéu que sepa· 
ram. os partidos são quasi imperceptiveis. · 

Continúa " dizer que o Btazil tem vivido mn 
la.l'go periodo de mentiras. e de perli·lia11 e està 
eon vencido qu'' esta situação persistirá por 
m:li& tempo ainda . Aa queixa$ são camznuns e 
não h·• cauSa. mais aviltante para oa partidos do 
que esta repetiçlo do qur-: se elevA e do que 1111 
abltll de louvores e de exprobrações. Pan. saber 
o que di.!; o partido liberal quando o Imperador 
f ore a l!.na eo.m;;.ra. de· dissolução,b~eto. ler o que 
di.sáero.m os conser~adores vietimna do meSJ:ao 
a.cto. I'a.•·a saber como procederia o partido con· 
servaàor rel'udiado peh coróa, basta conhecer o 
que furill o partido liberal em identicaa circw:n
s laneias. Est& reprod11eção de queiu.a ·e lou-
vare:< é o pbenomeno llUlia aviltante da moral e 
da política. deste paiz . 

Mas o or~dor protestará. sempre, quer contra 
o -partido conservador quer contra o liberal; 
contra aqnelle que aubir }Hlla. antol"iàadt- de 
quem ma.nàa e impõe. 

Quer sor cidadão ns pl~nitude -de seus di~ 
reitcs e é um dellea resistir ao arbitrio, venha 
àe onde vier. Fóra_da esphera da lei, rei ou ci
dadão terá '·m si um censor · desintilr<!asa.do e 
generoso, porque no dia da desgraça ·· de um 
ç-r~nde desgraçado, talvez possa mostrar ql!.ll.nt.G 
e fraca di~nte d:~o resistenc1a. que ofr'erece a um. 
grande poderoso. 

O parla.niellto é um espectro, so&bl"a. d~ ou
tr11. 110m1!1ra. porque nem ha. pai.z constituinte 
nem paiz constituído. 
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Si h& quem tenha ambigio igu.I ao genio, I Só .conheee o orador duas folúaa de riqll'BU. : 
apreaente1& e go'lili'M, maa d11vida\U& a am- o.tra.j)alho e & economia_ O trs.balho e•bl.· na . 
bição do lllJI. homem possa 11er -comparada com proporção do peaaoa.l idoneo- ·e DOS meios qu~ a. 
o governo de u.m povo. eiviliAçio ereou para lllllltiplieal-o. Dize11t os 

E' ~servador que quer COD.I&tv&r aa iDsti- que trltam da. coloniu~; que a COJ:'r&ltte M 
tuições livres, que quer reatab.eheel-as. &ilir· immigrante; não se esta.beleee e não é s.u.fi:i
ma.l-as, · consolidal.-:UJ. ciente par& so:pprir a la.vour& do11- braços !itXe 
_ Da. mona.rolúa. nada sa.eri.fica á demoetacia, ella vai .. perdendo. Os· ca.pitaes que ~riam á · 
como da demoer&eia na.ch. sacrifica á m.ona~ia. economia. prod.ll%ida; pelo t~:abalho,. siw m.a.l. 
Contenta-ae como governo par.lame.nt&l', ~ndo a.ceumulados. sio logo absorridoa pelo governo 
coiLServt.dor aincero e leal. . .. . ~ra M ne<:e1111idades que ~lle in-venta.. A terra 

Esse período de meDt ~.:tas e de perfldias não e vastli., porém mal explerada e mal cultivada:, e 
está dentro do governo conservador, nem do & populit.ç:lo está dispersa e qnaaí ignorante;. 
liberal ; e um governe exeepcional. que & pre- Não se póde- dizer qae o Brazil é uma DAÇão 
ciao collocar nas suas baaes e de que e raspon- riea. E' pobre. mas rico será si fôr .seguindo o 

- savel o pm iD.teiro. . programm& de. minoria. oonse~Yadora. 
F"itas est&& observações, paaea: o ora.dor a Imagine-se qu 3 o Brazil consegui&-rea.liza;r 

dar r!!s,lOsta., resumida pelo adiantamento da esta bell:l idéa. « o equílibM:o da' despeza eom a 
hora, ao nobre presiden~e do conselho, sobre r·~ceita ,. aa conseqll&llci&& seriam estas. O 
düferentes aesumptos do sec IDÍD.ia.t~rio. thesoa.ro nito teria. d_eficit e po~tanto nio con-

Acooupa.nh.a o Sr. Andtad9 Figu.eira. em correl."ia ao me~cado para. ab3orver todas a.s 
tochs : as emendas que tem ofl'ereei.do em nome eoonomi·•s, e o s&ldo da s-aa. exportaçÃO· sobre a 
d ' m noria conservadora.. Sio ellaa um traba· importação eer-lhe-ia. p ago et». o11ro. Crea:r
lho que tem carregado quasi l!lClllSÍvam~nte ee-iam comp&nhia.a quo.. explorariam todas a1! 
aquelle di.stin.ct.iss.imo repraeentante da. ~· industrias. 8 ' por isso q11e o ora.dor nio quer 

Não o reputa. improfi.euo. &pezar de desatten- que o Estado seja nem indt18trialista, nem em
did ·, porque a tribuna é fóco de l u:r;, é pharol preurio. Os àe{ici-ts das suas eatrada.s de ferro 
que· se a.ccende nas altura.i para illuminar o aigni1ies.mimpoatos que muitas vezes são pagos 
oeelino para impedir que se naufrague nos re- por quem não póde a.pr.>veitar-se d~ssa& e&
eifes onde outrol! naufragaram • .A tribllll8 fs.lla. tra.das de· !erro. Os oapita.es que . o ~ov-erno· 
em tod& a e':l::tensão do espa~o e em toda a pro- t&m de~~apropriado por ea.ua:J. doa defictts cres
fundidsde do tempo. Não sio os ouvintes de cen~ea no orçamento daLu.dos a.o seu cur~o na-
hoje que formam a a.sseml>le~ do nol>re depll· tu.ral, teriam produzido riqueza taata que ae
tado; e a géi"Bção qu-, ha de· rir·. Si hoje elle é ria.m a Conte do progresso moral, intelle~tna.l e
racebido com deedem, amannã o cobrirão de politico do Jmperio. :1s centenv.3 de milhares 
:fiares e de pahlllls. de-contoe que constitue a divida publica. seriam 

O nobre deputado· ~lo Rio ~o .Janeiro em rio. immen110 e caudaloso capaz d~ feoundat o 
nome da minoria. eonservadora, solicita com Imperio, ai desde 18'25 tivessem sido enll'egueSc 
e~a:->enho a :redueção d&a desp~zae, qu~ é ?''rolo ~ interea_s :ll d:~. ~uduatri& J>rivada.. Esta po
de toda. a camara e o voto dos eontnbutnte5. littca. oppnme o pau e eatretta os r ecuraoa· do 
Para o homem publico, para umA idéa. tão vivaz, governo. . · · 
o de.~dem eatà em aggra.var a. despeza. quando -Ogoverno nA:o póde equilibrar a. despeza com 
elle trabalha. e esforça-se para reduzil·a.. E' a t•eceita., porque~ não tem fonte tle receita. 
como si se dieesse ; tentativa vl,. onda que porque a riqu.eza. do paiz tem sido forma.
ba.te contra. o rochedo, rochedo que resis~e a da violentam..,nte e o s~o. desenvolvimento 
toda. ' aa ondas, trabalho de eysipbo que sempre é quui nenhum. O vexo.ms do aystem~ f11tal de 
eomeçe. e no.nca acaba. O nobre deputado den totell.a a d6scentrali:&aÇão eata.ncoc. a aua prin
eatar magoado, vendo 9-ue os 110ua esforços s!o. cipal fonte. Nio tem o governo onde basear 
baldadoa é que a bandetr& que o governo pal'l!-- novos impoato.\J. . 
cia ter hã.te&.do na mais alta. das d11U torres, é V as b~l-oa a.os emprestimo.s, ma.s os em
u~ diefkrce •. ê ama m-.ntira. Quer-se o eqa.ili- prestim_os chegam a abaot"Yer o priuci~l, aendO. 
bno d:. reeetta com a. despeza. e tem-se vota.do lllauffie1ente a. renda p!U'a. pa.gar OS.Jnros . o· 
maia do que o pedido pelo governo. Si o go- nobre minia~ro quer deuo1r· a. seus-succenores 
vemo queria ~conomias deve convencer dellu a. revol11ção de ·que ja teve · os prolegomenos 
a. ~ua. maioria, e ai. esta não o a.ttende- deve ·no i d3 Ja!leiro dP. 1880 1 
ass11mir a.. reeponsgbilidade de governo. ·Esta Nessad~ta. & cobrança doam pequeno·impoato· 
esqniv:o~io n&o póde con:tiliua.~,. por que é im- levanto11 a. pacifiea capital do lmperio. · 
propria da responsabilidade p:~rla:mentar. . . A politica do nol>re deputado pelo Ri o de 

Em pouea.s palavra.s- indic=à as .. vantagens Janeiro attende a tod L'! estas ciroum~ta.neia~ e
immensas do programma. do honra.'<lo deputado diz ao governo : pa.rai e rell.eeti , 
pelo Rio. de- Janeiro-e da. minol'ia eonse~ra. Es_tll o orador convencido de qae. o. JlOIISO' 

O equilíbrio da reeei'\a com: a -despeza en- wa:zo. provém. dessa omnipoteneia do gOTerno, 
cerra nm tnundo de idéa.'3, qa.e. l!Qsenvolvid38·, assim como dahi reaalta s · aaa suprema fr.a--· 
dão a sola~ !le todae:os pt.>blein&l que- véxam o qneza.p Solicitado por ~odos, ~ ·achll no-p&iz; 
honrado ministro da fazenda,: coau:i.vexaram ' a, recursos suffie-iente~t pt.ra.a.ttender& todoe.. : 

. todos OU31Ú·a.nteees>ores. E' fa~a.l ~ 'tMa. qüe _ Di•eut~-ae •?~nomias - até. ·ém verbás ::mi:Jii- ·. 
se .~1m propagado de q:ne·-o Bra~n e neo e' póde mas;. mall-lli ~olitu:a·_do nobre· dep~o;a.-qu~~o 11e·, 
utisfazo.r. todas as asp~ra.ções. do gove~DG- e ·. da refere é· m10to ·maas larga,· mll.lB ·compreben
adlllinistração:do Estado. · siv~l; A -primeira. verb~ immensa. que ~~&.e ·da 
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despez:a, verba. onel'()9. e íat&l, é a da. dül'ereaça 1 &IIl beneneio da lavonra,e o nobre ex-presidente 
de ea.m'bioa, si se firmar o úclo do· equllibrio dJ. elo eon.aelho resistiu e ·'como mld\o claulae
despeu. com ,. receib. · sem, o eéo acudiu aos reclamantes e o nobre 

Só no mi:nisterio d& fazenda a. differença. de ex-presidente do conaelho morreu. Morreu 
crunbio &baoNe lll&Í.s de 7.000:000$, .. & si a. essa sem 011 deev~ que ae devem aos moribundo$, 
qu~~>ntla se adiecionar a. que · se pa.ga. pelo e teve até um enterro muito á capucba. Colló
mesmo titulo pelos m.i.nisterios ds a.grlealtura.; earam o nobili>àimo br.uileiroM artinbo Campoa, 
da gue~a., da marinha. e de estrang-e~r_o~1. JI ód~ de saudQaa memoria, entre doua nu.rtyres, • 
ae considere;r ;• despe~ em 30.000:000$000. S. Seb&IJtião e S.Pedro.Morreu eQJllo S. Pedro; 

· A vuia.çio do cambio é ~ fatal q{J.e niu- fui eruci.fica.do com a cabeça _para. baito . .A.con
go.em p~de calcular com certeza a.a suu '(lfO· taceu P gue o orador prophetlsara; 
p'l'i.as des~ua. Todosea\lo sujeitocá. diB'erenÇ& . ·:_Nt.da h~ ~mo promeuer e nio fazer; e~~~ 
de cambto, tornando.se o e nUA do papel-moeda ha. ooua pe1or do que fazer sem prom.etter. O 
mais onerosO do que uma dividi!. c!e que ee nobre ex-presidente do eonselho disse c: não •, 
pagajutO certo e deternünado.O juro do papel- palavra qu&·lliio H dovc proferir em politiC$. 
moeda Jllllltipli~se em I.Qdae a.s operaçõe~ em O a.etua.l nobre presiden\~ do conselho maia et::- · 
qv.e elle entra. pericnte de certo: não~ a profére. O aeu a.nte-

'·0 traço m&i.s Mgl:o de toda a n08!3o hatori.a é cessor, poréll)., nio só disse « nio ,, rorno &CP 
o do papol-moeda, que gera a fraude do devedor · erescentou que as instituiÇÕeS de au:rilios à 
contra o credor. lavoura. el'&!ll uma panacéa. Dahi a irritação 

O nobre presidente do collSelh.o prom.etteu dos a.nimos qo.e votanín a sua morte. O nobre 
nma operaçlo para aea.be.r com e6S6 me.l; enio presidente do conselho segue a po1itica do 
ser:i.o orador quem a perturbe, pois63tá.certode florentino : prometter e não fazer. Promette 
que nest93 negocios.:1. ponea ptndencia. faz todas as retGnna5; mas para o anuo; deo'LI.n 
m.al e o silencio fM bem. A c i-edita., porém., utisfazer a minoria no seu program.ma de 
~ue S. Ex. 'não poder:i eneet:IJ.-a sem convencer equilibr:~.r a despez \ com a receita, mas pà~ 
a. cama.ru. de que é preciso equilibrar a deap&za o a.n.no. A diminuição de 2 o/0 no imposto do 
com ~ receita ordinari.a, não com t~~aa. receite. café promottida pelo seu anteceaeor ta.mbem 
extraordin&ria. calculada ~lo tbesouro para fe- 1iea para o a1mo • .Assim o nobre pre•idente do 
eh&r exercicios com suppo~toa ll&ldoa. conaelho V&3 perfeitameute o seu caminho. () 

Q11an.do o oJ:"ador se referiu ao syat&mf\ de equilibrio do orçamento não se farà, os impos
mentira.s e par:fid.ias, o.w tt-a.tou de peasotu, toa COilti1uarito n. aer ·cobrados ·e o paiz li.cal'á 
fallou em geral e principalmente p:m àefender eorn as reformas que j:& tem. · 
a camara dos Srs. deputadoa da aleivoaia·de Essa: mudallça, pois, teve a.pen:l.e 'llma van
que é e serã victima. Dispõo ,. eonetituiçlo, e tagem-do d~nte mudAr de leito, de passar de 
o povo acredita talTez ser certo que & C3lll&ta 1llll eaneter mais bravo. mais forte, p1ia outro 
vota :ia despezas. Nao é oxacto; &S despezna maia. suave, do. llmll. politiea.. que ae pronu.ucía 
são feitas pelo governo e passam na c&lWI.'I."a li&~ outra.. que Jlilo se pronllllcia.. 
como por wna chancellari.a.. Ne. ta l!lAteria é, Concluindo pede o orador á camara q_ue o re
entr~ta.nto, o ora.dor da eaco~ inglez~. enten- leva de t.er oec11ly,.do a sua attenção em hora tão 
dendo que a deapet:?. deve aer reelo.m.ada. pelo adi:lntada, e ao nobre preaidente do conselho, 
goV"erno, e como memb~ da maioria do vota.· ai uio pód.o ~or1eeponder ã. sua expeeta.tivJ.. 
ria um rolll e. maia dQ que o pedido . . De"Ve porém notar ainda uma. dül'erença im• 

Disse o nobre presidente do conaelho q11e porle.nt& entre ~me outro. Um era LuiZ XIV 
condemnava a politica doe eDipreatimoa.; maa e o outro ll&be o Sr . preaiden.te qu~m e. 
nlo baata.. Luiz XIV cou&erve.va. 011 aeus minis&ros até 

E' preciso fugir da. falalldado do empMstimo, ll morte, porque · nio gosta.va do ver caras 
e S. Ex. esta aob ~_tt:essl.o de uma d1vida flu- novaa; o outro goata. de munança.s, syatema. 
'ctun.utede 50.000:000$. · eom que nlo ae tem dado mal, mas com que 

ReferindOote o orador no que indieo11 o nobre tGin perdido muito a ~ l>rasileira. 
preai~ento do cOJlllelbo eobre ll ma dislribuiçlo Ordem do di&, 4 de .!gosto: 
doa 1mpoatos qo.e pelavam ~&bre claues pt.u-
pertünal, nott. que foi eate o alvo da •ua. obser· 1.~ Parte 
va.çlto anterior • . Os impostos qu~ndo aobrece.r
regam os . maia infelizea, nio aó d.i.ffieilmellte 
so anecáda.m, · como eapalhlllll a iAfJ.ui.eta~ão 
na11 ·classes menos fa.voreeidas, CJUO aão exacta
mente as que ·devem a1r mats protegidas. 
Deve-ee. tribate.r de : modo que .o contribuinte 
posaa pagar. 

A cnix& de amortização lláo tem razão de ser, 
e insiato Aessa opiniio a~ du uplica~ 
do nobre ministra. Si qui::erem msntel-a, tro
quem-lhe ao menos o nolll8 em cain. de · emi,S.: 
lliio que eo!'TeJponde mais á verdade. 

Com o nobre miniStro dá fazenda. realiza-se 
. maia uma vez o q11e o orador prophetia&n 
!lU ando ainda vivia. o· •o11 aUieeeaaor, de au
àOaa 01$~ .. Omoiam-sua c.man pedidos 

. Continnaçllo da. 2• discuaaã~ do orçamento d~~o · 
ÍILI:Gnda. · · . · 

.i.• di~caesâ:o do projecto n. 65 de 1879, r~- 
lativo ao commereio e transporte de e 15en.vl)9. 

2."' diacll381lo do projecto 11. 23 A, relativo á 
estrada de ferro de Baturité. 
Co~~~açio d& ~discussão do projecto n. 42 

rela!Jvo ·a estrada de ferro· de S. Fre.neiAco w 
Timbô.. · . 

1. .. d~cusaão doa plojec!D§ JiM. i66· J.: e 65 
de i882~rela.tiTO a exeettç&s éo~reia.es. 

2 ... Pat:tl (d$ 2 hora.t Q* ante.r} 

~ d& \nterpellação doSr. Ferreira. . 
Vianaa ao Sr. ministro do. imperio. 
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As ma.terias designadas par& o dia 3 do CIJL"· 
rente na. ordem de sua collocação. 

Levanta-se a sessão ás 5 3/4horas da tarde. 
~· 

ERlUTA 

No diseurso,que proferi no dia. 18 de Abril no 
periodo, em que se lê :-a ignorancia vale mais 
que a. scienoi&o porque ella Yem de Dell.s e 
aquella vem dos homens, leillH!e : -a ign~ 
raneia vale mais que a sciencia porque e8ta 
vem dos homena c aquella. vem de Deu~. -
R. Pei:J;oto. 

ACTA DA 44" SJiiSSÁO llE 4 DE AGOSTO DE 188.2 

Presidencia ào Sr.. Lima IJuarte 

Comparecem, fóra da hora regimental, os 
Srs.: Barão deAuadia, Ribas, Alvaro Caw.inha, 
Silviano B1·andã:o, Abelardo de Brito, Felicio 
dos Sa.ntos, Ferna.ndea d~ Oliveira, Felisberto, 
Ferreira. Vianna., Souza. .Cal'\l'alho, Ulysses 
Viallll.9., Tertuliano Henriqnea, Affo11fl0 Pe.Dlla, 
Costa Pinto, Sera.phico, Duque Estrada Tei.xei• 
ra., Araujo Pinho, Coelho Campos, GonçalvGs 
Ferreira, Silva Mafra e Almeida Nogueira.. 

Faliam com cansa participada o.!l Srs.: João 
Caetano, Moreira de Barros e Theophilo. 
··Faltam sem causa pal:ticipMa. os Srs. : 

Alves de Araujo, Carneiro da. Cunhá., Conta
gem, Ms-noel Carlos, Martim Francisco Filho,· 
Paula a Souza, ·Ruy Barboza, Silva Maia, 
Salustiano • Vaz de Mella. 

E' lida, posta em· discussão e appl.'ova.ds. s. 
a.cta de 3 de .Agoato corrllllte. 

O SR. i o SECitET AlUO dá. conta do sego.inte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

SU.IIM.UUO.-ExPkDil!ng.-R~qnBrimantos dos· SI'$. Al· 
trodo Cho.Toi o ~btta Machado.-OnliR>< no' nu,-Goll• 
tinna;ão da 2• diseussão <lo orr.~me~to da fazenda .
Disc~,..o d~ Sr. B•pillola.-sBorr~o• PAR~.t o.< o•••x no 
DU .-Intorpe !ação do Sr. Ferro ira Vi una ao ministro Do mini~terio dos nego cios da guena., de 2 
do irnpBrio.-Discursos dos Srs. ferroira Vianna, Leão de Agosto corrente, remettendo o· requeri
Velloso (ministro do imperio), Duque Estr.da Tolrairii mento e~ que o almoxarife do hospital militar 
e Eseragnnlle Tann•y -~Ordem do dia para 5 do Agosto da côrte; Manoel LeoMio de Castro, pede seja. 
de iSB~. reconsiderado pela respectiva commi~eão d8 

fazend.\, o requerim&nto qne em 10 àe MarÇo 
A's ii ··· hóra.s, feita a chamada., acham-se ultimo dirigiu a este. oamara; solicitando o 

presentes, os Sra.: Lúna. Duarte;;Matta Macha. abono d~ 5o/o para quebra.a no fornecimento 
do, Ribeiro de Menezes, Leopol~o C11nha, de carne nrde, e que foi suspenso em vi!·tnd11 
Baason, . Antonio o:le Siqueira, Rego Barros, do aviso de 5 de J,neiro do armo p~ox.imo :findo~ 
Vieira de Andrade, Vianna. Vaz, Prado Pimen- -A' eommissãcnie fazenda. 
tel, 1urtim Fr.tncisco, ·Alfonso Celso Junior, Do St·. deputado João Manoel Pereira. da 
João Penido, Almeida Pet·eita, Gonçalves da Silva, de 4 de Agosto correnta,·communicando 
Carvalho, Alft•eào Chave9, Candido cie Oliveit"a, que preeiss.ndo, por moleatia, retil'aMe da. 
Radl.'igues Peb:oto, Cantão, Carnargo, lgna~ côrte por algum tempo, J?ede permiu~o â · ca.
Martins, Bezerra. de Menezes, .Alcoforado, mara p~ra tal fun.-A' commissão d& consti
Barão ds. Eatancia., Souza Queiroz Junior, José Luição e poderes. 
Pompêu, Almeida. Oliveira, Mon.tandon, Cruz, 0 Sa. PuszoENTE declara que vai ~e o:ffieillr 
Peretti, Ba.rio do Gua.hy, lldefonso de Araujo, ~ ministro do imperio para saber die., hora ~ 
Rarisbona, Crua Gouvea, Meton, Sinval, Bu- loga.r e!ll que Slltl. Ma.gestade 0 Imperador 
lhões, .Aristid·~s Spinola; Juvencio Alve9, Cat-o digna-se receber a deputaçfo da ca!IIa.ra ioa 
neiro da. Rocha, Rodrigues Lima, Barão de Srs, deputados ql.le t~lll de apresentar ao melllllo 
Araçagy, Antonio Pinto, Henrique Ma.rqaes, Augustn Seub.Ol' 9. ·re51)luçio à& 11aaembléa ~eral 
Franklin Doris; Bll.l'ã:o da. Villa.· dá Barra e Ge- relativA ao credito concedido :to miniaterto do 
neroso Marques.. imperio para a. observaçlo ds. passag&m do ·pia-

Comparecem, depois da. chamada, os Srs. : neta. Venus pelo disco sola.r; como tambem o 
Goines de Castro, CMtello Branco, Eepinl!ola, Sr. presidant!l Domea para a mesme. deputaçlo 
Carvalho Rezende, Rodolpho Da.ntas, Manoel aos Sra. Rodolpbo Dantas, Tertulillllo Henri
Portella, Rodrig11es Junior, Pereira Cabral, ques, Barão da ~eopoldina.,Eseragnolle Tannay, 
Barão de Can~é, ·Andrade F~gtteira, Souza Maciel, A. Espindola e VianlllL V tu. · 
Leão, Passos .Mira.ndâ, Joaquim 'Tavares, Au- · S 
gusto Fleury, F. Belisario, Pompê1l e Barão O Sr. Alfredo Chav~s: ...,... ~~-
da Leopoldilla. presidente, o meu requerimento é dirigido a.o 

ministerio da agrieultun. e encerra d11as partes. 
A's H horas e 50 min\'ltos, achando-se pre- Na primeira, peço cópia do decreto n. ~505 

sentes 84 Srs. deputados, o Sr. presidente de 29 do .Abril do corrente anno, e das cla.1l" 
abre a s~ssio. . sulas que o~companha.ra.m • 

. Comparecem, depois· de aberta ·a sessiío a-. .Deapartou-me a necessid11.de d&Sta req~~i%1? 
ainda. dentro da hora. regimental, os Sra.: José· o incidente q1le se d;~. quando fall.ou ultí~a.. 
Ma.cianno, Olympio Valladão, Ama.ro BêZerra., mente o nobre ex-llllmetro da. a.gl'leu.ltura~ e 
Mac~Dowell. Z~a. Pr!sco Paraiso, Ta.rqninio que não devo deixar passar desapereeb1do.: · 
de Sooz&, Adl'lano P=entcl, La.cerda. .. ~Ver- V. Ex. se _ha àe lembrar, Sr . . Ilr~Slden
nec:k, ·Ulhóa Cintr:~., J,>aulino de SoTlZa, Pereira. l. te, de que o nobre deputado, e~o:rçsa.n~-se 
da. Sil:va, Dia~; Maciel, Escl'~g_noll.e Tannay, ·por · dem.onstra. r que na. co:ncessao · ~elta ~. 
F:ranetBco Sodro,·Soa.Ns e Oel!l.lmano, · - ·. comp~lria. ds. estradl!> de fe:rro d<> Parana, ~~ 

v. m.-42 
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os estudos do prolong:nnento dessa estrada e Não !\\rei tambem_ cabedal da. opinião mani
construc~tão do ramal de Antonina. foram res- testada pelo actual Sr. ministro da. :J.gricultura, 
guardado;; os interes~~sdo Estado, leu-nos aqui a qu \l dá iuteirA razão c fundamentG is du
em um papel, que devo crer fosse côpia. das vida:l que apres~n~ei (apoiailos), o que prece:. 
clausulas da.r[uella. concessiíc." que ficava s11lvo dia.m do receb de s~ram a.3 clausulas da con
à. oompanh.ia o dit·eito de só começar as obras e cessão int':lrpreladas p~la companhia de modo 
estudos a que se refere o presente contrato, tal que o Estado fosse constrangido a i:J.demni
depois ~e o~tida. u. a.pprovação à.o parlamento zações plll' obl'.lS q_uo ella fiz ~sse antes da. appro· 
para os onus de que trata. a clausula 12." » va,ção dcrpar!am, nto . 
. Nessa occaeião d~clarei qi:a. as palavras que · · · · R o 
ncaba.v~m de aer llda.s á c1l.mara. não estava.m. O Sn:. C."-RV.\)..IIO EZ'Il:NDZ : - ultimo 
no decreto puõlica.do no Diario O.,;;-cial do' dia 4 a.yiio'd_o ministerio da l'.g-ricultUl'a dà inteira 
d T lh "" raião a V. _E:x:. · e •n o, nem em nJnhuma outra publicação 
sobre·o assumpto. O. SR. ALFREDO CHA.VES:- A 2a p~rte do 

Da. minha dechração tirou o nobre deputado meu ~equllrimento, Sr. presidente, refere-se a 
a conclusão de que eu não m~ mostr:wa conbe- estudos() e:s:plorD.ções feitas em diversas épocas 
cedor da.-quostão, qM não tinha lido o decreto na provincia do Pat•anâ, no intuito de assen
.&,3.;3 sua.s clausuhs, e que, ·p~rta.nto, tinha si~o tar-se no mais convenieo.te pbno de viação 
facil na cens11ra que lhe havia. feito. alem de COl'itib;~; peço qu1 estes trabalhos 

No mesmo momento \7. Ex. e a ea.mara. viram sejam envi.ados ã cama.ra. pelo ministerio da. 
que eu. usando do meu di~eito, lledi a palavra agricul\ura,, pois informam-roa que Gl!cs Sé 
po..-u·csp:mdJr ao nolJre deputado,ma.s, não m(l a.ch~m na.qllella. secretaria de estado. 
tendo sido ella concedida., p~r mal entondida Esses documenl'os não pódem dei:mr de ter 
interpreLação dv regimento (a:poiados). sou n!J. actualidade a maior irnportannia, porque 
forçadQ a vir agora sem commen.tarios ei·1ór ti devem trazer luz a escolh:t. do melltol' tra~ado 
caoura a. sem razão do repa.oo do cx-miliistro para. o ptolongamento da estrada de fe\·ro do 
da agricultura. Paraná.. · 

Tenho :~.qui, Sr. presideate, o Diario Officio.~ De feit~, é preciso r1uo conhegamos os di-
de 4 de Julho do corrente a.nno em que foi pu· versos cstu(jos e e:s:ploraç'iles para resQlve!·mos 
bliC$1!Q o decreto n. 8505, e em nenhum=- da~ sobrJ a. conveniencia d~ tal co!llDlettialan.to e 
suas clausulas (repito oque diise em contesta- julgarmos 3i o tr,lçado adopto.do p~tra a estrada, xão aQ ex-ministro), se encolltta. a: deela.rsQãc contém a.s melhores condições de prefer~ncü~. e 
lidl!' por S. E:s:. e hoje rep~c.duzUa· em um garantias do bem publico. sendo o que mais ~>e 
nrtlgo seu. no lor1ml do OomJltercio, preste a .def(lsa do pa.iz na.:1uella parte do 

A clauaula unica que se refere ao pa.rla- lmperid. 
mQnto à a final, e nesta lê-se apenas que- s Sr. presidente, quando fallei na 3"' d.iscussilo 
go!erno solicitaria aprrovação do poder legis- do orç:lmento da. ag1'icultora, refe~inda-me à 
~tnro pa.ra. todas as clausulas do cont~ato que necessidade de a..ttender-se, no prolongamento 
nnporta.rem onus para. o Estado. da estrada de f~rro do Parnna~ âs condiçues de 
· Ora., na.o s~ enoootrando nessa publioa~o estrategia, disse 'iue não podia a tal respeito 
outra. resalva., e tendo o ministerio da, agricul- pronunciar-me defi.niLivamente sobre o traçado 
tura informado ao senado que n~o h,\Vift t .. ito -mais c~n'l'eniente, nií.~ tanlo por car·enci& de 
contrato, se;:-ue-se que são demars a.< pa.lavt·as coohemmento- techmcos, c'mo por absoluta. 
c~ladas pelo deputado a qu~m mo>. estou refe- ignorancia do> motivos )Ue determinarnrn a 
rmdo • escolha do t~aç:l.do l)tefer1do, os quaes nãa fo-

Assim. Sr. presidente, V •. Ex. v e n>1o só ranl postos a 1 nos~:~o o.lca.nco. 
C{Ue foi justa. a. a.p~eciação 9ue- fi z do acto pra· . Por. e= oacaslito, apenas enunciei princi
ticado pCJlo nobre .ex.-mi!Ústro da. agricultura. pios geraes, chamando a atteoç~o do mínistro 
que n_ão incorri na péch:1. de facil em censurar: p:~;ra G~te ponto e pedi '\ S. E:<:, r1uo inda.g:~n.da 
como que S. Ex, tem neeessidade de provar mrnucwsameute da (1uestão, não se desourJose 
que a dec1a.raçã.o hoje inserta em seu artigo de apreciai-a com o maior cuidado soh o ponto 
p11blicauo no Jorl'l'll.l ào Oommerci~, contem-se d.a vista da. de~eaa do poiz e CJ.Ue assim viss~ 
nu clausulas qu1 acompanharam o decreto Sl lhe ::ora pos~1vel convencer de que a grande 
n. 8505. (Apoiados.) despe;ia que exige a construcção i1llmGdiata·da 

Esperando occMião -mais opportu.na., em quo ~rolongamenb! da. estrat'l."' do ~rro ~o Paranà 
possa discn.tir esta qucBtão desenvalvi.dameute. tl~h:. ao menos, p_elo ~ra((ado escolh1do, o !la
contento-me por. hoje· com haver d9 monstra.dÓ tr1ohco e. eltnado 1ntutto 9-e .amparar. a defesa 
que n c~nsura que :fi2 decorro como lP-"'itima do Impar1o na!lu.ella. provtncla. (Apo~ados .) 
conscquench. da . concessão fGita e nubllcada., Continuo no mesmo estado d~ êi(!vid t, por isso 
pelo nobre ex.~mínistro da agric!lltura:. que o nobre ex-ministro, em VB:r. de provar que 

O SR. CARVALHO Rx:r.ll:NDE: _ Apoiado, c o t~açado P:refer~do é o qull m:ais _nt~cnde á.!l 
num tinha. outr:l. fonts 8 ~ nli? esta.-;, Diario regras e ~ug~uC1a.s da est~~.teg1a.\ h!Xl!tou-se a 
O !fiei a~ · · - • f<JZer o h1stomo da questão de lumtes do lm-

• perio com a rep11blica a1•gentinn ; e minha du-
O SR. ALFJI.EDO Ca:.tvES;- Dúx-1, portanto vida persiste:~.· â.espeito de se ter pronunciad~ 

sem ;e_paro o original do arg11mento do nobre !!O caso, au.toridade <ia.s mais competentes, a do 
ex~nunlstro,--=tn~ os interesSes do Estado foram 11lustrado engenheiro F. P. Passos, por isso que· 
rosg-ull.l'd,a.dos, po'l' is~o que os onusda C;)Dcessão não posso ser l'~rt\. S.E,;,. m.'eno>ongentc da q·1e 
depznd~m de approvação da parb.mentQ ! o fui para com o nobre e~·m.ini~t.ro. . 
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R,~servando·-rne pari em tempo, depois do f ·pois ab.i avalia.-Re a eust? da estrlda. de bitola 
prec~so estu~o_,;'>xpender ãcex-c:J. d:ste. ponto:. estt·eita. (~m 57:2~0$\)13, e este· pre<p foi consi• 
a. mln~a. op1n1ao, a.q:ora. ob~ervare1 ~om~nte ·~ d~r';ldO caro, t~uto quo a pr-lp:>sta não foi 
que, Sl parece a.o :sr. tlr. Passes q1le um aceita. · 
traçado de estrada de fer,'? qu'.) é ma!s c 'ntral, , 'rambom nii:~ f•1i comp,·eheD<li<lo quando de
qual aquelb . qlH3 devm•ta. · ter po1·. objectivv ! clarei que O'> eslud'JS feitos pelo Sr. Ottoni 
um ponto Jtro~mo a. S9le QuedJs, no riO Pa.r~tnã, I pn1·a as. t.Jit•)la$ estreita e lar;:p. ourigl!.vam a 
esta sugerto ~ ser e:m·t.ad? .P~lo inimigo, pa.- t•·a.·,alhos mu.is consid~'·aveis do que si o,con
rece quo m.u1to rna1~ ~uJelro a <·ste pengo tratante Lr;s~ encarr·e·-ado de estudar :~penas 
e3ti o traçado por S. EJ>. adaptado, pois cor.: e uro.11. 1;itob. 

0 

para_llelo á. fronteira na extensão àe cerca de E' ineontest~vel que sobre aa explor~ções e 
90 lnlometros. cstuJ.os tech,liCQs fdto5 para·- locação de uma 

. E' ainda para. ob,;e1·var-s~ que, si fosse inc f·~rro:-via de bitóh la.L·ga, se-póde assentar os 
drspe!lS!'-vel ·a.dopLar o traçado pl•ef~rido ·p,;lo planos de outn de bit·jla esli'Bita, d~sde que se 
6X-ln!lllStrO da agricullUl'a, não me ptHCCC r1ue !!•ata unicamante d" dar á. estrada maior· OU 
haja m~t.ivo justificativo paralevar·-se a estrada menor distancia. entre trilhos; ne>tas eoncli
d;) Cor1t1ba a Guarapu~va, e d.tbi buseru--se o ções, a inv.,rsa tambem. é admissivel: o terreno 
val!e do I;ruassli; s.:ri~enfão muito mais curitil por tlnd'' tem de p$ssar a linb.:t de bitola es
que o tragado des2a estrada. prOCilrasse logo o tr:,ita póde ser adaJ,JtaJo oi. bitola. larga. Os em~ 
lgua.ssti, desde· que parte d'} Gol'itiba, e se- ua.raços, que se apresentem na realização de 
guisse o valle ;~.té ao Paraná..Não creio que haja qualCJ_uer das mencionadas hypotheses, serão 
nenhuma .razão que possa. justiíkar essa. di.rec- venm.dos \1ela maiQr 011 menor somm.a de obras 
ção que se quer dar a estrada, que por essa e trabalho~, uraa vez que o caeo é de ordem. a 
fórma te1·á de percorrer t~rras que mais se affectar sómente o. custo da. em.preza. 
prestam~ ind\lstrb Jlastoril, do que á ag-ricul- Mas esta não é certamente a questão, pois 
tura., pms são a~uellas que deram ea.~e appa- outros devem ser os motivos determl.nadoras da 
rente llll>tivo pMa a :retil·aàa dos mssos alle- preferencia. de éitola nas ferro-vias. Deve-se 
mães qun a esta paiz vieram, segunda diziam, preferir uma. das bit :ltls pela. necessidade de 
com o proposito de se estabelecel'e!ll, . ~conomias n.s construcçllo da estra.da, ou pelas 
. Si não existem i nt9resses de ordem com- c~udi~ões exi~id.as pela capacidade do trMego • 

mercia.l, industrial 011 agricola que justifig_uem Si se pretende construir uma esn-adP. para. 
e~n pa.rte 'do traçado, sua incop.veniencia sóbe trafego de grande -velocidade e peso, 6 impre
de ponto qllando cJnsideramos que si a estrada ~cindivcl.qlle nos sujeitemos ao custo superiQr 
partisse de Coritiha, em demanda do lguassu, da ob~<~, e, p<JÍS,a:'..~muner:!,~Jio da emprez~ ~r<>
potler-s9-iam apx-oveitar 50 lezu~>.s d() navega- yiria do ~rafJgo que determinou as condições 
ção,desse rio,entre o Pol'tão e o pO!'tO àa União. da construcçiO. Assim, um& estrada de bitola.· . 

São questões estas que detidamente conside- larga. deve adopta.r um traçado muito differente 
rarei om occasião propria, e com as qllaee não dactuelle que escolheria:m.o~ si quizcs>emoe es
tomar~i agora. tempo 8. cama1·a.. tabelecer um~ estrada economica, e apta para 

V. Ex. me pCll'm.itfu-~. Sr. {!residente, que servir apenas a. interesses de polle& znonta., 
n.ntes do terminar ou diga algu!ll(I.S palavras e que só podcria.m recomp1llsa.r capital mui 
(,m, res110~ta :J. '.lm artigo pu.bHcado no J orroal limitado. 
dQ C'orMllercio, ao qual ha po<\eo ó.lludi, e que Do que tetlho dito, comprehende~o 'llle a 
se recommemla pela ~utorida.de do nome que o estrada. de !)itola estreita deve constro.ir•se em 
firma. t(lttOM di.trerentG, por isso que ella. tom de 

Quando me referi á e$tra.da. de ferro de Canta- e~ita.~ M dif!iauldades que p~qsam a.ugme11tar o 
g:.Uo para demonstrar que o preço da cons~ruc~ custo da construcção,. que deve ser rea.lizadv. 
ção do rai:nal de Antonina é caro, citei como em modestas condições techni.ca.s, porqu~.•endo 
estrada constrnida. por terrenos os mais acci· destin:ulA. a. um traf~go de peq11ena. velocidade 
dentados e difficci.a e. 2• secção, isto é, aq1.1ella e com trens pouco pesados, permitte a roducçllo 
que, at~vessando a. serra do Mnr, comprehende dos raios dllS c(ll'Vas,e elcvaçlo d!ls tan.s dos 
o trecho e1n que foi e!llprega.do o aystema Fell,e declive~, qué seriam el:igido3 para Ul!l.& ~stracla. 
que entretanto,. a. despeito dos grandes e quaei de bitola larga. 
insupera.veis embaraços que teve devencer,cus- Determin&da.s ests.s circumsta.ucias, por
totl 80:000$ por k:ilome tro, com.prehendendo em gunto á. ea.ma.ra : é possivel q11e o tl'a.çado para 
tal pr~ço o material rodante e a estação~ de No- uma linha ds bitola. estreits. sej<~. o me_amo qutl 
u Friburgo, qne ó de cnsto superior a 100:900$. se. destina. i bitola la-rga~ Sem dunda. que 
E' caro· o ramal de A.n to nina si o comparar- niio. Eis a ra.zão dos dotlS. Jlre9os conaigu
mo.s ainda á. 3' secção do. eatrada de ferro de dos no contrato do Sr. Ottonr; foi Jlresu:ppondo
Cantagallo, que parcor!'e terrenos ta..mbem acci- se a nece~sida.de de estudos prop~1o> pa.ra cada 
dentados e que oif-erecem difficulda.des; cert:l- um dos dous traçados, que o governo estabe~ 
mente ntais considarave.is. do que quantas se lecen ·preços diver30B para os estu~os das dO.~s 
possam crea.t· em justi.fi.e&ção do 1'Uilil-l di An.~ oitolas. Este3 pr~os somr.nados, e que sei"Vl~ 
toniria; custou 50:()(){)$ o kilometro,a~p&sso que ram de base para os estudos .. de prolongam~nto 
neste ramal-· o 1."ilometro custará mais · de da. estrada. a~ Paranà.. . · 
59:000$000. . . . . Sem desconhecer que no~ estudos . ~s • d~s 

Mais uma prova de que e!! ta cOllStru.c~" ·~ bitolas reuuídas ha eoononua., e que assrm póde 
cara, temol·a. nos ·orç~mento3 do· Sl' ... O!toni avaliar-~~ em·lJreço ~e~r cada Uin'de8!1.eS e.stu~ 

. :pa.ra a es~rad:~. de Porto Alegre :~. Uruguay3.lla., d.os,cont1n11o na. convicÇãO de que ll:l.da.·JilStüie& 
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qu.a os estudos de um só traça[o tivessem, como 
base do sen preç:o, os ·estudos de dous · tra
çadoll. 

Qaer V. Ex. ainda, Sr. presidente, prova 
melhor de que os estudos da estrada do Paraná. 
E(ão carissimos ~ V. Ex. a tem em uma questão 
de actualidade. O edital em q11e se chamou 
concurrencia para a estrada. do Espirito Santo 
consagrou a cl.àusu.h de que o concurrente pte
ferido pagaria. ao governo o preço dos estudos 
preliminsres da. estrada, queimportaram em 
120:000$000. Ora, sendo o desenvolvimento 
desta linha de 209 kllomatros e 600,metros, se
gue-se que os estudos feitos pelo governo, na 
prov.in.eia do Espirit() Santo, custaram menos de 
"600$ po!" kllometro. Entretanto o governo, que 
tinha esta e:tperiancia com trabalhos que havia 
realizM.o por administ~ação, foi o mesmo. que 
estabel-eceu e quer- hoje -justificar os preços 
a.vultadissimos de 850$ por kUometro p:1ra a 
:I. o. secção do prolongamento da estrada de ferro 
do Paraná, e de 1:000$ para as s~eções se
guintea. 

O illustrado engenheiro a quem me refiro, 
en~r~ outras ·consideraçães que apresenta em 
seu artigo, no proposito de provar. que esse 
preço não era exagerado, diz-nos 9. ue o Sr. 
Ottoni tinh.a o pag~~omento ga~ant•do e que 
podia recebel" llove deoillla.s pa.rtes., desde que · 
apresentasse os est11dos de. 2D kilometros, em
quanto. que a. c~:mpanhill. do Par(lll.fi não poderia 
receber senão depoi~ de concluidos e-approvados 
os estudos. 

-Si esta oonsideração tem peso pari!. ·a eleva
~ do preço, direi que em outrns condições 
mais vantajosas s.e oolloeou. o coneessiona.rio da 
Elltl'adn. de ferro do P8-ran&, além de haver do
clara.do, e se achar consignado nas cla.rnmla.s da 
concessão, que estava. fazendo sem. e. e&pera.nça 
de indemniza.~.lto algum2. os estudos, e assim 
J:'eceberá.-pa.game)lto po~ aq uillo qtte fazia. p.-o· 
T&velm~nte por seu iutere~se, sem que o Esta
<io, na época. em que a. oompanb.ia por L:iciativa. 
propria deu começo aos estudos, si houvesse 
obr1ga.do a indemnisal-es. Ainda mais, a com
l)anhi.a. pela. referida concessão conseguiu ga
rantia (lo juros -para o capital que pretende 
empr-egar na constru~ção do ramal de Antonins. 
a. Mo1-retes, a qual nenhum interesse de ordem 
elevadajustmca. 

Nestas con.dic;ões, sem duvida, s. companhia 
da. estrada de ferro do Pa:rau.ã e~ ta em situação 
mais vantajosa do que aqu~lla em que se achou 
o Sr.. Ottoni, na concgssã.o que lhe foi feita par& 
os estudos da estrada. de ferro de Porto .Alegre• 
a Uruguayana. 

Sobre esto ponto obset:'varei ainda que· é in
justifi.cavel o facto de garantil'-sa juros M 
ran:a.l de Antollina, p~rqo.e é o E~tado que :fica. 
ob~lgado pelo nobra e::r.-Ulinistro, que tão im
pensadamente andou neste .caso, a concorrer 
p~rt. a con.strll.cçio de uma estrada que de'fe 
Vl ver d. conell.rrencia que va.i ra~~r a outra 
estr&da igualmente gara.ntida. pelo Estado. 

O Sr. Dr. Pa.~11os dia tambem quo na estra.da 
de ferro do Rio Gnnda eoncadou .. e a.o Sr. 
{ittolii .200$ . ~r kilOlll&\ro de linh& r.bt111(lo. 
ftâda~ Ha f4úl um ~f&ito equlwoo. 

Tenho o decreto e respectivas clau.slllas da 
concessão feita ao Sl'. Ottoni, e podia lel-o à 
ca.mara para provar li a.q_o.elle concessionario que. 
não tinha direito a receber- indemllização por 
linhas qo.efoasem l!.baadi>:uadas no traçada geral 
da. estrada. · 

Estes 200$, Cllle se lhe deram llOl" kilomctro, 
ar.l.m referentes a o.m estudo especial de 
que foi incu.mbid), por ter o governo - duvi
dtLs, sobre a direcçto que m:J.is convinha em 
certo ponto dar a estrada· de Porto-Alegre a. 
Uruguayanna, ist~ ó, si dt~via seguir por S; 
Gabriel, entre Ca.clweiras e Alegrete, ou por 
Sa.ata. :M tria. da Boc.ca do Monto. S&ndo, por
tant~. pr<!cis~ ft~-~er · estudos s~bre as duas 
direcções, pa.ra que o ioverno dis puzesse de 
elementos que o levassem a escolher o mais 
conveuien.tc, foi a.utoriz•do a Sr. Ottoni a l'ea
lizar esses estudos, obrLga.D.do-se a não eii.gir 
pelo kilmnetra da linha. que, nestes trabalhoa 
especiaes,foiiSa abandonada, mais d~ 200$ de in· 
demnissão. A justifiCt~.ção do quea~:abo de ~s
severar,a camara encontrará. nas clausulas 2a. a 
&: das· que acompanharam o decreto n. 5560 
de 10 de De~embro de i8i3. · 

Tulo isto mostra, Sr. presilente, quo os es
tudos feitos por·850$ e por i :000$ o lillometro, 
são ca.rissimos, pois <J.Illl je!. houve quem os fi. 
ze~se em condições de determinarem a escolha 
de traçado :por uma .indemuização apenas de 
200$ por ki,lometro. . 

Promettendo, Sr. presi:len\e, volLar opportu
namente ao asstlmpt.o, farei agora uma. ultima 
observação a rasp13ito do al'tigo do Sr. Dr. 
Passos. S.E:~:. disse que o traçado auopta.!Q pelo 
nobre ex-ministro da agricultura, conaidel"ado 
sob o ponto de vista dog interesse~ agrico~ e 
commerciaes, e preferivel a. qualquer outro. 
Pois bem, no seu mesmo artigo lê-se o se
guinte: 

<t. Direi ainda que a 3• secção Elos estudoa, a 
qual se ~~~~nde de Gua~;,.pua."V'a ·até à margem 
esquerda do rio Para.nâ., e comprehende cerca 
de metade da. extensão total da. linha, atr-avessa 
um:. região ·de flo~esh virgem, h~bi ~a por 
selv;).gens, e onde, por con.seguint&, a falta com· 
pleta de recttrso de qualquer natu.reza e a ne. 
eassidade de defande!" a~~ vidas do ·pessoal da 
empreza., tornarão axtrerna.men~e dispendiosos 
os trabalhos que alli ~ vã() executa.1·, » . 

Ora, Sr. presidente, sendo a 3a seec;ão a que 
segue além dos Campos que foram considera"" 
dos imprestaveis· para a agricultura pelos rua
so~emã.es; si nesta parte a. linha. vai per
correr um vet·daàeiro deser-to, como póde o H
lustre Sr. Dr. P~J.ssos, assegurar que tal traçado 
é o quo m~lhor attende os interesses :.gricola.e 
e commeroia.ag 1 

Darei maior desenvol.vimento ás questões 
que t~nh1> apontado, quando di~cutir·se o a.cto 
do ~overno a que ellas se referem. 

C)ncluo, Sr. presidente, a.grs.decen.do a V.E:~:: 
e á camara o favor com que aeolheram o peiido 
de urgencia. que hoje lhes liz, e a b~n~volencia. 
com que me ouviram. (lll'-'ito õ~.) 

Vem á mesa, é lido, apoi.ádo, posto em dia
ClUISio e adiado por haver pedido a . pal1.1;vra o 
Sr. Generoso M&rq_ueli o· •eguinte r&quel'i~ 
mnto: 
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Requeiro que porintErzn.edio do rnin'isterio da 
agricultura. se peça ao governo o seguinte : 

i." Cópia do decreto Il.. 8505 de 29 de AbrU 
do corrente anno a das clausulas que o acom-
~e.ra.m; · · 

2. • Por copias ou em originaes, os estudos, 
&xplorações e . planos, relativoa a estradas de 
forro . e á Ilavega.ção da rios da provincia.. do 

· Paraná, que porventura existarn na secre
taria desse nililisterio. 

S • . R.-Sala das sessões em 4 de 'Agosto 
de i882.-Alfredo Chaves. · 

·nas Lavras a. adtil.iuistra.ção de terrenos dia.
ma.ntinos. 

Concluindo, dirá que em nome dos seus con
stituint ·s, dos seus comprovineiauos morado
res oos dil!l:rictos diama.ntinos e em noina dos 
habitanles da. Bahia, moradores tambem. nesses 
districtos, pede á. c.amara que .n§:o approve essa 
emenda, SQb pena de pla.ntar a. anarchia em 
taes districtos. · · 

PRIMSIRA PARTE. DA ORDEM DO DIA 

Contin11a a 2 .. discu'isão do orça.mento da í91-
0 s:r. :Matta. Machado pediu a zenda ~mas emendas offerecidas. 

palavra. para offerecer uma rcctillcação à parte E' 1ida, a.p?ia.da e pos~a. conjunetamente em 
de discurso do nobre deputado, o St•. Andrade disclll!são a. seguinte 
Figueirn., que foi holl.t~m :i.nalysaàa. pelo seu 
nobre amigo e colleg;~. de depulação o Sr. Fe· Emetu:la 
lieio dos Santos. 161. 1882 O 

Tendo o orador de votar contra a. emenda. do Ao projecto n · de • ( rçamenlo da 
fazenda..) . honrado depntado pelo Rio de Ja.neiro sobre a. 

suppressão da administl"a.ção dos termos dia- Ao§ 13 acrescente .. e: elevando-se a alían
mautinos,· mas não podendo talvez justificar o daga de Santos á i• ordem, segundc o plano do 
seu voto como pretendia., porque està inscripto decreto de 2 de Agosto de 1876. 
em logar que lhe tira a esperança de usa.r da Paço d;J. camara. dos deputados, 4 de Agosto de 
palavra, por fuso deseja e:r:plioar o seu voto. 1882. -M artim Fra11ci~co. 

Representante i.mmecliato de um districlo O Sr. E!i!ipindola. :-Sr. presidente, 
dia.m.antino, si njio viesse- incontinenti mosLrar é com a. maior satisfação que uso da pala.vra. 
a. incouveniencia. da medida propost&, strjei tar- quando se me offereco occasião opportuna para 
s&--ia com ra~~:ão á censw:a de seus cónstituiutes. abraçar idéas, que repllto dentro & orbita tra.- . 
O nobre d~putado não teve·.em vista favorecer . ç .tda t~elo.s luzes da ra2:ão e dtl. &ciencia, ou 
o.s conterra.neos do orador, hvrando-os do paga- quando tenho de impugnar as que julgo gi
mento do imposto relativo tl. posBo de terras ruem íóra dessa JUesma orbita; milito embora 
diamantinas, mas regular de outro modo a. ap-· s~ja.rn estas -emana.d:~S <le eapirito& distinctos 
plicação dos mesmos impostos. por sua int~lligencia e saber, e fortes pelo 

E' &.cil e:xplicsr porque 18 °/o dos impostos prestigio, pelo brilb.o e pela experiencia adque
arrecadados pertencem ao Estado e 82 °/• &OI rida no traquejo das praticas parlamentares; 
empregados da administração. O ministro da porque nmo a justiça e a verdade, e esta não . 
fazenda do gabinete da 5 de Janeiro, o Sr. eon- precisa de atavio~ p~ra ser eem. oomprehen-
aelheiro .Atronso Celso, attendendo á represen- di da.. . • .. 
·tação de· granin:i· ·nUJllero de in~res~ados, con- Tenho obiarvado, Sr. presidente, na. dis
aeguiu uma. autodzação do parlamento para eussão dea orçamentos tres correntes bem dis
mandar 11uspender o regulamento em vigor, na tine tas de opi.aiões na minoria conservadora 
parté que se refere . (!.OS preços . Dentro eái desta augusla. cam:u-;J., das quaes são represen
pou1:0, porém, O!i meamos intereua.dos pedil'a.lll tant~s os nobres deput:W.os ~elo 11• districto do 
a revogaçio_4e.quelle ao to. - Rio de Janeiro, pelo 12• d1stricto dá mesma· 

Oa papeià'i-elativos a. este aasumpto estive· provincia e pelo 1• da Parabyba. 
ram por muito., tempo na cidade de Ouro Preto, 0 Sa. Cu vALHO REZENDll: : ~Os dous pri-
á. espera. . de inforwçõea. De pasaa.gem. por . . 
aque~ cidade o orador consegui.u do digno. melros qnerem a mesma. couaa. . 
p:rocuradorfi.aeal que ÍlBISe activado.o a.nda.m.ento O Sa. EsPu,·t>Ou : -São Qpi.niões que no 
dtisl!es papeis, -que :lhe foram r~mettidos p!!.rti- todo não se c::lmbinam : accordes em =ponto, 
ct;iliirníente, e . pelo orador entregues ao nobre . diséordes em ·outros muito essenciaes. · 
minhtro da ·faianda, o qua.l dentro em pouco. Assim ê que o nobré deputado pelo fio dis-
tempo concedeu a revogação solicitada. tricto-o Sr. Andrade Figueira-declarou poei-

Começsrani· as ar1•einat~ções de terrenos dia• tiva e terminantemente que .a minoria. con
man.tinos; a. renda. tem crescido, ~ a.credita. o sel'vadora aprasenta.va-se col'tando d.esapie.d3-
oradol' que neste ·como no8 futuro; exe.:-cicios p damente as deapeu.s, sómente porque ·tinha 
saldo 1!erámuit9 su.perior ao a.ctual. · em viSta realizar; sob as normas d& centl"ll.liza· 

Sob ests ponto de. vista JJão é conveniente a Ção, um plano financeiro, em nrtude do· qilal 
auppnssão da.. adnll:ili!traçio. dos terrenCill dia.- o go!erno seria.. limit\do ao deaempenllo doa 

. mantinos. · serv1ços proprros das fnneçae:~ .dO ··Estit.do e 
Mal seria dos habitali\éS . desses terl'enoll,. 8i. e:x.tirpadGB . das leis orçamea~u.s os _que 

não houvesse alli · uma reíiartiçll:o bem orga,ni~ em . seu onteo.de~ ~m verdadel.l'Si paralõitas, 
;:ada e ·bastante anergica para gan.ntir o di· ''que sugavam · a. &elv<~. do · tb.esouro, .e ta.n\o 
reito· do• poesuidorese4os pretendente& a.:-Iotea emba.l'~ava.m · a ' Mçio .do · gov~r~o, ac.~banào 
desse!~ terrenos. . · · eom esse concurso do .Estad.o a ~uatr~a. em 
. Reclifica airid& ama parte do. ~~~ <l:Õ. no; va.rios fa~os ~~ ~eS"!x.:~<?';. s~e, . . e~~~d~~~f 
bre ~eput!do, deel:í.ràlidó que n&. Bil.lils. mate .Ua~ tra.tlaàl mate ecoD.Omta ~ povo;·llemÇO 
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melbol', mais prompto e menos despendioso ; , e vaj:~.mos ~uacs íot·:>.m :.s C(l.USa!O que ongma
c accl'03Cent?u ,q~e, afi~ d e estabehcer- sc \ ram ess:l. ~tvida, qwt~s -'t cau:>as dos tl.eftcits 
uma cconom1a ma.IS prove1tos~ para. o deseu- · que t;<l tem d~do nv' d Yers~s or<;"mentr>s, 
volvi1nento material e moral do pai~. con,•i- qual a !llll.neü·.~ de r e,t>clvd-o$. c depois quem 
nba., llontes de tudo, que o governo e u. m tio ria, tem r azãv. si o gvYe:·l!O, si :t oppo:si~.J:o. 
qua o apoia, trata.~sem do restabelecimellto do Pouco r.ntes :111 182o,Sr . prr,";ctente, a receita. 
nosso meio circulante -; isto é, de !"~mover :~. ordin,n ia do p j z ·"t" t o rç.:l.d . .1 o: o. 10. 000:000$, 
nossa moe<la !id11eiaria, o curso for çado do as dea?e~~.s ordina l'ia.s e Gxtl\\Ol'c!ino'l.ria~ em 
p~pel-moed~. • . po uco 1naisd:: 12.83~ conUl~. o"· di vi<!' pQblica 

O nobre deputada pelo :12° districto- o Sr. assumi,. à df:a. do 3~) .000:000:;, sendo a divida 
Fcrreil'aVianna:-eoncordindo en.ctamenta cvm estranseica perto de 25.00U:UO:J$, c a nacional 
osso plano do ccon:>m.ia.s, de descdtninação de d ·• i 4.0.)(b.JUO$. Nesse tem'JQ a camllliss·io en
sef\iços, divergiu todavb no ponto essencial carregad :t de dar parecei· sobre os (>1"\:.ll.Dlentos 
des>e plano orçamental'io-:~ SQ3. base-, a qu.at ob•et· lo'ou que o.o~<;a.,uen•o apra$ent.do pcl~ roi-· 
segundo o seu alvitre deve1·ia se!" <:onstituid>. ni<>tro ,1-... f<l.Zende~ de então lJ~''" o e~crcicio se
pela de.scJntr-llização; e paraceu ainda di ver- gllinte u•al:.ia. aind;l m ,Iis u:n de(icit S·~~rior a 
gir q11auto á. clASilifica.ção e escolha do$ ~;erriço> 5. 000 conlo3 ; o qt~e assombrou por tal io rllltL 
po' aquelle nollre deputado dmomin11doe pa.ra-: aquella. cornrnissão, que foi de p:1recer, col!lo 
sitas orça.mentarias ; porqua nto 'lntrc os indigi- m~dida sal v tdorJ, que se cort; s :;elu desapied·t
tados pelo nobre deputado pelo li<> di.stricLo -o dameute tJdas as de~pezas Hlegaes, se dimi
Sr. Andrade Fig-ueira-vem enumEH·a.dos :.s ca- nuissem as outrns,ae fulesse rigorosa. eccnomh\ 
patazias, a caix.s de ::morlizaçãa, os serl'iços nos dinheirçs pub!icos e se consolidasse cSS!~ 
r elati1'as :i. admissão dos bens das orphãos e . d ivida com amo~tisa.çito . 
outros; e entre o~ e~umerados pelo h?nr~o de- En elOS~ o e~tado do pai~ Má i826 c i82í. 
pulado pelo i2" dts~n~to-o Sr. Feneu-a V1a.nn.a Segundo o r elatorio, porem, do e~-presidente do 
-vem :~s ?bra1 pubhcas, como as estr.tdas de conselho-o Sr. Soraivo<-, nGs ultimos 20&nnos 
fel•ro,_ms.:nmc :l. de .P~áro 11, os ~elegraphos da e1enicios, dos quaes ~ambem trntou, apre
oloctl."~cos, ~s repart1_çu~.s do c~rreJ.o, a _ ty!lO- sentando por sul v ez as r es!ll!c tivas taboUas, 
graphia. ~ue1oual, o .D~anJ Offi.c~a~, e a l<tOl."l ta. o nobre e illush-ado depuw.do palo i 2o dU;tricto, 
de f11»,d1ção do lpane~a, quer e?-do ts.~ll:l 1liXl compuando-se a divida com <t t·.mda., 'vê-so qne 
oomo outro que os serv1ços por st menctonncjos no :1• quinquennioo. divid(l. excedeu ar.;:nd~res
eJUYez ~~s~r_e~entregnes .à~cçlio_doEs.llld?•.o pectiva. em pouco mais de 20.000:000$; no 2o 
fossem :L lD.!Cle.ttv:a ou ad.m:n1str.1çao ~e tndlVl- em poufo mais de 2i0.000:000$; no 3• em 
flnos ou .corupanhtas par~c.ulnres. . . pou~ mais· d e :!55.000:000$ o no 4q em .pouco 

O nabl"6 deputado, porom, pelo f •. clistl'lcto maia da 281.000:000$, monl.ando a divida no i 0 

da Pnr:iliyb.-. dc-.:larou. que est..wa dLSposto. a quinqoGnnio "' pouco m tis de 283.000:000.~ e a 
:~compa11hs.r ~ oppostç'io co.ns~L"Vndorn e~:n l.'enda.a. ~ouco mais ele 252.000:000$ ; no 2u a 
todas Ms m cdtdas de eco no nua q u~ L em .ella. pouco m:us de 58i. 000: 0005 o a renda ~ mais 
:l.prose~tado,. :nas em dasp~~\\S l.'eyn·oduchvas de 3i6.000:000$ ; no 3o a pou.co m;i.i.s do, _. 
11lí~ f:uta poliMit ; pol'que acnn.a dest.-. est:~1':1.:n 669.000:000$, o ;r. renda u. pou co mn.is de 
os 1nterasses pel'lllauen~s do pa.u, ~obt·etudo em 5H .000:0.00$, e fin!tlmente no 4o a.. ~11co IMis 
relação ãs cstrat!.a.s de_ferrc, ~UJOs - cmcarg.. de '817.000 : 00\)$,"'~' a. r enda 11 poãêo rnai~ de 
i!:o pe:~;ar sobre o futuro, que e tambem quern 535.000:000$00\J. 
goz:u·ia a mai o1• parte d 3 suas.yantt<gens ; po~· 
quanto u r~prodncção destii.S ,Jespe2:1S (lu~ui Em ft•ante destes algll.rism~s o nol>rJ u:I.-mi~ 
não so fa.ÚD. directamente, mas pela prosp::rl- nistro da fazenda nos disse « qu.c no p:Üz hiLviD. 

-<L·u-1e do cornmereio e da la.voura. bastante seiva. para :úíment:J.r o 110sso credito, 
O noh~ee deputado pelo H• districto, a que1n pois caminhando na senda dos melho.-amentos 

muito l'.!speito c admiro pela sua. cohct·~nci~ de 1uateriaes, estamos conquiolando elernen toa sc
proceie~, pela suo. int~lligenci<l, pelo B3U sab~1·, S'ltl'01 d3 futu~;J. gr.lnd:;,z;J., ndqllÍl"indo ao mesmo 
pelo seu p atriotismo e serl'iÇ03 l'elcv:mles quo te:.upc os meios de fo.zel' face ~os compromissos 
h~ 11rest'lao na discussão dos orçam.entos (apoia- do Estado :nas epocha<~ fuadas , som estrellleci
do$), e que tam alfi~mado deseja!' de coração meu!;.) do credito publieo, 3!iu ·prejuizo das 
que este pa.' z saia da crise que ~~o~ravcssll.mps ; farç:1.s "ttíY;u; o prcductobs " ; o que foi eou-

. que possa 010 pollco tempo pag<Jr ess~ d.ivtda. firmado · pelo seu su :cessor-o Sr-. Martinho 
que S. E~. cons~derJ. ~n.o:missima, nos lll'.J- C".mpos-e~ .seu ralatorio, do.ada se vê que, 
metteu em occns!ão opportun~ escancart\1: 0 alem de c:usttr um saldo d e ma1s de 3.200:000$ 
livro ila divida !HJ.blic:x o demonstt·a:· que, 1i o entre a. dc>pcz" c :1 receita ordiuaria, por cout-.1 
gove1·no e o pa.rlam.euto uiio .col'tassem . tOm dos set~ cm.prcstimos de 1852 a 1875 temos 
severidade as deapezas a. est&oole·cel' o cquili- amortizad<J. m~is <lc 61 · 000;000$, tendo lSido an· 
brio fi.nancai1·o, o hori:zonto do püz s o toldnrh -vi.ados para. o e~trnugeiro do 1• de Maio a 30 
dll nuvcus negr~~ ; a bor:aac:~ ost:lria. eo:ÜDOJlte; de Setembro de i 8S{) mús de 46.0::>0:000$-o do 
a btmca-1·otn. nos bateria. .âs portas. i o de 011tubro de iSSi a 31 a~ :Março ch :1882, · 

Pois bew ! jã qtto o nobr.l .deput:>.do assim mais de 15.0JO:OOO:)O~O~ . 
o quer, eacancarecno~ o grande l iv1·o dn di· EJU ab:>n1 da c r .:dito do p.úz a.cci'esecnt~l·<li 
vid& publica, perlu.s~ramos oa a.nnaes p :trla- •lind:1 qM :J. <livid,\ o-s;ternl, ·que ero. 1876· lllOn~ 

· mentares, compulsemos coru . toch attonção ~ twa ~\ 110uoo ni.ai.s de 159 mil contos, está,. hoje 
criteri.o .os rc~torlosdos dous ultimas nobres[ roduzid•1 a i·U -mil co)lto~. tendosido _a anterior 
~X:~~esiàe.Utes do conselho d·.1 actua.l situai}'i01 a 18~7 t <duzldn :<\ ' 143 cont!IS !' · . . . 
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A noss:t divida puhlica <tCha-se distribuida l Será pela no~avel coincidencia da queda. das 
da seguinte fórm11. :.-141 roi,!. co~t?s· c mais os duas situa_ções politicas em 186:8 e._ 1878, 
1~~ cont?s da ante~10r a 1821_, dtnda Ol>:terna ; quando mms avultndos fora~ esses defia,ts ~-· 
dwld;J. 1nt~1·na funda.rb ate 31 de l\h1·ço Cumpre que façamos justiça a todos. 
do cvr1·onte anno , 408.732 cantos ; divida Senhores, diversas foram as· causas origi-
fluetuante, seg-undo o referído r'htol'io, 25.000 uarias desses defísits, e desse os:cessivo incre
ccntos, i qual, ad<lieionando-s~ u d"' conta cor- menta da divida. 
rente do banco dG 1:lra?.il, p6dc elevar-se à Os nobres· depnta.dos sabem que .ns causas 
somma de 50.000 contos; e finalmenta varies dos deficits orçament!lJ'ios são constantes, na
depositos ~m difF,rentas cofres; de sorte que turaes ou artificbes, dQ ordem economica· ou 
poderemos computar toda a divida publica em administrativa., ou de ordem meramente poli-
850.000 contos, inelu~ive a que se r efere a~ ti~a.; as primeiras denominam os financeiros 
papel moeda, qne importa em pouco mais de necessarias, porque não· dependem do poder, 
188.000 contos ! as segundas, porém, chamam contingentes: 

De tod~ essa divida não pag-a.mos juros, senão porqu.e dependem da vontade dos que go
de pouco mai5 de 650.000 contos, que percebem ve1·nam. 
Ctll sua rn!l.ior part<J os juros de6 •/o, e a outm Isto posto, o que vimo~ dut"a.Ii.te a guerl"a e 
os juros de 4 ã 5 °/•· depois della ~ 
. E, pois, o paiz vem a pagar; l'nnu:tlmente de Em. fl'Cnte do augmento da receita publica, 
]ttros 36.000 conto·<, pouco mais ou menos. do augmento da. população, do augmento dos 

Ora, levando em conta :L di!ferença de can1.- salarios, do preço dos geaeros e creaçilo de 
bio, a qual nn. propost:1- que se discute é- com- novos serviços pelo accrascimo nas attribuições 
putada em 4.700 contos, cif~a. esta. que pelos do Esbdo, o parlamento viu-se forçado a. elevar 
c:J.lculos (um pouco ex ,.g-erados) do nobre de- as despezas C(.}m o excesso do pessoal e dos ven
putado, o Sr. Andrad~ Fi:(u·•ü·a,póie elevar-se cimentos dos empregados publieos, e até com 
a iO.OOO contos, elfeito este que lambem se re- o subsidio dos seus proprios membros; dos re
produz nas fortuna~ parliculo.r' s, elevando-se presentantes da nação! 
a perda tJtal para o p dz á somma de 50.000 Além destas. causas, que .contribu.iram para 
contos i chegn:remos à conclusão de q uc os en- esses deficits, conseguiu temente para o aug
c:>.r3'0B do n,.:sso theeouro montam actualmente menta d,\ divirlu., tivemos uma outra fj muito 
segundo esta prop(_)sta a 48.000 ou, quando poder•osa, a .colonização, em que se g.-tsta1·am 
muito. 50.900 contos, iaclusive os juros a sommas im~e~sas 9-n.a.si sem pr{)vei~ algum. 
pagar dM VJ.S.s ferreM. · E p01· m 11s mfelic1dade nossa, vem a secca do 

Analysando ainda as tabellas appensas ao re- norte, que; por acharem-se as arcas do thasouro 
latorio do Sr. conselheiro Martinho Ca.mpos, completamenta exhauridas, sem. um real se 
yà.se que em todos os vinte es:crcicio,, de que quer para oecorre1• ás urgentes necessidades do 
hei tr·tl~do, os orçnmentos apresentaram de- paiz. oorigo11 o ;rorrno <~.- emittir mais :papel
:ficlts. , moeda; e lo.~o, em seguida., em i879, a ea.mara. 

Ate o anno de iSt\5, antes da ul~im"' gu~rra, e g-overno, pondo l:!m .prov,t a sua. abnegação e 
o deficit foi de p·1uco mais de 1.000 o 8. OIJO con· patriatismo,arrostaram a impopularidade no.~e~t · .• 
to.', tendo .h:..vido no principio de. g-uerra. um proprio pa.rtido, p.1ra augmentar de novo os L •• 
saldo d' i i .'100 contos, o qual cobriu os deficits postos; o que 1lr.eram a ponto tal, que otferece
anteriores em um e:s:cess(] de 7.000 contos a ram ao senru!o o orçamento com um bom saldo. 
favor do thesouro, tendo dahi em di:\nt~ subido Alg-uns dossns impostos, porém, foram alli 
excesaiva.m~nte a e~fr:> dos clef•:cits, havendo abolidos. E por C$B!l. occaaião..tive o pro..zer de 
apenas pequenos salGlos de pouco mais·dc 2.nOO ouvi1· um dos mais <lliti.uctos chefes do par
contos nos . exercícios de 1.8'70 a. 1871 e de tido conservador naq uQUs j c amara. vi talicia 
i871 o. 1872, a po nto de no as:ercicio de -o Sr. B.ll'liO de Cotegipe-dcclara.r que -ha
i867 o. · 1868 elevar-'e o defic{t á cifra de via conveniencia d<l cortarem-se nlguns desses· 
94.000 contos; n o de 1878 a 18i9 à de 66;000 , impostos, por clesnecessarios;. e etfectiYamente 
alias 70.000, e a somma total dos deficils dos I!Qrtou em muitos ClOntos, fazendo. vet• que, 
vint~ exercicios a 595.000 cantos! a.pez~r desses cortes, lul:veria um saldo ·de 

Ora, é sabido que o paiz foi dur~nte :;r. guerra 2.000:000$0()0 ! . · .. 
obrigado a. de·,pender grandes •ommas (para Eis, pois, .as causas qu() têm . concor~do 
maisde500.000 contos),e assim iicandosobrecar- para. esses de(i,cits que se tem druio i.nvarta
regado de umior divida, o parlamento viu·s0 velmente, ~ ps,1·a o augruento t!lmbem da 11.ossa 
forçado a nugroentar os im•10Stos , e, apezar do divida publica,. n ão levando em linha de. ~ont!l 
augmento da rend~, o o;ça.meuto não :ficon os augmantos. originados dos· s~rviços relativos 
equilibrado·, c teve-se de recorrer a ernt>restimos,- ::.os melhor.unentos materia.es, como estradas de 
~. emi&lií.O de pa.y.>el moeda em alta. escala. para f erro, telegraphos, na.veg~ção, etCl. · · 
satisf:tç~o dos en{!argos do thesouro: logo, como A divid:t publica por essJs c:J.usas aeba:-se, 
dizer-so que a causa unic::. efficiente desses porL!l.llto, nesse pé; agora. quil íazél'? 9~es 
der.icits '! desse augmanto e~cessivo da divida os .ramedíoe aconselhados pela nob~:e e lllus-. 
11U:blica forAm e"cluaiv~m<:lnte os nossos abusoo, t\'ad.a minorio. '? , . . .. · _ : . 
a prodigllolid.Me e esbllonjarnentcs dos nossos .· Co.rtar, o~ ant~s a~p?ta~ a.s despezas l.lllpro
governos . e do psrlameato dura.nte. o largo ductw:~S, ~ !Uute1s; dimmUll' algumas das ·:prQõo 
periodo de -pouco mais de 40 annos que. temos .dilctivas e entregar certos serviços ao eus\<110 e 
a.travessa.io, qu3nàa elles não . podiam irul.uir administração in.qividual ou a ~ompanhia.s par
senão como 'causas meraménte · se cundariaa ' ! . ticnlares. 
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Creio que n!o ha. um só dos nobres deputados 
que ·nito co~corde que se devem fazer algn!lS 
c!esaéS cortes ••. 

O Sll. F. BBLrumo:-Ma.s nenhum pratic~. 
O SR. EsPINDOLA. :-Porque nem. todos 

pe11Sa.m. d& melllll& m!Lilei.rr. sobr e n. sua. natn
reza. En~nd.em uns que algutnas despezas, 
cognoilli.nada.s sím.pleamente improdu~tivas · ou 
improduc tivD.B inuteis por outros, são ao con
trnrlo produ.ctivas ou uteis e ·até .a.ecessa·na·s ; 
UliS entendem que os serviços não fica.m desor
ganizados com eases cortes ; outros pelo con
'rario que ficarií.o desorgauizadoa, e , que para 
serem feitos, ê necessario que preceda. urna r;;
forma. ... ~i~. não só sobre a. organização, 
comó sobre a diseril:ninação das mesmoa aer
Yiçoe . 

Os nobres deputados pelo fio e 12° districtos 
üm toda. a ra.~lo em pedir esta. reforma radical. 
Mas co!XI.prehenda-se bem : ha.serviços que não 
devem ser entregues á iniciativa. e á. admtnistra
çio pa.rticuls:~, por e"eroplo, alglllllae "''Ía.II-Íer
reae, os corre~oa e os !.elegraphos, ~om ex.eepção 
dos telegraphos submarinos. 

o. nobres deputados sabem perfoitamen te que 
sobro cate ponto b opiniões mleiramente con
tr&ri&s; dons systernas diametral.IXlente oppostos 
seiuidoa por naçÕ68 muito civiliaada.s: o a.nglo
saxonio, seguido em parte ·pela. Inglaterra & 

pel01 ' Estados-Unidos do Norte, e o chamado 
con\inental·enropea.; e toda. via obset·v~~e que 
a. propria. Inglaterra., que am reb.çâo a.o .EsLado 
~tt~ como {lriru:ipio pa.rs. esles serviços a 
l.Dl_c1at1 va. particular , não o segue no a seus ean· 
lõee, b'argo11 e colonias, <:amo no imperio india
no, no Canadá, no Caho e na Auttr:~ lia.. 

Noa Estados-Unidos tambem, e.oenr dos ea.
minliot de ferro se acharem entreguy à inicis.
~va udministra.ção pa.rtiell}a.r, a.illda. .ficou a. 
cargo da na.~ a. distribuição -para. elles de ter
renoB, que unportam em gra.ndoa despezas para 
ame.ma n~o. ··-·- .• .. 

E, poia, nlo sigo Q alvitre do nobre deputado 
p61.o 12• diatricto, de en.tregar o Estado tod!lB aa 
suas vias ferreaa a em prezas pa.rticulares, ~m 
excepção àa ele Pedro U, e o:pouaa com a da.~~ li
nhas qu e interessam immediat.amente a segu
rança do -paiz, em cujo numero nlo foi essa 
incluu.. 

lnoontesta.vel é, senhore11, que u despeZII.II 
com enradas de fm'l'O, telegrapbos, canacs e 
vari~ obraa publicas, oomo port~. docaa, 1f 
outre.s dem ordom, são eminentemente rep-ro
duoti'Va&; e, como tses. a.s estradas de ferro, 
cuja coustrucção a custeio exigel!l 8J'&ndea 
•oromna do capitaea, em um paiz D.O'I>"o,e pobre', 
onde lll'O h a gi'a.:ndes fortu!las r-arti ·~ulares, 
como o noeso, .não devem ser entregu~s 11. 
meree da a cção iudi.vidaal, & qual ou não existe 
absolut:.mente, ou llio i.n.epira a pr ecisa con-
fiança. . 

Senhorea, qu& tara rido do Comtllercio e da. 
l&Toura do paiz, si tives.semos esperado eSIIeS 
b$neftcios dA acção particular! 
. Que sorte agua..rdaria a. industria asaucareira , 

8\ a. fundação ' dos eng enhos centraea, nia.xim.é 
nas pobriti!Jimas provinciae do norte.~· depen
desse .· .llllieamente ·da. iniciativa inilividual ~ 
(A~If.) 

Os :nobres deputados sabem qnaett os benefi
cios que para a receita podem provir doe enge. 
nho.s centrdes.BlUl~ cita.r ó exemplo do Egypto 
onde oll engenhos eeuh'aes, f!Ulda.dos pelo kh.e· 
diva, causara~n tal proàucção de ai!&O.oa.r , que 
a.o principio, n§o sendo &pera.da nes mercados 
europeus, fez baixa.r considenvelmente o aeu 
prsço: sabem ainda que na França, Allemanha, 
Auatrâ, Itali&;·Ra581B, Holltüida, Saecía, No
ruega, Dinamarca e muitos outros paizes a. 
receita daa e •tradas de ferro con.stitue Nn.da 
não peque~ para <J Estado. . 

Eut2ndo q ue, por amor de um~ econoinia. 
systemstica, não develliOS conservar únmovel o 
orçamento, paralysa.udo...ae os agent81l da pro
ducçâo. 

O SI\. C41\VA..Lt10 RltZEli."DE:-Ni.nguem p re-
tende isto, ab.i estão a:a emendas, que podem ser 
consultadas. . 

O $R. EsPI:NDOU.: - Essa,s emendP.II, con
forme queram, os nobres deputa.doa, ainda 
qua.nd.Q p11de~sem ser totalmente a.dllli&t.idaa, 
poderi.&m, quando muito,eoncorrer J.UU'&,ai hon
ve-;se peqneniuimo cl.e(..cit, o equili.brio da. re-
ceita ordina.r'a. com a d~sneza tAmbem ordina
ria. ; mas n'!i:o redu.zindo elias a.s extrao~, 
quando pnde;s~m conseguires&e equilibrio, nio 
conseg-uiriam,· saldoa· : nlt.ÇÕea, como a Rua
aia., apr6$entam seus orçamentoll ordinarioa 
equiliorndoe, en tretanto, o cl.eficit existe, o ni'o 
pequeno ; .porque M des11eza.s e.xtr~ordiria.ria.a 
illli sa:o e~b.orbitallt<\S, e se a.~ent.am de ~m-
prestimoa ineess~tntes. . .. : · ·-: 

Não redu~idas, pois, e.s desoezas extraordi
nacias, o àe{icit' é inevitavel ; ·e, havendo fk
ficit, nilo aei como se possa desde já. curar do 
resgate do pepel moeda.. 

O S&. Jo,..oo{3( TA T.&.ll!)S :-&ria uma eQ.l&... 
m idade agora. 

O Sa. E~PtNooLA.:-Na. falta fio saldos temoa 
os recursos d08 emprestimos : mas, poderemos 
obtel-oa oom tllll juro menor do que paga o Ea
ta.do, s:~.lvnndo·te a dift'erençu. do cambio ! 

A eer pO&aivel. aarill. uma operaçiÓ vantajo
síssima, quo fAcilitaria o re1gato do papal 
moeda, ou a. convel'3io da divida ; e o governo 
que a n!o !izeaae, commetteria impiicicament-e 
uma verdndeira ea~ da forlll» pu
blica. 

NãO creio, porém. qÚe possamos actualmente · 
contrahir emp1•eatimos com juro menor de 6 ofo 
e sa.lva.ndo-s~ a. ditrarertÇa. do cambio. 

Caso é, hoje perfeita.mente identico, de~~~ 
se ao nobre presidente do conselhó COl!lO, ha. 
b~m pouco, di iam os ~obres deputadoa da oppo• 
111~ cou~ervadora. a.o 1Uustrado anteceseor de s; 
Ex. e Sr. conselheiro Martinho Compes : c com . 
os Wdos doa orça.mentos aotuaes Jl1o podeia · 
converter a divida CO!lliOlidada e nem tio pottco 
eft'e-,tuâr a. retirada. do cnno forçado, do papel-
mo~ . :t · · 

O Sa. 041\VA.t.BO RmltNliJC:- E' preclao, por
ta.nto, reduzir aa deapezaa pa.re. chegarmos a 
este resultado. · . . · 

O Sa. EsPt~llou:-Perfeitàm.ent'~ de Mctmio; 
ma.a d<l modo a. n.ã~ "desorh~!lizar 11erviçoe e p~~ 
rl\lyear o progre!lo .material s moral do paiz; 
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. . A hvoui&, .por· exelllplo, quG é o. . principal O Sa. 'IA v.uu;s :- O·acto addicional ·se.uH 
fonte da noeill!..: riquez:. 1Jubliea~luts. couu ~reA· lei. da:interpreta.ção. . . · · .. 
tii··dos-.meios . de: .tnnsporte, çom a fa1.tà. .de · O Sa. ESPn-"DDt.A:-Iato posto;·Sr, pres~denl.e, 
b1·nços, e de · eapitnoo.o':cõm o Olliill d~. -pes~dis- depois de tor demonstrado que· as: finanças do 
simos iun o3tq$. · . :: · · . : · · .. · · nos5o·p:~iz · si. · nilo ~iio muito lisonge~ras_. •nio liào 
· Q /:OY~'DO:, . e .Verd&de,.jli. modifiCQU.IlS .. ta.rifa.s pa.ra•cauenr ·terrores, sobret udo· SI tívermOS a 

d:lll o.str:tdas de ferro, facilitando.&li8ill1 o tJ:an~ devid:~. c.-.utell!l. ou parcimonia.ns. decretação d8S 
par te . d~ . m~~· .. ca.do!·ias ; :1.$'~!-~ ~~1y~m <:urs.r ol)ras pnblicas diapen9iosas, · pa.asa~i .' a. ' tra.ta: 
séri:unenfe .?!>~ melOS ~.~~Llia~e~ da.1m1plg.r~- . de negocias, relaHvos. á minha. prov1ncta ' Por::L' 
ção: da aequuu;ão d~ ~~·aço llaC_1onnt ,.J?o~ .. meto (liFparte :1 questão )ol!tica. avent·1cla pelo _no~re 
de re .~u,U.~entos pohctaes e letl' . aecessonas, e depu'ta.do p.elo' 2 · d.i.atrtcto d a mesmjr provtnclll..; 
da. dizn!.tíuiç~' raro~v:l ·ou !ltboliç!O co~pteto. . porqu~ o quo ·vou ref ·ril' · inter~sli~?o:~~os ':t;tõ~· 
do unposto ile .e:tporbÇão . .. . . • . eozno uxnAoli,-·como alllgõrinos . · · · : 
·Quin~1-n.os '~&.pitae~. l!-ãO lem1:i~are1 senão au- · Aos 6 de M do, Sr. presid .nto. V. E x. ha. de 

:rilio's in~ir~to!i 'por '[lute · ·do .. ·g~vel'DO; por record~r-se, pedi o. csla. a.ugusta eamara ar
quanto: opino c~~ os. 911e nio ·~mll1~rn funda- geucia._ ~~ fWldam_entnr uzn projscto .e doo.s 
çãO ' iJ~ b&liC06" 0(11U ~. S'&TO.Dtú\ de JU.rQS pelo requertmentOS que ~lllha de; s:prese~tal' 2_ ·sua 
Es~o; · ·. . . · . . . consideração •. . Q. proJeeto rexerJa-:sa a constru • 

.. 'Reécio. i:uuHo,'n:as ·:~ctuaes Cll'curostQ.Uclas .. do cção do um ,predio para.' u elle Í!;UICCionar a al· 
po.ir.;· de1i8a ·fund.rç:to 'd~ um· g•·n.nd? b~nco ~a- f11ndega de 1\í:iceió. · ~ os :r:e'lueriQlentos .. r.efe: 
eioua.l·cOill. sens r.e~pec\iv.os.am~ndtcos provm- rhm-se a infor.na:çues sobre· oi portos de Ja..ra· 
ci.aes de ci::editQ re~~: e de ·credito .a~i~o~ cor.• guã."c ~a.ju<aM·o.,'·e n. um de~it(! _da. :_heaÓu.1·ayis. 
semelh2.nte gn.ra.ntla., }:lela. e~per1~ncta. 4os ger:U á. provi~ci.a.l, o qu:1.l ate hoJe na.o ~em s1~o 
l;t;a.~~e~ ... d~~~~!:e~,q!le s_.~ .. de1-a.~ 1111. )!:sco~!!lll, 'P.!lli'?· · · · .. , , . . . 
QUi\~ ,~s ~le~~e~ ~,a.'!,f.~~·es.cosses.e~ fo~m co~- Cumpre-me fazer ~enur a: V. ;Ex . . ql!-e rll~eb~ 
pletam;n~ ~Oli.P.:ia~.s ~a fa.lleo<?~ ~o gran:l~. ~ s fufotmnções relativas aos portos de ;Jarag!la 
b.a~có · :de'.'G.~allgõ;' ;· e'd~~t'art.f ar~mar,~m~~ e Pajussa.rn, envi tdM ~elo minister_io da ~ri; 
m tüf.M ~.e gra.pde~Jor_tun~s. . cultura; ma.; ns relattvas · &O .debtto, pedlda.s 

'Si minlias. 'p~h\rris ~ú.ae~sem ~~ ~ttendid~B pelo :rninisterio da fazenda., até:. h~je'· n~ me· 
r elo nobre rre8t4o:n~ do CQnsel.h~, dln_a &. s. ~'1. :chegaram ':i!' mão-'1. 1\f~· apeur ·diSto; ,procu: 
qüe.·cliefe ·proennnente do ~art1do hbera.l, e ·J:Il.r.ei fu.p.&tnen.tar. o. ,~~e~da. 9.U:~ :VQU m:!!-nda.r a. 
diri~indo Mtudmente o~ destmos da nação,:elll-• : tJ.Jesa ·e .por a·st!l. oco.:~.siã(} justift~!l-t:.t~ml?.~. · ~.s. 
PJ~~çncja, dGSi!.Clj~, p,qr siou_.p.~r. co.'!l~Í.15$Õe5 de 'emend:ts arre!entàd:\s.; 9 por tod()> ':qó~ ~!IBigpa·: 
s~Jl.S .. \1-~gos, ,. :e~sas d.ll4!! _gr;n,àes o un, o~tan- · dn.s, pelo ine~t eomprovinci:AJlO !l DQÍÍro ~epu
t.iJ!~))nas· refpr-?'la,~ #nspce!r~ • . ~ l .. que •1elfa.l- ·taao o Sr. ~riio d~ i\ná4ia. ~ . •• :-;.' . . . : 
lP-d.~ll de !l'l~.P,.P~l~ ~nto .necesSlt~ :-:CL~esc:_n~. Qnanto a editi<;;~ção do .m.n pred!cr:~~u. e.~· 
traltss.ç4o d~s $el'V}Ç:,l~, · e :l d~scruuUla~.ao, fande[.:':., declst•o, e ~r11:1ss,9 ,c;~oo~ ~ ,~ s.u"~ . ~~; 
cqp . regoLu;tda4,e, J!l~.~~: e oq~tdru!e dos 11!.:- ten~~o. qu~ o g-overno · promo\'~na? · ~ta. con· 
p ostol , flnendo-se subs~uu: pOl' 00:tro3qu? nu.o. stru~çW>, faní Ul'lll'\· grande econ~mm ;.porque o 
pe~~!Jl.laOl!J ~o~r-~ a liL'I'oura e as_ 1nd.ustru~s o .thesou1'0 publico . po.ga a.nnuo.looen~ nlio i~, 
imposto de exportação pouco uSado en~e :1s mas iO contos de alun-uel_por uzn predio pa.rt1· 

· n_~çõea .. da E.\":opn .occiden;tal e sopt•ntl'lon~. c'-!lar,.-um tr•\tliehe~~ ~ntre.~ánto qun o e~Iificjo, 
.. Emquanto n~10 ~!Verem •O~nr esta.G anl~tl_lrP.s como disse n:tqnell~ oceasiiío em quo fa11et, podo 

reformne, o Es~o, deadc que su;n a _.,e1va. do .Sei' construido com a quanti:~. de 80 eont0f1, 
Loilas !f.S ':prf?vi-n~la.s, . t~D_t tomado 'hclttuaente tendo sido orçitAo pelo e~i;-en~eir~,. o~ commis:
o comprom1S"O :d~ aunll:J.l..:is ·Jlo·seu 1)rogrosso aão especial do mlllidtOrlo ~a agr1cultu.ra, An· 
JU?;t~r~~ q .~o~~ •. logo .<J.11G !!~la~ não ·J?OsSAul dréas Ce~nndak, como se ve da p~g. iS do seu. 
&im OS 8~U8 {' l"OL)I"llS l'CCIU'1!0S OCCOUOl' &;> 'l'es- reLJ.torio de 29 de Maio de i875, 000 57:000;$000. 
p'~êtivas despezas; e· os ~eputados. s~us l'nw~- o e6tado jà ~e.fi\ despeiHli~o em.al\lg.aei:& wa-
di:<tos _rep~sen~·tl?tes, nao podem d~.ll:l\1' d.e em mais de dll7.;1).~ con,tos, e nã.o tem edifie~o. ! , 
taes emergonc1as ·roch.ma.l' -pelos Vllnes · tnte- 0 Sn. BAli.Xo DE A.NADIA. :- Bj.sta essa razão 
ressas. de!~; e de sua p:!rte bmbem o·governo ·para..J'Wttific~r -a necessidad•fd.& :oonstruoçã.o; ~ 
nãtl pódo .den~r,4e.attan4el.o,s , · . . . : . . . .. . 
. No .6n1reianto .si ós Jrervíços ·.'do E~lad:> esti..,: . O SR. EsPI~DOLA : - · A provtn.clll mer':co 

v_ere.m ·.co:npletamente sepat•a.dos dos . serviços· não só.que o Estado lhe faça. esta. conceasao, 
d \.S . . p.~:ovillcitis .e ,.9os Uli~nicipios, não preci.sará. . como ta.mbem q~e o governo ~nha. em· ·ex_ecu.
o .g.oll'erná; para. fllrta.r~SG · ·~' es.<;e ·~ompromts2o, ção .a seu respe1~ 9 de~roto d -: ~ d~ Ag~~to de 
dea' Sil.lllir o 1;ig-oroso rar.el de tyranno_centra- '.\876. elew.ndo a 2> cl'1~ slla raspe*ya · a.l~~ 
lisado~.~OJlX! desejar'!-, o !l?b.re -ª.~PI!-tnd~ pelo i~• ú.n.dega·... . . . -. . . . . . • 
districfo~ Sr ::A:udr&de.F'iguell'~ ;·. wrque:C;"l-, ; o z:e~di!DO.!JlO d.est;a e.m c~,?~ doa ~~~~~?~ · 
gcncia' deiurão, por ccr~.lie apparec~l·, .. como oxerciotos !o! ~e ma.Js d :. _L OOQ.~OOO ·. . . .. 
bl\tli-o disse 1)-:seü colle~:~. do-depu~. o nobre No.~~er~lClo de 1~ ~ J~~ o rend11I~en.to 
deru~do 'pelo ·12'> 'distr!çt~·Sr. Ferreira io~ de !.056:000$ e DO e:çe~Cl~l~ ae 1~1-=-~~-
\'ia.una. : • ,.., . . :.-:: .. c ... : ·. • : .. ·fot de 1.084:90~· . . . . . · 

·.: o Sit. Âl!Dru.DE FrGUEni~· : -Eu qu~ro á,'des- : · ,~~ toda ~r?bab~tdaâ.ede ~lle esterendt?l?,I?-to. 
ce'i:itralisação'"do o.cto~ a.ddjciçmal .' . · ' ·: "·_··v · .llão _decresça ·de :1..000.000$ ; · ao ~ontr&.TlO"ttá. .. 

-:O:SR.~ 'EsP,rNti9tiA. :--'E' o .. que nól! q~eremos.· em 1ncremento por c~US2> das med1daa t_om~a:~ .. 
-O "SB.'f Aliint~nE!FtGOE!li.'l: :-:..:.:.MII;'l' !\li;o ~ ·~ê~ . . em relaçio 'prod.uc~ ~ao :mgrne_nto do.rend.r-

pràtio&do,"õ'; ~ .,;'· ., : : - ·. :mento Jlela:crea~._4o~.llD!'ostoa d?. ~87~.· .HoJe 
. _; , :. 
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temos não só a navega·ção rlirecta ·com ri. Ingla- sa:ldos;poisqúe··en:tã<fà seií·rendi:oierito· gerais<) 
· terra, como vam~s t ~r com os Estados Unidos, elevai-i:\ á.' umá' 'cifL"a'supol'iór'a :LS00:000$000. 
··em virtude de conira.~to celebra.do com a compa- · · AUega-se que 'õ· E&tado"Jiã6 devé-·pa.gi!\."·esta. 
nhia•da. real mala de Soutampton; e de tel" a as- divida po'r ter eahidO ém;presc'ripçãô: Nãô1la:,: e 

: 'lie'mbléa provi:ncilll, ·ha pouco, cóncedidO autori- minca_ ·houve, -\al' p-re·scr~pÇãó; '· · ·' ' · · · 
zação ao governo para contracte.r a navega.ção Parte :·deat:; ·dtv~da tem õt'igem·. ilos··~uppd-
directa pura aquclles Esta dos . • · . · me'Çitos ' a.u toraados por· leis géfae( d~' 1839'- a 
. ~ Alóm disso acha-se em co'nstr11cção.a esLi'ada ·1845_; pois qila ei,li virtude do•ark 30'dalei'ae 

.de ferro centra~,.e.foram.-lhe concedidos dous en~ i8d9 p~t'a cobrir os de{1cits !là.s'l'e~'daà ~royin
genhos: c~ntraes. . · ci~es, autorizado· pela 'lei·. de i836;a 'provÍncia 
.. ·;E' incontrov~rso, Sr. pr~sidetltG, que. o-ser~ d&s Alagô:J.i; te1•i:~.: que·· pe~ceb~r- · ií ;qtíahtil!." de 

-VlÇO'actual e~uge augmento de. pessoal, para 30:00Q$ a.nriua]metite'; -Esl;!i subvenção foired'U
.. sobre tudo . evitar-'se o contra.bando. Sei que zid~ podei· de 21 de _Outubro O.ê"18.43 •a·22: OOPS 

neste nccrescimo de pessoal irá augmento de para aquelle e:<:e!'cicio; e par:f .. o: M·t84A"á liie
despeza, ,. · · tade;· eqnseguint~menfe ai~:OOO$; fic:i.nd•) dà."hi 

. O nobre prasident~ do conselhonos veiu d6. ~m âianfe eftin.cta: esta.' súbvéntão; · · _ ·. · 
. de·ciararque; pretendendofazel' economias, não Para melhor; ·oti '_'ante~;"ecimplero.·.e8clare
pod.ia. desde já se comprometter não sÇ a mandar cimento,lerei'ií'Ç:i.m~ra: o·quealz íi.'.respeitó em 

. construir o edifici~ pedido,eomo tambem, a ele- seu relató~io o dign'ó .e zelow in.spéctor Elaqilelle 
· var aquella. alfandega; á. 2" clas3e_ ; todavia ma.n4 tltesourô ~ · · · · · · · · · :· . · - · · 
d_aria orçlll' a despeza. no cessaria. pnt'~ a resj_lec~ ·<L Contiri'liâ a.· figu'rl!:r íi.ó._ ''qti:idió' élà ai Vida 

· tn-a' construcção'; e, quando tivess!l' de rever' activa. dil j:irovinci!!- a. quantia. ':de 67.:968$7~0, 
as. tabellas da.s alfandegas, attend~l'ia: á minha que a fázendag·r~ra.T deve á provinéitil por·'caU:SM 
'provinoi'â C: tàmbem _&outras que por ventura divers:.s. · .. · · ,.,. ·• ' · 
estivessem em circumstancias analo.:.ra>- . Mais. de uma -v e~ tenlio s~licit~do: próYi.Cleil-

.·çti.mpre-me lembrnrdenov·oa S. Ex; que essa cias .li.o sentidoàe <:l1l.e .. seja.sen:;telh:\nt~ rpiantia 
··construcção é altamente réclamada:peh econo- ,recolhida aó cófre.prÓvincial,.étc,. · · 
mia dos dinheiros p~blicos, em . tão bôil. hora _ _ • . . .· . . . . , . 
apregoada, -e que; a. ser . elevada 11 ta. classe a No re~endo qua~ ~ela ta elle·_. . . . . 
alfandega de Santos, deve, sob pana de palpi-: _ « A thesour\iria! dê-(a.Z"éD:ifá'c (festái.''.pr'~Vi1í6la 
tante_injustiÇa, i'de. Macàió .s~r élevada te.m-: · deye áo thasotiró. prov~:ó,ê.ig.J,i--~!=4~Q~q3~:4~':sup

. bem:t. 2• classe_; pors que_, sr e ve.i:dade que. a. pr1mentos autol'IZados,peles.lats ·dos Ol'~jllll.el}tos 
· a.lfai:rdega de _Sa.!ltçs_re!ldé _présente~énte mais . geraes, v_ericidos · riôfil;lqirios :annós' .M}8~0:-:-

de 6.000:000$ e en'l'face do decreto· de 2 de '184'1 é f-842~- ' - ·' -, -·· '' ' . _ · .. - '·. · 
. Agosto de 1876 tem ,por tanto o. direito. a .ser: . · .Pií1; aVilióaomf~fst'erío. dá'mz(m'dã d'ê·:25 de 
elevà.?n á. 1 a· clásse, tambem. Ó ~verdade (!Ui. a. de: ' J~ln? de: :1853 .~é,d~'é}ii t'o.ú.'.qu~_ ':a· â!:rl,;q~ _n~-Ó'pb~ 
Maceró rende ~ctualmen~e mars de :1.000:000$,: dra ser pn.gp.,' .e pQr. oflicro·deste thesoU:ClY àG 13 

-e, em face do citado deereto deve -:á támbem' deOinubro dó niesrrio á':imo",f()ram pédiiíoi.e'sélà7 
eleivad~ a-2a classe. . . . recimento> a presidézxCiá.~ afi'ni. de' determinO:i' o . 

A objecção de que a média do seu rendimen~ modo po~:t)íio ae'devia 'fech~~ ' àsta c·O:nto::· ·i 
to nos tres uhimos exerci os não é cxacta.ment~: 25:426$076 doss"ldos resultantes ·do -' a.justa
dé 1.000:000$, Lambein iproveltO. á dê Santos;: · mento e·Ucj_il..iáação·de contas·ontr.e a 'tbaso'ura
P?is g,ue a mêdi!'- dos. seús. tree ultimos-el'er.ci·: J'ia: : d~ ~aze!lda.;~er:.'IYG i~·as:rG_IÍdas · p.-ovinciaes, 
c1os ,e tambe& mrenoc a. 13.000:0UO ;·tendo stdo voncLdas a.od3 de-· Jnnho• de;·1850-, qttnndo•:ern 

. à.. média .daquella de .94$:000$ o a· de'staAB: silsarro dri :j1tnta de- 'thesourcvse -vedficou· :· o 
5.93~;001J:li. Eri.trétanto q.uê a l"enda daq~ellll, liquido ~est~ debito.. :· ' " · · -- ·'· · · ' . __ ,, 
havendo stda lotada_ e.m ,i~ ~m 190:0QOS e em: F.st!l' hqutda~:~o fo1 tl.'!lp}'lzad,a jlela art. H 
!880 em500:000$, no exercrc1o de i879 ·a iSSo da ler n. 50 de iô· de :Mato' a~' -1846, e t~V3· 

. foi de_68!l:OOO$, no, de 188() a 1881" ~o_i~ú~erio~ logal" _ef?- ;l'ev~~effiJ, !1-e_::i~S, :;,;-!l~S~.·, Ir_l.~so:o 
a. 1.0il6:000$ ·e· no de'i88i' 3. {882 for a:rnda su.o anno fo1 sulimettld~ a approvaçao ~o trl-
pericir a :1.084:000$000 .. ·. · . • , . · -· ·: · bun:tl dó t!liisouro' 'e' glir.rd11.-se· a.~·s_úa:; '' de-

Quanto· ao s.il tigo debito· da thes'ourai'ia ·de f a~ H>ilO: '. ·: . - " . " ,. " . 
· zerid!l. para com o tliéaoiirO da més~ p1-ovin.~ 230$ da importância ·de 23 eab~ça:s· ~de gáilo 
ch, elevacsn 'ellà' :i· cifrá de 67:968$750. ' ·_ · -• vliccô:m', p'értencenté aQ_ dizimó'pá P.rlmeira•dos 

· ·. . NiLO ha·r~zão'pláúsi"Ver 'para cju~ o E ~tadô não Indios,' uo tile!Ulio' deJ840' à'•f8>!'3, cmisíímidas 
pngíie o que deve· :i. uri:ii provi:i:J.~rrpeq·uenifpo" pelfl:~ .trop_&,S~dó~ _go'v:er~ci ~0:, _1844.: :>:· ::.:·,·· --
bre;a que entra para o sGu thesouro annuahriente ·Po-r·offic1ode~to; ·r~parttçao de 24 de· S.etemb~o 

. ~om ,quali.tii>' ;rri~itó' superió~ i. 520:9~ d~ s~lao; · _do_1850,; p~diil~s~ . ac)_go~-~tn?:ã~_:tJr~v~~~~-~B,ú
·lsto tendo' r·endldo a 111iandega • d~ Mac'eiõ .. em: vesse de Qrdena'r é•·tneaoufD.ria 'g·m•al; o p,a:g.l
-·séus'. Cious · '•uftimós' éie'rêicios~' ·coíiió' Vi:inõs. in'entõ;'hídi:{àêinüpanhado ~o . 'cinao· ,ôJ!iêiO.''da. 
' j;àai,'é,' d~'·mil contos~~ .:r:~iíãeriào ,i d,o·· __ Pen~6 r~spe_ctiV!;J~ti;fi,c~9~~; _' é!~ _U,_ d~,g~t~l>:P:do 
~ec~rt!t~~;~~~~!~6n1 .. ü~rito 'i~rlli:· ~i~o~~;si Ü~sre~;-6::~o. '.r~?!~~u-~e.-;c~~t:,r~~~~:-''::~: f~o 

· fos'iierii éOora:d-os _ria' \ro-i'inéiâ: -.· ôs' '· direitos ·· .,·~E82i~5;·da iriiportarici'à·.liqúidi q.U:"-fl-~1-
<gerâêif dil isstiêâ:r: · 'qú.e · são ·•êoor!iaoi na· ·1o:: ' tiliu· estil/Fe}Jâ.tiição"á}ôáquf*{: J ôse' :.Ta§õb{iià., 
-'tlnciK· n~' Perniimbud~ --era· :rá'áto "alis:m:~srs 'r.m::· v'Irtude' '& 'ia i: ro'Vi:.D:ei:il"n. ':i~'dé~ ~ae 
· "d~'l-en'díi~:énat'êiites' ém Pbitõ: cíiliõ~ cãTm~rt.:l ''Jhn'!lô ãi1185t; ·à:·· ~aT' im_põ?.tíin:ér" t:i~Si'ao 
- ii,Jii'e''Pilir liãó'séierit á:lfiii~.>aa~s:~ 'Tii'.d'ii'fli.l '1-ecoTfil-d~. ã'"tlfe'so'u~riã''·'ae.''fàien1k~: '!.file@!! o 
~ ~vGJ.líi'gD.tà'' tifr'iii-'· eü:-fiillo é<llfi' mÜ[to iií:1tíôfqjs' encixrre9ail4 da arrecadação tf(l'i'-/l~Bãf'Pro-
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, 1lincia~s,pelo e;,;:-~ollecto~Angelo José da. Silm, · Sel'i mais um ·sa<·vi'<~ quo llre&tarJ. ~t p;-o
. e ccnstado·aju;;~amcnto de contas havido. entre vincia. . . : . 
. aq_u.<lll~ ()este tb.esCUl'Q, ,vencidacro..:f.S a~ Junho' . ,Deus gl)n;-de .a v' E:-;.-Illm. G El'm S.r. D.·. 

<le-.1851, quando S) elfectuou a reati.tui.çii:o. Thocoazdo Bomfim lls;linloh, müito dign:) de-
Com o vfficio n. 248 de 9 da Agosto de :1851, puLado geral por e;la pro.-inci:\.'- O insp;,ctor, 

.. rdmett~u,ae {I. resp~ctiva conl::l à. pr;Jsid·mci.a; . Filígo11io A .. 1lclino .fucuadiano de Araujo. 
;;fiÍri de e.ndcreça1·a ao tábunal do tb.·3SOUl'O, Sr. p1·csi:lente, s~iente do aviso".que V. E~: 
eo:no ~ddita.mcnto i que· se liquidou em F ave- veiu de f<ue:..:.me de q,ue :~cha-se eltcedid!l a hora 
t•e1ro.d~ 1.8i8:na imporl.ancis de 25:426:\.'0iô. designana ·para a interpollação annunciada, 

3iS2i$580 .d<t iroportauci1 qu1 o tb.eaou~o ob>deçoil. v. EÃ., <!ll<.J,Ui tc~·millo,'far.endovotos 
p~ovincial i.tdiantau.-lh.c, em vil·L1.1d~ de c,lilf:- p:~.~n que-o nobre pres1dente do con$elho, c~m
l'•~nt ·.s o~dens d t presiden~Íil, d~sde 27 ~h ,No...; p1•6h,ndcndo fielmente a rnissita de <J.U6 fotin
nmbro d :' i854. a 7 de FovC!'Ci1·0 do i85:S, aftm cumbido peb pa.~~ido li!J1wnl, c>widll tonos ·H cus 
de ser applic.:!.da, como ft>i, :i obr,t do laz.•rJio esfo~~nsatim de contribui!· pa1•n. a ·ob;•a. g-ran• 
no.port.o. do, Francez, vencida, em 4 dl Se tom- dit'lsa da rrJs:)erida.de d~ patda qu!,a.gradecid:l., 
bto de i85õ, qu<tndo ~e pJdiu á J?residencia. a 0 bem dirá.(i1ftúto· be1r;muito bem .. Apoiados. 
exp?diçJo d.~ orden:Hi. th~soural'~a d; ftz ~nda. O orador c compri7l~e1ltado ponnu i tos ·~r's. 
l}l\rà inde,mn.isa.ção ao ~ofr~ provinci.:ll. <lcpulados .) 
: • Por.offi..io n.459 d•) li> de Satombro de 1855 · 

1
. - d · · QDl. · dt''-· 

communicou. a presi<lenci:~. a esto lheseu:o qne Vem à ·mesa, é Ida, apOla a c poJtll. 
e:xpedü•a ordempar& 0 ·pag;unmto pedido, e cussão :J.s~g-uin~e emenda; 
cons.t>>_ que tl_st~ divida fur-a. incluida no qua~ro Ao art. 32 accL·oscente-se mais a quantil\ 
da d1vrda. p~ss1va da f11z:enda, e qu.J so pedii'a quo -f à r nec(!ss:~.ri;~ panl. indomllis~r ao cofre 
o r~s;mtivo credito pav pagawnto. .· ·' · provincial das .Alagôos, do qlle lhefôr devedora 

4:626.S930 do. hnportan<:ia. do furda.m.~11t~ ccn1 a Í:l:Z.cnda n~J.cioualpor díveraos,titulos. 
crue rui pr.:Ça~ dó corpo de polich. ei'nbarcár.lll; . Asseoobléa. ge~al legislativa. 4 de Agosto 
p:tra; o Sul om13 de Dezembro de i86í, cujiL li~ .de i882.- Dr. Espinola.-Ribeiro de ilfe
quido.ção foi ·mand,i'cb pt•oceder por oftleio d~ ne.::ss.-Bcmro de . .t1!2!idia, •. 
presideneW. de 24 do dito moz ·para ser inde~n-: ~- · fi · d' d 1 h 

. nis:J.da.pelathesourari:dn-fronte. ' . • ·A ns~ussüo· .c:~.·a ~~-ll. P:. !L: Dra .. 
.. Extrmi11-se conta rara o juizo dos; feito3.Cnl SEGUNDA.:P.ARTEDA ORDEM D.O·DIA ·' 
2 deSetambi-odo ant~ito-~nno. · . . : . . . 

. . ' 626*250. como .depos~ta!.'iD. do cspol:o deFeli- DISCUS.~ÁO' D.J.. .1!-.-u:.t'llLT.AÇlo po .~Rd'.l!l\ll.J>;~Lt;\ 
cidade Ponc1sn:l. do Rosario, ele dieta.,: rucdic:).-. ~;r.ún,;A.clO ·sn:. }lL.-..f[STM DÇl.ÍMl'P.:lUO 

mentos, cat:l.cllmba., ru.ortal.h:~o e maia· dc.speú -. ··- ' · · 
" · F ll h · ·. (EJ.~trá. ~z.a.. sa.la a. t_oma' a$i_e:n.io. · o Sr. ~n . . ~.-~e1ta. c_om .a. pessoa.. d~ e • ci:lade pel > ospitaL 
d.e cartdad.e desta c!Cl~de; sendo ella. tl'ILtada .nistro do imp~do ~) .. _ · . . . 
clesde 5 de .Fevereiro .. do iSGG até 3 do Janeiro: . ·o. Sa. Pl'tEstnE~-n;;:- Tem a paLvr~~o o. St. 
de i867 quando fallei:eu. ~ · · Ferreira. Vianna pnrn desenvolror :nua int<lr-

Alénl das ta di~id~ d:J G7: 958$750, em que pallllção. 
somm!l.ro..as menclonadas parcellas, deve ainda 0 Sr. F'e:!.•J.•eira Via.nnn. (.4 tten-
:l. fa.ze:nd~ nacional no referido thesour~ pro- /'era):..:... Sr. presideilte, nã:o estou om condi~Tics · 
vinci;1! a quantia de 7:500$, e~nstallt~do·officio,' ~lo saudc para d~sclll'olv~r ::~ intcrp~ll~Lçlio qull 
quo me fou dirigido aos10.c1e Abril do cor.: tive 11 honra. de apres~nta.r à c:~.mam, I). trou11:o 
rente ~nno pelo respectivo inspector, o qua.l cí á este 'r~cillto 0 mustr~ ·sr: minístro do im-
·ao thoor 8l!guinte; · p!lrio. Sint~. r{txo ~~;s. forÇ~s ~o e~cap:i.o1; uin 

,, TAesW.~o pt0v;nciaz êsforço .. m~10r deb1lttJU-as por t:ll. sorte, quo 
· t~L;ia, cm~-ã.G, tent.tr icnoval-tis hoje. · 

N. 25.-:Maceió,:io de Abril de i882. será. cist.~·sessão pllrll.lucn~ de b3llas-M·te~· 
Ulm.:<l E~m. Sr.- POI· motivos fórn da. re~ pt·esidida pGlo nobr.) Sr. winistro do impe~i,o• 

sponsabilida.d'~ desh thesouro deixou de sei·-lhe colloc;>.do p~b lei ua in~ujavel ~osição ., de su-
. paga }101' tu~. cab.ido em exe1·ciciC> fuld<> .a quan- premo diL·eclor· de.~tc ramo ·dos t:~.lentos h,um~
tia de· 7:500$·da. subvençiW .d3 30:000$ que o nos. O que &?:ttes faziam os Seuhores.Reispor,sl, 
governo .. ~e~a.l ,concade a.: esta. k>rovinci:l. para .oonJ>~guirá. h.oj:l a nação,.por·int9rme_rho_ do seu 
auxilio ela de~pez.:1 c;;tn força publi~a, . . ministro-proteger.e animar as b~lla~-a•tes .. :; 

.Em data de 1i d~ Jan:iro :ultimo.· officiei ao · Nãi:J sou artista., Y. Ex:. o s;~.'be. Ig-noro.· o 
in.spectoJ' de i.>:tcnda. ace~c.l de talpag-ameuta~ .te<:~hnico e scien.tifico,. :~penas c;om .. certayen
e tive em x·~sposta qu.e .. j~,havia.::-.quella rep:l.l'- tura pod~rla: g_i.ta.lifi.ca.r~Ín~ de am.ado~.;.,·rn~a 'o 
ti.ção solie.itado do Exm. ministto.dti fazenda:~ nobre ministro do hn_pel'io é ar,ista. (Riso).:l~ão 
.rúsp~_ctiva lUtoriz:~ção. . . pócle dei:mr :de ,sêlo, :1.0 . • menos, officia.lrriente 

'Não tend~ a.~é b.oje ch~gado a :~.ulcriúção so.., estã. incumbido de enten.de·~:: .o ; :;;)lp'erintenàp
licita.da., lembrei-rne de !'ecorrer a V. Ex., co!lló .este importante r.amo,.do :serv~ço:publico- · 
r~p.resentlnte do: l!aiqJo;• cst 1 J.lroyi.n.~ia,: e soli- ·. · Çoli). justiç3. ,sa. pôde dizer; .e:s:.a*tes ~stiio !le
Clta.r~e seu valioso.c~ncur~ no senticlo·d'l s~r .'baixo. dtt .di;ecção' . .de._escl~:~recido patrpn_a;,.de 
:~ntada. : a au.toriZà.ção ~lludida o.einboisada -~esvelado zelado~; e ne3te_,presup~ato, Sr •. ,pre
. éma :repa.r\iyão .da ,mE~ncionad:t im:;ott:l.n.cLr,que ~e~ente, venho fii.z~r, Jião~:uma, interpellação, 
· tló)1rgente $0, faz para. as d'!sp~zas a. c~~-rgo do dpenas 1Ulla, s.uf:plica. aq.11obro ,,miniiltro;,d.o,,;it_n-
êôtfe.1!rOYinciàl- · :' 1 .· ... - ·. ,. • ,, "~er,io;. um,p!)dido. roü~ 'amtzade;i n!J.l:.eoAAe.nga 
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342 Sessão"'em 4 de Agosto de 1882 

·· ii.'eaté· grâ.lide contirierite~ q~e · ha de-ser o em- Senhores, qu:tndo se diz....: :úte - ii:preci.so 
pol'io do mundo, não o tendo descoberto, do que nãu coníundh com artefioio. A arte moderna 
a Côlombó; l!ell lllgitimo descobridor, seu m· ·está q uasi transform.';ldÍ ero_ urna simUlação; em 

. -ventot:, seu._ ge.nio.. . .. . . um disfarce-al'te barata que :1 todos chcgll:e, 
... , E.~ inàis_f~,eil,a,medioc;i&.de,q\la.rerara e es· qu \ della poso3.!!l goaa.r; ma& da artG com um 
tra~_, _Ch3Jt\S;r.!l1lfa_cglona qJle pert~nce ao ver· ideal $uperiir á$ oollsaa que s3 vêm. p~ta 

.. da~ell'~. g,a_qJ.ó. do' que~ e.?te morto ter defen- a.ttingir o que a e não vê; prcducto d.o engenho; 
sores que guardem a sua herança e fuçam o_nosso se(lulo, póde~se dizer, 9$1;á muito pobre 
.re&p~~ta.r. ,a s~ ~H.Ia., . ,_ .. '" .. . . .. e atrazado; · . 

. · ,:o n()br_e. uunlstro, ,do 1mp~o. esta por .m.im Na. trag-edia, no drama, na poesia; á escôla 
.convidado a. contemplar a fachada da..iroperial rell-lista sem idéal, tradueção pliotog~aplii~ do 

: aé!'-de·~ d~a bellas ,arLes:. rep~rar pat•;t a bel- i:nundo tal como é, sua repr~sentação_physi~a., 
l~za ~ .li!lha.s,._a serenidade calma daqnella limita~ se apenas a execução d~a fõrmas, alem 
a.re~ctura:-,onde respirJ. a. naturalidade grega ·nada! · 

,doa .Primeiros_ artista.11 da utiguidade, sem o O homem. como se o sente na vià~~o; mais não 
CB.f!'êgaclo, .q).l9 Opprime, 0 OS ílorões que de- eomo elle e IiO interior do seu GSpirito;naseuio
turp~m ate certQ _ponto as obl'a9 primorosas do -çõês de sua alma_, nae idéa~,emiim,q a e se enpen
engen.h.o humano. dram e d~spertam diante dos espetac~os do· 

A:proveito da' oocàliião, i.ns!Stind·o pelá guarda. mundo: o idéa.l, a iroagirulção; mas, a. ima.gmaç~ 
. $ defesa daquelle. primor, para in vocal' todo o com formas bellas e" cheia de nobres inspir"ações, 
talento e aC.tividade.do nobre ministro do im.- a-a:Tte chri>;tl. · · · 

,perio··nocsen.tido de rehabilitar;qllll.nto saja. posw Todas as pr_oducçõea,que o seculoterulangado, 
sivel dent~o dos :riosifos ·recursOS', .as artes do nestes ultimas Laml'os, ã voracitlado de seus mal 

.,paU:<: . : ·· ·. · · · '• · . · ·· · in~tt•uidos leitores; :!lão a reprodueção deste 
-: Sri.-p~e~~cfuté;nem poesia;nem arahl:tectura., mesmo pensamento e desta futal phlloi!Qphia. .. 
. . nem mU:sJca;, .e. escUltura. temos, apez~r do CuruprB elevar o espírito a outras re·giões 
muito-· que· havemo~ gasto e dos poderosos pl"O- para que a a.rte te11ha verda.dGiramente __ insp~~ 
-1e~tores que se apl·esenta.m; antes parece que as ração e s. jn obra do entendim~utO e da l:U3.$1" 
a~te~ d~élina!Il, • e alg:urts modelos que ahi nação, que possa inspirar-nps o entlm~asroo 
ae aeh:a:inó;· -e contra 01r qut~es tentam, sio tra- que tinl:iaw os l?r~gos a? OuYJ.l' ?. !leu Eunpe~es 
di~a · do reiiiadó do Sr, D. João· VI, e do r~presentar as pl'lmorosaa tr.a.gedias de ~s_cli_t~o. 
Sr. D. Pedro I, E' :. differença que vai entre a ~rte matenrrJts~ 

.A.~rte . ~era.~ica, que: _no _.paiz ~inh_a algum de nosso tempo c ãquelles primores do tdea.-
deaenvolvimento e apresentava provas satis- lismo helenico. · " 
fuctOria.s ~g'ualmeilte cÍl.hiu~ E est~ é uina das Tud6 se rebaixou, ·o pincel es_tá vendi.ao ao 
pnmeira.S e dis roil.is nec()ssarias. mercado ; o ;átiat~ quer S9r rico. Os inar!llO• 

· V. Ei. sabe·, d~ todi&- ·as preciasid8.de8 ar- res estão mortos, ain.da d·,poil; de redll.Zldos 
u~tica.s a. que m1ie relevo tem·. é a ai·ch.itectu'ra, a estatua.s, como quando. tirados_ de su:asj_a~das . 
.. lém d() ser. a: ii'ud IÍ difficil," re.:Lama maior Sito ~ópias pallidas, Õ.g'Ul'll!l que llW in~pll'llro 

· à'enio', · · · · enthasio.amo,situações cow.muns eanito fr1Vola~, 
A arehltéctur<t é" .veroudeirítmente creação eis a :me que se offereca à. especlllal}ãO, a avl· 

Q n~o imÍt.ÍI~-. Nílii 8~ . encontra na na tu- d::z e com qae se engana e destroe o gosto do 
!'szs.' esta: ·ar[!!. Depl'ehende-se crsorprehende-se povo c da. geraÇÃO actual. . . , 
pel!!o a.pplienÇio das l'(!gt·~s . s·ecretis com que Por que a lib~ 1-dade com todos os sellS uu
o. ordenado!'. do miilldo ·arrancou do =da o pul<os ll inspirações não produz as obra~ da 
uiii\lorfio. · · · idade média'! Por que o lll&l'more não treme, 
· E' inna. ~~·t~' dê difficil ~studo o !!:s:eclição. niio se agita, u:io respira, uão vive d:l.baixo <h 
Tem regras fundamerit:tes, que eonstit tem panc:lda do mart~llo de um· Mig11el .Angelo 1 
principios de~ ~ltn. eshencn., observada em todas Por q,ue ll. palavra não vibra mais a.quelles ac
ú·ord.en;,.ein todas. na escolas. centos e se ehva na~ tro.nsrorte' de· um poeta 
· K ·noss9. . ii:c:tdemia du b·•lhs artes não como Dante~ Terâ e .;pobreciio a imaginação 

téro .o ·cniiirio da estheticá, embora note "nos humana r r~r-s)-bi esgotado o nosso cerebro e 
##~·.;'~sti~~tos á'' cré~"Çíii _iÍà 're~peitivá ei- de,fallecido o seu espil'Íto' . 
~lra·. · · · · · · . Mi!;uel Angelo pôde ser um genio de todas 

... ' 'Sénb.ori~; a"esthetiêà philosopb.ici:!uente úl- as .a.~~ ,s. rival de R~pha~l na pintlira., d,e Bra

. fânM:,:e· n\"l{a')3é.i'enci)l.,:qtuito 3bSo/aeta, qa9.ndo mantb. na. architectura, pôd~ cJn~ece_r to.Ua .V:s 
:se· t~tll..A~:j't~er ,. apph_?~çãq .. _em u~ . es~ol • acien -h~~. ser eseul,tor,math~matlco,engenh'l
~~ ... P~!\ll:!r.ar~es _e _prec~s~ que , a~rrespondam ro.guo.r~eiro,sabendo il-9 r ·gt'as de fortificação e 
aos pnncipíos os grand~s modallos~_ ,. .. .. combatúido .ao !aio do soberano pontitice·Ju-

E era a razão, porque a.conselhei·acr1ionrado lio U; seu protector. 
· ex-ministro do ,fmpetio~ quando diSc\lti ó: seu 
or~~ntó, a· !lllTJpressão·da acàdeoiia: das .b~lhs Leonardo _de Vinc:i pôde transpo1· · ""toda~ · a$· 

'·&rteer, mll.ll:d."'l:rJ.(io···e'!ititb3lecer • uma aa.tra~-llll.- metas da ãrte quê lhe ensina.1'll.1D seus mestres, 
ciona.l ein Roma;'em•Floren~'OÍl Napoles. . . con.heeel-a.s e alplieal·as em monum~ntos pri-

::""Yêl'-.e~~mpla~.Jll! g1:a.ndes. modalas é quasi ru1or~8os_. em
1 

olir~a quhe lhe_ dera!ll- io:_mortal 
~ nne a.asi!!Üll-â s;n~olica~~;.._ da, ôatheiici. . -faltam- g or1a: 1g-ua. ment~ llllt em.at1co e B\fPerlor e~· 

-~-- ·· ·· • · · · ·'" :r.r. _· ,.,..-,. · - · · ·· ·• '' · · ·. · ·· genhmro hydra.clieo; 
Al,~'!.allao~~~-q_n._!e:t!>S . .P~J!~~q~e ~ltv~~..jla,ra.. . , .. -~- . "" .· . . .• ,, .. , . 

-~=~~'11·9: Jr~f.~~lll~to!,.das · ~~ltt~~~p~~~árp~~~ftia~~ I ~~tr~~~ 
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Sessão em 4. de Agosto de f~ 

em ~uasi todaa aa lojas e 
tave1s da Euro;>õ>.·. · . 

estabelecimP.ntos no- · Senhores, . ~s as -.. rev(llnç:õea , qo.e ·_se :.~ 
feito no mundo, vem da; idéáa . e da . ~a di~ 

,A. geraçilo actual debaho do sopro vivül.cador 
d:i liberdade só póde· faz3r estradas de ferro, 
derrnbar monta.nlia.s para r.ssenta:r trilhos, 
aviveutar o espirito d3. indoe~ria., multil>lie&r 
O&. lurii:09, reproduzir oa trabalhos mecho.nieos; 
porque - ~ A vida ê" a mesma., o espi~itos &9t<to 
dentro. dos mesmos .. cerebros, :1. faisca do genio 
desp,c~e"se . do cEio .e das· mãos de Deos com a 
mesmô." mizericót·dia; a dírecçJo porém é ou Ira , 
sobsti tuio-se o alvo da glor i:t. pelo i nteresae pó· 
sitivo da- va.nta~cns ma.tel'iaes, es te gozo ideal 
que · enche o ·coração · de alegd.as e exhalla o 
~pirito, como quereudo ele'\'111-o par • a foo te 
de' to'da a l az, foi substituído peh s ·nsualidnde 
bllràt·•, por uma concuspicencin. !'eprovadu.. P'' l >S 

elitiiii.álos <h cilrne e esta arte, despet•tsndo 116 
oS"&Jietites, rebaixou· a n:~ lnr•za e ab:~.~u a 
ahrui ! · (Mu ito bem~ muito bsm.) · 
· Em~· ve~z da philosopb.ia chr stã., a a t-te foi 
bel>~r su3.8 i:napirações 11..'\ pbil "Sophia positi
vistà. · O bomem perdeu a graç;~. : fonte ·do 
genio ; Quer "'renas viver e· conl ·nt1-se· com a 
vid 1. nesta tnnda· passageira do muudo. · N:io é 
ca:p:-u d P. troc:>.r PSt3. ·v id;, mol pe.s 'll<h uaat ro 
mundo· de' miserias, com as sensua.lid des des
pertad..•t's, e · os apetites quCl &: c i villsaç.1o llle 
áeénde; por um m·•m•n to de g loria, por uma 
allucin aç!o do enthusiMmO; por ullla fé ~r
d~ntei uma: e•perança celestG ! 1'~, senhor • t~, 
com·o é possivellevantar o~g- ·nio, si a philoso
phiao· r ebai:xld Deus ocho.nia, o positi,.iemo o 
empúcha 'do cêo p ·ra a terra·. Falta o amor, est:~ 
C1d6 immcns~>que junta Deus aos homens, 011 
prende a si e O'l b>!.looça eter11am~nte nuate 
vPoCuo' i éomeliso da existencia ! (wluito bem.) 

A a:rte eatá'mor ta ; a philosop llia poaitil·istn 
não Lem in spirtlçào. 

Esl:n pbilosopnia não vem sô perturbar, de
turpnr, ·afei.\r e :.leijar :~ :1 rto; vem üzer obra 
ma1s sint!stro:: e terrível. pan a qt1:1l chllmO a 
attenção do govern•>. priml!iro reapon.o;a.vel polo 
dostinos moro!!l . e in telleclu~tê& d1 imperio ; 
vem levantar o ~pirita o.le re'•olta. do homo~ 
contra toda 11 ;111tor idade oonatituida., deede 
Deus, 11eu criador •. até o governo; susoit.l•r 
oa abalog · e &~iLações que perturbam o nnsso 
aeculo, e explicaru o descont~ntamento gertll. 
-'Pcrqne, aenhores, com & Ol'gt.nizaç;lo social 

que recebemos dos nossos anlepaasad<?S. e. cpm 
a philosopliia que t_emos. é impossi vel man~er . 
em paz os-que ni. .á:_ têm, diante · daqa~lbs ·qu~ 
p_9ssuem mais .do que o ·su:lerfluo.:. ·E ' u:oa 
guerrà. accesa, . um ca!Xlinho ameaç ·do de e~
plósõ·a; e· tú.M procede da. phil9ss>phia. pos~~-
tivista.. . · . · · · · · 
: Beai pouco salie . da. hia10r ia do espi ritQ 

humano, e :~tr'Wulo é todo o homem de· Esta\!o 
que acradita na ineffica.cia da phisolophia. Poei-
tivish. · · ·' ~ · 
· A~ J>~nuvàtn homens doutos, estadis!a;! 

de p!'li:netra ordem da .'Allemanb:~.. quando·toiO"' 
ravarn: que à~ espalhasse:n · li~rõs contra a ordem' 
estabelecid:1. na"aociedade civil; ho.n.çavam' eôn.: 
tra·eue•· prodo.etos o desdem; dize_ndo-:-<!a•s · 
philosophoa nillguem os lê; e alguns' que oa· 
lêem não 09 comprehendem, ? rasto :nio . era 
nellea. · · ·· · ·' -, · .' 

reeçio. · · ..... . · .... ;·. ·- ·~:~- __ .. · ~ .:~ 
Quem domina. esta. massa ·viva, que a~.·:ll.ll~ 

~11.7 oor;1o hu~a.no, ó o eapirito. .. . · 
.Quem dom.ili...tr o 6spirito; domina· o homem; 

e quem dominar·!:> ·ho~ein-pelo· ~sp'\iitó; 'S'õverna 
a sociedade. · Os impulns vênl'do e~pil'ito. ·'X 
pliilosopbia não G senão a stimma .<la ·ereiicà e 
d>Ul opiniões doa Espirikla; por· -consequencia·a 
pbilosophia é a dowinador1f-do universo. · Uma 
1dêa, formulada nM regiqes da philosophie;_: :e 
lançada aobr e · os -povos, tem feito .· r~Too: 
l uções e transformado mais .o mundci:-~do ·<iue 
todos os regimentos dos . grandes· · ca.pit&es : 
(Apoiados, muito bem)'. · . · .... ,... , · :. · : ·::.-

Sr .. presidente, _já m,e !ilOJ?.gull~}~w!l~!.• ~ão 
tonl1o com que de modo sa.ti fa. toMO JlOSBs !'S'1'4· 
deccr 3ll nobre ministro ilo imp.::rio o.tsr 'cóm: 
parecido nesta: ca:e \; dando-n~·:n~~ o· -pr&ier 
da sua grscio~a-presença,e a occasil o·de-vel.;(i'e 
ao · m• smo tempo de recommen<bt- a·árte 'ii sua· 
especial allênção. · · · :- · : · ,. ... · ·· ~ 
· St·. presidente·, o no~rs mini~tr~ não ~ei<aue 

no aeu governo tenhà commettído cuipas; .in&s 
se :Ug u.m • ebegu ao meus.ouvidos, de·mim.n! o 
e'spere perdão, .r:or que p.óde-~-lh_e _at~i_q~i!: 
toch 9: respon i!abilidade.Elle sab~ o que·fai &'Jl)l!' 
que taz ; e ta.mbem ·sabe· o que niío' fa-z .11' .!!-' 
rozão por que n:lio o faz. (Risos.) '·· ' ·. .. " 

Vou deimr· ·s. E'<. no pqrtico da Aca4e!Jii& 
·de Bella.s-Arles, ··.onde nã:o pos~· sM recetiidó 
por que me falta.m os tito.los artlaticoa·~ ·; . (não' 

·apoiados.) · ' · . ·. · ·· ·: ·.' ' ' 

O Sa. LJ:A.o V.&LLOIO (ministro do ' J!lperio)' :: 
-Aca.ba do moet~r o eontl'!lrio. . .. · : · 

0 Sa. F.a:nRJÇ!R.\ VUNNi\:- , •• · po.ra apr~· 
sontn.r perROnll.g ·m tA:o di~tincto e a ~aem' a ·te~: 
conftou o a.1to OMC\r~ · de dirigir as bella•· 
M~· . . • . 

Alem do qll'> fte~~o dito, l'eeonheço que n~o· 
posauo ~ dote e de g nLile:Eil, eorLelia. e ama' 
bilidnde (111Io apoiadD1), q11e lllo nee·a~i'Oll. 
p!\rl• uprcaent.al-o ;, eórt, · dos aober:up~ ·· ar~ 
tistu, dos quo occll!lam • hemlcyelo da·gloria·e· 

. estio dl)bo.ixo do• tecM do edificio, que se :vai 
demolir e fol lovl\ntlldo rdo genio d~. Gran-
j e;~.n de MonLigny. ,_ . ·· , 
· Nilo ~c demorará muit_o o nobre - q~inis.tr~ 
nesta. po'!ição.de i~lamentQ; ~ou .COIIl ·.a.~i9r, 
satiaf•çã" do LD.eu cor~ f!ptrçgal-:l! ao~ ~ll.l!! 
dou tiasimoe col~eg-e.s,,vel'AQo~. e .m!M~-lidoe!Ms 
1\eunm'[!!!>, .D!i S~s . . T.s.!!DaY· e D!lqu~~~~tra~•· 
Teixeira. ..• Duqu~~Jl)stra.f!a. :,fei;~ra e Ta.un~y,:i; 
(Ri3o.) · -. · .; ·,.· .. :· .. :.:r.., 

o sa; DuQUE-EsTRAn.l.' TirXEi!u.:- Ji'çlr• obé:? 
dienéia p~ a palavra. · . .., ··: · ' "":11"' 

o· Sa. EiàuGNOLtE T.un~ÁY :- :péÇó~a . Rf.~. laVra· · · · · · · .... ·: ·. s. ...-<"! · ... •• 

. o Sa. AFFoNso GzLsoJuNroa:::_ . .- Pe'çõ ·a.'pá-
lnvra. · _,- : '· · · · •· · :. -... "'• o 

o s~~ ·-: F.!Rl!En\.1. vu.,nu.: '-= E' -a re8\li'aai' · · 
a.rtes r: · · · ·· i · ·+.:·_·<':: · • ·.~: - ~=.:.:~r;- ..:·r. 

(H~arÍ~ade.) . . . __ . ' .. ,·· .. , · ·, :·; .: 
-Como-'V: Ex.- ealá. Y.endo, e1IID.a ;l)élJ&- 1'.-a.:' 

: · Devo solicita.r:nle IIÓ·!fo ·:ll.obr& ·~iitró;~ 
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dos' meUJI bons amigos e colleg:<s que pedí-ram a sob:-e mim como m inistro dé üm :p:ú~ livra o .di• 
pàlavra,qúe tellhaln,muito em attrinçü:o ·n severi; r ig-ido pelos di cLames d~ opiniã'). ·. 
dade do meu éollega e amigo o s~. Andt•J.do. Fi- · .. De~·o cJll:cLaulo, :<gr:J.d.ccer no nobre de• 
gueira:.-, : · · ptttado i>clo Rio de h Miro, .cujos ·t:~len.tos de 

o Sll. EsCRii:G:':~LLE T.-~.u~.w .:~. HaventQS de ltç, tl1Ul~) :ne n:l.\)ituei a :rospei~r.pelo modo:C&· 
óbàdecer á todi:u o's ditame; de S .. 'E~: Tra~m5s ;a.lheircso por ' •lUG 56 ·e_nunciou a m~u·res.r:elto. 
í:iJlo (!e ·co'nstru.ir. m3.s a) óon~cm•ar; · : :\ gM~rosirbde e propl'L~ das altas lDte~J.gea-
, , .. ... · · · ' · · cins,. u aô :i gencrosid::~de de~. E:t: ~ttr1bno .as 

O SR:.F.Ea!UI:IRA VrA.NN~· .·: - Um c.spirilo·tiío suas ,,~luvr:~s -em -relação à =ha 'p.essoa.:-~· ::. . 
ele.vado.como o d este distincto r~pr&sentá.nt~ d:. ·. Ar!JCJ:>:S ~. rui. Dli:PU\AOOs .:-.A.o .'. s~.~- mér~.c. i-': 
naçlo .(niuitos,apoiados),' põJe bem. occupar 
:UgUDs momentos de~ta. illu~k1ds. aas~blea, .o 1ltc~.t~. - . . . · ·. · · . : . .. ::. : .. 
tenho o . pra.~er :de informal- a : nquell:. . se\',(). O : · Stt. llhNisTno .DO brP.ERIO __ : --:-: Te~io. 
ridade..foialoçada, e o.seti rig-01~ vergou-se cqm granfle animar;ão pa:·il. que pt·ocu~e C!)~res-
11- :liltiro& ·'iagem qua .fez .aos deposito.; c th~- pondor '10 juizo . de S. ~x • . Ta:ubem. ap
souro das artes. (Riso.) . . d~ç.o ·a · S. b~ . o . euS!)jo .. qu..e . me_ .deu ,4~ 
;.i.ó' sa:· A"-DaÁD:E FrGOIC!l.\. :-Fui ·semJ'}'l'e. ~d- : llle apr6SOJ:IW ante os l'epresenta~tea ·llllJP:edilJ:
mir:iliot•'&s 'bêllas :J.rtes. tos da · naç:lo, :úim de explicar n.ct,os . da ~o~r.~. 

tição confiada a. meus cuidado.s.. E~. com , satl&• 
~
1 

.. 0, S~ ~riu VÚ~~~:_:_JI:' Ulll adlnih.dOi'; t.:ÇuO que me ;).~~ento ne~te recinto, CC?!lV~~":. 
fel;iC;ítO-<!, ao po:iz, e a to~os os que .. so anL:Jõeg;uu etdo de que :-..q~n e que esta a fonte. d&:: Y.Jd,a ·.ao 
às. ~tes bellas. . . syswma represex;tl!-tivo (crpoiado~), E!!! ,que , .. o 
... Sr: pre&ideil~e~ a art~ cabe a m:lis nobre d~ e~eeuLivo deve .b.~urlr .su!LS fo~ça.ll .. para... o. ,de.s
to,~as;.n.s .ml!lsõe~1 .perpetulr. U<\ lllCl:tor i~> dO>. h~ . ompGnho cle ,sn!\. missão, ·quer. pelO: ,-!\pO~O .quo. 
~e~, a g;r~~~~ .dos h~róe:s. os f~~t::s dn. patr1n. recebe da :maioria. qae o. aQn ü.:., _qner:- ~lo 
c? ~ll~.RIS.torJA .. : ., . . . . i . · , . · contr~tP.amento :d:1. ülu.;;t~Jdz. opp~s1çiio n<! s:_u 
.. ~ . ~o.Hte, . d!)_s ,~e~troços dos ?~1.-cs mon_a- . clP.vado· p:.pcl de :J.dl'er~r , __ fisca.ltsn.r, : ~~o 
me,nto!i; .o;da .. _ Qr1~11te ,q~o . os. s.\.blo•, PO!' ass1r:u. :quo aflu>J.l: se trad11z tt.mbem em . . um ~po1.o. :, o. 
dU~r,.;~az~!Jl .&, .ressurreiçiO. à o, u_ro pal~~o CUJ:I · :~poio da resistencia, ;t:lo p_:ecioSG em no~so ~ra
ms tol'Ia desa.ppu~~e:u.·;P~!~ ~ll;te cb~ga..s_e a.~~" : gimen . (.4poiado$.) .: 
~gna:_~r o descll:~olv~en~o.:.':n?!'lll, ~teltE;ct.ual : Dominado. deste> sen.~imez:tos, cu ~o.eo!ls-ra.: 
ÇJlÇlltLcO de,.,um,povo . (~pcn~dos) . e .se1·e?rodaz : tu lo pelo modo ppt• .,que veJO co~st1Lu1da c~ ta 
t.ód9.~ .~~-~e~ .. 8'1:andes{eil~.!!· P:-._r,eco ate ,que'\ C<S:t; do llllllado .uma fort~ nl.tl.iorla, l'Cpt•esen~ 
arte e a \I'OZ que Deus deu ao gemo par"' ÍL\Z\li'-SO . mudo as idãas do partido, n c1ue portenço ; do 
ouvi,r em Wd~ a ext~nsã:o dos tem::os o éco~.r _cm ;oulro uma forte 'o iliustr.:tdissim::~ OtJpo.ÜçA'.o, o_ 
tocbs''~s idlidea. _ _ _ · , · ~. .·. · .. . · . que signi.fic.\[lrograsso do s'ysLo:ua repr!l&eut:-.-

.As grande9 o.c~e~;· os h~1·óes, os S~l'liiclos, . ti1·o (f•PO'ado~), quo. não.pódc VL\I'<l~ ~Gm ~ lut"-. 
8.!1.aeen&sAe. po.tt'lOtlsm~ .dn. velh:~. GreCLa .e :m- ·dn.s idéns. sem.:. p~1"1io. dn.. >~rd~c, proeur;~.ntlo 
~g~1Romn! accendel'llorn o: bc:ho do gen&~ ~r- · impol- :\ ,i marcil'\ d!\ aum:ulsL~·A~~· . 
tiJ;tiCO em seu;,-grandes me~res; .elb-1 n~u .e- _ Feitas .esLas eonsideraçue> · cumpro-me dl)
rit.m sid), o q,ue fora1~1, si os gregoA e os ro- : clara~ quo reconhe~.o uiío· po:ler elevar-mo :i. 
m.p,noa.n~,-?lferecessam: as faça~hns <( UO sGr- · ,11\ur~ elll quo co.ll\l?OU n q_uastão o . _nobre do
v~ram.de ·9b.ecto as SQM producçoes. . pul:ldo pclu r,ronnCI:l. <lo RiO do Jan~u·o. o lpl:~, 

Em. rum llllç!o - g.r_s.nde eraacl!m a.s :\rl~s ombora Lii' '!:U l di Lu nuo sar nrlbta, aindn. 1)1418 
. 411ando.a. n.nçilo "" Aba!e, a.s o.rtoa propat·clounl- n:u:• vez moslrõn o primor do 1011 w.lonlo llrLis-

mente deeJhe.'n•' (ApoiadO$ c apal'te~ .) . ' . · tico. (Apoiado8.) · , 

' :Ae~~m .. l'l!ferM'O', c, lUJUi, eon.;luo .l!st:ts pou.e~l . · Comoj~l:disso1 ó com &;~t\of:iç.ão q11o · ~tL&So :t. 

p:ü'l.vr-~a ;-· lendo morr:do o grando .:\fed&ciS :<le..empcnh::.r o mea dc1·c~, respondendo os p()r
Le!o ~.o seu 'ucce;;so&• Cór:~, como em usu:\1, . ·•LmUIS quo dir.igiu-tne es::e nobri:i :dopuiGdo no 
!XÍendigar ao'-g-enio de 'Mi~l.\~1 Ang-tlo, llllH as- : ~:tercicio do .. prodosissimo direito de intorpel-
tll:~llA · c·o:no ·~ ~u~ 'fize1~a p:&.i·a o ·seu · p~otccl.o&· . : lo1çl(o. ., ': · .. .... . . 
Miga~t ~~ns-elo, que tmha ·tod:IS ns mdo;1en- · · ·· · ·· . . . , . . ·· . ::. ·· ·. · •d ·.: 
àenciu·e·:anogttncia.s·do'meriLo; quc\ndo tl·nns- .s. E~- perg~~t~u Sl_o uun!st~r!º d~u ~l;. lDl 
põe ·:.ce-m:'1n·et:l ''Réi'"'iiiiÍÔu . aoc sumroo · ponli- p:t.r;o. :~.:.: dew;>h~lo .. _d:~. .. lmpewl.! · ~ca,den~a .~~ 
!ice:' em qu!f.:Siiljsta.n.;ia.' '· q·Úereis··qi1C Dio.Mle-~ · : !!~!las, -Ar.t~s, .e: 11UÚ? lfla~o que: P-~!!t~.D~~· ~q::· 
vona esta.tna? Elle rn.ra. mostl'llr granie gene- ' G~l\r, 'f!.~ · .rll)\l~l!l'~ç:1? f)o . ~~mo~ edrJ!;rç; .l:e;:-· 
tosidade:deu :~.-escolher O· bronze . o.·.P.llll'moN ' 0 ; sp~nao n ess~ J?rlnl~tro t_9p1co d::~ segutnte~-~:· 
oQto. ·~rrguel ·· Ai gelo · t,oin'Q;i.:' rá_l~-~-~~ , :a~ : uelr~ ; . ... o ,lntn~s.Le•3~· n~o d~~\ ~r4~171 - PA'}- n. 
;l!.l.O ~!acq!le _4nr~ .t;ut~ • .. C!?lll~- ~~d3 .. ~llf.lr ; demo}~çao d~, tmp~~~,., ti0Ca~~l;l~l.ll, ~ ct:7s .. :~.e -~s. 
P."Vossa gloní'\:ilíurto bt;m. ·;muato bell~) : ...... , -~1.\.tç.s . .. ,.· ·' ,, : : ~ '' ·' ' -' ·. ~ .. . ,,_. 

tQ ar1. • · ad ) ·· ri ) l1a. rnuito .l.entia.~sÕ :'\ necesrid:tde !le 4a; 
-" or_,,-0! e c~.?J.l.P~.·-'>.l'l~~t 0 

'··- - --:. -=- ·· · -a·..,. .~ pro' -~r~3 • ell , - -'".t!cl·o n o· mou -·~ • • ~,o • • -- - ..... - -.··· .. -: .•• . • ~ • •• ~"'~ ·· · •• ·· - • .a.u lin.:\.:~ - • ..:o'- ~ow;"iii ~qa ;_w t:UI:~:J. . . . . ( ··'"' -?-
0 Sr. Leão VeUoso (11~i~stro·do; illostra.do, _:~uLecessor. :o,Sr~· Ba,~:~ HQ!.llern: do\ 

~'?tl!:~.i; qtte~ro):~E:. :lr.lt]J.r~ .. '.~='.c_!)~\.líO Mello,- por-:t:v.iso,dc·:1:3 cle~:Ootubro.dG. .• i.f!Skor
áe que me ac'ho poss:ndo, sendo a prunm ·it.. :ve:r, .de nou) ao ~ng,.el) ~em> ~Dr .. _.;,Paula. F~;e_t ~; ,que:. 
que me apresento neste augusto reciri.w. pt. ' lev:.n~'eJ~.m.ulano~de Qbns .qu.e: -$l~~~~: 
~nalidade de ministro e secretario~ ae ''Est!ido ; as· neçess.itla_des ~l.l.e. ia _ ~nd!). ~ desll_nvo!y!~ 
etna$a.rüie6b~:eommo~:fi\'ie<PI'O:Vênf.da.·~~11- 'qlento:.:do en.sino,d:t;S ~: ar,LQ&: ': ''· ,· ; ! .::::o;~l 
eei~.ncia:;cb: i,grande::responsabili!laqeJciue·-pé'sa Lev:mtM!o o pbno p"lo mencionn.clo 9!1R~:-:: 
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nheiro, foi submettido ao j'Cii.zo d.a a~*em.ia aetu~).men~ a d~c9l'i!-- . c.o.~ !1- .sup. cujWla e 
à as Be~. ~~~ : • ; . · , re.speeti'va · :él~~~bOili, · ·n.e.S· · \nesm&s .'própórç&s, 
· O Sa. F. BELTZA.RTO ~ -Isso é um congresso :có~ ad~i~~o .. ~e ü:m .~i<?~,?' ft<!)ata~~r .d'ó .~~i~ 
de engenharia~ . . · . ;mel!o.la,n.ço (I_a csca~~ ,prrnclp~~; O!J.de,;. · s~m. 

. . :... · . . . . . . . . l prcJ mzo das propor~.ões d:~. "âe'cór~J.~o : e da 
.o SR. LEAO V!~LOSO (ml iU_sero do ~PCI:lD) :· :puret.l. das ~~spectiva.s ~Ilhas desta peça; se'mi~ 

-: · · a ,qual OttVlJ!. a .r~spe~t1va s.e?~~ de :~.r:- ; c1rcula.r, lleJa eollocada. a moMJil.eu:tal .esta tua. 
cll.ltectnra, que deu o segumtc parecer ·(lê):: · ' da Aroerica, belln producçãó'da. inagiat.ra.I capa.:. 

« Tendo a !'e.cção. de archit.ectura: desta a.ca- · cid~de . a~:.tisti"a dçs ,!eferidoa . innii:os Ferrez 
. demio., e~ .Yirt\ld.e do qu.e. lhe foi deteritiiiia~o . iina1os. pr.>fessore3 ,dit.,academT~ ; . e ·crwdo ·u~ 
por oz:dem s~periQr, de .consult!'-r. ~gry ,ó opft::.; 0:0 par~r.ae.nto p.o pa",~~P.~-~;, f:érréé): ;a~:;(.\'lf.IG 
ct9 do_s piJlnos aprE!~eJ;t~~& pe~o dut1nctu~J?-;~ ttc;a.do gar,al . q\17 ... !l.~stltu:~ a.. de.c~ração ~.o.ra; 
genherro o Sr. Dr. ~nton10 ~~. Pauli!- .~~Gl,E\1-,~t. . e:nstentEi, .co~~ando ~. fórf!la. da ·h.e~_i~y_elo :;· 
para se leva: 11: <;ffe1to a co~strucção âe )! LU bem assti~7<~ d]!:.as ~~-ll:~ J.l~lY:lJ.4as,B.~OJ,~c't!l:~~ 
sobrado no edt_ii~o.àa aea.dcml:"· ·daa ~alhs ar;, nos .. e~troJ:!l.O~ ~~ .~fi..cto.: .. '.! . d~~a~s ... . <P.e.ç~ll 
tes, de oiodo a S.1ttsfazer~se a ·=dechna..-el ·ne• d~t1nadns a. uustcres ·de mdechnavel neces
c66aidad.e de obLer .a academia mais duas vaslas sidade para os diYcrsos. serviços dá . . â.câ~ 
.galerias, além d;o.s indispense.veis modi.íi.~ções demia. ·· ' " ' .. , ' · ·· · ·· - ·:·· · 
n& diah•iboição do · edificio, ptl.ra. <jlll:l elle hoj e <r. A secção, pr~~itmi~do éom oem. f~ndadâs 
melhol" se preste ao. nm especial a qns estú razõeS, qü.c oClÍgn0·:::g··mut. z&lo:ío' 'S;o. "énge
destina.do, resol'reu; >derois de minucioso e:-ra- n.heiro do m.inisterio do iiripei'io ·não se de di-= 
me, esboçar os des.~nhos que a aate a.coDi.~~a.,. gnará em. sett· a.lta/ criterío · .de .. acolher: ;.estas· 
nham , de:vida.mente rubricaàos pela secção, nos indi~~«ões da. secção ~e a.r.c.hi~~J.!.ta,,,; .!l.~ 
qua.es, eom o unico intuito de mel-hor externar dese;a .pres~,1r .com 0 m;nor emp.e_nl;L~ .e ):ll_elhof 
o ee)l parecer , indicou g.raphico.mell.te .o fructo von~~e tOda , !l; .. ce~jii~~ ... ci~~.lbe'fó~'feefll:.~ 
do estudo <J.Ue fez, dandO preferencia à idé:t m.ada neste OlíJecto, Juls-a, em: conclusão, .de ·s~u 
a~tetiorm.e.n~e ,"con;cebid!l de ~az<l;r . avançar o dever o~in:lr p~r:lllte o corp·o àcad'e'rilico · §elii 
corpo · centra.l da. faéhiida. ·da edificio . ~erca ele approváção do·que ·tem ·indicado neste .parecer 
70 c.entimetros ·apro:iitnadamente, sem ii.açla e se resume no segtii.nte : ··•: ·: .. c· ::.: . . · . :··; 
alterar d::ui respectiea.s proporÇões, mótiv<is .de 
~ecoração e .ha.rmonia linaar,afim. de, remó~ndo '·t: • F:~zer ava:il~r ó' eorpo :centror da. fachada 
a. diffi~lllda.d?•. ql!e àe si ·.IJ;lesm.ó s·ampr.·e •. se de~ do edifício tanto' 'tp:alito · strict~ment~ ' ·ba:ste 
pe.rou e obrtg&V:!i a cogitar, no e:i:p~~ente fo~- para dJ.:Ue o •• sonr(l.do, ... enc,imad!l. 4e \ltU.;!L~rot~rio 
çado de duas . retntrnncias. Iatenies, . ·eorisel"~'tlr corrido em fórma de att.iêo, sern sacrificio da 
em t!)da .a. sUa. pure:~a aquel)e .~ . e;Jassic0 çte proenúnencia do frontão, seja levantado· ·:o;, 
belleza ar"hite<;t9nics, que. projeçtara e Çxecu:- Ul6sma'pt'omadai do'pavimento•.terriió . .. ;;; ' .> 

~ra, ainda no exerci~o ~e prot'e~sor dé archi- · 2:• ~U.e iiúeprodúz:i serii ~- i:nenor'alteração 
t!!ctllra. d!ôst:l. aeademi~. enri€J.ueccndo-o ce{!ri:l n<:m :~ ma:is leve 'modinca:Ça:o aquelle .. corpo 
prodacçõ~: origina.cs de subido -,.a.lot:.nrtísti'cb: centnl, aproveitànda:.:se óii baixos 'relevo-,; !111 
devid~ ao talP.u~ d9s iíotavei.a.artiosta.s·, ' imliios e~~tatuas, os fustes dil.s eolumria.S de uma: 'SÓ 
Ferrez. o eon~pi••uo e mui eotinento nrchitec~o p~ça .de granito, sua.s bases de 'chuDllio; seu:s 
GNndjlll>ll de Montigny, o 'qual na con8truc- capiteii; de br.onze, todas ' as p'eÇaS do eu~bh
ção elas te edi:iiciiJ, . devido á s'1o. proficieneia e · !llento e do frontão, os· ba1au>tre8' w janellas; 
c.lassieos es'~ud08, deuoO: inrlel<:velm'ente in- o porlão de . ferro 'e bronze;· 'o' 'bélliasi'tn(!' fecho 
SCUl pido' O .zelO do seu bolll go,;tO a,rtistico, qu•• do arco <! dem~ii. pOÇ:l.S que não devam· .ser SU• 
nós, seua tão dedieadoJS disei;ou.los, qulo ineom- bstituid;l~ p••r· outras identicits de · cantaria 
petent~s succeasores. com tod:i. a ácadeUli>t. methur la\.radà. . ·. · ·· · " · 
teP.loi sempre profllndariien~~ .verierado. · ' " 3. • Que se eon.serve ·o · hemicyclo! e.om a 

<r. Não . obstante este respeitoso acatamen to decorJtçiio existente: elevando..:o·'de" modo co·n
fili .. l : elas obra• d'ogra~de mes~e. 3 'secç1io d ~ . veniente sobre um ... mba-.;--mento ou estylobato 

·a.rchiteettú·a conâérvou Ro desonhb <lo · ~ .. IÇ •tio i rust.:csdo sem IJrejudiear suas linha.a . eurpy~ 
_as ~B jane~~· ~~. ~ t!.u·•s ala.s do 'éobrado. ~· Üi'ío :1 tbm;en~ . .. · ::~ ' • .,;. 
i~diCI! ·1 - <fui! 'fossem : eqiLS s1ib · tituiils.s ' ·por ·' « ~ •. • Que n ><quelle-bemieycl>, se, coo~~ma a . 
~cbos', co~g ~ ·.vê . ~rá tim do.o; :tntil6 s prO:. i ese>~d~ p rinci.p:>t · 5USpeus~. ·- culloe:mdo-:se .. ~m 
Ject.çs, 11mce..:uente . par~ não se af.t ·'t•r e:o• ·j.um ntcb.o abe;·t~ .. n11. parede do fund~>, ,f~ontep-!l 
demásia do 'peosarn~oto r eprod•tr.i,Jo nns ~hnós :! 1\0 ·pR~luoa-r d" p~i•neiro 1anço !L. esta,t1la.. 4?-
~present::doe pelo digno en·:.mnhe.r '• a;·, uiinii- .l .Ameri<·::. devid• aos fin:vio~ J:'erre.z .- . ...... . - . ~-
te_rio doi'mpêt-io, ~lie não se fe?; esperar, .Jésàe ·i o( .5 • Q•ie··~jam r-on~~uidas !lS in<:li~P.ellS!!• 
qu~ · foi .,i ncumbido ·de e'&tud,;r (;> • obj'ecto ,. da ' \. veis · Cl!lcada.s .• pcojectadas .. nos. ·:.el<:t.t:e~§ .. ;.,$I 
qw·s~ão, mostrando :r.ssir.il a solici<ude·e w 'be!Íl ! P.diíicio. .: ; ... :· . .. • ... ·. : : . . '· ' '' · . ,. , 
corre!iponder.á,s· Vistits do ltov••rno. ' .· · · « 6:• ·Fin~lmente sejs. nbse·r:v!lda e·ml!,Jl tUI.a 
· < Pelo ·IJ!B~mo mot~vo de.p~oru.ndo · t·esp•itO · ; a distribuição ttl!• G!it~ •. delin.eada P-~·la .. aec~~ 
vow.do, como m terno cnlto art1stico :i memnria · ! de ·accôrdo· com · n dttectonll. .• do:. ~s.~pelem 
· dõ illustre il.ú'tor deste odifi~io · ·~· ·P.A.rá ·se não .,.menta.- Aend·,mia das Bellas A:tes, ~.2~ 4~ 
per~or o modelo. r:~.m de dehcadLIIStmo gosto. Setembro de i88 1.- E. G. Mol'etra ) lf a;a,::
julg~ ~~e~ção ctuil devo IÍe~ c.onÍI'ilrv'a~l\ O.ll.'\ln. Jod.o Jlazimi•mo :l!a(?"G • ....,.f'r!'n.ciap~?. Jo~im 
seullctrcular ne fundo do vest1bul<>. collOCAndo. i Eethenco,urt àa, S1ZllG.~Um~nuno~~n,te .app_ro• . 
. neUa. 11. eséada prlncip!l.l ·suapens(l. pMsr.ndo~ · v!\do crn aecção de b•~· ' 22 de Setembro ae 

. ~!l.r!l: ~ -;~1"!\~t~ne;la~lo doti~;~ma:ne.,"q,l:le( I f88L-.T, M· .. Mo.fra., ao~ot:u·iM ' . . ~: . .• 
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teuccer-t.u11enLe .a -elego:ncia do .que se acha nhores, p~o que nos disse o Sr .. minisb:o do 
feito., • . r _ . . Imrmio, não :ficEilllos s~.benlo qual a, opinião 
,. «~ - · pots,,so~ante o..pre>.u_ndo,~es?elto que •• do go·;erno.,. l'e.spJito da questão, e, sobretudo, 
se;çao de· arch1tecLura ded1~a a ~emoi'Js. do 

1 
qu:J.Ia_decisã.o qttc elle .preten:le tom,r, resol

seu·venerando mestre e :.o_ ~e~ ,adol.lrav~l .ta: 1 v:nd9a nossa duvih e ~~;calm~n::lo as inquieta
lento_ o moveli!J.u': a tem dmgJ.do. e eontmuara i ço~s daquelles que se _lll_ ~~ress:J.m um .po:ue<r.o 
.a. gu1ar em rel;tçao.a. e_~t_e a~sumyto.. . _ I clunho_ pelas cous'-S da. àrt3.'. . . .. 
, -~Tendo assunsahsfe1to a pr1mea·a. psrte do · 0 8·- · M' . F . A · · d 
av1so a. que.acima me.refiro,.1•0g_,aV.Ex. -~,R-· Al1.1'r!ll P..A~<:~sco.- OJ?lnião o 
que; qun.nlo :i. scigund 1, ·se dig~e mandv.l'-lne 1l-ov~1no deve sGr a __ opmtaodc~ technrcoa_. ·_·. -
su~s uHeriores ordens. . ·.. O S_R. A:mRADl:1 FrGu:e:uu:.-.Ma.s a opinião dos 

-· ·' «De ris gu11.rde a V. Ex; :.....;lllin'. · e E:on .. S1•• technt~os póde não ser a op~iiio do_ governo, 
cônsel!lGll'O Pedoo Leão Vello~ii, mii:istro ~se- o· Sa. EscR.AmioLLE TATJNA'I:' ';-o .. nobre 
cre\an? de_ estado dos lle!l'OClOS do unperto.- ministro.troux~-nos aqui documentos qne são a 
Antonto N~colau ToZ.entmo.) - verdadeira. condemna.~o de. tudo quanto.se prQ-
-n~Sde que foiim!iüileiada a inte~pellação · rlo ten.de fa.zeJ: -=academia das Bellas Artes. Pri

nob~,e depulado pelo Rio, de Janeiro ent~nili rue1ro q_ue tudo,_ s_ellhores;c.l.usa. sorpreza, causa 
_que nada poàia _riBolver senão clepois ·da dis'-. estt:anheza. a fa.c1hdade com que~ l)a~aoal docelite 
·m.ts>ão que daV:iá ter log'ar nestâ· easa, . da aca.demu da~· Bellas . Artes ace•totl a pla11o 
. J~l~o ,ter dest_e rriodo cumprido o Jl19n deve~~ de um engeJ?-h.~lro, modlficando a obra de um 
resPi>nde~4o 'a'os topiços 'da ínterpellaÇão do: grande a\·chltecto. 
nobre'deputaa~.;(Apoiados;~ riuitob~m.) ·.: 'o SR. M!NÚITF.ODO WPERro::...;.V, E:t:. e~tá 
.: A CaiD,ara ye g:re llão s~'tra.t~ de nm acto'pra-: enganado, ·o plano Li dâ secção competente. 
tt?_~d:o p~rii:m:q., co~.o qu~ 'ahllS.não qnero de:< 0- s" ·E · T · · .. ;_ · · ·. 
chnar da.responslóJ.hdiile q\l,e_me ·possa caber·. ~ . . R •. sca.AGNOLL:E. AU~AY. Pel? que .oun 
O lllinistró ·que ·r.csolveli tem:liss'eri.to nesta·casa,! de V~- E:~: .• fo1_ uz~ engei~herro_quei11 apresentou 
j_loi;5ue uni'thlénto b'ri!hari.tiasimo, (l estou certo, o· plallo e, a seç~a,o :m<?il_üico,u"o, cha.~an~o P,Ol~
-~-~ qu~faéudir-à a.'qu'alquer_censU:ra., . · . : tant?.a s1 a r~sponsa~1~1da,d~ da obrn..delin~a,da • 

• 9.ori:io,fiiS_se; à'questãç esta eiri O'ptim:l.s mãos,: . F~ta ?cc:s.lil:o propr!a pax:: deduzu- a~~~ás 
o_;por e_onsequ~ncia 'apressO::me. em: s·enta.t·-mei ?ons~e~aço~s.,sobre ~~-a..;.conn~~:~a e preJud.i<:~ 
J?,:li'~dar.logar- a IJ.D.G i.'eporcutalii nesta c_asa' os! mva:sao de u~a. es~e~~ahda~e de co~hec;!ll!!Pto& 
.~cli~s'dt\ eloqii'CllC\a dos disünctos ' artist:ia' que; ~~mauos ~lUltO ~~ltl(:~at • -~ Cllte_C~.lrt. ~~ 

. pedJr·am á· palavrn. (ilf'úito beni ··muitti bem·.) :. 0 l_andes _estu:~os, ~_nvas .. o que_t.cm (!ad~ lo0 a1 a 
. .· . ' .. . .. . · . ' tli.tm nhos dtsparates na fe1ç.ao :u·c1utectural 

~ s~· .. puque-E:"~~a~--~ei-~ de/ltaçli]ita!. . . . ... _· .'. _ 
::,>:~Ira. . f:~.z· largas constdera.çoes sobre a: .Na. veJ•da:do o. eng-cnhe:u:o,pol·lllll.Is,ha.btl q,uc 
'imp:;rtancia da.' arte no progreaso e na eduC!Içào' seja un sua esph(m., não està prep:l.l'ado arr.s
de um povo, pdindo ao : notire· 'm'ini~tro· do · tioalllant~: pa.ra edgir mon!llllentos que ob~ 
i~p~rio qt;e procure, cqüJ._._medidasleg~lat~vM, deçã1u a todás aa regras c>theticas e eut•yth
animar e proteger 8.s vocaçêííis ai:tisticas que _micas,_a que os grandes . talentos, autores dos 
o.ppatece.rem no paiz. mi:\is- formosos modelos de· arcliitec tm·a eiis-

. t entes no mundo, s:Lcdfi.c:ivam.tudo. . ·. . 
O Sr · Escrog:nolle Ta.unay • Basta- dizer que o archi'tcc.tri Visa ·antes· do 

(pela 01·denz) niio . quer:: ·abusar da. att~ncio da.' maiÍI, âO :bello, c o en ""enbeiro iio utfl, 
camar~,_m,:ts, tend~suscttn.do essa que_stao, pede · · · . : . · · " · · · . · . 
protog:tÇão â.t hora por 15 minutos; · . Concilmr '.esses dous escopos, e1s a . gra_nde 

. . , . . . . . . . • difficu.ldade para a :.rte moderlll\ ; r.nas a antl ga., 
·Oons~lta~~ ~ ca~1, e, appro;adO. o requ_er1-- á.gl'egâ, a g1:ando, -nobre; inimita.vel não vã 

mento. . . · . · · ctlla.vaum só lDBtlllttG.--

. .9. Sa:. PRE~u;'ENrí;:' :~ .;_re.l~ a paãvra? nobt·e: - 'Não queró; porém, en.t~ar's.g;óra nessa di seus, 
il~put~q. c'. ' " .. ' ' .. . ; ' . ' • 'são qlis me tómaria muitó 'tem ].)o; mas senhores
'-· o ·si-.· É~c~agnoÚe Talin;;;,y·:' basta-lan.Çara·s vi~tá.s p~ra os. dons plil.nos aP.re
_:__· .~ ;.g_r~e_ Ço Mcoraç_â:o a hen~volen.cia. com que_ ·. ::;ent. a. ~0-~ á f!O~_s_.!í.' ap~ecilll((, .. _aãco,P.Iira. ~e, pr!)~p~ e 

· d s 1 lh sem nenb.tnn esttldo,• ou'q_ualqner prevcnçao, 
a _cama:ra- os rs. áeputa.cos 'll.CO e~ 0 meu pe- ; ·coiidcinnar· ii·remedillovelm-~n te qualqu~r ~ltera·
dldq;e'i\!!~~guro~!~e que, ll.ão a,bn~arei de 'tão ; ção que se· q·u_ elridazer eni'tin\aobra' prima 'de 
:i!Jl~Vel'ó o bscqniósa. ··manei.t'a de 'pi-ocader para.! - - - da la. 
coiJfm~go ;: embpH·" essa·'preoccupáção:q\wrii.et ·Gro.'njean· de• Montígny, hoJe consagra pé 
imponbo' 'me' se}a 'p1nosa.' emc~tolli_a_ ~-o ·deVidoj ·admiração de todo·s. (~4.poia.doi.) . ' . . ~·1• ' 
uso da p.'lb.m.. , .. . · .. · · ·" '' ' ..... CJ.r~jo q-iJ_e,~sl.â. i~toii~ scntiíii.~;iH.O'~. ríáA~ii: 
: Tiuha,:--porém;.,impresciudivel necessidade ! scl'en'ci~ 'da. "carnara. . do~· Srs •.. deJ?.u_tados; ·. S1 

dl.l dizer, alguman·api.das,p:.Tavras -.~obre.o as-i V, Ex. Sr-. , presidente;' má.ndar cirdil.ilr éstes 
-sum~to;. aipda.;_que,. :;~.gora. -I u te com:.oa desv.:~nta-l ·doLIS Í/t•ojee tos, pebs · nos>as·. ·bancada.!;· quando a 
,,gem~ dec ser.ouv.ido em;bQradão;adia.nliàda·, E' i e:>.im"ostiver'toda·t·eunida·, acrodito' que·não·hB.- · 
Júsi~ ;:~. im~iéncia .<lGs meus compa.nbeil·ei 'de : ver a um só,. um. l!Õ St· . . iiep11tado,por I!Ja.is:a.Uteio 
.ti-.a~alli? - em -~uer~rem·; r~ tirar-se, ,e ~ão. dev.o ~ ,e inditl'orente.).s ~ousas .. da.. art·;~ ,que_ não, re: 
.de:modo,a.lg-lllll.adU\r,a·.ses:são,llor.m_M!f t.Qm~" :. ;conh~ça:,logo .•. a dtlfet·ença.,. 1mmon~ q11~ .. ~ 
.:d:. .ma.téria.t;;il.iàS, ;jli. -foi t.rato.da; com grânôe : • .entre: o pb.no ,pJ•imitivo. do .,e~u~nle,a~chi~~to 
:êli'l~_Çãeli~e(vi,$spelos nobres,depnfados,pB_Jp~ e .o· que:~~ qaer;;leva~;;:i. t:pD.c).~ão.,,Ba,_[a ~eL'; 
-Riót!leiJ~r!>~fó-,inUlli:ci~o:nliutr!)'íi màsjh;é,-_ll basta,~r;;oJ,hos.. ;~; .. :.\-; ._,;:< , , .•. :i .• .,,.·,,,,., 
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::;~~.~~~â~a~ u:_il~L;ontespicio qu.eê urna. vord&,. I t;~cto e i:iôtavel como' foifua.ngoa.n de Mon
Cl~.u.·:J: ~o1a a~hst!c!L (apontando ]lm·a o .~esenho) tl'[llY, 
D,Ent~ Llll\~stço s~m .?'ra.ça,;cort~do de Jan~llis, . o,vemos res'•eitaró nnico monumento, e~se 
tnonotano O de. ~rn!J~ carrtda e. O· m"l'.lliO que mesmo t"fb pequ:ino [ y~rda.deiramente bello 
coi;tp1etm~ a ~ctual pr.aç~ d~ mercado, pondc"lhe que possÍle· o Rhde Janeiro, o unico; sen·hores! 
O.ma fachada de m·d~m· .JOU!a" . Si bolíra.r1 na facha•.la actu tl para traz el-a um 

Si o gov.~1:no imperia.l·.se jnl;a cozn os m~io~ m·,tt·o :•:-..ra. a. fr~nte da.. rua; si ene&rrs;ar
pa.ra .concluir a. .a.cadeiiUllo. das· b.ellas·artes, 1;1 mos dassê· trabalho tão 'di:fficil, tão melindroso; 
p_:ete~d; áu:;menta~lhe as ~im~naõe~, :!!-tão qua.sr ~~possivel, it !lm simPles e obscuro ein.-
srga, .~.r.!J!Ca, o .,.pl!t.n.o do archi~ec:0 ,prtmL~lVO. 1)Í'~ltelro~~. · 
Não _pode .. sahi. ·r .. .. dahi.·.· ... (·A ".o_i_ád. _os~)·. · · ·. . ' 

'f"''' O S.R. MnnsT.Ro.n.o b1PERIO_ :..:.. Não .. .. ci um li.. i·<i.zã) qu~ · ·aã·ô · co.ntra. ·aquelle _proJecto 
é a· p'ouca wlt:Ura das salas qlle se terão de c:ons- s~ples emprei~eiro_éit s3cção de a.r·chitectura.. 
ttuir i"'Daa$ 3iD.d~': quarido assim ·sajâ;senhores; o Sa. Esc:iÜGKOLtE TAUNA."''"!- o;; Oh! ·se
;.ÍÜrlá:que haja: esse motivo; ·éc:J.So de pre.teri- nhores, pois é crivel 'l.ue unil1. secçitointeira. de 
rém-se ·conveniencias de orilem me-rament~ ·m.~ a1:chit~ctu~a. (lSteja. .a ngia.1·. ~nstau.temente sc
iel·fal e·m'f!l:vb"t' d·e convenienchs de · ór'dem:· mo- melhantes. b.~ahal hos 1 V. E i,· então não coiiliece 
rá:lr:iêSteth'icit; ' (A.Poicú.los.) o nósso pessoal? Todo COlÚJ:á. pór coa.tU. do. tal 
''·Essa. consideração domiiiant~. e· exelusiTa do empreiteU:o. est ~ja con:vencip.o .. O qu~ elle 
que 'e· coiümodo-, U:til:<'.' confort"~vel ~ rilMsiço é iizer estarei. feito e optimamente feito.·. , 
que. mata. empa;te a ar.te ,e entre nó~ 'tem p1·6- · .. :.Mas" si Y .E:i., assumú-. 1!> reáp.onsaoilid~aci do 
dllcZJ do:estes pess1lll03 ,ed\ÍiClOS que. Se Cha.tllã.O os CJ.U ~ 69 pretend!i> ycin~. ta.mbeÚJ. C~rteza, qu.e llO 
uossos: mmtume-nto·si pnblicos •. 'fi ;v esse. eu. a.gm·a fu tu1•o.o seu JlUlllsterlo será. apollt~do como um 
tempo e os ia ana1ysar .um por um, fa.zendo vêr .dos maill).nf-elizes e higr.itoa da.,'nossa. a.dmiilis
:o·~· .. ~t}·9~, gJ···.:~ss~r~_.O~--~rifiu_. ~.· .. in·c· in.·re(ll .. e : i{u.e são .trl!oçã:o. E. qua.ndo se. citar U.ID. dia. o qudoi a 
_ruabS,O!f ..;n;e:ne~ :p~r.~~J?ldO~ por todos:, Pó.de.:.se ,Acaçlel!Üa. de Bella.s•Al-tes; qll&IldO sé réme~ 
~.um temp~ .conc1har .o· uu1 ao beflo, c eSle e o ,mOI'.ar. IJ}1e alli, o:dstiu unia a.dmiravel facho. da 
·g·~a:ll'~·~ fuii : d.a. ·~~chitectura; ctij~ ot·rlen> e érigiàa tior, .. G~iiondfeit.n de Moutig!l§, .E< del'ru:
'llieiHs (le dêccirii_çã:ô 'slo''ótitros . tantos modos de· bacia Ylin~cammte .1JOr ord~m do Jlliniatl'O 
~enê'oi::ni; 'com e'legan."ciã: o ai .. Ca.bôu'9o· d:.s cano. Leã() Vello!!O· Gntão t.xl~s. se ·ini\ignarão. contra 
:a\f~Çti~s·;-: .... , : ' '.·''. . ·. . .· ·. •· essapr~fa;na.~. que me.obrigou,j(á).é,ya:úta.r 
·.Não,''é, 'porém,. pondo <i esmo pilostraE de .ciesta, trll:nma. .umprotesto;.qn~ contin,Iioa._man
;b~:d~\U coriritli~a_p.7um~ ciisademwlicipalídadê, • -te1• com amaim· convicção e en~i·gia .. (Milito 
'éóiíiõ' aconte·ce · por exemplo 1ú nossa caiuara., bem .•. mtlliW bem.) · · · · 
pil~trJ~ queuo .corvo cent~.11, .ínuito largd e - A,d.istus~o'ftca á:di:i~ pêtá lio~a. · · 
cita to,. inClu~m. po~. pavimentos, quando nos · .· · · · 
ç~rp~s,lá.ter&"is' ~a: Óu"tras}e o~dernjon~cp. c c9m. . o SR. Pl\ESlDl'lN'Ui dá para. ordem do dia 5 de 
;n~t:~o~~. ·.da ~ltur~> daquellas hav~;ndo portanto ·Agosto acdocregiPJ.ento. 
lio mesmo pla.U:o . u1ü descruichnvo immenso Le;.·anta.-se a sess[~· ãs 4 f}2'1í.ôra~ da" tarde. 
'ôt~tre o os pcll"êfit~e'J . de' unias e outras ; não é 
·c~m' dispàratqa des;oós, ·que se a.t~eÍlde àb~l.,. 
leza das con~·trncções, · . . _ 
' "A ill:éh~t~CtO:i-11 dq~~ q~t· cunhÓ espacial u. 
cada eddic1o.Quem: ao p~ssar por aqualla enorme 
'aleijão, eujaa jn.nelli!.s e portas a~ longo p:.t
·l'dcelit. frest!ls e' ·setteirás, inçado do el:trava:
•)1antes ornatos,. ·nté·o ·chapoo. de arloquiut 9.ue 
lhe impuze~a.m a titula de frontiio, quem dn··l · 
q!le . .aquillo é. uma. ,utuuic[p:í:lidade, , cujo es
ty~o,quasí .!ll,l.O,obrig.:J.torio é o gótbleo 1 Faç;im 
eGuau,s , .. si:u.~&l~s e dG!!prentencioli:is, isi llão 
.SLpl!lll.fllZel-a.Ji .,em regra .. (.ApoiacZos.) .. , 
. ,,E_', á d)l, ,todÇJ.s,o~ l:..d9s qu~ se vê di!>so·; é. por 
t\)d~~, oa. ~lltt)~ ,des~. qa.p~U.l . .tllll. riunca aeaba.r 
4e c4!,te;;~veledi1lca.t;ão- (AjJojarJ~i.), , .. ·. · 
'; Temos :sido· pessiuía.~!l~hinapi~~dos, ·.dando 
tão sómente cU'pia,do:no.sso màG go.sto,.eolba.nckl 
pr4t~ip!l;lmen.t~ J.l,ara a., ~olid~7.? que~~ caso p,re
sen.~~· .. ~da c da 1am3ntar .. Assim pudesse 
~ud~ ag\ill.l.o aluir: de pressa. . 
· 'Nio• qucró;.'porchn; en h•a.r n~ste· o.c;snmpto,qlie 
·&•vúto:demais'.para. a.- ·hora. em que·. me acllo. 
·:~:ê~~'él\i~; dilp?i~'dêst~r,,picÍó' l'ép:..rb; pediiídõ 
~o· n'ob"re'· iiünistro· do·. imperici' não'ligtü{ ó' seu 
;npQ:~e:.~. r~sporiii8:bili(Jad'e .ad·aüen"t'àdo·· que'' se 
~u~~ ' íii:l11l.miittér~' · ·aestrniiid(f$êÜl ;dor·; M ' êoiíi 
ttie"n"81ffuil.~ llrith'~mê as's.igit31âíi:(euta'-ilit' 1ia?. • 
~~P.gem. entre os vivos de um ·iffiiiil.' ião'"iliS'!. 

A.ÇTA· E)l 5 DE AGOS'!O DE i8B2 

}à, 1t hcr .•s;· feita. a cha.lll.&li11., acham-se pre
sentes os Srs. Litn~\ Duarte, M~~o t\a. llaohlJ.do, 
Ribeiro ~e Mene~es, .B;.sson, Vieira da Anrlradc 
~bnn•• V:~.z, Barão da Eetancia, Ignn.cio Mar
tms, Mnc-Dowell, Gernini:l.no , Almeida Pe
reira,, ,Almeida 0livoil'!lo•. La.cet:_da . :Werneck, 
.R(»clt-ig.ues J.llllior, .Ribas, _Joã:> Penido,. Peretti, 
Ca.~ido de Oliveira., Affonso Cel~o . .J un~(lr, Sa
lustumo, Pe-reira Cabral, Gomes de.Oaatro, .Al
:cofqrado, .:Barão da 1eopoldin~ •. S!lva .Ma,ia, 
-Gonçalves, -)i e . Carvalho, , Ildefo:nso de 4raujo, 
Cruz .Gouvê&, ·Souza. Queiroz, F.ranldin. Dori& e 
Afi'~:nsJ Pe11:na.. 
· Compni·eeeni q;epois da chamada os Sri~ .Al

·fredo Chaves, 'Tàrquiniti· de Somá.; Bezerra de 
)~1~éne'iés; Almeida. ;Nog'tleira;• ,Escr-J.g'riolle Ts.ti.
Xl!\Y '· . Barão · ~~· · ~~çagy;' Hétiríqliê Marques, 
Alvá.l'o C~minh'a, TerttrliMO"·,J:Ienriqúes; .Rt>
dü,leho D,lJitas~- Crui;•:Rüy· Bs.rboza; ·FI · Beli~ 
s}~:r:toi lJlb:011. ·. Cintra;;: .Cll.ryalüo, .Rézeiule;;: Silva 
1if.a.fl'a, Bu1\1i5es;' B:J.rió d:e Gánin~õ' BM'io da 
Yilla' ·_~á B_ iirr.a'.· Bârí!> de~G'ã .. -a1ii" Riil:rd! Bá_r.rôii · 
·Andl"~a~r Fili:lewá/ s~t*a.": "L!f"~j'' mat~~át Por: 
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telh, António Pinto, Soares, EspiO:dola, Maciel 
e Sinva.l. · · · · 

Áo melO dia, nã; h~vendo UU!llero,l~gal, O. 

Sr. pre~idente decla.n:aão haver ~es~iliJ. 

Faltam com causa. participad • osSrs. João 
Caetano. Moreira de Barros, PaitJlino de Souz·t"; 
Theo?hilo,.Leopoldo Cunhjl; . e Duqus~E>trada 
Teixeira. · · 

Faltam sem causá pa.rti~ipada o$ ·srs. Abe
la.r.d.o,de Brito, Adriano Pimentel, Antonio de 
Siquêira, Araujo Pinho, Augusto Fleury, · 
~~ro Bezerra., Aristid~s Spin 1:;~., Alvi>s· de 
Araujo, Barão de li.iladià., Cantão, Çarneirod?. 
Cunha, Carneiro da Rdi:b.a, . Cjelb..) óâm.p· s, 
Camargo, Costa. Pinto, Casi;<>llo ·Bra.Mo, Con-· 
tagem, Dian:J., Felicio . dos sa·ntóa, Francis~:o 
Sodré, Fermndes de Oliv9ira·, Ferúir~> Viann'\, · · 
F~lisbarto, Generoso ,Ma~ques,· 6onçeJves Fer-'· 
rmra, Jogé Pomp'u, Juvenci~Alve~, Jcsé Ma-: 
rianno, Joaquim Ta:ro.re~ ... Manoel.Carbs, Me-' 
ton, Ma.rtim Fl·ancisco; lliartilli: FranCisco Fi
lho, M nl:$1ldGn, Olympio Va.lladão, P:cula e 
Souza, Prie~o Paraiso, Penii·a da Silva. Prado. 
Pimentel, Pompeu, Passr s Miranda, Rodri e-1PS' 
Limllo, Ratisbona, Rcdrig:ues Peh:oto, S~Ullv. 
Carva~ho, Silvia-no Bran'dii:ó,.· Serapb.ico, illys-! 
aea V1anna, Vaz de M:·ll1:e. Zam:~o. • 

o SR. i 0 SEci\.ETAIUO da cont~ do seguinte 

R;~querime~to ·de. Man9.Ól M<>!'iil. Br>:hi1tno, 
pedmd) favores pa.ra,co:óst~ir ramae~ d~ es-; 
trada.s da ferro na província ·ae .Sergi[n.-A' 
commissiío de comznercio, ind:ustria o artes. 

Vai :1 imprimir a seguinte 

'&dacçllo. 

f88"-N. 94 B 

2" e:a:ss:\o 

Rec?acçtlo rlo projccto n. 94 A de i882 

Emendas faitaã .e approvada~ pe~& ca.mara. dos: 
depa.t;W.oa á. pr.,poats do govel'llo,.que 1ha. a dea
lleza do ministerio .. da agricultura para o axcr-· 
cicio de 1882;_1883. , . · 

Acrescente-se .no logir compet~nte: 

A aaaemblé11. geral decreta : 

Art. .. . o ministro . e aecretiii-io dG eataao! 
dos negocias d~ agn~ltura; :~on:i.aierció e obra~' 
publicas é autorizado a de~perider no exercicio' 
de f882 - i883, éol).l .os. serviços; designa-' 
dos nos seguintes 'pa.i-ágrapl:t•cs;' ài quantia~ 
de ••..•. _ ....... ; ..... ;.... . 25.71?:~98$551: 

4. i> Imperial illll~ituto · bac. 
hiano de agriccJfura· · 
(como na proposta). •, · · 2\J':OO:l$0El0 

5.o lmperiat in•tituto 'fiu:.i· 
minenee de .agricultu
ra (comonapr-'opóst'a). 

6.0 Est tbelecirriento . · rilbl · 
de .S. Pedro de Al.:. · 
cantara em· · Piaub'y 
(corao aa propoata.): .. 

7.0 AIÚÍlio áa esc<ilaa.prac 
ticas de agrioültura. e 
ã escola de veteri=da,: 

. sendo as~behcida: · :nil. · 
cidade de ... ·c a m p & s ' 
uma das .,·scola agrí
colas, ehiva.ndó~se' a 
verba ... , .. ,:.::~.' .·.,. · 

·48;000$000 

13:600$000 

8, • Acq uisição de'seme!i.tes, 
plantas, ~te: (ciJino ·na. 
prop 1sta) .;~·; ... :. ·~.-: " ' :.18!000$\)()0 

9.• Auxilio pari. ·a conclu- .,, 

1'0•: 000$000 

·20:?00$000 

são da. Flora Brazileii'a' . 
!como na prop~stá.).: •. ·• :· 

10. Eventua.es -(como ·' na·. 
pt·opo•ta). :·; :, .:·l.';''. 

11. Pa.sseio publiço ( coriiéi. 
na proposta)' ... •: .... ·, l~i285$000 

12. Jardim da praÇa.. da. Aé~' · 
cbraação ; Sllppiim'in.: ' 
do-se os loga~cis : dif · · 
a.jud;mte do, àpontâ
do~ e de· cb:efe 'd o·s·· 
guardas,' é·. redUzido' a : 
18 o numero ·de' tra~· ·· 
balba.dores: :; : ~: . ~ " . · 38! 2o0$00() 

i3. Corpo de bollibei:'ot>. (c~ 
mo na. p~oposta.). ~.:.. ·34o:ooo~ooo 

14. llluminação pul>liéll. (c·o:;· ·· .· ' ::• ' 
mo nr~. proposta.) .• ;~.; 854:21.7$!35 

i5, Ga.r:1.n tia de · juros .. ás' 
estradns da·: f e r r ci 'r 
al0va.ndo-sli· :1>id! r h'â.> 
para o prolorig::miáiltó · 
du. estra-do. d1'l i •rro'. ·ao . . 
Natal a Novo. Cruz, pelo' '· · · ·. 
V:tllB do Jo.lldüib.y'''á . 
vil!ot de · Maolihyba 
e d'o.hi birurca.ildo-se· 
par~ado Cearli. Mirim e 
cid,de. do Princip~. na:· 
provincia. do Rio G.-an-
de do Norte .•• • •• ~ ..... ~~0~:187$280 

i6. El!~r"da de ferr<l' D~ Pe..;· · 
dro 11. dedàiiliã&tse' · 
30:000$, destinlJ.dos .a. ·.·. : · 
extranumeri:rio&," · ··àii;: -' '· 
cont~>bilida~e· e ·':a ·ex.:: .. · 
ceesos de .~-~Dcünen·~s~ ;~:_. ·~ : ·~:.-·~:.-~ . 
sobre os taxiWfos .Jl~rléi' .. .'7;~58.:. 620$000 

L<> Sooretaria. de . es_tadó.; 
deda.zida <lo ~x:f.le~ente 

. . . . . _~~ q,~antia. tle 21 ;0,00$.. · 
2." Soc1eda:de ~uxiliado:a 

i7. Estrada de ferro de So.- ·· ' : · . 
bral (como lili.·propôáta)' ' '.'· 2!5~031.$760 

2.{1 :,.ooosooo; i8. Estrada de fe'rio dê BatU:~ . :· · ::·:: 
. rité (como na . proi ' ' i '!'<: 

ptl•l.a) ,.,:; > .. :~;;;;;; ' I ;23fJ~000$945 
6:000$000Í 19. Obras publiéiiií ; eleVáliJ' · .' '.' ., · ~ 
. . ~ do-se a 'verba ' com . ,y; ' t!· ' 

"i • ~ da: indnstriA Iiit;ciiôti&f. 
(C?mo nap~pP~~t~;·_, a, o Sootedadc l)rnil~n. de· · 
a.cclim~Çãô' ( S;gp.@.+' 
ma-sé) ..... ::;:·',:;';;;·;·;·:· ~·.'/!; .. , .... 

t50:000$, p-~~'ii.Soorãls ~·; ; .. , :•.• •1 
d.e deaobstrô.eÇi<í' Mno· '· '" ' · " 
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S. Fra..ncisco, Cl!l.re Ja7 
toM 6 Sobradinho; com 

· i48:000$, par., ippli- . 
ca.rem-se 48:000$,além 
da. quasrtia.já .despen-

. , . didiL, ao serçiço da 
conservação do porto de 
S. Luiz do Ma.rn.w-ao, .e 
100:000$ à dllSobstrue
·são·dM rios c a. . me~ ma 
p r o v i. n ci :~. ; c o. 1n 
~2i:OOO$. dr;;t:;nados t 
substitu.1c;A:o -do mate
rial cmpre~do no-me
lhoum~nt.o o . co!lser
vac;io do porto .'do.R4-
cife, dG accõrdo .com 
o orl(llment.o :>presen
tado ; com &40:000$ 
p~-ra l)s tno.halho:; de 

:· ·.desobs~Tueção da barril. 
do Rio G-r:mde .do Sul 
ou qu:~esquor - _ obras 

·-~ ·. -pro:visol"ial! _ que facili-
tem o moVl.tnento com-

. : ... •. --morci&l d~q_u!!.lla . pr9-
-viDcia. e -para. estudos 
de obras defuútivas Da 
rer~ ri® bt\r.fa,' ou ab~r
tnra. de um 'cõl.nal que 
assegure franca Ji.a.ve
ga.çiio m:-.ritim~; ·de- .. 
duúndo-se . S:OOO$ .. d•~&- . · 
ti.uados á. pintlll:a do .. 
JIOntes ne. cidade-. à o 

:_ :' ._-. Jt~iío e 30:000$de;ti- _ 
Dados :1. conaernçiio do 

. . •.áv~dee no Co.'\r:i; fi
cando, porém, o . go-

... . · vemo aotorizadoade5-
pender esill!l. guanti.a. 
colll a conclusiil> dos 
estados para. açudes 

-· nes!a provinci.:.s, e as
sim reshbnleeida a 
quantb de .•.•.• , •••• . 3 .65i :O(J().~j)OO 

20. E~goto d:s. cidade; de
duzida. :-. quantia pe
dida plll'IL a. creaçíi.o 
de um eugcnheiro nju
da.utc o m"'~ um au-
xili:\r...... .... .. .. . 1.506:452$000 

· 21 ;. · Tel!igra_phoa ; el.o\~ndo
eGa verba com 200:000$ 
p:trll. ~ co~strocção d:l. 
linha do Cenl·::i: .ao Mn.,.. 
ro.nbllo, p~sss.ndo ~ F?~ 
Pia.nhy; ~om 2.0:1JW$ .. : . . ... 
par&$Cqni$içilo,~ .pre.- . ! . . , . 

t~<~ ·.-- , .• ,·-dio·.l qnc s:orve.-_dc,.-e,'- .,. .. , : ,, 
tação em ],fuca.he_; .. e :. . . , · ~ 

o·:''• !'<~,c~30:000$para,con-. · , . . • ;.
strucç~o dadinha ,.4a ~ . ; •. ? ~- r-_ : 
Cruz Al~.a .: . ~ :l?.:i~so. . .. . .. 

i:~--::: ·,.\-F.Q!ido, pa.o;salido pela. · o _ -. ,. 

Soledade,noR.i.oGran5le · :,.< ,; , ::: , . . 
. do Sal ; Q.eA'uzíp~se • · .... ,:c 
100:~ q!l!l: j;~fte!!li~ ,;'1' 1-,í -:;.i 

-n.av:un a -~\l~~-~o,;"K: .• :•i-- :.r. 

l de um .. edifi~_io p:r.ra. .a ,. .· . ,. . . _. .. ,,,_, 
. repartiÇão 'ceritr:\1 . Iifi. .:. 
ciJrte ...... . .. ., • • • • . {.Ç~9::tOO,;OOQ 

22. Tcirf.!.s pu.blic!ls c colo- • · ,. 
nis:l~ão; de~ni!c-s1 a ' · ; 

· verba. -com !20:0005, . 
, ; •·. parl). r~novv.çüo do con

t~to ·.com , ;\ oompu,nh.ia .. ~·.: .· ~·: "~ · = . · : 

colonis,\.tk1':.1 de H:>m
uurg-o do . . 1~\J, P>"'-: 

······ :.· : 

dendo o ministr" Í"evos ~ . ' ·: ".. · 
. <Í lll9Sin(f MlÜJ"~~~ ~ ~ .- . . - ~ :073 :~$7-1j!J 

2;3 ., C~~:l. ~chcs3 (como.na. pr_;;. : · .. _ 
· . posta.)." .. ; . · ... · .• : .... · . ~00: 000$000 
24. Sub>nn!:.n:O :ii eomparihi,:s . · .. .. , " 

d)l, nv.v-'g õ:\ÇÜO por , V<lr 
· p o r ; d o f! ,u zindo-~c . 
: 90:000$ , 1mporta.nc 1:1 .. , 

<f:.'\ ucoll~mia. resnll!>n_t •; :.· 
dos ulttmos eontra.to-> 
c r.Jci,m~c~se com ·: .. 

' 15:000:)pv.rv.subvcnç3(> 

' . 
· : : 

·a v~por ~i! c~P,~~g;'.do>; .. 
n-.• navCg";\~.lW mtcrn;~ . 
do Mat? Gros."J.o·, · cnt\·~ .... · ... : :·n • 

••~ cidl\dos d.~ C-c1~1m1ii 
c S.Lui;r. do C~r(!oJ, :\S. 
' 'ill 'IS 'de 1\Ik\ndú s: 
J011é de Ehi-cul'a.ii. ~~ e l\ .. 

• .. :. colonh-.deS.LOur<Ínc;o; ·· 
m~is com12.:00ü)â_em-:. 
pi·cr.r~ d~ rGboc:ig'cm ::l;o. · 

. , , . !Jarra do , rio ,_de S . . 

: . : 

".·:·· .· ... ~~ 

I . ·• : · :.' 

.. 
' 1 / ; • · t · •. 

. Fr~uici,sc.o .i .. éont _igua~ .. 
qJI~nli.-~ p~l'a'.~- nayog,~:.. · _. ~- . ; . , 
.\'ll!l ?. -~11-P'!,_~ ll!JU~~~- ;. ~- :o··· . _ 
.l~a'ssú e 1~cgro;_,__ Da. . 
província. do<J:>:tti-;wm · .... ... ,., .. 
2~:000$;[J:l.r.\ ;l. subven-
ção i COtn}><Lnh'ià 'SGr-
gij>all!l- d '·, .. r~b~_(j'3ti; 
afiui de f .,zo::- o servtqo . 
d'l l'·l UOC."Igem .n.'\S lur-
r.;s du S . Cltristov:lo I ! 

·.Eshilci~. com·;• ~ndi- ' ·\.· 
ção ele emprog.,r m~is . . 

,.~ ·vt1eor i. o·· · c:o~ ·. 
1.5:>:~ :. suuven~.ao a 

· comp~nhiii B.~hian:. · 
de n;w~ <;-•ç.'ío, scnd:J . 
obcig-114_;• a mestn:} .~otn
p.;nbb. · :\ m:•nchr ca 

• .. 

. :. ·· 

s~us Yt1pOr •!6 ::os--p{ortos .. · .. ... .. .. 
de S:mt·.•rcím, Crlm:1mú, . 
BD.rl'.\ do Rio. dti, .. Con-. .. , • _. . . . . ... . 

. tas, 4l~'"!lp_ça, · · ~~+- . •. 
.mon_Le .'!, S:\.nt.•_ .. Cr:uz, ~ -. [. , 

.. ' 
, • • • •• ( : ',! 

. .. 1i~lliqo r .SJ!.Qpr~id!): il.' : . , 
' ~ . . ~ 

!'o l ~' 
: .-.-1,.,_ ~ubv~nçãi> pará o SP.r- · .. ·· 

-viçO ·d~ nav .~g ... ç:ro· rlo 
JequitinhQn.P,:~. ,, _ logp , : . ::.. ,., .. ~ .. , 
que Íór -;:o_sf]i!flido. ~-- 0,; , • : , 1 · 

. .. ;·: .: -.~q~l:f:t;~ Jl:l_l?. ,~a'l.J :P~ _,, .. , : .. _~ . . 
~ veg_<~.çao .. ...:·.,~ ·•~~:.,· .~.. .; ~<;4~ · ,:,(\00$90·1 

25; Cor_re10 gcr?<LLc~mo ~~ . ,;. o .. , .•t 
. : , ., •. .j!~pOll!l); d?~a-!l,il~~:>~ . : : . : . , 

· á 1" cl:\S:Icc ~; -~i.:-; ~ --. ,-· : ! -
atração · <>:JJ>:..r"'..íà."cor':~ •. ·:;:·:·:··· 

~ t:t .. ~ot\.:\t',;~ , , ...... .f',h \ t .. ..... 

r_~os dt;~; p~V1f1eu~s. ç!Q •• í <: >. -.;. ~,; 
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·· '·Rl.o· Gràtidc do'Snl,:Mi..; termos da· lei n. 2450 
'n:\B w •p,\i-i c· á.. 3~ · de 24 de Setembro de 
classê o. · do p~..; i873................ 5.168:993$890 
ranií. ..•.•..••...• ~ .. - 2.062:088$680 33. Lein.2639dc·22dcSe-

2õ': M~s~u ·' mcion~l (eoriw tembro de 1875 : · 
· na propost<~) •....•... · '7ü: 360$000 Obras para o a.ba~tecimenLo 

2:1·. ··FabL~ica. clo f~rro :do t ~~ : d'agua. .á capital· do 
~' . João ,de Y,~>ane- .. · Imp a r i o (dednúdos' 

·· ma·; 'CJlev.,ndo-<>e ·a- ver:. i50:000S ·na. conclusão 
v-.. bi com· i70!00;l$ · p~ra àa rêde ·ae distribul~ão 

· ·.; mólhorameÍltos aíl· Í:l- a~agua da ci.la.de; 
brica·du~t~.nte "o cxer- 170:000$ para:di!feren-

. ·cicio .• .".::~......... 362:040$000 ças em relação a medi-
28. Mnnumissõcs' ( comu na ções pro vis o r i-as; ' · 
- · ·: · •· propcsta) ...•. .- •.• :. . • $ 50:00Ciíi; para o pessoal 
29. 'cEdu.cl~ão de · inge:nuos ; technico e ope~a.rio ; ~ 

ekva.nrl.o-so n TC:·b ~ 80~000$ ' pa.l"a. even-
_com-,a_, guantia, de . tu~es);.·.............. 3.25~:000$000 
20:000$, pa.r;l :SLtbven- · 34. Lei- n. 2570 de 20'de Ou· 
çito ao asylo . 011, col- .. tubro de 1870, art .. i8! 
Ugio ·dtd.· Luiz, fun- ·· PI"olongamento da estrada de 
d:ldo pelo, padr~ Do- · fel"rO D. Pedro li (~o mo' 

:: · ... ·lnillgos···> ·Ev-ahgélista ·na. propostà, 'incluin...;. 
P inheiro, na sei·ra d~· do-se a constracçiío de 

~·l- • · • Piâdá.de; ·_mUnici piO +de um r,1ma.l destinado á. 
C1e_té, - ~rovincia de cidade·de 0uro Prtto, 
IVliri. ~s UerMs, com :l. · em Minas)d .......... · 4.500:000$0()() 
condição d~ continuar · ·._ .·., ; · 35. Lei zr. 2687 -de 6 de:No"-
à r!Íaeber'e'educa:r 'in:." . ... . vembro de :1875: 

. genuos .... ,. , ..• _.· •'•.: · :70;900$<)00: G<tra;zitia Mjuros ia compa:-
. :-· · ·' ' ; ·.. ·· ' .. : • nhia.a qae ssbbel~ce-

., OrcclitiJs ·csjlcciâ~s ., ·L"em•engenhos·centra.es-
.. · ·· •- · ·. ·. · · ·(elevada a ·verba com·• 

'3(): ·1-ei 'i. ' 1953 de '17 de 400:000$,'•que : :lica.- ·o·-· 
J~lb.o de i87i, nrt. 2•; govern(l· autol"iza.do 'a ·. 

_:·§_--2•.·.·:;_ pr.:llongamel:úo ·d.aspender no·exercicio· : : 
· ·'da ostradâ a.~ .. ferro do de 1882-1883, á razão' 

Recife a·s. Fi•aricisco, de· 6 "/o :~oo anno,-e·em· 
coma parte sttbstitu.ida -relação ·ao capital. a 
da ~strada d 1 Victoria. · q,ue eot•responder): ... 

_ ' e d:L estl'll.da de ferro 36~ Let ·n.· 294.0 de-31 do Ou-
da · B a· h i' a, sondo · -fubro·de 1879 :" 

<3.937:7H$47l · rl\rA a.· 0~1·a•s da. 9$tro.ds. · de ferro de 
pr~meira o 3 OOD:OOO$ -·Paulo_ Affonso ''(detlu-
par~ a. segund<t (como zindo-ae a;imporlanllia 

· Iia prJpost1)......... ().937:711$471 do cL•ndito· votatlo, que 
31. . Lei n. 2397 do · i O de é· de 555:753$568. ~ a 

Seteinbro de i 8 7 3: quc.nti~ ue i74~G85$390 
·. constr11cçiio da cs tra<h · · · que foi pedida para 

· de f ~rro de ·Porto Alõ~ - a.- ~UpGt'sb:u.ctut:a · .fur ·· 
·· gre~ a· Ur11guiya.na. rea 4a-: ponts do .Mo-. 

· '(ê'Jiiio úa prol'o~h);·.; 6,512:106$908 ''· xotó).. .• • .•. • . •. •. .• 456:!~0$;1.-Q_Q 
39 L~i ·n. 2A50 de 24 dG · ' · ---~--
-;~ .. , Setl!mbl.'o .de 1873: ga-.. . 'i7 .;39i::952l!,"35~ 
·'·'' ' :.~. !aii;\jà.,";.'d('/j\]its. !lii~', ,·. _ c •. , :: , _lijf'iJ»_SO_ C*~ Ju,nior~-Le(Yj)~_lij,o: de ~u-
.. ;c-, ,., , C!::s;~~~~Me i~~ • . ~f· ás_ . Uf!es • .. ::- . ,,., . . "-' " 

:~-~;;fr~~~~:-~-- -!;\~ : . ;/~.:r~~~~~~:~~ · -~ -:. 
· :· · ·· cón'céder~'n.a.rlJí.tiÍí. ·ae -. 2 . -- ---." · · ·· " .,,_, ,. , , 2" ._:~~~~o~· · .. êT~,c:~\: ;;;_~,1 
-. ! .• ·: :··'·u@9 Jlãb9"e\:-~ediii'ti! · · . .-.-... ,-- .. ,.:· - ·. · · · ' ·- ,_., , . . . . _ ... 
··· · ·- Jd .. ô•Y,o;; ';1:)· · -"Ci -1 .J • . ,,. • • • ~.:: Pro;ecto de re-sposta a faUa,ilo-.throno-apre-
'·:: ':.'.~~-. nfa;,ilifo"d~~~g;_goa:Bo~ .. ~-· · .r · c "': . . ,,se_~lta4aJ!.~<~a'"r!spe_ç_~i'O_a:,co_tmni§§é!QJ!~-.:~es-

:~;:;;~:~t~1ll~::_<fl~0;i;~ . vi~Eri:J;~~g~~ti~f. 

; .:. 

567: 0()()$000 

.; , ·;: 
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Magestade Imperial J)61:1 abertura da 2• se•a!o 
aa lla&embléa gar:..L Conespondondo à eonfi~n
yl!o.·,q9.&' Vossa .. cMagc~tllde lmp.crial depO!fite. no 
patriotismo e zelo.dos repreaent.:rnt(!j dõl naçi:D, 
ella. prosegue nos tr-Jhalhos . su~mattidos i< su:~. 
conai:icração e com. solicitude cuid11t:âdas me
did:lS reclam~das pelo l>~m do paiz. 

Foi grato á ca.mar.a_sa'bêr que a. tranqnilli
dade publicn. conti~ú:- inalteradA :em todo o 
ImpeL'io e que é satieia~tqrio o .e~ tado se.uite.rio: 
ella. estã certa de· que o · governo 1mperial ae 
e.~for~l'i em nttender·Aa-e,;igencias_: da aaude 
publica. , . . . . 

Com Vo11'5a. 11bgestllde Imperial lamentou a 
CàiDM"- a p~~da i:-reparavel de algutnas vidas 
e o~ MnBi<ler&,·ei~ ptejuizo.~ cau-a.Jo~ pela~ 
inund~ ções :~ que, em varios log:ares, dera.m 
cau=e.s:copiosa$ chuvas dos ruezea de Feve
reiro e MarÇõ, e confia llai!l medidas_ ~mpreg-a.
das pelo governo para nt\M!'ll'r as consoq non-
ci:ls desEe mal. · · 

Foi com verd.adeiro . ~raz~r que a c~ma1·:~. 
soub!! que p11rmo.necem ·malten.veis ns n~~;a.• 
re1'lçõe~ de arnir.ade com as uaçõe- e.tr~ngoi· 
ras. sendo, porém, de ~&ntir a per u1·~\!l' w~ 
guerra eutre ~ :re; ·ublícn do Chile-c u.'\ uo Peru 
e/ Bolivia,' e com. YO,'!l'l!-. . Mo.gc~tad~. llllperial 
f~~oz votos para q 11e a.· paz se r e sLabelGÇ.• o n Lrco 
essas naçõe~. . · . 

A instrucção publiCil .é a. bue du. ciliJis•çlo 
e progresso dos pavO!I::.liYN~A :. désenvolvel-a e 
disseminai-e. deve tle~ o princi-pal emp~n h o do 
legislador. Ali8illl, a camara toru~t o lllllis vivo 
intereSSJl p-•!0 emino, a pr.ovidencia.~á .ue mono 
u. reali:ta.rem-se as l'eformas . .recl:imruhs pela 
opinião com refer>!llcia a este magno ~D.UJplo. 

Certa.m•:nte o bem est or.da sooia.:!ad• e as<~
gurança. do cidadão depa ndem grandemente de 
Ullla boa orga.uizaçã& j)ldi.cil).ria,. lnfelí?.mente 
aa nossas ·leis. sobre este. ·rl!omo de se.•víço pu~ 
blico nã.o su.ti~fazem lia upir ç<íes do paiz c 
nem aos sabios preceitos da Constituição, 

Reorg:lniza.r " magistratura, gara.:t Lindo-lhe 
todas as condi~'-S de mdependencia. e cap ci
dade e ao mesmo .tempo tornando effe ·tivn a 
reS\10D.Sabffid~~oda dOS mll-g"ÍBlradoB, e empenho 
da ca.m.ara, que deat '» tt>< ~·~encherá. O· pa
trioticos intulto> do ~vemo de Vosu 1\iag.·s
tAde Impel'ial. . 

Da. mesma sorte ella 11e ufor~rit. por thla'· 
o exercita e a arrn1da na.eionaes com u :ll' l' · 

'·gim~ão'penal. consenhnea com o progr ·aso 
-~direito. ~ndo anda.meut.ll aos proj ·c~ jâ 

A catrJRra reepeit,osl), agrad~ca os louvore& 
qao Vossa Magest~e lm.perii\l dignoú-se cllii
gil' O. ~asembléa ger~l pelo interesse qi:ie tem 
mosLr~do na. discusslo das· leis · a.nnuas, no es
tudo do projacto de lei .ilob:re comp;i lihias e ~~ 
cieda.des a.nonym~s ~ no eum.e dos _ .defeitos 
da reforma eleitol'i!-J. r_e.ve!ad<l!l n~t. s_ua. !'_ece_nt~ 
execução. ·:·. . . . .. . . _. 

Senbol', - Insp1ra.do PelO patr1otismo e 
cort"esp~ ndendo lis VÍ!t~s do governo de Vossa. 
M:>.gest ,ae lmpel'i!l.l, !'- c~m.ara._~s· deputados se 
estor ç..ra ezn <!ar .satlllf.ção ás esperanç.u da 
n· -ç!to, (! 6 •! 1 dotar a noss.~ pa:triá.' de medidat 
que .Ls 'egurem. a ~;u~ prosperid.:!.de e progres~o-

Sal \ dJ.s C<lm.m.i~sl!ea, 5 de Agosto de 1882.
Ca,ldido de Ol,?;eira.- Ruy Barbosa.~.Mar
tim Fra>lcisco . 

O si\. P;w;mzNT.E dá ·:L s~guin.t? ordem do 
dia ?:l.ra 7 d~ Apte de i882: :· 

Continn:J.ção da. ~· discussão. do orçamento da. 
raz()nda.. ' ' 

2" dís oussão do_ prqjecto li. 23 ·A. 'relativo .:1. 
Cdlr . .da d ferro da. Hatu:rité. 

Coatinu&Ção da 2~ discu~ ao projecto n. 42 
rda.ti v o â ,· str~d:> de ferro do Ti.nibõ. . 

t• discussão dos .projecto~> na. · 65 de :1879, 
iOO A <: 65 d.e 1882 .• 
A~ .mat.~riM d ·1Signada.s para -1!-. 2~ pa.l't~ da. 

ordP.m do dia 4 do. corrent~. . 
ta discus~iW do projecto n. i92 de 1882 rela.

tl\'0 iiO ten ·;ntQ ~ose Joa.qoim dl1·4ndra.de Neves. 
2" d;s ··uS$ão do projecto á.' 188 J:"elativo ;1.0 

._,r,,.E to p!i.ríl. o pagamento a. D. :Maria Porci,!;lá. 
Pinte. · 

i• discussão do 'projecto ·n. 102 rehtivo a dis
p ns , d ! id>Mie ao ali ;res do 5• ba.tnlhão de 
inf•nt:>ri.• ~osé Augusto Cromwell. · 

.\C"!.<\. l>a 5~ Ell 7 D!l MOt.TO DE i882 

Pre~idenci{l. do Sr. L: ma D~a.rÍe 
.Sli.\lll.<<~IU.-'<><ul .,~ ·r> .. · Dí.cou~o dl . red:.~çi:o do 

'!r'i:~ •.u~.,~u .Ja ;;agric·~ltu a. ! d.seun.os \1~$ Src F .. Be
li;aflu, ..Afi'l)U$U \Í I',,ft(,l Jul.lO•, a ..,lOrr:l alo .Meot"%0.5, I;;aa· 
ciu ~l .. rt•IJS, F. B.:liatt.•i (J " f'e;icio dys ~~uto~·.-c .. ~ ti
nu.t.çoLu d~ ~:.a •li>CU;,SÚ.O d.o (.lrçam.cuto d4. f~_u~a.; di&• 
( ur. i JL>:io ::;,·i. \"l )C. .>l;ltlc ti~ t'.:l1~114JUi.\ \lJ·r~sidtmt o Llo 
CuU~(lÜJu) •. \ wlt .. ule i-(.t{(tUi(a.. VS ,e .. u~O d~ ral'liHI~gui 
luJ'O.'SJ·'~JJ u ~o · C\fi ll\hho~.' ~ 1;'~ ~ e u~q;fiu. /:Ôr..t~~ du ~ja 
i·tta tl •1e -''os\>• dc iS.~2. 

' subinettidos â sut apreciação. : 
" , .A'a ll horas, feita, a. chamada, aeham-BG pre-
A felicidid~ e riijlieza publicas apoiam-s·~ ~ n ~as . os :Sr .. : Li,Lllj, Dtlll.''to:; 'Ma.'Lta. · M.acha.do, 

grandemente na ve~dàde <ia urçarnento A$8 • Jtil.le•w d"' .Menez'~~. L ,opoHv~ (;unha;· l:laoson, 
gurar o equilibrioAa. recei~ co.u' ""des~,>~zu,we· \o~târ~ d~ .Auàrade, Ba.rj.o d~ Est&ncia, M.artim 
diante severa 'tlseallsa9ão"e economia~ IIHlborar F;· ,ncis<!O, Jjezertll. d~- tvh;nlizes, Anl.onio da 
o nosso meio circúlànte e as con:lições Jo F:s- Siqueira. Munt ·ndon, (}ooça.lvee .le . C:U·valb.o, 
ta.do, qu<tnto t\Oa:eneargos .da 4ivid·· publica.&â> João Peni.,0, G.:Ulilliauo, .Praào· f'imenl.al, Ra
aspiraçQes ardeni~a d~ ca.we.r a. que, para a rea- tisbona. PaSIIOS 'MiJ'ap.da, 'Ríbai,' 'Aleofor.do, 
liia.ção õe tão grâiidioso emp~nho, emprêgari Candido de uliv-eir(l-, Carneiro dá. Cunha., Al
·todo• os se124 d·esvdos e esfol•ços. · ·· .. · ' · · meida Oliveira, JavenciJ A.l'v~s, Silva .Maia. 
· •Jguàlménb elli. tem ·na. màis·elevada consi- Go.ues de Castro, Ród..L'lgr~s. Junior, Viaa.ns. 
deração o estado da. lavoura:, ·'entonaéndo eom V a:~:, Sinval,.Castello ?ranco, ~~~:ào· Ja.,l.eopol-

. V. ossa .ltbg.93t?oda lDPerb.l qu_e __ c_ umpre desen-~ di na, Maeiel, C .rv:\lho· ~. _ez?nde; ea:_ ·rneiro da 
_,vo,lver e•tabelecimento.s de credito destinadoa .Rocha, Cruz Gouvêa, · Anto~1~· Pinto, Meton, 
. li.~ux~~.~. ; . ; , . , . :·... . . 'Ulhóa. CintN, .AJ.f,·edo _c~v-~IÍ, fbel.ardo de 



câ'nara dos Oepllados - !mp-essa em 30/0112015 ce· 19 • Página 2 de 26 

Sessão em 7 . de Agosto de 1882 353 

Brito, Batiio de ·ca.nindê; Alvarô Caminha, 
Pris;o Paràiso, Vaz de Mello, Ilderonea de 
Araujo, Bal'ão da Villa d11. Barr~, F. Belisario, 
Souza. Quei1·oz ·Filho, ~lustiano, Rego Bs.rros, · 
lgnacio Martins e Soares. 

Comparecem depois da. chamade.', os · St's·.: 
Escril.gnolle Taunay, ·Affonso Penna, 'Ulys.Sea 
Viann:1, Bendque Marques; Tar~uinio de 
Souza, Mac-Dowell, Cruz, F1·a.nkhn Doria, 
Barão do Gua.hy, Pe1·etti~ · Souu. Leão, Almeida 
Nogueira, Rodrigues Lima, Jose ~hriano, 
Olympin V~lla.<lão e Manoel Portella. · 

.A 's ~i hor~·l e 50 minutos, t~.chan~o-$e pre· 
$Gntes ,o Srs. deputados, o Sr. p1·esidente abre 
a ,e;essã.o. · · 

Comparecem depois de al>erta a sessão, '' 
;linda dentro da hera rogiment:Jl, os Srs.: Rc
dolpho Dantas, Ruy B:1rboza, GcnercaJ 1\far
qucs, Felicío dos •sautu, PerJira Callral, Fer
nandes de Oliveira, Pompeu, Andrade Figuei
ra., Paulinoda Souza,Ah·esdG Araujo, Camargo 
e Adriáno Pimentel. 

Compat:eeeén, ±ora da hora. regimo.ntal, os 
Srs.; Seraj>bico. Felisb~t·to, Bulhões, B~zerra 
C4t.valcanti, C~elbo Campas, Pet·~ira . d~ Silva, 
Ft-andsco Sodr6, Ari11tidea Spinola, Za.ma, 
Dinn.a, Ferrli_ir.< Vià.nnP., A~aujo Piuho, Conta~ 
~em, Tertuh~~ono Henriquea, Duqu~·Estra<h 
Teixeira, Barão d e 'Anadia e E•pindola. 

Faltam. coro causa pn.rticipada. os Srs . 
.Augusto Fhn1·y. Almeida Percié, João Cae
tano, Moreit·a de Barros, Silva. Mafra e T.b.eo
philo. 

Faltam sem caum p11rticipada os Sra. Barão 
de Ar~~oçagy, Costa Pinto, ·Gonçalves Ferreira, 
José Pompeu, JoJ~.quiiQ. Tavares, Lacerda Wer
n~ck, Ma.noel Cados, Ma~tim Fl'ancisco Filho. 
P&ula. So111.a, Souza Ca.r~alho e Silvia.no El-a.n
dão. 

São lidas, p :Jst~a em discussão e a.ppro-va.das 
as ac~s rlo:s dias 4 e 5 de Agosto corrente. 

O SR. :1.0 Sl!:ClU!ll'.Ul!O dá. conta. do ae~ruillte 

EXPEDIENTE 
omci05.: . . . 
Do. mini~;tm·io dos .negocies do imperio, ·de 7 

de .Agosto corrente, commuaica.ndo que Sua. 
Ma.gesta.de o Imperador se digna receber; ama
nhõ'. 8 do corrente á i hora da. tarde, no pa·ço 
da cidade, a. deputação da.ca!lllll'a dos St-s. de
putados ·que t~rn de a.presen~r ao mestOO A.u
gosto Sonhor o decreto da.' asselJlblé3 ge1·al 

. abrindo um crer!ito p3.ra a.OOS CL'VS.ÇàO .do planeta 
Venus sobre o dtsco ~la.r. -Inteirada·. · 

Do mesmo JUinisterio; de 3 de Agosto cor
r~n te, declarao dG em resposta, que nessa .se~ 
ct·eta.:ria de e~tado não esiste memorial algum 
nes termos do qoe trata o ~u officio .de 29 do 
me~ proximo passado, encontrando-se tão só
mente o requGrimento euj:. cópia. envia, dal.ado 
de 23 de Agosto de i880 e s.ssignado J>Or Luiz 
Antonio da Silva Nuno;;. como procura.dol', no 
qual diversos proprietarios dt! tOJrrenos sitoa á. 
!llargem do do S. Pedro, otferecem-nos ao Es
hdo, medianto certas conruções, sem J?NÇO 
determi:n.ado.-A. quem fez a. requisição. 
. Do Sr. 1" sec!-etariGdo senado, de 4 de Agosto 
corrente, eommunic:~.ndo que o senado adoptou, 
e vai dirigir i E:?.ncção impel'ial, a. resolução 
da assembléa geral que concedo um :~.nno de 
licença com ord~nado ao conselheiro JGão Jose 
de Almeida Couto, 'ministt·o.•do supremo 'tri.bu-
n:ll do ju.stiçl.- In teirada. · 

. Do mesmo S1·. s~cretario, de 5 de Agosto 
Corrente (3) COiUmunicando que o senado adap
tou e vai dirigir li. sa.ncçiio Luperial, as reso
lu~ões que autorizam o governo a mandar ad
mittir á.lll9.tricula do 3• anno do carso de phar
macia, em qu ·!quer d \s fa.culd:1.des do blptlrio, 
o estudan~~ Francisco Floria Le"l• accoit:~ndo
se-lhe para esse fim ·os o:tames dos i • e 2o -:
rumos do curso meciieo, que prestou na fucul
dade de mediciua. da Bahia ; bem como a. que_ 
manda ma.tri t'Ular, em qualquor das fa.culdades 
do Imperio ·o estudante · Agillo de Villa.boim, · . 
disp,nsando-s~~lho ·a· idade · e:.i:igida. por · lei; 
o a que dispens:J. da idade e:tígide. por lei: ao 
estud.u1te José de Barros Wanderley M'ndonç.a, 
atin1 ·de .matriculnr-3à n:;:. cscolapolytochnica.-
Inteir<loda. · · 

Do Sr. Barão da LGopoldina, de 7 de Agosto 
corrente, dando p:;:.rte que por motivo de incoin
modos em ne>soa ·de sua. funil ia vrecisá. au
seutn.r-se por 8 dta.s pa.l':t. L~opoldina, e pede 
permissão :1. camat·a.-lnteiud1. 

-DG Sr. deputado Castello Branco pedindo 
peril)issão par.'l. l'G li.rat-ae l?ars. fOra da cõrte 
em cousequencia de seu mau estad<l de S:Joude . . 
- A' oommissão de eonstihlição e poderes. · 

Vai 'a imprimir p3•ra entrl\~ n~ ordem dos tl."a· 
ba.lhos o seguinte 

Projecto 

. i882....., N. i94 

z~ u~s:\o 

Do ministerio. _dos negocios da agrieult11ra, 
coromarcio e obras publicas, de 3f da Julho ul
timo, remettendo· o requerimento em que a com
panhia do Beberlbe pede dispensa dos direitos 
e Onlls .a que est.à sujeita, em· virtude de leis 
gerae:s, ·pa.ra. os objectos·!}ecessll.l·ios ao.melhora
mento do: serviço do s.bas~ecimento· d'agua a.. ca~ 
pit.alda. província de, Pe1•nàmbuco, bem ássim 
có_pia do :offieio da respectiva pre.sidenc~ t~ns
mlttindo. o · req11erim.ento ae que se. tra~. -.A' 
cotnmíSSão de f111:enda. : · 

A commissão de fs.zenda, tendo examinado 
.a · petição· de n; Florínda Jacques Oúrique, 
I'Íuvs. do capitão de engenheiros José Jacques 
da Costa. Ourique, requer~ndo que salhe m3.llde 
.pa.gs.r a. difi'erança entre a quarta parle do 
soldo· e o meio sold() de MU :finado mari4o, a 
cont1.r d.e i2 de :M:~.io de 1855 a 24 de ,Agosto 
M -1880, e consider8.ndo : . : · _.. 
· Que, por ti lulo de ·i2-de Maio de i855,foi re

conhecida a suppliC~~-nte oomo tendo direito. á 
4" parte do soldo ;de seu fu!ad.o Jll!lrido,: isto é, 
de 12$500 mensaes ; . . .. 

Que, por despacho !ie . 24 ·Agosto de ·.iSSO, 
confessou :·o thesotuo .que -· houyera: eugano 
naquclla; primeir;~. decisãG,-e _que a: im.~~çia 
devida :i sup,plicante não .era a de 12$51)0 men-

v. m.-45 · 
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aaes, porém sim a ele 20$ mensa.es, que de 
entlo em diante começoll a receber ; 

Que é de to:la a j11stiça. seja a sDpt>licante 
indemnizada. d:~s quantias que deitou de roce · 
ber desde 12 de M11io de 1855 a 24 de Agosto 
de 1880- ; é d e parecer seja. a.doptado o seguinte 
proj eclO de lei : 

Si a camara. ma.nd\\1' o projectocomo ~e acha, 
pri.n. o senado, verá. que este ha de forçosamente 
Clllenda.l- o. 

A a.ssambléa geral resolve : 
·Art. f .• Fica o governo autorizado a ma.nda.r 

pa.gru- a D. Flol"inda Ja.cqo.es Oarique, viuva do 
capitão de engenheiros José Ja.cqlles da CoslB 
Ourique, a. quantia de i$500 mensaes, quê
dei-s:ou de receber, dGade i2 de l'Yl ~io de t855 
a~é 22. de Ago3tO de 1880. 

.Art: 2. • Revogam-se as disposiç~es em con· 
tra.r:o . 

Sala das cotlllllissõCl!, 4 de Agosto de 1882.
Prado Pi?nenteZ.-A.be!a1·da áe Brito. 

E' lida e vai a imprimir o seguinte 

Parecer 

1882-N. 233 

2 .. SlUSÃO 

P retençiio ele D.LeopoUina. At'gtlsfa Ca.ro~ína 
Cony 

A commísllto de fazenda, a quem foi presente 
a p ' tição de O. Leopoldina Aug usta. Carolina 
Cony, filha natural do brigadeiro Jacques Au
gusto Cony, já. fallecidõ, requerendo ao poder 
leg~la.tivo 11. concessão do meio soldo de seu 
pai, nato haver sido legitima.da por eséri
ptura publica. : é de paroccr que seja .indde
rida. a referida. petição ; porquanto; em face 
d!l. lei de 6 de Novembro de 1tl27 il do decreto 
n. 3607 de 10 de Fevereiro de 1855, e con
:íorme as declarações das ordens ns. 132 · de 4 
de Novembr-o de 1848 e 322. de 14 de Julho 
de 1862, não ca.be o benefi.cio ao!i fi.lh.O'.! natu
raes que nã:o foram legitimados por subsequente 
ma.trimoaio. 

P:1.ço · da camara dos dgputados. 2 de Agosto 
- de .1882.-PJ•alto Pimentd.-L. Abalarào àe 
Brito. · 

E'lda e posta. em discussão a re:lacção do 
orçament,do minis~erio da agric1lltura. 

O Sr. F. 13el1sa.rio pede i ~lll3.ra 
que faça ;-olta.r o proj~cto á. commiMão e va.i 
expor as ra.ziíes porque IISSim entende. 

-O Sr. presidente havia. adaptado 0111 proc&di
mento muito ra:r:o;~ovel e aceito pela cama.ra., isto 
e. que todas as vezes que · as emendll.il conti
vessem autoru~ção ~o ·governo sobre ma. teria. 
nova, não fossem. aceitas como taes, mas cons
tituíssem additivoa, que teriam discuü&o sepa-
rada. . . . · • 

Com s~melhante systema. de .votaçáG desi..: 
quilibram-s& todos os orç •rnentos. Estão vota
dos ·serviços in teiramente novos, não cogitados 
antes, serviços provinciaes, municipaes e outros 
sobre que havia opiniões C!lntrarias de profi.s-. 
sionaes que os ex~mina~am. . 

Como exemplo cita o orador a. au~oriz~ção 
que se deu ao governo a dCl!pender uma certa 
quantia com!l garantia de joros :l estradas de 
ferro ; lei funesta, systema pessimo <!ste , que 
nã:o tem prec~dentes em· paiz algum do 
mli.ndo . 

Ora, diz o -orado1·, si h1 minist ros que contra 
a deci;;ão da cama.ra. man1a.m constru.ir el:!tra.
da.s rte ferro nas .!ltBs provincias; como vamos 
nós ®r moioede $8 augment~r este abuso1 

O que aeontecerà é que, q11an.do se s.eh\\r no 
mini~terio algum representante de Mato Grosso, 
Goyaz ou Amazon.s.s, ter-~e·á. e~txadas nn de
sGrto, porque a autodzaçao ê ampla. 

Que papd fazem a.s commis~ões da ca
mara. 1 

Com os en~enhos c~ntrae! e mesmoa.c::nte
c~u. E' uma m!l.teria nova., quo devia. ser eu.
min.Mtt e resoll'iih p·,;r outro modo. 

Oi! inconvenicnteg das primeiras concessões 
e!;ti\o á vi~ta, mas tinham alguma desculpa. p:>r 
s~r uma maleria nova que sG ensai:wa no 
BrAziL 

Hoje, po1·ém, a _qu~st3~_:; ·é outra. A camara 
não pôde abandiuiar mtem~mente os lavradores 
o.os engenhOs e-~n~ra.'!s ;· preciea. s.ttcnder a. nu 
e outros. 

En ti-ctc~.nto foi n.prcsen ta da. uma emend~ nii:o 
reg11lo.r, porque h :wia. lei sobre a ms.tar'ia; 
ma.rcou-3e !!.pen!ls o j ur'o e considerou-se com 
isto dl!.Jo o credito, qu9.ndo este devi~~o ser es· 
peci~~oL 

Ha. uma emend~ s obre a qunl o orador pede 
iuform!l.ÇÕe>, porctue p~~oreceu-lb.e que não f~r& 
appr:"lv,vla., e entrehnto figura como t:.l. 

T:>J.vez esteja e q_uiv.:;CM!r.; em todo co.so; po
rém, estô. peNuadido que <llb não p:LSsou e vai 
especificar o f.lcto p;1.ra. ve1·-ss quanto elle é 
estra.va.ga.nte . 

A a.ssemblés. de Sergipe man•bu fe.zer o ~r
viço de reb::.qne nas barras de S. Christovão ~ 
Estancia,e o pre>id~nte Ja. provincia contratou-o 
cotO. um individuo . 

Pois bzm, diz o or:~odor, a c<>ma~ dos Sr11. de
putados manda pagar ,semelhante serviço !. 

Na oceasiio ~a. votaçàl> o orador r eclamou, 
porque ~ -co.nlllÍlisi!o de que fa.1: pa.-te tinha dnd.~ 
p~recer coJHra, a julga que a emen.là não.fot 
approvada. 

Este procedimento," por varias ca.usas que o 
orador mencion9.. não foi seguido com perfeita. 
exa.clidão, de !llodo que p&sSara.m muitas emen
das . que deviam ser consideradas verdadeiros 
additivos. 

Não quer di11cntir estas queatõas, ~ ·pede 
que, volta.ndo G orçamento á eomuussão de 
redacção, se de!t~q nem todas as ml.lteris.s que 
nolle entra.ram, isto é, ·que seja àescri.oünado 
par nrtigos sepll'ados tudo qus.nto não é pro
pria.mente do orçamen~o, de modo que facili
te-ie ao sena-!.o o .exame destaa questões e· não 
esteja. a camar" na obrigaçã~ . como -ssmpre 
&t~, de :t.P.Pl.'ovar as emend:ls daquella corpo
ração, pelas qaaes qa.asi s9mpreo ora.d.or-votA 
corn pra-zer, porqlle do modo ·pelo qual as yota-

Na opinião do orador o proje:to, tal eomo se . a.w redigido, é uma ·monstrnosída.de, . e está 
· <»nvencido de qn& é esta a BxrresaiTqne xne-
·rece o orçamento que eetllvota.do. · 
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ções. sio feitas na cam:l.r'a, e passam a:; leis, a. 
<:Orrec çiio ó uma necessidade. . 

Requer, portanto, que o projecto <le redaeção 
do orçwent<> da agricultura volte :í. re5pectiva 
commi~são pan destacar os objectoa estranhos, 
de acc&rdo colll e. opinião do Sr. presidente da 
camara. 

O SR. Pa:e:srD&l\"Tl!: :-Devo informal." ao nobre 
deputado que a. emenda a que se refere, rela
tiva M porto de Sergipe, foi approvada pela. 
ca mara, dando-se até a ci.rcumsta.ncb de que 
foi pedida a veriJicaç'ão da ·votação. 

O SR. F. B:ELIBARIO : - Não posso contes
tar. nem sou capaz d<J fazel-o; en estava per~ 
suadido do contrario, mas aceito a declaração 

de V. E~. 
O SR. PE~Jt$LDENTE:- Quanto ao maís a ca~ 

ll'&ra é t<;!stemunha que,logo depois da. discus
são do orçamento, não aceitei senão SJJ emendas 
r~htivas aos rospec~Í\~e para.gr:lphOil, e eomo 
tae; for~m snbmettidaàt\ votação da casa. 

Tem a palavra o Sr . .A.:trooso Cel1o Junior. 

O Sr . .A..:fFonso Celso Junior 
diz qull &.$ observações dv nobre depu tado p )lO 
Rio de Jan ~iro a rGBpeito da redacção do orça· 
m'lnt.o d,, agricultura, sobre senm ex tempo
raMas slío altamente inju ·.tas. 

São extemporaneas porque a rOO:l.ção de ~ 
do e qualquer projecto dá logar a wn dcb:1te 
especial e a redncção do OL'ç-1mento da. àgricul
tura não Linha sido a1nda submettida á di~cus· 
sã:o quando o nobre deputado ;1.presSou-se a w~ 
n1a!' a palavr.:t para expender sobre ella cons:~. 
de:·ações que o orador rapo.ta, além d<J tudo,es
tra- regimen taes,pol'que o· nobrcdeput~do ap-ro
veitou o ensej o . para fazer uma explo::~ão. con
tra o orça.mento da agricultura., que não era 
mais objecto de discussão.(Apoiados eapa:rtcs.) 

O nobre deputa .lo começou fazendo ceo.suras 
:! commfs;ão de l"edacção, depois, poJ: llm desvio 
do seu ~'p:irito,que não sabe o orador como ex~ 
plicar, começou a fallar sobre uma verba que 
t inh!l. sido votada , e S. E~. deve sa'ooi• que o 
r e,s-illlenLo prohibe que se fu.lle contr' o ven~ 
de\ o. (.Apartes.) 

São inj~Utas as e!Ul&ll~a feitas pelo :nobre 
deputado a commissão de redacção. porqne esta. 
commissão~·tam cumprido sempre strictamente 
com o seu dever. (Apoiado$.) EUa. está dispos bl. 
a ratificar qu:Uque~~ engaJJo gue. se dê, ma~ 
:não apresenta redaeções arl.ilicW!s, porque e 
incapaz disso- (Apoiados.) 

O SR. ·F. BEU!Wtro :-Mas eu diss~ alguma 
<:oasa. sobre a redacção 1 

O SR. AFFONSO ~uo J UNIOR responde qua o 
nobre deputado começon een~urando a commi~ 
s~ de:redacção, e o orador cumpre o dever de 
levant.ar ·. toda e qualquér . censura que se lhG 
faça, mostrando que o nobre deputado não teve 
absolutamente razão alglliiia. 

· Voz.BS :-Não fez cena11ra nenhmna. 

O Sa. AFFONSO C:&L&O Ju:N!OB.diz que,deixando 
de parte es ta questão vai tratar do aseumpto 
que "o tro:.Ixe a tribll.Da . 

0 Sl\. PRESIDENTE :-Por ora ainda não está. 
em díscussio. · 

0 Sa. AFFONSO Czuo JuNtOR diz q11e n~ste 
csso ped'l ao Sr. pre$idento que lhe dê a pal~ 
vra.,consultando a o1·dem dos o1·adores Úll!Crlp.tos. 

Vem á. mesa o aeguin\e requerimento, que 
entra em discussão : · · 

« R~queiro que o proj eeto de redacção do 
orçamento do ministerio da agricultura volte á 
eommissão de reda.cçãa para. separar. os &.rtigos 
a.dditivos ás materias estranba.ro ao mesmo or~ 
çamento, de a'ccõrdo com as decisões da presi
dencia da ca.mara, na. reapectiv-.1 votação.- · 
F. IJclisario. ~ 

o Sr. Bezerra. de Menezes: 
-Sr. presidente, fui precedido nas observaç.ões 
q11e tinha. n. fa1.er ~el:l.tivll.lllente 8'0 discurao do 
nobre depu ta:kl pelo Rio de Janeiro ; como, 
poróm, S. ~. foi &.lém, oecupou-se eli:Clusi
vnmente com & confec~ão do or~amenlo, e não 
com a sua redacção,, na qualidaje de me:nbro 
da commissão de orçamento tenho necesSIUade 
de dizer algumas palavrll!! em defesa desta 
colllJIIi•3ão. · 

Acreditava, Sr. preaidente, que na. di.tlcussão 
da redncção do um J:ll'Ojeo\o não havia ensejo 
pal'a se discuti!' a materia·constitutiva dease 
projecto : entretanto. :Vi con sorpreza .que o 
nobre· d •publ.do aprove' t.ou~se dassa enseJO pa.r2. 
entre.l" na discu.~são da materia já dil!cutida e 
vencida. 

O SR. F. BELis.uuo :-E' poss:ivel, que em 
seis minutos eu discutisse uma. mataria tão 
vas~a ~! 
· O SR. B.IZER!U J>E MEN:.ZllS :-Fez conaide
rações deste genero, qne a minba intelligencia, 
talvez por muito fral!a (114'0 apoia®s); não póde 
de DJ;~oneira alguma alliar á questão. de reda~ção 
quG se discute. 

s. E1. tratou da con veuiencia de ae concoder 
ou nio uma autorJzação ao gcverno 'l"ehl\ya.
mante á e;;trada de ferro, visto como, d:sse 
S. Ex., o ministl·o acaba, aem lei e contr& a 
lei de decretar u01a estta.de de fel·ro nas .Ala
gO~s, do que se poderia fazer um mau uso, 
desde que ha:ie. ta.l autori?.açilo. 
· Comnrehend~e que isto não é queatlio que 

se poasà de modo alg-um Allia: ao objeet<? da ,re- · 
dacçâo : .é uma questão que· se prende Jnt~m~
mente á confecção do orçamc~toapprovado pela 
cama~ · e nestu.caso peço licença a · V· E.:. 
para d.ii~r~lhe que esb autori~á.ção não é nova., 
é a'lenas uma pr Jungaç!o, 011 prolongamento, , 
si ma peraúttem, da } I) i de 1873. 

O Sa. F. BEtrsAJUo :-E' lei es:_'lecial e não 
. do orçamento. · · 

O SR. BuEBll· DE 'MJ:r."UES ': -E' outro·· 
O Sa. AFro~so CELaOJUNioltreplica que. si: 

:njio f~ está. .satisfeito. 
ponto a. qne responderei a V. E:s~ . . . 

·E', como di%ia, um.. prolongamento . da lei de · 
i873, cujo . capital, allL designado, . eali. . ex.,. . O Sa. F. ~lSUlO :-Fiz il -votaÇão da caaa, 

e.peço. q11~ seja corrigida;. tincto. · 
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. O-nobre ministro ·na &ulL propo!~. o a com- a.o nobre depula1o, deve tambem permitti.r-me 
missão. de 01·çamcnto m 11arecer que deu. ~ão a defes11. · 
vem pc:1h• um:>. · qu.lntia logo definida., corno Portanto & questão limita-se ao a3guinte : 
fe:t; .o legislador em 1873: propDz apenas ll.qoillo sem podermos saber qur.l foi a. intenção que do-

. que jul~pu necess:trio par-.l o e:tercicio. minou a. maioria. da cnlllll!'a, temos com tudo- o 
Port::mto, si em 1813 não ~e recai ou que o facto sigi!ifi.cativo de que essa. maioria. votou que 

· g-ov11rno abu~asse quando se lhe den um credito fosse considera.da emendn ess~ proposta. d~~o 
de :!00.000:000$, não Ye.io razão pnra que se commisslto de orçamento. • 
receie .o.buso :1-~gum com um credito tão insigni- o s.n:. F. BELISAn.1o da um aparte. 
ficant.e como e o de 20.1)00:000$. 1s~o é tra-
tan.do dg. materia. em si. . O Sa.. BzzP:ruu. J>:E: IIÚ!NEZEa:_;Eng-lobo os 

Quanto ao modo por que o nobre depntaao aous factos ·uo meu argumeuto, que passo a for- . 
entende que ella. deve ser trs.tao:L~ aqui, relati- mul:1-r pa.ra não tomar muito tempo · çom uma 
vat11ente :i rcdllcção, peço licença para. dizer a q,nestão q ue não me parece digna de ser discu
S ~ E:s:. que essas considemções tinh:Lm perfeito \lda nesta occasião. 
cabimento antes da eam,.r:\ ter resolvido. · Tanto a emenda relativamente à estrada ·de 

o s:à. F. BELlSAR!O :-As emendas foram ·ferro do Rio Grande do Norte, como ll autoriza.
~·iO 'lue se deu. ao governo pa.ra. garantir ju~os a 

a.present.ad.M de sorprez:t. . estradas de f~rro _q_~e se possam con.strulr no 
O Sn. BEZERRA DE ME1\l:ZES :-Si os .nobres valor de 20,000:000$ Mham-se em relação S. 

deputados· não th·e1·am tcmpo _pal'<\ discutir, M questão, qno 6 -a redacçiio, no mesmo ct~so. 
nio;nos vótassem contra. de maueir:t qne não Q11er dizel' : tendo 11 came.ra. bem ou mal, con~ 
passa~>e como emenda aquillo q11.e os nobres de-. sidel.'~do emenda., a comaú..<s~o de radacção não 
putndos pcnslr.nm que em um a.d.Jitivo. · dwib. nem. podh nltera.r essacla.asiftcação • 

.A ver•hde, porém, é que a cama~;~ em SU(l. 0 SR . F. BI'!LlSAato :-Eu niio fallei do qtJe 
s!l.bedoriB. resolv&n p:>r grando maiori~ que i~ to está. feito: paç.o que se faça. 
et·a umg. em'11tda e não um a.dd.i th·o. 

· · O Sn.. Btn!U.t.l. ll:E .?lbN-Exxs : - Nesse CloSO 
O S<:.. F· BE.t.rs."mo:-'V· E~ niío diga a sa- não haveria rcsoluçã:o possivel, l)ermanente. 

le~or : o., dig: • precipitn.çãl) da c:tm:.ra. . · A-camaJ•a r~sol1·ia de um modo, um depu• 
·O Sll. Brcznn.\. l:>:E :Mwl!lz:&s :-"Não tenho tado entcndia_que devia resolvo;• de ouh·o e n(l. 

ra?.ão :•lg:1ma para conéo1·dar com o nobre de~ occasííio da ret\ac:ão pe;dia que l\ commissão 
p_uta.dJ nesta tljlrecía.ção. Nã:) );OS30 di7.er, llOr~ cor1·igis.se o et·t•o da caa:u>ra. c..'; . 
que niio po>eo entral' no animo dos nobres de- Ora, a cQmmis~o .d:; l'edacc;ão n!lo póde ter 
putados, si procederam neste c::~so com precipi- semelhan~e ·~uto1'i•lad~, ha do cingir-se. forço· 
ti\Ção ou com pleno cotthf.lcim •.nto do caus;~.. ;. · samente ao que foi votado nesta oa.sa; e, pois, o 
. N:!.S corp >rações coileetiya.s devemos a cdi t:a.r reque~ilnen'to do nobre dejlllt;d,o não tem ra1.ão 
o~ fac tos, e o facto é que, a. desp_eit,o d:l..r,..cla- de ser, >eu .. o~t3.beleccr um principio de ~:1-r-
m~çilo ~u.e npp!ll'eceu conLri\. esm emenda. a chia. (Apoiados . ) . . . · 
camara \'otou-n como eiUend:l. c nã:o como addi- O senD.do, pal'D. o CJ.Ual o aobre deputndo apel-
tivo, como pt·et~n:lia a nobt•e opposição. lou, póde, si entender con't'eniente, fazer o que 

Relativamcn.te a.o nobre prestdente do c:uuara, S. Ex.· deseja.. Nõs aqui nâo temos mais no re
aindo. .convém dizer 9.ue S. E:s:. aceitou islo gimeu.to modo~ nem meios d~ sntisf~>ZOl' â Nn-
comn Arneo,do.. Não foi, pok contl'a. [\ 01linião" t:l.ile de s. E !e. . . 
le S. Ex. que a cams.ra resol,·eu. Api'OI'Gitou-s~ Portaalo, en.teudo 9-ue o rcc111erimenlo nen~ 
t:lmbcm á ultiffill. hora utua emenda. rehtiYa- mesmo . póde ser acelto pelil. ll'lesn., porq__ue c 
mente o.o porto do Ceará. con\r:~o o regimento da casa. A coro.miss\\o de 

· os~.· F. Br.ttS.\ JHo :-A' ultima hoL'a, fique redacc:.ão não_póde .redigir ao contr~rio do que 
b<~1n consign:ulo. . na·cnm.:u-:~. fot vonc1do: J>rote3tO, poiS, eontt'a o 

. · · . ~equenmonto e resen·o-m'l pnro. votar contr:t 
O Sa. -B~ZE!lr.A. »E ~f=.ezr.s :- llfliS o nobre 1 elln. (Muito bem ; muito õem.) · · 

deputado V!U que a l'eelamnção de um ou outro 
Sr. deputado pa~a que fos ' e considorsdo !lddith·o 
s.quillo que a commissão tinha o.pr .~sent~do como 
cmendtlo l'elativa\lleut~ ao por\o do Ceara; a ca
ro.ar(). rcsol\·eu (! o ll._obre presidente foi o pri
meh·<nt: en~endo~ que nito em urn !lddi th•o, mas 
l!im. e111end:i. e tal foi a ppronda. 

· Oro., já vê V. E:s:. quo, si foslie por t~r sido 
:~pre!lentad:~..à ultima hor:1, a can1~ra n1ío t2rin 
tempo para rellGctir sobre um:~.· ·emenda a não 
S'JbJ·e outt·a. · 

O· Sa. PR.ESm~~:....;.Eu -~eço ao ;nobre de
_put..do que se cinja à mat.eria. do r&qti&r-i._. 
mento. · 

0 Sa. BEZERIIA' DE llb!NF.:Z~Si-Eu estou. 
defendendo a commissão · de. cClllSU-ras que .lhe 
fo= feitas e p:u-ece que V. Ex., tendo admit-:
tido um esquecimento do regimento em relação: 

O S1•. :Ignacio Ma.rÜure•:- Não 
e.eho procedeut~ de íól·ma algg.ma ·a censura 
qtle o nobre do.putado pelo Rio de Janeiro db·i
giu ã.. cem missão do redacção. 

O Sa. F. BEr.tr;ARIO :-Não :fiz censura, 
V. Bx. estâ no mesm~ engano. 

O SR. l c.xAcro MA..B.nxs: - A d ·cl'lraçio do 
nobre deputllodo ·de quo ms suns pal.avr&S não 
il'rogoo um::~ censura á commissão, obriga-me 
o. pór de parte t3$ta questão. 

Parece-me que S~· E:s:. tem razio em·pa.rte· 
d~s suas recla.m~çües, PIJrque o regimento dú 
no art. 15'f quJ . as emen.:fas 011 additiVO!'. que 
-versat>em sobre m1terii do projecto,. maa. am.,
pliar~tn suas disposi_ções, ser;1o tedi~ida.s sepa
ra lamente pua entrarem cru ·3" dtscussão ou 
serem enVb.das ao senado. 
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O Sn.. F. BELH..u>.lo :--E' o que eu pe~o. qne está uma d~s bellcza& do ãystema. represen
:0 . ·;sa. IGtÜCro MARTINS: -~ Não 'proce J&m, tativo . (Trocam-si àilfeietltes q;j>artes. ) 

porém, a.s obaerv11ç~ do nol>ro de;nltado q_ua.nb Para. evitar as desconsidera.ções á .. C31Jlara., 
ao ponto por·s. Ex:. ci tado; porq 11e nessa. pa.rte devem?s ser nós os prün:eiros a considerai-a. 
houve questão·M cam.a.i-a, reclamou-se ·sobre si Por~!"nto·, si '<i U)~l'e dBp11nd) apreasntar um 
era. emenda. · oa· addit1 vo ampliando ·a.s dispo- req~tenmento especific~ndo os pontos qoo-devem .. 
sições do projecto, e a m~s·" cJnsiderou co.mo ser sepa.rados d~ projecto, eu votarei com S.&. 
em~nd~ . ~úe â~via fl.7:er Firte do projecto~ e e?l a.lguns des!~~ pontos. Naqu.elles q le S. E,.. 
a.sum fol votada, .sem havllr rechm~ção n.l.;. cttou, eudesdeja. 4ec:lar.?_ q~a nflo, porqua. a 
g-~ma·, por p:l.rte da ca.m lr& ott de qtt:\lquer de- camar,1 resolveu que enm eD!endM e nà) addi
puta:lo·. · ·· ·· · _ · · · . ~vos~ e que d~ri&m -Ü~~r parte do 'proprio pro-

.A ca.mara hoje 'não p6de de1;fa?:er aquillo que Jecto: Em outros pontos, que o nobre. depo~do · 
votou hont&m ; e a cómmil;são d J redacção nã) es~~cllicar, e que ent3nda que devam ser redi- . 
tin),la outt'O pro:edim:m to a tomar senii:o redigir gidos em project.o~; '~pa.r~os, talrez que S. E:~:. 
de conformidade com as nohs da. mesa., notas t~nha. razllo, e que para-alga.ns· ob~nha o nu,u. 
que e~Jtavam de aecõrdo ·com o que nl cam~~ora voto . 
se venceu ; e por ella.s 8G I' ia que sobre esta O Sr. F, l:telisa.rio dll."ti. poucas pa
cmenda. não ora preciso rouc:çlo especial. lavras depois das quaes espera. que os nohres 
Qu11.19,1121' deputado tem direito de pedir que s~ deputados concX'dem com-a sue opinião. Ne
deyidam nlguns pDntos da· m!l.teria vota.da pa1:a nhuraa. censurll havia feito ã coznmiss«o de re
_con3titllú·em projectos aaparade1s; mas a. rocla- dacção; pediu apenas V. camara un eerto a.lvitre 
m~~iio ~ Mbl'0 deputado, da fól"ma por 'J..M foi .para. cortar aqulllo que. ac'l1ava inau na l'e
feltn, fo1 e:s:tompora.nea. S. Ex. nã.o pbd.a fa.- dacção feita. Fe7. isto sem ter em vist~~o o regi~ 
zer maia do quo ·pedir, na o~casião em que foi me'nto: mas, excl.:i.ttia-o or:~do•; o q11e é fll>ilat 
>otado o orça1nento, que fossem sep~<l'3!las as. depôis de uro honierii competente ! · 
l!lllenda5· que S. Ex. ·considero.· como additivos, O nobre depulado esclareceu iuteiiAmente o 
que não v<m;am sobre o proj~cto. Quanto ao orador, e agora é que fa.z um~ c~nsura form.al 
:mais, ató o ~rt. i50 do regimento .niio permitte á c:omrnis3ão de-redacçãJ, a. _qual era obrigada, 
qué sobre a red1c~ão ha.ja senão uma discussão om virtud~ d.o t.rt. 15l. d() regime nto, c. fazer 
1nuitv br<!ve sobl'e qu,Jquer erro ou engano aqui.llo qúe pa,d1m á,C?mara. . · : , 
que·t~n~i havido na r~da.cçã? . Ora, o nobre de~ . L~ .o arttgo que CJ,ta., e deçllra que.- prevale:
putado ·concorda êm que da parta da eom'mi6éão eeu~se d11 hy:poLliese ·de quo era por engali(i, 
de i'eda.cção não ·hou. ve erro Ot.t en8'ano algum ; ou por ina.dvertaucia, que se _t~n.lia admitLido 
portanto; como ê·qne·r~c1ama hoje que voH:'i ' o como emendt1 . o que e'r'a nddjtivo •. mAS o .J'OgJ.
pr-oj/icto· á mesma. eommissiio de l'edt~cçã:o para. weuto salva a hypóthoso, e a.g'r_3.(lece no nobre 
elle. proceder eomo ·é de s~u dever, de11de que depulado por Minas o a=ilio que p~esto tHlie .' 
~~~ h o ave erro on · eng&no 'algum 'na mesma ·o q a e ó o r~ o! re11 uereu, como neto da si!IÍ-
redncçlfo·1 · _.. · ·· · '· ,. · pbs·: COJl."'enieneb. Qlil. rébçio aos trabalhos do . 

·o··ragimcnto ainh compreb.ende ' umtl óutra p~~orls.mento, é uma. obrigação que o Sr. preai.
pa:rt.e que cnm?ria ao nobre deputado_deinons- dent~ fará. respeilar. · 
trar; e é esta. (lê): · · ·osr. Felicio dos·sa.n.tos:-Di

·<~. Qnando .. se. re~nhecer r1ue o. :veneido en- yirjo um pottco da. apr.eei'açã.- ·do :Do.bré dBpu~ 
"olve incoha~encia, contradição" 'ou absurdo tado peJo: Rio d~ Jan:JiJ·,}, em rolnçl!·o a.o qu<;~ 
manifesto.·» · d')yer.l t3r feito 3 cJmmissão de reda.coão. Pa.-

.Si o .no_bre depl!tado p~ov~r que n<~ -yencido 1·occ-ma q(l.e a com.1nis"ã.~ procild.ell b~m, de~<le 
p~la. .. camllora ha tncoberencta, contradtçir!J ou que . não ·se julgou autori:ln1~ p:w~ fa~er. a se
absurdo manifesto, est:i no se_u direito de susd- · pal':tc;i.o das eme!ld.as, Ill&S é.incóut~stavel q11e 
tar uma nova: diacussão sobra a' ma teria; mas em f~c;<l ·.do ragim~nto e,.p~las.rnzõ2s j:\ _llddu
S. _E~ . . n:lo_ só n!D ~- provo'u, como_ nein li? ~e:- .si~s, nós temos o d;J::~ito de.erig.ir que &e re-

. nos allegon; allégou apenas q1,1e fõra CO!UlJde- dijam os ad.dtivos Oll.· emenda>. em proj~clos 
·rado eJl?en~ _aq aillo que S. Ex. considera corno· separad?s, p:J.ra p&;,;at·eri:i por uuu. discussão :i.s· 
3-Mi~ivo. Si o nol>re d~pa.tadefizesie1lm r<que- que sa refcú'cm · ~ serll'i'ços dolados pon·erbls 
rimento · pe'dindo a separa~o M taes. 011 iaes >li.·- enxer\adas z:00 orçamen.tJ de sorpreza. e à ultima. 
ti~os,qu_~ S. E:s:, co!!Sidera. ce1m? deveudo _ con~ti- hora. '(Reolama.çdes) . ·. · . · · · 
tlll!; p.rOJOCj~s em sepa._ra~o, 1sso era p~r!elta~. M~stNrei que n c.aillnra votou alguma3- me-
:rn~nle 1·eg-war. . . di das de · SDl'prez~ e até ·algumas rejeitadu an-

O Sn.. F~ BELISARJO · d:t um apn.rte. ·. t~riorm3nte. · Pore:l'emplo nn questão d~ · :rebo~ 
O" SR.· · lGNAcro MARTrm:- Para.'miui é· in-" cagem dos portos de :Sergips a camara: js tinha 

diffe_tente'que-o sina.do ' desmancne · 0 qüe a ca- mllllifc~ta.:b -u-m voto .contrarb , Esta maioria · 
DW'a. fizer .· Eu otitendo que a ca:mara. pr.óeed.e .foi ~ajeita a'com·m.\s'sã:i> d_3 éomme~cio-1 in,djls~!a., 
DO Cll!nprilllento do seu 'deT~r O' de confOl'-!Jlidade . e· a.rt~s. 'de que. faço par. te: a. COI!llllt SlaO dea. .. OPL-: 
e?m a· lei; · m.'\s' 0·senado·póde:en tend.er·âiver- : .niãô. éontra;·· e,,'apazar.'_dovoto : da. eamara · li-~ 
salll'ente:·"·.. .. ·•· " ' .-. --·. ·•:. ;·: '. , .· , .. proVando o nosso pàrecer, (\'. e.ÇJ_Jn~ .. escorx:o:-. 

. .Isto; poréil:i;· é par& nós i~d~erentii· i'nãonos: gou _suavemente co~ -~·. orçam~n\o · <la, __ agn-
elevã.neni·nos abate.' 'O dU"eJto que·-o·senado . cultuN. · · ...... · ·. ·• · '· · · · · 
tem· de emen:i2.r osproje~tos qÚ9 ·~ vão~da'Càm!U'a ' :o-s~: lGtü.cxo ·MAR.Tit\S ~-Podia. rejeitar 
6 ig-tia.l 00 direit~ que a camara. tem-de emen: um:'pnrecer' qualquer ._s3m ficar: i~ibida de· 
dar· o~ P.rOje~tO;-que vêm ·do a~nado - ;. e nisto· e· approvar o:ma. emenda llO m~&llO Ben.tldb.•' . ' 
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o SR. FELICIO J)()B SAJo-roe.:-Deseulpe.rne; v.. o SR. FBLICIO .noa s:U.~.:_-Não nos d~o
.ix. é :~.dvogado e sabe fu&r estas pequenas r etoos n~ssa qu~atão. A opunB.D do engenheuo 
di&tincçõel!; par~ m~ a. qu~t~ ó a mesma. el!iá nos annexos do relatorio de. agricultura e 
Tra~vam de um seNJ.ço pr<~VUleial que o go- & e.1ma.ra pó:le verificar qual ao nós tem r&do. 
nrno gorai não devia sanecionar, .no entend-~r Porqo.e n1o fo i auj.úta a v.lgum:1 eommis~ 
da eommisaão. ~ c41ia. eu:1 emenda, o eatuJo desa~ prolon-

0 Sn. B.\RÃO DA ESTA~CJA. J: 'OUTI\06 SAS. DE- gamen.to t (Apartes.) 
.... • Nlí.:~ no• empenhamos n~ d.iscnssão dussa 

PIJT,\.DOS :-0 parecer não . ...,1 approva.do. emenda., porque contavamos eom. ama diacuesão 
o Sn. FliLIClO DOS S.4..-m>8 :-Foi approvado cspeeialua.-f<lrmo. do regimento. E' .mat.erial

ll8l"D discus:;iio, e os nobres deputados qne se mento impossível que a e:1m1ra pOS8'l bem di~ 
interesso.va.m por esta i4éa deveriam ter proeu- cútir 0 orçamento da. agricu!Lur~~o, quanto ma:~s 

' rhdo combatel-o em vez de aguardat·em-ae p&r3. u diversu emendM qu·~ são em::erta.das em 3" 
reprodllZir a. ide a no or~ento. diJ!cussão.. . · 

o Sa. Co!:LBO B CA!IPOB!-Nio foi a.ppro- . osa. BEZl!:RR.!. CAVALCANTI ;..:... Não e m~\s 
va1o. (Ha outros apartes.) tGmpo de requerer a. seps.ra.ção. 

O Sa. Furcto ooa S.urros:- N3o íaJ'ci cabedal o SR. ht.tcto nos SANTOS: - . • • e por isso 6 
disto; o certc e que essa como O!ltl'aS despezas, que 0 regimento sabinmente diapoz a sepat".\Çlo 

· passaram sem' dis::ui'BãO, do qnc não se podill. daa·m1.terias não discutidas. · 
proscindir. · O Sn. BUERI\A CAYALCANn:- )la.a não Coi 

O SR. P~D:n.-n - V. E:x. deve ao cins-ir requerido então; l ogo não póde sel-o agora. 
á mat.e1·b do requ~rimen.to. (Apoiados e não apoíat.los.) 

O "SR. F'E:t.ICio DOS S.o~.N'r08:- En n!lo -r:o!Uio O Sa. hucro 0011 S.a:."ros : - Os nobres de-
andar mais encostado á. "materia do requ·rin!ento . putadoe, que t~m im:pu~na.do o re;tuer-i~~nto, 
do qne estou. têm allesado lllD8. distmcçio entre a.drutivo e 

O Sa. PREBIPENn:- V. Es:. esta. filiando emenda .•• 
sobre.materia vencida. O SR. R..a:nsBONA : - Qu'l o regimento ll~O 

O S:a. Fxu.~ro nos S.urros: - Nlío poeso faz para o caso. 
deixar d'! referir-me a estes objeetos, visto O Sa. FllLICIO oos S.\:N'lO; :r ... distincçio 

· como é meu fim. demonstrar q11e e lias devem ser qüe 0 re8'-iroento,.na:o fui,'_ como ~ o nobr~ d~
desta.ce.dfls do orç.;mento e redigidos. em sepa- putado,e C;~,!~ e se refer.~ mal~ ao obJec:to ou aJgnl
ra.do; estou ~rtanto .na. ordem. ' · ficaçio da.a propo11içiSes ap~esentad.tts do que ao 

Sr. pre;1dentc , ajuntarei aos .. div'ersos direito d<~ se~raç:to on dl) mclusao no orcamen
e:xemplos apres ~ntados, um que é muífo fri- to ; ~rq11anto ádditi~o é,eom.o a pa.lavn ind i~ . 
S."'llte: foi á ultima hon apresentada !l votada alguma coUM que se accrescenta, e emenda e 
umO: emenda antoriz:~.ndo a dea:>eza de" m:tis de alguma. cousa. qne se substito~e ; a distincçlo é, 
4.00:000$, para o prolonga.ment-:> da. estrn.da. de por as~im. dizer, .grammatical. Ello. não ~p:ro

ferro do Natal. · -veitt. ao caso . porque o artigo do regimento, 
O SR. F. BBLtSAD.ro:-Não só se mareou que o nobre deput&do que me precedeu Maoou 

quantia, maa designou-se o tra.çado. de ler, determina expressame_nte que additi.-
O SR. BZZllli.I\A C.a.v.u.c.um :- Niio foi a.pre- vos 011 emendas pod·'m ser sepu:adoa. 

sentado á ultima hora, foi no correr. da discas- O Sa. MFONl!O CELSO J_o!>"'Oa :-Pode111. 
6lo e o traçado está· de aceb!do com a proposb O SR.. FJILJCIO oos · SAl'i'TOS :- Para ill50 
do governo.. p!ll'ece-m:), poré!ll, n ·c<1U11rio que a camar.?. o 

O Sa. FELICIO ooe S.~o!IT<lll :- Esb eatnda é .d · ~cl1re qu:Ltldo a mesa nlo o faz. 
tal que o engenheiro fiaca.l do governo declarou .A·ooinmiBB:'io de redacçiio t 1lm a sun. jus~ifie,... 
qoe por ~ais que se a · proloDg-ue· núnca terá tiva Desta interiJretaç.ão. Com etreito, o &rtit:O 
receita. que cubra a desp:!#. . . - do repiruento diz : c poder!o ser a3p:trados pua 

ter dtseuaaclo espeei al ou serem remettido. ao 
OSa: • . BJ:ZE!Ul.A. C.AV.ALCANri:-Nio declnroa senado.'lt· Isto querdi:zcr, clara.mentG, quo, 

t..'\l; V • . E:x. é incapa:.~ de provar isto. qu.mdo a el\llllU'a.entend'lr quo a. m\ t.eri.'\&stá. 
· O SR. FELICÍO DOS SANTOt: - 0 e ngonb.eiro aufficientemente· discutida, sufti-":ientemGnte es-

, · mostrou quo ·a. estrada do N1.tal a Novs. Cro.z er& elarecida; :oão é n~cessario ama nova discos
um. e-umplo ·btmo.eloquente- dos orç"\lllentos são; mas, desde qu•} a pparecem r eclaroaQ3es, 
phantasLieos de.4 °/ode renda.para obter con- desde que se-demonstra, como · nóa o e;;;t:lmos 
cessões-de l inhas f. :rreaa: illeonvenien~s... e:xhuberaulemenw fazendo, qui) essas diversas 

O S:a. B:u:zRRA CA. -v .u.c..um·: - Tambem não disposições adoptad&a como emeud" não . fora111.. : 
CÜ: &18ia:l , e O contr:\rÍÓ · disto .: referin-ae á assaz apr-2<:ÍadN; e al~t.S ·D&ID. conhecidn .. d~ 
eonceõ&lo pr.iuiitiva. da estr'IIJa, mas 0 ·prol9n:.. eama.ra; por virem a ulttma,hon.; que·ha. emen- · 
game:nto é proP!JSto pelO ellgenheiro, V. Ex; das illooherontes e,incanvenientes. como ao nos · 
está uueando de · falsO. pode negar o direito de r eparar os err011 e des.--

tr.ear·certoa:aaallJIIp_tos·pu .1 reconsiderJ,l:-oa! 
O Sa. F~:Lrcto XlOll SAl'I'I"'B :- Sou inea'[l'Z ••• 
o· .. sa:: B:ERUA.;. Cnu.c&lm : ..;_.lnt&ncio

~.n.te -& ineap~ mu etti mal in!ormado.-
(Ha _f~Uh'os aptJT.tu) , · · 

E, . ae:oborea, votando -eu.-W.o r :>qnenmento: 
do nobre-.(Jepa~ . pelo·. Rio .-de J'llnei:co, .q~e
rendo eata.- separaçãó, preato .um.. :verdsdei.I'O ; 
servi9(Lao mini~ci.o:(a.pOicdos), porque_.o.go- · 
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v&rao não podel"á. executar com pra.z ;r este 
·orçamento. (Apoiados.) · CoWiideram-ae n.elle. 
certos sel"Viços provinciaell e ·recusam-se o11tros 
nas mesmas ·condições, m11ita.1 v-eze~ sstan.fo 
os recusados em malllGres co.ndiçôes, com m'lis 
llireito, com 'lll<>is ju.~tiça do qu.~ ~aceitos . 
(Apoiados.) . 

E' uma iniquidade. (Apoia-dos.) i'lio se põde 
escolherprecipita.dameuMóque e mais u.til. · 

E' assim, senhores, que á reclaoiação minha. 
e de outros deputa.dos,a mesa sepa.rott a emenda 
r elat iva. a.o_melhoramento do POrto do Cea.rã. 
·qlie.si 11em sacl"iftcios dos· cofres· pilblieos,objecto 
que cst:tva ali:i..s examinado por duas commissões 

: da ca.aa (a.poía<Los), e _pet•feitamente estuda.do. 
· En.trela.nto, a camara ·faz passar uma. emenda 
consignando 840:000$ para melhoramento da' 

· barra do Rio Gra.nde do Sul, sem · qu.~ se saib:~. 
· ainda, senhores, como sorá gasta. essa quantia, 
porque nem estudos h~ r· E~sa granàe verba· 
set•tí. ernprega.Ja. em tr-a.balb.os ae deaobstrllc~ 
ou q ua.esq aer obras provisorias, ou estudos, 
definitivos:., lsto e em abrir wna certa· passa
gem ou canal, on em remover areias, ou ern. 
obatar- a. intl.uencia. de cerl.os ventoa ; a.fiual de 
contas niio se sabe &inda o que 5~ vai fazer
(.Apoiados; muito bem.) . . 

Nà:o S l póde negar qn~ pa.ssa.ralll. varLa.s: 
emendas semjustiiicaçlio, sem o)inião do go-: 

· verno nemda.co.rnmissãode orQall).ento, a.o p:~.sso· 
qu9 se · dest:lcaram para d.iscas>ão especia.l 
outras mu:to m.ai'> el!~ulads.a sobre objecto. mais . 

.. conhecido, :~tt~ndendo a neoessid~dea .llll'is ur-· 
gentes. 

De maneira qo.e, scnbor-es, que piiSSOU no•. 
orça.mento d:~ :>grieultll.m, :foi apenas · aquillo 
qus . t~ve padrinho~ maia hab~i3 (apoiados), .e 
n.b d•seuss1iO mats cabal o a esta:!os ma1s 
exactos. 

Entretanto, Sr. president~, o que o g-overno: 
viu com sorprc21a." a votação dessa.s emo.nda.s. ' 

O Sa. Sr.LI\Es:- N:1o, não creia. ui5so. 

theo&oJiCrJ.m; 11io nos t&rncis poapado a.o "traba
lh~ e prllcurarnos Cll.IUpdr nosso dever," como 
nos ·é possivel, s&Ol predileeções. Si a ·fazemos 
é p:ml. ue suppunh.a:nos_- me~ecet- a. eo!lfia.il.ça da. 
rn;nor1a da ca3a, e porqne fomos honridos com 
a 1!-0~eação de V. Ex., que representa esS& 
tnalOl'UL. . . 

· M~s, senhores, desde qae algutU eolleg&a 
n_os~os e!ltendem deve~em diepens_ar a diapo
stç:..o r3gunmta.l,qoe eJageaudtencii. da.s com
rnisaõea e trea diaell8lloos pa.ra. clMla. 1•roje d o de 
lei, etnbarcan.do nas vota.çlSes dos or~mentos 
~s mais irf!pol"la.ntes ID:•L~LiM sobrB que po
demos dehb;rar, é clarJsslm.o que estamos fJ.
zendo um papel ínglotio,. um sa.Ci' iJicio inteira- , 
mente inutil. (Apoiados.) 

Quantos projectoa de prolongamento de es
lrad .a d~ ferro, de constt11eçào de. novos, tem 
sido subme~lidos á nossa conaider~ção e com 
pezar temos sido obriga-dos · a. a.diar ou a re
cusar ~ . · 

Temos es ca.b~lecido 110rma.s para ta.es con
cessões, e entendemos q11e é de gtand! vanta
gem que ellas aejam examinadas e eoacedidn.s 
uma a um11. pelo parlamento. Entretanto a 
ca.mara. vota um~ autorização ao g-overno 
para conceder garantia de .juro' de 5 •f• até 
20.000:000$ a emprezaa que construirem· estra
das de ferrQ . e nio .sei quanto pn.ra. os en
genhos centrae11 ! E taes au.torizações- ~el:':!o 
apl.'esenta.das e vot1do.s, sem discussão especial, 

·como emiwda no oroamento da agriculta.ra ! 
Em vista do procedimento· d!L came.ra na 

\·ot:1ção desse Or98Jilento, eu de aecôrdo com 011 
meus collegas da commissão de cowmercio, 
industria. ·e llorl~, venho pedir á camara a nossa. 
e~onera.çilo. (Apaiados dos Srs . . Belisario e 
.Brio. de G~'ahy.) B' iuteira.men~e iu:util quEI 
estejamos trabalb.ando. V. Es:. en.via é. noasa; 
a~reciação os projectos e r P.q_uerimentO& rela
tivos ao objoolo· da nossa comm.iasã.o, rua.a -a 
camara dispansa de ouvir-nos qu:tndo q11er • . E" 
um. coutrnsenso que venha ao nos!o cetudo· cer-

.. O Sa. FELtcto DOs SANTos:- Estoll certo, e tos objectoa, e sobre outros se disp.cme a. nossa 
é jpor isso que insil!to e convido Ms meus nobres_ audiencia. · 
oo!legas, que· desejam, como cn., a.u:tilia.r o go-· P cla.a -razõea a.pr&Hutadas, voto pl!lo reqo.e~ 
verno pa.ra reconsiderar Gl!las emcn«ll4 iucon-· rimento do n()bro deputado-pelo R.io de .l&.ueiro, 
venientes,- p:u-a qne nlo o ponhamos etn emb&o- e fa.rei um additacnento ou, antes, um· ~clare

. raçcu. · cimento; para ver si ..a.aim po18G colh6r o voto 
Se nhor&a, ainda. preciao em poucas palavras do meu nobre ~migo deputado :2or M'i!Wi Gera. a.~, 

justificar a -r3Zlto .porque aca11do em àefeaa do o·Sr. Ignácio Martins: VGU determina-r". quaes 
requerimento apresentadG. pelo nobre deputado são a.a emendas approTad:J.s em 3~ .disclUisio, 

-pelo Rio de J"-ei.ro- · qne na. minha opiniio devew ser redigidas em 
Como a. camara sabe, eu •ou um doa Dl.embroti -separado, para serem· snbmettidas· :1. 'discussão 

da · co[[lmissão de commercio, industria e artes. especial ·como · additivos ou emendas ; · termi-
0 sà: CRm::-E mtlito diatincto. (A.poi~os.) naudo chaml'zei. de· o.ovo a attenção dos noores 

. O Sa. -F.r.:ucto DOs SANTos: -Esaa commisaão deputados, _que impugn1.1'~m o r~qu~rin:i,nto do . 
-nobre repreaen.tante do Rio· de Ja.neuo, :p3-l'a ··o 

·:é uma. das maia espinhosas que a ca.mara tem: art~ i5i-do regimento : não ha diff'erença entre 
. nóa aolll.os. obrigados continuada.menta.a. deixar additivos e emondali para.a&rem redigidos como 
. -de serl'ir. a amigos e a collegaa que a.pt"eeia.mcs, -fhojectoa em separàdo; essa distincção não co-
. em sua.s_uretenÇÕ3s, a.Ltendendo· apenas ás ci~-. b 1 ,_ t r. d á - - ., . d _ e a ao u ..... men e • . 

•. CU!liStilollCl&ll. 0-Estjl,dO, SltUS.çao uliAUCe:U:_&. O .;. , .·· 'á. · ·· · l!.a·· ·. • . di :.~ . . 
.-paiz. _ . . . . . . •e!Zl . mea,ll, ~ ~o.e pos•o em _ sca.ss-,. o . . 

-,O,SR. CA.RT~uo:Rm8Dz:-E tam.,dado pro..: sogumte .. -Atldíti1lo: . 
' '"''»de mliito·patriot;ism:>-:n.9SSe pont~. . · . . · 

. · : ,.0 ·SR• FJCLro!o ·nos S..ur.rps :_;_Temos nos·ex..: · A.dditamento ao-Teqnerimento. 
-- ".posto, -·:.enhores, a.o ·otlí~m'- prov~néiale~ ;que ·,(·Sejam sepalia.élu, eonfJrme ·. o art>isi : do 

·~vezsej&--màis ternveldoque ·o a.ntigo·Otl-ium regimento~ iia m.:terias ettraiiliaS ou :amp!llt.~ . 
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. tivas das dispJsições do projecto d) orçamento 
dA a.gricultnra., pua serem redigidls em p.ro
jectos separado9 e pas=arem por · disc118são es-
pecial.,-Felicto dos ~a:mos. > . _ . . 

o·· SR. ZA.)U. requer o encerr<Unento ~ dis~ 
cussão. · · · 

Posto ll vetos, ê approvado o requerimen~o." 
Procedendo-s& :i. VOt!l-l)ào do requerimento do 

Sr. 13~lisado, é elle rejeita.do; 
E' &1lpt·ovada a redacçio · do orça.i:nentó 'dtt. 

:\grieultura. · · · · · 
o Sa. FELrcto nc~ S.!.wrÕs (pe~a O>·rlem)·peda ' 

e:s:oneração eoll~ctiva da commissão d-:1 que 
!az pat•te. 

Posto a •ot·)s o requerimento, é rejeitado . 
O Sit. PI\EstDEMTE noJDéb. o Sr: Peretti pára 

i\ '\o'3gllo deixad't pelo Sr. Barão da. Leopoldina, 
na. c :mmi&são qu~ tem de ir ao paço entregai" 
a Sua. 11-Ia.gestade a. r esolução da. asscrnblée. ge
ral, que abre ao ministeríd do impe'rio uni cre
dito pua 118 d~pezas cóm a observação da pas-
sagem do pllr.net~ Venus pelo disco solar. 

ORDEM DO DIA.. 

Co:Í.TINUAÇÃQ D.\ 2• DrSCU!!a~O DO Oli.ÇJ.:.IENTO DA 
FA.:LEND..\ 

· São lidas. apoiadr.s e. postas coDjuntament~ 
Gm discussão com o orçalllento da fazenda . as 
segnin tes · 

Emend«s · 

. EmendaM§ i2 . ..,...-Juiza dos feito~. 
.Aceraseent&-Se .á quantia propostso a da 500$ 

pa.1·a gratmcaçlo · do escrivão d> juizo'dos feito& 
49. fa.zenda da. provincia de Ma.to-G1·osso. . - · 

&la 'das ·se83líils; 7 ·de Agost? de 1882.-
GonçaJ!Ie~ · de C c.r-oa.Uw. · · 

.Artigo additivo ao or~:\Dle.üto.ch ÍJ.?.eo.d.a : 
Fica o governo autoriz:a.do a. fuzP.r a.cq11isição 

dos predios sob ns. 35 e 37, d! Fu.neisco Ni
col.'loo. Ge.vazz~>, .contiguoa ·ao edi.fici<i da alfan
dcg-~ d;1 Bahia, . enoorporaildo-os nos propri()S 
naCionaes. · 

Sal;1 das commíssões,--28 de Jo.li\o •hisai.
. Ant11n io : de r8ifll!-~;ira. -F._ S orJra. - Ulysses 
Vitu~na.- Rofingucs Jumor.-Be::erJ'cr. Ca
'lla~canti. · 

. O Sr·. Visconde de Paraua
gaá (ministro· da. {aienrla) _comejfa. obser~ 
va.ndo que, .quan,d() tomou &' p;~lJ).vrs. .ns. se1;s&o 
de~ · do cor1·e.n~e para.,re.spond._er aos o1oadores 
q~e. se ~ocuparam do_ or~en.to:da.desp~ _do 
~lll!ster1q a soa ca.rgg, _es~po\l.Ihe · tocar . n3. 

. <10neordatn. .Mauá, .. pa'!'llo: .o qutH~st!l.vt' aliàs ha
bilitado co1n o~· documentos .de que . se b.avia. 
munido. · - ·. · · . . 

,_ ~ão só o ~n~\ÇO qne se apoderou do or~dor, 
po•s fallóo quast tres horae; CO!Ilo a hora adian
tada em que terminou -ô . sell diselU'so, deram 
~llll& 3 que lhe tivesse eec:apado este ..Ssumpto. 
Por ~sso a..:r11di.ta que :o ~r e defuta.do, !·o Sr. 

. 4ndfade Figueira., ·não leve. a ~ que· o,ondor 
~ só(.ll@'oi'a se desem~nhe'.dest~deve-r~· -. • ., 

Estr~nhou o nobre. _d~uta.do _ que o _govorno 
tivesse a.pprovado qae o rep.resent.a.nt~ d~ fa
zenda ~ncon·esse á convooayão· rlo11 -- credores 
para. a. c~ncord.ata., porque is~D - equivaJia.:L a.u
toril:al-o a. dar o.ma .qu.ita~ão pa.r~ q ne não es_t::va 
habilitado, aendo bntq tnai! . d.e estranhar esse 
procedimento qu9-nto o representante da :fi!.. 
zenaa. naeioru.l, tendo jJi. con~orddo em oo.tra 
oc~a.sião, ba.via. denegado a alludhla.. qui\a.~o 
. Hs., àiz o orMlor, uma. i.nexactidão quanto ao 
facto ~ uma. ap~eciaçlo que julga. menos acer-
tada: quanto ao.dir •ito. .· . . : . . 

.O facto não_se dea. nem podia dar-se, porque 
~cha.ndo-nos rob .o regi meu do art ; 8<l7 do eodi
go do_ comrnercio, · qne e:~:ige o. maioria dos 
credores, e GS3a não se tendo reunido, o r epre
senta.n~e .do the'Souro nada poderia f.uer; qu.er 
no sentido de ceder quer no .h negar. PrO!!e
gui~-s'! nos t1·ab"lb.os e , segundo o art. 855 do 
citado eodigo, honve contrato de união e a no
m&açã:o-dos trP.s atlminwradorss da. massa, pes· 
soe.a conhecid~ _nest.& · praça e que, estando 
sob a inspecçãodos outros c~:uloras e do ,juiz, si 
s.easo tivessem. commettido a.lgu.m abuso, ~~> -lei 
seria-cumprida. -. , · ... 
Parec~u, vortanto, ao o=ado~ que o nobre <le

put:l.dO tinha affirmado que houve denega.ção de 
. concol'da ta . . 

A.um.s.p,.l·t-a do Sr. Andtade Figueira, o ors.
·dot· responde que hoje, no regim.en da. nova. lei 
u. 3.085, de 6 de Maü ~tlti01o, 1). questão tomo11 
ouLr.~o fac·e .. Pdo a-rt. 3• dá mesm& lei po:leriio 
tom;\ r p~Ne n:Jo delibe:aç_ão da concorda-ta os fGi· 
tores , os gerentes, os r~p~sen\an~es legaes a~ 

. quolqu~t· credOi\ ainda . q11e 'careÇa:m de fa.cul-
dad~ pav. a.liE!oar, •· · . . . . . 
. Neste!1 termos os ct•edores j:i haviam conco~4 

rido :i. primeira con"Voca.çií-0 e,ct·ê o orador que a. 
uma aagunda, tendo elle~ se m•nifesta.dl) llna
nimemente pela. .conc~ssão d'l. concordata, ? os 
que não compat·eeeram -o-fizeram l'or e<crlpto, 
de modo que todo o ar:anj~ _. se · inutilis:u·i;., 
c.-.so não compaNcesse o repre'le'ntnnte àa 
fazenda. 

Tendo chegado da Europa· o Sr. Visconde da 
1án:i, a convite dos credores, para tr.ltar· des· 
te no'gooío; e havendo sido anuunciada a con· 
cord~t\ mediante editaes, e achlndo-ae por ou· 
h'<> hdo feita n. convocação do~ eredores, diri
giu-se' o Sr. Visconde· de lbu:i. ao or&dor no 
di~6do mef pasudo pela ca1·ta·que em aeguid:~. 
Va\ tr:l.lUCl'l!)t:l-: .. 

lllm. e Exm. Sr. Visconde de Pa.ranaguli • 
-Seria. de mli.a consel!10 toll!Ar tempo preei0110 
a. V. E:ii:., com lon~ cono;Brsa., no momtlnto em 
q"-e, em lla:n do nosso pa~, :.caba V. Ex.. de 
aceilar. a. _elevada missão (h dirigi: o m:eca~ ?10 
da govern~9ão do Estado, e· em . elrClllilStauclaS 
que dezw.udam esforvo 'magno dG sua. alta. .rà~:il:o, 
para . dar solução a problemas· que cream' difli
e~ld~des mesmo a espiritos t8.o e.~'clàrecid?e 
\)()mo o do V. Ex.;· por isso lanço mlio. deste me10 
para s~ccintamente expor,- um caso iu·gente,que 
-por essa razão reclama 11.ma. deeislo proropt,: que 
só V.- Ex. pôde dar1.&et"vindo-m:l de descalp:t.·. 
esu -ul'geRc.ia., pois .reconheço que seda-impru
dell.:ia o abusár da. bondade de V. Ex., , ch&• 
mandõ so3. auença:o· ne:<te mome11t0 p~ u
silmpto'. que não tem a -.impí:irtancià de oatros 
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que natural meu~ preoecupa.m o a.nimo de V.Ex. 
aetualmente. 

"V. EJt. conhece o grande infortunio de que 
fui victiau. no ultimo quart1l da vida, depois do 
mais de meio sec-ulo de insano e infs.U.gavel 

recer a ultima sombra. da · esperança · (ainda 
vivaz erll mau..espirito) de pagar integralmente 
·aos credores. 

labor. . . 
c Forâadnfl!lctiferas W.l'iM tentativas (não 

menos de tres) para cons3guir rMnir no juizo 
da fallencia o numero de credores que o co
digo c >mmercial exigia para resolve1·em 011 
credores o que melhor conviesse a $6us inte
l·essea, que parece deveria. ser a missiio da lei 
amparar. 

cA li.luidaçiio j11dicial foi, pois, consequencia 
da defic1enci:l da. lei, visto ser manifesta a 1l0tt
tlllrle dos cYedorrJs de~de que. ~dos oa prasen~es 
e mflis de mil ausentes, ·por escr ipto, manifes
tar;~m sua. adh&'encia, á. idéa de me ser entre
gue a liquidação JUt primeira re .,niiio, a~m que 
nem uma só vot ou vo to J.Or rac!'iplo, om con
tr:~.rio, appa.rece~>>e- A liquidação judicial, em
bora. contra_a una.nime ma.nifest.ação c!a vontade 
dos credo1·es, que foi possivel reunir, seguiu seu 
caminho de desastres, ape nas mod'ificad.\ em su<>. 

. acção pela escolha de nomes proprios de imm·t
c ulada. honr,\dGz pn.ra. n. o.dmi~islr:tçio. Tinh, . 
es ta, l,)Orêm, a. mi:ssão de l'e l~r, sem ma.ior.<le
mo:a, pela propria natureza do encargo, os cre
dites e valores existentes, () des1es foram muitl)s 
sacrificados, sem que irnpo ·te o ficto a maia 
leve censura a ninguem, desde q_ue circumstan
cia.s a.dversa.s interpnzeram aua mfiuencia. 

" Pagoa os credorea garantidos e .privilegia
dos pela. lei, desde a mo ra.tori1, n·• impol'laucia 
de ma.ís de cincocnta: e cinco mi~ contos,resla\'& 
ainda. um activo destroçado, pordm ainda com 
nlgum:1-s verbas <!e subido nl01·, para fazer 
frente ~v.~s credit.os chirograpb:u-i()8 na. impor~ 
ta.ncia de cerca de dezesete mil colttos. Ne<I:J.s 
eh-cumstaucias, havia. que ultimar a liquidação 
pelo sacrificio :ilisoluto de tres dessas vcrbai : 
a reclama.ção COiltra a. Repu'blica. do Urllguay, 
qu~ por si .aó,oiJt:Jodo-.e :~.penas justiça, nlcan· 
çs.vo. pa.r:~. f11tcr face ao resto do p tssivo: a re
clamaçio contra a cOJnp:lllhi& d:t. estra.d:~. da 
fet·ro de Santos a Jundiahy por ndiantamentos 
realizados pela e asa Ma.uá, olfeetivamente om· 
pregados no. coastrucçilo daua. e:Jtrada, q,uo a 
salv11r•~m do U!IIA. ruina financGira ine.:itaflal, 
que dM·ia. maio1• pt·ejuizo ao Estado, do que a 
somrn:1 representada. no compromisso da: es.o 
~buli, para. com o theso11ro. E tambem as ac
çües da companhia Pastoril, A~;ricola. e Indus
triAl, cread"' por mim com o:ristencia legal 
nes~ côrte, de que~ ~usa era pos;;uido;a: do. 
ma.:nma pa.~te que não ehegarJm a ser emttttdaa 
ficando a C&I!S. centrai accionista ; visando ea 
nessa crhçio, a unps.rar os· credores do Bra.zil 
contra. a ttentados que eu receiava contra a fl
lialde Montevidáo, sen·do vi1ivel a intenção de 
f.àzer-se uml. 'fo~t~eira dos valores reae·; exis-

<:. Foi eht.mado por telegramma da directori~ 
àa. companhia P ustoril, para pôr-me li. frente 
dos intotesses da empreza. no Rio d:~ Prata., até 
então a cargo dG meu primo o Dr. Josô La
dis!au Terra, (hoje ministro do governo daRe-
publica) que se havia conservado nea;a posição, 
depois da. fillencia ch casa central, pol' exi
g encia minha, porém 'llle, chamado ao cumpri
mento de ot1t1·os deueres, não podia dedic;r-e~ 
e~c~ttsirt~mente á companhia. 

..: Quanto a mim, de,de que •e tratav:1 dos 
intel'~SBM dos credoros na. a dministração pa.ra 
qo.e fui coD.vidado, nli.o hesitei, e em poucos 
mezes de in~essa.ntes cuidado~. e vigor~ ini
ciativa, nessa gerencia, reeonhcci pratica
mente que representa.va. a. Pastori~ um intcr~s
se de primc:ira. ordem que cnmpri;~ valorizar, e 
s eria um crlme sacrinelll'. Vim em s ·guida ·a 
e~ ltl. cõ:t~, <1 , de a.c côrdo com os honrados admi
nistradores, proc~dernos :. um rigoro .o exame 
e estimativa de esta.do de li'l.nidaçiio; seguindo
se aprop,st.o. d3 qae jun.to coph, q11e mereceu 
a. mo.ie plena. approva,ão do~ 1nesmos, :ficando 
assim resolvida a divisão PRG RAT.\ do que e:&Í$t e, 
na.a ?Sp,cies em que ~iste ; e a 01011 ca.l'~O a 
obriga ção, ecn beneficio exclusivo dos credores, 
de agenciar a cobrança do que for possi vel rea~ 
lizar das duas verba.s jâ refedda.s, par., COll$ti
tuh· rà.tllio nddiciona.l. E sendo impouivel, em 
face do codigo, a reunilo dos cr:dol'es, foj de
cretada lei nova., q 11e aahindo do Corpo Legis
b.tivo com obec ·s impol'lu;~t3s,foi preei.w "sforço 
ma.~no, unido á boa vont:ldo decidida dos cre
dorás. para ficarem veneii!IS as difficuldadli!s S!l~ 
pervAnientes, o qoe se co~seguiu afinal,_ e a 
re,1níão c<>n'I'Oca.<la para o d1a 8 do co~rente pro
multe r11solvu· de/initivamen te a questilo. Não 

. bast.a.ndo, poràro, a unanimidade conheeids. dos 
outroa e!'i!dorea por repnieunta.r o.govcrno cifra. 
tio avultada., dalii nASce a uYgencio. que me 
obriga a importunar a V. Ex .• !?ois a conYucação 
não póde produzir os seus eft'ettos legaes sem o 
voto do governo, o como se tr.1.ta. :1penas clG falar 
o que e possioel, em beneficio dos credo1·es, es
p ·roque V. Ex. ee dignal'i nomear, sem perda. 
de tempo, o dGloge.do do tbesouro publico, sem 
a pr aenç.l do qual nada se póde fM~r na re
ulliio do di<l. 8 do corrente. A soluçà<> ó a inda 
n ecesaaria, DOrqu ~ s_em . cll:J. as du:l.S gt·andes 
verbs.s·jâ. referidas ficariío r eduzidas azéro. 

· c s~u com a ms.is alta. com.ideraçio . - De 
V. Ex. amigo alfec~11~o e li.Ltento ériado.
Virconde de Maua. ·:- · 

Recebendo esta carta, o orallor deÚ-I!e preasa 
em nomear, por parte do Estado, o honrado e 
muito illuatx:a.do Sr. Dr. ·Azeved~· Castro, pn
eundor doa feitos da. fa.z~nda, fuucciouario elite 
em qu.em o go'Verno depGSita. ·a. maior con-

tentes -na Repu'blica, na ooca.aião. . . 
· " De França; ape11as coJJ.valeseente · de Um& 
gt'a.visei.m& enfer!llids:de, que ameaçou termill~~r 
meus dias, vivendo eu al1i da modesta mensali
dade que me ftli .mar..: &da. pelo jaizq da fallen· : 
cia., ÔY6 de f3.zer sentir, com i~SÜti!JlCia, . que 

· essas verbas n!o deviam ser aa.crific~. em 
pura perda pai-a.. e& credol'G8, !atendo dssa.ppa-

fia.nçe . . .. . ... 
· O Dr .• ..\levedo C;1stro, 11. quem fc5ram ccní;inu~ 
nicados Oll P!I-Peis relativos a este ~~Baumpt.o~ 
dirigiu ao orador JLO ·dia. imm~diato (7), o te-
guinte ofticio ; . 

c. IDm.e Erm .Sr . ...,.De po$s~ do avúo de V. Ex., 
da.tado de hontem,uo qual serviu-se comJUUDicar 

v. m.-46 
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ter-mo designado. pat·a assistir por parte d.o 
tbea)n~o na.ciona.l e c:;J:nO 1en reprt~sentante á. 
convocação d~ credores da. massa falliJ:i rle 
MauS. & Comp. , &!Ul.IUlciad:t. p&r'a o dia 8 do 
corrente, procedi sem t:t.l'da.U!p ã.:~ infor mações 
que pudesa2m orientar-mo em assumpto de ta
manha impor t&ncU. e me habilita.ssem expor á. 
alta consi:ieraçào de V. Ex. tA: J auccintam~nte 
como o permi tte a es tt"aite:u do tempo, · o resul
tado dos esclarecimentos colh.id~s. Ouso esp~_rar 
1e dign<>rá V. Ex. reh var-:.o:J p' la imp3rf dçM · 
e la.eon~s de qu& nec :ssa.rhmente se h~ de 
resentir este officio, urgido como me vej.1 ~elàs 
circumstancia&, tencb co:uo nm principal pro
curar eorresponler a. . llonro<~a. confia.nÇll do 
V. E1. 

À cçnvocaçio ::1 que allude o raferido avisJ 
tem por objec t'> a resolttçl-J de. propo~ta apre
senL&<h pelo Visconde de Maaá pau Iiquidaçã1 
da aua m.~ssa, offerccenlo pagar aos cr:~dores 
51 o{0 , aend~ 44 G/0 em ~cçllcs da. co•npanhia 
Paet~d e 7 •lo em dJ\Ileiro reco\hi.lo ao Banco 
do Brazil . 

A aceit.ação dGsta propostt. importa, a">g undo 
inform >Ções, r eceber o Est.•do d&sd.e já cerca. d.e 
500:000$, poclend~ o sau prejuizo, inevitwel 
em qualquer hyp~these, ~tt :n , ar-se, caso as 
aeçõo~ da. cotllpa.nhia. Pastoril, cvta.dals actua.l
mente a. 50$, chegne!Xl a. a.t tingir e~ ~p~ca n&o 
mui remota. o seu. valor n ominal de 200$. asse 
vera.n!o o re•pectivo ger.,n~e, o mesmo Vis
conde de !\b.oá, que melb.or r.dos sen&ivalmante 
os elementos que proluzem renda, é seguro 
coutar-sa c m ti "lo ao anno applica.veis a çlivi
dendos a. co111~çar d-, 1 d.> corrente z;nez em 
di;~.nte. · ·. 
· A' visl.a, pois , do exriosto e das eon$ide1·açõea 
prod~~i.das p elo dito Vii!ICoode de l'rlauâ e que 
consia.m do edi ·.al de oonvocação; sendo de pre
sumir da. respeitabilidade de caracter d·'J8 >tdmi
nistr:\dorea que a opiniS:'() que emittíram fa.vo
ravel ã concord:d.a consulta. oa verd cieirO$ 
int ·resses .. os credores, traduzindo a imp)eaibi
lida.de d~ melhor !azarem; lldmittin:to por outro 
lado a idéa, por certo não estranhs. a. um eapi.:.. 
r ito i.nfatigavcl e laborioso como o do f :lliâo, 
de sati•f .:et" opportODamente <I e modo integral 
tu3us credorea,o que o elevaria va.nta.jo.au1enle 
na. ordem. sociul, ai V. Ex., a.lte:ou.a aa diap lli
çljes do recenta decreto l1g~l~~o~ivo n. 3.1165, 
de 6 rle Maio .:!eate a.nno, 9ue alterou t.l! dia~ 
aiçõas dos ar:.. 84,4 e 847 do codigo commereíal, 
enten :lor que por. p:1r te dogovern:J po!JSJ aceita.r 
a supracitaJa. pro~sta:, rog~ se digne deela
nr-m'o para os dendos etfe1t03. No ea.so con

. t.ra.río, r:~present&11do a divida. elo Eatad·J em 
torço du pa.ssiyo, no~ termos '"o art. i 0 do d tlldo 
decre to o men não com a.recimento á reunião 
será suflieicn tG pa.fl!o _m.altogtoa.r-illl o aceôrdo, 
p ro ·egciindo a liquidação em fóriÍla. ordina.ria. , 

Aguardo respeitosamente as ordens de. V. Ex. 
p ara proeed3r na sua. confo~midade, invoc.a!ldo 
ainda uma. vu os beneficios de aua reconhecidi 
benevoleocià.. Rio, 7 de Julho de !882. · 
· Deus Go"'rde a V . El:.,..... lllm. e Exm. Sr. 
Visocnd& de Pu.>nagri~-Muito digno ministro 
e secretario de cstacio d,Ós n egocios da fazenda. 
-:-0 -p~ocurador .dos feitos, :r os~ At~-tonio de 

·.Az~edo. (Jq,$ !1"0. 11o • 

Niõo aatisf3ito eoares!JI. opini.">, quiz o orador 
saber como julgava desta questio c Sr. eonse
lh1iro CardÕliO de Men.; zes, direetor do conten
cioso, o qualll8sün pronunciou-se : 
. c Si bem que s fa.zend~ publica. não pO&S:I 
t ransigir e nem, ~r~nto, aceitar concorJ.a.tas, 
tendo easa. impossxbilidade por fun.iam~nto um.a 
ra~io de ordem pobhca., qual o proprio inte
resse do Estado. que poderia com a transigencía 
:ficar prejudic~do ; e s endo .cert? que, si hou
vei!i!G opposic;.ão a concordat.l quo· porvenblra 
se protench conceder ll<> Viseonlie de Ma.uâ na 
reunião dJs ~:redores da resp~etiva. massa âl
lida,s~r:ia a consequencia pro~eg'llir n~s termos 
orJinarbs a liquidaçã' da :referid~ massa, com 
prejuiz' manifest:J ~ra o t:ne~uro •. pal'3 os Oll
lrol cre~i?res e par:~. o proprio fa.lüdo, parec&
me conveniente qna, a ttentas as circumsba
ciae exeepcion~es d,, c.aso,em que,da denegação 
da. eoaeordata, p der iam resul tal' grandes riacos 
e detriment:~ a interesses de vulto, não se op
ponho. o proolll'ador d& fazenda. a.o aecôrdJ, ei do 
s~u v~to depen::l) , d•:cla.ranilo, P:lr ém, que re
s:.lva. os interess s da fazen:ta, na fórma da. 
l e-i , que tem rle S)r applicad·l, n:~. hypothes~, 
pe b )loder j u-llci a rio, a q uom compete a deci:s4o 
do alll!nmpto. 

Direot:Jria. g erál do contencioso, 7 d e Julho de 
1882.-MeM;es~: Souza. :. 

Conformando-se com este P.,.reeer, expediu o 
Ol'ador e nvenientes inistruc<çêiíe~ a.o Dr • . pro
earador dos f~itps, 'c este compareceu á reunilo 
dos credores , onde o accôrdo foi una.nime • . 

A. u tD. a.pa.rt~ do Sr. Andr11.de Figueir&, rea
pond3 o orador que os credores estavam reuni
do• em tão gra nl e numero e repreaentnam 
interasses tão r e9peitaveis, que não ten.do a. 
faze1tda publica. privilegio, comparecendo ape-· · 
nas como um cr-•dor ehirographmo.,. o- r epre-
5ent ;nLe d:~o fa.zend& não linh'l va.ntagem alguma 
em embara.çar a. concord,\ta, deade que re3al
va1a os iuterel!ses da. ü.zenda, por'lue não deu 
quitaçlo. 

Talvei s<i!ja· &8ta .o d.esa.ceôrd' em que a& 
a~:ha o nobre deput-Nlo ; :roas o orador d eclara 
qlle o repreeentante do the'IOuro nl.o ~inh~~o auto
rizaçsto para aceit.ar 8. concordat:~, senão CO[Il. a. 
clausub d~ re·,alva.r ·o direito da fa1:enda, rece
bendo tte~de bgo o qa~ se pudesse apur:.•r e 
lhe coub1.!11e no n~teio, ficando o direito de ha· 
yer do fallido o re~llto, toda vez que hou
y u8e de qne a fa~eucl~ h.:<~çar mão. 

O orador pretende mostra-r que O'l interesses 
do theson:o não fqr a.!ll COilli:ll'Om&ttibe, que n!o 
se podia lançar mão do expediente lembrado 
pelo nobre deputado, porq_ue, longe de favorecer 
o tho.aouro, seria pr~judic1 ·1 a tod :a os credores, 
occasionB.IIdo a perda. to~l da ~asa fallida, que 
podia a~r l'onvenientemente aproveitada peJa. 
1ntelllg-encia e :~:elo do S.-. Vieconde de Mauá, 
a quem, no aeu grande inforLunio •. não ae p6de 
negar muit1. a.ctividade e honradez·. 

Não vê razão para. que o nobre .depnta.do pa.
desse prererir o a.lvitre contra n o . 

O! credore3, qae são os melhores juizes de 
seus intereese•. opinaram ·unanimelllente pelo 
alv\trê tomado, que já clevel:"ia t e.-.se eff'ectoado 
em outra occaaião, ai não houv~ase impossibili-
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dade resu}tant~~a_l;i; mas desd'J que ~eaappare
ceu el3a.lmpo!llll.bllidade e quenor.e~un.en da lei 
nov~ ó perarittida & concoràt:1., comp-'rocendo 
um terço dos credore3,nãodevia.orepreaentante 
do thooo11ro obstar á. concord\til., qu:\ndo d~lh 
ni;o rosultass'J detrilnanto para l f~zeoda. pu
bl!ca. 

.A liqnids.ção forçada melborJ.riJ. as circum
stancia.IJ dee~ea titulou 1 perguotl o orador em 
reaposta a. um aparte do Sr. Andrad& Figueir,\. 

Niio; no reginten da rnoratoria, ·quando os cre
dores quizeratn entrega-r a liquidação á. casa 
~buá, .apezar da in~e~reza. da.a ~as qne se 
mcumb~r~un <h admullstr.,.ção, houve um gran
de preJ u1zo, porque nessa occ:uiiio exiaLia.m 
valorei rea.es na 1mportancil de 80 e hntos 
mil coo.tos. 

Quaato á quitação, não foi elln ainda dad:r. · 
ha de sal-o depoiB que as contas forem appW.: 
vadas, e o representante dL f:u~nd(l. não a d:1ri 
plena. , 

Dead.e qu~ ha eaLa r~stricç~ e que a. eonoor
~ta Í<>f eompetentement1 homologada. pelo juiz, 
nao ve o orador qu9 se possa apresantar unu 
obj ecção .séria. . 

A' parte do discurso do Sr. Andta.d-9 Fi gaeira., 
em que S . E::s:. entendeu qae, já estando adian
tada a liquidaçlio, não ha~-ia mais lo,rar 11 C Jn
oorclat&, o orador responde que o competente 
p&ra pronunciar-M a eat~ ·r ()ijpeito er~ o jui%. 

Si e•te fez por ed~taes a eonvoco.çã:o de cre
do_rea, si admittiu a. concordata e, .. depai:J de 
fe1ta, h9rnologou-', l'lS observa~lles do nobM 
~eputaao podem s~r muito jo.diciosae, mas devem 
ceder diante da autoridade do m~~ogi~tr~do. · 

O Sr. Andrade F~o.eira· come
çará. por ag'l·:ulecer ao nobre min!!tro da. fo.
.zenda 1 oppor~unidade que lhe olferece para. 
voltar a um aEsumpto, de que tratou inciden· 
talmente em seu discurso anterior. 

Tendo de &ltamin~r O> doeuanento~ oBicia.ea, 
distribuidüs á ca:nara,depm·ou nelle.11 com a. di
vidi. do b:\noo Mau~ & Comp., n~ importancia 
de cer;:a de 7. 000 :O~il$,escri pturada ~omo saldo 
em poder de ree~onel\veis. PonderJu ent.ão 
que, figurando ensa quantia, jó. ve.i p~~ra oito 
a unos, nos blllanc;os do Estatb, era ~mpo bas• 
tanta p&ru ser considerad-A como divida activ:~. e 
não continuar a fignr11r ficticiamente como 

· sa1do. quG não era, em poder de reaJ:lOnsaveis. 
(Apoiados.) 

Ora, o e:r.!lme deste ponto 1&1'0!1 naturalmentl 
o or.tdor a consider.1r o estado desta divid.l tão 
gra.ndo, qne é, ind:vidu~lmente · coo.sideratb>., a 
maia avulta.d:L .da nossa. divida acth'a ; e tendo 
de examinar esta quest~,represontantG da na
ção, co111o tem a honra de s&r, defeMor dos 
direitos do• contribuintes, Dão podia. deb::ar de 
referir-se :1.0 facto recente de ae ter ooncedido 
a concordat~ a. ~ta = f.illida mediante 5! o/o 
por ella. otrerec1dos. · . . . .. 

.. Por eas::~ oecaaiÃo lembrou incid&ntemente 
que o íallid:>, r~tira.ndo,-~S& do lmperio, dirigiu 
um ma.nifesto, em qne form~va. do pa.iz o mai:l 

·' .trist1 juizo; r~nunciava. continuar · a fruir 
:nelle d.a$ ~uas regalias de cidadão·; ia procurar 
abrigo, refugio e residencia em p:iiz estran
.geiro; o até depreciava. t.od03 os -poderes pu· 

bli0011 e IOdos os seus coneid1dãos, coÍlooa.ndo-oa ' 
em posição seguramente pouco ~peitou.. 

O S11.. FRANCISCO SollllE :-V. Ex. te~erazão 
neste seajo.izo. O Sr. Viseonde ·de Ma.u&dine 
até que haviamos G'Mto milhares e milha.res de 
contos de ré ia paf'l derrubar um caci~tue . 

O Sa. A:~u)lU.DE Ft.;uEra& observa q~e o 
apa.rte _do nob:e. depub~o pela Bahia, qne 6ra 
entã; d1gno munstro do 1mperio, traduz bem a 
impres>ão dq toda. a popu.la.Çlto desta eôrte cont 
o e.rti.ga? a que ac:aba. de alludir. Niio precisa 
reproduz;l-o na. tr~buna, porque elle e3tá. pr ;
sent~ ?A meatorh de toda. ess3. população; não 
faz ma1a do liue leanb:ar-lhe a. convenieucia de 
reler o mesmo art.igo, e então ver-se-á que 'l 
ilnpressio que n Jsta ócca.sião o acolh&n, ainda 
hoje deve excitar a ~dignação da todo hrazi
leiro amante do seu paiz. 

Contin unndo a aprecur o a.cto da concorda.t:l., 
lembrou ao nobr4) ministro do~ pontos essen~ 
cio.es: ! 0 , o facto d~ haver o procurador da fa
zenda. outoq~a.do hoje uma. conco:dJ.ta, que aliâa 
o seu ant;cessrir não pad1ra. outorga~ na pri
meira. reunião convocada. dos credores dessa. 
massa . • • 

O SR. V liCONDlC n.a P AlLlliA.tiO .i (presirlente do 
eons~lho):-Mas por que? N!o houve n11.!1lero 
sufficiente, e não havi!l então a lei de 3 de Maio 
ultimo. 
· O S.a. A~oa&n.a: FrGUElu:- . • • -po~ não ter-se 

rs11nido numero suffici ente, c clle não podia. 
transigir visto que a lei vigente não lhe dava. 
esta. fa:::ul!lade, r ecordando ainda. o facto d ' ha
ver-se celebrado eata concorbta depois por não 
tet' sido po;sivel làzcl-a na occa.sião compelente, 
de forDnr-s~ o contrato oo uniã:>, de nomear
se adrnini:ltraçã.o e esta funceionar por e1paço 
de tr~s anuos. 

Acrescen\ou que utn. segundo ponto obriga
va-o :1. chamar li. attenção do governo pu.ra a 
con~ordat.a verificada, p1ra. saber o uso que o 
governo pretendia dar aos titulos r~cebidOJ· em 
p:!o!?&lllento. 
Julg.~ que nito podia aer m;lie cortez nem 

m!l.is branrlo, trat:Lndo de aBSumpto qu6 tão 
ll.llament'l interas111. o.o thes·.u~o publico, a.os 
contribuinte• e :~ooa C1•eclilos do goTerllo de seu 
pl.i.z. (Apoiados.) . · 

O orador ob;erva que o debate sobre a casa 
Mawi. & Comp. jai. foi larga.mente discutido na 
ca.ma.ra e no sena4o, ·aand:> sever:tmen.te eon
demnàd? p~b p:Liz. 
N~o ·é preci;u que volte a. elle. Declarou em 

a211 di.l!curso que este negl>ciJ estava cleftinwlo 
a terminal' ·mal, pois g_ue mal começc»-a, Eo 
ainda hoje a89im. se exprune. · 

Mas como foi a.colhida e1;ta reelunação t Es
.p~ra.va !iUe o Sr. uiinwro·· da. "f..zenda. hoje 
achasse outzo.i assentos n~ legislação do pa.iz, 
nós in tereisses pu blicos. nas con.v ~niencias do 
thesouro par~ explicar oa . 'factos, sel!l -ex
plical..os com as pala.vras que leTe o desgosto 
de ou-vir-lhe, parecendo-llie q_ue tudo ll.nanto 
se tem: f eito & ·o melh.ol' posswel, e não . en
c:onLran·do, aellã:o louvores pãra: um fullido que 
in.Toca o ásu infortun.i.o pat'a. chamar . mÜ!eri
eordia., o qual a.j_)ez-a.r dÍMI),. injn.rb, e inaulta. · o 



Câ'nara dos Depliados- tmçresso em 3010112015 re: 19- Página 13 de 26 

364 Sessão em 7 de Agosto de 1882 

•·eprcscn.ta.nte da naÇão que tem consciencia 
dos seus devet·e3 l (Muito l/em, muito l/em.) 

ainda depol$ do formado o contrat:J de unil.o e 
nomeados os admin istradores. 

O orador, como ·todos, tem coração; e como 
todos desejaria. <lo boamente poupar '\O ci dadão 
mode'to ct csrreg&do de serviços, que coub.·;
cendo a soa. posi~lo, conhecesse tamb&m os 
seu.s doverea c CE deveres dsqnelles a qu~m 
inc.umb~ zebr os int)res!es publicos. 

Tel'h o sil sncio pa.ra ta 'S a.etos, e a clle oe 
I·,~mel tct•m, neg:>ndo to:hvia o ~eu voto a. todo 
e qualqu~r acto qu~ em s3u conceito s~ apa.l'Vl 
d!!.s normas re~tnchs da. lei. Não pód' tod:~ovi:< 
dei:u.~ ~e condemn~ seve1'ament'3 a 1ilaucia, a 
ousa:li:>.da.qu. ·lles que t;mdo sidodur:>nte a sua. 
longa ~ida om~s sang-ue~ugas dn· E~tado; que 
ten.!o colhido delle quanto' privilegias têm po
dido obt \r de>tle o Am rzonu ao P ra ta (apoia
dos e apartes) ; que ttmdo a.rr eetl.dl\do os seus 
c~pit;;;ea para enriquecerem p aizes e'3tr·a~g~i
ro~. na hora da d ~sgraça, crn vez do agradeci
moato ps.l.'& eom seus com?atriotas e p:~.ra. com 
o paiz, só e11c mtnm o \n~\\1\o c mo retri" 
but')ão (interrupçno), e n o dia em que o repre
sent:~.nte da n"ção procura t~ma.r conta.s ao go
ver:no pelo seu procedimento, ~ó acha o insulto 
para o eurnprim'ln to do seu dever. 

Não t3m o habito de i nstituir po!emic:1o com 
"quelles que directa. ou indi.rectarnente possam 
feril." os interesse• do Esl.lldo. Afi~nç;> à ca.rn >r a 
qu~ em sun. individualiAad3 jãm~is •<:t•ó. villi
pondiado o caracter de r·epresent..,nt& da n cção 
com 11 ue neUa 'fi[!;uJ:a, po1•que não aceihrã dis
cussão com quem quer qu~ seja. peh imprensa 
(muito bMt) ; m"-S na c uns.ro. ningu":m será 
cap"~ de sutfocar-lne a pa lavra para condemnar 
abusos que prejudiquem os inter~>es do paiz. 
(Mu 'to bem.) 

Nio ha quem lhe faça. callar a voz do patrio
tismo emdef'lsa. d6 interesses que jlllga sagra.
dos, em defesa. de direito.s inauferiveis do Es
tlldo . (Muito bem.) 

Nã:o ser! atirando-se- lhe a balell:~. de mal
diz ente , m&levolo. mllvado, ou que pa.reça. a 
maledicenoia :lVida e armada até. os dentes 
contra o thesouro publico, que ae lu de faze l-o 
calla1: e S1lpitt>-l' '~ voz do patriotismo. {.Mtlito 
bem ! Mui to bem ! ) 

O Sa. R4'1'1SDOI>A : - Tudo isso não de,
troe os serviços que o Visconde do Mauà 
prestou. . 

Foi um hon;em infeliz, mu ó um homem de 
bt:m. 

O Sa. ANI>IUDE FrGUE:rnA rnantem em tod(l 
a aua pl' nitude as proposições que em ittira, 
ain.da mesmo dep~Jis das e,;plicn.t;l'líea do nobre 
milliatro da. fat. end<J. · 

A primeira proposição foi que a concordata. 
con cedido. D. casa Maui & Comp. nio fôra. 
legalmente vr.tMla., vis tQ que o prooesso pelo 
~t,ldo a que hl.via chegado não a.d.mittia, antes 
exclaia a. concot'data. (Apoiados.) 

O Sa. PAESrnENn DO CoNBELilO : - Mas o 
poier COJllpéten te entendeu diveraamente. 

· O Sa • . A)IJ)RA:IÍ:m Fracr.xu per-gunu como 
responieu o governo a este ponto : gue os int'3-
resudos entenderam que · deviam ftuer o coll
tra.to de concordata. qua.ndo bem lhe~ pa-recesse, 

Ora, si os particllb.res ti..nha:cn a fae nlchde de 
~equerer o qu., entende,s1m, o poder e:~:eeu.tivo 
do seu pau, o honr:l.llo ministro da fazenda, o 
thesouro publico na.cion ·1, o honrado procura
dor fis~al que o rBpresentou llO contrAio de 
união, em vit·tude de instrucçiío q·llG rec~beu 
do governo, tinham acaso a faculdl'lde de re
querer ainfra.cçil:o manifestt da lei 1 

A que e l_taào chega:nos ! O 1ninistro da i1~ 
senita. julga q_ue por conven\encias de pa: li· 
cnlar ·s póde ir pera.nte o poder j ud.ici.ario l'e
q uerer fr <DC<\ e bru tlllmente a infracção da lei 
expressa ! 

O Sa. Pa:tstoJ~sn: no Co;:.;sELU:O : - O ~~~~tll
sentanto d :l faz ~nda adheriu, não r eqnereu 
COllsl :~.lg'\ll\a. . Cornp~receu e n!io se opj)OZ it 
concord:.t~ pl·opo:<ta e aceita pel& unaniro.idHle 
dos credol·es. 

O SR. ANt>I:UI)J!i FtúlUI!!IR.A object.s. que ha .um 
requerimento dA um íallido para que se con· 
ceda :.t coo.~ordata. a f-zenda comparece pe
rante o poder judicinrio requerendo, e que, 
portao to, estranh1 que o Sr. ministro da fa. 
:<~enda. dig11. q~e ? _goyerno não r equereu pe
rante o pOO&i Jndtc:arro. 

E não ll·emeu. ao nobre ministro a rnão 
qu •nlo escreveu es~as inetrtocções em que o 
'\Utori~av& 3. iunccion~r em um acto m anifes-
tamente iUega.l ? · 

Este é o po.G.to da aecus,a~ão que o ora.dor for
mulou. ó Q.p<>nto que subsiste e a.qu.e o hon-
rado ministro n ão re"pondou. . · 

O SR: P n:tstDl!:NTB no CoNst:LliO :-I\1'a.s a lei 
de 6 de Maio perl)lit t.c . .• 

O Sa. ANDilAilE FrGU&uu :- • • • . fazer con
cordata-pergunta o orador, interrompendo o 
a.p11rte-depois d':l contrato de união. Nilo é 
exacto, ain ta hoje exl~Jllin.ou e nib encont1·ou 
lã: Mmelha.nte a.rtigo . Ao con.tr:>rh ~h.i é ex~ 
pr&Sso · que a concttr.:lat!' só ~erà Jogar noa 
t~rmos do codigo do commet•cio. 

O Sn . Pm:ato!ls'tE DO Cor~s'Êt.RO :-Mas o po
der j udici:1rio a.pprovou. 

O Sa. ANtl\Ao:rr: FrGUBIRA r esponde qu:! S. 
E:s:. é quo não era eompet~nte para tomar 
p.'\rle em a~mcllú.nt1 ill~gali.iade. 

O ~a. PA118tDENU: n~ CoNSELHo:-Niio de
cidi cous:~. alguma . 

O SR. ANDli.ADit FrGUEIRA:-Decidiu, man
dando o proeUl' tdor ds fazenda tomar · parte 
nesse · aeto p!lrfeitamentc attenta.torio do co-
digo comrnercial ! · 

Ms.s o que foi alli fa.zer o r-rocurador da f.a.... 
zenJa em nome do poder executivo e em obc~ 
diencia das iust\'ucções'i Eis Ull19. s~gunda ques· 
tão que aa eXjilicaçõea do n obre ministro sus
cit~~.m e que não póde deinl' de discu.\ir muito . 
miuda.mente, por~ue não só envolvem ma.is de 
umà questão de dll'éilb, como envolvem sobre 
tudo 08 :ixlteresaes_ do theaouro abi oompli~ 
cados. · 

A proposta ·.'fui ta pelo f:Lllído e~tabeieeia 
que a ca99o bancar~ propunha-se a :fazer con
cordata e:om oa seus credores, concedenilo~lhea 
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44 °/0 do p:lSsivo verificado em litnles denJine- ( O SR. VrsOOlSDJI DI: P AnASAGtr.i (presidente 
nado~~~ções da companhia ptt$toril e7 "/o 1 do conselho) :-Noo n. deu, llO.In r. dl!oria, porque 
em d1nhotro arrec&dado em. nome dn massa do não receben cousa alguma. Qua.ndo receber ha 
banco do Brazil. de da1· pela quantia que receber, .ficando o fal-

Era. porta.n tí) uma proposta· de concordata, 1 ido res ponsa.val pelo resto. 
concor?ata q-ue_ pa forma ~n. legisla~ eendo o Sa. ANDlUJ>& FIGUEmA. diz qua o nobre 
cumpr1dA, habtÚtava o ftLlhdo a cons1d:r~r-se ministro está fazo.ndo uma. àistincção de íial de 
e:tonerado de t<X'la. e qualque~ responsa~t~tdade ca.L'torio. 
para os credores e :l Nquerer a sua rehahthto.ção · . , . 
pero.nt~ o tribunal !eJn d ·pende11cia de quibç~ O Sn. Vzsco:;PE _DE _P ~RANAGUA (pr~sidtnte 
especial, porque o eumprimenlô da coucord:l.t) do coaselho): -São op1mõ~s. 
importa a qu tta.çito. 0 SJL, ANmU.Dil: Fr<:rl!EtM niio emitt~ 

Eis o t1ue diz o codigo qu ~ 8e ~cha. em vigor, opinilío: cita. o artigo e:s:presso do Godigo do 
. n1to alt~r.\do nes\a. p~rte pela ulti Ol(L l~i das Com.ncreio. Na. proposta do faUido não est.i !l. 

c<>ncord ttas . cla.nsu)a. da r •<p:>naabilidad~ do resto da di-vida. 
Si os credores aeeit:a.l"3-m esb ~roposh., qno.l Mas a clausula, como estli, não tem etf.Jito, 

o a l :ancP, qnr: póde M· o voto do t'cpresent~nte prim_eiro. porque ê va.gs. ; scg!l~do porque seria. 
da faz~nd,, ~ prevtle;par o thezou\'0 em. pr ·\lu1zo dos cr~dor_,s 

O ah,nce dee·c vot) não póde ser s : nlio iden- pa.rticubres; ~ si ello. tem elfeito, importa dize1· 
tico ao~ dos d e!Uais credores. jato é, s i s:: trata qu.~ o represcntan\e da fa.zeuda.de11 e tirou qui
de uma conco_I"d<\ta, a quitação ficou implícita.- tações ao lllCBIIIO tempo. . 
ment~ concedid;~. na cone ssão dl concordata. Quanto ao aegu)ldo ponto d~ qu~ se occupou, 

O theaouro niio tem nem pódc ter o direito isLo é. o valor doa títulos, o n9bre ministl'O não 
d~ ho.•or ~esto alllum, por·que 1\ãfl tem, nem ~aotou idêa. 
podí. t ter mais di.nito <\ ue os particulares, se- Aind~ provocado pelo orador em :tpart~, não 
ria uma ímmoralidade, um e!lootlionato rerer- cli~e qu;~ol o.pens .. uen to do governo. E esla ê 
Yll.i'-SG o thesouro vantag.ms qtte não collberrun uma. q~Gstão seria, '!)orque estes 44 °/o recabidos 
aos outros credon~ a.lli equiparados a elle rla. cas!l rept•esentalll uDla quota avultado. ; o e 
pala lei. · praeiso que o governo digll> qua.l é o pensa-

Ora., si com efl'eito o :1.eto é uma concordata mento que t~m formado do valor qu~ esses ~-
:\ consequencia é que ll. cac;a b me a ria ficon tulos representam. 
exo!ler>.da., não cal."ece <I e f[Uitagão ~o .tbeg )Ul'O, o governo podia &.o.torizat• a concords.ta. e G 
e com a Slla. concord3.t,,_ ~u~pr1d~ ~ra. ao the- recebimento de Si o/

0
, s~m tet• feito um prévio 

~lli'O requ~rer a. r~hab1ht.:Lçao. 81 e concordá ta. estado do valo~ d ~ases titu!os, des i e que esse a 
nao ha. fugtr daq_ni_. • . . títulos rep~esenta.m 44 °/0 sob.· e essas 51 •; •. 

Mas o nobre m.m1•tro 1nstst1n em que o pro- . . . 
cnra.dor da. faxenda dea o .seu voto com uma O nobre mlllle~ro lendo-nos urna. caNa do ge-
re ;alva dos interesses da fazenda.. . rente d 1 casa falhda, teve" bondade de dech_!'ar-. 

nos ~ue esses tituLa são computados em JO$, 
O Sa. PRE!!IPENTll »O Co~s:t:LliO: - Essa isto e. 25 o/o do seu valor. suppon::lo ser~m as 

cl~usula. fot homologada.. acçõe~ do 200$ ; m~s 0 om-ior costuma acom-
0 SR. A."inRADE F muJIIRA:-.... e qnalpóde panh:l.r as cotações da. pl·a.ç~. do Rio àe Janeiro, 

ser o alcn.nce juridico desta. resalva. f Em pri- por um habi to velho que c:mtnhiu de DoCompa
meiro logar eUa. està cóncebid1 em termos nhar o m,virnento eeouomico c financeiro do 
va.goq. porque n~lla se diz 1'ese•·,a.rnlo-ss os pai:~:; e póie asse\·orar n.o nobre m.in.istl'o que 
di'l'eitos ela.: fa::enda e niio se diz peZo 1'1Wo d~sda que voltotl da Europa ainh não viu co
que 11a.i d~s 5 •f o offerecidos aos 100 que a casa. tada.s as acc;ões d'l Pastoril,G é informado de que- . 
deve. Isto cstã. na concordata . Na: sentença o .na prJ.ça ellas n!o _tem. com. efi'~i to cotação al-
orado~ não sabe po'l.'que não viu; mas nJi.o põile guma.. _ 
referir-a~ senão nos mesooos t<~rlllQs · Por cons~quencia es~;:··apreciação . de íact& 

P ergunt& agot•a. o orador a uma camara. illus discorda· enormemente da a.p1·eciação que o 
trs.d:~o e em grande parte constituída ·por homans nobre ministro aqui leu . 
formados em direito, ei 611 tas phr3ses vagr.s 
podem destruir o voto d!ldo pelo ra~resentanle O Sa. EscB.àaNoLJ: TAUNAY :~ ?tfas a. compa
da fa.zenda concedendo a concordata ~ Pots oon- nhi:\ tem uma b11e real, aâo &s terras que 
corda.t<> lllio equivale ex:~.ctacuente ~ part~ de di- algum valor devem tsr. 
re~tos? Podem estes termos destruir o etfeito do O SR. A.r."DRADE FtGU:&IRA deve, porém. pre-

. voto primitivo da "concordata ~ Por certo qutJ venir o nobre ministro de que, si S. Ex. se 
· não. Seria o e$$e et non e$$e ; seria .o proau- guiou por informações da. c;a!& f.allida para au
rador da fazenda conceder e negar a eoucor· torizar a &.eeitação da concordata,, S. Ex. J?ão 
data ao mesmo ·tempo. foi. prudente, porqua, aeDl querer ll'rogar ln

Port:mta, on aquillo foi coneord~tu, e a re. juria alguma liquelle cidadlo, nem tambem eom 
salva U<\da vale ; ou nio foi, e entlo a resalva isto querer incorrer na pecha de lll&lVIIodo-pôde 

·. poderá ter o alcance que o nobre mini11tro pre· attestar ao nobre ministro que aqueUe e~~irito · 
to.nde. . . . . . está. hoje iuclin:\do a exagera~$; pda 1dade, 

Mas, para que não valha CJIXlO concordal.lo, que rnult&a vezes desenvolve usa. faculdade na 
ha de -valer como quitaçi':l·; e. si vale como qui- alma humana. pelo infortunio e quiçá. pelas 
t:\Ção, ondn ~ lei _que autorizo~ o _proeul'llodor a, neceeaidades da au.'l. posiçio, aque!le eapirito 
fn.zenda a da:r quttação ao fallido 1 . . . n:t03tr~~o-ae propenao a e;,;agera.ções. 
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No balanço com que e.atrogou a sua._ casa, 03 
objectos tinhs.m t!ldos um valor; o'QJ&etos no 
valor de 40.>:000$, como a fazenda Sapopemb:~. e 
.outros no da 200:000$ como outl'llo fu·~nda na. 
provinda do Rio de Janeiro, ma.l alea.n.~l."a.m 
50:UOO$; ::1. p:imei<a, po'"qne a. se~nda, como o 
orador sn;>põo, ainda. está po~ vender, por não 
ter achado colllprador- por prJ~o algum. 

Já. \"ê o nolire ti!inistro qu!l ha. e:.:ag8raçõ~s 
de,-idas a c~ousas que o orador não inves
tigt\ . . . 

O Sn. F. BtLISAa!o:- En o valor por qn~ 
esse! bens e ntra.•am pata ll. musa . 

O Sn . .ANDt\.\.D'E F tGtrEIR.\ resp, ndo que a. 
que~tào ó que aqnelles valores não eram reaes; 
a.saim como as s.eções da Pastoril representalll. 
290$ e não tem valor alg-um. 

o Sa. E sclt.\.GNGLL"ii TAtlN.>Y:-0 qu& e ver
dade é que foi llm grande infortauio. 

O Sa. A!WtUDll FrGUJ:tll..l. diz a.o nobre dep11-
t1d.o, que o interrom~e.que para a.oga.ri~r a re
p utaç~o de bom rnoç:>, não carece de 1D.t~rro
p el-o a todo o momento. 

O Sa. E~OaAGNOLL'E TAUNAY:-Não apoiado; 
en n~o quero essa re!1uta.ção, mas estou no meu 
direito de dar ap ... Nes. 

O Sn. Á.'IDil.Al>E FIGOJtlJU. dh q_ue não esta no 
seu direito de dU" apa.r~es, porqu l o regimento 
nlto permitte. 

O ·sa. EscaAG:orOLLE TAtrN.~Y:-Ninguem me 
póde prohibir · qu' eu. 1evaute a minha vo:t a. 
favor de um infaliz. 

O Sa. 'R.A.TtsBc>!u:-. ·'· e depois o juizJ do 
nobre deputado não é infal!ivel. 

O Sa. E~JCRAGNOLLE TAtrN.u:- Apoiado . E 
:~final não se trata de .ttm b~~ondido . 

O SR. A~'DP..'I.l>E Ftotll!lmA . por maia uma 
razio chamará. a. Mt~nção do gov-~rno p~r.t 
estiloS acçães, de qu1 o th<lsouro hoje é o ms.íor 
possuí dar, em vista d' eoneord tta. 

Nlo sabe si esta companhia, que t ?JU por 
objecto lerra.nos situldo; em· nrn pa.iz estr.on· 
geiro, foi org,~ niznda legalmente de aeeõrdo 

• com as leis do Ropublica. 0l'ienl~l ; é um ponto 
a. ~vorign3.r. 

Nã'l.l e em vlo que eh11.m:t s. attP.nçã:o do go.. 
verno pua. este ponto .~ porque o · gerente da. 
eua. bancaria fallida.te·ve n h·,büld.ade d~ fune
ciooar nes ta côrte por bl.rgos a.nnos corn casa 
commandita.ria sem ter um contrato legalmente 
constituilo ; e <J.U&m ll';\'e esta facilidade de ne
gociar n'uma pr.~ça .snb uma razão social se:n 
um contrato legalm ~n te constituído, segundo a. 
legislAção do paiz, póde bem. ter fandado Pasto-· 
ri~. em pai:z es t:angeiro, 119m ser de aceõrdo 
com a. legisl!l.c;lí.o desse ps.iz. . 

O Sa. RA'Ct!IBON.ol.:-l!!Jo era em prejuizo dos 
proprios s:~cloa. :: 

O S a.. ÁNI>ILI.!li: FtGo.snu diz que ai fosae 
possível aceitar o ayetema do nobre ~eputado 
de hnçar o e3quecimento •obt•e urn gra11de 
de!astre. a ques11~ seria outra ; ous está. .no 
u:) sett direit&,desde que houve um& concordata 
mercantil, propOIÍI& j:z.dicialmente, e de ide que 
o thesoouo a aceitou e o gover= a. vem defen
der como fez o nobre presidente do eonsalho. 
está r;o s ~ u direit? de disc11tir ~olll.o foram a.t
tendiclos os direitos d~ nação. 

Não rem chura.r lagrinns sobre as dosgr:ças 
de ninguem; vem defender os interesses .;a
gl'ados do thesouro ; e no dia em que esta ca~a 
fosse convertida. em uma. o:J.Sa de mi oer.ioord.ia. . 
par"' cborar desg-rJ.Çns alheias, o orador aebria 
logat m:t.is a.,1roprh do para. o fazer ào que este. 

o Sa. E~cRA.G:so~u TAU)IAY: -Não faz mãl 
que se ouça. ao menos ama. .vuz em defesa de 
um grande iníortanio. 

O Sa. A!i'OR.~oz FJ<Wll:mA pede n o-n.mente 
ao secr nobre collega. que não o interron:tp.a.. 

Eità doento e veiu' D. camara hoje simples
ment\ pll.t\ !lurnprir um do1oroso dever . 

o sa: EsCRAGSOLLlli TtroN.lY : -Eu j:i, pres
tei a. devida. homene.gcm a. V. Ex. V. Ex. pe-
rante e. lei, e irreapondivel. . 

O Sn . ANDRADE llrGG:l!!Il\A cont.inuanilo per
g'liiit:l.: desde que o tb.esouro vai ser possoi~r 
d.l ma.tor somm:~. d \ aeçõ~s &quelb. ~:ompanht.a; 
dcsdG que esta companhia tem por objecto a 
Cl'l;t.çáo de gado em p liz estrangc1ro, o cj_ue pre-
tende fa.z~r TJ g-over;nó '? · 

Vai liquidar a ..ocieda.da para apur~r o V3o!Or 
r ea.l 3ella e receber o pagamento da sua con
cordata 1 Vai.vendf!Us acçõ~s,logo que te~h~m 
col~ção? Va.t r~~querer a aep)~~em pMt.il~lloS 
das fazendas gue f1uem obj'!cto d~ compll.zmb! 
Vai &dminiatrar a.s fa.zenda<;~, cria.r ~do, no
mear capll.hzes, etc.~ 

Sã:o questões ca.pita.es quo int9ressam o E•· 
tado, não ao ftnan~eira. como politicam~nte e 
que nãO podem deixar de. ser discutidas . . 

Aponto~t como ob•taculos .no proposi.to de 
mostrar que o govert~o. podia ter e~ta.do fazer 
a. concordata., porque sl o governo txve••e p01ra 
e sirn!lleslllente segoido O$ termos ds. lei com
mercial, r ejeitaris. a. concordata., requerendo ao 
poder judicial que executasse a liquidação d:J. 
ma.asa, fi~ndo O governO llltUrllolmen te exone
rado de tJcb esse trabalho, recebendo o rateio a 
que tive.sse dir~iiO . · 

Es~~oi~!>~9. que propoz era, portanto, por 
um !'idoa.rgum~~nto contra a deliberac;à:'e to
ma.da, 'f>O~ outro la.do pon toa de in t.:ll'"rogação 
que o orador sujeitava á consideração do go-
verno. · 

Si eslai a.oçõ~s ~m. va.lor, devem s~r raa.liza
das. Porqua m !iO ~ P~l~ vends., no. pr~~oça ellaa 
não telil eotaçio. 

O Sa. 4"PR..U1.& FtGCTtWU. pergunta ai o ea
ta.do ulio fica hoj e, pel~ coneordat:l, subrogado. 
nos direitos dos antigos socios I 

Ficará com dil'$it3 o go<"er!lo a fazendas no 
Estado Oriental, ern commnrn eom o• outros 
ct·odor~s. Or'a, o governo com interesses tão 
imporbatea repreaen.tados no valor de . • _,._ •• .• 
3. 000:000$ em acções, llio póde abandonar •e
m~lhall\e 8Qm~. Ih de ía.zer administrar 
aquellaa íuenda.:l e. m.anter a aocíodade~ 

O SL. EsoaAGNot.t.E T,~.u:r;u:- V. Ex. ó in-
1lerivel e irresp:.ndinL Entret\D:t;o, em um 
gra.nde ~gio comó :>!j. uelle era. imposaiv•t 

. estar destnneh:a11.do algt.nll!llOl!. 
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. E~tará terminado o pro.~, p~ra. que &e ~osst.l17 .. 0~0:000$, o orador concoràa com S. Ex., 
liq n1~r. vender as terras que fazem o obJecto íehc1ta pelt. entrada nas arca1 do theaouro desaa 
da.liOCledade 1 qUI.Iltia. 

Eis queatõea que o poder logisl:üivo carece . 
ter conhecimento, e sobre que o nobre minütro 0 S~ Pll:.uml!IITB D? CoNuwo :- Quem diz 
não disse palavra. · qu&&xtate os~ qa.anua 1 Eu li wn trecho da 

Cumpre q~.~e o governo tono o. resp~nsabili- carL& do fAlbda e V.· ~X. não tem o direito.de 
c:de d"~ cooaeq?encias do a. : to imprudente que emprestar-me propos1çoes q u_o_ eu não profem •. 
colllme tteu,_ a.ce1tando uma ~oncordata que não Ç S.R. ÂNOI\ADI. FrGu ErRA pensou que S. Ex. 
estudo~, CUJII;S .~naequencu.s não previu, sem fazta ~ua. a. pl'Ofl?il~o. mas d :sde que reclama, 
ter verttleado qual o valor mat3rial ou v.:n:•l mantem o quo d~SSa wbre ease trec.b.o, e acres.
d:J.S acç6as que recebeu em 9aga:nento e ao cen~râ que a reduc~o que houve .olo pódeser 
preCJ:O .par. : attnbuida. à. mol'llt<ll"ia e a adori.nisttação: a 

Dm.a o orador que o governo só tmh.1 o di- carta o d1z : - furam credores privilegúldos 
rei~ ?e ClliDprir a l<~i, fazendo com que os quo liven.n; de liqaid.!r seua creàitos á propor
adrnmiStra.dores da massa, nomeados a llt:~.is de ção CJ.UG ee1.11.m .vencendo. 
tres annos, cwnpriss·em com seus deveres r~-' Na occ..silo de requerer a m?rai.Ória,na oera.-
qaerendo por meio de seu a~nto. ' sião de requerer a f .. llencia e ·té a concortUta 

No ~eu p~imeiro di.scuno, respondendo a um. tinha credores pril'ilegiad:>s. Na ta tem rom ~ 
a.p~r~ do nobre ministro da :fuz!nda, qu e ~e ~Jtuini<traçlio que pudja nach ter feito para 
follcttava. por ver- entrar pa.ra o thesouro a tato· 

. quanti.~ de ~:000$, qns aem a concordata nio Dere accr~s~entar por ultimo que quand : disae 
entrar1aro, "'sae que essa qua.ntia devia estar que os adm~mstr tdores da >uasM n .í.d.1 fizeram 
h~ muito tempo recolhida, poi• ~ue o ' admi- porque n'io.ll61P11.1.m ra.t,io ulgu~ , e q_ne não 
mstr tdores da mass:1 havuuo-n ~ deposiLa.do t .nba cumpr1do seu_s _deveres, re!erw·a~ qxclu
nos b~ncos. qll-tndo; s •guodo a let commerci~ stvawente a~s lldmtnlstr.odore.s nom, ados pei.11 
desde que u liqu dava 5 •/o do pasaivo, isto credores; nio s~ referiu ao .dminiijtrador qae a. 
devia ter sido s.nnuaciado aos cr&<Wrl!ll. re- C38.> leve d ·sdo qae, ha cerc:1 de 8 a.nnos, foi 
cebendo o tb.ersoaro immediat&mente f! que lhe adm,ÍlÜ:!\~ad~ pelo gerente. . . 
deresa ~ ea~r e que llÓ agora vs1 · aer re- E aabdo que dtínnte a m •mwna quom di-
colhido. rigü os negocíos fui o g.:r ~nte da c tslt.. Esu 

O nobre presidente do conselho acha . que é m~l"'tori& durou tres· a.nno~. ~ dep:)i.. doU ·. se
ama fortuna rece'her o t~ ·souro e•se 500:000$, gui~.fle o pr~c~~o~ f.J.U··n cia, p •I" nit . ter sido 
ma · nio recebeu, h:~. ma1.1.1 ~tnpo, por culpa do pD' IUV !l a hqutdayao unran te e8S) tempo. A 
governo, q•1etend:n•gente perante o poder ju- falleoca d11r. \1 cerca de u :n ann·•, ~nbs de 
dlciado. não f ·z o recolhimento a. r.tzio de 5 of0 chegat• ao lerm:> de s > nom2ar~w os ~ dminí&
on. d ! 1 °/o c om o juro aceumulado, dai:undo o tra:lores, e teve então pr .. cur dor ii.scal d;o. &ti& 
dinh~iro íór!l. du :ácas do tha -t.:uro. · roiiSS 'o o procurado1· &:;ai dos fc1 t~a ...a f ,z nda, 

Oiz quo .crascentou, que nestes termos oa o honra.dl e digno Sr. Dr. Fr-lllcisco Vianna. 
admiaistradoms d·t xnaosa tinham {unccion;r..:h Este funceionario IIIO&trou-lle zeloso, n:!o ~ 
dar:~nlo trca annos; e o nobr~ ministro da :fa- no que respeitava á e <cr-it tur><çio da. casa ~IH· 
zen<l!l. vem h 1je diz •r·n03, lendo uin offieio do d:~, co~o mes:n~ em promover a cobronç~<, em 
g-eront'3 da m&~M fallida., que o. admin.ialnlçã 1 gar.1nhr os dtrelto! d~ mas1a, ern aa•egurar a 
foi ~ f·!cunda (\UI! desde a mora.toria. em 1875 ••aa re&l.izaçlo. O orador póde dar disto te<te
ate o ~i!' em que foi hom logade. à. concordata., Il!llnbo, por q~e m11.is. de uma. vez teve d ·• int-1r· 
o·pa.ss1vo quo. ora d.~ 88.000:000$ tinhA sido re- nr nos neg:•clo• de.s<a massa, o achou-o sem
duziclo a. f7.000:~: pre -vivamente interessado em suas· quaes-

Não ~ pdde dizer isto impun.emente em um tüea. · 
parl~mento, qu.e é -ouVido pela praç·1 do Ri.o de • Or~ àaran\e esses petiodos. O\ el'edorea pri· 
Ja.netr;>. nle&"~ados começaram a. receber o se\1 deb' to, 

· Ne;-ta praça ninguem igno.-a que a c:;sa redu~n~.''llli'?l o pusi,·o ; IWU!, q~:o ao 
M9.0a . nunca. teve o passivo, nem o actiro de pa~tvo aaJet.to a concorda.ta, não poota . ter · 
&J.OOO:OOO~· ; que esta somllla. não pa.ssll:t de ha.ndop ,garoonto ·olgnm, por que o Estado,·um 
jogo de escript&, ontre a call:l matriz e as fi!iaee • dos muores credores, n ld& recebeu. 
quo era· reproduzida dn.u e trBI! vezes co.no ca:: Por conseqnencia o que. o or:1dor diria a rea-
pital. peito dO!I .adminietrodor~s é rigorosamente ~x-
. Todos sab~m que o •eu cnpital foi formado act-J : o que elles fizeram foi pre .,ara~· o a.rranjo 

com os d stro~oo da desgnçada. liqu1dação qae final da concJrdatt., e, seguodo conet.'u ao · 
o gP.rent~ se eomprometteu a !.r.zer c!t.'casa on.dordepoit queaqllÍ fallou, tirar .a s ut.•por
Maná, Mac-Gregor & C .• que~ pag~u aos centagtDII, quo udar.nn em cerca d~ 70:000$ 
credores, e em qail hoUV3 enorlll8 reducçio do ~ Clda um. · 
debito. :Mu.s o gr&nde principiO' do nobre mini.atro 

.Esse Pa&:'iro é .inteirameo.te ph:zttnstico. f>i ll,UO · tudo ia to ae fo~ eom. o melbor aceôrdo 
Deade que o pas&!VO da c.aaa nio o.ttmgis. easa posatvel·e n~ melhor boa fe d01 malldJII. O 
cifra. é claro ·que, o llllÍCO trabalho !li simpli- orador D'lio pód~ C)Dcorda.r com S. Ex. em se-
1!;ar a eacripturação, reduzindo ó-pP&ivo a sua. .melha.n\e coneetto. 
citra re·•l ; JDls si aiDd·t assim o no'tire mi- •Admitte qu9 os credores ·partieulares, aquel
ni•tro acha. qlle aliquidflçiO foi magt}~~ca, em les que, ha . oito an.110s, fora.m victi mas ·dpta 
Tez de .4,2 •J,, em ve~ de .88.000:00ll$ foram ca.tutrophe e vicriws -pelo menos tão digaA8 
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de oommisera.~à:o como o úllido,tendo psrdido a 
e1perança. de salvar qualquer couaa. mais, acei
tassem a concordata, no que pro<:(ldera.m com 
senso ; mas o thesouro não tinha. o direito d~ 
infángir a. lei, de íaz 'r uma. concordata com 
inú".1cção da lei, porque a.ntes de tudo o seu 
interesse sllpremo 8 torn:tr a lei a primeirn 
lição dos governados. 

Ainda que fos>e ):)l'I!Cillo sacrificar os seie 
mil e tantos contos, que esta. malfad·~<ia dividn 
représenta, para salvar ulll:< lei; ainda. que fosse 
de ordem seceund:uia. o nobre ministl'o devia 
fazel-a, poJ."que, quando viesse ao parlaméuto 
e colloe3SS) a quostão entre esso projui%o e o 
r esp!lito da lei, ner•l uma võ:z: ser1a. capaz de 
levantar-ae para dizer-lho senão que devia ter 
sacrificado a. divida. e salvo ~ lei. (Apoiadns). 

De· 'ois o thesouro ~r a u1u credor C{UB estava. 
collocado em coildiçõe:i muito cs?eciaGs. 

Em primeii•J logar re.;>res •ntava. por si só o 
terço do p:lSsivo: couegundo lagar, é um roder 
po.blieo, q11e p61e esperar o \)a.ga.mento. 

Podia, j)ortanto, não aceitar aquillo que os 
p;~.rticular ~s eram obrignd os a. aceitar , 

·Se o the>ottro esaerou seis a.nrn •, se essa li· 
quida.ção tarn ~ido tão morosa qUG até se espero\\ 
pela retlnião das cama1·as. afim de votar-se uma 
lei que f:tcilitasse a. conoord ta. porque n:1o es
perar maisa.lg um tempó adro de que essa com
panhia. pa.st->r il pudesse da.~ aa su;l.S acções um 
valot· qualquer, que serviase de base a acei-
tação do governo'? · 

Ainda mais urna. con;ider:~-~ilo quo não deha 
de ter p~so: si o nobre rniniatro ent~nde que 
com a c-:.ucord:-.tn. conc;d ida. n iio sa deu quita.
çiio ao f,tllido. n c 1naequencia é que S .. Ex. 
~i11d~ considera. o the~ou.ro Cl'~dord"} cerca d : 
3.000:000$. Nsta.nte dos i.000:00..~$00 · •. · 

@ra. si S. Ex. tinha e >peranc;a. de receber 
este resto, cujo po.gameato resalvoll, dcviólo cnn
a~rvar intogralment~ o. l' ' D.•limento para J.'ece
ber a to t.alida.de em dinheiro. 

O nobrJ ministro da f:u:enda, l~ndo um:t. 
éxposiçAo dG revr -s~ntante da. c;l.Sa. bllncaria 
fallida., fez ao seu a.cto d~ autorizar a. concor
da.la uma accusação gravi sshna ; pois. si css' 
ca1~ tem ainda baetautos · recursos pn.ra p 1gar 
integralmellt'l o se11· passivo, como é que o 
g.;verno mandou aceitar uma concordata de 
Si ofo;1 (Apoiados.) Assim S. Ex. pOu.j:lS.rt:l o 
pleito, que o ora.dor assegura que o go-;erno 
va.i t~r, robre os ofi'eitoa d:ssa. concordam_ 

Ten·io assim t.preciaio a r2spostn d> nobre 
ministr., da faz~nda, t'[Ue sente muito dizet, 
niio o ~atisfez , devia approveit:•r a. oppor~uni
dade para NspondeL" a.o diacurs~ em qu~ s. Ex. 
eonaiderou as emendas do. opposição; ma.s o seu 
D.obro collega o amigo, deputado p3h to dis
tricto do Rio de Janeiro, o fez cJm tal vsn
te.gHn que s~ri a. tem~ridade da. eu~ parte ~ccl'es
centa.'t & resposta. d -, S. · Ex. qualquer con-
ceito seu. · 

Nlo. pócie, porém, deixar de dcploral." que o 
Sr. llllnietro da fa.zenda não . reap~itasae baatan
tem&nte o seu pn.s$ado, ate no ponto de v:ir a.cj,ui 
a acusar o partido conserva:ior de havei' aW.cado 
as franqllias provincises com a lei de interpre-

. taçll.o do acto addícional, e com a lei doJ 3 d~ 

Dezembro, quando S. Ex.. devia record;~r-se. que 
foi mui digno ministro da. j ustiça do partido . 
cons~rvador, e estGva no poder nada menos de 
dous anno~, e não propoz a revogaç.io destas 
leis que significn.vam t:IÍrL'ln'bo atlenta.do aos 
seus olhos. · 
· S. E :t. nl!o r~speiU> o seu possado, antes vem 
hoje ac•·usar um pa.rtido de que fez parto, em .. . 
que figurou, e de que foi unni;;troda. ' ju;tiça, 
sem se lemb1·ar de [·rOpor a revogação d e leis 
- tiio funestas na opinião de S. Ex. (Muito 
b~·l;~! muit•; bem.!) 

O Sl". Visconde de Pa.ra.n.a.
guá. (1niais!ro rla (a;; tmdA) obsEt·vo. que o 
nobre deputado não trouxe seguramente a liu.a 
ultima consideração par~ · fuzer-lhe u!lla c:s.
probraçiio. 

Quando enunciou algumas considera.ções a 
respeito d:\ apre~iação injnsta do seu illustre 
colllpnnlloiro de deputação, foi protestando em 
nome do pnrtido a que eabe o maior q~tinhão de 
ra8ponsabilidade no l~ngo periodo da 40 annos, 
G!ll que disse S. E~. te1· predominado no im
perio wna politica de mentiras e dé per.fidia.s. 
Si o orador, portanto, mili tou nesse partido. o 
que não nega, zGJ.avD. melhor os inte1·ess1s delle 
protestando em eeu nonw contra .uma asserçil:o 
q_Ue . O feL' La. . LU:J.ÍS profundamente do que aO 
p:u-tido liberal, que, paréce-lhe, se pr~urava 
ferir. Di;se então q,u~ si tnl asserção podia 
ter a.lgnmn prQcedenelol seria contra. o> que,pels. 
interpretação do acto aadicional e pela l ei de 3 
de Dc1.embro, procurando dar ma.i!l fo.r: ~.a á . 
autoridade, : ha.r..iàm cerceado as .fr&n~tuezas 
provinciaes e sequestrado n. l iberdade indivi
dual. 

· Nilo ' 'ê, pois, o · :ou~~~. o.iide mole~t:1.r-se o. 
nobL"e deputado' para leval~o a fazer-l~<i uma. 
c:s::prnoraçio. - Essa.s retaliações siio :inc:onve
cieutes. 

O pt·ocedim.cn to do Ol."ldor e o de nluitos do 
seus ami:~s quo hoje lUilltalll nó partido liberal 
foi. p 11blico, pa.rls.m~!ntar. Tiv<:lram moti vos 
pa.r;c se~l'llrem-~e d03 que, auppuah3ui elles, 
não interpl'etavam convenie.utemente os ijenti~ 
rneo tos a as idéas adiantadll.s do paiz. Flli uma 
scisio oolle.·.tiv:l o não individu31. 

No terreno oru que se ooUocaram chegaram 
a am accill'do, e hoj~ fNem parte do grande 
partid() qu$ se acha em maiorh na nação. · 

Insis~iu o nobre deputado na censura íeit&. 
ao governo relativ.,.mente á. concordata. Mauã.. 
Par~ce-lhe, p-orém, que não C()nseguio. mos

. tre.r a. illegalidade do acto do govel."no ero vist!> 
d:\ lei de 6 de llbio, que autoriza o que se fez. 
S •. E:s::. conf11ndiu a concordata com a quit:.ção, 
que ali;i.s o governo não aatorizsra. o nem o 
honr:lodo proeura.d:>r fi., cal concedeu. -

O honrado deputado, insistindo ainda s.:>bre a 
conveniencia. de não se adherir á concot•data, 
pai." um zelo pbu.rísa.ico esqueceu-ee d& tÍ:IIani
mida.de dos credores para queret que eôroente . 
o governo a. negasse. Semel.hAn.te oppoaiçio 
tra.ria o prejuízo de todos os credores sem vanta-
gODl .nenhwna. par& o Estado. · 
· Que r<~.úio tinha · o governo pan. se oppor a 
essa vontade ullllnimemente manüe9tada. '? Ne
nhuma. apresento~. o nobre deputado, 'lúe SÓ 
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referiu uma consid~raç~ abstra.eta . A.leiíoi ma.dll.$ a. respeito da casa. bl\ncaria. Mauà, nUJléa. 
feita para. salvaguardar· os interesses detodos houve a menor diiVida sobre alealda.de .e ho
OIS credores e ~i todos queriam a · COIICOtdata., nestidade pesi!OÍil do chefe daquella Ontr'ora im
Por que &e opporia o thesouro sem beneficio para portante cua.. 
si 1 · . . . · .. Não desejo tambem. envolver-me na qneatio 

O repre!llnta.nw da fazenda, noll .blrmo.s da poli~iea qne tanto ineommodou ao. nobre pre-
lei, &dheriu de~l"llo~do. ~xpr.essamente que. sidente·do conaelho. ·. . 
fic:wam resalvados oa .. direltos da fazenda na- O SR . .. PR!lSIDllNTJ: no COJqaELHO :-Não. me 
cional quanto ao restante <!& . quantia de que incommodou ; entendi que devia . prot91;t&r t 
o thesouro n.ão fosse embolllàdo. O nobre de- ' II13S não me incon;tmodon. 
putado prO.Cill'OU provar a. irreguJ.aJ:idade. d~ o sa, F. BEt.lSU\10 :-Acredito Cf.OO o nobre 
concol"data., mas o·comp>tente pt.ra.Julga.l.;.a e deputado que me precedeu apenas quiZ &igl!i-
o poder j udiciaáo · · · · ficar ao nobr ~ presidente do cona~lho que esàe 

Parece que S . E:5:. queria.'. que o.governo, passado do ps.rtido conservador não met·ecin. ns 
confundindo as su:aJ> a.ttribuiçôes com as . do suas aecusações por . te:- tido a fol'tuna da. •na 
.poder j lldiciario, dissesse si devia. ter ou não annuencia. e coopet·a~.ão. . . 
logar a concordata. E' e que t inha 11. dizer Quando se abandona. um partido, é .na.tnta1 
ao nobre deputado quanto a este ponto .. que não se possa julga.l-o· com justiça., o proprio 

A respeito ds.s a.cções ·da. Companhta. Pa.s- facto de ha.vel-o u.brmdonado prova que não 
toril, responde a. S. Ex. que ael'!o e lias . rece- era elle comprehendido, do era. julgado co!ll 
bid&s pela. · cotação que tiverem. Disporá. de- exactidão·~ As ínj11stiças em laes casos são 
pois dellas 9i tiverem. compra.dorea de mo-. n.atura~a e devem impor ãquelles que mudam 
xnento, ou tr:J.t.ll.r.l de liqui.l&1· os objec~os que de partido alguma reserva em julgai-o. . 
eilas repreeentam. Dasta maneira.. não fie~ Deixando, porém, isto de parte, procurarei 
compromettidos os interClllses da fazenda, <'!.UO occupar-me hoje com 0 prog,-amma. lill3.llceiro 
~em ainda o seu direito salvo de havel' do Sr. do nobre minis~ro, .poi8 o progra!IUlla é com-
M.allá o reatant!l da sua. divida, porqua.nto não plexo,sobre ~liticn. e sobre ~naaças . . 
~e lhe passou !J?ita.ção. · . . · . Sobre polltica, n ão . faret grmdes reparos. 

Parece-lhe, ·pois, qu·e· não deVla obstmada- Não sei si se coadu11a. com a gravidade do go-· 
lllente oppor-se a que.ae fizesse <:on.cor<U.ta,que ,erno e a pessoal do nobr.e·.mir.istro, que sou 
esta vá n n. vont&de·de todos.os eNdores. 0 primeiro a reconb.e~;er, apresenL:Ll' program-

Póie sarque,- . segando~ opinii'io do nobre Ill3. ' eom a certeza plena de nllo .e::te.cutal-o, O 
deputado, ·par(l. manter . esse pl'i)lcipio · d~ lega- nobre ministro aLtendeu ahi mais i pequei!&. 
lida4e, que alias todos de1·em respottar, o política do que à grande; e, ai niio.tenho que 
ora.d.or devea3e sacrüi.ca.r, n'iio sõ os interesses louvar, reconheço os resultados 'J.Ue alcançl,l,U·_ 
do thesouro mas os de todos os credores . A lei, . Na verdade eu acreditava que o nobre .depu-. 
porém, dev~ ser i nterpretada . razoavelmente e ta.do poí: Mina~ lão a cllVO 6 emprehe~d~dor 
ao modo p:)r q11e foi, e ll2Pl. sacrificio do princi- opposicioní!lta. do governo trans:~cto, t>Xl.gmdo 
pio. da Iegalid~de • · · . · certM reformas. quereria ainda huje as mesllll\s. · 
o .sr. F. Belisario: -Senhores, ·Por cxempto : lhe perguntarei si a.inda. quer 

b d extill!roir a. guard:l. nacional ou si acaso esta 
nio me involverei na questão que aca a e ser hoje.diapotto a ap~oveitar; a perwuencia d~asa 
ventilada. O nobre Cleputado pela. provi.ncia lei }l&.ra. ornar 68 hombros dos .aeus am1goa 
do Ri o de Janeiro co!locou~a nos tenna. da com a.1iumas dragon~~os mllls, Je que tem sido 
st.rieta ·legalidade. E' possirel que neste ponto tão íertil a. !'lituação 1 . -

· tenhi.\ t•nzr.o. Um motivo Uilieo me leva a tocar Eu desejava ·~ue 0 nobre eb.efe ~?. .oppou~o 
no assumpto. libeNl e a.ctualmente chr:.fe d!!. · DlAl<>rla me di$-

Conhcci por muitos annos o illustre Sr • .Vis- · se:;se si áqu.ell~s ?-uxilioa à. lavour~. d 'l .que 
conde de Ma.uli como negociante ne3ta pra.ça., e fazia: ~ndiç!io mdtspensa.~·e1 do . seu 3-llll\!) a 
ti Te de interyh• ··em nlUita.a da.S tra:al>I\C~S por qualq11er governo, DlOtiVO que O Jevon a. aban
elle íeiw:·Quuqner que sej~ a opini&o qqe se dónM a ell-deir:; da pl'esidencia. <b camara para 
possa formar hoje da sua. capacida.de como ne- occupaT logar na !Jllposiç{o, si essa a.spinçio 
gociante, e hoje é facil,<!-epo~.s.·do desa~n:e da está hoje. ·satisfeita·1 . . . 
aua casa,julgar com sever1dade a. sua capae1dade Que J).011 diasasae qua.es !)S amdlios que. tem 
commercial devo dizer qne uUJlca. a sua hsura. 1·cicebido a lavoura, pois s6 vejo o con.t:arl~. O 
~~o .sua. l ealru;de, a sua. honestida.de commercia.l ministerio a q_ue o nobre deputado fa~ta Oflpo:-. 
e pessoalíoi posta.em' duVi.d~ por .que::i'.. quer siçio prom~tti.a. ao mell?s·uma diin~uic;ãc? n<?_B 
que fosse. · . impostos· de ex,ortação, JUShm~nte no prJ.nCl~ 

·os S R.S·. RAnasÓN.A, B:e:ZEIUU C.w.a.LCAU'If :e: . pal genero ~~: provincia.c do nobre deputado. · . 
.AFFoNSo C:nso JUNIOR E OOTl\OS s:rc.:molllls :- O .SR- FR.A.:NCISCO SoDruc' d&. um tparte. · . · . ·. 
Apoi&do. · . o Sa. F . BELIS.UUO :- .o nobr& ~eputàilo ha 

O sa: F; B:llt.tswo :::-:E tanto ~ais posso de explicar certallitint~, não a mun·, lllB:S á. fina 
dar este . testemunho porque · .esti~e·. 4ura.nte · pr~vincia:, .de que ~Cicio .e. layour~ tem mdo :c.u~ 
muitos aUnÓs·.na_ administraÇão do. maior eat~-. ·-xiliad!, 'll que moti'VQS .teV&.Jla!:!l.&e·eppôr .. a Um. 

·.belêciai.entõ bancario do Rio de Jane~; . du,- min.ieterio .. do seu .P~i-tido · qne; . e~D:borl).. ,.P.9U~, 
ran.te ci.iico aunos como dii-eetôr e por muitos alg-Ílllla. :coitsa propunll:l, ~a:faym.·,. -~a la.:voura, e 
annosfazendo P.arte dassnruú:olllllliiiSões:fiseaes,: ·~poia o actual gov.erno. qu~ recUl!;>.:tcdo. ~: 9-u~-
e.si itein Ílempre concordei com as'decbões"io- quer. . au..:rili,o: . .. . ·· · · v; in;~7 . · : · · : · .. ' 
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~a.o én\. 7 de Agôstb de 1882 

Pergo.nta.rei 1a.mbem á illustre:deplltac;ão ri<>- enlpa ha, pert&n·ce ·aos· ol.>ganiza.dor~ dbe p. 
pndei1ae qu.a! a magia que a ·tranliformo~I. binetes. Não 'Se .poderà, pois, diZer mais.ta:rde 
6uvi ve.riae vezes :os seus illttStres membros fiM os homene .maili·emin.entea do partido liberal 
d&els.rárem íor~DAlmente que eat&~m'fldstrictoa estiveram afasta.dos do governo pela in-teríe~ 

· i •saa. provincia.p ::l'lo progra.IIllWI do seu p&rtido1 ril'ncia de um poder o c culto. 
por ·compromissoi ·~ptos ··aol8in.uementé nos ·Eilae illuiltre representante -da provineia a 
prog-rammaa e ll88 Cll'Cularea eom qa ae que. se nferiu. ·o nobre depaia.do, ~lento tio 
apre&ellte.ram ·depu !lidos e que :não pódiam ·no~vel e q11e admiro ua. ··tribuna (apoiados), 
prescindír de reformas. ju11tamente :nesta. pa~t• ·àa ·fazenda oocupoa um 

Orll., nós não vem.os r e forma. alg-oma, ·e nio klgar na p'l:imeira organiza9io libcr.U.-e -infe
po880 com.prehend&r como 6118:1. illaav& depu- lizmente eóm :gra.nde ~o •do -paiz. "(Não 
taçio .p01ea a.bandouar 9 ·progrt.mma ~'que ae apoiados.) • . · 
j11lgava. obrigado ,por a.lgumas vantagens . ao E~ uma infelicidflde da. pa,sta ·da faz-enda ;na 
orçame:a\0. -sito.açlo li~l. 'wreido-ooenpw por howens 

.-0 sa. MA.CIE'E. :-Creia v. Ex.q-ae.hade ter eminentes e dtlil<lta<cat>acidMe, ·ma~~ ·de ·grande 
e.ues esclarecimentos. ille'l~riencia, 

:o ·Ss:. F·. 'B!lr:;tulUo :- Sí vi&l'em ~re~ :SeG'IlÍU-fi aiquell· ministro um dis~incte 
· , . represen-t&nte da ·provin~ia. de ·:Mina~. euj011 

6ro&nttl8, teí'ei 'feit' serviço á ueputaç§o no- ta'lentos ree'loheço ·e 'revelou 'qualid~tdes que 
gl'audense · cer·ta!llente o honram~ ous -tambew um. eepi-

-1\.•~im, m. parte 110li'tiea, ·o liObte ministro rito a:ven'turoeo qu~ ju~1icol1 a inareia ·do sen 
ál. alguma éousa 'Sacrifico\1 'da ·gra'ri.daile <do ·ali-ãs distincto ·sueeenor. Agora. est(o -os ne-. 
S'averno, por-certo-colheu ·v-antag~n-s para. 0 mi- · gooioa ·da. fazenda eontiaJoa a.o nobre pl"llsiden le 
nieterio. Qm'a.n:t:o &• 'ql1e!ltõell fi'nanc~ir.a.s;p:ll'ém, do 'conselho, alé:ho-je li6 ·e:~tperimenlado e.u ·ou-
Jilo eompreh&lido qu:e 11a posi~ <à ministro tl'&S paalall, · . 
~ 'fau:'en&. -8·. E:L 'Pa'd'' liSe . :apNIIJ~T· 'UIII ' Em -eiream·'tllonciaa ·ordinariaa, como ·ai 
fi"ogramma ·lã::> ilecisif'o pa.ra.ll'ão'culll'jJriY. actllae ·• ·não ·cft" ,rece a diree~ão dâa 1iuan<:: is 

Depois de 'ta'n'tbs ilinmes ·oradores. -a 'Ct.mfl.7à diffieuldades ; mas, de u1n momento p11.r~ o <trc. 
·do póde ·~i'era:r ~é l11im n~v~ 'etam: &a a;8 ·.nu,•ens que se-a.ectlmul&m -no nosdO hori s nte 
~rbu do -orçamento. Vou '1lll~?~ente o~ea- podem ·e .•ear ·CI)ndiçõu fiuanc~iras ·tia ... el:n~ 
Pt~:::-m:~ do ·~:llpto que ·~n'Il~n<:tet ·· w:~ustttue, "drollaB, 9ue n.W ~aei ·•i a 'i'nexperien ··i~ do 
a1i~~ a pol\iíca f_inan~e~ra da. Jl~S~ ~ 'goe nc.obre mto ialro potler:i·collocal-o a S. Ex. e a. 
aos 0<!CO.p~tnos, 1~t0 e, '9. propm q_ael!itiio d~a · : partido ·a ""l' de'tà.es ·emer"encias 
IRiaS negoc1011. . · aeu , ,..... . o • • . 
· ~nhores, ;peço p<ermissão ab nem iHuet'l'e· 0_~11.- !l'a.uqc!SC<l Soi>IUl:-Ds factos de.uone~ 
aatigo'de;mtado ·pelo Rio .. Cie JanBi.J't), q'llH iobri· · tt-arao. 
lhantementa fa.Uo11 .tleilta·ruscueliio. para. 'd aeór· O SR. ~. B&L!S-'"1UO :-Sem entrM oes•as 
aardell.e em nm ·ponto. O nobre deputado p-r&- :previsões -~ nrn .futul'O que ;poderem:lS ' t.~1vez 
parou ao partido liberd tima P.aeria:, p8ra'o ·dia 'MDJ 1ral', vejo . D.• e.ctiiiilid .. de gr-an~e s . .,,.,_ 
em .q11e d ,h&'r 'O '}IOÔ&r, 'e'que não aceito. Diase hlançt com o Ei•tado ftn&nceil'o do corneço <la. 
q;ue o "{l&rtldo ·!ibi!ra'l vivia sob a inih<!O'ci& de ·aiwaçio -liberü a ·re<'..eio qae o nobre mi-nistro 
ll'llla fatalid&â.e, llão 'Potl~ndo ver 01 eeait mais posa • ea:hir e,u -f..ltaa -i!uaea áa do ae1.1 .ante
ominentes estadiStas ã ~rente dos :n&.:;"<leios ·d 1. caB80r. Vou ·ezplica.l'-me. 
Blitado, havia. a!lguooa co~ que -oe a!Utava., Na. ahil1l.'l. prtblie&Çio doe b a.lan;:os do• 
-om potler 'oeeutto. 'e .:Citou ·.pa:n liXem pio o ·r L~ ·b&llcos, yi que :o t"OVerno •era de•~dnr ern 
luatre repr :senta.nte d<l. provinci•• ·q'1la ·deu nu- ·conta corrente e .por desconto ·de bilhetee clo 
oirnento ao n()bre deputado. mu que -certa- 'lhea~uro ao flanco do Bn.zil mais ·ou ruen~ 
ante llio ·merece -a ·eu& maior predlleçlo, !JÔl'- de i4 .000;000$-l()J. 
que ·si outra ulo teve . 'e ea íor~un '• fe~ com- ·o th"\soiuo devs outrae quantias, qne eleva~ 
tido a sua. 'ad.opÇã:o >politica, facto maia bon- rio & divida. lluctnatite a cere& de 50.0'JO:l ~ lO$. 
1'1181) ya-ra 'ouobre depu'ta.do ·do que o '<lo aimpla. Está nos _D068011 b .:bitoa ·an$nceiros que, ··enaa 
lllliiJclm'ento. . 11 diriaa. 1luc'tua.n:te a ttinje a esta som ma.. eej\ 

'.Em t863, 'Sr. presidente, qua:n:do :.mbia··o c~nsolidaila ; entretanto o -nobre .minisLro da. 
pa.rtido liber;JJ. podia-se· etn certa. ·occa:rMI'.o ter fazenda nos a.!Hrmou ·aet" u.m aos .pontoe do 
feito etita accusação-; na. ·aetual aitu9'çio póli- ae11 :programma a: converálo do ju-ro -âa. diviaa. 
tiea, --poré~, têm ··esta:dol· frente ·élo pcder·os Fal!M- em. eonvi3rs§o ·da. divida no momento 
ÀCi!Déns·emin·entes "do . partido ·e •devemos •Mei- em que se pré tende -recorre~ ao credito é . uma 
UCt- 'as 'de<ikraçus· _poaiticia.s ·de ·que ·r;. . corôa, imprevidencla., e si as apoll.eea não baixaram 
não 'tem oppd!ito •o menor.·obét&eu1o,n4o tem de· deve-se ao ponC9 credito qú.{l . ás pali.vraa e 
modo 'llll8íUJt ·co~tra'ri.àao 'a 1iberdade·das orga~ progra.mmaa:do 's-ovem~ ·preato11 ·a praça. ·e o 
nüaç&a )Jniniateri&e.'l -& ·que ·os presidentes do pnhlieo. · . 
COilselho ~&~ -lig_o a maior amplitu.de Do compor UM Sa. DJ:PIJTJ.DO :- Nio bainra"Di pe'Jo· 
OS•&eUB ·IIUlllBterlOS·. . ' . credi-tO ·do }laÍZ • . 

() &t. :V.ISOOtmB .m: ·PAHN.ctGUÁ·(pr~si4eme '() Sa. F. 'BntiWúo ~ - '@ ·cz<edito 'riio póde 
~ censdho);-Apotado. . .sUJtenta;r o. a.gio, poi:s . 'a• •apo1icee estio ·e.cilna. 
·o ·s:a.· F. BELISAlUo·:...;'Si algum no'lilel ·do par. 'Desde qo.e o .'govel'IIO se ·prop~n eon:~ 

. ~ ·alie:z:í-tes que ·se disting~inm "Das : ve~r a di vi~ 'o agio ·~~~:- , • · . · · 
alltí:gaa lutas parla.lnenta.tea n ão tem 'figrirado· A eonveruo•aa.'&t'011c811Jl ÍOl um•dO$-poD,toll 
no govern~, creio poder di~e1· que a 'culpá, ·!!i' da -politiea 'pOUCO "J.~luaeiite 'éà sí~açlio Uberal. 
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e minisll'o da. fazendA de entio Bllcrifi.cou os operação dev-e ter &o:la a appare11eia e J:"ealidade 
intereai&a do thesouro(11-llo apoiados), manifes- de um factoliwe. O maia e enoraio, que riso 
tàndO idéa.s que nlo re&.J.Uou , (.Apar"t/18.) pra.tiCOll em OUtr015 tem}lOB' · 

Sr. presideute, . eatavam as apolice11 a. 70$ O ministro a que ine tenho referido (o Sr. Sil-
aoima do pat', tal como hoje, quando ae falloa. veira .Martins) teve em NovembJ:O de tS78 otte
n a eonversio da. dividp,_ · reciment.o pe.ra. emprestiíno de 00 a 40.000:000$ 

O principal estabelecimento ba.nc>trio desta. em apolices d ' 5 °/0 â razão de 92. . 
cidade o:tereceu. ao gcv •_r no tomar a.polic a de . Quero sensibilizar bem. · as circutnstal).eias 
5 •/o que era a. taxa qae se quer i~ ado1.1tar, na. dessa operação. · · · · · 
raz:lo da \>2. Ora, Sr presidente, ei Q governo Senbor~s. para haver a somma. de 4Q.OOQ:.O®t 
.te.JeioiJava converter as apQliees, e é pat:a abi. em apolices a 92, o ministro precisaria.. lle 
q>1e cb.&!JlO a attenção do nobre lllinistro,.um dos emittir 43,478 a.polices, ~u0 ao prec;D d!) ll2pf~ 
fact.oa 'I rte tn • is facilitwa easa importante ope- duzem e:c.act~rnente a mesma quan~ia .4t 
rtLÇ:lO, er• crear um outrG ty;·o, por onde se 40.000:00J$O:)O. 
pudesse cotlhecer o cr&di~o d" tb.esoliro e a&-im Mas D que f~z aquelle mi?~i~trt'l ~ Em v e1 
gotiar e diri,;ir a operação. • de ac·!itar o o!ferecimento, e1111tttu 40.000:000$ 

Naquell~ occasiio, quando 8il:se ministro ao par, quando aliás tinham aa all';llieea a. 
fallou oa. conversão da di1·ida, eu me oppu~ pl'.•Ç& o t.gio de 71)$. a . qlla.ado hwu• qu!Ol 
em J.rtigoa que. a~sígnei com o meu nome. Não estiveue 'dist>Osto a toma.l.-as com premJo, 
er • possível q ·te ent.w. q•tll-ndo o ·governo mesmo .ta.lvez l).té 50$; isto é, o ministro a ter 
ãc •bava de etnittir 40.000 0011$de p'l.pelmoeda, preferi<lo a.p, liees do jul"o da 6 •J• sacrifi~u <lo 
q'lll.!ldo elle proprio pr<>vo=va • b:üxa doe •mbiD, princip.l, ., ;r conta. do tbesouro,_a q_uantla. de · 
qa •nrlo ~~tim•tla"' &6ubid.iL de tod<l~os ,titulo~, ~.UOO:O:lO$ ; e sacrificou mais a.tnd& nãO · 
Jl""4'1e vóa s •beis que iat 1 e um Cl)nseclari~ tentlo · ac itado a opemção de 5 °/o que I! ,ya, 
1nfa.llível d. emisaã.o de p;,pel inconvertivel e este r&~~ult11.do: 40 0-.lO:ooU$, o. 6•/. iznporta~ia 
depre~i .. lo, não er" possivel, .tigo, que o go- em um on.usannual de 2.400:000$, de j•1ro 
ve1"n? imp•t<e:Sse aos poasuídores d08 títuhs pli· e 43.4i8 OrO$. ~n juro de 5 ~/o exigiria u um& 
biic' '' a •1<1 LraneJ.Cçào fo1•ç • .la. que tot.lllloria. a ao mona. de 2.173:90Õ$, ~e modo Ha.e J.oela tn
fJkw ~ da extorsão. experiencia do wini.<t:•o d ~ ú.~a~ daquetla 

A cunYe'São doe titul ·a. du. divida.· publica é é;> ca. os ll(lSS')S bala.nços eoot.em um ;;1• 
um!\ ->pera~ão Jifficil;oirn,.,ort:i.nte, m •B come- e :~~ de 226: 100;. Er:n res11mo, temos era 
sinba, 'lue-v;.riÕ• Est·1dos tê!D nra.ticado e re- nm ·c ·ao_. ;sto é, a. ter quer:do e.1u~rtir apoo 
pe:ih''Hlllte nos tetllp .a .. ,11 • .:rnos.· Nein se ee- licee de Jur:> de 6 of0 , o nobre mmtstro pet
per" . em !l'eral, ;.a ra. que &e f ,ça a conversão, deu do ca~.~it:l.l a ..amm.a. ela 2 . ()(llJ:OO·'$ . e •i 
que o a.;;to sobre o -pa.r seja llluilo elevado. tiveaso feito a emissão de 5 o/0 • teria nco rJollli
(Apoil1d6s -) . aa.du ~~.nntl·•luente e perm:r.nentemente a somlll& 

S :ttho,·ea, f1.113.ndo o ea.pi~lllieta. entrega. o sea de 226: {"0$, di.fterença do juro de 5 o}o sobl'l 
diobeh·o por tJ.tu.loa do Estado. evita. o ul&ts pos- 43.478:000~. e .n relayão ao juro de 6 °/o aobre 
aivel o r :aeo de perder o a.gio, pnis sabe 1.JU8 4J.000:U00$000. 
póil'> aar a.m •aç&® de e rnverilio de juros. Ux j)a, ~PtrT.LOO:- Elle jã respondeu a íaco 

De mnd·· que o Bst <.do qio conhee& a sua. si-. 
tu ,ç:-;o, o credito, a. confi.&nça qne ia.pín, rsi a. aqui. · . 
aeus tit!lba •:atií.o a. ima. do pa.r. .. . o Sa. A • . xi'z SrQUl:mA :-·Com o plano 

Não é por certo ra1.oavel '< pr.a.tieace algnns que huvia d·• conver~;ão, n;:o convinha. ao go
Ea~doa, entre oa ·quiiel ci~rei uma na~ mui v~rno fa,zer ilioiui.o abaixo d11 p;r, e :niakl 
rel~ilnada eom.no1100, • Por~ugal. que OOD.trt.he ·tillhr. toda a razão. 
ecnprestimo:t. com 50 °/e de reducção. i'i~,ar. o Ss.. F. Bti-IBA'tUO :-V. E%. nio ae,.e diu~ 
devendo iOO e receb~r · e.tfeetivament~ 50 Dio isÍo. nlo só n S:o com>'am tazer aa ·nova~ emia
pul:'ce prudente_, ·nem J'!I'ZO'l'el: fiea-rse com uma.. aões' 80 .par, como aoouselham hoje todos ·~ 
divida que nunca :ma1s se · })oderã solver, ou. fuia.neeiros coiJl.o a razão e-m inadmiasivel; n!o 
resgatar. . · · ~6 porque ;onvinha crearoutro 1ypo da ~itulos 

:Mas é tambem convezüente que os titulas de jnro infarior pars. avaliar a Sll1 aee1taçlo, 
pu.blieos não estejam muito aoima. do par. Em como daVEII'-IIe-.ia attender·aoluero &vantagens 
·primeiro · lo~r isto denot& ' q11e o Ea~a.do paga réa.es do thesoni."O, embóra ·o valor nominal 
ma.is do que deve, e em segundo logo.l", eo~o fosse mais elevado. 
já referi, o reeeió de conversões de juros e, P.01B, . Fallo· em um parlamento illustra.do, e 9 nobre 
de perder o agio, impede que os t.ituloa publlcos 
attinjam 0 limite dr. e~nlian~a nos recarsos :fi- deputada é tão vera&4o e lillo nestes . ass11IIlptQs. 
nanceiroa . do Eata.do~ . . · quo me diaJ.6uu.rá cita~ e pro~ J1l!,T3 Y.. 

Auim, li tivessemo~ ie faz-er umi. conversão etos tio ev1dentea. · . . · 
de apolices,~o.sei mesmo si . os tituloa de 5°/~ o Sa •. .A. :trm SxQOl!:tu U ulJl aparte . 
aeriam · jà razoa.veis, ou 'ai devia.moa adoptar 0 SR.· F. BELISUJUo :-V. Ex: desp'ertou ,.· 
outro typo um pouco mailba.ixo,-que permi~ miJlha· at(ençio, e e ti vqu. responder-lhe.jttata- . 
~.avaliar ~ a:elastieidad~ ·~do credito pu· meate no seu ponto de 'V111b.. Quem f!lz eata 

'M&s, ea' ia . dizendo que riaquella, época: JlfOpP!Ila''- . · 
~ er& .poaaivel .fazer''& · eonv~o, · por- O .sa. · A. ·Dl!l Sl~uznv..: ...,. Eu n!o .~ 
CJ,Íle .o governo tinha prepar.a.do .u.areullliJtan·: nh.eço a Jll'Opo•ta.; acredito nella • . parque 
ClM para tornar· a.. eonvenio.'obrigatoria, e .eata ·v. Ex. o dil. · · 
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O Sa. F: BELI!u..Io :-Eu seria. incapàz.de ci- apolic", e tambem q11e se façajuizo claro e 
br um {&e to destes sem. certeza absoluta, e b prec'so do credito pubiieo. (Ha "Garios lqlt%rlu.) 
disto documentos completos. • . · Os nobre. deputados têm D..:J.·divid& íran.ceza 

o sa. A. DE SrqUJ:IRA. : _Eu disse ape- tiSu)O!l de ilifferên.tes ta:IIlll dejaro. Ahi a prova nas quo _noca conhecia. do q_ue ·a1!irmo é completa. Os titn.l06 de 5 •/o 
aq1eac;ados de conversão, estiO relaLivu.mente 

O Sn. F. BEr.xsll.to:- Gat"ant.o 11. V. Ex. mais baixos do que os de 3 ·•/o, })Orqne estsa, 
Q11Rndo s6 fez a proposta o. 92 se d~ola.r.:>u embora. renda.m menos, elStllndo abaixo do par, 

11.0 ~esroo tempo ao governo que si elle pre- nã? correm o risco da conversão e da pe:da. do 
t.Qild\a. prep!tral' o ten~no p!\ra. a eonveraã'l, o ag-xo. ·(..1polados.) 
preço pOderia se!' sYperio1·, talvez 94, dando-M . O e;_11G {ll'\ltendo é lemh~M· a.o no'bro ministro 

·compensações equi,·!l.lentes, assim, o pagamento o :na.l de eua polilica :financeira, do prometter 
de j uros veucidol!, recebimento de bilhetes do p!lra nada fazer em rei8ção ao crsdito do Es
thesouro. sem rede.scou to, ·etc . O preço r e9J, tndo. Um11 prudente rMilCI(iiO do juro das 
poté:n, c r., 92 °/o . apolice.s, em occasião cun venienta, teritl. no-

Eis aqui o receio quP. tenho ao nobre mi- tavel influencia. sobre :J.s nossas indnstl'ins em 
nislro "p r·-sidentil do conselho. . . geral, e evüariamos o qu.e e11ta.mos observando 

Faço <lo nobra ministro. S. Ex. o sabe, o em Londres com os emprestimoe g:J.rs..ntidos pelo 
tn~lh.o•· conceito, l\la:s fu.\l~ndo om conversiiO governo. Con3idero isto de tal modo g-t·ave, 
de a_p:llices, e. ao mcsm?. t ·I'I!PO B&bendo q~e que n!!o po>su _ dewr de c~a~r· particul::n·
prects l consoh dõ>r a. di VIa a. fiuc~u~nte, r cceto mente a. attenç .. o do nobre m=t~o para este 
qu.e app:~.1·~.arn as n\esma~ difficuldtdes, e que aasumpto. 
~ i~éa d:\ conversão não ;·,..nb?- si nlío p3.l"a yre- . N~ temos e~pre~o no n~>so pai.z }J&rn 
JUdJca:· o theso11ro, como fol pl'ejudica.do nn- d1 nhe1ro :1.6 °/o, u;to e, a.s apohccs do Estado 
quella coocs. . de 6 °/o estko acima do par, e niio podemos sa-

0 Mure ministro d.; .:n t5:o invr,ntou uma bel' até onde iri:t.m, si não fo.sae a. amea<;a Mb 
t1l'!ori:t. que m.1 espantou censiders.vel.mente. qne 89 acham, como tenho dito. 
Disse eue nobre ministro d~ fyzenda que Pois bem, nn. occ~ião em que os nossos c:~.
tendo. uul o!fel'ecim:mtoacima do par (note belll pit.aes não encontram emprego com a. gara-ntia 
a. camar' •!ste fll.éto) deixou de ac·~ i~'ll-o e veo- do g overno a 6 °/o. estamos levant:mdo di!lheíro 
de u ~polie .'s. !!.Q. par. heo é, sacrili.cou o the- om Londres a 7 •/o com :>mortisação o j 11. ros em 
zouro em um 1 cerh somma. coooo j:\ expliquei- ouro! . . . _ . 

Ulr Sa. Dl!:?trnDo :-Ello deu ··a. ;to d's.to. · Sr . . presidente_. um pohtlcO mg~ez cha.-
a 1 z 1 mado a pronunc1a.r..se sobre Oõt:l. tutuaçito do 

O ·SP.. F. IlELIS.ta!o:-Sim, disso que doixou Imperio do Braril, não sei com que expr•lSSlSes 
de ~ccito.r proposta acima do p:~.t· pOl' en tender bastante energicas q iUÜfica.ria tnl poliLica. 
que o tbesouro não de.-h rcceb2r &b'ÍO de suas fin:~.ncei~. ~ ~m falta-me termo par:~. esty
apolices. ; . g-matis:1r a u1.sen~tez qu.e est:uuos commet-

M:J.S o the~ouro n..s l.em:pos .difficeis solire ~ tendo. . 
imposiçlio •ios capitaiistas: p:.~ que não poder~ Peço :l.O nob~ ministro que mande fuor no 
~stat,~lecar :::s ~u~ condi~õe• e lil':ll' p;:-oveito tbeaouro a conts. de q11anto no.s cllStalll os elll
l!!l.S ctrcam>tauc~as pr~10per-J.s 1 prestimos oatraogeiros que pagtUQoa em our o, 
. Este ponlo não tem oefesa. Provoco t~. qu:U- ca.pital e juro&. 

quer dos uohres dep11tud•)5 r1ue posst. defendei' Co1uprohendo qne uw pa.iz novo colllo o 
secnclh a.u te tr:msac~iio. Po1s si vôt não podeis Br::uil. onde eseo.<&nam os ca.pitD.cs, procure · 
elll.itti l' a polices :>.cim:~. do p:~or. o t ·ndes de sa- cbo.mnl-os J>~t'n dosen~olver a Slla indll~lri:~.·:; 

::oct·ifica.r o dinheiro do thesonro em cerc:~- de o:us. senhoras, ha pa.ra illto 110111. eoudi~ão, qÜG 
2.000:000$. r~presentad~ pelo o.gio d:1 occasião, c~tM capit:L~s venhAm por p~eçc. msO&vol, 
r ast ;-\·os o rec!ll'so de bnix:a.r o juro. Isto é claro,· menor do que o preço dos capitaea do \)&iz • 

. é intuitivo! . M» ir l>tt$C:Ir dinheiro p~O>-and:l muito m:m; do 
Uli SR. D!:PUT-UJO :-e era. E> seu pl:~.no. que e:tigGro os que temos no p3iz é um ab-

surdo. . 
O Sa. F. BxLxs.mxo:-:\Ias nl[o o fez. · Ha te111pos tem predomillado, felizmente, 
E para. que o nobre presidonte do conselho :i vista. desta situação, o plano de nilo fuzermos 

falia. G!ll- çonversão de apolices por 1trn plano emprestimo. no exterior, o que ou applnur.\o. 
que mng-uem conhec_e, que não revela, não . Emqunnto a no:SSa moeda. não ·tiver estabilí
p;·etende mesmo e;;.ecul-a..- e apen11s servirà, (lade, isto é indiap~nsn.vel. Mas, senhores, si nílo 
como no s~u _antecessor, para pNjudicar o tho-- fazemos emprestimos directos na praç5 de 
souro 1 Londres, f&~ em os peior, porque · o E st:Ldo dire-

O Sn. A. DE S!Quznu.; _ 0 pano de Etao:'enter.:ill obtertidinhe~r~,a4e41/2oj0• 
conversão ni<:~ tem necc$Siàado de occultar-se. ::_' v~e1. b 

1~' 0 ~eiro nu:m Lo~dr!s ;:PT:~ 

f
F.:'· 8tat~ planu confes.'l:lovel e que deve se: con- . fur~ e ~o:' a gau.ntia do Estado! r 

38 

es ,_.o !!3.1'.1 o go"f'erno 'firma:- o credtto do Todas as emprezas qiJ.a obtem no Bra.zil a 
paiz. ga.r$-ntia de 7 o f., vão levantar os capitaes Da 

O SR. 'F. BP.us.ono :-Ne11bs questões no- Europa. De modo que se·dà esta. anoliUilia: vi 
· nhum financeiro a!lresentaudo-ae·com 11m pro- ha. pouco serem disp11tadas as obtig:.ções de 
gnmrna. desl.es, déixa de execub.l-o. A ameaça urna comp3.llhia. de estl'3.da de ferro da minha 
constante da conversiio impade, _n. &ubida das provincW. que: tinha gar&ntia. de 6 •fo e ai 
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e•s obrig~s nlo sobem acima. do par 
é pela ruão que acaba de dar o nobre depu
tado ( dirigind.o-se ao Sr. AntO,liO ae Siquei
ra), ).JOrque o ~ccioni.sta que .tem resgate for
çado não quer perder o o.gio. 

Asaim colll<l esta., outras cornpanhlas; mesmo 
sem ga.rantia do Estado, tem pa.ssado 8.ll suas 
obrigações ao par, ao juro de 6 •,r., como a. da. 
Lcopoldina, que em i ttiu com tod:J: bcilidade 
3.600:000$. Pots bem :;~.o passo que na praça 
do Rio de Janeiro os ca.p11aes .. ~ conte11tam 
com 6 •/o em papel-moeda, estamos lerantando 
-dinheiro em Londres a 7 •lo e com a garantia 
d) Estado do -pag-amento em ou.r.J_ Isto nii'o tem 
e:tplicação. Li ha pouco dus noa jornaes que 
a. companhia. de •:mra.da de ferro do Rio Ve.rde 
( Rio e Mina.>) tinha emittido em Loru!re3 obri
gações ã razão de 104, isto é, acima do paL·, 
a peza;r do resgate forçaao pol' sorteio. Veja. o 
nobre ministro da. fallenda. como hto é grave. 

V. E:t. deve e~t&r certo d.9 que estas obri:O'"llçõea 
não foram posta~ à venda, ftcar<~.m no.a mã:o~ dus 
felí~es interessado> neR~a especul>lÇiio do Rio. 
e Mi.n1s, de que não fullo agorn ; ser ia. de.slou · 
cado si o fi~esse, mas _cotn esbls empreZM dá-H;l 
um fa.clo para que eu chámo pa.rticula.rinente a. 
attenção do no6re ministro. . . , 

Q11a.ndo um concession·wio oht ·m urna orn
·prex ~t,, mâ. ou sitnplesment~ 111ediocr ~. prOCul'~ 
pas;al-a no Rio de .Janeiro; ma.a quando ss 
trata de u " gra.nd;: . uegoeio "''1.i passa.l-o em 
Londros. Hil. p:tril isto uma r.t~ão; nâo eáta!Ii.oe 
h!:~bituados a. pagar grandes premios, enteAde
mos que os conCllssiont rios deve1n cont~ntar-se 
com pequ~nos luer.os ; f."\,lt,"\-ll{S a cor.1gem parn. 
dar pr~cipu:un·1ute· e de ve7. ans rllil contos ou 
mo.ia. Po!' isso os conc~ssionarios vão para. 
Lonrlres, o!lde diu1vairo a 7 °j0 ~Oll\ n garanti>~. 
do Bra ztl é certament • n~gocio feliz; . 

N:io desejo :Uongn.r-m~ neste asst1mpto ; ma.~ 
não posso deb::n d ~ observ.-1r rpe estn teo.t~tiva 
de introduzir capito.es no Brazil é vit r,:impo!ai
vel. Para. me sorvir de uoH co,npa1·ação da 
fn.bula-earregamos p3r:l o alto d:\ montanha 
um ro~h ·.!do, quo p!>r si. mesmo s e pr~cipita e 
rols, apenas o dei!: tmos. . · 

Emqtlanto a i:noeda do Br.11.1l nito · for e~tavel 
impoa~ivel é"reter os capitaP.s. Etles não p~r
manec1m om pliz onde rião encontr.-~m segn-
rançi . - ·· 
· Não vou falla.r dos inconvenientes . do pa
pel inoeda, não tenho capacidade · p:m~ falla.r 
-de um assumpto tão conhecido, :mu1to embora 
·não eonco:de plena.mente com o m cll. colle;a 
representante pelo Rio. de . Janeiro que fallou 
tão bolb03.en.te neste a.ssumpto, mns q\le in
volveu em · elogios o ·ex-ministro da fazenda 
que com a · sul! em.isslo de 40.000:000$ de 
papel moeda, to~nou mais gn.ves os ·llla.les 
que S(]tfremos. Entretanto, não chego ao ponto 
do nobre deputado . que. c~cula o J?rejuizQ do 
p:üz com a. :depreciação do papel moeda 
igual à. so=a. de todas as operações que se 
fa?;em.com o .~eamo papel. lato é ir llJ:!l boca- : 
diliho.longe. . . · · 
. Estando, porém,.de perfeito accôrdo quanto 

aos males do po.pel~oad$., pedirei ao· nobremi
·.niatro que não colloque no aeu prog-ramma este 
magno asaumpto para . nada. fn~!'.r. O que .vai 

faze·r o nobre. ministro~ Sr. prellidente, os 
males vão sendo· muito gra-ves ; estamos com 
um abaixamento de valore~t, . com "Wna dep~c
cia.ção de moeda de tal maneira. !iGrsisteute, qtie 
já. h11 quem pense que seremos fo~dos talvez 
a. aceitar padrão ditrerente. · 

Esta opiniã:o vi deí.,ndidv. con\ habilidade POr. 
um escriptor de certo ·merectm"nto ne3.te$ 
assumpLos, hoje falleeido, filho do Mara.n hio. 
Na ·verdade, 1a. muitos annos, r at' <lS vczt:s e 
durante po11co ~empo, a llO...S:l moeda &xceda o 
valor co~respondente a 24 pence -por 1$000. 

E vós sabois que bahando o valor perdem os 
credores, m:~.a quando se eleva perdem os deve~ 
dol'es. No primeiro caso solfre-se com ma.ía reai
goação, ma.s no segundo as quei:ta.s a.pi)arec&m _ 
Assim, o> motivos que bve.rtln o legialnoo!:" 
de 1846 a. estabelecsr o padrii.o lega.! de' 4~ a 
oitava de ouro, póde ·levas:- a estabelecer outro 
padrão inferior para respeitar :1. v crd:1de d:l. 
nossa. posição. . 

DeiO:te que a permaneo.cia d:l. .aep1•eciáç~o 
do papel meeda 11óde nTrastal'·nos futnlmeiHe 
a esta. sit1làção q_ue é extraordinariame nte 
gra.YC. 

Vou :figurar uma hypothese pa.ra demonstra!' 
como os capitaes sotf.t·em com estas contin-
gencia~4 . 

Tomemos o anno de 1822. 
Quando em 1822 nos separamos de Portugal, 

o cambio do Brazil es~n.-va a 48, i~ to é, o dobro 
do que tem sido de?ois e· quasi o drobro cto que 
foiestabelecido pela lei de 1846. .~ ssim pois, 
dous individuos que ~ivessem, um a eua. fcrtun:; 
no Bro1zil, e outro a ~ua. em PoL·tngl!'l e empre
pregada.s àmbas em titulos de 'lu •L1uer D:ltu
resa a não ser bens d,~ raiz, passado~ 24 anncs, 
bto) é, em 1846, o capitalista do Bra.,;il tinh:! 
mto a sua fortun~ redozhl:t le~almenle a me
t:J.de, e. 500:000$. po~ oxe:nplo, suppoudo ·que 
a fortQua era do i-000:000$: omquanto que o 
ca.pitil!ista portus-u.a~ tari:t os· &e\IS i .000:()00$ 
intactos. 

·ol'a, em wn pa.iz destes ha capital que possa 
se fixar e perlllllnecer 'listo é iutuiti vo que ni o. 

Eu quir.l)ra 011...-ir . o no\n•r. min[stro a esl~ 
respeit.o • . Não se trato. de palltiea ; não se trata 
de angal'in.r alguus votos de m3ioria ; 6 indi8-
peasa.vel qu.~ o nobre minl$tro nos digl\. como • 
vai oxectltar o ~ell pl!Ulo de re~irn.r o papel 
moe!fu~ Nós temos doo.s acto~ le~~es, · a lei de 
i846; ll.Ue estabeleceu : o meio de sustentnr o 
valor u:~. moeda c o decreto .tiro fnnesto co~ que 
se ina.u_!l"urou a situação liberal de 15 de Abril 
de 1878. A lei de 1846, depois de fi..xa.r . no 
art. 1~ ~valor· da moeda, declarou que so esse 
v:Uor se altera~e o go>'erno fto~va .autorizado 
a. fjJ.zer a.a oper&ções de "credi\Q n()cess."\rias para 
retirar o papel moêda e ms.nter o een yalol'. 

E, soaliores, em qualquer ·outro paiz, ieto 
seria urwi obrig'11çllo ~o Es ta_do, - p_or_que o ~a
_tado n ão póde ter· apohces da sua d1vida a que 
a lei deu um-valor certo, e pagal-as por preço 

· di.lrerente. Vai nis~o o seu credito. · . 
.- Ha, ]iorérn; millia~ros da fazenél& que pa
recem desconhecer· estes fàctos· e meamo se ad
mirs.Tn. quando elles se realizam·. Auim, o 

·mesmo ministro que fez a. ~missão· a~ . .. :. ·.· . . 
40.000:000$ n~ ,seu r elator1o llll. pagma·25.dlz o 
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de ruer mal, Jllelhor .; que nada faça; mas. o 
que n.io poSIO é juatifteal-o. 

O Sl\.. PB.Íioo P'.uu.u1o~..:..EStf. lavrada & een• 
tença; 011 eon.eervadore~r q11erem subir para 
nada fazer. · · 

1eguinte que. leio textualmente·: c E' verdade 
l!lle nestes ultimos me::es. o cambio, longe de 
subir, como era de espera.t", baixou. Isto 6, 
8lnittem-ae 40.000:000$ de p~pel-moeda, e quan
do todoa " "" ooce dizi&lit:--o ~mbio vai ba.i
:z:ar-, o ministro, qu'! fez a. emisaãcl, dU-eate 
facto nio era de U i•erar-e espanta-se ! O Sa. F. BzLISJ.JUo:-H& sito:açõea em que 

iato e legitime, Q j i ex.pliquei,. maa. () l)oder não 
O Sa. A. DB StQUEIR6. : -Na ocoasi.io o é eflicin, de de.can~<o, mllll de· trabalho e de 

cambio não hlli:s:ou. actividade. · · · · 

O Sa. F. BEt.ts.uuo:- V. Ex. é tão versado o sa. A . :DE SrQUEillA.:- Excep~ quando 
ll9. r.ciencia eeonomica, que me admira. eue eati 0 pa.r~ido oonaerndor. 
aparte. 

O SR. B~LliAato:- O Dobre deputado nio 
O SI\. A · DE SIC(Uli:TRA :-Eu •&tou. con• está hoje bem attento ao que digo. Em certas 

1tatando o ;&e to que se deu; o e ... •nhi~ 11ão tr .. i- coziiLçô~sJulllifica-ae que 0 pat"tido conservador 
:r.ou na. occaai!to; foi facto que me sorpre11- poaaa occupar 0 pod·'r sem fazer reforroaa. por
deu comu a. U~uit:~. gente· · que as condições do paiz e a aituação pooem e::ti-

0 Sa . F. Bsa.IsARto :-NI.o podia SOI'pren- gir, mas o p~~ortido liberal1icar inerte, no poder, 
dor. Quando o goverBo deu no thesou•·o pu- ~&w nada fiaer, ll&o se comprebe.Jde. :--
blico d nbeiro em p ... gam !nto das suaa dividas, A verdade e q11e 0 parto do lib ·ral não t9:m 
o que fize ·a.111 os que o r i!ceberam! par-c~o realizar uw.a Só idéa amadure ida ll& 

· For"'m l-val-o ao~ bancos. oviniãf.l .. d~ ma.ioria dos seas membros, e niio 
Ora, o San ·o do Braúl, que costuma ter em p dia b.zer m"i' do <tue fez o n 0b,·e pre><idente 

ca.ixa 2, 3 ou 4.000:000$, e tinha nessa época dn co aelho, le, a.ntar,. ba11deira, e :ficar nisto, 
3.988:00ú.$,achou-s~ d~repont : c:un 21.513:v00$ (ApoiadO$.) 
em cai:J:;j,. . . h. • 

E ~'-h . · f. . • ; S,-. prestdente. gosto d~ recordar ap oriSIIloa 
mquant.o. o U:U ezro nio <;>1 pa~'3 3. ctr~u-:- pnlitico~ de unt g .-ll.n·le ·t ·•lento do p1.rtide li

l~o. o e1fe1~ nau 'e fe1.. •·_u~•r. Est& faclo_e · be,-al: oa partidos le·g ;tirnam-.e pelas idéJII
m~lLo ll0llll.ec1do ;_a deprecL!<ao da moeda poJta , diúa 0 fina ~o :ir. ::enador Nabuco . 
nao dar-!!e liiJ"'ediatamente, tsto e. exaet&tuenw 1 •• 
no_momentoda. e...uiasão, 1uõrcne.ot(; 1i.,.l~uu 1a~ f.• SR: .A- 011) StQUlCil\.l :-E V. Ex. 
thlta. havi... de l!leio circulante. eo111o t•ra então_': p_ou~ ''x1gtr que o pr~gram':ls do nob:-e pr~
o caso. Po~em diA, meno-dia. havii ds dú-se··, s1d_ent do Cúns •lbo sep. realtzadt) dentro do lào 
fata.Luente. · i poneo tempo 1 · 

R' • pois," natlll'al perguntar ao DDb~'<' mi- l O Sa:· F. Bs[JulUO :-NeSI& parte. certa.
nisl:l-o si \'o.i executar a lei • de i'*6, · a · men:o posso . Quando s~ tem faUado tRnto e~ 
qual o gove:·no aliá.• ea\a· ob~i ~&do, ou ,;i res :ate de p · pel tn:>··~. quando o nobre prsel
executa a ob iração que contrahiu 0 governo d~nte do eoo118lho o 1nelue no aeu. prou-ra.m~ 
pelo decreto de iti do Abril d 11 i878. E' um n LO tem ra1..i•> ·P'~.a demor.I" o pedt<io doe metoa 
ponto aamm ;mente impor~ote. o nobl"~ mi- , d.; que pr_~sa. 1:: ~~ora occaaíão de responder 
niuro .d • e-n s q1:1e era i.sto objecto do ee11 : ao.n •n dtstlncto e JO\'en collega. •• 
pro.;ramu1s; e e11 confesso que :fiquei um paueo ! O Sa. AFIIONSOCzLSo Jmnoa. :-8u disae que 
IIObr.!salbl.do jle!ll. execução qu~ S. Bl. póde t..lfez fOilSe o papel-moôda inaullieionte em r.
dar a esae ponto do programma. Di:;o sobr.r : la.çio s popllla\)lo. . · 
~~ado, utn pouco ÍD=IeDutmente, por-qne e~Lou I 0 Sa.. F. BJCLtS<I.RlO :-E' just&mente iato. 
c .. t? de ~ue1 do progre._mm~ nad , && r.eahza. i Impi"ei!Siou.a. uma t>&rte da popula.çilo ouvi~ di
E tmponHe que o partido hbaral eontln110 no zer que o p1r8l e Sllperabund&nte está da
p~d~~ para nad.a fuer. C?ntpreb.en.~e-se qus ! preeia.do, e h:iva~ oecasi&o em que todos sen
~epol8 de . UJU epoea de ag-1taçõee, de grandea tem a í llt&, 8111 qne foge dos baneos e aa 
~novaçêlell, de grande • reformas~ !enlla o _par- auaa ca.i%as ficam vuiaa. (Ha ~ios apaTtes.) 
tido C07l8e!'Vador _acalmar o esp1nto publico e 
que nada faça., porque a ao.a. miasão em tal Senhorea, ~~~ devo entra.r &lllllm& demoue-. 
oocasiiio . seria jUlltll.mente eca.; mas qae o .~açio dos me1os de Sê eonhecer que o papel · 
pa.rtido liberal, partido que ae Fiz reformista, .e supet>ll.bunde.nt~ • B~ata. qu~ a e re.flicta. .no 
depoÍ$ doa dez ann.os de ostracismo. (na. phn.se 

1

._egnmye ; ne.D.h.um palZ de .elfeulação metal· 
con~~ag-rada), depois de nos fallar ern reforms. lica ve_ o . ca~bto descer a.ball:o do. par aenio 
ou revoluçlo, sa'lla. ao poder para llllda fe.zer cousa llliiLgniftcante, .ta.nto quan.to baata parll 
é situação que não se pôde manter. Est.s este~ 1 cobrir 38 despe::as das remeasa.s do OUl"O e ~i
rilidade do pa.r~ido liberal, estes ministerios m~ mllis ~lgnm& aetividade c~ercial •. N01 
que •e fazem e que ·se des!azelll, sempre fracoa -pa.ues, porem, ~ papel-moeda Ln.eonverbvel, 
e vaeillantes,não se explicam senlo pela. situ~ o cambio oscilla C8lll grandes e brWIC88 dül'e
ção cto· partido liberal. Elle nãO póde perma.- Tenças e sem limites. Isto se dá entre nós, 
neeer no poder para nada fa:er. · . deu.~ ntL lngla.t.Qrn. um pou~ atHSi9; deU-1111 

o sa . .A.. DB SIQ1:1JII1U: ~Tanh lllelhor em França ~o tempo dos a!llt~s,4eu ... e ~01 · . 
para 0 partido de v. Ex. (HG oach·os nnn.rtu ) Estado~ .Umdoa, dá-se na Rnscia: nt. .Auatna, 

~- • na Itala,- em. IIUmlll3 IIÓ • exclallnJDenh nOIJ 
-· O Sa. F; BJI:!.ollmlo:-Eu ln& explico, ntimo ~et de papel-moeda. incou.YertiT«. E' údo 
que o partido liberallWUI f&ça, pvrqu11&11haTia· evidente e eemcoDtutaç~o, · 

,, 
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!lhe ·dizia .eu, na -rordade, O.·espiritoe irre
:lectidOI espan!:aln-le e pergunWil: vós dheia 
que ·o papel está depreciado. que é «upenbun
clt.ntAI, mas vexnos que h.t. últa. Esta illa.aã.o 
116 dá, e 011 Unho comnúgo um apontamento que 
ecimprehellde oa -quatto·aunos da situaçlo libei-al 
aobre o ~~&u.do do J*pel-moeda llão 16 :lla caiu 
elo Ba11eo do Br&zi:l como em outro. bancos. 

Qae meios apruenta -o gmerno ' Quer Ter 
ehe~ a m&IIGI& aituaçio -em que nos eolloeon 
opnmeiro mU!istrod&fazenda-.d& sitaaçlo hOe
ral que to!!lou a insufficiencia momentanea -do 
papel-moeda ·como t&ha permanente da · meio 
circulante f · 

UM Sn . DJ:PO'TADO :-T"mha d11 ~tteo.d.er & 
outraa razões,neee.uida.da urgente do Eata.do. · 

, .. i , .. . 

. : 

; 

O SR. P&Ieco P..uwso~- A Bllcça. do 
Cearã. · 

O S&. F . BJ:t.tl!A.ll.to ;-Não quero diseutlr 
eaw q11estõe• pusadu. 

O Sa • .M4cu!r. :- E' obrigado a diiiCiltir _para 
verifi.eaMe onde está s. elllpa.. · 

O.Sa. F. B~tuua.ro :-A: allegaçio do. U
lastree deputa.dos e· incon!Alsla:vel. 

Um miDlatro que rejeita.apolices a 5··t., que 
emitte aba.ilCO do :preço do merc:,do, ~ieitan

c do o -agio q11e lho otf~reee, ní\o podia. illegat a. 
1: impossibiUdah de obter ·meios &l()u.aa mezoa 
ii 1Ull611. 

·o Sll . Patsco P .. uu.t"<< :....:E' que o Banco 
do Bruil impo:~. a ni.O redueção do juro daa 
s.policu. · .. · · 

O Sa. . F. Bat.IuJUo :-V. B~ e~t& eBga
:a aado. 
; O Sll. ·Ptusco P AB.A.tso !-Recordo-ma das 
8 pala.vrd.a do miaistro d& -então. 
8' O S11.. F. Blln.I!IAÍuo :-v. Ex. eRt.llcomple-
1;1:1 ta e ab:~olu~·tménte enganado, eu l aa digo co1.11. 
ª-· eata precido. (Aparte~.) 

O Sa. ?1\EIIDII:-t:re :-V. Ex:. ea1á prestando 
atteuçlo dew •i.ada a.oa &jl&rtes ; rew.üw&ndo
lhe q Ull d6 dirij~& á mesa. 

o O Sa. F. l:l"t. JS.\BlO :- Na esl.&do ·a. que 
• che~a o orça•uetttu da fazenda en njo posse ! !::iou~~~: ~:~~o ~~~t~~. N~:~c::.~ 

• c.:a W ; pala go~to o. .. aocutS •r : , .a& deeojo que o .D.obre 
k_ c it:; <> ulin:atro, via to q11e as circum tancill. . ee asae-

~ ,Qí ~ mell\d.m ãqueU .. :i. oio po-ssA var-se eoJioead, .na 
12 ~. ~ ~ m~&ID& tiUl ÇA >. N:lo tra&od~et.aa 'iile&Wea pelA 
? ~ = •ilzlple• .d-jo de mole-.t&r •.• 
~ ! e! g O ·sa. A.rloNSO Cl!lr.so Jo~uoa :-·Diacllte 

0 muito profic~n~mente. 
~ :il ·o Sa. F. ·B•u z.lJUo:- •• ;sobret!ldo ao .nobre 
e: ex-IIÚJÚstro. ch r~uend ' • a que;n m • tenhD re
!. feri®, e cujOs ta.len'toB l'econbeço, bem como a 

r.plid~ ~m tantDS outros allllumptos, menos 
neete11 ·de que nnnca se occupa.ra. 

lilas voho ao ponto ae que tratava. Ha. 
· citcu!lllltanciaa importantes J?.ellta. questão. 
Com o pa.pGI•IJIQeda ineon.veftivel, como. é, ~&a
mo aem s. Ntirada de ·Jl3reellil alg'ama, · te
mos constantemente u.m perigo, esse mesmo 
quo Jll"&S6lltill oanteeeasor do nob'l'e miuiatro e . 
a quo tio mal .providenciou. ~o encerrare~-se 
o~-eatras ha aempre ne~ts p:ra.ga certA difli

"Em H de Agoeio ae f87B.a ema doJ3meo .do caldade, que n1o é de ca.p1tal, q ~e n.1to ó ban..: 
B~ ellego!l t. 2t.,:st3:891$152." · · · · ·ceira • é uma düli.euldade eapeei'llm.ente d& 

·Co ' · ..... _ ,. ~ed·~:.ft -'· .I'IJI.ft•i...-- -.:1- ~·da... ·iato .J. ~n~•ndo .18 encerra_ m. lll -. · mo, -poli. '""""" - • -....., uu .... -~.,.,...., . ........ ..., "1-
exn q ae tanto ee fa.lla, cem esta. . sitll"9ão :de ·au- : mestres, tod1111 •u ·wmpanhiu pt6Clp.II), de d.i
perabn.Ddánlii~ 6 de:eaca~sez,auccedendHe -.ma Dheiro ]Jara .po.gamento ·de .aellll· divid•n· 
após outra i ' dOI·; ,o~beaouro,jtutamente :1leiiU ·época, p:re-
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· cill& de meeda para os juros . das : apolices.. os 
partictllares precisam para liquidar os seus n.e
gocioa,tudo se ~~~a.~a para essa ópo~; d~ modo 
que s falta de dmhezro · nesBB e~ccasião e ver
dadeira, e:!l:iste rea~mente, e póde mesmo.pro
vooar crise. 

Que ~emedio tem o nobre ministro ! como 
poder:i resolvér uma ~ifficuldade destas, si ae 
:l.presimtar, como já se apre~eutou, bastánte 
. o.c<:eu~uada. nos fins do a.nno pMsado t ; 

Este facto d.í.-s~ até no3 _pwea de mooda. 
metallica., e todos nós sab ! mC9 ~ue, apezai da 
pr ~cil!ão com que funcciona a emu;sio da mCieda 
na. Inglaterra., tnes difficuldades alli se dão e 
quo ja p~r ve:r.(ls o :~.~to de i844 tem sido sus
penso; o os bancos que se têm formado depois, 
hão reeon hecido a necessidade de abrandar esse 
rito r das emissões. Como V. ~x .. u.be muLto 
bem, pódo servir de modelo, porque encorra 
todos as principios mai~ a.diantldos da. aciencia 
c todos os r~ultados d:J.s e:.per:iencias. adqui-· 
1·idas ua rnglaterrs., o novo banco ollemão. 

Senllore~, o. facto de que tt·a.to deu-se ~m 
nossa praça. de =neira. muito gra.ve enl 1875. 
Então a praça ~e achou repentinameate ~m 
crise por falt.a. de numer.1rio ; e o m.iui~tro da 
f~tz~uda, o Sr. Visconde do Rio Bl'anco; veiu M 
p~lamcnto 'l pediu uma lei de oc~:, siã.o, (!ll~ 
foi a lei ·d10 29 de Maio do mes;ao an no . 

Esta. lei foi infelizmente· revogada pouco 
depois. Ellll. permitti& que, n:•s occ:LSiões de 
falta de m.:>eJa, o> estabelecimentos oD.ncarios, 
depo~lta.ndo titulos da. divid:1 poblicá, pudessem 
ob ter o numerario p1·eciso . 

. O p:ipel assim introduútl•> temporarhl.mente 
na occa.siã.o da f.tlta, nllo alte1·ava. em nada a 
circ·alayiio porque viulla r•roericher um vacuo 
no~ momentos de ea •1\Ssez, mas 1<>.1"0 dê pois Gt'a 
retirado, tict~.ndo a drcul"~~o n.1s mesmas con
dições antorlore$. 

V. E:ot. qi:te quanto lll.9,is folheio oa ·balangos 
do theaourq, cada vez os entando menos. ·· · · .. ;:. 

. Senhorea, o nosso systema .financeiro precisa 
de ser completamente l"eformldo, nio aó ·na 
deapeza, como na reeeita. Qnando ae· tratar. da 
receita, si outros .oradores não se apresentarem 
antea de mim c com melhores titulas (ntfo 
l!Poiados), teni occasillo . de. mos !orar que não 
podemos coritinuar com o systema de impostos 
que telllos, que e preciso alterar 06 m oldei! qne 
possuimos, · 

o sa. MAJI.'IU1 FB.A.NCISCO ; - V. Ex. t~m. es-· 
cripto · a este Napeito cousu muito. aprovei.:. 
taveis . (Apoiados .) : 

O Sa. A FFONSO CBLSO JoNioa:-Com niuita. 
JlrC.ficiencia.. 

O Sn. F. B:e;t.tsAs.ro: -Nada va.lem esses 
escriptos .. {Não apoiados.). 

Mas .nit> é aómente Dll. receita, tambem na 
despeza. precisP.lllOB mudar de sy$temo.. . 

O ba.lanço das desp.ezas ·publicas . devia ser 
claro ; devíamos olh~nd') para. aqu.ells.s verl>:J.s, 
sabe!' em que s o gasta o dinheiro. . 

E" isto o que não acontece :Wsolutamcnle ; 
abrn-s.e '3-u.àlquer d!!-quella~ tabellas ~ ver-s~.:. 
h:\ 'tue n~nb.lllll esdat"~ctmento · e:t1ste com 
pr'1;CtsS:o; t11~0 eatzi eng-lobado, está. em ru
brícll. qu~ não devia acb'l.r-se. 

Chamo a :~.ttonçã.ó de v .E x. r=a. o nssumpto. 
lJm roinisko com a capneidade'd e V. Ex. 

nüo pôde ficar. reduzi!lo ao sim;)les el'pediento. 
E' preci~ alterar o systemfl para qu.a os b~
l !!.nços s~jam .fieis o e::ractos, e forncçàrn os 
"JReio~ de a m e:s:ll.me verdadeiro e clai'o. 

Finalisando aq_u.i, não posso deix:Lr dG agn
decer aos nob~~s .dcputt~.dos a attellç:to ·:com que 
me honraratn. 

·. Voze&!-M:uito bem! múito bem ! 

(O orado;· é c:omprimenta.rlo. po1· 
Srs. deputados pl"esentes.) 

A di&cUssão :fies adiada p ela hora. 

'odos os ' Eia-~qui o que o nobra ministro devia pedir 
ao pn.rl1~mento, poNpt~ S. El:. pód~. si conti
nu~l' por algum tempo no ministerio, acho.r-~e 
e;u iglllles condiç.~MJS, ~·endo-$6 nbrigado a IIIJl . 

. ç:~.r rnllo por n.ut.oritln.de propria dCls~ meio. que o Sn . Pl\Esto:&~"l:E dá a,. aeguillte . ordem do 
devi.~ ·podir ô.s camo.ras. Por eonatSquencil!., di:~. para 8 de Agosto de i882: · · 
digo: V. Ex. f~t.z um progt'll.flllllll. d.o reíormaa 

. 1•pa.rte 
dD t'•Js,<>:>te do pn.pal- tuoeda, de suateu.t&ção do 
cambio, e niio propilo coll!IB nonh.urna., n~ 
mesmD procura rcs;~r&.r a pl'll.ça e o pe.iz 
de emergen.cias impo~siveis, q1lMii provavois. Con,~nua.ção da 2"' discussão do orçamento ds 

h 
. _ ,_. U , fazenuoo. . 

Sen ores. tomeu p:wovra P~1'& !a. ar u:n1~_ ...:..·i "'- disouasão.do -projecto ri. i02 de i 882, r6- - · 
menttil ~bre estes, po:qtos.~Nao e talvez 1f0r lativo ã dispensa de idade ao alfe!es José .A.u-
pla!lo, e por ~ecess~dade: :nao poew ~b~nger gusto .Gronwell. · · · · · : 
1JlU!t&s questões ao mesmo tempo, e h=to-me 2• dis~ussão do projecto 23 A, relativó á es
a poucos ass~mp.tos. Não posso ana.lysar .a.!iora. tl'ada de ferro· de I3aturité. · · · · 
as verbas do ol.'çam~nto,_ que forern exa?lmadu · Continuação d:r. 2• discussão do projectó nA2, 
com grande pro~e1enc~A pelos meu~ ilhtetr:s relativo á eslt"tlda de fer ro · de S ~ Francisco e.o 
antecessora~;. q_wz apenas chamar~ atteno~o Timbó. . .. . · · .· 
do nob~· mm;stro par a. !lates doU!! po.ntos cap1- 1• discusaão ··ao projeeto :n. 65 de 1879, rela~ 
~e~ da gestão :fino.ncell'a, p~r11: a. Situação da tivo .ao commereio ·e trt.naporte · de &sCTa.vos. 
d_mda 11uctua.nte qu~ pôde e:tzg1r um en:tpres~ 2~ diseussão doptojecto.n. iôô A, relaLivoá 
tuno, e para &S condições do papal-moeda.. . ·. pretençlo de S11:turniuo Ferreira da Veiga~ 
· · C uata-me muito antra.r no exame das ver- Discussão nnu::~. dn. !!lllenda. do senado (pro
bas do theaouro, e v011 fazer a. V. Ex., jecto n. 4i, rel11tivo :10 ptolol!pmento da 
Sr. ·pr~idente, UlllA · doclan.çio: ·Embora eu avenida. ht~.bel.) · . 

· f&lle tD.uito poucas ~ezes, e nisto creio que · 1~ di!IC1188io doa proj&etos llt. 135 A, t4 A, 
·fa'o o·m_eu .dever (n.to apoiados), declaro a i43 e .65 do 1882. · · . . . · . . . 
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2~ parte_(dcs _3 h.o1a.s ou ant~s) 

. Discus~ão do · proj eé to d; respost,. i íalla do 
· tlirono. '· · · · · · · 

- 2~ ·;dis_cllSsiío do Jlrojecto n. 149 reh tivo a mi-
'sericordt~ de S; João da. Bat~. · · 

{a diseussão do·projact!> de 1875 relativo !lo 
rnonte-ptG dos optt•;>rios do ars~nnl de ma

'ÚI\lia.. . . 

Levanta-se a. sessão ás 4 3f4 hora& da tar.!e. 

.ACTA :OA 4ô~ SESSÃO .Elii 8 DE AG-OSTO Dm 1882 

Presidenci~ . dQ s~·. Lima Dv.arte 

·SUMMARW.-ExPEDIE~T<.-Ro~uodmoolos de.• f.-.. AC 
fmso Celso"SnrliClr, Darii'o O:etauin\1~1 Jo!-6: ?Jarl:tnno c 
J.'cnHlnLlas d~ Oli\'o.ira.-Pr;tuP.:::ru. ~M1rr. h,\ IJnn:e;_~,~ no 

·n-u • ..:....ContiD-uâtfãO dn21\ Ui:Jeus:::ãt) t.horç.a.rn on t.o da. fil .. 
zunu~. lliscursG do ~r. ~!:trLim· ·Fnneioeo.-Eneorra
rnan t() oi'Otar.ão. Discurso· do Sr. Andlatl~ Figueira;

. :illtllC~Do..\ I'A~"l'~~- D,\. anDEM 'DO DiA,--DisCus:;ã"0 do V"Olo do 
· gr!lça: l>is~u1 so do Sr: G orocs ·tlo CaSiro .-OrJcro do di>. 

· pnr:t O ·do A~o•Lo ~e. i182. . 

·A 'a H hora.~,. f~itaa ch:unaâa, ~cham.,.se pl·e
sentes. os Srs •. ,Lim~ .DilMte, . :Matta Machado, 
Ribeh·o da Meneze.9, Basson, Affonso· Celso Ju
illo~ I "nacb lvlal'tins~ JoãO Pentdo, Rib~s, 
Vieira. deAudrade, J11vencio Alves, .Prado_ Pi

·meutol, . Bar'iio da Estancia:, .Siln M~, Rodri- · 
""ll ~s Lim~, .Alccforado, Martlm FranClSCO, crcn. 
dido de O li vei.ra, Rodl'igues Pebs:oto, Silva, 
Maft·a. R~tisbona, ~miniano, Rego Baaos, 
Soare; Ro:lrigues Janiot•, lJlhóa Cintra, Cruz 
Gouve~ Antonio dê Siqueira, Silvbxw Br:~udão, 
Souza 

1

Queil"OZ Filho, .. Gomes de C~~ostro, Al
fredJ Ch.wes, Almeida Oliveira, ~fetton., Prisea 
Parai.Bo, Montandon, Yaz de Mello, Fernande3 
de ·Oliveira; · C:l.ma.rgo e Gonçalves do C:~.rva
lho. 

Seraphico. Espindola, Alvaro Caminha, Du
que-Estrada Teixei.i-a, Pomjieu, Coelho Cam
pos, Sou~a Carvalho, -F~r·reir<~. Vianna, Frank
lin Doria, Escragnolle Taunay, Bat'ão de Ana
dia, Carueito da Rocha e .Aug·uaoo Fleury • . 

Fa.Ham com ca.u~a. participada ós sr:~·:· Al
meida Pereh·a, J:ii~ Caetano, LeoJloldo ·Cu
nh:., Moreira de Bar1·os, Theophilo e Bezerr~ 
de Menezes. 

Fa.l.tam sem cama pa1."ticipad~. os Srs. 
Aristides Spinola, Alvas d'l. Ara.~jo, Bll-rilo dà 
Leopoldina.; Ulysses Vianna., Barão de Al'tv;a.gy, 
Leopoldo de .Bulhões, Carneiro da Cu.nha, Mar
tiro Fran~isoo Filho, Lacerda :werncck e Ma· 
noel Carlos. · . .. · . . : 

· E' lida, posta em dii!Cussão e apprcvada 
a acta da ses~ão de -7 d3 Agosto corrente. 

O S:a.. i o SECR:ETARIO dá conta do-seguint-~ 
. ' 

EXPEDIENTE 
Ofticios : 
D: Sr.:l~ secretariada senado,tle 7 de Ag-osto 

cot·reute, communic,tndo que constou ao senado 
.terem sidG ~anccionada$ as seg-uintes resolu
ções da aa>embléa. geral, concedendo um anilo 
de Hcenç~ OOIIJ o respectivo orden'ado, ao dee
CJmbal'ga.dor. Umb.~lino Moreira .de Oliveira 
Lima e aos j uiz~s de direito Genilino Correia 
Lima, A3ostinho de Carvalho Dias Urna, Anto
nio Joaquim Corrêa . de Araujo e Pedro Car

. nciiro da SUva~-lnteirada.. 
Do minister-io da mnri11ha., de 5 de .Agosto 

cot•rente, tra.nsmitt.indo o requeriment) ··· em 
quê diversos empregr.dos !lo a.rsenal de mad
nhu da provinda de Pernambuco pedem aug
mento de \•cncimentos.-A· c~m:miBsão de pan
sõe·; e ordonados _ 

Do S1•. d~putado Bezerra de Menezes, de 7 de 
Agosto cor!'ente,communicando não poder com
parecor 6. cam~ra por ter pel'dido sua Exma. 
miíi.-Mll!ldu-~o de~anojar. . 

E'· lido n vai "imprimir para entrar na or
dom dos trabalhos o seguinte 

Projeeto 
1882-N. 185 A 

Comparecem. •. d0p.ois da cha~ada os Srs. 
. Cantão, S:t.lns t1ano, Baril:o da V1lla dB. Barra, 
Rodolpho Dantas,· ~nt~llio Pinto, Ruy B~r
boaa., .Barful de Cannd.s, · Udefoaeo de ArauJO, 
Vianna Vll.z, Siuva.l, Scuz~ ~ão, Ho_nriqur. 
Marquas, Di:lna., f, . Behsano,_ Pauhno de 

. Sóuza., Maciel, ·.Adri~no Pimentel, Barão. de 2". SEaslo 
Guahy, Joaquim Tavu,re.s, Araujo Pinho, Ms.· A' aowmiszlfo de pensões a ordenados foipre· 

. noel.Pprtalla.~,José }>ompeu, Almeida. N()gueira, sente, em virtude de delibera.çã:o da- earnara, o 
. Ta.rquinio de Souu, ~~r~irl- C!~:b.ra.l, .Jose· Ma- pr.ojceto n. 185 deste e.nno, ll,U~~iza.ndq_o g-o• 
danno, Pereir:J. da S1Iva,_ Fche:~o dos S~ntos, ver.lio a contr.r ao. lente cathe_dratlco da. facul
Gonçalvos Ferreira, Amaro Bzzerra., Zama u · dad~ de medicina do Rio de, Janei-ro, conl!elheiro 

' Per"ettL ... · · . . .. · .. · : · · ' . Dr. Francisco Jo.;tí do Canto e Mello _CIISlro 
. .. . A'~· .i 1. bo'ra 1 -~ 5o--~iniúos~ ach~rÍdo-se pre- Mãecarenhss, para ·effeiro de' _sua. jubilação co:a
sGntes 71 Srs. deputados •. o Sr. pre.;idente abre to..!os os vencimentos, os 14-an.Ilos que·•ser:vm 

ess'áo ..... ·; . .-... . ·. > como preparador da~ lições de chimrca e to:ri. 
a 

15 
_ • • _ cologia; c considerando a commissão que no 

Com;Jarecem d~pOIB,_ ~e ab)rta a sessao e preal)lbulo do referido projec:to se acha. plena
aind4. dentto da hora·Te3"llll!nlal os Srs. Car· mente justificada a matsria do projecto pela 
:v~ho · , Re~~1<le,' Pau~'l..·.Souz~, Abelar~o .de an;~.ly~a e cstuiio dos dooumentos :~.p~eseu~os 
Brlto, ~rMUSe~ Sad.rel T.~rt~lw.no_Henrlques, \'Pelo requerente, e depru·ecer que o. refendo 
Olymplo Vall~ao e·Fehsbarto. • . 1 prt\jecto ea\tí. · no,CS.S) :de ser approva.do pela. 
_ Comparecem· -fóra d~. horn: r;_gimantal aa J ,ca.mar~ dos Sra .. d~puhdos. . .. · .· . . . . 
Srs. Genero1o 1\f:~rqu•~& P~ll!loa·111uanda., C1·uz, 

1
.. . S:1h. das comml!ssoes em 7 de Azosto de i8a2. 

"1\là~Do\veU ·~ - Andrad; Fi•.rueira. , <Àlntil.g.)m, ~ llde(onso de .Araujo.·:.. .Sil'l1iallO J!randão. 
·Costa ·Pitllo', A.ft'ónso fl~1iua~ Caslollo Bránco, 1_ ;.;_ Jose M aJiaiUlo·. · · ·· · .. "'" . 
. ........... 'V'."li'f:...::48''·:.:· ··"'" '. ' . .. •. ' .· ,_ "" .. . '···. .. . . ' ... "· .• _., , ... , 
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i882-N. 185 

Projecto 

A commiss!o de peosões e ordenados, enmi
nando attenta.wente a materia da. petição do 
conaelheil"o Dr. Fu.nciaco José do Canto e M~·llo 
Castro Mascarenhas, lente cathe.iratico da fa- · 
culdade .de medicina. do Rio de Janeiro, e, os 
docll!llentos C!Jm q~e está instruida a. dita pe· 
tição; 

Considemndo que o peticionado c o n t a 
42 a.nnos de bons sa~viços à insu.-ucção supe. 
rior, send.o 28 d~ etfJcti v o exercic:io de ~<>~ís 
terio sem iutcr.-upçll;o e i4 como p:eparldor 
de chimica.· e toxicologica ; . . . 

Considerando que o tem~ de.B'.rvu;o eomo 
prepa.ra.dm." de ch.imica e to:ricolog·ü deve ser 
contado ao supplíc~nto para os etf :i~.s le ~aes, 
nli:o só a. exemplo do que fi~ tem pr:1-t\Cllodo C1ltn 
outros pt'ofessorea, comu t-a.mbem á. vi :ta da dis .. 
posição da lei n. 26!9 de 22 de S~t,tnb1·o 
de :1875, art. 3°, qae :m1-ndou conta.r para a. 
a:ntiguid~d~ dos lente' a.~tua.1s dua fuculd~des 
de med:cma o tJ:mpo que aervil'a.ID COJ:IlO oppo 
sitores; . · 

Considerando que a.s fun~ções de prepara·lo~. 
que enm na. época. em que o supplicante serviu 
desempenhadas p~los substitutos, p~ss1ram 
depois da cr-ea.ção da e.ll!.ss_e dos opposltores a 
5e:r exercidas por estes ; 

COnside:rando que, ~o mo preparador das lições 
de chi.mica e tox1colo~ia, e:lt'"rceu o supplieante 

· ear<to igual a o de opposi lor ; 
Q)nsidenndo 1inaln1ente que o supplieante 

solicita uma graça, q11e em casos identico~ 
tem sido concedi da Pelo corpo legislativo por 
mais dD uma vez, li a commiasão de parece!" 
que seja. adaptado o seguinte projecto: 

.A assembléa. gera.! resoLve : 
Art. i. o E' o gove"no <>-utorizado a. eontal' ao 

lent~ eathedr-aticD d~ fa.culda.de· d~ medicina do 
Rio de Janeiro, conse\heiio Dr. Fr11-oc;sco José 
do CR.nto e Mello CaRtrr• Ma.•carenhaa, pa~a o 
e:ffeito de !lel" j ·1bilado com todos os ''enci rnen· 
tos. os i4 a.nnos quo se1·viu Mmo prepa.ra.dor 
das liç~es de chimica e toxicolo_t::ia. 

. Art. 2. • Fica.tll revogadu as disposições em 
COntraTiO, 

Sala das eommi;sõos em 26 ch Julho de f882. 
-Ilrlefonso cf.e .Ara1cjo.- .Sil'Diano Brand.Z~. 
-Jose M ariar~,~o. 

Vai a imprimir para. ~ntrar 
trabalhos t> 3eguinte 

Parecer 

i882-N. 237 

2a USSÃO 

na o:rdem dos 

· PretençciG ele C ons~ança ·de. Jesus C' erqueira., 

.A commissão da fazenda, ::1 g_uem foi pre• 
·· sênle a. petição :le Const.an~li. de J e9us Cerque ira 
· l'Oqueren.lo sejam substitui .as daaa ·notas ·de 

di:tz&ntoa mll réis cada. uma, d.e estampa. e serie 

jà. recolhida~, atten~hndo á iDfoMnaçio prestada: 
peh caiia ele a111ortização, d~ qual se· vê: 

1." Qila as notas da esta.m])a e seria de'saB 
de que se trata foracn manlhd>lB r ~colher> pelo 
governo por aviso de :12 de l'!orembro. de 1877, 
em r8.1;ão de terem a ppl!.rec1da na< Cll'Culação 
muitas notas iguaes fs.ll!a.s ; .. 

2,0 Que essa oparaçito durou -qua.tro annOI!, 
eonce:lendo o governo diverus prorozaovlíoo d~ 
prazos, p11blicada.s pelos jornaes, :aa fórma dos 
e~tylo'; · 

3.• Q113 qaalquer delibera.çlío do poder legis
lativo em favor da. peticionaria. viria levantar 
mui tas p retenções ig-ua.es, o trazer confusio 
para a escri"tura.ção do thesouro, sem que se 
puiASs~ liqnidar d ·fi.nitiva.mente qu<tlquer s.ub
sti tuição de notaS, e fie ando por consegumte 
itnperfeitos os altar-ismos e ms.tantes da. d~
l'O.onstraçãn das operações d~ emrasíi.o e substr
toi~ <lo papelmoeia, todos os annos presente 
á. assewblea gernl; 

4. o Que hav~ria a. inda. injustiça relativa am 
mandar indemnuar · inte rralmente a peticit~
naria, _qua.n.io ~~itos outros pos~uidor.e3 de 
notas lg"ll!l.eS SUJ ut.a.~am..se nas d~ndaa e~Jocas 
aoa compel •ntes dea ·ontos: à d~ parecet• que 
aeja indeferida a mestna. petição. . 

Paço da c amara dos d ~pnta.dos, 3 de Agosto 
de 1882,-P.-aGto Pimentel.-L. Abelardo d~: 
Brito, 

São liioa, postos em diseuesão e a.pprovádos 
os ss;ni.nteil 

Par-eceru 

. iBS2.-N. 234 

2• s!!:salo 

Licença aDS deputoAos Dr. Joêf,o Caetano de 
Oli11ei1'tJ. e SotJza ~ consetheiro J ol!o 11{ anoe~ 
Pereim da .Silt~a, · 

A commiasã:o de constituição . e poderes exa· 
min u os requ )ri.uentoa em que os Srs. depu. 
ts.dos Dr. João Caetano de Olíveiril. e Snuza e 
a:ms~lh~iro Jodo Ma.noel Per~ira da Silya 
pelem licença, o primeiro afim di!! retirar...ae 
para a provincia de Mina.s G!lraes, e o &eg't;ndo 
para fóra da. eõr t1 nor motivos de molestia, o 
que oon5idera. justificado ; pelo ttue, confor-.. 
mando-s' C'Jll OS preco.delltGs, a da . pa.N!eer 
que se con.ceda.m as liceu~s requerida~~ peloa 
m2~mos Srs. deputados. 

. Sala das eommissões em 7 de Agoato de i8B2, 
-Leandre Ratisbona.~Bezerra Ca"alcanti, 
--Jose Marianno. 

i~-N. 235 

2a SESSÃO 

Licença ao deputadtJ Candida Gil CasteUo 
Brcu•eo 

A commissão de constituição e poderes, a. 
quem foi presente o otlieio do sr; deput~~:do Can
dido Gil Castello Brs.neo; pedindo licença afim 
de retirar--se para fó~a do Jmpgrio p<lr motivo 
·de .m.olestia, e a eonllelho dos m.edioos, confor-
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~ssão em 8 de Agosto de 1882 379 

ma.Jido•B& com OI precedentes eata'belecidos, e 
de parecer que se conceda a referida. licença.. 

Sala c1aa eom.tniseõesem 8 de Agoeto de 1882. 
-Leandro .&tisbona.-Be.::erra Caruxkanti. 

isa2- N . 236 

~ Sl!:liSÃO 

Pl'eten.ção cta a.ssociaçào commeroial de 
Goya11na 

Ribeiro do Vascilnceli(JI;, requer o meio soldo do 
~u marido, deede a. data. do fiilleeimento deste. 

Pa.ço cU. camara dos deputâdos, 3 de Agosto 
de 1882.-Prado Pimentel.-L. AbeZaTcto tk 
Brito. 

i BS-2-N. 24i 

Pretençlto de D. Maria Ca~dida tl6 Aüile.: 
Moreira 

A. comm.issão de asaem'bléu provinciaes, 
pan poder interpor parecer sobre a repre- A. colllllliaaão de fa!enda julga conveniente 
sentaçifo dirigida a eata eamara pela 8650Ci.açã.o que seja oa.vido o governo a respeitll da petição 
commereial da. cidade de Goyanna, provinom n.a qual D. MariA Candida. de AYilez Moreira 
de Pernatnblleo, contra as nltimaJ leis íiacaes requer lhe seja. pa.go.o monte-pio a. que se pre
cb. provineia. da Parahyba do Norte. que esf.&- aume com direito, de&!~ a. data. do fa.llecimento 
b eleceratll impostos soàte mercadorias impor· de sua mii D. Anna. Tilia·de Sá. Ferreira, viuva 
~ <ig.quella. provinci&, requer qne se requi- do brigadeiro J osó Perreli'a da. Cunha. 
~~~te ~o governo cópia das le1s fisca.es da. pro· . Pa.ço d~ Cll.ma.r& dos deputados, 2 de Agoeto 
VlllCla. da Parahyba do Norte e dos respectivos de i 882.-Prado Pimmtel.-L. AbeZard() ,u· 
regallLmentO!J, promulgados no ano.o de 188i. Brito . 

_ Sala diiiJ com.miasões em 8 de Agosto di 1882. 
-Generoso .Margues.- Canclido Gil. CasteUo 

· B<r4nco. 

1882-N. 238 

~ sus:&.o 

Pretlnçllo de D. Frtmcisca de Paula .Marlim 
e Silva 

A eÓm!IÚes![o de fa~enda 6 de pareeer que 
seja ouvido o gonrno a respeito .da. petiç4lo 
em que D. fo'ranciaca h Pa.llla. Martins e Silva, 
irmi do falleeido f o t'!llente da arm&da-Joaquim 
de Paula Martins e Silva., requer ae lhe façâ 
ex~nsiTo o plano do IXlODte- pio da. armada 
de i795. 

Paço da cama.ra dos deputados, 3 de Agosto 
de !882.- Prado Pirnents~.- L. Abelardo 
ele: Brito. 

1882- N. 239 

1882 -N. 242 

Pretenç4o àe Auguno 1 os e Ferrati 

A coiiUIIissio de fazellda, pt.ra. emittir parecer 
a respeito da petiçãó erri que Augusto José 
Forrari, o8icin.l reformado do corpo de uude 
do exercito, pode pagamen\0 do qu9 ae lhe 1ieou 
devendo como medico dn. colonia militar de 
Casero.s,.julga conveniente que sobr~ a. mesma. 
petiç&o aej& ouvido o gGverno imperial, 

Paço da ea.mara dos deputados, .2 de Agosto 
de 11:182.- Prado Pii'JUmtel.- L. Abllardo 
de B rito. 

1882-N. 243. 

2& 8RSSÃ.O. 

.Preunçcro de Franciseo R8/Jello de Car~alho. 

A eommi.asiO de fa.zenda é da pa.reeer .que 
seja ouvido o governo a, . respeito da petição 

Pr~t,ft.Çtlo ele D. M o.ri~ f ;;abel T ei,e do · hgo em que Francisco Rebello de Ct.rv~ollio, ex-
. . . BrJ.rros 3• eacriptura.rio cLl. alfandaga da. córte, requor 

sa lhe eonced& uma grúitieaçio po,r aellll tra.· 
.A commiaslo de fazenda é de 1_)8.-ree::~r q:a.e balhos adu\uoi:-os, ou '!Ue ae lhe abone a. quan 

seja. ouri·lo o gov~t·oo 1. respeito da p 'tiç:to ern ti&-dã-1: 589$()91 ·que desp~n.deu CGJn viagens 
que D · M.-.ria l.zab :1 T ~ive do R:ego l:h.rros re . e impi'GIISÕ:lll d e Oí:Wiculos rolath-os a essca 
quer a~ lhe pa~ue o monté io ;. 1\ue telll j~, tra.b ..J.hos. 
em. vir&tldG _do falhe!me11to de atlJI xn.a.d:·uta, Pa.ço da. camara dos deputa.d01. 3 de Agosto 
D. Adalaide Candida. Pires Teive, de~e 1859, de 1~82.- Pyado Pii'llente~.,-L • .Abelartltt 
data. do fall~cimento desta. ·d.6 Bri,o. · 

P&QO d~ calllara ~011 depntad3a, 3 de Agosto O Sa. · P~aiDE . .'~l'E:- :_rejll a. p~vra o 
ile !882.-Prado P-.meMeZ.-f.,. AbeSa.rdo- àe Sr. Alf.>nao Col..:io Junior. 

Brito. OSr. A..ft"9i;sQC~lÍ!IQ~o.m,or.: 
i~N. 24o - Sr . pr~!Í~e~~·· ~ J4b'!' ~ an.no Ç~ .í~, 

o n o•ao diat.UUII.<}'C:Oihg&.; de-pui&Úo ~ ~ahia, 
o·Sr C zar Zama. 1JOD!pre sollíci&ô .eni ~ &an 

~.8le'riçló ile .p, Ftitltiruúa áã;tdu4 Pinto DOtne a. idüs pl!fiótiêa_l. e S:prov.~ila~~ a_pr:e
IMitltou UDl pro jacto creall\lo um !D~·p~ g~ 
eeo11001ico o beoebn~ pan. oa empa!epdGI 
da . parte om traCego. cl.l .estrada de fe.rro de 
Pedro U. Callf'orqlll ·~ .reg~lllG~!àloeet• 
projeeto foi njeito ao osamo !M.cc~~D"ili"O .ele 

A commiasão de fuoltda é de p!lreeer que 
llêja onVi.d 1 o govel'D!l.l re•Jl9it • da petiçlo. orn 
que D. Fortaoa.t& C&n:lída Pinto .. Tiuvr. cio al
feree reformado do Gse~ilo Antonio· losé Pir&to· 
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fazeuds., que se oo~p~ha cn\ã~ do iinaào con
eelheiro Burque d() M~cedo, do a.ctual clistincto 
presidente do Ce~rá, o Sr. Sancho Pimente l, e 
do :ietual Sr . ministro de est.r:~.ngeiros, ennse
lhoiro Lourenço de Albuquorq11e. A collllllissiio 
de !azeo.cla cmittiu sobre clb um luminoso 
p:trccer que fo i impresso e diBtribuido nesta 
casa. 

Sr; .presid<Jnte, seri:< f<IZer :,uUla ·inju.stiça â 
illllBLro.ção desta. ca.mara., tenta.r enc:~reeer a i:n· 
portanéi~ das soci~da.de~ ·cooperativas que tem 
merecido a atten~.ão d'l todos os governo~ quan
do-as empre~ pertencem M Estado, 'bem como. 
d;is companhias parti colares, <tuando' têm este 
caracter. 

Além das vantagens que re;;ulta.m p:na t~.ao 
aquelle qpe vive do trabalho jornaleiro, ha 
hellas'benefi.cio immediato p:m1. os empl'eg:~dos 
d!ll! ·estrad&s de ferro, s mpre sujeito3 a tr~b~
lhos .peD0$08 e a multiplos acciden te> . 

Relev~ not.ar que ha convco.ioncia pan. e.s 
proprias companhi:~.s de estro.dn2 de fe~ro, â'> 
quaes interessa conserva:t., por l oD.J;o pra~o os 
ssu.g empregados h~ biliaíâo~, com a precisa 
pericia e. com toda segurança de a;ua. dedic\\Ç.i!o 

. pelo servlço • . 
Em toda a pal'te, S1·. presiden te, lllOl'"'ctlte 

11a Fr~nça, Belgica e Allemanlul., Le1u appal'e
cido cse&s sociedad~ cooperativll.l:!, com real 
progresso e applanso ge1·al. · .. · 

O Sll . P:a.:e:SlDEI'i'l'l': :-V. E:s:. trata d•J fu'ttria
mentat· nlgtlml'equerimonto ~ 

o· SI\. AFFONSO CELSO Jux10'B. :-Não sen]JOI'; 
faço a pen3's uma rccla.maytto. Ma$ o proj~clo a. 
que me r e:tl.ro era um. pouco vago n:~s $ll:LS dis
l)Osiç.ões pelo que G Sr. con ;t' lheiro Bunr<tun de 
Macedo, com o espirito pratico e gra.ndc l.ra
quejo dos negocias que constituiraul a sua glo
rio., apresentou um substitutivo. N~stP. ~ubstüu
tiyo, for·am tlttendida.s todas ae hypothes~s, pa
tenteiaudo seu autor recursos para creiar uão 
só uuu eah:a de pensões, como uma caixn d o 
soccorros, consti tui!do o fu.udo da a•sodllç!Io 
por meio de jcias deduzida~ dos vencimentos 

· annuae3 dos empN,"'adoo, do u:ua porceo.tt~-gtlm 
ao vcncimeuto u:iensal, tal como de ume. p:~r t') 
do r eudiniento_d'l estr;~.da., e das mult:ls itnpos
tás :10 SllU pessoal, além de uma. quot:n a <tlle 
ficariam obrigado3 os h P.l'li'liros d e! todo c que.l
q uel' contribuinte. A que~~lão '()I'ÍlllOl'dial era o 
quo.ntum da. quob\ com 'lu~ d~vin concorrot· 
cnda empregado. · 

· Cousult:t.ndo . :t. 'org.miz~ç§.O ~]~ .instiluições 
~imil:J.l'es dá Frãnça, vei:nos que, pela. lei d~ 5 
d'l J unho de '1853, esta quota. o c11.lculail:i e1n 
5 0/0 ummáes e 3-o/o do .'Vêncilll~nto mcn.~al :, .O 
substitntivo a que ulludo, ··con~ul tando n~ con
uiçõos ela.. estrnda de forro o. PoJro 1I e do s~n 
,P.êssoal, estabelece uma quota .de . 8 °/o âo vcn:.. 
cimento S:nnu'al e 3 •{o do Nll.cifuent~ mensaL 
· · Eu po:lereia , S!.". presidente, esteuder-'Die S?
b'rl)· e!t~. assuriipto; ·l.aas parll,.nã., ronbãr tempo 

:t.: caniar:i prcliro ·cll~r·3p.,no.s n rua attenção 
~-jlil.r!i-_0 p~jecf.?; e ~n~o em V.:EI.,· que, auiante 

· 'd!i: eau,~ publica.;·en~arà.; por certo; todoA os 
"e~~s Párá quc-s1lja dado p.:ir:~. orde1u dia.. um 
~~iojçd\i ~o : pntieo; ·\ão· proveitollO, c, tõObri! 
'"túdo;'t:s&nrgentb~ :- · . · ·· · :' : . . · · : 

~ · .. 

O Sn. . . Pusro1Jt\1'E : ·,;_ To!Illll'ei n:~ d~Vid.i 
c.1nsid~r3.ção o que acáb~ de é~or o nob1·e dó
puta:lo, IU::ÍS U~VO p?e'Venil-o que ja tinha zua..n. 
dado ver o projecto ita: secretaria' para s~r d:ido 
para o ordem do dio.. 

O S1.·. Bai·ão de (Janindé :
r.rn.is uma voz, Sr. pre.sidtnte, venho à tdb1lna 
f:J.?.Ol' rcelamaç!Ses. 

Eb po'll.cos dias tive o en~ejo de pronunciai'• 
me sob~e o modo. por qtte se .Procedeu á olaiçílo 
em uma. das com:n·cas do 5° dist1·icto do Cea.r&; 
hoje, infelizmente, trago á presença d 1t c:unara 
outr:L recl:uuaç.:to, referente ao meemo di~tticto, 
ma.s sobre outra co=ca. 

Refiro-me á. elei~ municipal q,ue devia ter 
ioga r na. comarca de ·Maria Pero1ra e na ír&-
guezia de Pedra Branca. . . 

Sr. prosidente, hoaye _a.m uuw. verdadeira 
farça. · · · 

A mosa n~ se installou·, coJUo q•ter a. lei, na 
ve~pera do dia. d:~. elei'tão. · 

E, nó dia. s.eguinle, :\;; 9 horas, não tinham 
ainda comp~reciào os mesarios e presidente, 
que reuniram-se finalment~ ois 4 horas da tarde 
do segnudo dia, depou de ter constado aos 
eleitores conservadores q u.e aão se procede ri:.. 
m:~is â. oleiç3o na. freauezâa~ 

Como devo suppor V. Ex. fe~·!IC enc.'io unui 
eleição e. bico de penna, fóra do prazo loga.l e 
natur&hnente só de accõJ·do com a~ conveuien
ci35 d~ lllesa.. 

Este facto que modifica o espirito da lei me
rece serera censora,. e por isso en r eclamo 
providencias do nob1·e ministro do impC!rio. 
(Aparee:. ) 

Espero que. o p1·e~idente do. prov.incia te;1bâ 
toma3o o lllcto na devidtl. consiaen.çlo, entre· 
tau to ewnpro o me~ deve;· ch.1mruldo pn1·a elle 

. a :~tte_ação do goi'Ofl\O· . 
Pa~a~, Sr. presidente, {• segunda reclamação~ 

que se refere no de3:tcato que se deu. na meem:• 
colllal·ea., pol'ém no termo de Maria Pereira, pol' 
occasiáo do presidir o j ury o juiz municipal 
desse tormo. 

Acbaya-se aquellc lllagistrado presidindo o 
tri bum~l. quando individuas, que p'Uisam ror 
fazer p!Ute do sequito do OOlll COllbeciÕO jui7. de 
diroilo, dirigem-!18 em plena seasiio no referião 
j ui1. municipal, insulta.m-no e dosacat:..m-no,sem 
t~.ttender .abeolut.Amentc-.ã.~lta)I-ÍullCçúerqu~- ·· 
elle exercia naquella OCC.'Islão. · · 

. O jo.i• munioip•il chnmou o chefe ·do destn
cameuto, que esta\'l presente ... 

• Q SR. P:a:s:siDEii'l'E,!-V. Ex: quc1· :tllJ',lSentzoz· 
um requerim~n to ? · 

O SR. ·B.utlo DlC C.un.'mE:-São rec1amaçõas 
quo es tou fllzendo... . - · 

O Sn. PIU':Sniwn:::...:.ir~ vai fate1· un\ r e
quorimQnto f 

O Sn , BAl\Ão DE CJ.'i=l:\:,_~aroe!)-me, Sr. • . 
president,e,.que não.ha."ncecssid3dc de re~lien-: 
menlo 1iõr qu~ vou.,tor~iJUr já. 

O SR. · Pa'zsn:íENTE:-Ncste caso, sim ; maa, 
si q~er • contin~r, ''ê pr~ci110 qu' · pe~ ' ur
gcncJ...'l• ·. · · • - ".-:: 

. ~ . . · .... 
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O Sa •. B.t,R:\.o DE Ç.\.mNllE :~Como.i;1. dizendo, 
Sr.· presidente, o juir.. m11nicipo.l r()correu ao 
ag-enta . da for9a. P\lbhc.~, .que, em .lagar .de 
toma.r M pr~nd~nctas. quu o caso c:dgia, não 
deu a menor ltnport..~nM~ a ordem da autoridade 
jndici.aria, e, ãs ga:rg:ilhad>ts, sahiu.do tribunal 
em companhia:· dos indivíduos; · qu<l· acabavam 
de dearespeit!lr a ·primeira. ·autoridade do 
logar. 

Espero _ta~bem, .Sl'• prasidente, quo o go· 
verno tomara p1·0v1dencias a respeilo cleste 
fa~to. 

O Sa. RomuGUES· JuxroR dli. um ap1rte. 

O SR.. BAR1o &:E: CA!WWÊ :-Acr~dito que o 
prasiden~c da provincia tenba tomado ou tome 
as providencias; entr~tanto, V. Ex. comprc
hende _que eu cumJlro aqui um dever, chjl,
mo.ndo !1. ~tten~i'io . do tj'OV~rno para. os foc tos 
que se dão n~ men .d1stncto no ínteri~r da 
provinda. ' 

O Sn. RoDRIGÚÉs -JUNIOR :-E' muito lou
vaver o procedimento· de S. Ex. ; mn.s o 
pt'esidente da . p:rovinci:1. h~ de toma1· :ts proyi-
dencias lle_cs~sa.rias. ·. . 

O Sa. BAM.o Dl! ·c,~.o'{I~DE : - En o es
pero. 
· Não p~sso. te~mina.r, Sr. p~esidcm t~, sem re:
elama.l' amda. do :soverno· sér:ia.s pr:ovideucilts a 
raspei to de mil e hntos imm.igrantes cenren.c;;ea 
que se acham na cidade de S. :Mathaus, pro
vincia do Espirito Santo, cotnpletamente l:Íal
dos de recur~os e sem meio :"d; um de 1•olverem 
ao Ceara. 

O SR. llitro:f:- O gov~rno dá transporto. 
o S.a. F;I!LlCIO DOS S.I.NTOS:- Bll .-s (jll'l !'\C 

internem peh p1·ovi_ncia · d~ · Minas, porque 
logo achaL•iio recUl·sos a seL•Iio muito bem rec3-
bidos. 

O ·sR. E .mÃo Dl!: CA..'iiNDi: -.-\qui na côl'te, 
Sr: ·pl:esident~, o Sr. mini~tro do iu1perio t·);n 
att~nd1do a recl=ag\i~s quo lh·l teu1 sido diri
gidas, el.l.l favor dos immigrantes quo querem 
voltu.r á província. . 

O S.a. PRESIDE~TE :,;..._V. E:s:. e t[, sa esten
d~lldo da mais. 

P.obr e gente, ao volt~r para. o Cea!'à, teve cccn-
slão de tornar publico. . 

Eis a carta a que me refiz-& : 

« lllm. Sr. ·Josê. Com~ia do. 4-ruaral. :..:.r-or ta.~ 
leza, 1 ~e !ulho de . 1~8~.·-Ac;~.bJ .. de, . chega~ 
da pl.'onnc1a do .. Espw.t.o Santo, para.ond.e havia 
emzgrado cJ1u dz verse3 cearerrses, . no calami
to!lO tempo da secca. . · · · ·. · 
.. " ~·.em no~1e .desses . nossos. lÍ~triciÓ3 'l1le· 
contmu~n~ e:..L!ad~s em terra extranha,. que 
venho pedn• :7. v. S. que se COlnpa.dGÇa. de sua 
sorte, pt·omovendo :ntre seus amigos() perà.O,~ 
t' o governo os me10s nec.essarios 'laJ.·a o seu 
t•e,:;l'esso ã terra natal. · · ' · · · · ' 

.J( • P l'i\'ados até do necessar-io _pa_ra,'' sua 
sub;lstencia, . elles nilo pódem_ emprehender 
por si mesmo uma viagem a. -vapor ; ·e ··não 
tendo outro. meio· d~ transportar-se à sua pro
víncia natal, ncarã.o etern:l.mente separados dÓ 
se~ domicilio, si o. governf.l nãQ llie·s fu.cill~l.' 
paslagelll nos npore.s que subvenci<in:J.". 
~Só n a.cidadJ de·s. M!l.Lheus~ · di~to.nte <la 

cilpitâ.l · 30 legua.s, existem L 039. ·cearênseõ, 
meus compal:lboiros de infortllD.io e exilio, que 
lodos me ped1r'm com as maiores instanciãs 
que solicit11sse a V. S. sua int~rveu~ão, afim d~ 
facilitar-lhes a ~ua volta. à. patria. . 
. « Estando, .pois, o Cei\ra quasi sem liraços 
pa1·a sua lavoura u podendo ·!>.~~o:veiLar CSJ>~s quo 
pedsm_trabalho, eu espero no seu lJ!Úriotismo 
qno V. S. tOinl~rá. na maior consideràção o p~
~ído do n.ossos p!ttricio~, fazmdo por si e I,>elo 
lnte;·raedlO de seus arnzgos o que fót po~srvcl 
po.ra conseguir o fim humani1.1rio. que dcuo 
c:;.posto na presente. · · 

« !5 por irnmen;o fa'l'or l'eceh!l. de todos os pro· 
scriptos cearenses em cltjo nome fallo, os votos 
da ma.io1· consideração e profundo ag-r:ideci~ 
meuto, com que sou de V. S. servo amigo e 
apreciádor. -José GonçQ;~ves de Lima.,.. 

E~pero que o g;overno tOmal'â em corisider~ 
ração Mi; rQchma~ões que acabo d~ fazer, e dar!!. 
as proviJenciaa CJ.Ile são ne_cessnrias. 

O S11.. P11.ru~toE~n: : ·- Aa L"ecla.roaçõea dG 
nobre deput·1do têtn de s~r publica:!a.s e. o go
vet'no as toruar:t na devida considcl'ao;:!io. 

I.~stnt.mcntD da publica {orm"- dado e passado 
O Sn. BARÃo Dl!l C.tNINDJl:...,.. Peço perdão a. do officio de n~im. tab6lliáo como do ·facn· 

Y. J!:.x.,Jluu vou t~rminJ.r. · . . . - .... ----- -a&aW:o. 

Os g.ue s~ acham, portim, 1~a provincia. do 
Espir1to ~anto, e que são em g-rande numr: ro, 
estão completa-mente baldo> de recursos e· sem 
meip~ à e voltar à pl.'ovincia, co:uo j:l. diss.;. Eu 
peilu•1a a y. Ex. que, pq·r a~u. intermedio, o Sr. 
niini~tro ·do irnpe.rio ou o gOI'eJ•na dés'll! _provi
dcmclas, nos ~nnlo de fazer voltttl' ·essa.· pobN1 
g"eute1!:Lra ·o CellorQ.; ·onde; ·inco:o.testn.v~lmente . 
os s~us serv.iços~>erãO aprqveitaJof!., · · ' 

. O ~a. ~1F.'I;TON :-.Apoiado ; esta recla,llla.,&o 
om~t,o JUSta: . _ .· ·. . _ _ . 
•. ,o. SR: · Bà."to. ol: ·c.o~.Nr:oiD!\ :-A proêo~ii"'J 
.desta reclamação. Sr. presidente, ·rns"' .a ler 
a. ca:r~ dirigi.dl1 ao :cida.dãn Joscí .Ccm \n. .ao 
Amiral·!JOl" pessoa:. competente que tendo ~s
todo em S. Matheu.s:·o sido testem.unha d•J ~stado 
preea.rio .a.. qua,:_se acho.va. reduzi4a aq~eilii. 

C:ll'ta.-Illm. Sr. Jos·é. Correia. do AmaJ•,ii; 
Fortaleza, :i• de Julho ·de ·1882: 

Acabo· d1 clíegár. <la prÓvínci~· .do 'E:Spirieo 
Santo .. ·pa.r'a ondé ha\·hêmigradó ·ccim diverso$ 
cearenses- no cnllimitoso tempo ·d~< séccn •. E' ém 
nonio d ·sses nósso:;; [ p:í.tricios; ·qilê 'tontiíuiâin 
exilados ctit"terr:i. c:s:tl'ÍÜlhrti~qiíe \·enhG ~pédir ~ 
V. S. que S) compadeç:1. de sua sorte , ·pronio:. 
-v~udo .entre seu~ :m.J.Íg'.OS; .G. ·peran~e..:o go'vei:uo 
os meios nec •ss:i.rioa p~ro. o s~u t•egresso:á.·teria · 
-natal. , Privados .a~é do .. necessatjq. -pll,l',.t ~su:• 
sub.si<tenéi:Ç oll~s' n'ãt?; p~ei:Q ·empreh"Q n"der 
p~r si D!?Smcnunn vjag_ero, á vnpiJr, ~, não·t.en~o 
·outro me1o de. trnnsp_ortal'-so .à.. su1L .. p;t:oy~nt~a 
nat~l. :ficart"io ct~rn~.nto .aep:i.radoa .·do .s'u 
·a.ntlgo domicillo,_si o 'governo não 'lhes f~lll
·tar pusagem noa. vapor~~ .. ~ '~l,i.veJlsi.o~ 

... • ·~.· . ·---·· · ..• -_ ' .· ;.,.·t:~'- ~.:.k •o~.·L.-.· · · ·· -. ~ 
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Só na. cida.de ds S. Mathe.us, distante da. capi
tal 30 leguas, existem i.039 eearell.!l;s meus 
eóinpanheii.'OII de inf~r~unio e exilio que todos 
me pediram com. a.s maiores in.stancias,que soli
'eitasse s. V. S. .sua intervenção afim de t'a.cili-
iai'-lh.es a A$ v oi~ IÍ. pa~ri&. · 

Eshndopois o Cear6. quaai S!3m braços pa~ 
a sua. lavoura e podendo apeoveitar aliSes que 
:Pedem irabalho, eu espero no seu patriotismo 
q11e V. S. tomará. ua. ·maior consideração o· pe
dido de noqos patricios, fazendo por si e ~lo 
int.el'medio de seus a.migoa o que for possível 
para: conaeguir o :fim humanita.rio, que deixo 
erposto na p1•es~nte. 

E por este úntnenso favor receba de todos os 
proacriptoa eearenus, ea1 cujo noaie fa.llo, oa 
votos da maior consideração e profundo &g~a· 
ll.ecimanto, com que l!iOU, de V. S. servo, amigo 
e a.ppreciador. José Gonçalves Lima.. 

Está conforme · o original. Fortaleza., 8 de 
Junho de 1882. Subscrevo e a.I!Signo em pablico 
e raso. Em testemunho da. verdade--O tabel
'liio~terino, Luiz BelmiY"o de Sou.;<t. 

O Sr. Jos-é Maria.nno:- Sr. 
presidente, venho aqui urvir apenas ele repar
eursão a uma 9.aeua, oa a.nte11 a. ama represen
tação, que din,iern os artista. operarioe do ar
senal de marinhll. de Perl19.mbuco ao governo 
imperial, a respeito do boato, qae alli cor~. 
de q!le pretende-se transportar daqnella. pro
Víncia pa.ra o arsenal do Parã a• uitilllaS ma
china.s, os ultimes utensilios, que aiada alli 
llxistem, que Ml.i :tieara.m como que por descuido 
9. primeira remessa qu~ foi feita. · · 

O Si. M&lio:zt Po:aTXLLA. : - Era IÓ o que 
Mta.va. · 

gio no senado a a mandá. vo.tada. por esta. C.I1.Clara; 
vejo que a. coLilJniS~ão do senado, reconhecendo 
a. neces -i.iad~ de do.tar o araeaa.l de ~arnambuco 
com certoa melhoramentoe, conclúe entr~t&nto 
que, como e&S:;la melhoramau.t.oe p;dem e::s.ceder 
as forças do orçamento, s eja rejei~:la, & 
em~nda desl.& ca.oura 11. consignação da. verba, 
ficando cond1mn~o o·m3atnO arsenal ao '-oom.:. · 
pleio aniquillamento .•.•. 

O Sa. :MANOIL PollTEt.t.A:-Nâo é de esperar 
ieto da. aabédoria. do s>na.lo bra-z:ileiro. 

O Sa: Jo3Ji MA.al.lNNO :- • •• qnando devia 
&Gr outra a coael[lSão. E de facto, si as forças 
·do orçamento nl!~ comportavam a dlspaza. da 
ran )nçã:> do material, parecia. m?.is justo, que 
se tizesse voltar para. o arsenal de P_ernambuco 
Ln.io quanto de là foi .retirado, e que eri su..~ 
lliciente pará fal:~l-o fWlccionar reg1l].armente. 

o s~. PIU!&!l>ENT.JJ .:-V. Ex. vai m~nds.r á. 
mesa. uma. reclll!Ilação 1 

O Sa. J osÉ MAluANNo :-Sim, 11enhor ; eatou 
justi1ica.ndo a repre.:;entáçlo que me é f.lit.a. no 
telegra= que t~nho em ma:o. · · 

Si eu po:ie11e desta t~ib11na fazer um a:ppel
lo a.OIJ illllllti-es Srs. sena.doras, diria. que nas 
actnaes circumstancias é wn grande mal, ô 
Cl'ear gra.ndes dif!iculdades ·ao proprio Estado 
paralyz;ar aquella. fonte de tra.oalho, e de tra
balho util ao paiz. 

o sa·.JoAQOltd: TivA.ru:s:.-:A. 'Pl'Ovincia de 
Perna.mbnco tern .representantei no seu.do que 
nio des 'urar!J os eeus deveres. 

O Sa.. . Joai M.u.U.NNO :-E estou certo de 
qu& ali se í&rio ouvir · as vozes de eeus repre
sentantes. Mas dó&·me muito ver que é amcta

() Sa. Josi MAlu.I.NNo!- Não acredito, Sr. ·mente. urn doa re ~resentantos da provincia. do 
preaid1tnte, que esteja na mente do ~overno Pernambuco que 1igara. ua com.mie.sio assig
getal despojar eompletamente aquelle uhlillsimo· na.ulo a. excl1181o co.mpleta daq uelle arsenal. 
llltabelecnmento, que, bem montado, 1icari. ha- o sa. PRXSIDIN'l'll :-:-E' mais: regular que 
bUilado & ~restar · imporlarlti.Mimoa serviços, V. Ex. requeira urgencia. .para. conti.nWLr naa 
awtilio mUlto e8ica.z á n&vegação de longo suaa observaçlSes. 
cur110, porque a.quelle ponto da costa é o ~i1 · 
11alieute e o que primeiro e lria.is facilmente se O S11.. Joai'M.U\U.."ffiO:.:..voujá. concluit. 
of'erece .O!i navi011, qae dema.ndam 0 Bra.zil. . Fazendo publica a repreuntaçiio dos operA~ 

rioe de Perna.mb11~o. f...'>o ao masmo tempo um 
. O Sa. M.u!o.EL PoaTSLLA :-0 honrado ·ex.. ap,.ello a. , g.Jvarno e ao senad, p:r.re. que repa
mini~Stro da ma.t·inha o dsmonatrou cab11Lnente r ·•m a. injllstiç \ qije ainda p~J ~sobre a.quella in~ 
no diecureo aqui proferido. feliz p:·ovillch.e.n.l" façam J lStt!)parecer eom .o 

O Sa. Joai .Z.iu\u.~No:-P,~rfeitatnente. E ar.~o. ·1 .d~ u1a.riuln de P-:rnaUibuco u ml\ ~ 
Alo o .w:r ·di~,. Sr. preaid lllt~, potquJ .da dis- , fu •t\&il-tle-trab.~iho;· uãi-dô ' 'iiiii-1~-ói a!J.ta impor~ 
euaaão ha.vid' n.a~ta CoiA fieou-b·1m paLsnte que t>~.nt s le in~~ue~tM p~otie,úonal <Lquel.l& pro,
o govarno .tinha o pen.salll~nt.o determinado, vincie.: (.âpoia·los, m~ito bem..) 
há, de, Bal.Y:Íilldo a. ioj111!tiÇ& qu~ pe•!iV~ sobr·~ o s,•. FEnN.Ú'IOEl! tu:: OttvttlU (.flela ordem) 
&q~a arsenal e sobr~,·f• . sep 1nfe~os ope- requer u.rgenci!lo pot· cinco minutos para .funch· 
ranos,. re~~urar o. &I'S~nil cW _Pe.rnambu.co, manlar um r"qlnrim~nto. 
clo\&1-o coa~. Oi ~to~ & q\le oUe tem Co ul ,_ . __ ,,,_ · . 
direUQ, · ns a .... a casa:, e CODe<.-w.IU a .urgenoa •. 

() Sx •. lf.Uroq,:.POB.rJII'.U. :-E es.& ~ 0 vot.o O Sa. Pa.zs!!Íz:n:li~-Tem a palaVl'a o.JI()bre 
d& eamara:. ciapu.tJ.cb. · · . 

. ó-s'a. JoSj~·o; :.;o;l eaznar:i em Ú.ma osr. Fern.a.n.des dEIOUveti'~ 
~ndi a.o· oiçamantéJ· .da úiarin!l'l., emenda. diz que u.nr membr;:~ p.-Oe.uinenttt d..l nO$& ma
l6Ceit~ .pe~ .. nobre .uiinietzo.da pasta ·.de então, gistr:Ltttr.l alle:,roo ua. i.npren11a. ·deo~ta córte·am·. 
~oto11:1'arba. •Ufllcíente P.a.r"·l. eúe fitn•. · . fl!-eto la gra~.46 <'lo:a.~~ po~it.i~~ qu>ll o d3 ter 
·' ·:,!êh~.:~m. s~. pr11ld&nle,.q~a tem ='o Stdo ~:onla..lo a limjilli: de dii'etto avulso o tempo 
-gP.:8e.árneil,irolltàretll· o(o~rarios do arsenal de de. ·vinte anno.s. il.e set·vi" J aJbeio á "'""'" ~tatllf'li:, 
~· pOi\ae fêjÓ ~eli(perigo de nutri.- dàli'Jo· a~ loau li~ i.Qclllllio ·;:~r'-" dlts 
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j,u!zes ma!s .antigos, oom. prsteriçiÕ de 380 1 E' lida, apoia.:lae poetaentdi~ulllllo colljunc
JUUes de diretto. tan;tente cum. t projeeto em l!iaeu~1 , liGo> 

O Sa •. Patsco P4RA.Iao :--,Vi-oom vuta. 8.Q eu. gu1nte 
·premo tribunal de ju;;tiça. (.-lpoiados . ) · Emenda 

O Sa- FzaNANo:ts DI!: Ot.tVEJRA, . observa. 
quanto 6 gl':m~ . .o fa.cto ele qlle se trú.la •. - Ao.§i3 do ot·çamento da fazenda, 

~~~faz ct·er que tudo .~e ~~ •ssa.lla ne3te pai7., · .Aceresoent~-ee : 
prlnOI{talment · o po·le!' JUi!tCJario que devia. ~er · 
aelllpre-resjleitiào como a e~id3 ga.ramido•·a Tend() o t>.•ularite dos adtnillistre.dore• d&1 

doà nossos direi tos e da nOS!Ia ·li be.-d<~de. (C •m· eapa\az a.5 _de Perna.lD.b llCO e !lahi&, o Ofl re ... 
te

3
taçl!es.) · .- p_ect1vos :fi.e1s d!l arma.zem, a c&tbegoria e VOil• 
Este f ,_cto, e de tanto al ·ance politico que Clment·>S de seguritios esmpturarioe daa allan-

. ess~ utagt>t!'lldO, !1. quem o or~dor acabou Je al- d•'ga& da.s meoUU~e provinci. ·a.-S. R.-J:;m 8 
)u,hr, fe:a ::a•~llr o governo 1rnverial !)(Ir u.ua de Agosto de i&SZ.-Jose .M aricln~o. 
grande hum~lh11çãa (n·tO· apoiw.los e apartes). ._o Sr. Martb:n. Fra.u.cl•oo : _ 
porque depo1 • de haver obtido a ~ua apo;;euta. :Ac~do pressuroso, Sr. pl:esidento, a.o reclamo 
:riA; sendo galardoado com o üt.Jlo Je C<Jn'lllho do oob:·e doputa.do pela. provillcia. do Rio de 
decl u-o11 a~ governo imperial que quam tiuh~ J&nt~iru que pa.rece11 duvidar 'da minha cohe
hon'!-8 abd1ca_va aquell..s · qn~. o c;overno lhe r.~ci& 6· d..t coher-;ncb. dusmeus digna. oom~ 
quon a conre·m.•. . · 4tl~iro3 d.cl. a.utíga · ,di.saidenci:o. & ree~peito dt.s 

O SR. lGNAC!o Ma.T!WI :E oumoa Sss. D.EPu- theae~ _que a~resenta010t1 eomo prograauue. de 
TADO~ : - Mas. qual e a. humilh.t.c;.i.o 1 o~c>~.lll.IW e na.o cowo progralllllll. completo de 

O ~R. F:t:sN..\!<D!:s DE Ouvz;aA. pergunl&. ri, uoa~u p:lrtido. P ensamoa hoje co111o penu.vamQII 
11m Ulll systew:a. de gov.,ruo c.>mo o nosso, onde honteUl. · 
as graças 84o rodea.do~.s de toda.s a.s ga.r •ntias e .N~ J é a. pr3Sen~a de homens; por m:\tB aym • 
. d~vem !;&r ·• scrupul .sa.mente coneedida. de Ulodo P. •thlCW qne %!011 po,sa,m ser, que póde fuor vt.-o 
que ellas vii.o l'ecahir s bre u.u h~mem qu~ . a.s 1'1!1.!' ~8 uoasa3 ldeaa._ ~U~camol-1111 eJil condi~a 
mereça.· e qo.e ~sja diJnv do afago do governo, pr;At ca.s . par<~. q11~ ptl.le!laem e!leontra.r a. alia. 
se póde dizer qne este f.cto nlo vem hurni- rao~.lisação 6~ todos OB ~?tnll<lS, e pudeuem ada• 
lha.r a. pessoa. qus o out.or.;ou ~ (Apt4rtes cli,er· ptar-~e u Cll'C!Uil.:llanc~ em q11e aa acha o 
sos.) . . . · .. p1uz. . 
. E' elamorosa a. inju;<ti.ça q_M resulh da clll.s- l:!:m presenc;a do governo a.etu.al D~ mantemos 

sttiea~íto do Dr. juiz de dirinto Eep ridi&o· Eloy a mesma poaiç<Io qae mant.inhaQIIJa eiD 1-'l'aa~n~• 
de Ba.rr~s Pimentel Jnt~e os juize~ d:l direito <lu d~ g-overno passado ~m re!a:çio ú id~u por 
quadro effectivo, qu ·ndo ha. m is de 20 &DQ.OS . nos formulada3. No~ fu.Uaau:H rela.tivlolnellie 
se aella.va Mr :dado da. no~sa ma.<jistratura. . : aos antilios que se devem · pres~aor 11. · lavour& 

nos córtes que sa deve1n wer ao,. direito a d~ 
Vozzs :-0 11upremo tribunsl de j11stiça que exportação . Não. precis&mOB .liaa rt.ar lonp. 

reaponda . · · mente p,ara comprehender que oa direU 6 de 
f) Sa. !:~~:1\.N.\NoES DI! OLtvl!: tllA observa qQe a.· exportação têm em si o s~u vicio radicaJ.. 

le1 d3 f85(), qae re~la. a pro.aoçào aos maS} - La.Jiçar O imposto sobre Os genUUI de proclucçlo 
tradoe, e esta bel :ea as anti~uida.de> pa.ra o1 . do paiz d! fó~ma. a a.preaent&l-o seJ!l eondiçGta 
meswoe, aão ,podia ser p~eterida. setn conheci- menos favoraveis, qnando em. conteata.çlo ~'0111 
menta do governo. (Apartes.) A' ~ra. ia- 08 generos Sllllil.&re& nos mercado$ <!Hr&Ugeiroa. 
cumbe Jiac .l.ü;ar a execuçito daa llis e desde é pat3uteménte um erro; ma.s oa erto;s n1o se 
q_ue a hi da;s prornoçõ ~s da. ·ma;ietrat11~a foi a&- ·~x~pam npída.m!nte.: além da. questio de 

. s~m deturpada; .. o orador tem o 'dir?.ito d~ p~- JUst_tça e de conventene~a.,ha& questão de oppol'
dir •? governo illforma.çõés a es~ respeito. turudade, lla cal.J!á. da. pr11dencia. que ae ma 
(Apo,ados.} . __ _ ---·---- . !t~.!:tt~Jl~.r_eMv.açâtl .de-~refo~ma- ou ·da -

·- -·--- --·- -·---·-- -· ·-- --·-·-·-"' ---· ....... -.. . tal ali - . . . 
Vem i mea~, é li !o, apoiad.,, posto em . era.foci . . . . · . . 

discusaa:o e adulo, por ter peliid.o a palavra o ASBIIZI,. e.s e qu!3 o gov~rn.o . apresen~ q~al, 
·sr. Ratisbona 

0 
~eguin te . . · quer medida. cort&ndo 01 dl.l'ettoá d3 e~rtaç!O, 

- • . so&re ~- g()nero d.e : P.roducçio do pti.lz o maia 
.Req-uel"imÚ~to on:rado, o café,. aqti.ell~ qti• hamllito teinpo; 

. ·c &_queiro qus o go.,.erno imperial, -por in" 
t_ermedto do ministerio da justiça, iRforw& á. 
caraara dos deputados si ó supremo tribunAl de 
juatiçB,. contou ao Dr. Espiriliã:o Eloy de B~r
l'fiS ·Pimentel, o tempo que o mesmo esteve 

· co~o juiz do direito a.vul9o, para o fim de in~ 
cla.il-o no quadro· doa juizes .maia a.ntigóa.
F~rldes ~ O~if)eira. » 

ORDEM DO í>i.A. 

da guerra para. cá,- não tem tido. cõrte a.lgtuil, 
o govorno deva·conlal' com o JlÕ!I;o apoio . ... 

O' SP. . . F. Bl!.LISARIO :-.Nós cqueria.mos: maia :· 
. queriam os qlle V. Ex. oolicitaase do governo. ' · 

. o Sa.. ~'l'W FJtA.NC:1sCo : .-:.v6n ex.pl&ilãr. 
claramente o meii' pén.5a.Diento. Dêcluei qiie. 
n~ f&zi.a qlies~o da; t'~rm3; que qiieria: atr . 
x.1hog Havow-a e &pQnlel duas ordeu :de· auti
.lios maia-· immediatos·; o cdrte dos direi toe: de 
e:tportaçió e s. redueção Da.e tarirai de Í!OSIII 
estradu ·de ferro. . · .. ·. ~ · 

Continua.çlo ·«h. discussão do orçamento .do ~m relação ·a. r'edttcyio ·au taritM, dévo 
.xninistsrio da. :fa.zenda. - . . . . wer .esta juat.i~_ao ~terio_ pasodo do 
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-quahne :.acbei.am·dissidancia: etsa-t;.a,balho já 
-foi encet~do, por elle e contin~ .a s~>r adian-
tado pelo :~etc&] ministerio. 

O Sn. F. 13.ELisARIO :- Qu<l 11ão fad nada, 
tique V. E r. oorto. · · 

O SR. llii.RTIM ·FR..~lfCI61JO :- Eu creio que 
fará, e, si porventura esse t!'a.balh~ nii;) c he
ga.r à ~ealida.de, o qúe não espero, V. E:>:-. rne 

: :achar~·collocado·no mesmo terreno em que es
-tive anteriormente .•. 
._,O . SR; F: . BEÍ:.niARrci:- Tarde e .<i ·mas horas.· ·· · · · · ·.· 

O Sa. MuTm FIU~crsco :-... com gril.nd~ 
magua de meu coração, porque .os 11obres mi

-riistros' roerecem-me toda. a ·consideração.· e 
"confiallÇII-, mas ·em todo o caso des~mpemnndo 
·o· meu dev~~; · · · 
- · Não ·se póde·cotÜestar q_ne o ministerio pas
·sldojá. oncetou está reducçlio e que o actual ga
'binete contillúa no mcsrootrab!tlho·. cansnltando 
'os technieos, ou-vindo as opiniões paf:1. cheg:n"a 
um resnlt1do prospero. V. Ex:. ve que isto é 

'i:n·dispeMâvel em todas as ·ma terias. Aind(l· 1m. 
dias"llilquo~la importante questão de e_sthetÍCl>, 
· q Qe nos occupou duril.nte' tres hor&s·, v1:nos que 
· porl}ão de· technícos não. foi- preciso ouvi: e 
a.inda: lutamos · com a diffica.lda.de de que stm
_ples· am~dores. eo:tend~m qu(J· as suns opi:~J.iões 
são ntalS ··vahosas do que-- as dos techmcos. 
'(Riso:) ·· ' -· · ··- ·· · ··· .· · 

.. Ori!., si nesta materia ha. estas difliculd·:des 
que assombraram o nobl"e deputa:io; a mim e a 

·outros· que !l!lsiatium·a·esb import:l.ntG dis~us
'·sãt:f, ·V:' Ex:.-·vê que; q~::mclo s~·tJ.·ata d~ re:.luzir 
o·impúst~;·consery:;ndo entret:rnt~ o equilibt·io 

· e'rrtre ·a receita e· a despe:za, ·o t!·abalb.a·_pód!.l ser 
ln.en~s bello c .. poetico, preu:ler menos a. n.tten

···ção; .. n:ias sain·du.vid<~. é uril tl·ab:1.lho rnuito im-
·pol't:mte ··e · qu~ merece ma.dnro ·e:mme"· Isto 
·quànto às tttrifa.s.-

:·Qu!l-nto ·ã. rcduc~iio ·do -imposto sobre o café 
"pelo·m'.lnos, embora sejs. em pequ ~nli. proporção, 
ó in:iispensa.v~l. ·O cafe esta onerado com i3 •t. 
dé impostos geraes e ~rovinciaGs·. Nós vemos o 
facto de #·andes -parttdP.s de ·café virem o.o mer
·cado dõ·Rio d'l hneil'o e ·nao darem J:IIIJ'!L os 

·'gastos da produeção e trans~orte. 
Eu·; ' p'órconsequ~Ílcb, h~i de vot~r pela .. re

'ducção dos genero'a de ê:tpOl'tação; E' pogsi-vel 
que, _accet~!ldO C)mO _t~nt~men,_ vote menos-do 

··que aq_ttillo ' que es~ou: per~ua~1do. q_ua s.· _devD 
·cortar;· Estou :convtcto_d~·-que o· corte pode .se!." 
·M2 •f? 0 sem· perigo· àlgilm _para._ :xs fin~nÇ::s ~? 
imperw;: .!"~los cale: u!os· fçltos; ·1sto · at_trn'!m~ a. 
s:>tnma. de ·mil' conto"!. SllflJl'lnb3.-mos qm nos, 
quG' sustentamos ' s · COÍl'l'enien~ia do CÓrtB de 
2 •/0, .é .q_uc nos enga.:na.mos, qua.l s~l':i. .. o résul..: 
Uldo 1. O ,g-overno .br.â. d~ lan~:-.r mão .. do .cl'cdito 

· .. q\ll!llp ba.:'el!!.o~ de_ ou~~~g-m: na 1ei par~ faier 
}~lll~. '?J>2.1"~Çã? atim .. d ~ s,UPf1~U' .. (JSS3 d~_fl:ctt • . _ 
-: .. MW.t9:bem;_ elle· o .,ÍO.l'i e na .!'H~ss~~ Jlro:o::illlil. 
-.vir."llos-,ba diz~r. qu~ _nó~J .MS eng'a.n~mos (I q_)le 
.. Joi ~lle que.accrtou,quand.o ente11d~u. qu(l/li~enda 
;c{~O . .Es~adp ja. _se.~ .. ~edUJ;i4.a;. tna.s .. CI)!)S3r va.r 

O< pl'Dductores do café 11:1. ait)l~çã.o d~~~~J?.e~~da. 
,_c!J:l ,qm~; · . se "acha.n:t_, . s_.,at lhe~ 4~1:- ~C!o: a.o 
.,lMJIJ!J ~ma ,~i;'l_lJ~le;uuJ.i_rn_~çijp,, s'erp._<lOl'\~~-~1~ 

guma cous~. nos. direitos de e:-::porlaçãq, eu digo 
francamente aos mcllS a1uigos qu_e. é Ull]a grave 
imJIL"Udencia, um rnolívo de desanimo para a 
·Jiroducção que· :ruais se t~ro avantajado até ao 
presente no ltup·cl'io. · · 

··o Sn.. Bzt.rsAnr<f:-Ma~ consta que o governo 
não fa1. é >sa 1·ed uc~.ã ~. 6 .- · · .. .... 

O Sn.; l\(\IÍ.Tr~~ F~.u .. ci:sco :·:_si. o ' governo 
não a fir.er , ·eu hei de votar por ella. . · .. 

Não me pare~e ,que, em uma questão de sim
pl :a administl'aç.ão, q ua.ndo o nobre ex~preai
d<:mte do conseiho deela~Qu que era possi-vel a 
reducç_ão dos 2 o;o, a govemo venha a estaca
mlü·a f,t?.Cl' c1uestão de confiança. relativam~nte 
a esté assumpto. E' possivel ainda que pa.rll. 
satisfazer n. outros pontos do I~npario se queira 
l'eduzi: o imvo.>to da_exporto.~.ão não aó sobre o 
café como sobre o assucar, fa..,~n.Jo a reducção 
e!~ 11artes ígÚaes, Eu entendo quo ha nisso in~ 
justiça. (Apoiados e nu:o al'oiu.rlos .) 
,. O. assucM tern tido l'oJucçilas .no imposto· e o 
cli:J:·é, 'l1ão; ma; como eu sou. homem· pratico, e 
desejo abtenlgum :mxilio para. o principal ge
.nero de producção de minha provincin, accei-
tarei 1nra esta sessão este t~rmo médio. . · 

Portanto, ''e-se que a. minho. posição ê franca 
e clara. 

Eu, assegurando q llG a idôn era boa. o g-uar
d~ndo ~ npplic:açio paro. mim, cslou cohcrente 
çotn a minha opinião anteriormente e:-;terna.do.; 
posso 'nãO te( ro.~ã.o como aeontecer2, muitas 
vezes aos uobt•es dep\ttadas; mns pelo menos 
mantenoo a. integridtde d.1. iaéa e a intcigúdo.de 
do pwgTamma apresentado pela a.ntiga dissi-
dencía l;beral. - . 

·Não me impressionam também essas decla
rações feitas t:o:-·!dguos·ttabres deputados p~la 
.provincia .do Ria .d~ .Janeiro, =da menos de 
tres, que as cão contmuamente a affir~ax. ,--o 
g~verno n~d3. faz, o governo nada fara, o go
_yem()· n~da. q t1~r fazer ... 

O SR. F. BELlSAIUC. : - O. que os fac.tos 
provam. 

o sa. 1LI.RTI:>t FlU.NCI8co: ~Senhores, eu 
não sou mnito entend;_<lo arn· medicina; sou 
mesmo· muito menos elo que os meus distinctos 
collegas que aqui discutirrim architectura; mas 
ouvi contar algn1'à>, e creio me$mo que li, ·que 
ha u<oa xnolestia reccntem~nte descob~rL:!.-. o 
da.ltonisrno""", que reduz. o doente.a. só v.er.cerc: 
tas cores,. e· por: isto .suspeito.que os nobr.es de
vutados,só vendo OS Mtos. dos g'()V:Cl'UOs_liberaes 
com córe> som\Jrhl.s. estito so!l'ren.do daltonismo 
politico. (Riso .) . · 

Si eu !.ncarl."esse no ()rro dls redargu.ições, ai 
a·u quizesse · ontra.1• no eume_ da~ ·nnánçàs e 
procurar ahi 'os eri.;os dos. rnÍIÍ:Ísterios consiltt·a-
dorée, o que' lucrai-ia. com" issó? . .. . 

O Sa F~ .BJ::Lr~.uuo ~ ·-~ Isao 6 · histÓri~ · ~n~ 
tíga. 
··-O · Sn.. lY.LtB.TrM · Fa.~~crsco : - Desde que se· 
appella. p:tra o e:ocr.me ·dos tempos ])assados para 
justificar as medidas, essas m~didas estãojnl
gada.s; !UM o q•1e ·eu digo é -q,tc Dão lucramos 
absolutamente n:~.da com- e;sas reda.rguições. 
Eriós ·havemos de te'r pr~~~a~~ l~_d_)s . ~,~~·: .. : 
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- Medidas ha to::n:td~ por mitliaLe~iÓe conser
vadores qao foram verdadeiros &l':os economi
coe ; medidaS ha tollla.dKs , por miniatsrios li~ 
bera.es que f1ram ta.mwm verdadeiros erros 
economicos. N~o _nos _pode_m.os .i~eotar comple~, 
ta.mente deasa. condição geral da. hnmanic:Uide ; 
erramos todos. Por exemplo: eu ftl.ç() perfeita 
ju!tiça a um dos caracteres mais puros c a uma 
das jntelligencias ma.is notaveis que teve o par· 
tido conservador, o Sr. Visconde d' Itabor.lhy, 
com quem me honrei de manter rekçõe5 do 
árnizade ; llLls a pon ta1'ei uma. medir!a financei ra. 
tomada 1,10r S. Ex. e que depois foi reprodu
zida: o emprestimo com juro e amortizat;;ão am 
ouro. Foi esta umll. boa tra.nsa.cçiio em abso
luto~ 

dt:ade que a qaestio nllo é po1· sul! natureza 
política. 

(Apoiados unan.imes da deputação iJ,e 
S. Pat~lo.) . 
... ,-Si o. politica nos divide, Ó~ ínter~as~s le
gitimas da provinda que rep:resentamos u:o.em
nos h~je e aspcr~ que nos h.ão de unir s~mp:re. 
(Apf!wdo.s unar1-1_m_e_s à~ d~puta~iío pautista.) 

D1verg1r de opm1ao não e def~lto. Os bom2ns 
podem l'dciproe.'l.mente conr;ide~a:r-se ·e estimar
se. ecnbor& de. opiniões diversas. · 

O SR. Ut.oo.\. CINTtu :-V. Ex. sempr e foi 
llllsim considerado na província. 

, O Sn. . MAu1M FRANmeco:'--Este f~cto 'i.Ssi
gnab o desenvolvimento da educação política 

O Sa. F. B:a:t.ts.uuo :-c~rtamente. na· provinci~. Como aeaba de diz:;r o meu il-
0 SR. M.w:rDl FRANCISCO :-Podia sor j usti- lustre coUe~ de deputação, cujo tcstemllllho 

fi.ca.d.o. pelas circuwsts.nci:ls ; mas o pagamento a~rad~ço. caprichei sempre em considerar . os 
do j u ro e aiOOrti:e,ação em ouro estão revelando meas adv~rsarios politicos como divergentes 
os onus da tr11.nsacçã:l. E l!'iltlL não era nova. nas idéa. '• mu tão empenhados .pe!o desenvol-

IAugel! na sua ob!'ll Os Estados-Unidos àu- vimento da no:ssa provincia, quanto .eu posso 
Tante a guerra no capitulo qu e se in9creve As sei", a ssim cotno meus amigos politicos. · 
Finanças da IJUerra, mencionando os diversos A província de S. f>anlo, !-ir . . presidsnte, 'nlío 
-meios . _d() quB ~ republíca americana lançou vem po1• um de eeas orgãos pleitear preferen
miio. para obter dinheiro,. ennumera a medido. a cio.s COla suas irmlts ; pede eómcn te para ser 
que .nos rllferimos, e não !há enca.~ace as v11.11- j ulgada em <:Gnlições·de igual.:lad~. segundo o 
tagena .. De fact >, a amortis~çà:o e o pe.gamonto &eu · pl.'ogresso, seu: desenvolvimento, segundo 
de juro em our.:>, tornam .fatalmente pela s ubida &eus Giforços. Assim, arn ve:z; d~ fazer largas 
do valo r do ouro, quando se approxim~r o t ermo dissert~ções, von substituir o que poderia· dizer 
da.transacção. n1uito mais one:t'oao o pag'sme:r1to em palavras bombasticas, mas por ia to m esmo 
por parte do govíH'no. capazes ·d_e seren;a tomadas como õcas de ·.,rgu~ 

Q SR. P!lES!t>ENTE :-Peço licença ao nobre Dl3nWs; pela eloquencia das cifras, e rasuinirei 
dcpnta.do ·p\ra 0 interrompet·. . . a demoll3traçio para não me torna.r enfadonho 

Convido a commissão que tem de it- ao Paço á ~~rir~m'ól-Si anles <ie tudo a uma ·emendl\ 
~ c~prir .a sua mhs.'to. . apresentada pelos meus illustres collegas depu. 

O Sn. MAR.TW FRANCISCO (co,t tinuo.ndo) ; tados pela provinciada S. Pa.lÜO, TelativameritQ · 
-Ainda: mais; oS~- Visconde do Rio Br9llco, n olevaçio de classe da tbesoararia de ía:z;enda 
por exemplo, · el'll 'uma inteUigcncia nota.bi- e .que eu t.eriu a.ssignado si estivesse presente 
lissima G tim dJs homens mais tlistinctos des~ ns. oc::asiio, ai me tivesse sido apresentada (o 
paiz ; mas.podemos dizer que todas a.s &llas··ope- que se não deu) por seu principal antor. mas 
rações 1in!tllceír-J.3 foram isentas de erra? Certa.- que ap:>io cou1 o taeu voto e a minha pa.b.vra, 
montG que n:\:o. Si ou tivesse ·d1 app~lai- p3.1'a. porque o ;sa em.euda t!'adllt a justiça da co.wa. 
aliuem tt' s lo assw:n_pto, app~ll ~vn. para 1> Sr. pleiteada. (Apoiados~) · · 
A:ndrade Fi;;-ueím, que, ain!h ha pouco~ dia.s, Farei ins~rir no meu discarsos u.m bem lan
exte~na.va cen!5urª"s )í.q~el1a administração, çado a rtigo do orgão conservador, o Oorreio· 
En~·eta.nto eu·a?u o 11r.uneuo a r~_conhecer _q~e Paulistano, sobr~ _este s.ssump~_,A_o _q!!!lUereL. 
os Srs. Visconde de lt~b<>rahy ~ !'~s~on~_e __ do_ Rto .. -apmãt:l-ll;lguns·topl.~O"a~p:lra~ não fatigar a at-

-- -Bra~co ··fora.m· ··os··mâ:s not:wexs financetros do tenção da. ·cainara. ·(U) - ~ · · 
p_srttdo · co~servador ~ contt-a ~pureza do seu . . • s. Paulo, 27 de Julho;-A · colD.Illissão de 
c~rac~er Illn~uem r)ode -auggeru a rnon.or du~ or~amento . da camar.a ·dos· deputados p_raticóa 
Vlda.- .. . - . ·_ . uma iojuali9a, deap:rezando e.s antigas e con-
. ·Era.m verdad!lll'OS _typos de. honradez c es- tinuad·1s. represents.ções no sentido de dar-se ·á 

cru pulo ; m~s 1sto nao quer dtz~r: que o~ J?OS- . thes()uraria. de fa-zenda de S. Paulo a classi.; 
s~os elev,~r O\· esse ·cumiil_o de l~,:~ec~ab1h~a:-- . 1i~~ão· a que tem direito pala importaneia da 
d& ·que :nluta gente ~~~1da. ate que e:o~ta: ·sua arrecadaçãt fiscal. , __ ... · ._. · :: 
n_o proprto chefe _da IgreJa., . l!.ln~a. mes~o ~om . , Ess :1. injustiça .. torna-s~ ta.n~ mais elam.o-
l'lllco. de e~r aco1ma.d_a. de hetet~c:-o.. "(R•so:) rosà; . quando não houve .o ·mesmo ·1'iger para 
- ·Entro .agora em outra ordem. de co~st~e- ' com outl'ascre;,artições. fiscaes, e e~pecialmente 

nlçõos qae entendem com. ~ theaourar1a.· ·.de com a. da. provinda do Pari,.,.que .sà}:p~tende 
minha prOVÍJ!.Cia.e com ~ Jilfandega. de ~a.ntos. equiparar ás· da _Bab.ia e -PernambacÓ-;; eon.- _ 

' Collleço p()r. dizel'· qne .ã' imprenaa. ;pal!-li&ta.,' .vindO observar <\~e, na. ~ro~incb: ae·s: Paulo, 
sem i!.i.s t._i.ncçãodll matizes,leilL sido UDa.nime já : tem - categorla,supenon.~thesou:atia- a 
.nesta. ·. questão ;, e. que~ nó;&: os ·:.depu.\ad.os . de, alían~ega d ' Santo~, , qn~, lh~ '- e subordin9da, o 
S .-" P a'alo, ta.mbem aem :-distineção ·ao :matiz· corre1o e a sectetar~~epolicia. · _· . ~ . · 
político, :·no.s · achamos ·unidos , sempre que.- se ! ,-::- ·c D!s.-empregadosde· fue~ da. ... p!(>VJnct.a de 
trata;: de· velar·' pelos · interesses ,4J. pro~i11c.ia, . :S. Paulo, attenta âimportancta. do trabalh.o que 

v. nr .-49 . -~ ~;~· 
-r'·;~-- "'- ~--- -
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desempenham, e quJ c1·esce anuualmenta, ll'
proporção do desec.vo~virn~nto ia riqueza da 
provincia, n :to s~ su.ffi.cien·tem~nte remune
raeo~. 

" Vari!lS repreaen.tações ~rn si~ diri3id11B 
aos poderes competen\e/3, pedindo a ele~·ação 
dà cate.ol'oda. dessa. rep trtição 1iscal,- DJ,a.ll 11.té 
hoje nad t ae tem conse"uido, pre_taxf.a.ndo-s.e 
sempre a necessíd&de da econQ'roiiiS; · · · 

«Não, ha, porém·, cnonom'ia que possa justiti
c:~.r a injustiÇ:~ na r~muneração d~ serviços pu· 
blicos, quando desao. remuneraçlio depende a 
regularidaAt~ do tra.bl.lho des1mpenhado .. 

«Ora, od•senvolviotento das-~endasda pt'o
vinci:>. d~ S.Paulo torn Mcmnulad() p or tal fórma 
o trabuho ua sua prin.cipiil repartição fis:al; 
que é indispe!lSavel niío só o a ugmento do pea
Boaleomo e dos ot'de!U\dos, q o e devem sei" pro
iJOrcioll'lea i qua.lida.de .e qua.nti~de do ser
viç_o feito. 

<E' hei! a. d-:lmtmstra.ção d:~- ne~ssid~de do 
angm~ nto do pessoal e do~ ordena-dos d& the
soura.ria. de . S. Paulo: assenta. ella. uo desen
vol.,imento das l'endas da proviM~, e, tOIIJie
guintemen~. no aecr~acimo do serviço d.a 
repar~ição. . 

« Do ultimo c :i:ercicio l iq !lid!tdo ( CS0-1.881), 
seg undo dadoç a.utheo.tic:>s, verificoo.-se o se-
guinte. · 

1\END.A. A<tlU:CAl>..\0 .... 

S. Paulo ....• .•.. ,. 
Pari ..... : ...... .. 
Mata.nbã.o .... .. ... . 
BahiA ............ . . 

S. 136:059$697 
6. 055:350$072 
3.020:330$53~ 

11.22_4:79:1$018 
Decompondo-se estas cifras, temos : 

lliPORTAÇÃO 

S. Paulo Bahia Pnrà 
3.101 :313$04Z 8.679: 648$783 3.4!5:663$557 

_ll:n>O&T,i.ÇÃO 

S. Pa.1Uo Ba.hia Par:;. 
2.~1:633$599 i.248:417t~g 2.004:899$232 

DlPORTA<}i'l 

S. Paa.Jo Bahia. Par9. .. 
2.321 :962$608 1.155:322$323 574:176$162 

<r. Por- estes :1.!!3-rismoa vê-se clarameli~ a 
injll9ti~ .. q u e..dá-,se. n.a. cla&!i~-~-·-airtllesou

- -n:riã ae S. Pa.o.lo, e pt'inci~almento, na t~roje
c\a.da elevaçilo de ca.te:;-orJa. da reparti.ça:o · do 
Par.í. C<lrn preterição da. de1ta. provincia. 

• E' preci;;o, aobretuilo, pr6$tar-se a ttenqã'o 8. 
ren<:l~interior-:-para. ver-se até que ponto vai 
a desigualdade 'da ela.•s~taçã<), -visto como a 
Al'l'eeada~ deasa r enda. é a que mais fiscaliza
ção e que mais trabalho d:i a thesooraria, exi
gin®.~ extrao~inario accre1eÍ!no de· es~riptu
raçlio e toD:Jada. da contas ao·s exactores . 
. c Basta. diz~ r; n. este n ;peito, q u a, n& pro-· 

vinciade S. Paulo, existem 61 estações de ar
reeadaç.iio, qu1ndo nas outra• -provincias não 'h.a 

. nem a metade. 
-· c. ·.A. ' the&ourarh de S. Pa alo tem, aetllal

ment:&, illelu,'õive o inspect.or, 31 empregados. 
.. . -_ 

: .. · 

" Em 1851, ·quando fJi reorgs.nisa.da, tinha 'iJ7 
empregados. Tem h.a.vido, portanto, redllcçi:o, 
om vez .de a.cereacicoo. · · · · 

" Si a t'hesour..1ria de s~ P~U~lo paSB'U' t classe 
dA. do Pará, eom:J· quer a commisslD d3 orça
mento, terli. apenaa 11.m .ingmento de qual;ro em- .. 
pregados. EstG a.ugro!lnto não ç.q_rreapcnde ao 
:~ecrescimo -·de trabalho. provenient~ das ma i• 
le.~gas; extensas e .importantes relações que 
tem com o publico, em vista do prog-ruso da. 
provineia. . · 

« Os segrun\es algarismos mostr-am, á eVl
deneia, a il:nport~n cia -do .serviço da. arreca
dação da rend~ na. !)rovinda d!! S. Pa.ulo, 
compa.t'ativamen~ com o. das !l.Í'ovineias do Pará 
e Bahia.. · 

c A do;;p•za com a.e; estllçõGs d e &l'rec:adação 
(mes:~.s (h t'&Jid ' 6 collectodas) 'està: assim :5.-
:uda no orçamento pal'llo i882-i883. · 

S. P aulo. . • • • • • • • • 342:812$083! 
Pa~ã. .. . . . . • . . . . . . 29:9~43 
Bahia. . . . . • . • • . . . • 62:Z79$(l4.0 

( Isto quer dízer - que \l. xen.it. intern~. 
aq,uella que é prodt~Zida pela roniroento indas
trL~t, comm ~rcial etc. do lugar, é, era: S. Pauto 
muito maior do q11e a da-s outras provincias, o 
que exige:-maior ttlllllero de es\a.çõee espalhada~ 
pelo t.erritorio, e faz com que a thesoura.rU. da. 
provinci.Jt. tenha o quadruplo no trabalho d~s 
outras, prov.inciaa. 
~Poderiam os maltiplica.r os dados e <t&tistiCIJ8 

sobre o desenvolvimento d s rendas pubLcas 
em· S. Paulo a n&.ll out.ra3 provin :ia.s; sobre a. 
prosperid tde- de aua. indu.•tria., commercio e 
ag~icultura, par-a demo.ll8trar a ünportancia da 
provincia. e o a cnscimo correspondente das 
relações fiscaes ~ntre os agentes d !L administra
ção encarregados da percepção da renda.. da sua 
:fiscalisação . e dl\ regu.la.ridade de sna. escriptu-
ração. · 
· c Seria, porém, rept'oduzir dadoa jà mu\to 

C<lnhecidos e que, p:Jr vetes, temos publiWo 
neRtaa columnaa. 

< O que l.eva.moà dito é qunn.to basta. para 
tol'nar patente a injnl3tiça eom que S':l houvo .a 
commiasão de orçalll~nto dlt. . Cllmara. doa dep~- . 
tadcis, o.'brindo .uma e:xcapçíio aos preceitas 
da. economia eó ~m. fs.va~ d:l. lb.~oiU'a.ria. do 
P ará . 

< Pazemos um ap~Qo__!W!l-tepres.~nts.-ntés : -
a-pi'oriueia;-'ta'nt:ó.-:iia ca.ma.ra dos d~putados, 

como Bo aena.do, c, principalmen~. aos qua 
são amigos do gov~rno. par&,Qil& não con.un
tllm na poste rgac;ão dos direitos q a a assia tem 
a.os emp1·egadoa dr. n()s~a pri ncipa.l repartição 
:fis.tal, de terem rBllluneração i ~nal a dos em
pregados de outl'a& provinc'aa de igual e me!lor 
im porl&n.c ia. -. 

e Sa. 'àúc-DoW!.LL:-E' o pcnulti.mo · exer-
cício, Ú ) é o ultimo. . _ . · 

·o Sa: MARTrM F~.u>Jctsco :- Sei":: vou entrs.r 
em outros considm-ações, ma e desde já asseguro 
a.o nobre deputado que no ultimo exe~eicio -a· 
t'a DM''a!T'Cea.dada pela. thePOtlr&'I'Í11 geral a., . s .. 
Paula va.i a l.im de-10.000:000$. A JIÚuna·.in~ 
tençio, d~ve estar certo o nobre depu !:lido. *lo 
é amesqltiour a provineia do Par4- que rMl-· .... . 
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menta pro~pera, mas pedir que a pro"Vincia de 
S. Paulo seja tr Jota da. em condi~ões de igu~>l
da.de (apoiados), e. seja considerada em Jll"~
eença. da lei e p~lo q\1$ produzir. 

A: oommissio d~ uz~mta, de accórdo com o 
governo, a.presento11 um additivo p11,ra que se 
p 11desse f~er nova. cl.aa <iftcaçáo nas reparti-· 
ções de fazend l, c· essa classificBção, para ser 
just~, d~ve collocar· em p~ímeira. 9rd3m as pro
víncias de S; Paulo e Pará.. Jã 'l/e o nobre d~
put:w!o que não pos~o bzer uma decla.rlção mais 
franca do que esta ; mas, reconbece!ldO pelos 
factos: que a thesolll'aria.. de S Paulo ee acha 
em condiçõe< de ser eleY1l.da ái a. classe, pare
ceu-me que, devia desde j~ votar pol" i;so. Não 
q uere!pos senã:o o Cl!m prunento da. lei, e ha,sta. 
consultar o rendimn:e.ll.l de S. P!\ulo para c')Ja
ga;rm~s ~o resultado d3s'jado. ComtudJ devo 
declarat· qu3 é um rêconhecimento do nosso 
direito o at>tigo ad.diti.vo para que o governo 
f~ça a das~ific ;ção, elevando :í. primeira ordam 
~s ~bas~u.rari~s de S. Paulo e Par:j., desd3 que. 
estejam nàs condiçõos e~igidas ~~ela lei.. · 

0 Sa. ABELARDO lll!l BruTO : - Façamos nós 
que é m ~lhor. 

O. Sa. MA!lTIM FMNCrsco : -A thesouraria 
de S. Paulo nca infe1ior in importação· á do Pará 
e com renda approúm·~cb de. da. Bahia, mas 
chamo a atten-<ão da. c·atna~a p!i.ra. uma circum
sta:ncia. Trata-se de im(;l~l'taç~o, roas o nrda
den•o.·c:,lculo deva referir-se a randa-d;~.c e:s:[>Or· 
tação e do consumo, da exportação do interior 
que det~rmina a pr~fe.rencia (lê). 

Exportaçtlo : 

· Eur~icio d'l i8SO-i88f : 

S. Paulo ................. , 
B!hia . ... ;: ............ •.. 
Párá. •...••••..•....•.•.• ,. 

Interior: 

2.661:633$599 
:f. 248 417$239 
2.0()(:39g$232 

S. Paulo .•• ,.............. 2.321:902$608 
Bahia ..••..• ,., ........... - 1.155:322$323 
Pará • .' ....... , .••...•. ; ..• · 574::1.76$162 

. Assim, na exportaç[o, e na renda 'do interior, 
S. Paulo está. ~u~erior i.s outras provi.nciaa. 

Não quer is'to diz~r q u~J eu lllll empenhe para 
q11e S. Paulo seja colloca.da com preferencia às 
pro'l'ineia.s que u a ~!h ltn. em condí~ões a.pproxi
madns. Refiro o ~c to pa.111-. pedll:....cOII~· 

-igtm"l&de:pãí'a qu~ não .-:ontinue01os ~ ser. tra-
t 1da• como .verdadeiros. pariiis, e notareLque 
neste ultimo exercicio o r~ndimanto da provincia 
é supel'ior a 10.000:000$000. 

0 SR. ANl>MDE F~GUJillllA :- 0 que devo in
iltiil' tambern é o numero de· estações de arre-
eadações. S. Paulo tem m&ia. -

O Sa. As:s:LA.m>O DE BB.fTO:- Te:u 61 col..: 
lectadas. · 

O Sll- MAc-DowEr.~:- .E o sel'vi~. da the-
souraria. · 

O Sa. MmTIM FRANCISCo :- Qua"IÚO-a.o ser;. 
viço dl!.. th~souraria. de ·s~' Paulo -dã-:..se ·.o ·se
gu.inte f~~· em i851; lj1lando' BS reorganizou 
essa thesouraria.. tinha ella 31 emDregados· e 
,_gora e"sti. reduz-'.da. a 31_' De. modo ·que aug-

menta-se o serviço e diminucw-se os· empre
gados, isw é, fa.llemos fl'a.oca!llente, torn~-se 
impossivet a arrecadação, que deveria ser 
mui to ma.iot", si pelo me no~ Ib.e conservass )lll 
os empregados de f85i. 

O Sa. Ut:HOAC!NTU:- Eoj~ tem o dobro das 
a.gencia.B de 1851. 

O Sa. Al3l!lLARDO DI!IBlliTO:- E o decuplo da 
·renda. · · 

O Sa. MAR.t!M Fa\NCISCO :-Aqui apresento 
um quadro da. demon ;tração da receita. total ar
recadida p~las provineias do imperio. Por est1 
~uadro vê-se quo S. Pe.ulo, que em :1.851 arre
Cldl'.va 796:70\:1$475, em 1879 a 1880 an·ec~oo. 
8.244 :9ô9$973,ma.is que decuiJlicou a sua. renda : 

:Oo:JU.ons-cra.çã.o da rocei:ta. to'ta~ a~ 
rooad.ad.a.. pel.as P.rovin.ci.as abai~o 
:xn onci. on.ada.s 

795:7l}J~I7511 5.328:~;- ~~~~~,)376 
!l78:769S6~:115.<09:46 ó.5ãl:~~1l,)'J~~ 
9.1.~:881,>!70 5.86~: 5.55~:SS9S~~3 
85!:9i5SS36i 5.009: 5.i5~:538~U 
Sj)6:~.::l 1 5.2J9:99i,5736 !·~!~:~64~92 

• S66: 1 5;2t>!:!~ó~~ '·'"' ~8 
~.-129. ' S.l{.:oo:;5.Joo S.5il8: 98. 
{,33ú: _! 7.~!.9:796$137 S.2S6! 

l.67~dí11,~50~ 5.3{5: G,63{}:82S,)279 
••• 96: 41S.j()4.1• 6.867:5'70"'\~ 8.5it ,54.10ji67 

i.S39:U5,lSI~ r..7i{; 7 .880:938~~it 
U:JG :3778().20 1 1.991: 7. 764:4318661. 
J.~'-ti:76iJI 14t!' 1.~iã :5U383lJ~ 6_48():805S2lt; 
L9S<I;6198903 ü.618:2f28746 7.GS3:!165ql3~ 
1.926:219,\.139 7,00S:363,)20õ 9,651 :607;$179 
2.:!08:05§374 7.901i:!~~r, 9.t!lâ:87i,jl!09 
i .. 994-:0i2,5000j 7.378:0ti!SG~ t0,38!:0HI&U~ 
2.9ó3;4-$."1J486: U.t81 :740;Si7 !5.U.S:6~7.'!74-~ 
~-080:~~08133 ){.92(:6~8;)'!~7 1.2.301.: i 
4.~8~:4Ht130l fl.~!:l·!i40,s0il H.850 
3.ZI ~:59lj3lll: H,il)l :193>0~! U.193: 
ó .~i9:4<J.•8~~, U.í.2~;8:1s,s.Ji8 :l4.üii: i 
4. 70~:33781.3! H.9ó7:921.)534 !G.Ol5:8t7St33 
5.599 i 9.890:868.~793 iUUl:~5~ED.l7 
ti.H9 .l0.2t0:23,SSOõ H.i36:4~7ií0i3 
5.656: .lU3~:077.;537 9.1l:i:696 6~1 
4 9S3:!U<lô~ 'i0.61-6:599/l()97 U..0~7:52~~1)9 
G.556-:i4Gt!936 .1,.{85:797&566 iU.t:í: 7i7 
1.ü90:4609)l8 · iQ.8aO:JlUIJ136 {0.399:7~ 
~~~4:9~~i~~~.879.580~l tua, .to; 

O ~-~Lª'g"' .Cm:rru:-Mailf'-qtte" ·t-odlts&~-
prilVlnClas do lmperio. · · · 

O Sa. Mlll.riM FI~..L'fcuco ~- Sim, ~ en'b.or. 
Angmento tJ diminuição da renda por qnin
quennios, 

Eis o qUJlodro l'elati vo :t estl es;Jecie finan
ceira: 

Resumo da. demQnstraçã~ da receita arréca
ltada Jftl(f.$ pro"!lincias a'l;a.i11:o mettcio';.. 
-aadas: . 

.Esordci'l< S. Paulo· l!ahi.Jl PerD3Jll-
li~. 

A~gmento . 'propo\",.. 
cional ·.da. rend:i. · 
pol' qninque.llnió. 
iB5~ a 1859...,..60 2S oro 23 °/o 31). 0 /o-

· !860.:....61 a 18~65 60 °]0 i/3. 0 /o 
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f865-66 a 1869-70 
. 1870-71 a. 1874-75 

Aug111.ento total em 
20 anno.f .•.••.• ; • 

Ditninuic;.ão das re.n
das ).'IOr qninqueu
nio. 

79 °/o 44 °/o 49 °}o 
61 •/o 23 °/o 20 °/o 

268 °/o 90 •f. 99 "/o 

~ Jã mostramos á injustiça de somolhánte 
precl!dime:nto, para o que apresentamos dados 

· esta.tisticoa muito expressivos, sobretudo qua.nto 
á arreea®ção da. renda do intorior, que n:~._ ~ 
vineia <lo Pará,- íoi, no e:.:ercicio de 1830 á · 
1~1, de 574:i76$lô2, ao passo que, na. provin
eta do S. Paulo, elevou-se á 2.821:002$008. · 

« VamoJ a.proseuta.r hoje outros da.dos, que 
tornam m:i.i.s palpa.vel a injusti~a c~m que se 
pretende trata~• a. theso11rarh de-fazenda. desta. 

!860-61 0.. i8ô4-65....... . .. 9 °/o 
iB74-75 a f8i9-80.... .. .. . . 4 "/• 22.0 / 0 

Diminuição tot.al em 
20 annos .. _...... . •. . . .. . .. f3 •/o 22 °)o 
Actualrnente qne, ae~undo uma r3íerencià 

qne encontrei na repr·aeu~ dirígid& p~la 
the!Oararía de S. Paulo, e cujo trecho hei de 
fazer tambem nublicar no meu discurso, a. renda 
s9be a nah de~ 10.1)00: 000$, :~. Lb.esotU'&ria ainda 
tem a meama categ-oria que tiniu. em 18')(): e 
con"talldo a provineia. 61 collectorias, distribui
das por ii municipios, ·em extensos territorio11, 
cortadO!! por milhares de kilometros de estr&da~ 
de ferro em trafego, tem a. mesma. thesouraria 
menor pes$0a.l do que tinha. em :I.!GO I 

Ei.s o trecho da. represeotnção a. q11e me 
referi : 

c No ex.ercieio .. do -f88i e. i882 darã renda 
superior a. :1.0 ~000:·000$ approxim.ada.ment'.!, pois 
jã 6 conhecida. a de5.409:5t7$485 constante de 
oi to bll.:~.nçoa jli organizados e dos qua,es toda
vi& nlio Íô!.Z parte . a arrecadação de lodo O i 0 

semestre do e"Sercicio; sondo verdade ~ue no 
.. e"l:.tll'Cicio de iSSO· a i88i, ''endente da. liquida.
., .. ção, a L'en& póde ser avaliada pelo que Qatá 
,. apurada. em 8.200;000$000. ,. 

· Socoorro-me ainda. de u.m artigo do org1l:o 
consermdor, que desenvolv-eu bem esta ma teria, 
vou recorrer aos q11:~dros publicados. 

O Sll. AsEL.U\llO D:2 Barro:- A Prooincia 
igua.ln12nte e o Ypi:ra.nga. tambcm. 

O SR. MA..llTDI FRANctaco:- Aqui pui>lica-se 
a ren.d~ arrecadada pela _tbll3ournri.a, e vê-ee 
que. começando por 590:000$ no exercício de 
1850 a 185:1. • no de i872· 18i3 ascendeu a 
4..333:788$302. Cozno já. tive occasião de dizer, 
no actual exercicio a. renda. dave cxc~r de 
10.000:000$, porque, anteade eatar computado 
o 2° seme~trc, elle jli ascende que.ai a. •• •• • , •• 
5.000: 000$000. 

O Sa • .At.lmroA · NoousUlA:- Selll conta.r a. 
e:s:por~ do norbl feita. pelo !tio da Ja-
ncnro. · 

O SR. M.UI.TD! Flu.~ci&co :-Sem contar essa 
axpórtaçlo. . . ·-· --~ .. - ........ --·-- ....... : 

- - ·~preile.ütO em seguida o a.~tigo elo Correio Pau· 
Ustano e os quadro& que ello contém. . 

c S. Paulo , 29 de Julho. - Vim~• , com 
prazer ,a apreeente.ção,na. ca~JUtra d~ deputados, 
de emendas a~ parecer da commisslo de orça
lll&nto, reparando a. injustiça. da. eornmi.s.osão p:1ra 
eo.m a tbe~on.rarn de fnenda desta. província. 

c Co1110 sabe-te, a commissao, de~preza.u.do as 
rcpresenlaçó~.11 qne exiatem na. omar:a. dos d!
putadoa, no sentido .de elevar-se á. i• elaase a. 
principal repa.rtição fisl)a} da provi~cia. ' · fez 
excepçlo á ta.uto rigor, com relação à thesou
:tariA do Pari, que foi julga.da. no cuo de puu.r 
à ·essa. elaaae. · . . · · · .. · 

provineia. · . 
.... Uma. COD.j!idera.çlo que mwto deve pezar no 

animo do le,rishdor para uma claasilicação 
eqnitativa da~~ repmições ~~· do ·imperio, 
ó o d~envolvi.•1ento progressivo e constanta. 
das-rendas que sio a.rrecadadall aob a fiacalisa
ção e esc ri ptura.ção dessas repartições, sendo 
isso o qu, ·denota 03 recursos d~ riqueza. pu· 
blica e puticular. znostra·ndo ao 1!19-~mo tempo, 
que a.sfonto:s dessa.s riquezas não são ophemeras 
ou passn.ge11'as. 

c Ora, que 11.srenda.s da província de S. Paulo 
tem tido um auõ1nenio g-radual e constante, 
demonstrD.m os seguintes · alg&rismos, relativo& 
is époc.'IS que cortesp<;mqem âs dos decretos 
g_ue alteraram os regulamentos das repartições 
de fazenda., e quo entretant.o com notaria. injus
tiça, conservaram :i th~sourana. de fazenda de 
S. Paulo a mesm:~. orga.nisação primitiv-11., a~é 
com. diminuição de elllpregados, 

.1850-:1851 .••• ' • : •• 
t.~5B-f859 ........ . 
1837-1868 .. • . ' .•.• 
1872-t87S ... ;·, . •. . 

593:76 l$19() 
f .Ol0:194$441 
2.695:493$J5i 
4. 333:788$302 

« No -lll&~"IIIO periDdo o a.ugmento da renda, n.a 
provincià. do Par :i, foi o seguinte : . . 

1850-51..·. 
1858-59 . .. 
fA67-68 • •. 
1!li2-T3 . . . 

909:273$468 
1. 44.2: 859$975 
3.436:471$691 
4. 648:472$390 

« M&is [lalpavel torruJ.-se a g!'adação ascen
dente, e, aobretudo, a permanencia de c~ usas 
de engrandecimento de.s- ri!ndas da provincia de 
S. Pa111D, not1 s~guíntes e:s:ercicios: · 

1878-74... 5.389:593$550 
1874-75... 5.833:664$334 
i875-í6 .. . . 5.323:219$tQS 

t~-~::: t~t~~~ 
1878-79 , .. 7. 001 :44J.~4. ____ _ 

... ~-~8'79~ ... 7 .. 80"3:2~\}$653 . . . 

« Compara.Jldo-se .esta. renda .com· as dl.s p1'0· 
vi.ncias .do"PB."iá e Bahia, pol' quinq11enios, ve
rifica-se que o augmeuto pt·oporcional foi o se-
g:uiuto: . · 

S. P~ZQ 

1855-55 à 59-60 •.. 
1860-61 i 64-65 ..• 
1865-66 á. 69-70 ••• 
1870-71· :1. 7~75:- .• 

. 18/:>-76 á. 79-80.:. : 

Augmento total •••• · 268 °/o 
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Pará 

1855-56 â. 59-60 .. . 
1860-61 á. M-'~5 .. . 
1865-66 á 69-70 ••• 
1870-71 á . 74-75 . .. 
1875-76 .á ?9-SO .... 

Bahia 

2Q .,. 
30 .,. 
70 °/o 
.41 °/o 

5 °/c 

1855-59 à 59-60... 23 °/o 
1860-ôi á 64-65. ..• nenhum 
1865-66 à 69-70.. . 44 °/o 
1870-71 8. 74-75. . . 23 •}• 
!875-76 ã. 79-00 •. . nenhum 

90 .,. 
..,E' claro, pois, que o a.ugm'lnto da renda., na 

província de S. Paulo, apresenta. maior pro
gresdo e maior parrnanenci& no seu dcsenvol· 
vill\ento. · · · · 

;~Enti:etanlo,a thesourar.iA do Parli. e; t.á. collo
cada em claaso superior á. de S. Paulo, e, agora 
pretende.se favorecei-a. com nova cla.asüie&ção, 
cGm pt·etel·içio da ju.sti911 que assista á desta 
proyincia, de ser colloeadil na {a cla8se, ao 

. la:do das da Bahia.e Per11o.mbuco ! 
«Justüica ainda a ·pretenção d:~. the:sourarh 

de far.en<la. de S. Paulo- de ser eollocsda na 
1• classe senão de preferencia li. do Pará., ao 
menos com ig-ual ·fnndamento a seguinte, com.· 
pntaçlo entre o numero d~ esta.beleci~entos e 
fllncciona.rioo publicos com 03 qua_e.a ~em . rela
ções essas repCU"tições · fisc'e~. conforme o ot·-
çarnento ·do Impe1'io para ·i882-1883 : , 

·Pe.rochias ••.....• •• 
Fa~uldad~ de direit.o 
Juizes de direito~ .... 
Promotoi·es .. . • •••• 
Juizes substhutoa e 

miulieipa.es ••.••• 
Secretaria da. poli-
. cia ............. . 
Carcereiros •.•..••• 
Almoxarim do s da 

Para S •. Paulo. 
100 225 

:!5 
15 

i9 

15 
~ 

6 

i 
44 
44 

62 

15 
88 

marinha .• . . • .••• 
Aprandizes lllar i-

nheiros ..• • . . . • • . • i35 9i 
Ca.jlita.niaa de portos. , 18 , i8 

~::~~:~~~·- ~- ---~;-
Pha.róes'. ; ..... ~ . . • 36 3 
Colóliias militares. . 7 . i4 

. Correio (} agencias.. 8li 161 
Fabricas do ferro... . 9 
Aposenhdos .... ~ •.• 1.3· 25 
Thesourarias. . • . • . • 35 31 

862 

389 

cPara. que o serviço que ella desempenha. seja 
feito eom ordem e regula.ridade, ·assim B pl·e-
c~o.• · · 

A ProPincia, orgão t:epublicano · em 
s_ Paulo .• ·• 
. ·o·sa. Aazi.\JU>O"I>E BruTo:- Elle diz qae t 
neutro. · 

O Sa. MA.ttTIX Fl\ANcrsco:- Ne.sta questão e 
neutro ; todos elles pleitea.u1 pela mesmll. cnus:~, 
que é evidentemente a causa. da provincia. 
(Apoiados . ) Eu quiz mencional·o pan 
dizer que era representante de um g1·upo im· 
porta.nte da província, (Apoiados.) . 

O Sn. AL:MEmA. NOGtrEnu:- E- ê t•epresen
tante !lluito distincto, 

O Sa. M.A.RTZM Fru.Ncrsco::.....Não se póde con
testar que o p3.rtido re[lublicano seja. um grupo 
impo1·t&nte na prorincia •. Nós, os liberaea e 
conservadores, esla.mos d1vere-entes de Sul!.$; 
opiniões, por~ue se>lllO$ monarchist.ts convicto~;· 
m~~os nem por JSso podemos dej.i;~.r de recon~e~er 
a existeneia. desses adversarlQs, u.a.s condiçoes 
em que elles se a.cba.m.'· 

O Sa. ALMElDA .NOGUJnru.:-lufeliZmente o 
partido republicano· contêm um grupo i.mpot
t:l.Rte da província. <le S·. Paulo. 

.O·Sil . . <MA.RTm FRANCisco: -Esse jornsl 
publleoo tambom . um· lucida el:posição e i~ 
porta.ntes quadros demonstrativos que, com 
prazer, -jnsiL·o ne;te · l~ga.r: . . 

i ·J honrado ex-presidente desta pN~ncut, 
conselheiro La.urindo Abelardo de Br1to, no 
relatorio apresentado á as5embléa provincial 
em 1880, . extern)u o seu pel!sarnento a res· 
peito · d11. thesow·arW., · do sogumte modo : ~ !>
thesoure.ria. de fazenda conta empregad:>a mu1· 
\o intellj.gentca & de pr ov.ada habili~ção, mas 
o sett nUlllero não guarda. propot·C}a.o com os 
pezado5 enca.rwos da rept~rtiçio. · Dahi. o grande 
atrazo do e:s:p~dienle em rala.ção a. a.lguna doa 
ra~nos do aervi(jO ; e dalü, tam~<lm, as consta.u. 
tos queixas e accu~s repetldaa contr~ ~s;;es 
funecionarios - attrib11indo-ae·lhes des1dia e 
atá mà vontade, Os que assim se quei:r..am e 
n.cCUSilrn ignoram talvez, que a Lhesourar1a de 
ú.~enda da provi no ia de S. Paulo está em 2• 
claase, 3". ordem. ~ · wuito podero!l8.8 d~ 
ve1.11 ter inftuido p~ra. impedir qu.e esll3. repar~ 
tição soja. eollocD.Ja na .~tura co~respond.ente a 
su~ import&ncia e hs.b1htad~ 11.881m a satísfaz':r 
~11~~101 ~ene&eg~ho-procedi· 
mento do pOder· competente, devemos eapera.r· 
qae, apenas.~eeja possivel, serã.:attcndida. essa, 
exigenei;~. d? iler':iço publi?O· ., . . 

c Ee3a e:o!encLa do servtço pilblieo, como ~ern 
disse o honradó cóiuelheiro Ab.alardo . de ~to; 
foi afinal reconhecida pels. .illastre eo.rnmlSSão. 
do orçawento, qU:e,· e~ sessão de 12 do ~::1;:-r~n~e 
mez, ao apresente-r' o orçamento do .. m1DJ&tel'lO 
da :fazend~ - pará· o'e:r:ei-cieio· 'de · !882-'1~8~;-: . 
augmento)l · de, 49':120$·_2. verba lJ:esourarms; 

«Vke/pois; que muifo·mais•extenlias são a.s ·para.. oc.corrar. ás despe~~ de elevaça.o de .ela~e 
relações que· Jllan tem .a. thesouraria desta prO- das· the$ourarus do Pa1·a~e 2L a i • cla.ll$&7'"e 
vinciá~ : . . .• . S. Paulo7de 3a ~ 2•:_~a.~_a exigenc

1
iav· <~~o~~;: 

«Em: cilnchuão, tudo ·oonoorre para ·que ~~~ . :viço p11bh~o ~r ... &a.tlS~Clwo eom a e e ...- · 
faça. justiÇa. !l·uossa.•primeira reparliçiO: fiscal· classe qué- acaba de ser propas.ta, a. favor de 
elevaudo-a a 1• class'3 •.. ·. · · · nossa tlicsouraria 1·'Have.rà justtça. eQl ser a 
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thesouraria. de S. Paulo elevada a. 2• clüse, e ::1. 
do Pará a 1&; quando não militam a :&vor desta. 
a.a me$lllU circum>táncias que actu~m a fll.v.or 
daqu.ell~ 1 A. t-eceita e despeza do ·?aró. serão 
t!'o superiores ã5 de S. Pa.ulo que esta.--:-a. ;JCZIP.r 
do enorme augmento que t~.m tido e coti.tinua.r:i. 
a. ter em suas rend:~s, be!n como ll~ deaJ.leza. 
publica, não possa., si'llão-po1· equi~s-ser 
ale'lla.da. a. 2> ela.ss~ ~ Não;- . · 

. .: Si a •tuesou.rat-ia. do Pará tem de ser devad:~. 
a 1".classe a fortiori a. de S.PaÚlo,como vamos 
p~ovar. · 
. .cO Correio Paulistano em :Msrço deste ánno, 

pu.blicou um notaveltraba.lho intitulado c.Qua
dro· eompat•ativo da receita. arrecadada· por va
r ias pr.)vinda.s, inciusivaas do Pará e S. Paulo, 
nos es.ercieios de i850-1851 a 18i9-i880. _ 

"" Desae important~ tra.ba.lllo e:ttahimos os se
guintes dados, eom os quaes vamos provar a. 
igunld~de; senão :1. superi01·idade de S. _Paulo 
aobre o Parà. 

«A receita g eral do implll'io pódG ser dividida 
pr()priamente, em tres es?ecies de reRda.s e 15io · 
ellas : importação, exportação e inter ior. 

:K:!:P<lRT!ÇÁO 

S. Paulo Par à. 
1850 a 1859 2, i52: 323$804 2.176:528$865 
1850 s 1889 7,992: 385$454 5, 979:153$370 
1870 a 1879. 23,588:260$935 12,097; 899$5~1. 

------- -----
. 33,732:970$!93 20,253.581$766 

IMPOIUAÇÃO 

1850 a !859 2,214:993$823 9,159:07õlt38 
1860 a 1869 5,713:033~434 17,353:78 . 340 
1870 a 1879 15;775:427, !84 28,97 4: 906$~6~ -- ---- -------

23,703: 454$48t 55,427; 766$404 

l:S1:Jml01\ 

ou. Pará menos do que S. P(l.ill.o, no conjuncto 
dessas randas, 342 °}o t 

Vamos agora apreciar a r.:.eeita e despe~a no 
~~u todo, para o que publicamos os quadros 
abaixo, que graciosamente nos fon.m otfer3<:i
dos por pes~n. comp~tênta,que os organizou _de 
aeco!'do com os dados offi CÍf-es. · 

QUADRO l).~ l\ECEI1:.A Dfi.B 1:8E.SOURA1UA8 Dl!l S. 
PAULO E PAilÃ., B!:!IIC:lMO D>\. DES?l!:ZA., NOS'DB
Cl!:N~IOS ASA.lXO :a-u:~CION~D:>S. 

~ceite. 

lmport.a.çlo • . . . • 
Desp.• ma.ritimo. 
Exporta~·-· · ·. 
ln\erior ..• .• • .• 
Extraordíaaria .• 
Fuudo de eman-

cip~ção .• . •. .• 

:S. Paulo 

i850-59 
130: 679$':)48 

17;548$477 
191 : 5Gô$004. 
242: 8381!363 

11:128$798 

i860-ii9 
259:921$61<> 

5:397$120 
391; 'i90$'3ô 
600:313$722 
!2:õi5$9$ 

593:761$!90 1,270:038$700 

Movimento-de 
fundos........ 201~94.8$286 1,569:376$842 

. 795:769$476 2 ,839:415$84.2 

1870-71 1880-81 

80J:524$588 3,101:313$"!42 Import\.ção ..••. 
Despacho ma.ri· 

ti..mo ••• ; ••• • • 17:859$~ 27:272$140 
Exp~rtaçiro., ... i,i66:377$849 2,661:633$599 
lnterwr · . .. .... 1,044:319$722 2,231:39..6$779 
E;ttraordinario.. 24:266$3-18 39:00~'954, 
F1111.do de eman-

cip~çio • •• . .• 99:598$800 --------
i850 a 1859 4,077:100$322 
1860 a 1869 7,545:962$067 
1870 a 1679 14.731:066$472 

_ 1•024:093$5SO Movimento de 
1.995:020$471 fundos • •. • .• . 

3,053:648$0tl7 8,160: 154$31ô 

460:943$243 .1,310:492$553 
-4,077:601$983 3,514:591$310 9,470:646$869 

7,096: 71Q$034 
RGsumindo 'essas ·rendas, temos o seguinte Pa.rà 

resul t.adu : · 1850·51 
S. Pau~o Para .lmporbç&o.... 655:639$4.88 

lnte1·ior.. •• 2S,354:i28$86i i,096:71!l$0S4 Des.~cho ma- 1.
2 

C)QA<~>l::.OQ 
Exportaçio. .3,782:970$203 20,253::181$766 rlw.nm. ·_.:._:.__·_· __ _ - -=~ 
lmp:Jrtaçio. __ ~;i:03;.454.$481 ·-55,427:766$401"" ··Exportação· · • · 14

9
2
3

:. ~~!~ 
- --·--- ---- ··-- ----- Int~rior. ..• • .•. --rvv..,..,...., 

Extre.ordinaria. 5: 09~08 
. - ·. •" -·--- ~ 83;700:553$290: _82,778:063$204 .......... 
lato posto; temos; como bem diue o Exm. Sr. 

Movi:nenb de 

iB00-61 
1,592:~ 

9:215$825:- .. 
315:382$460. 
i4t:574$0TT 
34 :077$514 

COIIS3lli1.Í.ro Jose 'Bonifa.cio, que essas rendàS 
tiTeram no pe~iodo decon·ido de 1850- 1851 :1 

1~7971880 _ (30 annos) o seguinte aug-m~ntC?: fundos. • • . • • 12i :/~'157 i23: H4$~35 

. · .. s. Pàuw ·., Pard 
Exportação •.•• ::; ' 398 oi.,. 245 "Í• 
Importa~.-, •. : · · :3ti o;•<! · i4$ •/0 
Iuteri;r. ~ .••• • ; ·. · . . 208 ·0 { 0 195 "/o 

TotaL . . 581 °/o . 

---- -------
~.031 :030$225 2,215:875$88() 

1810-71 
lmportaçiio ••••. 3,~:419$803 
Despacho ma.-

riti.mo .• ~-·. . · 23:468$43) 

1880-81 
3,63.8:934$202-. 

- 9:920$900 ' 
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E:s:por~ . ••• 
lntet"ior .• • ••. • 
E~traordinaria. 
Fundo de ema.ti-

cipação .•.. . . 

Movimento de 
· íundoa . •••.• 

i,095: 054-'Sti.t2<'2.004:ii~ 
· 408:2.H$813 593:045$9..54 

. 90 :f30${00 30:448$552 

35:229$730 

5,189:301$758 6,311:696$741 

448:730$440 665:392$702 ---------

Ministerios: 
lmperio.. .. .. . 87:888$080{a) i,:l66 : 7~i$9"25 
J ust!ça . • • . . o.. 85:774$7!6 ~!5:047i36 
Mar\nba •• o o . o • • 385:196$077 o2i :030 104 
Guerra ..... . .. 444:041$600 540:181 
E~t~~ngeíroso, . 5:825$000 . 2:.78 92 
Agricultura. ... 17:524$966 50:956$513 
F~zendilo ••• o •• • 457:622$810 640:430$473 ---- ------

1,483 :873$':252 2,!10: 178$529 
5,638:035${98 6,977:()89$443 Movimento de. 

Millis~rios : 
lmpcrio •• ..•. • 
Justiça ... o • ••• 

Marinha.. o •••• 

Gueru. o•• •••• 
Agricultura •..• 
Fazenda. o o 00 .. 

Movimente de 
fundos o •• ••• 

Minúterios : 
Imperio •. o •••• 

Justiça o ••••• • •• 

Marinb,. , .•.••• 
-Guerra .. : ..... 
Ag-rieultur~ . . • o 

Fazend~ •. . .•• . 

D~SPEU 

S. Paulo 

1850-õi 

72:546$839 
!'1.1!$950 

8.137$000 
235:293$700 

149:376$006 ---
564 :286$575 

1860-ôi 

ihl::232$553 
:1.43:474$6Y5 
i2i: 160$292 
i83:445~ 
24:326$492 

251:417$201 ----
gi3:856SSOO 

37(;:2.45$614 900:186$192 ----- -----
934:532$189 1,013:243$088 

i870-7i . i880-81 

161 :37~H2 230:709$154 
149:997 i066 392:1415246 
8!: 642. 9 37 :305.'$478 

i47:765.':S09S 165:87~·213 
129:0 i$028 621:745$308 
449:185$237 862:468$651 

fundos: •.••. 4,128:977$631 · 3,!18:167$239 

5,612:850$883 5,228:345$788 

Perguntamos e.gor ... : Hs. aupérioridllds do 
Parã para com S. Paulo ou · de So Paulo 
para. c~}j), o Pará. 1 . . 

Onde está. pois, o fundamento da gri:t-. 
que n'est.es ultimoa tempos tem-~e levantado 
no Pará contt'a S. Paulo e qM um dos nllSI!()a 
maisimportantesjorna.es da capital tem trans
cripto dos do Pa.rà e à guin d~ entrem1es b~ 
otrerecido a.os seus leitOres j Â· razão nós a di
remos, embora :fira o orgulho de quem quer que 
seja.. &tã no erro de apreciação feita. pelo jor
nalisDio do P11.rá, tendo á. su11. fcenl.e o Diario do 
Grao-Parà., como vnmos provar o 

Diz. ess·e jornal e em artigo tro.nscripto na. 
Pro"Oincia· de S. Pau~o em seu n. 2176 de 17 
de junho nltimo : 

---------

« Nos nove mezesdecorridos no aclua.! exer
cido (1881 a. i882) a alfandega de s~ntos lm"e
caàou 4.792:787$582, rnM no mesnio período 
arl."ecad()u a do B ·lem. 7 . 703:384$316 isto é, 
mais 75 °/• '»· Si a imi?Ortaçio do Pará qt1e Iam 
ullla. popnlaçito de 450.000 almas foi no exerci
cio de 1879 a 1880 de 3. 700:000$, (conta redon· 
da) n do S. Paulo em igual . periodo não podia 
sar de 3.101:0000, como foi, tendo um i. 000,000 
de almaa. 1,118:971$510 2,310:249$250 

MnVim1nto de 
fundos .. . • .. 2,368:617$761 7,092:4<t.2$140 

c Segt~e·ae por cons~guint<i <l'H por ~bot~
gem lh0 deveria virdifferença, IO!ldo sido algut·~n 
pagos o• di roi toa adua.nei.roa. . . 

M87:~U 9,4<>2:651$390 

Parei 

cOn, •i taea diroitO.I!J tbaeem pagoa na alfa.nde
g<l de Santos, tr:u-iam eQm os que a meama t.l-
fandega cobra, dos generos reeebid08 em direi· 

··-- ---- ···- ··· .. -· 
- · • o • • - o • ··- • • ··lg:;)Q-51 i860-6i 

: ~~~._.o_od~~- ou o . triplo. do ·que ·· arreea-·
dou ou arr~da. a alfand6ga do Belem ou 
10.000:0:><1$ ; e reuuindo-ae essa importancia ao 
total da. arradadação d 1 ultimo· exercicio Minialerios : 

lmperio ••• • o,. 
Jlia~iça . .. , • .•. 
Ma.rinlu1 ..••••. 
Guarra. •.•• •••.• 
E.serangeiros ..• 
Agricultul."a • •• • 
FazgncJa . • .•... 

Movimento de 

37:043$179 
. 68:023$438 
203:799$H.7 
230:873$9..39 que? Pu$. e não .quatro vezoe menor. Questio 

96:768$964 liquid$do, isto é, o d ~ 1830-St. que foi de 
~:~~. 29 8.i60.000$,ugue-se que o tributo especifi-co de 
5S:1:Siõfo""":7s S. Paulo sel.":i de. 15$. ou quasi 10 o/onienos do 

· 8dO 000 de c1fru .• ·• · 

. .. 
i.29.· 04~;,..;8 2759~~ c E, .r.ara. .l:lrovu. o que avançamos. apr.esen-

u.pi>' ......... - tamos à considera~ão de nos~ leito~e6 -o· 
q aadl:o abaixo do· eoannercio mari ti.mo inter-

668:788$351 i,23i:635$234 provincial dB• .provhleiasde S; Paulo e Parti, 

fnndoa ••• o • •• · 405:720$866 1~032:434$562 
quer qu.mto à. imponaçJ.o, quer quanto i e~-' 
poi:taçlo. -----

,· 1,Ó74:599$2~72,2Õ4:.~1 -----
!870.:.7{ 

. . 

.. · (i) In~usl.ve mil e t~ntoi contos despen~ 
didos colÍl. a secca, despeza esta. . de natureza 
es:tr&OrdiiJ.&t'i:l. •. 
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fi. Paulo 

Imrorta.ção 

14.705:300$0W: 
15.289:700$000 
14.987 :8()0$000 

. E:x.porL&ção 

~. 894-900~00 
3,:113:200$000 
2.986:900$0:n 

"DE)IONll'l".ll.iÇÃO DAS ENTRADAS E SA.Hr:oos ·.DAS 
NAVIOS D.m OABOu.Gm! N03 JC-UII.CICIQS Dll 
i877- i878 A 1879-1880 • 

1877-tSiS 
iS'iB-1879 
1879-:-iSSO 

... -~ --·- -·~~· ·.-

1871-iSiS 
. 1878- 1.879 

1879-1880 

- - ---- -----
-~:~~~~$00~"' . 8.995:000$000· 

Pard 

7.224:000$000 4.736:900$000 
6.7:-!2:800$000 5.235:109$000 
6.978:400$000 4:986:000$000 ------ -------

20.935:200$000 i4. 958:000$000 

" Si a exportação no Pará segue u ma pro
gres>ã.o regular, em S. P aulo tambem dã.-se o 
mesmo iacto, como acaba::uos de . provar; & 
com um grnnde saldo a favor desta, contra o 
P~rã. 

. " 0 vnlor official ll()Ç gEmeroa llaCionaes e:S:• 
portsdos pela alíand~ga de Santos, foi, n~ 
e:xerciei~a de · 

' i877- i87'a 27.63.:;!300$000 . 
i878-i879 3i.084:50~'000 
i879- 1880 ~.769:700$000 . 

88.490:500$000 

Entradas Sahidas. 

~ e s g .. Q ... "' .. "" )f 
~ " " M c. .2 "§ ~ Q 
~ ;; ~ ·;: 
~ C" õ C'" 

" ~ z . !- (:Q 

S. Paulo: 
z 

!haziloirDS ...... 495 91~99 USOã 521 ~30135 1.3095 
Estr~u~eiros .. ~. 59 ~SG 9G6 !97 13339 tl20 

Porn:1mboco: 
Bra:z.ilcim• ... ... 3;;64 snt9~7 !199!7 2957 59~1!!(1 26732 
EsLnnRoiros . . . • 6g; S032~ 10657 576 ~08iil9 i0i li6 

Baltia; 
Jl1'3rileiros.".. . 600 um; 17800 6ll 52~5~ 1.831.0 
Es LraveciJ'Oô... . 5&6 ~~Oii2 1.3903 6U 4;15306 tll!li 3 

·. «Ob.seroaçao.- 0 Pará não remetteu oa m&p
pas estatisticos cou.cernentes a. éstss e:~:ercicios 

DEMONf:\TR!o.ÇÃO DA:J. Elfl'IlA"DAS E e,\IUD.U DOS 
tiA'i'lOS D"& LO:iGO CuRSO NOS · EUaCICIOS DB 
1817- 1818 A f8i9-f880. 

S.· Paulo: 

:aràwciros.' .... 
Estrangl)iros . ..• 

Pernambuco: 

Sah.ida.s 

~ 
"' 

·§ ... 
~ n .. 
o . ~ ... 

·-.: ;;;· .. ;; . .,. 
"'· 1- c.:l 

s3 i t833 33U. 
< ;:..~. '_7~3:!05 !!1.!61. t 

Bn.tradas 
s il 
" .. .. .. 

. ~ ., . .. 
-; õ ~ " r. o .,. 
"" r,. C:l 

S3 7!83.1 3374 
86.~ 7203i8 l!Gl 73 

. 4. o que·. a.ceu~ uma médúi annnal 
29.496:1)00$ ; emquanto qne no Pará foi: 

de Bra:ileiros •. . : . • ti : i3!JH !.~i tG 5' 79 H/l 
Est\>'Oileiros •• ,. !!75 797410 33380 U46 101.96::4 ~98Sl 

i877- i878 14-488:2~'000 
i8i8-1879 14.610:200$000 
1879- 1880 1.4$49:200$000 

43.617:600$}00 

ou: uma . média ann.kl de :15,431l:000$ on 
i5,057:000$000, ou cento por cento menos do 
que ·s. Paulo (relatori•> do eonselheiL"o. 1882. 
Quadro n. 4:3). Pheao1n~no nota.vel e que ex
plica tudo. Em S. Po.olo a impor.tação int.er
provin"cial"é o dobr,') dado Pará., omq•laUto que 
ll.O J.!lnri a e:o;p?rla~ão inte~-~r3vinciü • 

-br 

~ Pa.t•a col'roborar o que ;~.tt\bamos de duel', 
tan to em rel~· .&·exp::>rtação e impo!tação 
dírectas, C<lmoa. inter-Jlrovincíal, a.r.resentamos 
a.o juizo sensato .do publie::. . os qua.dl'o3 ·abaixo o 
qa.e .aind~ m:iis- si é poissivel-tE"&rào luz, aos 
q_11.e,por convenien~ia. ou indüferen~, pensa-
· rem que nossa provmca.a chá-se perfeltamente 
claS!Jifi.cada, quGr qnanto·á · sua. . representação 
politi~, quer qua.nto :ia SU·U repartiçôell gé- . 
raes. · 

• <9s. qua.droe ,q~e ~Ol! ~e fallar si' ~~trabi
~so.(ió ~mportauto r~lalono do oonaelhou-o. Sa-
~iva; · · · · 

. lr:.h~: 
.Bratilctro•. ••..• i3 2!~S 95 ~7 70:!9 390 
Estrungoiros.. .• lU'• 4!90118 47~~ tU~ m!l946 50159 

"Obser'Oaçúo.-0 Pará nã:o rcmetteu os map
pa.s estalisticos concernentes a eetes cxercicios. 

" Prova.de.e'S:11bemn~mente, como fica, a im~ 
pol."tancia. semp~e . e sempre cre.scente da. pro
viJ?,cia às S. Paulo, quer quanto ás r endas 
gen.es, quer que.nto às provincial!$, diromo• 
ainda. li. illustrada redncçlío do Diario do GriJo 
P arei-Si aois, como dizoia, o unieo debotlchd 
dAs %Olla$ au&tra.es de Mato G1'0180 e de Goyn 
o o unieo porto do Atlautieo_p;u:IL !J_C_QD:Ull$mio
e-tre.1llti~oli"VÍ(C a··a-o---pertí eis:?.ndinol, 

d·oeste da. Nova. Granada, do •ul da. Venez1úila e 
"cotombi&, ialo e, . de. doua ou ·tres nrilhtSes de 
allll!ls, (e isso sem .vos l~brardss da proyincia 
do Ama2onas); nõa os panlista.s, ts.mbenii' •omos· 
o unico deliouclu! de ·-parte da.s· ·próvineiiil de 
Miua.a Geraea, P araná e Goyaz,.- isto é , qúasf 
um m ilhão de al!:xl:~& . · · · ·: · ·. ·. : 

E p ara isso, temos -nóS ta.mbtlm aa_-estt'adas 
·que a.nàaiD -aa·.do. acaso--e as estradas.de 
ferro - as do trabalh.o. 

Diz o Diari~ ,w·arllo PeiTá: 
<~: Niio. a~ vlve do .traoàiho,· :vive-se dos r&!lul~ 

tados · do bbalho ·: ·jl ~~ , é · ad~Juirir-se o 
maiinitim d& utilidã.de co!Il. o nnnim~~ de 
esforço. (Yvea Guyot.) Nóa; continúa o J)i(poi o · 
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do GrdrJ. Parà, prefe::imos a cultivai' o café, . nad 1 diremos, por'lue tratamos de S. Paulc) e 
que.ãepou1 d~ labores 1nfin:tos ~ll.la 3$ por ar- : ão do sul do J:lrazil. S. Paulo n:io é o elll do 
rob.a, ~:r.tr&hu a. bor; tCha, que, oom pt·o~easo- i Brazil. . . · 
IOaLS s1mplea, vale 6)$000. • \ Qu~:nl.o, ünalmeute, aos nossos U47 kilom.e-

c; E' entr~nro, vós que. pelo prin~~io, mazi- i tru& d , estradas de ferro, que são m·ds d1 metade 
'llum de utilicbld:t a borracha) e nvmmuan da 1 do que tem_t.odoo Br .•úl e que \lo ridicubsvos 
~forço (a .ex~c~o da borl'll.cha) devús ser , p~rec m 6er.eul frente aos vosso; milbaJ•es de 
vinte vezes mars r1cos do que S. Paul~. por4ua j' kil•anetros de estradas que :ud.tm.. voe pe~gun.
nm~ a.l'roba de bor:a!lha custa 60$, e utlla. ,Je . t 'l'emus (·~aso nil.O haja indiscripçii:o): O que 
cafe 3$ ! Ape~~~.~ , vede be•u, pudestes alC&nçt~r I ser i eis, si não os tivesseis r Não andariei~ ! 
em tres e:r.eretclos de i~77 a 18·-:<l tt. •uetade da I A província foi vara e.:.mvosco de uma libe· 
ei~l~çilo d UJU&lla provincia,_ que ~izeis .. in•la. j u lidade .tod2 ., . pa.ternu.l. . 
a:1mi tu"' ':elba f0;rmula de S&1nt Ctlcq;-o ~~·a- ft~:~nde1-lhe gr;Aça.a . 
balho con~L1Luea. l'lqueza.; p0r<4•1unto, :5. Paulo S. Paulo· 28 de Junho do i882. 
ness) per1odo, tres a.nno~.axpor..ou 88.000:000$; ' 
e_lllquanto que vD;~ que tendes por ideal, CillllO O Sa. MA.IlTtM Fu);~rsco:-Vou ler é i.n~erir 
ttve1·am os m ncanos e pertla.nos, mazimu·m no rueu discurso o a.rti'l'a d~ pe:-iodic;> o Finrzn
d~ utilirlade e o ·minimo de .esfvrço, ape >'~-<ts ~e iro, re<.tigido por .intelli·;eutes empregados 
~portastes n~ll$8 per iodo, 43.000:(}()()'~, ou d! th~souNri:t de S. P !ulo, em que ·està. dis. 
menos de meuJde d o que :J. Paulo. cntid.\ eg;...J!ru(ass() esta: questão (U) :. 

« _Nllo. Nóa ua pa uliatas não nos julgamos su
p&norea a quem quer que seja e nem ~m'uma 
ex?ansão ingea:aa. de modestia. incrível" cha.

TElESOU&AR{A DE .. FAZENDA 

mam.o-nOi 08 yankees d& Alilerica. do ·SUl. Não. lliXTlUC'l:O IIO ULTIMO R.ELATOB.IO J)A,. PJUII~IDENCU 
Os qtle aasil.ll nos chamam alio os 'illustres e 
:imparciaea via., antes qa~ têUl pet·corrjdo a '- Depois do ualanço do ~stado financeiro da 
nossa provinci '• a.. grande imprens~ do . Bn.zil provinda, passo a. dar-vos coo.hecim:lnto do 
e o~ seus oorr&a[)Ondent.es no velho mundo. papel que ella representa_ 8lD suâs relações com 

c Sã:> esses '[llO assim n011 chamam, como p;)- o balanço geral da. receita e des~eza do l!nperio 
deriam chamar-vos os melicanoa do B<azil. e não o po!lso fazer melhor do que iranecre-

c Nós temos uma nnica a.J..bição ó es~,, esteja vendo e:u sua integra a informaçü que m.e 
certo o contelllp'>rall.eo que a. cona~tvare:uoil pr&Atou. o digno inspectot." d~ fazend:~. · 
•elllpre: é sermos primus inter pares-. na ~ E' agra!hvd consignar que ainda sob esta 
p~rae eloquente do couelhei.ro José Baoifa- relaç~o a provi.ncia de S" Pauloeaminba & pro
ciO, gride de modo a poder mante!'-se na linha da 
· Si S. Paulo tem u.:n só producto-o ca.fé-vós vang11arda, avançando p3ra a conquista dos 
tambem t~ndea um. só-a borr:~cb.±. : iDCI'U&nt.o• triuU!pbos, ·que est.ro reser-Vados ao 

Tanto wn como o outro tem por base-o tr<t.o- B.raz~l, grande e po1eroso pel~ uniito das pro-
balh.o escravo. · '' melaS. · ·· · 

Ora. como a e11cravidão está. cond,mnada... ., Exult~mos de contentamento .porque pos-
' E' uma ul.;unidade ! .. . <li.sae no pa.da- suimos, e tem.oa u.bido aproveitar, os elementos 

mmw o Sr. Felicb Joa Santos. 1> de abastança e prosperidade, de Cj,Ue a natureza 
Sim. E' Wll& · calamidade, t.;ulto para. vó3, nos fez pr esente ; mas eeja:n oousta.ntes os 

COillo para nóa. · nossos vot.os pela. gra.ndeza e felicidade do 
Si h& eape~ntanidade <le imm.igr-atiio pa:ra. S. impe~io, e ~lo esq ueç:lillOs que se vale muito 

?aul?· Ct81Jo o c:.ntewpol'-111 ·O· qcy!! dos wo.o-.)0 a p~OII'inci \. da s. P<'.Qb, mais V•UG a. patt'ia.. 
l'!IID~grantllll que t~m proc~rado a. nos~a. .pro- 'A the :ourarb do f.tZendacx:nta empreg-ados 
VlDCl&, de..d~· f872 uté hoje,- o Est .do te:n ape- multo intellige11tes e de pr~vada b.abilit!l~iio, 
n:1s de!ipondido 643:316$ii0, porqu · todos elbs mas o seu nulu91.'1) não guarda. prororçiJ:o oom 
PJ'!>'?tll'llm e aqui e.ucoulr.tw o .m=irm~m d e os peaado• enc .trgo~ da r-e 8..1'tiç!lo. · · 

_;~~d;;.,;;.,;~;,.,,;.~n;;~;;t~n;;u;;m~~e~e~sT.o;;r;;;ço~.~~~~t-='7cTia~1;,: .. ~o~g~r~anil-=: atraso do expediente em re-
A. immigração que para aqui t~m eorrido, ê bçilo ··a · . alguua d os ramos .do s~rviço, e dahi 
~ espon~'ln~. E' l1U1 sang.ua ~ovo qua·.ainj •. tnmbe:n· as constllnte·s qu••isas ·e accuaaçõ~s re
m:us augment·tr:i. a força do a:.lllgua velho da petichs contra. funccituarióS- a.ttribu:nQo-se-
nossa provinc4. · . · . lh~s desidia o até mã vontsde. · 

E' por iaao qu~ nã:o invejamosô'l. v~ssrimmi- · •Os que a.sahue queixa.:tl e accusàm,ignoram 
gr~~Ç:to, que dtzeis não ha.v~r custado um ceitU teh·ez que '·' . tb.~IIOU\'a.ria d~ fi<~m<lada !)rovinci». . 
ao ~st~do; mia quo dizem •s nós ha.var cust~do de S. ·Pauh eet:i. em 3• cl.!sse e 2• ordein. · 
liWll de 90. 000:000$, porque é &!lu toda «Vi.;- c Razões llluito po<!ercsas devG~ ter infiuido 
timas da secca·d() norte do imp(:riO e .d~ indios · pára imp ;dir que esga repartíç&o seja coll.ocada. 
escl"3vis.ldos.:. .(b.)- · ·. · ··· · · · na altur\ córresp~ndente :i. sua. im .:ortancia; e 
. Quanto aos25.QOO;OO()S, 'luc, di1;eis ter des~ habilitada assim a satisfazer seu.s multiplce· en.-
pen.dido o Es~ado com a immigraçio p ra o ·-sut- cargos. · · . . 
em quatro annos, isto é, desd~ i~5 a 1878, (Acatando ·O procedimento do -poder compe-

tente. devem·.s es~era.r. que, &JJenas seja. pos-

(b) Vid. C~~orta sobre a: r&nd'\ da a.l~audeg-\ r.d 
Pará publicsd 1 Ílo hrnaJ do Comníercio de 
22 do cOrrente. · · 

v. W;-50 

siv~l. ·será a.tt1ndid3. . "'sa& exi3'encia d~ ileL·riço 
publico.~ · · · · · 

.se~u~H!e o ofl!cio do inspector da theSout-aria 
do teor seguinte: · · 
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«Para Cnlllpri mento d:l. ordem de V. E ); •. 
n.· H d~ 2 de Outubr .. > pN~i,no pa.ssad·•, Lenho 
a lnnra. d) pass~l· ·.:is m:ios de V. Ex. os qua
drJ~ j u nt<n, que d ~monstratn, o. sabe1~: 

··«-Quo a recoi tn n'l e:-cercioio Je i 8i 8- :t.Si!l 
fui de 7 .7M:Ol0$305 1-éis, superior eJJ réis 
2.20;):945$305 :i que foi o1·çndil. . 

" - Qa' :t elo •'. ~<lroicio <le i879-iS80, ainia 
não liquidacla e ~ó .nente até o mel(; d \ N'ovembro 
do C<Jrr.~Jlte ·a.uno foi de 10.510:591$104. i~to é, 
!:l\''Cri 11" a d•quelle exercicio, jà li!Juidado, em 
2.756~580$79\l róis . . 

c-Que a do exet·cicio de iSSO a. 18Si corrente 
e I!ÓmcntJ a. >\ t~ o mez de Novombto pN:t.imo 
pu.ssad.), i'ltO ó, -de cinco mez.es apenas, .não 
apu:a.dos, foi de 3. 004;40iS:~76. · 
. cQ,ml a despe?.a. ha-vida. OCSS:!S lr<.!S perÍOdos ; 
campl'indo-me not ti que, eo1 relt~ção .a dos dona 
prim:iiros , a despeza. e igu!l.l i receita, p<)~que 
- Jo capitulo- « Movirncn to da fundoS'.,. f.,zem 
J>:Wt) os 3:Üdo1 ~rampo~tados para. os c:ter;icio5 
sag~inte> por meio de jogo de contas com o 
theoo11ro n:t.cional; a qllllntv ao cor-rente o:.:er
ci•,io -que esse ·capitulo- de « Movimento de 
f 1ndos 1> r epresenta. e m sua qua.si totatid~de o 

· dinheiro qae de facto j:i. t~m sido re::uettido ao 
th··souro no.cionü, nos primeiros c:nco mezes 
de e:s:ercicio, qoer por me:o de entregas do re
p~esen.ta.nte em &mtos da c:Ül>a filial do Banco 
do B'Ml.Zil do. corte; quer" por meio de nota.s sub
stituidas, dilaceradas e trocadas nesta thesoura
ria. e enviadas ao mesmo thesouro naciona-L 
· «A' esses quadros yemjnnta um copia da. e:s:
posição, que me ÍG<: o contador desta. rep:~.rtição, 
o qne é mais um brado ~evautado em pról da. 
justa eaLLSB. que a pstriotica $ssem bl ea provin
eial ad'logou em sua sessão do anno que vai 
o-.tpira.r. · · · 

.:Faliam da modo btu~tante cloq_ucrite as cifras 
e a.s p:lla VI'O.S. dease funccionario, para. que eu 
prooise dizer m:Us .em bem da ·dcmonstrii.Çáo da 
JUStiça., que deve s~r feita. ;í importante provín-
cia de S. Pa.ulo. · 

Quo a ren:la. do interior,. isl!l é, aquella. qll.e. 
<l<lpende uuicamente dos pl'O[ldos recuraos.do 
pa1z-qu~ . cOnl.~ a da e::tport:l.ção, e ainda mnis 
d ? que elh, pt•ov~ quão ricas e fer tei.s são ns 
fontes da. riqu !:t.a tmbli.ca . e .particuW.r, qu~o 
hrg3s e ím:>ort.antes são. as relações entre unul. 
e out~a, foi seg-uinte: 

S. Pàulo ......... . 
Rio de Ja.nci1·o . • . •. 
1\iiu~s ......... . . . _ 
&nia. . . .. ... .. . . . . 
Per u:unbuco ... . . . . 
Pil.t' ti. . ....... .. .. . 
Mtua nhão .... . ...• 

i.593:2i7$'i9S .. 
1.404:821$377 
f .251:856$351 

. 1.i49:08ô$3(>6 
. 908: 144$)1 

567:838$546 
i93:ô88$477 

<t~Quc, se a. rcnd:1. de impor~ção de S. Paulo 
foi de i . 7G8:8i.!'J~15S • no passo que · as d:-. 
Bahia e P<!rnambÚco for.~m de 7 . 970:180$503 o 
7 .331:004-S-160, cí isto <lovido ao fac to incontes
ta vel c v erificado -de qu~ '! S. Paulo importa
só pal'a si », e :~ s outras «para si e para. as pro
víncia$ li mit!·ophes :., acrescendo que-si fosac 
poasÍ\•el calcular ossa. renda tou1a.ndo por b;J.ae 
o valor offici:U -d:~s da• mercadori 1s, que a. pro
V'Íllcia. de S . Paulo il.e facto imror ta por inter~ 
mcdio da. côt·te, cuj~ o.lfandeg•t ·Cobra os direiios 
de consumo, seda a dita renda muito superior 
á das outras p rovincir.s, cuja snperioridnde ·é 
determinada - ne,~e (I.Ssumpto- peta llOSÍ'1ão 
que occupa na carta .topogra.phlca do l •uperio 
por fo~ça da maior :~pprox:imação , em que .estão 
dos paizes ·a.lém do Atlanl;ico. . . . 

oo~.- Que d:ts t•endas do interior, se destacam. 
os segttintes, que pr.Jvam . em . pról da maior 
impor~n~ia da provinci:~. d'! S. Paulo, :l. sa~r: 

R enda. .. do correio g~ral · 

S. Pat1lo .;. ~ .. ·. .. .. 1ii:385$21i 
Pernambnco ... : , . • • i 2:392$956 
D:ihia . _ • . .. . • .. .. .. 51:970$635 

Sc!lo de papeV 

S. Paulo .... . ..... . 
Bahia ................ . 
Pernamb.nco .•.. ·- .•. 

3ii: 1 79~.'S4i) 
287: 353§>88 
256: 975$038' 

~ Entre~ant.o, soja-me licito ch:i.m~r a att·•nçiio 
d 3 V . ·E:t. ra.r;1. o balanço gerJ.l d:> im~oe;•io :no 
oxct·.cicio d3 i8i7- 1878, o~do s e vê o sc-
guiu\\l: lmpo.Çéo de tl·ansrnissao de propr-iedaà,e . 

<-Quo as p r.>viuchs ch B11.hia e Pcr•.amniJuco, · S.· Paulo . ...• :..... . 712 :698$423 
quo estão colloc.1dits em clttsse superio:· a de Bahia. ....... .... .. _ . . 2-~ :;~8_2_. __ 
S . Ptiub, deram aa receitas de :10.502':.::.l!.5~53,.':>!1· ""'-+-- P.ernambiwo ..... ~.. '2 ~: .. . $~i 

-a-t~rime~d~:~3$1\l4 a ~;e.::-ltnd· •.oni~ 
quánto qu:! e;ta. dou apenas a tlo 5.931:95~$216, .s: Qno a renda sómente ·das colleetorias; que 
as do Pari e Mara.nnão, que ta:nbe:n estão são as O$tnções cen traei· é' a seguinte:. · . ·'-
noi .úa de S. P a.11b, aerani apenas, a. r:rlm~iru · · ... · 
4.314:173$965 e a se.::runda. 2.162:-537$;517 e a ·S. Pttulo . .. ....... · • . 1.573:789~076 .. 
~e 1\linas-Gera.es, que é igua1 a. d! s: J:>a.uloa Ba.hi!!o. • · • .. · : .... • · • · .. 33~:513$190 .. · 
sômenle deu 1.337:630$063 . · .. . . Pernambuco ......... :... _, ~67 :020$~ . ·~~ .. . 

<Que a.rendad~G~[lOrtação, qu.e pnva por si «- Que a coiHa do rncivim~a·tc{de f~nd~ entro 
si). 9-nsnt o valor propúo tem Ílm p<~-iz, fui 11. se· O thesouro n 1Ciona.l a· as theso·ut:a'rias .dâ. O. se-
·gllude: guinte : · - · :; · 

S. Paulo ...... .... 2.455:820$315 S. Paulo: 
Bahi:t. ...... ; .. ____ i.330:01~')S ··Receitá.:.·. : : .. ~·. :;.:-- G52:~7$i20 · 

-' . P.erno.::.,buéo .: ... ;, i-0:19:727$695< D~$pezn.. · ....... .... 4.318:388$534 · · 
· · Pari. :· .......... -: 1. 097:679~3 , 

Ma.~anh!':l ...... ·.. •. 1~l5:241)$"St.:l ·· a ae~ fa.Yor3.6Ci8:900~i{~ o quéitn~o'rta have~ 
Min~s::. ~ :; .. .... ;· . ,_. " .J .. ," S. PJuliJ feito r'cln~sis ' ae di.nlieiêo. ê .'P,~i.o 

· .. ·'· . ... _ 
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Sd3súo em s de Agosto <h t88:?. 

_sa_q_ue. 8 Sll?e:iores ·_~s remessas ~ue _··llíe · f~l":l-m I s.~. conselheiro Abelãrdo· d•J B.rito, quaudo pre-
f~ltas e aos s~ques que fez: o ~pe1mporta ~unda stdente daqu.ellu. província. · 
ser c~rto que S. Paul:o·coucot·reu pa~·:~..a sati:s- . ·o s· . , . 
·fação das ne·essidades· 'da· Uni~Io _ po1• assim j .. • R •. An~L~RDJ Dli: BR!TO:-E 11m fu.tHlcto-
dizer- do Estado_. em Sulnma GOlll mais <!ssa nauo LllUlt•l dtstmclo. . 
quant!a além ·das dcspezas <i no fo.~ . em pro•;eito I . ~ S11.: Ar.H_E!D.\ No?UEI.a \ : - ~unc~·ion~rio 
provrto: _. · · . rn1uto m~lhg-ente c ca.J·a.cter mu1to l"~S·)elta-

.0 . . 1 "el.(A.poittrlos.) · •. «- ue o moVlm~nto de es~ampilb.a.s for o se- , .- . . 
guinte nas ll·~s provinchs de : ' . O Sa. 1.fAnT~~~ Fn.ucr.>co:-Assun, Sr. pre-

. . Sldcnte, reuanndo estas con.,;iderâções em re-
s. I?AULO ·n.mrA l'ZRi>Alrnuco lação á theamrn.ria d1J S. Paulo, chego ao se

·106:649$100 Gl: 172:)200 ·!47: 2.'Si:1;000 

Receb-idas da thesouro 1it~cional 

260:527$008 24i:432.SOOD 2!0:955$000 ___ -;_ __ 
427:176$100 308: 607$'~00 307:2169000 . 

'Vendidas 

202:862$600 18i:63g$000 18$:G20$000 

S~ldo pM·a 187 8-18i9 

224:313$500 112:972$200 fii:5869000 

«Todos esses algadsmos que ahi ficat·am poa
tados, pl"ovam a. tod~ a luz qua ~ p1·ovincia de 
S. Pa;ulo ô de suas irmãs ~ . que !Uais se a.ya.n
_taja-porque _)_)al·a viver só con~a cotu :1. propria 
força em suà ri.qusza publica~ pert~:.-.' :·•_, ~ 
)l[o ·ó.,-neril de lave-pesada ao Es.~~l:, 

<tOutras considera~ões poderia eu faz~'" 011\:ros 
dados poderiMn ser encontrados nos dccnmen
tos · o:lficia.es, que provas som quão lisongeiro 
e o. estado da pro"t"incia de S. Paulo. 

Não me animat·~i, porém, a is ·o, por tl."es 
razões: ·· · 

«Porqll() V. Ex., melhor. do quo ell, s:•bc que 
é essa uma verdade iueúncussa; tem-a. dito de 
modo eloquente, e dil-a-ha ainda agor<t que vai 
enton\lct·-se com 09 illustrados represau tan tes 
a .. p;_ovincia para os neg-ocios propriaiii'!nte 
della ; porque no ~aio àa ·J·eprosentil.ção na
cional tem-se . som pro elcva::lo vozes aui:.()J·i-

--aad~s-pt>!"a:....a.pregoarelll ·essa--yerdml.e, já r eco· 
Jthecida pelo governo do pa.il: : · 

«Porque, fi!lalmente, sinto-me fraco, pnrt 
tratar e deseuvolvel:, como seria pnra desejar, 

·um assumpto tão imp01•tanté. . . . 

«E pôr ast'a·ultima rázão, peçoa V. Ex. quo 
me: desculpe ·o- ilesalinho · d~stas incompletas 
.considerações, a qué ·não·me SOLtbe esquivar, 
·porque tenh·oo defeito_.de•possuil·-me do onthn
-siaim1o, sempre que precis:o fall~r ch rr-wil~cia 
de' S. Po:illo. ·· · · · ··· .··· ·· · : · 
·. -~D~u~ _ g-uàrd~ ·;L' Y.-~E~.:....:.ÚlUl: e. E:~:~. Sr. 
pte~ideute desta provincia.'-0 iuspéctor, Joo-

. -quim · Candido de Azeuedo M a1·~ues. » 
AC(}mpanl!..,'t 3- ~stê'al'ligc am'\ porfeiLa úXpo:ii

çli:o redig-ida. pelo intelligentis~imo insj_)ectot• da 
thesou·ro.ria geral, ll'diri!\'idil M.n~sso. o;:~ll\lg".o ... ~ ~ .... _ ·, ·+- . : " • -

guintet·esultaão: 

A th'·sour~wia de S. Paulo de 1850 a 1851 
anocadava pcmco m:üs de 500:000$, e at·~e<mda 
a~tualmente mai~ de !0.000:000$. A11gmentou 
v::.nte ve~es a. sua renJa. Augmentou .l.'"ra.iJua.r-
mente at6 269 v~zes em relação ao que- dan. ha 
20 annns ntl' ll.Z. · ' · 

E· pÓis, evidente que està na~. condiçõc~ _que 
:i lei exige para sei· elevada á 1.~ cla.ase. 

E isto não é um -faVO!'' mas uma justiça 
(apoiados); e quando se trata de cumpri menta 
de ld os governos não devem hesitar. · 

E' il.lem dis··o wm medicla de alta conve
nienoi:l. para. o E,tado. Não é diminuindo o mt
rnero de erupt·egados; o g_nan<io se au_<~menta o 
tt·abalho da repartiçã0, que se faz possivel r~a
lizar esse trabalho. (Apoiaclos.)'Não é p·ossivel 
que a tbesouraria rlc S. P!1-ulo, Cine em 1.851 
-tinha 37 ·empt·cg:l-dus tenha· ago1·a sômente 
31. (Apoiados e apartes.) · . 

. Passo agora, S::. presi-.lento, a oatt·a. ordem 
de co.nsidern.çces, confiado em que o Sr. presi
dcnt-J do conselho, imp·!dido de oavil'-l'Ue Jlest l 
assumpto )101' motiv<.l do serviço, let·á com at
tençilo ~scoustderaçõesque acábo de subm~ttor · 
á considerli~.ã:J da camara-j ustificando o direito 
qu·, tem l\ thesoUJ·aria do S. Paub do ser clas
sificada entre as de i>- c,rd~m. 

(Entra. no recinlo o Sr. p!·ésiãe,lte úo con
selho e tmna assento na res1?ecti'!la cadeira.) 

S. Ei. estã ;1tn.is h•tbilittdo do que rüuitos 
outt·os estadistas p:tra exaulin·.n· ~ questão. 

· J:i tem viajado n t provincia d'} S. Paulo, 
que ·conb.ece (sigrwl affirm(i.ti1lo c!·J St. pre
sirJ,e,~te do co1~selho), c ã qual, eslotl certo, 
vota tod 1 consideraç:1o. · 

• Ylsço,w& o& PAtUN<~.ütd. (pr-e-s-'dente·· 
do conselho):-S~guratnente. 

O Sa. llú.m:m F1uNcrsco :-Sr. president·), 
o art. 1• do dec.reto n, ô.2í2 de 2 de Agosto 
de 1876 d'z (l~): · 

« As alf:mdog-a~ ac tu 1lment•! oxislentes. ex~ 
deptu,\d3. a. do Rio ele J:ti:t.ei~o. são div:didas 
em qnatro ordens e classifl<~aaas na fõ~ma. da 
ta.bella A ilc.\ndo, r:t~. » 

- No relulo1·io. q 110 pl'Jcede o refe1·ido tlu -ruLo 
se de,_Cl~t·a quo ~~r~~~cer~o á 1". ordam as que 
ÜvHrem riJnd·~ mfor:or 1.1. d.t Col'te, nu\S su
perior _a _6,000:'1,00$000. 

Aqui tenh 1 dua• .certidões qua farei insarir 
no uJeu discu~so. (M ost1·a..) "I: 1'. p7ovnnd<~ 

. que ~? 05:er.::ioio atraza'!o a alf-mdeg.~o de 
S:l.ntós .rend~u 6,002.416$,84;· a 2•, provando . ~ . ~ ' .. •. . ' ' ,. ~ .- - -



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 30/0112015 00:20 + Pág ina 20 de 38 

396. Sessão em .8 de Agosto de f882 

que ~t& 15 de J!lnbo do eort>entc o.noo esta I illuatl·atios repr11sen~ntes desta província pazoa 
alfa.nd~gn. rendeu 6,0:17:4ô2$00::>. essa tr!l.balho, porq•1e t"Onatitu~ elle. ~ó de per 

Depo's dissQ th:e umll. ou&t•a. certidão comph- si, u~a. prova ir~efrl~ vel de tudo ~uilonto te
menta.r dus i5 dln.> que faltavam, que ~ntre- mos dtto. no senttdo de patentear o estado de 
gqei a S. E:;:. o Sr. prosidente do conselho pro~?ericl:o.de desta alfan:lega. e collllequente
llll qunl .sa prova q_u~ a alfandeg-a. de Santo~ mente, da. P.~ovi.ncta. o ')ll~ ftc~~o de certo aquem 
rendeu neste exerctclO 6,220:0DU$(l00. da ,,Joqnenmad sses algansmos. 

Eis as certidões a que me refiro: c Parece in~rivel, por tão phenomsn.al, que 
« Certiti ·o, ã vista. dos b!!lanços respectivos, a noasa alf2-ndera, no neriodo de 20 ann~•· qae 

q_ue a. renda a.r!"ecad-ldrJ. pela atand~ rn. desta. tant;o$ ae dcco~rer!lm dG iSSO. data dn p~ta;tetrs. 
Cldade, no axereic10 findo de 18~0 á 1881, im- das t.ab~llas menclon_ada~ no mapp~ n. i (epoca. 
pOl'tou na q_uanth da 6,200:4l6$i8!. E pn.ra em Rqne :~. s.us. l"Slldl'. J:l. nao era. mut~ peguena) 
con.~tar onde co~ vier eu, Bernardo de Souza n. i . 80, ~~>ta da seg-•tnda tabella., alli puhllca.da, 
Murs!l., praticante, p •seqi a presente ce.t"ditãe l!veg.~ tld~ Ulll augmento de re~~da na razão 
na 2• secção da alfandeg~ de Santos em j6 de de 8 -,36 lo· 
Julho de 1882.-0 ch.efe P,e secção, Jose Joa.· « Com'lare-se o accreseimo que tiveram :~s 
gttim ela Sil~a- 011tl·as :-lfande~s no mesmo período e far-se-

... « Mfandega de Santos iõ de Junho de 1882. nos-~ _a justiça de·acreditar que nenhamn ine-
-Berwr:rda ~~ Sott:=(l. M 11Tsa. » · 'act1dao commette.lll:os qus.ndo tra.~moa deste 

~ Coriiflco que a renda a.rr-ece.dnda pela al
. fílondega. desta cidade, do mez de Julho de 1881 
a 15 de Jnlho co.t"rente, (exer·cicio de 1.881 !i 
:18S2) importou na quanili. de 6.0i7:462.$í1.9. 
E p11.r.a. consta-r eu, Berlll'.rd\l de Souza Mursa, 
praticante, passei· a presaat3 certidio na 2a 
secção ds. a.lfandega de Santos em :16 da J anho 
de 1882.-0 chefe de secção, .To si Joa~im, da 
.Silva. 

~Alfa.ndega de Santos. 16 de Junho de 1882. 
-B~rnardo de 8lluza. M.ursa.. » 

Está., por eonseguin te naa condições da lei. 
E eu não peço senão o cuwpcicoanto da lei. 

S11jeito ao ~um e dá. ca.mara, c unirei ao meu 
discurso, ·um artigo do Diario de S~tos,jornal 
perfeitamente escripto, e qne s~ tem entregue 
ao estudo destaS ma terias. 

Ac~mpa.nha ~&te artigo um quadro oompa.ta.· 
tiyo d<~. receita das a.lfandegas no periooo de 20 
annos. 

Quando foi tirado este q_uadt·o, e ainda não 
estava. completo o e"ere1cio cuja importancia 
provo pela. exhibiçã~;~ destas certidões, a alfan
dega de Santos j:i. tin.bll. a renda de 5.WO:: .. 'O~$. 
e estava chssilicada nessa occasião em 4~ 
Ioga1•. 

Eis o artigo e oa quadt·oa a. que nos refe

assumpto, porque e mconcusso que e a atfan
dc,z<J de Sllntos aquella que, das 21 quo pos~ue 
o Imperio. mais tem prosperado, mais ae tem 
ong-r.ande c ido. 

« E, si não fossem os elementos que ha dous 
annos a ~sta parte se tem aecnmulado, pcmdo 
em crhe, que ser à entreta:nro transitoi"ia, assim 
o acreditamo•, o princin~l ~roducto da expor· 
~o d~ provinci9.. mui ti ·si mo mais avultado 
seria o algari 'In O di:fferencial. 
· t Entretanto, sej:rnos licito lembrar q11e a 

renda. di alfandega devendo se!." calculada. em 
6.25!l:OQO$ para o exercício corrente, visto 
como a sua renda jd. ó superiol" a 6. Oila:OOO$, 
é claro qu~:~ nos 22 tumos decorridos de tll60 a 
1882, a ditrerença de !1\l:l. renda attinge á fa.bu
losa razão de 1:.092,74 oj •• 

«Não in ven tt~.lllOsi e portanto não pedimos se~ 
não O que e justO e le~al,como telllOS envidado 
o melhor de noe>as e3forços pan proval·O. 

c Si ao• nosso! argum~ntoB f!>.lta.ro, eoml) é 
certo, as flores de rhetocica que a.rrebent.am e a. 
logica que convence. em compensâçio os al
garismo<> eom s. <119. 1-tn ~uagem Cl:ltaeta e posi
tivasuppl'em essas lacunliS, vindo oorrob.Jral' 
os no~sos aa -ertJs, 

rilllos: 

«Pelo mappa n. 2, qae, multo de indu~tria, 
or!l'anis•mo; e qu~ apr~ae1ltltmos. temos por 
nm ·Íllrl .. d ~lll nstrat que a. v~~' 1' d<l ter sidt>~ 

c,.,.~...nc~ra-Tm:r.r=:m~;:::::lra~!~f~~-i· :' ~ aqt:ril.l<que ma1s tem pr.Js• 
4-Saawa, ~8--' ;...-Alfandeg& perndo, e no ent•nto a que men.,s on115 'lear-

da Santos. reta ao E •tado que, pa"a :. arrec;acJa.l}ào ·da sua. 
r ~ceita., apenas i:tea •e!lde na. razão de 3,33 •[o ! 

c Em continuaç!o ao que temos dito aohr~ a. 
lllfa.ndega de Sa.ntos, f..zemos hoje algumas 
obS.1 rvações qne no!l sugg-erem os dous rnappas 
que abaixo publicamos e cuja. itu.eira exactidãD 
g-arantimos. · 

cO primeiro éo cruadtc> comparativo da renda. 
qlie arrilca.dil.ram as alf~degas do Imperio em 
l8d0, a, 20 a.nnos depois, em 1880. 

ll O segundo ii o ll!appa do orçamento dA re
ceita e despet:a. de tOda!! ae alfandegas 11;1. exer
cicio corrente de 188l-i882. 

o~:E,<i fizermos ealculo iguall\Q que acabe.mG~ 
de fa.z ... ·, cOm relação ao. a.eere :ciruo da. reeeit;a 
isto li, ~i til"armos a razão dl.> d~spelóa. ten<lo 
em ·vista. que a. ren~a. 8. n.rrecadar-se no :J.Ctll.al 
f'~srdei~;~ é de 6.250:000$, pelo 1119n01>, ou mais 
20,1.9 °/o euperior á lo~<:io qne lhe foi feita 
em 188(), cerem's q143 o Eatach deapeud "li ay&
u~ 2,71<if., pata t«o avuHa.da. a~l'eca.tl&C)Io 

« E!te re ulfad.(l nenh11ma outra s.lfande:ra do 
lmpel'Íll o aprasenla, nenh~m\, ~ 

<« CbatnfJmos, ain(jà .uw.a.. :V!!Z. a attenção d..1. ·' « Nad' U!ais· dire~<>S hoje, voltarsmo~,porem, 
utOmbllia gareJ . e oom espeaialkla.iie- &' duil· breve ao a~Jsumpto. . . 
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QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA DAS ALFANDEGAS NO PERIODO DE 20 A.NNOS 

. Lotação da renda J LOtaÇão-dá rendã 
. das alf tndagas,, das alfa ndegaa, 
se~undo o.:t, bel- . segundo a ta.bel-
Ia a.n.aexa. ~o r~- A differ~nça ~ renda foi Ia que baixo 11 
gula.mentode 19 na razao de <'orno Dec. n. 

! 
de Setetnbro dai 7691 B, de 19de 

ALrA.NI>EG.I.S 

iSôO Dezembro de 
i880 

-------.----~-----~------ -----
Rio de Janeiro., .............. 1 18·465:000SOOO 127,44 •!o para. mais. 42.000:000$000 
Pernàmbuco ................. .' 6 564:000:o;QOD 44.73 "/o 'P 9.500:000$000. 
Bahia........................ 5.049:00:1$Y.l0 83.15 '/o 'I> 9.500:000$000 
Parti ......................... L337:000$0'l03U,3ô •Jo » 5.500:000$000 
SANTOS .................... ·i 52-1:000~00 892,35 •fo " 5.200:000$000 
Mara.nhao..... ........... •. .. !.169 000$0'JO 113,87.•/o » 2.500:000$()00 
Rio Gr1nde do Sal.,........... 1.487:00~1$000 63,12 •t<> » 2.S00:000$000 
Porro Alcg'l'e.......... .• • . . . . 342:000$000 425,31 •lo " !.800·000$000 
Ceará ......... ,.............. 384:000$0:.10 2:35.94 •[o '1t i.S00:000$000 
Ala.gô:!s. •• • • .. .. .. • ... .. • .. .. 190 000$00J 163.15 'I• '1t 500:000$100 
Sa.nta Ca~ha.rina.......... .... . 74:00 $000 440.54 •lo » 400:000$000 
u~uguaya.n~ .......... ".. •• .. i8t :000$l00 65,74 "/o " 300:000$000 
Parahyba.. ... .. .. .. .. .. .. .. .. 270:00J$000 3,7 °/0 " 280:000$000 
Arae•Ju... .... . • ............. 99:000~) 102.02 •(o » 200:0DO$íl00 
Albtlquerque........ .... .. ... • 41:000$000 332,92 •/o » 200:000$000 
Manáos ('),....... •• .. .. • • • .. • g 200:000$0(){) 
P ranaguá ................. ·1 142:000.$0:>() 12,67 •/o " 160:00 $000 
Parn •hyba .. .. . . . .. ... . .. • . • . 63:000.~000 58,73 •/0 » i00:000$000 
Rio Gr •nde do Norta ..• , , ••• , •• 1 i88: 000$000 88 •/o pa.ra menos iDO: 000$000 
Pened) (') .................... I $ 80: 000$000 
E!pirito Santo .•••.•... , . . . • . • . 22: OOO$()ll0 172,72 °/o para lll:l.is 60:000$000 

----~---------------------
(') As ?.líandega:~ de Manáos G Penedo for11m crea.das depois de 1860. 

ltEdE!TA 

---· ----------------- ---·--·. ----------
Rio de Janeiro ................................ 4'2.000 OO'lq;OOO 
Perna.rnbuoo.......... •. .. • • . • • . . . . • • • . • . • . .. 9.500:000$0001

1 
Bahia. ...... ,................................ 9.50:}:000{()00 

__ P~ã .. _._,_,_,__.:, , ~~.....-r. , • • • • •" r. • ~.-:v • :~~~~~i 
Santos •••• , ..................... , ............. 5 .200:000$000, 
Maranhão .................... ,.............. 2.500:000~0·l0: 
Ri() G~a.nde do Sul. ....................... -.. 2.500:000!;v00 
Po"i'to Al&gN ................................ 1.800:001$000 
Ceani ................. : ................... , . 1.300 00)~0) 
Alagi)as .......... , . , .... , .• , .. . • .. • . . . ••. • .. 500 000~000. 
Santa Cathariua ............ _ .... : . .. _ • • .. . . .. 4(!0 : 000$0 )(): 
U~ttgua.ya.na •.. ,,...... ... • • •• •• .... • .. • ... .. 300:000SQOOJ 
Par&hyba. .•• ,........ •• .. • • • • • . • .. • • • •. . • • • • 280:000;()001 
A:aeajú, ............................... , . • . . • • . 200:000~(100-
Albuqnerque., .•...••... , ......... , , , , • • . • . • . 200:000$000 
lltanãos ...... , ..... , ................ , • •• . .. . 200:000.$0()0 
·Pal'Dag'1lá....... . • • • . . .. • • .. . . • . • .. . . • • . . • .. 160:00n~ 
Párana.hyba ................................ ,, i0():()}0tQOOo 
Ri() Grande' do NO.l'te .. ; .. • • • .. • • • .. . • • • • • • ; • 100. 000~·100 
Penedo • · •• ;·..... ••• • • .. ... • • • • • • .. • • • • ...... 80:00\l$0(10 
E1pirito Santo .. _ ......................... ,.. 60:000&JOÜj 

1.546:763$500 
442: 9H$3'33 
452: 213$}3:ll.._ 
~.)/;~!$~ 
i73: 5::15$300 
i47:020$000 
188: 644$000 
63-:856$)00 

'118':690$JOO. 
6-1:239$000 
35::584SOOO 
69:4203000 
45:420$000 
at-: 220$000 
39:2QOSOOO 
36:7=000 
~= 
31):580. 
25:ioot000 
24:~0 
24:0iqt:JOO 

' 
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Mas, posteriormente, como j :i. mostrei, C$ t:i j possível c1ae n-~~t ). sessão o go..-crno o ~pro
alfa.ndega rend&•l e m Jons GÃCI'cicios 11m.i > de I sente. 
6 ;000;000$0JO. ·Hei de inserir o qu:•dro ll ••·a S~_uh~;·es, a pl'oh tbí_çã,) _do CllnlUl~rcio intot•
sever a. rend:1 ascendente da. mesma o!f,Jld !f>: , p;·o~wctal d J es ·•r•a,•o.; e uma naeesstdade . l:r:~. 
isto ô, comu ella tem au~mantado o se u Nndi- '}U<!Ln :~.Ih-me <JUO is t > j.> esta feilo pela> a.sseru
mento. . . bléas pr.:lVi ucines: más niio 6 e:-o:acto, porq11e 
. Sr. presiden te, disse eu ha pouco que os no- estas nã:i têm :J.tt ribuição pnr:l.lll'Ollibil' abBolu
bres deputados vêm por um prism:i viciado peh t9.,nente est_e con1mercio e é is ;o j_u~~:t•l!.cnte o 
molestia os s.cros â.o governo. T çàos · os dias <1\1-e . nós. '1 ueremos f ar. e r agwa por lei gera!. 
nos . a.firma.m elles que oominüterlo .. actualnll:J" ·· Qií:lrito :1 al. t•!raçito do p~oécss? · hypoll1eeal"io, 
cumpre nem ha de cumprir o Eeu progl'm~ma •. é uma . necessid:~de de pri:neirn. plano. Acto.al
Ora, si algum r~paro poderia merecer o minis- · ment.c tícóntece muitas veze;qlle os cr edol'OS so 
teria actuaJ., talve;~ fosse juslllllente o contra- tornlltA devedores porque, nãs loc:üidaclcs, p()l: 
rio, o grande açodamento em.ql13.::ar. cumprir o inter.venç1ío dos_dev.edo.~:cs . alL&b..-se o .:!Jre1,o 
se~ progra=a; mas o zelo não deve s ll' lan- do} immovei5 h)•pathecadoa por tal fôl'm:\, •1ue . 
·çado em culpa a n.in3·uolll. O que diss) o minis-· n insütuição bane lria, em ve~ ~G t•eceuer o &e\t 
'te!io actual-quando c:iliibiu o seu pr?gl':J:InHUI.? capitz.l,ainda dá~~-\l ~eito ao_ devo:lor:: • . .. 
·Disse -nesta ses.ão !~ataremos pnruetro dos . A eonsequencm e lo~na.r-s·J diffbtltmo obt•)l' 
O!'~meutos. quQ.lquer 0m.pr~sti_lllO . para . a láyótu•a; pqr<1ue, 

.E·u. creio que os nobres devut11.das uão podem com frang_ueza. , o lavt":l.dOl" l1ouesto soffi-e coro 
diz.ér que o minist~rio actu.al se t,ml:s. descu- os a.busos do lavi·ador O.eshon.'osto: · · · · 
rado dos orçame11tos. E' preciso, pois,' pai-a facili't(l.l' os empre~ti;. 

.Algumas vezes Ul(!s;no temos incorrido em mos :i· lavoura f~cilita.i- tJ.mbcm a. cobrança das 
queixas qne não nos parecam fundMas, t"·lo di\·id:IS p o!' parte âos àédoros. E' isto que se 
empenho que ·havemos de~envoh-ido, maior~:\ e trat!' de f.tzm:; · H::\ · úni prJ,ju66 ·na. "cclom do 
governo, em apressar as votayüe; orç~mentanas_ di11 cb.borado lllilo" nosso distiilct 'i.colle;j:\ o.S1:. 
(Allartes.) Eu nlio quero dlscutir o min.isterio :R'.lti>ban;~. e out1·os D.ob1·és d:ip\ttr.dos, .. qlto mo 
passa.d(). O ministe~io pasMdo tt>rrui nou· n s ua · -pat·cce boro. Pà<ll ·soo: que nós d ; lalh~ teuli:~ 
carreira, a conveniencia do m'3u pa1·tido-ó q ue um ou· outro <lef •ifo ; nias ~ide:~. p~íucip:ll ·é 
eu viva-bem com os Jneu> ami;o;;, desde (\U·l o perfeita.mente aceit:i.vel. · · . . · .' · · 
interess~ ·do paiz não ex.ige o con trario . · p,i~a um ouu·o pô rito desejo éli:uuar a a tlen
. · Não quero mais saber o qu~ f,~z o mlnist~rio -i;ii.? <l<J n:Jbre · úiihist:'o· <h. fai~ ncla. ;é p~l:·r.. it 
passado_; só fall;J.I'.:Jl ddlc sompre qu·~ pt~d :r cr~ç.:io do b:mco·s d e Cl'Odit:i rht sob eondições 
elogial-o. · · gwaes de ínstitliiÇ.>o: · : · · .. , :-

Mas, nestil emp~nEú do votarmos ~,s ~r~a- Si e1,1. t ivesse d~- seguir a tlli n.ha opinii\o.. in· 
me:atos ternos m~úo arrostado colU tnd1sp.;r di•ádll'-1 o n iio :nn\·i!>Se obrigado 'a nC'eitl.r..o.que 
~i~ões pess~aes;- - J;lOr-que a.s pastas das co .. n- 6 poõSil·el, segundo :l. .COI'l' •nt6 · das opiuiilc3, 
m1ssões e tão cbetas d, projectos do i nteresses i.nsis~ ivi:J. ua :. cre.L«tí~ .de. b.<ll~Os \)e credito l'e:tl 
p:~rliculares e os pret~udentes no.> Assaltam que- pJlo padrão d:\ lei. do Novéml;ro de 18i5, <ftas 
rendo uos eQnvencer q~e os seu> interessa~ são obrigado a. aceitar o c1u: ó po.lSí l· ~l, limito-me 
pref~rh-cis aos interesses geraes do pAiz . Nós, a. insistir em qu.a, toill.!lud·> p~1· pouto de p:~t
feli.zmente, Gregos e Troyanos, llberMs e con- tido, '' le~isl ... çilu 1\c 1$75 sJbl\! I) 1ncos, o go
serva.dores temos chegado ao resulta.:lo de com- verno d.t!spach3 coou n:rgen·;i:t dil'<~rsas petiçõ~.~ 
prehellder q tl~ o que e m~~<is urgente é a dis- quo ·fomm sujeitas :t,l seu eritario p:tt'.L/Uild.'\ 
eussão do or~mento- (Apoi<l.<los .) Neste tra- '~''o cb Laos instituiçües . Faoilitnt' o em(1l'cg-o 
balho commum eu tenho pela. minha pll-rte rou- do 1 capit3.e;s p.Lt'ticul:u·es sern ~ wenot· •·isco do 
voe:~o® os meus amigos de a mbas as parciali-. Estado e no palrioüco intuito d~ nuxiliar : l , ,__ 

ilarlcs políticas c tenho encontrado o melhor aeo- vou.r,\ 4 um d()<:ar do gov.1rno. Bsq ucçau10S d~ 
lhimento p&l':l. cstn. id6:~, que é dever de todo3 uill.:t v.)z n f ,tal ro:1nín d:r t11tela :itltninisl.l':ltll'" 
nós- · nos negoGi0s _qu~ têm em ll;lira o emprego dos 

O nobre presidente do conselho bm c:lll&l~o- c:1pitaes Jla•·tlcubres. A! o1 1 

__lli.o~Qli.S..6Xeellen~ea-~as,.. prec·so :J~at'_ qne os cid.od:tos e,·olu.ci~ 
u -se:me_usar de 11,m termo popub:::-, C001tl seu ne:n em . per fe<ta. ltbet·d:td~ .. da~d~ que r~'i?ll!
g-eíto,' para _que trabalhemos J!esta. seara com- t 9m n. h L E" pre~ist:- est..'lbelecer .condições I!C!
'mum, pai"& que realizemos cst~ tarcf.- . S, Ih., I r a.es p:tr;l que ollcs dcsenvolv~m a sua açl!vi
·de col!llllum acc6tdo cO!ll a maroria -que · o apala cl:\de- Chamo, pois, n o.ttençito do g-on~rlio. pm1. 
·sin~eramentG, tem env:id~do cl'sforço2: ·par!l- (!L\ e I t 1es pro[IOst~s c p~~o :. S\l:t ~ppl'~v!l.Ç;:;:o_ pnt•a q'!G 
·:~.s:sms ptotuessal! se:real~zem:.T~mos Jlt!-· o_rd&rn empre1.3.3 ele alh conv.~111encn pap .o pau: 
d<i dia o projecto a r e$p?ito do~co,u.mercio ill-_ possnru ou j:i nos me~cados n ocionvs, o qüe 
terJ>rovU:tcial de crera vos. Para:- attencler nüs me p.ll'ilc~ muito .lifficil, ou pch- ·.~n ~no> .nos 

. r~clarilos da l~vourá. temos tll<~lb~m n:~.· ··ordea1 Htnr.,.•do3 estm.ngoh·o&. cucoul"t 'i\1" ·. o:. ·;'c:~piL les 
do dia ó.' 'projecto '-relAtivo as cxec11ç.1e~ aas 1 procisus po.i•a :iuxi.lhr :t lwail.t''l. '· , .. · ... ·. 
_acçoes_ hypotbecarids, . que ~ ge~la:te~te rccl3.-l . B;'-i~;ndo_ :l~ . ~ \tJí~s . das . cslJ'Lâ:t~ •b fel:!·~· 
.msdo;:po·r: ser uma ·neees~1dado .p .. -alpllllnte tla <luz!!DUID.do o• au ' l[oJ de expor~çao p_ faCL
layoun... ·que sem· tal: medida -encontt·à -sêrias· 1 Ht utdó ~ crcil.çã:> <la b:uioos. de credito_ , r:.eal, :<> • 
iditlieuldad~s ·em ·obler·.emrrestimo!l. - : I governo senl" duvid~ con.correrli. pa t':l. o ma,;Jio 
;::-·E~' sab'~ qo.e o ~n~~t~ri? tra;l>~ha; ?l.a. con- ! · d: sid? t'.l~tlnl do· tio.iz'-Os >tuxilíos. á· lav.o.tt~«-- . 
fecçSD da.. 1'eíorl)lll. Judiclal'lll. . Nao o e~ te .um- j ( Apo•atlos.) . · · . 

· trabalho qae possa ser improvisado; maa é O Sr.. F . BJ>LlS,\!Í.lô :-PatA ó anno. . 
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Emeod~ ao § 8• .da,. proposta :· ,, O Sn. MAR.Tiill 1~1\.\NClsoo :.,.-~cst·~s condições 
não y~ndo m oth:o :~.lg-u tu pan a.crcdi ta~ que o 
governo prOCUl'~ ~ des~mpt!nh:~.t as suas p·ro
tiü:;;sas,'continliÔ · a. 'prestü·-lhe~ o iit~a. dedicãdJ 
apoio. (Jlf ui la bem., muito bem. O oruclor·c 

Dirninuida. a q-:Jantia. de 27:000$ · 958:985$050 
9.• Empr~gallo3 de xepartiçõe~ 

compri mentailo :) · ·· · 
' . EmiJ. uant:1 or;i~e. o ·sr .Mar f m 1~.-a:nciscó entrou 
no rcicmto a .depu~!lÇão qu1 foi..entreg-a1· n: Sua 
M:i.g?stade o .. lm. era<\0•• a. 1·esolo.Çl!o da .assem
l)léi\ ge1'~l aot·in"do"uúl creditO ao miuis!erio d., 
inivário pil~a as despezrui com a. obse!'vação <h 
p~~~:ig-em 'do planeta Venu8 pelo disco sob r. 
. O Sa: PII.ESID~~;E podo! ao o.-ador ~tue inter

ro mp'~ o seu discurao. :. . 

·· O ·Sr. Rodolpb.ooDanta.s, como 
relatOl',diz qne a deputação cumpriu a sua mis;ào 
entr .agándo ~ Sua. Mu.ge3~<de Imperilil a. re'!o
lução da.·asseoiblé.l geral e que Sua Ilfngcstado 
1'espoodcu que· ex~mitúil'ia . · 

-·~q ·s~ ~ l'alismzi-:il': decla~·o. q~c a i·o sJ?O~~ de 
S u:1 1\bgcst aáe o lmpet~n.d<>t' . q roccbtd:i _com 
wuito. e.specifl.~ agL:P,dO. . . 

: o · S1•. Antonio de Shtueira 
(pe la o·rdem) : - Reqneiro o cncer,·~mento da 
d1scli.ss1Io . · · 

' . : . . . 
··. Si\o lids.s e apohdas ns seguinte1 

.. Em~n'd!l. ao § 32 :Uandalldo-;s~ · indcm~i~ ... r aÓ' 
cofre provincial d"~ Alag-óa~ dó que lhe. fór 
d e.vido pela íu.zand:\ nacional ê p~r diversoa 
ti.tulos ntd quantia d ... 3õ::000$000 .. 

Sahl: das · s~~9Õe·s: 8 ·ac Agosto d~ 1SS2. -
Dr':· Espinclola. :.:-Rib :ir o ele J[ e ne::es . 
. ._ ' ' ·: .. ... ·... . ' • . . 

Emend8. ao§ 3Z.-Augmentc-se o. quantia .de 
470:463$533 para indJmniza.r o cofre-provincial 
do Maranhão do que lh.c .G .-d ~".edor::~ :1 fazenda. 
m.cional.a·titob de de~osito. 
· Si!~ das segsõcs, 8 de Agosto do 1882.

A ·Z,n'éida: Oliueira.-Sin-uaZ.-Vtanna V a.:;.-' 
S il ua .ilfaia.-Sa.lustiano. ·· 

ex tine tas, (diminuindo-se . 
a quantia de 800:!;, por . 
ter sido p1•omovido uo 
thesouro nm ch&fe do lo-. 
ga.'r e:~:tineto) .. . ...... . . 

10. Thesoa.ro naciona.l(dimi
. nui:udo-se . ~s quantias.de 

2:403$, augmen tnda. po~ 
engano !lO ordenado. c 

.gratifica~o dos fieis da 
thezounria g OI' al. de 
6 5 e$ de gratüienç;io 
.que .. . percebb -um . . di-
ractor !!ern.l fallecido; . de 
õS$ quo Gxcede do preç' de 
l7 ~•ssi:;-nlituras .d•J Dicrt'iO 
O lficia.l; de 34:105$950 pe-
di·.l.a, COinO augmcnt~, parâ 
impressocs, livrG3 :em bran- ·. 
co e ohjectos de expadiente; 
e. Mn!}.o, eraado o . lagar ~e . 
a.gcnte e:~:terno da. thesoura.-
ria, com 800.3 de ordoli.'l.ilo, 
Q 400$ d~ gratifiCn.çiío; do~ 
ta.dos com a. Qua.ntia de 
z~oo~ os novos serviços : ... 

· telcg-r:tphico. telephonieo · e ·· · 
. postlll; aug menhndo·se M 

q_a.antias de 5:8~0$ de ~rati: 
. , ficaçõ_:s concedtda.s pcL~ le1 
· âé( ofÇfim~nto d·a · i877 -

:1878, s,ndo 3:150$ 8.03 e.n-· 
pregados da pagad.oria; .. e 
2:700$ MS da thesouJ'\lria. 
s-era.l ; c do. 4.26~66.5 para 
oxpedi llnt~ da delegacia. ém · 
Londres) . .. .• . : • .• . .. . ·: .. 
Sub·emeada ao § .10: . · 

Diminuida. n quantia d.e 500$, 
de gra.tific:\Ção por mais de · 
30 annos a Ul\1 suh-director · 
a~entado, e conservando,. 
se a. despeza. de 600$ como · 

25:277$770 

623:4.92~6 

622:992$666 ·· · 'o s~:<E;.~pin~ob~. (1lela or<lem.) rcqu::r nuxilio ao portéiqo pe.r.u :lu
ô.ô_btein par. missão no. r~ r.~tirit.r UDll OmMd:i q'ue. ., geral de ·Cl\Sa. .. " ' •.. ''' '• •" "' 11. Tliesoura.r ia.s de fazenda . 
:i.proseritOO sobre . O d~ito.:...do.J.hcso.um..ll&ción:>.l--~. ~, --. :: __ :;:(1::;;t~m~l!l;;· ;;u;,tdi;a;:..: .:;_ a~q~u;,;a:;;n:;:El<;:S.:-:-;......:.-'.!.---'-'-
ú. provincill. das Alas-ôas, ·sub5tituindo-=a· p~r d 2 00'>.!>~'0 · 
outra. emenda.. ·· ·· · · · e .: · ~ .. . , .. CUJO,,pe-. 

,.. dido aão foi jllstifi- , 
CÔ~s~Úád:i a C~tna.r~; co~sênte DO requeri- - • . , . ca"~o) :·: ·. ::. : ... .. ;:~·,; ·. 9r{~Ó$ÜOO 

Jl?!l~t;ç:_ '· : , -~ " ·' · .. :, . - Eineúda. ao § 12 : 
Post? a votos ·a raque1·im.ento do St•. Antonio Alt>rmen tada . a qW~-nti:l. do . 

<h Siqueira, é approvado. . . . . -. · · ·1:200.f' [,~ra 'dous Õffi-'. .,. 

~; .Pr~ed'iits'~ :_ id ,;o_t~Çã"> .~dod·p;o.;~~ to.dé .. orça- · · ';J~lff~ ··1:s.'jli~~~~ ~~- ·- · : . ._·_.,_:_ , ...... 
D,w.n~~ a .azen. a. c ' \S. e\l)en a.~. . . . . !via. to Grosso,'·'níi.C/'é(d:.' " . . : . '; 

_ .. E' :rpp1-ovada a proposLa dogove1•no com as dempl:l1osna··proppl.~a. ,: .. · .. -1.32:207$700 · 
seguintcseml)ml~t·: · · 13. Alfando; as :e .. ·m,~~~l-' _:,; . , ' ' · · · "'" '-' 
·L .Da 'cororiliss:iÇl de or~atl)li"nto :tos ·11:\rngra.phos f:~.nde.;;nd~~.S (.Jr.-~~~1\.,. .. 1 •• :" . . ... ; : ,., . 

s .•'·Ciiiu'dà' 'n'n:íortiilçiio ' (di~ . . . . · . . '.· UO•SO :l.S quantias de . . . . 
'" ·minu.indo!.se ·as·qusnti:u( · · · · · · · ~- ... : .. , 3:600$695·· -éõm: a:· Ui.;.· --; '·'.-·.·. ·:i'-
' '' ile '50$' ' 'ri:o ' e:qiooi~ntc ': clu3ào no cqu~·lrd· >.-do's' ' , ., .; ·.··~"' '' ,, ;;;; . 
. ·--so~ · no concerto dé m~ . . . ,. .e:rectivos da. alf<Utdega., .. ' · ,._.-... ;:; ~; ..... 

veis.~to~' :insde's~e'zis · .. . '··· ··: '·" .. · .. dli.cõrtedeu~fiel de . .. <), , ,. 
~ ·- ~}h;~Ji~~!._':'S::\·~; : ::;;;;;;· ~-" --~·;, ... -.. ~~:9~7~,? _ · .... :: "·'a:rm~~. i:_:J~~a .. ~ ~--~·.:.: ;-.. ~~.:i .. r,';~o.; 

· -"· · · 
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i :843$155 por fallecí
mento de um agent) 
de trapiche ; e e.ug
mente. n do-ae e. de 
88:600$ com & elev~ 
ção d~ alrande?a do 
Pará é i '" ordem, se-

,, gundn o pLano .lo de
c;reto de 2 d~ A 5osto 
de 1876) .• •.... . .• ... 

21. Aju:las de CUBto {dimi
n.Jida & qu>L::tia <1e 
25:0~10 }000). • .. . ... . 

' 23 . De~oezas eve-:iu:tP.s (;~-
m'lauidil- a cp :>nti:t d>J 
20:00"~(J0J(l) ........ 

28. Juros do e •:•v·estbo do 
-cofr l d.J o r hãos :di.ni
noid' a q••antia. ole 40:000$) 

29. Juros dQ.S de ;()sitos dM 
c-~h: s ·econotuicas e ~ 
montes ,(e soccorro. (di-. 
minuida. a quantia de 
87:601$253) . . . .. . . .... .. 
Sub-em ,n-J • &O § 30. 

Diminuid a quantia. dd 
56 .558$!30 pa.ra rec n
sU'Ucçln ·da a.lÍ>..ll:l :gQ do 

· E ·:tlirito Sr:nto .. ...... .. 
Em~nda. ao§ ::11: 

Diminuid:1 a quantia de 
2:00:)$ ... .... ........... . 

32. Exercícios findos (au
gmtJnU\da a quactii. de 
60:000$ p ra. o pa ::ame 'lt!> 
da.a des •leza.s a u torizadall 
em P.:te'rcicio8 aateriorM 
por conta dna verbas c~jos 
credit:)!l for 1m exc~didos 
e que d~i:~aram da ser 
psgaa e'a v irtude do art. 18 
d:\lei n. 3018 de5de No
vembro de 1880) •.••. _ •.•• 
Do Sr. José MariJ.nno: 

=================== 
Ao§ 15 (mesas de rencbs, etc.) : 
Ra ~ur.a-ae a verba á qua.nti& de • • •• .. 

1 . 222:950$183 pedida no orçamento pa.ra. 1883 
- 1884. 

Emenda. ao § 22 (gra.tíficaçõell) : 
Supprima-so. 
E.uenda ao § 24: (diiferenças de eambio5) : 

05 938~367 Eli1ninn-sJ • verba, levando à. irop l'tO.D.· 4·3 : W' cia ~e 5.~4 :4i6$224, pe.L.h no oryarnetlto 
par,, 188:3-l&H. &.1 Vtlrba< re·p !Ctivu.s de 

50-000$000 _ dt! 'l ''e prue ,,ieJu as dilferenç '" Je cem-
• ' ÍJi J, U. U8lU Ua W3.br e ;p::CWC~çâ:o da de:>• 

I P za.. 
t00:00;)$000 São r jci~das as d •mais em~ndas. e reser-

1 v:od .. s us ad:liü v;:a p:~..-<~. uma discul!lão espeeW. 

48:l .00!)$0!l0; O Sr. Audrad.e F igueira (pqkz. 

I ordem) .,bs~rv" q=te o Sr. preiiidenle annuncia. 
a iac 1SS.iJJ d . a rt. 2o d • pro;Josta, que contém 
uuUI. di~[-1<'--ic;io gerAl o nlo relativa 1t d~pen. 
.!e .. lguo" rio; tuicilllerios . 

764:63:)$350 E' e1. resB:J no ,·equerituento que a diseu·'!lão 
do orc;a.:naoto, qul nto à d ~sp~zo., ou quanto á 
reoeh '• a :'eit-i p 1r :trLigos, e tendo o St·. pre
~idente datl::, para. :1 crd~m do diA de hoje a 
cli.cu~são d1. de~p z. ' d!) miuíst'.lr i • da fv.enci?., 

, _ u clar.1 qt~3, <! til Íli.C3 do ro?gi,uen to ni:> a~ póde 
· 770:514$)•1 •)r~< 1~111r na diacussio do .art 2•, p >rquP. não 

I conté1n di3p~siçõ ~5 ro. 'at'vas á dea,,eza: refere
. "e 11 creJ1to~ ~upplementa.rel! que dov'lm figurar 
400$000 ~jnl re. · as dapoeições gera s do orçam!lnto. 

l-~prna.dos.) · 
Entsnde ~u-3 si t ÍY!t!SO sido dado para a ordem 

Jo di" :.le nojo o orç&men~ da d3~peu devia 
!>Õr- e em di cnss4o o art. :2• ; mas estando dado 
8~dusivau1~ nto o or<;atuento da f&z~nd& nio ee 

I 
;·6da rledarar •m .liscu.~;ão o mesmo artiJ o,que 
raspei~ is di ·po~içõls gerae do orçnm~nto. · 

Portanto. não só por este motivo, como tam• 
b ·m por.tnedontro ern doll!l miau toa ~e tem do 

len trar na ae:;unda. ·•&rL l da ord:lm do dia, jul·~a 
860· 000$)00 . ' lue o s~. ;1re~idenn att ·nd2r:i li aua. r eclama-

• . çã.> adiaad~ & discu'slo do a.rt. 2o e danlo-& 
!l"n ordem do dia. dll ~Wli>nhl . 

Emenda ao§ i3<>-Acr&8cent~e: O Sn. Pa~talt>tr:..-r:~: :-0 art. 2o dqvis. entrar 
om d i~cus -!ioporqU) ra" p:~rtq do pl'()j9Cto; mM 
como ~stll dada a hora, fica pot· asse motivo 
adiada,. diae11 &lo. 

Tenio .o ajudute d~ a~mi.nhtr •d1res dti.S 
capatazias de P~rnambuco e Bahia. e ll8 r~•p ~· 
ctivos fiei • d • au-mazea: s. cathegoria e venci
ment·Js de 2os e•criptlU'arios •hu alfanJo;as das 
mesmas provincias. SEGUNDÀ PA:mlJ DA. O~DEM DO DIA 

Dos Sra. Espindola o Ribeiro de Menew · 
zes : Entra om di• :u<alo a. re11posta d. .falla do 

E ... 3~ , _ throno. '· · 
man .... ao§ ~-ma.n .ani1-ae in tomo.izar 

ao cofre pr:winci!l.l !as Ala ;ó.l~ do 'lll& lhe fó1· O St•. G ome11 de Ca~-tro (mo~i
devido pela fazenda nacion11l e por di ~el'B.la me~~ to geMJ ~t~ attMçtZaJ co :.eça d )cfar- tndo 
titu.los ate' quantia. de 36:000$000. qu • K u .• a circu .•eta.ncia, a que li ~a gr&nd& 

Do.~ Srs .A.ndrade Fi~ueira, Ferreira Via.nn,., a preço. dwe a honra d3 ·f!ncetar- o debat~ : a 
Gomes de Castro e Coe ta Pinto : provincia quo Npr Js ~ata é limitropho d011 do-

;; mini'lll do nobr l pr.:aidente do conse-lho, e o il
Ao § 7~ (penaionistas) : · lustr3 ch~fe d 1 min Jris -cons1rvadora., cidadão 
Eleve-se a verba a 1.80'l: 385$83f pe:liJa que ~ · recom.nenla por u ua apnra.da.- corte:~:ia 

para o exercício de 1883-188~. ' . ~ap~ia-ios), ent'!nd.:u qus _d 'vias ·r o orador que 
Ao § -14 (recebed rias) : .na, eL!l no:n~ cL<. _o,>pcs}çà.), fu; r aa honraa 

· da casa ao llllOlSter1o d> 3 de Julho. 
~ve-se a verha á s'mma. da 461:339$94& .. R .c.mh ·e~ qu ~ C0-1 isto o s3u ill118tre aimgo 

pedid& no orça.menlO de i8i!3-i884. . 1 e chefe aacrilicou oa intereases do partido ~ a-
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a.itut-a. do debate (não apoiado$) para a~lender 
ao desejo de ser agradava! a.o nobre presidllate 
do conselho. EstSL honra cotnpetía a todos os 
seus eolbg ~s. menos ao oradot· (nilo apoia
<Los), e por ll.:J_ui põde v~r o nobre praaidente do 
consalha a.1 <haposiçõos amígaveis, com que vai 
occupal' a attcnção da camara em um mom~nto 
tão s:>lemne. 
Ent~ndc que quando não fosse esta a. uorm~ de 

proced~r compativ~l com a nossa educação po
litica., que o Sr. preaUente do conselllo co
nh3cc, porque foi n&S fileil-~a do ~en partido que 
S . Ex. ganhou a espada d~ general que !lo 
fàtal nos tinha. de Mr no futuro, P.rn. Mil desejo 
o.ccentul!.r ainda mais uma: vez este modo de pro
ced ·r, para..ter e:n um futllro, que t~lvez não 
esteja. muito remoto, o direito da reclamar pro-

. eediment.o ignal dos seus adveraa:rioa. 
T Jm ob;ervad.o que o Sr. preaidente do COII.

selho recebe mal a recoda.çao do seu passado : 
mas ..iects.ra. á ca,.tara, c •m. a sinceri..ia.dtJ 00111 
que seu1pre costuma. fallar, que l'BCorda o úcto, 
não cJmo :1ma •1:tprobação de v<!raaLilidade poli
rica, mas como U!Itl. eousa que honra. a.o ondor 
e áos <eus a.mig01 (apoiat/.os). um pass~io qu~ 
n!o pód.e dei:s:ar d;l ser ag-1•adavel ao Sr. prP.si- . 
d ··nte do conselho ver l'ecordi!J' em oecasiõas 
como esta. 

Estes debates parece qull não estlto m:tis no 
go~to da época.. Tem se entendido que esta.s 
diseu~sões de politica geral roubam urn tempo 
precbso que ·o parlamento devia. dedicar a 
outras m1tel'ias, e jà um membro da maior~ 
propôz, senão a. sua eliminação absoluta, a sua 
restricçio. 

N"st!l occasião acha que não se pe1·de t~mpo 
precio ·o en1 liquidar as po~ições respectivas; 
-a pros~nço. do Sr. Vi,conrle de Po.r&naguá a 
frente do goveú10 ; a unanimidade da tepro
sentaçio liberal nest2 r~ cinto, ·e amfim o pro· 
gramma que o Sr. pr1sidcnta do eons1lho e os 
s eus companheiros .se propoem a levar a elfeito 
n~stll. e na. sessão do a.nno que vem. 

A org-ani~açio do minist"rio de 3 de Julho 
u.to podi:t. deixa.!" da se1· .recebida com tristeza 
por todos, qu~ apreciam as praticas do regim~n 
qu~ lemos, a por todos qu.e têm preailutes as 
palavl"aJJ aqui é lia outra casa do parlamento 
profet•ida& por illustr3s representante~. _do par-
tido liberal. · · -

O nobre Vi~onde de Para.naguá foi em Ja
neiro encarregado pela corôa de or8'llniz!l.l' o 
governo ; S. Ex. daclinou des~a honra, porque 
não contava no. rep1·esentação nacional com o 
apoio pl'eciso para vive1• co11.1titucion·ümente. 
Esta. re~posta. deaa.grado11 ,manifes\ameÍlte ao 
eleitor doa ministros.' O ImperJdor recebsu-a 
comnma. pausa prolongada, f.1i S. Ex. quem o 
declarou no senado, mss por fiJn aceitou a r e
cma, porqu.e era p~remptoria e · foi chamado s.· 
organizar o tninisterio de 21 de Janeiro ouobre 
eouselheiro Martinho Campos. 

S . Ex. não fez pr.:>grà.mrna, . on por ·outra, 
S. Ex. fez um prop-amma que não pôde · me
recer a. a p rova.ção do ; sell.s co-religionarios 
m&is distinctoa e sobre algumas questões de . 
maia actualidade. S . Ex. recasou perempto~
ment9 qualquer modificaçio ou reforma.. 
• v. m.-51 

O nobr~ V1Bco11dc da Paraua;;uá prcs~o. o 
seu a.:loio a este governo ; achou que o.qu.elle · 
prog1·amma era o que é conveniente ao paiz e 
ao seu partido ; Qtn uma. occa.siii:o -em que um 
illusLre senador pelo Rio Grande do Sul inter
pellara nominalmente os chefes do se11 partido 
para. s3 pt·onuncia.rem de modo frauco e (•l:\J•o 
sob_ro o apoio o~ coudamnaç&o daqu lle minis
terlo, o nobr' VIsconde de Parana.·;-o.a, que nclo 
fõra nominalmente lembrado, acudiu á. tribuna 
e declarou-se solidario com uquelle governo . 

Como ô pois que si o nobre Visconde de Par-4.
na.guà. uão podia pr •star áq u·~ll~ ministerio 
a sen apoio, senã.o pela uniformidade que havia 
entre os ,,.e as pensam mtos, opilliões c dese
jo 1 co ui as opiniões, desejos, · peus tm ~ntos do 
governo, pódn a elb succ~d~r ~Ou S. E:~:. era 
preso ·por uma sympathia qua é ditlicil d~J 
expl icar em um bom ~m de o:çperiencia e saber 
do nob:-J Viscond! d3 Pa.ra.ua.guã.. ou a.quell11 
progrtt.ttma e ra o pro.jr&IIlmà que estava D-asen
tado que sa d ovi.a observa!" n "sta. e ua sessa:o do 
anno que vem. 

Mas o ll.Obre viscond~ estava tão couv~ncido 
que aquelle pro;ramma dwia. ser reali~ado, 
que Jll'ocuroo. dissuadir seus ami~os de faze
rem opposiçào âquelb distiueto lib2ral, e tal 
foi a aurpreza co1n qu ~ elle recebeu a tloticia 
da. votaçlto cont ·ária ao minist~rio, n. quem 
pr•sLava um apoio tão fpa.nco, qu~ S. E::s:, acr•
tlitou qu~ tinha havido um~ collisão entre a mi
norillo conservadora. e a minoria. libera.l. 

Sabe :t caroara quem teve a. fortuna da dis
~ipar esta illu~ão i!e S. Ex. Homem publico de 
primeira. pbna, chefe d~ sou partido, si :;-na
tario do programma. de 1869, o Sr. ·V1sconde de 
Parauagu:i. e~tava. tão alheiG á.s lutas políticas, 
tiio ;m·ed~o do que se paS!!a.va. no seio do seu 
proprio partido,que foi receber da coróa a a.ffir
ma.ção cath9~0rica. Je que s~m~lhan te collisã:o 
não tinha existido. 

Na votação 'l,ue deu em r~sultado a retirada 
do ga.bine~ da y1 d'l Janeiro a posição dos con
servadores este.va de a.n~mão tra~.a.ch. Si vo
tass lm conm. a. urgencia requerida. por um il
lust.re doput.ado dA minoria liberal D.nqu9llll. épo
ca., autorizavam o Sr. Visconde da. Paranl!.guli. 
a suppõr qtio tinha bvido uma. c1llisito entro a 
minoria. cona' rvn.dora e a maiori:~. lib~ral, as
sim como, vota.ndo contra f~ziam S. E:s:. SU[lpôr 
que tarnbem tinha havido collisã:o. 

A, conduta dos conservadores t~m sido n. mat~ 
leal' e franca que era pos~~·al. 

Não a.pre<sam quédas d6 tninisterio':l libsraes ; 
mas não dão o a~u c.oncutsG a medidas d1l con
iia.nçe: pedldas por seus amigos ou ndversa.rios. 

Si amanhã levant.ar-se na. ca.mara uma quei
tio de ordem i g••al á que determinou a rot1radã 
do Sr. MaJ•tinho Ca.mpo.~t, hão de vota1· contt-a. 
o S1·. Para.naguá, com igual sentimento 
talvez • .. 

o sB.. ANDRADE FlGUIIIIU, : - Com . m.ais 
prJ.zer. 

O Sn. GoMES DE CASTRo:- •.. mas em .obe
di~ncia s. nm ·dever. 

O orador ptocurava a.meni:~~ar um p)uco a 8U:1. 
erpressão e por isso empregou um-talv3Z ; mas 
o seo. pe11$a.meuto à Cl?m elfeito que co:n-.muito 
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Dlàis prazer veria e01ergir-s.~ no ooeaso um mi-! por aquilh que éntende !er de interesse da. 
·msterio, q11e ai) telll pelo meno$ a franqueza e !I nação; ~!lonter-se na ~efes~ desta ca.u.sa, eJll-
le t1dade que teve o seu anteeessor. · bora mUl~ V'ezes venCida, po~que nem sempre 

· p . (p ·(t , a d~rrota e a. vergonha.. 
O S11.. VrscoiiDE DE ALUNAGO.r,. :eu en e M311, continuando ·na apreciação do proce-

do cor:_sellt_o) :-Em todo o C88,0 a mmhà leal· dimento do nobre préSidente do conselho ao 
!hde nao põde ser posta em d11V1da. encarrenar-se de formar mi.nieterio, o andor 

O S!l . GoQS DE CASTllO responda que nin- foh~a d~ confessar que S. Ex. niio podia ser 
guem. ata".a. ale ,Jlade do nobre pre3i.tente do mais feliz do q_uo foi. Mas qual e o programl!ltl 
conselho ; ·e quando o fiz~e, .n~o ~eria. por do nobre presidente de con&elbo! 
moias pala.'ffli.S, nem por ~x_Pre!l~3 figuradas. O nobr<l presidente _do eon~elho, não ditã. o 
Fallou em leald.n.de do mtnt;ter!o pa.ssa:lo. ~;~or orâdor com imprudenc1ã, mas com aço:lamoo.to 
que elle tinha. • coragem. de afrontM- as opamõe que os seus annos já não deviam fazer es· 
das ruas, d.e vir dizer o que queria e eomo pera r, vein dizer á camara. que o seu pro
queria. e o ora.dor ha. de provar que o program. grammA ent o proJTa.mma d? partilo Uberal 
ma actual é o mesmo que o outro. · de 1869. 

:Mas, volLando ainda 8. ge;;taçAo deste governo, O orador procurou eom o maio::- euiàado d·•e-
lembra <tue utee do nobre presidente Jo CO'!· cobrir este prog-ram.ma, que j~ hoje é _um livro 
selho. !ot cham!l.do ao paÇG wo outro chefe h- 111.ro; e ei não fosse· o a unho prest1moso do 
bera.l. . . . illastre chefe d& opposição consorvadol'iL, que 

Não se sabe e.mda. qua.es aa contiden~.tas m • não deixa nuncA os ao11s sold11dos em apertos, o 
timaa, qnaes 011 motivos d~ ordem publica qn3 orador ainda· hoje ig.norarb qual era esse 
fol'a.m .!:Idos rl. Corõa p ara. j llStifica~ da re- pro<>ramma.. 
CUS"- de organizar O mmisterio • (j' nobre presidente do cona.elho t~V ' , niio dtra 

O que se sabe e o qu 1 nunc:l f.>i visto, foi oa o orador, a. cora. :.rem, mas a ou;adiu. d~ levantar 
chefes con<ervl\dor~ seram chamad ·11 pe.ra se- na representação na•!ional, no anno da graça 
rom interroga<ioa a respeito <ie qua.l seria a de i882 um pro~>Tamma de que já hoje não 
BWL posição em frente de úm ministel.'io liberal resla co~a. al;umã.. 
que se organiz:l.õlle. . . O que gu~r:'m fazer dt s!a n~ção 0!1 deposi-

A esta pergunta eu 1mp >S•n·el a respoab •. A tarios m..'\!S immedia.tos de. confian~a. de um 
a~lUde d·Js C?us~rv;ldore~ não podia ter outro grande partido 1 
grua, outro cr1ter1o qua nao fosse o programm~ Pois o nobre presidente do conselho quer 
do governo. Ma.s nio ~via. goyernoe n~~ h via convert~r .o senado em calll&l'a tem~ra.ria 1 
programma. E1·a _uma t~cngmta a poiltica do Pois um home;n tão lido n:1.s evoluçõe3 poli.-
governo, porque na.o hana g.Jverno. tica' do Brazil; I.!ID how.em que sabe as condi-

E como é que oa chef,s do partido cons3rvadot' ções econornicas .do paiz; um homom que sabe 
podiam dizer qaal a man'lira. P?r que recebe- quanto é diftieil,l'Om~r a. malhas dfl governo, 
riam os agentes do poder execu t\vo, como nã:o bvanta~-s3 aqm u1na. voz em oppO&lçlio áo con~ 
lhes reeus:1ria o sea apoio naque~~s medic!as · certo unanim~, que t •m. sido a. nossa. ~esgra~a., 
que nã 1 envolvessem confiança p htlca, e como e a. nos :a v ergonhtt; um homem tlo 1Uu•trado 
lia.vi&m de receber os mesrnos a~têgados naquel- e tão honesto, C<Jmo é o nobr president3 do 
las me lid~t<~, em que ni<> f~e po~ivel dar-lhes conselho, vem p~dir a est\ nação o extmni'nio 
eonfi&nça 1 d) u111a "Ve.lvula s1mpre ab ~rtá ás q11 •ixas doa 
&~ imnrudeneias aconselha.daa á coroa, opp1'imiios.; vem 110r mil) t~eraria 11.~81i arca 

vato mendo cal&r na opini.tro publica um c~ lebre sunta: das hb !rda.de~ do Brazil, o ao nado f 
po·ler pessoal, que nasce ou desappar.~_ce, ~~~- POIS o ~obre vresld~nt'3 d~ conselho entend') 
gundo estã ou ni!o està no pod~r o parttdo h- que ba n "ste .J.'!I.:Z ~u~m creu. que S. Ex . . quer 
beral. Quando oa conserv:\Ciores dirigem 08 ac.'\bar com a vttalic1e:lad) do s~ne.:lo Y 

. destinos da nação, o pod ·r pessoal renasC3, Q s~; J. PE:SIOO! -o paiz todJ ho. do quer..:Jr. 
ab-iOrva tudo; O!J seus homens de Ji:~~ado aio O S11.. Go&~.&$ "DI C.\STito 4iz ·que querarll. o 
meroa mandata.no>, sem vontad~ pn>pna, ver- pa.iz to:lo, m~s o nobro pre1td~n0 do conselho 
dadeiros s.utomatos nu mitt:a da.quellc poller nio qoer. 
h'l'Cspon avel ; rna.s. q~and~ .os cou ·:rvadorea O orador eonre ... a que e COJ18arvador ; ll!M 
de~em para a o~poSl_ÇllO, os hbar~e. que com- nio tem lfl'.\Dde anthasiRsmo por algumas dia~ 
ba.~am ~S3e poder, vem logo aqat noga.r-lho a posiçl:jes da nossl la\, e ped~ licença para ca
ex.U1tene1a.; prot~stam a sua ~a.ldade perante o minhar um. pou~ t.diante d> e.l;ans de aaus 
paiz ·? anchem-se eomo que de rub;or •• que uão eomp:1nheiros e meetraa . Quanto, p\lrém., ~o 
pe!'Wite o m~nor cont:acto, por h~ell'o e :res- senado, c_~uae.squer que a 'jl'-m oa defeit'!' que 
pe1toso que S!\Jll, da corôa, qu~ todos ve~eram .e em theor1a s·~ lne posstro arguir, )lor mug ele
que ~itos deaeja.m ver. ~bcada em wuo. Bl.tuação quenbs que soja.m as''critica.e feibs áquella. · 
Btl'periOr às lutss pohtíeas. · instituição, entend9 oua é uecesnrio conscr-
. (Trocam-se diversos s arte$.) varo •~nado tal que.l êne f >i creado. (Apoitv'.os, 

R 9spou.dendo a um aparte·, 0 or~dor diz que ~(l opoio.dos,_ ap4rtes, protestos e reclama-
ai é o reeúo da. dissoluc;ãó que ob:::iga a seguir:-: çoe.t.) . • •. 
uma. linha. quo :nlo ê completamente recta, O Sa. F:Bucro EOS ~,w~Q.s...:.-&!aa--Vltaltala 
oa nobre~ deputàdos comprehendem que esse dade ôcóifi~· as leis na.turaes. . , . . 
receio não ua.euta bem· n011 homens publico;. O Sa. Gons .D'I C.umo. r29pondendo "-este 
O dever da opposiçio é estar aqlli bAtendo-ao aparte, le:nb:'2. a~ . nobro deputado t:or Minà~, 
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que S. Ex. vai assim levar au lei11 n >.tura.<Ja a.t.e 
a corôa, que ó tambem perpetua., e ain.la mais, 
é herooita.r.ia.. Não vê o n-obre d·~"(llltado qne ha. 
m:~tivos de onhm pnblice. qna autorizam es;n& 
e:~tcepçõas á$ l~is na.turaas, m~tivos eontra os 
qualjll o nobre pNsident) d' eo!lA üho ~ ha. de 
lutar, nem t>od~ lntar 1 

Mas, wltan:io ao pNgran1:na do governJ, 
per'?unta o orador qual ó ess} progralll!Ila de 
1869, qne o nobre presidente do conselb.o vem 
A. inda le'l'.s.ntar nest~ recinto 1 

E' a reíormx da legisla.çii::l judic iar!a. ~ 
Mas ciiSa. está. feita: (Apoiados, naó apo.iq,. 

dos, apartes, prot~·tos e reclamações .) 
Di" qae das bancadas ministeriaes está. ven

do signaes de cab~ça .nega.Livos, e pergunta si 
não está. o pau ouvinio todos os diaa qne os 
con3ervadores for:i\m, nessa. questão, adiante díl 
partido lib m;11 

UM S11.. DEPuT.!..DO :-Poriseo mesmo. 
O Sa.. Go:.r.e:s DE C.o~.nao :-Ah ! osliberaes 

querem récm!~ 1 
Pois o pe.iz ·ba de tomar s.everaa contas 

áq uelles que, procláma.nio-se libe1·acs. q uereiil, 
em.lll:lterJa de liberJade, 1 :is resu-lctivas. 

O orador apro:veita. este eusejo. para bvantar 
a. su(l. voz a favor de uma. lei qu~ podia ter sido 
atac.s.da pot todos m'3nos P'lo nobre prcsid~nte 
do cons·:lho; ref)t)~se á lei d'3 3 de I)ez~mllr-'. 
Aq11ell& lei er.1. uma n Jcessidad.) de r ' ncQão. 

Erl! aecessal'io co1·,·er ew auxilio do principio 
de aut~ridade·, q11e cs~a.va. ijendo vilip)ndiado c 
esquecido. · 

Houve excesso talvez, porque e difl'icU mar
Cá.l ' d~ antemão o · hrmo, a.lern do 9ua.l não 
p1188e a previdencia. do le jislf\dor mal$ s:tbio ; 
X!l:IS em honra do grande vulto qu~ referendou 
aquclh lei, devem~ conf,~sv que ella foi tão 
admira.vel, tão aystematiro.mellt:l or.; anizo.da:, 
qua quando tentou-"-> toc1r uoll:l. pa.ra operar 
uma r~fol.'lllO. não ao podia. Gliwinar a menor de 
suas disposições, s ;m q n} o eiificio desa
b&~~se. 
Re~pon:bndo a alguns apartes, diz qu3 era. 

da facto urn:t. obro prima. E qo.3ntos annos .de 
paz, exclama o or:~dor, não fruimos depois 
della. Y! CApoiados.} 

O . .ondor 1•~rgun to. aos libort.és : porque é 
que elll.:~o l~ i ,que er.) a vos'ia cltJlcnà'l Oartllll{JO, 
resistiu ao tempo da. vo~:~.domin:J.Çio 1 Porque 
uiio :~. roforma11tes '1 ('l'rocam.se muitos apar
us.) 

Depois do pe:l.ir a. protecçlo do Sr . presidente 
parn qu3 nJo seja. l)Or tal mo.io interrompido, 
pois nlo pótie de:uorar-ae por muito tempo na 
tribuna, e, si f.ir preciso, a.preaentará. &ttestn.do 
do hon1·ado Sr-. Barão da Villa. da B ~rr:1: p:!r-. 
gtlllta 3-in:la.: · vós, liberaes, q,ue ti.vestes o 
infortunio de troéar as -lutas u>.cruantas da 
palavra fa.llada e e3cripta pela. luta do c.1mpo 
da. bat&lb.tt. ; vói, que der~amastea o voeso e o 
sangue de vossos compa.triotn.l por esta .lei, 
como dormistes o·somno da indHferença, dei
x:uclo q ua a 1iberds.1e, qae di~ieis violentada., 
continuasse a. ser o ludibrio das a.•ttoridades 
que essa M creoQ 9 l (Jtuieo ""m;)···.. . . 

Depois deste procedimento, qu&ndo po~ ta.nt.o 
.t~mpo. vos consetva.stes. em silencio,. depois lie 

todaa estas contradições, vi.ndes lançar ao p:1r~ 
tido eon~rvad)r a pecha de reactor, o p&rt.ido 
conserva..ior que cerceou - ttnem sabe com .qu.e 
ma.gna I -a liberdadJ do c1dadão, para salvar 
a ordem. que ê a. primeira condi<;M da liber
<bde 1 Qu.&l a posição do psa.rtido lib1ral ~ 

Hoje, qua.ndo a liberdade está ma.is ou menos 
garanti.la, quando a . ordem parece, tal vez,ma.ili 
re~peitada, é hoje, exc~a?la o orador, que qlle-
rels volt-lL' o.traz, carr1gu• 03 nossos excessos . 
de liberdade, vós que tanto eombatestes a lei de -
3 de Dezembro 1 ! 

Quando um p~rtido asüm se pronun~ia, nin
gnem faz olfensa a e~;~~e partido não consido
rando na promessa d~ .reformas que nada. pro-
d<tZem. · 

O nobra presidente do conselho quer a re
forma judiciaria., d~seja o magistra.do collocado 
em tlll situaçito q ne suas decisõ~s. nã) aó de 
ord 'Jn particul.w, como d9 orde.'Il politica, se
jam rigorosamentejust3.s e equitativM,e :fiquem 
extrem~s de qualquer •us lllita. Este desejo é de 
todos; e d~ ma.neira sy bilinll, por que o govemo 
se expre>sou, ~ua meio dei:u. para. a. critica i 
co;no atacai-o l . . 
· O uobr() presidente do cons3lb.o, s~u antoces
s.:)r, era. naturalmente a.rdente,•;ra., si quiz~rem, 
pouce> aff'eito a. estas lutas da palavra, pot que 
nem Mmpre domiilava. a propria palavra ; mas 
era. natW'11lm~nte franco. Di.ziá -não fa~o. 
Gritavo.m qu~ e r o. pr()ci so faz~r; elle insistia
não faço. E r:~. uma rasiat~nci.a ; atl ea v a-s~. mas 
não havia meio de c:der--.::"' 

M1s o nobre aetual presidente dQ c ;nselho 
o que vem Í lzer neste" recint.o 1 Deseja. q ne o · 
m·,gistrado sej1 um homem· imm,cnllldo, unto 
lUIS decisões politiea1 como nas dec:ialles . de 
intere!llle pnrlicular ; ma.s romo con~e;uir esta 
re~or10a; que tneios oTerece t · 

Não acredite V. Ex. diz o orl dJr par:l o 
S1·. preaíden te, po1·que~ o paiz não acredita 
nestas pll.naeéa.s de organizações judiciariaa. 

H a um Ybio or-g-anico que u orll.dor tem com
lntido e comba.ter:l., e este vicie está no arbi~ 
trio lato, qu~ o :;o·:erno tem [11H :~.rvo~ar em 
juiz perpetuo,attendendo anic:un~nte ao seu ou 
ao ca:~ricllo de seus a.migo', um indiYiduo qual
quer,' !!>ll:ll habilitações nem moralid~dc. 
: R~s;:>ondendo & alguns apartes, diz qao o s i· 
leucio do .;overtú ne~te ponto c:~pital , é o 
m:~.ior indicio do que elle nã) se quer prinr 
dessa arbitrio ; e, l'(lspondendo partzcularmente 
ao Sr. Zama, p~.de quo rese~ve os n.p!rtes, com 
que o honra para quando se occnpa.r de S. Ex. 
como memb!'O que foi da dissidencia liberal. 

O governo quer a. r~forma, lllas não diz qu&L 
a sua b:t~. P1•omette a.penas que hn de a.pr~
sentar o projecto nest~ sessi!o. E' umi couu 
triste quo não pôde continuar. Os howons su
bindo & eSilB.!I alturas alpinll.S, tirados do seio 
da representação nacional, conhecidos pela sua 
experiencia., .pela. sua import:~.nci& poütiCa, 
apenas senlam-i!e naquell:~S co.deiras, ·parece 
qu~ o Lethes oa abs1>rv&, parece que pe;-deram 
as noções de tndo ~ue aprenden.m no longo 
estadio da vida política. · ., . . · 
. Qaerem reformas, dizem ~lles, vamos ee
tudal-as. S~ri. o governo 111PIL e!IOO)a p&l.'a 
onde entram os hom~ns sem progra.mma.s 
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pr"concebido.'l 1 Pois o nobre pr~_sid'n t~ do 
conselho que exerceu a. I!lagJStratura com 
tanto brilho para. si e proveito para o publicG ; 
9.uc ainda podia. estar ass2n.tado na ca<bira de 
JU.ÍZ, nllo aabe qual a base de wna •·eforma 
desta ordem?. O s~u collega da justiça, cuja 
atucncia o orador d~plora,- não sabe q uaes são 
essas base•, não deve ter jã um trabalho pre
parado?_ E nestns circumstancias é que o. DG
lJre proo(bnte·do conselho prom ~tte que amda 
nesta s~ ssão se tratará da reform:l.. 

S. Ex:. disse com f~a.nque:r.\1 uma cotls:~, que 
foi para o orado!:" como r>ara sellS collega"' uma 
granda decepção, porque n~o produziu nada.: 
S. E :c . diss~ que não queria ~nganar a nin
t;llem. O orado1· achou ingenua a declaração. 
Pois' o Sr. Visconde de Paranagu.i, chefe do 
pod~r. podia qae1·er enganar, não dirá a ca.
mara, ma.s ao povo q11e o tem admirado n:~ sua. 
brilhante e:trreira. ~ 

Mds, diz o orador, o nobre pre$idente do con
selho ·e nga.nou 3. todos. 

. As palavras de S. Elt. referiam-se á questão 
do elemento serviL 

Disse-nos cllc com certa ~aça, certo tom 
~special-e muito desenho:1-se a differença im
mansa que ha entre o chefe do actual gabineta 
& o S:lU antecessor- : 4. Entre aquelles ~ ue pot· 
huwanido.d(l desejam a emancipação ja e j~ e 
aquelle' outros que conservam-se em uma inM
ção '' bsoluh, receiando tocar n esta. gr.~vi6sima 
t1uest~(), o governo occupa o meio termo: ha. de 
promover n:> medida d J suas forças 1'lma solução 
compa~i.vel com e!te sentimento de humanid 1de 
e com os interesses publbos com, . .<'omettidos 
na 5uest1o. · 

FleM-am todos a.nciosos, pol•que r)alu1ente 
não h.a no Brazil qu"m não deseje e~tirpar esta 
vcrdadrira. lepra, recebida. do~ no~so~ maiores e 
quD va.mos carraga.nlo contrist~dJa, por nãG 
termos meios do exting-aü-a de chofre; e o go
,·erno, que vinha collocar esta <pxesta:o na téla 
dos debates, convertel-a. em questão yiva dn 
actualidad ·, leva.ntwa espera.n.ças que jlÍ es
tn.vnm oa.hindo, despertava receio• c1ue a. frs.
qu~za. de aeu antecessor ja. sopitando. 

Mas qGaea foram essas reformas? Fortificai· o 
fundo de emancipaçã~ tlola devação dos im
JIOStos aob1•a n transmissão da p1•opriedade es
crava •. 

A escravidão, já alguem o dis$e, ~ a verda
deira região da llór eterna.. Não é ·desta manei 
ra que semelhante ual ha d~ se1· extirpado, e 
um governo por tanto não tem o direito de cha
mar sobre e.sta questão a attcnção publica quando 
nadP. quer fazer. . 

Põis o nobre pr~sidente do COIL'lelho entende 
que é possivelgracejo em_ uma questíio dest~' 

Quando o orador rellecte sobre o nosso ests.
do econornico, por isso 9.ue ainda conserva 
g-randemente acceso o patr10tismo, vê que não 
h.a no m1lll.do eivilisado uma .s~ciedade que se 
ache na.s condi~ões economicae em que nos 
achamos. (Apoiados.) Estamos de um lâdo com 

. a. nossa .circuho.ção redu2:ida a. um Il'"P"-1 'f" t~ 
_ __ _ do~coscdiw:'Per&-de v~lor; temos uma ·vida, 

CUJO serv1ço absorve metade d3 re.nda ; . por 
outro lado esta.mos com a fonte da producção a-

meaçada p~la e:s:tincção dos braços que a ali
mentam, 
· Pois é nestas condições que um governo sen

sato, confiado a um homem que tenha por si 
um p&ssa.do lungo de actcs de pl·udell.cia ; é om 
uma situação desesperilda qu ·~ o nobre presi.den te 
d:; conselho vem chawar ao debate está qu~st~ 
para resolvei-a pelo fundo de a_;nancipação, for
tificado com a elevação dos· 1m postos sobre a 
transmissão da pl'OprieJade escra v e. ~ 

Quem não sab , que estes impostes são pro
vinciaes, i QX.cepção dos col:lrados no mnnicipio 
n~utro ~ 

PoiS. os líberaes, que accusal"am os c~nsena
dores de querflrem violar as franquezas pL·ovín
cia~s decretadas no o.cto addicional; os lib ·ra.es 
que todos os dias reclamam contra a lei da ín
terp,·etaç:to do a.clo addicional, querem agora 
invadir ·o dorninio das as<e~nblêas provinciaes, 
pedindo um aub~idio a essa mágra parte de 
renda, qu e todos os dias se reduz, porq a e a 
transmissão sobre esse objecto se va1 tambem 
reduzio.do? 
· E' a. este imposto que os lioerc.es vã.o pedir 
meios para resolv~r a questão ~ 

Isto não é ser:ia ; o miui teria não foi sincero 
nesta decbr:tção; o orãdo1· pôde di zel-o sem 
offensa. . 

A esterilihde das nosgt\8 a.dminiatracões tem 
uma. causa, que j:i foi assignalads., não só no 
senado por um i.lluetro ;represent.:mte do Rio 
Graude do Sul, pertencente ao pal'tido liberal, 
c'.lmo na camara. por um eloquente daputàdo 
pelo Rio de Ja neiro : os partidos deve ru· estar 
no poder representados p ' los seus chefes. Essa 
theoria, creada pelos l:beraes. dos ministcrios 
ter~?m paes, ha de leval· à desmoralisação e ao 
descL·edito o systewa constituci()nal. 

O pae dos ministerios é o partido a quê elles 
pertencem. 

O estadista sohe le1ado pel::l. . coniian,.a de 
seus :unigos, confianç"" conquistada não '\lOl· 
meio~ sub terrao.eo~, ruas pela franqueza, li lut 
do dia, pelos aclos reiterado> de lea~dadê ~de 
constanciu politi~t\8. 

Si o pae do minist~rio é um individuo, elle 
se tornara mero m1ndat:~rio desse hom~m, e a 
nação não póde ficnr tranquil1a da que as: màs 
pa.i:s:ões não terão sequer por rnom(ln tos domínio 
sobre elle. 

Não compete ao orador descre;er e. arvore· ge
n 'alogica do actual ministe1•io ' quem íôr mo.i8 
curlo>o ou ma1s amigo de novidades, que o íaça; 
mas tem o direito de perguntar á camara., em 
sua maioria liberal : o partido liberal, que 
dura.nte 14 o.lUlos combateu pelas refo1·mas 
conat.an~es do seu progra=a ; o partido libe
ral cujo orgão tmha. eseripta esta phrase 
t.rmpus est re$U1)1endre liber!atis. (é temno de 
reconquistar a hllerdade pe~didz.) jã. conquiJI
tou algumas d !stas liberdades 1 A opportuni
dade, que, el!e dizia, era cb.ega.da. em :1868, 
ainda não raiou em 1882 ~ Ainda. não acha que 
~~eja tempo d l iniciar essas reforl!l8.5, 'de dar 
satisfação a. esse desejo f · 

Roo,~m~rlellcb a um ltfi&Pie ao Sr. Igllaciu 
Ma1• tin.s, diz o orador que esta acreditando que 
ll exoouç&o 'lue a. reforma eleitoral tevl>nl ha de 
ter, vai dimLnuindo o enthusiasmo de seus au-
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tores ; que j á. paira hôje duvida. sobre espiritos 
aliàa previdentes e ·a.g:udissiwos, de que essa 
reforma. não valG uma constilo.ição, como fJi 
dit:> em S.pal:"te poL" um illustre repr~sentaule da 
Po.rabyba. -

O orador tinhll. ese1·upulo de toc~r nest:l ques
tão, porque não queria reler uma pagina tt•iate 
ao partido · liberaL ( Apoiados e n c!o apoia
dos.) 

O Sr. Sinimbú, que era apon ta.·lo e foi real-
. mente organizador do -p1•imeiro ministerio da 
eituação liberal, obt ve d:1 camara a lei elei
toral pela reforma conslitueional. Tendo nau
ft·ag-ado esl:à ide:t no senado, sobe um outro 
ministerio e consegue desta mesm1 ctunarn. a 
reforma por lei 'ordinaria ! 

O o obra de,.uta.do disse: c nó~ o que qnori:1.1nos 
et'<\ a refol't!la, o meio 11ouco importava. • 

Porém, é exactamente esta. a dJutrina de 
Machiavel, que tcxios os escd~t?~es honestos 
condewJHram. Pois jalgalll o> nobr~s deputa
dos que o meio,em wnn questão de.'St<\ ordem,.nilo 
é uma questão primordial 1 · 

Em ra;;posta a um aparte de que isto pouco 
importa. deade que os meios não são reprova-
doa, declnra o orador que o meio é reprorado 
desdP. que se passou por cillla de dispJsiçõei 
con11titucion!\es par.1 fa.z ~r-se •e i de 9 à o Ja
neiro, que já tem sido declarado por mro.is de 
uma. vez na c:;mara qu~ é do pa.rtido cons rvu
dol' e niio do partido lib·e:·al, com a dilferença 
de que por ella. o partido liberal tornou seve
ri:itsuna a prova, senão impossirel tlm muit03 
casos. e o !>artido conservadJl' ia clirectamonto 
ao fucto, dizi"" ; '« . o cen.So não é fOO$. m1•s 
400$, !'iOO$, ou aquelle que fó1· m:1.is cúnve
n;~,_ • ., ~ para conquisl:àr a benevol~ncia e o 
ap;'iô publico. 

N:lo està llJl. indole do sen partido cortejàr 
oonstnnteniente a democracia, principalmente 
esta nova especie que se ch:un!!- moderna.; o povo 
é dign > de todo o respeito, C e elle el<nCtamente 
o· objecto unico do~ cuidados do seu par~id l . 

D~sej:. promover-lhe o seu bem estar, e por isso 
ontende com os aens a.migos, 9.uo o que con,·em 
no povo é uma r~prcsent~çã d1:;na delle o que 
lho g •rantá todos os seus direito5 . 

Nesta maneira de proceder, obserm o orador, 
ó licita a. divcrõcncia. ontr~ conservadores o 1\
boraes, tnoa 11. maneira ii<'r qu~ procedem 01 pri
meir'O$ é que usam do· ltlais franqueza. o 01 
liveraes procuram Mt.ing-ir o sen fim por moio 
de rodei·1s quo os coDServadoreij despn zam. 
. Proseg-uindo no exame do rirog-rarnma.,observa. 

que ha progrnmma de ptu·tido e pro.~ra.mme. de 
~Clllllio. o programma. de partido e amplo. é 
uma especie de balanço êrn que se in ventariam 
tod:J.s as a.spirações do partido. 

Nlio era. muito prudente que o governo vieas6 
catender esta eno1•me lista de reformas e por 
isso o Sr presid~nte do Col!selho diss2 : « algu
mas dest:\s reíormu serão !eitn.s ~ato a.nno, as 
ou tra.s para o anno qa.e vem. 

Qaa.e1 são a.s reformas deste anno ! A pRSaa
:rern da lei que melhora a grande ref, rma de 9 

~Janeit'!Hl-a-inici~ da reforllla .. jadiciaria. 
Dech.ra. porem.,que a primeira destaaleis Dão 

é obra do partii o.liberal, e albm di11110 é um 
projecto minimo que não póde ter as honras de 

ser apresentado com:> réf~rma. pai'& o CNdo li
beral. Qaanto ã reforma' judiciaria, ni~ 6300 
o que sara, e com certezl. ficarà para out-rü 
a.nno. 

O partido lib~ral cst.ã ~o poder desde :> de 
Janeiro de 1878, mas, perg11nta o orador o 
que tem f~ito que reeommende ·o &eu govc'rn~ 
a ,:r-atidão deste povo·~ 

Durante os anuos daqueila tremenda pro~ 
scripção o partido liberal estava constanteoi nto 
:l. pedir a extincçãQ da gmrrda. nncional sub
stituindo-li. p~L' uma. guarda municipnl ou ci
vica.. O nobre dcJ>Utado por Sergipe levantou.-.11e 
e p2diu j:í. e jâ a el<tincÇ<io da· guard:l. nacional, 
~oito acha o Sr .. presidente do conselho que jà 
e tem lo de satlSfaz·!r-se ~te compromisso do 
p iz 1 _Pois o nobre deputado e seus .a.u.igos jà 
n:tu ur .• ralll todas-as vantagens que esta. lei 
olfer~e i n. ~ • 

Decls.ra que tcxiO!! os democratas deste paiz 
querem s 1r c~roneis, tenent-es-o.~roneia c com
mendadores, e quando a. posiç;Io do a1; uns 
d llesjll. é mu ito elevv.dt, quando j.i. são acn~ 
dores do llll perio, cons lbe~ros •. ~núi.U1 os pro
eeres do ;:artu!o que Oi admira, J'" não se.eon
ten Uuo. com. os no:ucs que tem c trocam-nos 
por outros da nobreza moderna. 

São cousas hves qu~ não atac1m a pureu 
das itléas, que n~ vêm do prog-rJ.mma de 1869. 
Por c ~sJtjuencLa consel'vn-se :> ~ua1·dc\ nacio
o. 1 qu~ é uma destas fon~~s dn. Juoéd~ qu~ in
feliz.ueote não tem sid 1 atacada p2h b:l.b:a de 
co.mbio. o nohre l'~ÍJente do consolbo a o 
s~u pat•tido j á uzufruiram todas as van t tlo,S'0 ll& 
d~ g-uat·da. nacional. tlessa. i11stituiç;to r idi : ul~ 
qu~ no dizer de ss·. EE::s:. fazia com que o 
paiz tiveue milhares de officiac;; c muito pou
cos solJados, porque nao aceita o projecto do 
nobre de :utarlo por S'!l'g-ipa que propõe a e::s:
tincçii.O tlellu institu1ção ? _ 
Esta~ consideraçõ3S le1-am o orador a apre

ei:~.r o. posiçii:o d JS lllembros da tfusidencia li
beral perante o governo actuaL 

Os nobres depuLados romperam, e o orador 
e:U :uln. com (\Ue dor, aquell · a.ccõrdo tão uni
fo)rllle, quo lornwa o partido liberal um só 
corpo e a maioria desta Cll!llara uma massa (no 
sentido figurado) tão cowpactá que oa maii ha
bilidosos a.genLes da opposição coDaervadora não 
conseguiram desunir. 

Os nobres d~putados que e~~quecera.m com
promi~so• ao.gr:~doi de nunea votarem cont.ra 
governo de seu pa.rtido1 separaram-se daq u··lle 
miuisterio e a.poiara.m o actual. Não recorda. 
ostes f" c tos para· soprar '). siz:.nia entre fileiras 
gu, vê unidas; mus qual é a uniformidade de 
1déas dos nobres d~putado~ 1 Tem diante d~ si 
pessoas que lhe mereeem a-maiar estima, mas 
é obrigado & correr em defez"; de ~~omigos e~us 
que jó. levantaram a mesma q~·est&o e que 
foram ma.l tratados nas respostas. 

Qaaoa eram as cau;a.s da dissidencia. 9 O 
nobre de?utado por S. Paulo, o Sr. conselheiro 
Martim Francisco a? descer da cadeira da pre
sideneia ·a que o tinham elevado· os se1115 mere
cimento~ e a con:tia.nça da cama.ra., vindo tomar 
lo.;tar na. banMdasdoa democrata3 que nio tem 
a honra de·occupar aquellu eminencias di.aae 
en, por ora. couserv:o-me na ~pectativa. mr.ia ou. 
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menos sympathica; mas deõde já. previno ao 
governo de que na qae>lão de auxilio; a la
voura não tr-1nsijo ; mesPW em qu~tão de oon
:fi:J.nça. voto contra. 

Orl, em \'ista. de uma. declaração tiio espon
tsnel partida de labios tio ha.bit11ados á. ver
d&do e á. le~ldJ.dJ. p:~.recia q 110 o governo que 
entrs.ase no recinto da c~mar .1. devi:J. contar de 
ante mão oo:u R. op ;J:)siçãé> do nobre depu.ta.d.o. 

O progra ,um.\ dJ 8.~tual gov !rn<> não díx 
uun pal wra. sobre auxilbs à. lavoura, nen\ 
pJdi:J. dizer, porque, o programm:> de !869 
tambem não !-tlla nisso e o nobre presid,nt.e do 
conselbo s · ria incoh~rent~ ' i n~o observaSB). 

03 2 o}. de diminuiçã' no imposto de ~xpor
tação do café nã1> sã~ do actual presidente do 
conselho, si') do ministerio que mereceu a 
op::HJsição do nob~e deput\do. B depois o nobre 
ministro .n:Io pód.e fazer, não h:~- de faz~t' e<>sa 
dirninuiçJo. S. E!<. estâ em un.a situação em
b.a:o.ços ~ e ditlicil. 

O orador não lhe inv,Ja as noites. Os BJU! 
dias são cercados das sohcitad~s qlle todos a.f
fe-tam para o rcpr<'B'ntante do poGI~r publico; 
ma.1 quando S. Ex. ·se recolher ao socago do 
seu h r. qunndo toma:r a. noit~ p3,rn. cous 11ho e 
vir di:1nte d1 si 11m the3oúro e::thau81.o, "ma 
nação empobr .:cid~, e slt~nder pari!. os nego~ioa 
publicoa, não com os olhos que vêm seduzir a 
inexnorie ncia do o;a.dor e de outrod, 4bas com 
os olhos d} estadista. qu3 não recúa diante da 
verdade dos factos, por mais atróz o cruel qu~ 
ella s~ja, e abrir o orçalllento qu9 deve aos seus 
amis-os e diante do quem nao assume n posição 
ac~iv.1. <Jil~ davb. as~umir para nlio consentir 
no au~mento das de p~zas publ~ cas, ba de re
conh-~cer desalentado, q~L1 t 11u aobre seus hoiD-

' bros uma tarefa para. a. quJl não ha. neste p1it 
· força bast:lnw. 

O nlbre ministro tem, porém, uma senda. 
ab)rta que lhe cobrirà o nome de gbria. e o 
rec;>~menda.rà Ms posteros r,s mniJ remotos; é 
reaLstu·, é fazer tlaquellas pr Jmessas, com qu~ 
S. Ex. adormenta as quei::tn' e aeeu•a~ões da 
op~osiçilo, uma r~~~ida.dG; é fazer ~om q~e a lei 
se;s. uma cJusa. serra; que ,o mer1t0 ne~t~ pn.iz 
não seja um.desprotegido e um entoítado qne 
1~ tem p::tdrinb 1; é fazer, , rnfim, "oJm que o 
the11:>uro nlo sgja este t~nn•l de DanaidoJ que 
se enche do a~oa por um lad:> e despeja pelo 
ou,ro. 

A economi:~- só não .é saiBciento . · 
?<fas quer o nobre mini;tro sabor como um 

povo em eireumstancias l}eonomicn& melhor !9 
qU!l 48 llOSSS.S,: tn$.S circunlstanciil.B fiuánceirM 
i~ua~s conseguiu rastab3lecer o seu credito~ 
Foi c:om ~economia. O povo itali1no com-pro
rn}ttldo por despezas, que niio ha patriotismo 
qu~ reco~~e, nem pr-~v1s'les que possa conju
ral:-a:s; por desp~zas com a grande obra da sua 
unificaçã.o .e com a def~sa de seu territorio 
C?ntra ~ s in.vasã:o doa eetran:;eiros, achou-s3 em 
sttaa.çao tal qu~ n~o podia. a~r conjo.r~ a. ban..: 
carota. Os eatadtstas de ambos os p:~.rtitfoa 
.votaram-se a ~ma. eeonomia que os eseriptores 
íraneezes quali:fica.ram d3 sordida; mas economia 
q~~ d3ntro de poucos an.nos permittiu -que a 
dinda_f.Jsse ratrahidaem um& grande - soti:lma e 
·_O cred1to _do Estado s~ r Jstabclecesse, de ml>do 

qu~ tornou-53 qusai futo o cambio, &Uiviando 
o tbesouro da d~epexa eno~mc qu2 ta~s oscilla.
çõzs sempre prodaz:!m. 

Aqui c.Jmo é recebido este eystema! Um 
homem que està conquiste.ndo a admiraçlo do 
pa.iz, que se bate todos os dias n ~ata. tribuna: 
a favor do thesouro, que ve1n esclarecer o põ~.iz 
com a sua palavr:~. s3nsata.; como ve remu
ne:·ndos os seus esforços patrioticos que de
viam merecer o applauso e o reap~ito de todos 1 
Vê rajeita.das todas as sual restrioçGcs de des
peza•, pisadas aos pés e até escarn~cidas! 
(Nao apoiados) . . 
De~ejava. que o uo'bre p1·esidente do conselho 

dissesse á ca.mara, ainda que de uru Ulodo 
generico , qu~es siiQ os meios que o seu 

.. mustradQ espírito lhe sugg-ere p 1ra conjurar ·a crise financeira com que o paiz esti 1l. braços 
h:-o. muitos nnnos. Pens1 o nobro mististro que 
é possiv~l qu3 oo e~ercícioo continu~m a. s~r 
liquidados comdeficirs, e que o paiz haja p;;r
di.lo a n~ção de pa.gat• divid:!..'!, a. níio ser con
trabindG novas dividas 1 D !S 'java qu.e o nobre 
prosil •nto do con~elho dissesse aos pobres b3o
ei s. qu viv !m na~ províncias por onde não 
pa'<S& Venus e onde não ha.astron :mos qua a. 
observem , qua83 sã.o o' seus planos financeiros, 
porque S. E•h1 de tel-es. 

Quer S. Ex. reeorrer ao expediente dG nov:~a 
emis õ >f5 de pa:~el m?Sda, e sendG assim a.cba 
.que não e já te:i!po de vir pedi\• m ' lOS á ca
mara 1 Q 1ei• S- Ex- aontt'ahir emprestimos in
t~rnoa ou externos~ Si sito internos; a que fica 
então redudda a part ~ do seu programcn3 rela
tivo à converSãn da. divida.~ E pens1 S. Ex. 
que a industri:l. brazileira não està jó. de sobr& 
sa.na-rada, que ha ainda a lguma • economia., que 
tenh:un esca.pado á rêde do fisco 1 Si são_' em
prestimos !'Xternos, pensa. S. ~X. que _nãO se 
tein gasto amd \ bastante o credito d~ pa.1x pa~a 
ir outra vez aos merc1d1>8 estran ;e1ros p>dtr 
moeda para parar defi.cits annua.es, constantes, 
repetidos e eternos 1 Podia lembrar ao nobre 
ministt·o o e:tpediente dos im~ostos; mas qual 
ê a mat~ri~ q~te t~m escapa~o â a.vid~ do 1is~o1 
E depois, como trlbllt(l.r ma.ts a nova mdustrUJ., 
si eu~ já eh egou s um ponto tal de dee, a.labro, 
que o proprio governo veiu á ca.mara indicar a 
necossidado de. reducçlta dos direitos do ce.fé ~ 
.Pensa o nobre ministro qoe oa dep11t.adoa que 
representam uma zona immensa do p~~>iz , -onde 
não ha. cafê, sa resi.~narão a ver QSte a.llivio 
em um !16 gena~o de producç§o, nlo sendo 
aeompanbad? de igu,ll allivio· no auucar e no 
al~odio1 

O or:\dor suppunha que o paiz tinha o:. direito 
da sa"oor desd ~ jã, si não todo o so~rredo no 
menos uma pa.rte do segr~do financeiro do nobre 
ministro .. _ 

O anteces>ar de S. Ex. dh; e q~e queria re
duzir Q divida p_11blica e fazer ll. conn·ralio d;lll 

_ apolices. -
Mas com que meios ~ Pergnnlava-a~lhe l1ll 

camara . 
Res.lmP.nLe ningu_' m póda p:~.gar dividM sem 

ter dinheiro; mas S. E::t.~ :res;>andia- pelas 
aobraa · do' orçamento-e o nobr ~ presidente do 
conselho r epete a mesma causs.~ Ma~ isto é 
seri1> l 
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Pois aquelles que tem nas mãos os cordeis d• 
bolça do thesouro poà.P.m vir dizer aos repra
santes do povo «cu hei d~ r~duzir a divida. p-,Ias 
sobra~ do orçamento» quando todos sabem qu~ 
o orÇ~~mento já. trouxe d~ficit e que quando 
sahir da camara o d6(icit ainda. hâ de s~r maior 1 

Tambem fazia pnrte do programma do nobr e 
pre.;idente do conselho, n ao como arti ·~o, mas 
clausull s~l11ta.r, que não deveria ~er pret"lrid.a, 
a. economia dos d\nheirJs publicos. Ora, o ora
d or eatá hab~tuado a ter o nobre presidente d~ 
conselho n~ contn. de um h omem muito serio, e 
a p:.llavra. de S. E:.:. tem para o orador immens:> 
valo1·. 

Entretanto pede licença pa.ra per ·~un ror a 
S. Ex. si gracejava quando d<s •e bto ! Pois 
o nobre presidente do conselho falia em econ :
mi.a. dos dinheiros publicos de~Jis de te!' em
pregado a sua infiue•1cia para que o aenad'> rca
tabelece>s~ a emenda. que tinh:~. ~ido r ejeitad:\, 
legaliaando a d ·ap~~s. eotnphtamente illeJald:~. 
oreaQilo da. bibliotheca. do exercito t Si o nobre 
pre•idcnte d·Jconselho entende que a verd ule do 
orçamento é, na phrase de S. Ex . . a p dra an
gular desh systema ; si o govern~ tem o direito 
de crear de<peza.a pe<manentea, de crear empre
gos, mnit::> embora uteis e vantajosos 1 

E', p~is, con: essas eeonomi:J.s que o nobre 
presidente do conselho quer conseguir sobras 
na receita. para amortiz~r o de{icit. pan ~~u
zir a divida public.\ 1 Como pro1a d•JS bons d 3se
joa do governo n~st~ pont.o, o governo continllll 
a conc•<ler a•;osentadoriae. 

O nobre prasidente do conselho dissera, to
mado de grandG horror por este. a.bu10 na con
c'ssio de a.··osent3dorias. "< Eu, como preai
dente da B:J.hia fui" assa.lt·.vio; uns queriam aoo
sentadorias para fica.rem eim·~hs pensionistas 
do Estado e occu :mrem outros e.:u;.JregOs; .utros 
--queriam a.p~aentadorias pa.ra. enco.iurem nos 
se11s log-o~.reJ novos pretend~ntes. Ora, nenhum 
membro d1 oppo•içiio éons~rvadora protestou 
contra. esta accusngão formid,.vel, pol'que es· 
t.wa claro q11e não ·eram os conservadores da 
Bahia que tinham ido pedir a um presiden!G 
adv~rs~rio o &.vor de a ~os ntadorias ; eram os 
amigos de S. Ex. que o a ;Jerta.vam. 

O Sa. PD.E.tn&:n·z no CoNsELII:o : - Isto é 
de todos os tempos e de todos os partidos. 

O Sn . Zur.\ : - Eu posso varrer o. minha 
testa~a; não pedi nenhuma. apnqentndoria ao 
Sr. Visconde de Paranaguú.. (Apoiatlos ; ha 
out>'ot apartu.) 

O Sa. GohtEs DE Cumo acredit11. muit-. 
ne•sas declarações do nobre deputado e elle. era 
inutil p:~.ra si. · . . . 

Mas a questão é que S. E~. resistiu; no 
que cnmpriu o seu dever ; e o orador acredita 
até. sem mallcia, que fos•e e•sa uma. da~ causas 
dsquella frieza com quG o Sr. Visconde de Pa
r9ona·ruá. foi despedido da Bahia. 

O Sa. lLI>EFONs:> nz AIUUlo : - Nlo 
apoiado. 

O Sa. Gor.r1es Dll C"-'1'11.0 respondendo ao não 
apoiado do nobre deputado pela Bahia, diz 
que, tendo p ~sado pela. Ba.hia poucos dias 
depois .. da sabida. do SI.' . '·ViBConde de Para.-

~~uá, e não vendo 011 1·;:~~ tos das festas com 
que os administradores daquella província são 
despedidos, inda.gon po~que moti...-o o Sr. Vis
conde de Pa.ra.nag uã. não tinha tido aquell~s 
manifeatal}ões ruidosas com que o patriotismo 
bahia.no costuma sempre mostrar-se nos mo
mentos solemnes. 

O Sa. ·I LDEFON::lO I>El ÁR.\U.ro :-Pelo con
trario, t ~ve nma. despedida expl ·•ndida. 

0 SR. VISCONDE D:S PUAN.IG-OÁ ( presitlente 
d.o coiuelho) :-As provas de consideração q11e 
recebi lisongeram-me ba.sta.ntG ; nil:o me j •1lgava 
com direito. 
' O Sa . CA:-."r1o :-3. E:s:. foi acompanhado 
por muita gent' e por muitos conservadores. 

o · Stt. GOMJ:& DE c.~STRO diz que o nobro pre
sidente do conselho não tem razão para fazer · 
cabedal disto, antes devia. ficar or ; ulhoso por 
esse resfrbmento de enthusiumo, tanto roailr 
quanto ell · p roveio d e ter rep'!llido o aSISôl.lto 
das aposentadorias ; tuas pergunt<~. e pede ao 
nob ·e presidente do conselb.o que receba. a sua 
perguntá c~m a gcnorosid •rle quG o diati ~tg-uo : 
S. E::t. estava em posiçao de exercer essa se
veridade, negando de um modo geral aposenta
do ria aos empre:rados bahia.nos qu.e a solici-
~vam7 . 

Niio tinha. o nobra preaid lllt l do co na ~lho 
dado o e:t·lmplo funesto; recorr.\DdO a ea~ 1 meio 
para ·pdvar o -pa.iz de um: l)om juiz ; não devia; 
actuare n S. E~. o pensam~nto d~ qu.a den tro 
em pouco tGmpo t 1ria Je ch:unar para. seu col
l:~ga na past ~ mais trabalh.>9e. do minist~rio, o 
nobr : d~puta lo [lO!.' Goyaz, cuja ~aulc é motivo 
de satisf' Ção para todos qu · o conh;c ·rn '? 
(Riso.) Ndo ~ontava ,jà com o ncbre ministro da 
n;; ri· ul tura, que si tosse permittida a.o orador 
o ma com ,aração sô.propria das moç s , dizit~ qu' 
viceja como uma. rosa. promgttendo larga e:tis
ten.cia. (H ilaridade.) 

O minieterio t lm por chefe u m invalido e 
outro inw.lido n·• p rim•ira. pasta da. adminis
tração. O or .. dor aprovei ta o ensejo para render 
m!I.ÍS uma \'ez a homen ~em de sen r ·speito a 
um homem que por mais de um motivo é caro 
ao nobre p rasidc nte do conselho. 
Qm~ndn o orador v~a nas rua., da. ci.lade um 

velho, .C><bGÇa br a.nca, p:uJs:> tardo, arrim">do 
a um b~st!b em procu1·" do supremo trib:.tna.l 
de jua\iça para cumprir s 'US ::! Ugustos de,·eres; 
quando o orador via o Ba1·ão de Montaerrate, 
e~eiDplo de virtu:l.e pal'a -e.~ta ;:oeraçlo que se 
abastarda, veni•deir-<~. reliquia d 1 um passado 
que já não volta, (muitos apoiarlos) o ora i.o~ 
pedia ao sog~o a condemnação do gr·nro. Refere 
os f~ctoa sem resqo:icio de ahão política, mas, 
os e:xemplos aão mâaa.E' preciso que o thesouro 
publico encontre gua··das zelosos, não ar111a.dos 
de pahvras convencionaes, mas dispo3tos ao 
cumprimento de deY'&res. . 

O nobre ministro da. agricultura f~z uma 
via~eui à Europa p.}r conta do goverJlo, !oi 
proeur'\l' luzes sobre os syslemas penlt~ncta-

. rios. Ha muito~ trab1lhos importanb• sobre o 
assumpto, e cous.~ escrii ta." i or · m •6tre' como 
Tocquevill ·• mas o goy mo que!'~n:io aprovei-~ 
tar asrari~làma~ h abilitaçõeq de S. Rx. man
dou-o eatudu esta especialiJade ; maa o nobre 
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ministro recolhendo-se "'patria dl!.ndo ap•na.s 
·con'ta. do >eu trabalho em um luminoilo rda~o~ 
rio 1uandaram~no repousar con dignidade. 
po~que ·estava inv11.lido. O repouso teve. um 
gra.nde m·,rito, ~~">ti t~:~i u a. 5aude pr:ruida a 
S . Ex., e ao Esta!l.o um antigo servidor. O 
orador poderia repetir o vcr.>o ào poeta.: 

Utl nou"el homme à tl~oi renait et recom~ 
mence. 

O orador não póde. d~ ixar de voltar á posição 
da. e::~:~dissideneia liberal em freut~ de~te g~ 
verno, pÕcque tem diante de si autoridilodes im
vorts.nt !S do partido li'bera.l envobida.s nesta 
grande questão de dignidade política e pa~b
mentar. 

O í!luBtrado aeD.D.dor pelo Rlo Grande do Sul 
dizia ao ministerio pasudo: " Nego-vos e meu 
apoio pot•que não tendes a confiança d,;, meo 
partido, porque não quereis execut.o.r o s~u 
progrn:mme., porque manlcndee a política.· da 
mercia, porque o governo é uma. ofllcin:~. do 
trabalho . ., A Sll:l. voz. eloquente era repetida 
na c:J.mara por seus ami <r os e pelo 11obrc 
deputado por Minas; m s o -or::dor ·perg11nta a 
todos elles no seio ria a lnisa.de, abusando d:l. 
liberdade que lhe conc~dem, c$te governo é 
ofiieina de trnbnlho, esl : ministerio é presidido 
pel'l chefe de vosso partido, podeia f~zer 
t•oforrnas libet•aos ~ 

. A's r~sroo>ta.s affirmativas de alguns Srs. de
putados o orador ObS<!rva. q1le é justamente o 
qu3 des3java. ouvir, para ter occe.sião de dize1· 
que si os qu~ 11poiam o governo são 'homens 
praticos _e não se contentam com p~ln.Vr.)s. p or
que negaram apoio ao ministerio do Sr •. Marti~ 
:íilio Campos, que não t·ecusou syste:na.ticamento 
reíorums, e apenas julgava. que no prazo ordi~ 
nario dos trabalhos legislativos só ao podU. 
tratar das bis annl.lli-S ~ . 

Si os nob1·es d~puta.dos s~ coritêutam só com 
palAvras, observa. o orador , ~mo po:leru estar 
satisfeitos com~ pabvra.s d ~~orad~s do nobre 
presid~nt~. do cons~lho que n~m ao menos tom 
a. franqueza do sou antecessor~ 

. Res;:>Cndendo a. al;uns apa.rtas, o orádor d~-
clua que nin~uem tem o db•eito do escolher 
os homens po!itieos p la bellesa l'hysica. pela: 
amenidade da phr<lS1 ou pela. habilidudo de 
illndir as difficlllàades . Son1'1r a a~reditou gue 
oa homens M prendiam tlns uo~ outros nas ra~ 
triõea da:politica por idéa.s e principies o .do 
por qualidades propr!amenle individuacs, mas 
o~ n.p'll'tcs, que lhP. dão, o conv~neem do qne 
estava muito fóra 'dn. monta liboraL 

nas cicatt·i~cs o numero -d·~ eombàtes pela. li~ 
berdad~ . e, tendo síJo imposto 3. corôa., tinha. o 
dú:eito de pedi1· â. C(l.mn·a. o sen_apoio, porque 
é preciso que se saiba qu~ nesta pai:t é na. ca.-
:ma.ra qu~ s~ conquis~ o podeJ·. . . 

Pede o or.1dor pe~:nussão ao nobre pres1dente 
do cons"lho p:~.ra. prova~ a pbraso de que uson 
-foi im1)oeto ;i. corôa. . 

Foi chamado para.· orga.uizar o 1niniat~rio o 
nob!'c Visconde de Parànag11á, e S. E:s:. teve o
praz ·r d~ ouvir a. ra~o d:1. preferenciu:: era 
delegado dcJ 81·. s~l"9.i\'a, tinha: sido leal á poli~ 
tica daquelle estadista; er11. portanto .. o conti
nuD.dor natural dessa política. que tinha mcra
ciào a.téos a ppla.usos da o[lposição. 

úra, nas mesrnüsimas condiçõea, senã.o em 
inferiores, estt.và o ·sr. Mãrlinho 0.'\mpcs: orli. 
o delegado elo m.inisterio Sarli.iva r1n uma pro
víncia tll:o impot·tante como e & da Bá.hia, e, si 
pelo resultado se póde apreci&t• dà li.berd •de das 
urnas, é -for~ coufessar que foi mais lie~ a.o 

. prt>~r~mJ.Ua do ministerio. 
l\ln..s sobre lod:1s estas conlições de igual:lade 

o oonselheiro M •rtinho Campos tinha. uma. pc
si<}âO de c:l.p::icidade: er.~ presidente da ca.mara. 
dos deputl.\dos e se ofi'er~ci:l. naluralmenta à 
escolha dn. coroa., p~rqu9, dada. a igoalda.de de 
circumstancias, tinha por si a indicação dt~ 
parlamento. · 

Pois b~m; qu:mdo o nobre Visconde de Pa1-a.
na311à disse é. cor oa qu~ o·Sr_ . .,M2.rtiuho Ca.mpos 
er~ o indicado, esta indicação respeitosa foi re~ 
cebid~ com um longo prazo. · . 

Da sorte ctue a<l uelle distinct? p~lamoritar 
era batido de um ladl peb cl~itor dos ministros 
e abi!.ndonado do out:o !)el:>s s3us antigos com· 
panheiros de lnta. 

Elle morreu peb mesma razão por que vive 
o nobra p1·esideute do conselho: não tinb.a: p~t>
gr:a.mma., e o nobre presidente do conselh., tem 
o mesmo pro3'ra.mma. 

Entretanto elle não morecm o a.poio dJs seus 
a.m.i;;-os, e o nobre presidente do conselho reune 
a unanimidade de1les. 

Os philosophos P.st.ão semjl l'& 11. contestar a. 
e::ristencir. d~ um ente myslerio 'O, de ama crea~ 
çã~, quo ninguem vê, maa que todos· sentem : e 
a fortuna.. 

Ha homen~ que têm umn carrúr<~ bafej:loda.; 
como quQ vlio por si, sem o menor obst1cub, 
conseguindo tudo quanto deaojl1m. 

O ex~prasid 1nta d!l conselho tinha uma fé do 
officio revista e elo;;iada em or<'lom do diD. por 
todos ·oa generaeR do Fen pa.r\Ulo. Eutra"Va. nas' 
que~tões por um rn. -do poucn agradavel, podia. 
ser ru~e, m:ts llãG dei:s:&va da ser Trs.nc!>; m&s · 
foi Q politico rn.ais _infeliz q11e o orador tem 
visb. · 

O o1•ador níi.o quer com est:t.s po.lavi·ll!J oifen
dor o illwstre presidente do conselho, qne é 
flllw do-seu me~ito; .. mas é fort.a. confessar, que 
S. E::~: . é de uma felicidade G:!t\raordinaria, em-
bol'l!. merecida. :-. . 

O nobt·e p1·esi.deute do con.selh? v:~ i. em mar 
de ro~as, não ha tun csch.,p:> que .se levante e 
vã de encontl·o sua. b~t·ca ; o nobre presidente 
do con~elho g-:Uga. todM as P'sições sem o menot· 

Foi imp:>~to ã corôa. c cimo. uma. necgssidade 
que ella. procurou evitar, .mas não conseguiu. 
Governou' cinco meztn sempre ~mba.ra.ça.do, :sof
freudo o·ea:rcasmo de uns e a tolera.ncia _ d~ ou
tros •. que era uma. ~usa m3ou triste · 
-~e m.m. 

O nobre ex-p~eatdent' do conselho merecia 
outra. sorte; era. um solla.do que podi:1. mostrar 

'/, ' 
. •r 

re"Paro, sém a menor observação, cercado d& 
estima de. ~us amigos · e do respeito de-seus 
adveraarios; o nobre presidente do conselho, 
que . ap,ia.va o ministerio pâasado, que 
cahiú com elle, foi . o. seu aueeessot· ~ o seu 

·~rif -pí'eside_IÍ.té -do conselho, em~ 
fim, vem a.nte a. mesma caroara que dC!rri'bou 
aquelle úiinisterio, r epetir-lhe o :moamo . pr~ 
gramma, e a :maioria liberal· unanimemente o 
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aceita. Póde ser quJ tudo is~ : soja muito loslco 
quo s~ja -muito cohercnte, que ~eja eate mesmo, 
o sys~crlla., mas cem :lS idéss vul:;:u,:cs {!UC o 
orador rec~beu e conscrv.t este pr.:ccdimeuto 
nito póde ser fa.cil~l<mto o~plicado. 

'A oppos·içilo consm:-vadora n!lo tem ·difficul
dade alguma : rac.ebe o nob~c presidente! do 
conselho, quando vem :i camlra com aquelb 
cort-~zio. ctue lhe deve, e si promove agora este 
dcbat:, é porqu 1 s1he que está par:l.' perd~r 
S. Ex. de vez, visto quil o seu or~.ame:1 to está 
qu~si concluido . 

Respondendo · a u:n ap:u·ta, lembra o orador 
que o goyerno em i Si7 tinha uma cam:1.ra 
unanime, que o p:.rti:lo cons ~rvad:>l' estava 
nclla perfci~:nante repres:!nt:\C:o ; Cl A 5 de 
JanGiro passou sobro· esse pn.rtido o carro J c 
_Ap,Ilo; o pod~r moBtrou. qtl~ era poder. Abriu
se de novo o p:u·l:l.m~nto 0 u •;JD uma VJZ elle 
:ilii teve, porque 3o quJ podiam romp~r as 
malh:!.s o vir sar :.1ui o écho dJl.i:l quei~as dcss~ 
partido, foram expellidos,porquo or:un de mais. 

O partido cons~m1dor, porém, foi severa
mente vingado. Poo.co tempo de .:ois um no
bre repNs" ntante do Rio Gr.<ncle 'do Sul vi!l
gaY"-.:.0, lançan:!o e:a ros~ a esta m·~snu maio
ria. uma qunlitica~ão, que o o~Jdor nilo rc,:elo, 
mas d~ que todos $~ I'CcordD.m. Elle mós mo 
levantav:J.-s~ :1qui c di:da que cllc, sim, reprc
sen~ava o r-:dz, porqu ~ e~n d·lputndo rlo to:npo 

. da epposiç:lo conscrYa-lor.l, que os outros aqni 
esta."i'am po~que o poder c o po:ler, e contou 
nquelle ·des~stt•e que succeleu ao CMJ'O de 
Appollo, quando foi e:llro~ac a mãos inex) o
r ientes; nada resistiu, tudo foi qu~imado. O 
p~rtido coaservador er:~ Yinga·~o. 

pa:-a estar satisfeito, mas julga que elle não 
ficotl nr:m esta D.indo. hoje muito satisfeito. 

DesJjava. ouvir umA p:>.lavr:~. sob:e esta po
litiCA de dar substituto a um govarno antes de 
morto. (Riso.) O illu~tre deputAdo pelo Rio de 
Janeiro re·:ordou quo Luu XIV s_ó demittia 
minist t'O.> e:n dous ca.sos : primeiro, si o mi
nistro morria.; se;;undo, qu:l.ndo des:l.gT:ldwa. a 
1\Imc. Maintenon. 

A pdm~il't>. fórm:l. do dn nittir csbi usada en
tt·e nós, po:·qu'' a inda bojo leu uma ot·d ~m do 
diJ. do ~XDrcito em que s~ t::anda dar búxa. do 
se!'Vi<;o a um individuo, ;.:or mort?. 

P ar ~ unt.::l a.os seus o.dvcr s:ú·,os· si cstlio satis~ 
Í3i tos com cstn CJ'dC!ll d~ CDUS:tS, si CStà no po
der o cltef•J, os pr:meiro3 home ns elo seu par
tido 1 

Tendo respos ta affirmatiYu, p1rgunta niuda 
si o Sr. Visco~1de d~ P:trnn~;u:t é o ch~fe do 
pal'tido likr:l.l 1 

VnE> :-E' u.n <los ch·"r~s. 

o Sn. G:>~!ES DE CASTRO entende (l ue em um 
partido ha. um só chefe. 

O Sr... IG.sAcro MA:I.TI:>S :-Qual ó o chefe do 
partido conservador .? 

o Sn.. Gmu:s DE c,~;;Tao dcc!ara que, quando 
int!:lress!l.r a orJe:n pablic:1. saber, S. Ex. bo. de 
set ayis~do; ago~:. tem o dirQito de pc~2·untar, 
porque intet·~ss..'l. :i orJem} public::~ , poÍll u ma 
d:ts ra:.<ões de negar-se apoio no ministerio pas
sado foi de n:io cst,_r ropre$cnta:lo nelle o mi
nisterio lib~ral. 

Deseja saber :.i este governo é uma officin:t 
dJ u·abalho. 

Dechra qM o Sr. ministro do. a.g-ricultura 
acena com :1 cabeça dizenlo que 1!. O orado• 
tem lido no J ornat elo C o a~me1·cio alguns 
avioos de S. Ex., mas noto. quo isto não se póde 
cOilsiderar trabalho de um ministro. 

Depois o velho genernl,que dizi:l. que havia de 
morrer com a· bandeir.~ de seu partido, que 
arneo.çava. o sem\do de ir por diant~ com a sua 
reform~, acontecesse o q ué AContecesse, era 
des;:edido de uma maneira um pouc.o myste
riosa, porque nin::;-uerx tev} ainda a fol•tuna de 
b· a carb que o nobre presidente do conselho 
=dou pa.raa ·Ba.hia. 

Nilo viu ainda um plano, um neto d:~ admi
nist~:l.ção que revelo um systema que Bt<ja C!)n
trario a.o que séguia. o ministcrio p!!ssado. 

Porgunta si o gov!lrno está. posand~? com ·a 
circumsp~cçiio que de "i' c a o.ctual ~ituaçll.o do 

O SR. PustoEXTE DO Coxsllr.Ho:-E~S(I. carta. paiz. 
não mo póJe fnet• senr\o muill\ honra; pôde ser Acha o ll.obrc ministro de csttang-~il·os que 
publicada. · tem o p~azct· de coutcmpl:~r na cadoir"' :l. que 

O Sa. GollES DE C.\snto esta vendo que o o elaYaram os seus talcnto5, que os nossos hori
SJ·. presidente do con 'olho quer levar sua bon- zontcs politicos cs\ão cór de ros.'l1 (:tpoiado s.) 
dada a ponto de torn1l-o ooufideate dessa. oa.rta., Qu$ n:lo hs. nada que deva merecer a nossa 
c1ue foi mysteriosa. S. E:s:. desculpe insistir attençü:o ~.(Apoiados.) 
nest~ ponto, porque trata-se do uma questã:o O orador nad3. quer adiantar porq ·e compro
grave·: nfi., a~ póde despedir urn governo sem hende a enorme responsabilidade do governo 
que a na.çfh saibo. a rll;zão por que é despedido, no momento -F~esan.te, mas a. nogs:l posiçllo no 
como tau1bem nã:o se poden1 organizar minis· Rio da Prata está. tomando um CAracter muito 
terios por complacenc ia.. O qne é verdade é sério (apoiados) , e isto não pôde continua". 
que o Sr. Sin~mbLi dizia. : acontcça.,o que acon- Pois o paiz ha. d2 ser condemnado . em plena 
tecer, . a reforma sõ faz. p"'z. a Í!l.zer despezâ.s de g11erra ainda peior do 

VozEs :-E su.s teutou. que Do guerra., porque não póde ter firo 1 H\ de 
o p~iz rilant~r-se ero paz o.rmada até ~ua.ndo'l 

O SR. GoMES pz. C.l.smo diz que si por aua.- Pois neste seculo as rivalido.d~s que dividiam 
tento.r a bnnde1ra entendem os nobres depu- os povos da. península. ainda. hão de pet•ma.necer ~ 
tados quo é oa.hir com elb. (riso), o Sr. presi- O que se quer com aquelle povo, o quo quer 
dente conselho então e . • :antou a baod~ira; mas elle d e nós 1 
si sustentar a b~ndoira. quer dizer, como de 

1 

O Bra.zil não lhe pede senão quo caminho n:1. 
:facto. IIUccedeu, pas:a.l-A a outras mãos, pedir senda.dü progresso e da lib3rd1de, que a.ca.be 
r eforma de chefe, então o ·nobte. a:t-:presidsnte com a.s luhs civb que o tem dilacerado; que 
dp gabinat~ ~ dG Janeiro tem muitlos motivos dispute comnoaeo unicamente na. n.:reM do pro-

V. [II,...;..52 . · .· 
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greaso pacifico, porqo.e .o.os ha de obriga.r a este 
1!3-critieio de dinheiro e de a~mamentos cus
tosos 1 

Mas si . istõ tem de eootiuo.a.r, Jl&rgunta: até 
quando! Poi$ :?Joquella brioz;~. provincia. !la de 
estar se;npre em sobresaltõ :t A nação toda. vol· 
tada pt~ora a<Juellc ponto do hori~onte ~ Pois 
nltc> é pOS!Iivel qu~ hajl). neste 1l&Ú un:~ csta.dist:?Jo 
que possua o segredo de pôr um era v.:: na.quella. 
roda qu1 está s1mpro a . :virar-s~ contra nós~ 
(Muito bel~>.) 

O orador e:ttende que ~c rer;lea o melhor 
momc:1t.o de d'lri mir as nossas <}U2Stões com o 
Rio da Prata, u:t. occasilo em que o Ps.I"aguay 
havitt iuvadido o territorio da Ropublici Ar· 
gentina. 

E r~ ahi qnQ se davêta ter a pro·r~it-ldo o en
sejo, e acabar-se CO!U isto, mo.s, infeliz:ncntP., 
a. nossa politica tem sitilo sempre· a do sentí
lnen talismo; estudamos a resolvemos sempN n.s 
que3tões não pelo lado prv.~ico, m <S pelo lado 
de um sanlimenLalismo que vai ate o ridiculo. 

A Inglat~rrs tão citada, mas unicamente no 
palavúo do eí:ln>titucio.o.al, nunc:. se meto .em 
q uest.ão dessa ordrm que não lucr~. 

Ultimamente r~ceio>a que a Ras~ia aca.b:LSse 
de despoj~~ot• um moribundo, entrou elh corno 
protect.ora. d~uelle ftillido que nunca acaba de 
fallir, d(l.qu!:lle morto que nun~a. se sepulta; 
mas foi sGmpre ficando com um pedaço delle ; 
foi sempre chamo.ndo o. si a Uh:~. de Chyp-re. 

Fizemos uma gu~;rra que JlO$ devorou o me~ 
lhor de nossas forças, juncamos as cam]linas 
do Para.go.~y coro as oss \das d03 nossos bravos, 
fomos allia.dos ticis dn.({uel!a nação qu'' con~ 
ttibuiu com muito poucos cbmentos parll. a 
luta titanica, c quando s~ acabou ossa. .luta, 
9._uando deixamos innnida, qu~si morta. a repu
blica. infeli~, tínhamos fei to com que os nossos 
verdadeiros advccsarios tivessem· crescido em 
força c esti l'~sscm habilitados para nos desafiai" 
o pôr em p~~igo a no;;sa palria.. 

O or:l.do-r não entende nadà.-de guerra, niiC? õ 
do Rio Gr-,Lnde a tem :1. fortuu d~ ~or obrigado 
a sab2r dessa m:>.tiria ; mas é neees!lllt·io que o 
governo rea, lvâ por 11~ ve1. este a\tado de 
cousa~. 

meiro · dever amparar os seu~ p~;,tegidos c a.:fi
lhados e escolher em· uma llst1 de 15 ou {9, não 
o que se recoru.menda pelo sa.j)er, pela antigui
dade no serviço, m:~.s aqnelle CiUe tem melhores 
padrinhos o empenhos; o governo que sacrifica 
o interesse de Estlldo·a demorar par mais alguns, 
di'.ls a sua. pas5agem p~la.s · regiõas do poder, 
esse é o verdadeiro faetor das ruínas publica.s, 
é o verdadeiro inimigo do Estado, é o v:erd"eiro 
inimigo das inatituiçõas. 

A camara. ·conhece a historla moderna da 
FranÇll. • .A.qu,31le povo tão gum•t·eit•o, ma.s tão 
·impaciente, deixou o re,gimen da 1·e:\lez<~o peL.i 
rep'l!blica e depois deixou a republica pelo im
perio. O imt:erio ce1·ceou-lhe toda. a liberdade , 
inventou um meio que ers. ama seducçi.o parn os 
espiríto3 :widoij de novidades, o suffl'agio uni· 
ver tllll, tor11ou-se respons :tvcl perante o povo, 
e tinha ministros quo só ernm respons::~vcis 
pe~~nt~ clle. 

A nação foi sofl'rendo emquanto pôde, foi 
conquistando uma ou outra liberdadesinh~,seja
lhe p~rmittida a l'hras) ; m:.s o govern:> lem
brou-sJ um dia. do :1.cender de novo o facho d:l. 
gu~rra, quiz. chamar sobre o segundo irnperio 
M glori.cls do priiMiro, e qut~ndo suou a trom
beta, chamando os f1·anc'z~s ás ar.mas, d'abi elles 
gritav-.im nas ruu de Pariz-a. Berliru,â Berlim; 
b.a poucos mezes el'J.n1 ~oldados ele Guilherme, 
.o.ov" e >nqui$t!l.dor que vinha vingar a raça do 
n orte contra a rs.ça latina . · 

·Foram os seus gcneJ•aes que percorrar,-,m com 
:1.s su:1.s hastes as· ruas de Pariz; e sabe-s.; q11anto 
fOi dOlflrDSO ãquelle pOVO este Cllpricho ae Utn 
governo que nil:o procurou inspir:l.t'-13~ nos S)n

timentos _da nação. mas nos corrilhos q_ue o 
cercavam: 

O Sn . LouR"&ri'Ço DE ALBOQU.tnQUE {ministro 
cleestrengeiros):-0 gov.erno do Brs.zil nio catti 
ne~s3 c:l.so. 

o Sa. · Go~u:a DE C.\STno:-As observações 
que faz, ma.s de um modo polido, foram feit:i.s 
peh po.lavra mais eloquente que a Fra.n((l\ · 
ouviu nos S91lS dias de z.tllicção. 

N!io ccnaurarà o nobt•e presidente do conselho 
ai não disser · jlalavra a ~ste resp:lito, é uma 
quasli>o quo lHtà pend~nte. 

Si a nO!II\ diplomacia,po:êro, nauft•agar JJeEta 
questão, si não tiver o talento e a (ortaná de 
conjurar a· guerr-.1, nil:o tem duvid:~. sobr3 o 
res11lhdo ti.nal da lttta, porque j:i.àemos prova 
de pertinaeia invencível quando o dever n01; es
timula e o patdotis1ne nos alenta·; mas, si cori
tr::. as noasás previ~õos, ·que são as da todos Os 
_pi-triota.s, a nossa diplomacia tiver de naufra.- · 
ga.r, não sab a si o nobre pre1iden te do eonsa. 
lho poder& dar conta das instituições que 
~ntemos e c;~ue juramos até hoje. 

Não sabe &1 S. Ex. poderá dizer aos ropre
se~ta.nteg que hoje se calam diante do _primeiro 

Er.l. Thiers quem da tribnD.ll. fl'anccza previa 
os resultados d~ luta e os. ministros dizit\.m-lb.<l · 
:L mes~ cousa . q, ue ac.tba. de dizer · o Sr. nii
nistro dos neg-octos estr.mgairos :- não, o go
verno sabe o que faz, conhece as sua.s forç:l.s, tem 
exercito preparado. · 
· P ensa o nobre ministro que pódo dar .á su~ 

palavra o valor que ella devia ter em virtude 
do scQ talento e honestidade do seu caracter t 
Pens:. S. Ex. que a dii,Iomacia moderna vale 
hoje pela b21leza da phra;e1 . · . 

Discutia-se no parlamento prussiano o or ça-
m enLo do miuisterio dos negociós esh·angeiros 
e tr-a.twa-s~ de augmentar o ordenado d01; re
pNsentantes no estrangoito. · 

O tJrincipe de Bisma.rck leva.ntõu.sc o disse : 
-não me opponho, é muito Justo qtte elles te
nham melhores vencimentos ; mas não pel&s . 
ra.zões qne dão, pa1'a dar aos ministros ume 
gra~d<l rep~esentaçlo condigna. do pai:r, eUell -
po4em ter 011 vencimento> quo tiverem. os mais 
eleva.do3 · ou mais mesquinhos, que hie de ser 
semp~ Napeita.doa,. porque a~ naçllea junto das 
qaaes Gatão acreditados sabem que . a traz do 

· iuteresae da na~-sois os representantes de 
todaa as provincias, o territ()rio : :~acionai está 
intact.o. ~ · 

Oa governos ~~a não procuram inspirar-se 
na.· cipinillo publica, os governos que. seguem 
o~~ politieá de ante·aala, que têm·por, seu pri-
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diploiuata estâ. a. Prussia, e a traz da P.ru.ssia o O orador UC!!ta part:: està de :~.eeôrdo com o 
seu ere:iito. ' nobre ijJna1or p2lo Rio Grand<J do Sul ; e crê 

Q11e exercito tem o nobre ministro atr.:.z do que em uma gu~rra com qualquor das repu-
si pal':l. dar valor :i. sua pala.vra. 1 blieas do P rata, embora a m:u-inha seja. desti-

0 partido· _liberal ató _ hojo u'iio tem dad_o , nada a pr~star imt10rtantes serviços, catre
execução á.let da. eonsct·lp9áo ; houvo um mt- . tanto o nervo d:L nossa. ag-gr~s~ão 011 da nos.;;:i 
nistroqu.e deilwuperderencour>ç.v!os pa.ra.uã.o · defeza. hada soro exercito. 
fazer obr~ nas ma.ehina.s, não ha. nem eaqua.- ! O Brazilnilo tem que luta>: com nm territo
dra, nem trans[lot'tes. Pensa o nobre mini;Lro [rio agreste e impossivel c~mo erA o Pm·a~ay; 
que a vastidão das fl'onteiras do Rio Grande do i (I guerL'&, si l\ houvesse, havia de ter movLmeu
Sul póde s~r coberta com meia duzia de be.ta-~ tos =is rapidos. E' necessa.rio quo o j>aiz es-
·lhões :l!duzido3 a. ca5co? ' . teja prev:!nido com os meic> necesearios, com 

Desejava que qualquer membt·o do governo exercito e armada, pa1~a que possa repellir ou 
dissesse si é e:s:acta a. notici:J. que o Jornal de agredir si for a iJiso levado. Ma.s em todo o 
C'ommercio transcreveu de um jorn:J.l de Mon- caso, o exercito tcrã. a missão· prinei1:a1, que à 
~YiEléu,dizendo que o nosso governo fretara. por a de não deixar a provincia do Rio Grande, que 
wn preço excessivo vapores· para conduzir carga t.ão digna é dos favores do governo, exposta a 
mistel'iosa, quG naturalmente não ha. dG sar de ser talhàda impunemente pelas hOL'd"'s inimigas. 
confeitos. .o governo diz que esti. acordado, mas franc a-

O Sa. PaEsiDE~-rE no CoNSICLUO :-E v. E:s:. mente o orador nã~ ~·ê n9 gove:no senão provas 
tomou isso a serjo? da. su:J. 11omnolenc1a. E por lBSO qu~ e,onfessa 

_ est:t~ realmente assuatado . O nobre m1n tstro de 
O Sn. ~O)t~s Dl!l C.Asmo :- Ora, em um pau: e;trangeiros ~Ube melhor de que o ot•ador o es

e em uma cp~ca em que nlo_ se podem ostra.- tado em quo está. o exer cito e a marinha.; G en
nhar cousas ma1s G3tupenda.s ntnda do que esta; tret.a.nto qu"'l ê o act.o do governo para me-
no moms?t? em que o ora'.lor p ' rguntw a; ~o lt.orar eSIIe eStado 1 · 
nobre m~mstro da fazenda s~ falia _v~ se~10 O orador s~be perfeitamente que estas cous:u> 
q~ndo vmha f:!llat• na r~ducçao da dtv~da pu- não se podem conseguir a~m grandes despezas; 
blica. com as sobras do OL'Çamento ; e nest~ mas essas d~apezas não sãodaquellas que d~ 
momento ~~u~ perguntam. a~orn. _ao or~dor_ Bl vem assustar um governo previdente, o governo 
~omoa a sor10 UIIUJ. nottcla dada. pelo prtmeu•o não tem o direito de allcga.r esse o.mor pelas 
JOr.ll.n.l d l. cMte ~ economias para deixar que tudo vã em a.ba.n-

0 Sa. PRESIDENTE M CoNSELHO: -Foi uma dono, mantendo-se no caminho da imprevi-
transeripção. dencia. 

o Sa. Go:\n:i de c.uTRO entende qae si 0 9orado1' va.i dar li? nobre ministl'O d : ~stra.~-
Jornal do Oommt:rcio uiio lhe lhe achasse im- getros uma. prova evtd~nte de -q':'e o mtntsterto 
port1 ncia. não a tmnscrevia aetllal tem tanto amor a economta como o seu 

• anteceiiSQr . 
O Sn. PnE&roE....,TE oo Co:;&&L!!O : -Mas é A c amara deve recordar-se, o ·nobre ministro 

completamente inexacta. de estrangeiros foi relator da commissão de or-
O Sa . Go}I.Es DE. CAsTB.O fol"a de ver que não çamento o tomou a si a parte relativa ao mi

foi perditlo o Lcmpo com esta fnaist~ncia. Já. ha nisterio do. agrieu~t~a- E' um trabalho quo 
a palavra do governo ; já se sabe que aquillo é honra ao nobre mm;.st<o. _ 
Ullia falsidade e sabe-s~ perfei~mente que ea e S. Ex. fez cór~es tmportantea; e, nao .con
lá ha. cpem infelizmanto ospecule com estas clis- te~tB· .com a luctd~?. da su:~. pal(IYra escr1pt , , 
sidencu~s e q11em deseje uma goer;oo., sem se vetu a1nda desta tribuna na b~nca~a conser·~a
lembrar que a guerra. ê :~. maeula mais triste dora, _c~mo que para co~substancm~or-so co_:n a 
da civilU.açw deste seculo ; porque o. guorra à ~ppostçao nesta cruzada _mfecun~a mas ~IOl'lOS:t 
a deatraição em massa chs vidas e dos capitacs, :t .ãvor ~os c?fres publicos, ve1u. da.qo1 p~var 
ó o retrocesso á. Bal'b:u-ia e uma carnificina. O' ate á evidencLa que de facto podiam e dev1am 
Ol':l.dor acredita. mesmo que o JoNW.l do Com.- ser feitos aquelles córtes; accusou o governo 
'!MI"CÍO, publican-do · a.quell:;>. noticia no mesmo de dissi!l!dor dos dinheiros publícos, e, emfim, 
di~ em que publicava. o mappa. dos territorios fez u~ d;scu_rso de tal ordem, que u1u membro 
contestados, quiz como que despertar 0 nosso d?- ma1or1a d1s~e ao ora~or ~m Lom de .confiden-
patriotismo que dormita, foi pc:ra acoJ•dar o ge cu1.: :-este fot-s~.! _(Btlartáade.) . _ 
verno, o lembra.r-lhe que é tempo da tomar _PO!$ o nobra mm1stro de esLrange1ro3 ~ao s_e 
algemas providencias. fo1. O nobr l deputado por Alngóns que tao bL'l-

- _ lhan temente tinha. proclamado a necessidade o S:a. LO?RENÇO DE ALBUQUI!I.QUE (muustro de economias era no dia sa,..uinte mims lro do: 
.ele cstranget:os) :-0 governo está acordado. corôa e as e~· emendais e;m repellidas, os 

O Sn. Go!llES I>E CAamo, respondendo a este setJJ amigos que o apoiam hoje lev:1ntavo.m-se 
apa.rt~. pergnut& quaes são as provas qua o go- todos contra o syatem11 de S. E:o:. Ora, diante 
verno tem dado de est&r. acordado. O governo dOBie facto, o or:1dor tem o direi to da J?Crgun-

- · diz que-oatã acordado-;- mas o qui! ó ce~rto e q11e tar. sem olfena& nem deacortezia : e seris. esta 
nlo se vê nenhum acto seu r l!la:tivo ao exercito; propaganda do economia 1 . 
pelo contt&rio ha constantemente baixas na O ·orador já.· tevo oecasilo do manifestar 
ma.rinha. o no exercito e neuhunia providencia 

1 
neste recinto mais ou menos esta m~sm11. idéa. 

se toma pa.ra. melhorar o estado da nossa. ma- 1 O plrt.ido liberal anda inventando .uma consa. 
rinha.. · - ' eha.ma.da. podei:' pessoal; em vez de-·nt:le~r os 
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ho:ncns q 110 ·devem respond "r pelas sWI.s fr~
qneza.s, vai atacar o principio monarchico 
incarnado na p ~ssoa. irresponsavel do chefe do 
Ests.do. 

Quc1•eis saber, pergllnta. o ora dor, qual 6 o 
unico meio de convencer a. ""n3.çiío ·d(l qne o 
systcma representativo é uma ve~d~de · e d~ 
quo a corôa mant<lm-se uo terreno neutro em 
que a constituição a. collocou de velar p~la 
harmonia. dos :;odcrcs ~ 

Quereis saber, diz o orador, qual e3se meio ~ 
Basta que os bomen:;, ~ubilldo ao podet·, con
setnm as mesmc.s ~pit;iões que su~tontaram 
na. opposição o que a e31.!·ad 1 de S. Chl'istovã1 
níí.o seja como a de Dam1sco por onde salüam 
Saulos e volt:lvam Paulo$. . 

Respondendo a Ulll apar te do Sr. millistro de 
estrangeiro;, decla.r<1. que si S. Ex. s~ mantem 
nessa coherench que o orador espel'.lV.\ do sou 
<l;l!'a.cter' então põ:ie <ht· a agrada v e! noticia de 
que o or~:~.mcnto não p!l.!lsad. com:> ps~tcu; 
mas c :l!!O acreditar nisLo quando se vb o 
senado, a supl'cma esper.inça que o alent:>, a 
votar de3pcz:LS não só ille.jacs, mas criminosas, 
jJ'ois tnnto importa a vot:LÇiio de fundos va.xa a 
compra de tcn·enos quG o llO'Jer legislativo nào 
aut3rizou . 

Est:i h:tbitu:J.do a. raspei t.~ r pelo s~n Lalento 
3uperior aquell~ illusLre membro do senado que 
disse-não 'basla ;,\legar que é iu •onslitucional, 
à preciso provar. · 

Pois então neste fleriodo, depois de um longo 
reinado de governo consti t,icional r epre.>enta
tivo, um chefe de \)artido d_t altura daquello 
illustre cidadão quer a p1•o;a. de que o governo 
não tinha autorização legishtiva·, qu:mdo a l~i 
não sahin destn c amara, a unica qu <l ln~ podia 
dar Cl'lg'Gm ? 

Qw.mdo a 1uglaterra lu\rwa.contra os colonos. 
o homem mais eminenta daquelln. étlOCa, lord 
Chatnm, di zb na c~mara dos eomtuuns e dcpoi.~ 
mi camara dos lord, : « Os colmJO> . têm razão, 
111io podem pa.so.r esta U\:ta porque nio a vota
ram, • e ó princi pio do povo in:;-lez qne só póde 
pagar impostos que:u os vota : mtt.s no Brazil 
dia.n te da co!lislio dos in toras> es, não são estes 
quo no.ufragar:n; s.'to as leis que succum
bom . 

peça os itlt]losto:; que :são neccssarios, ms.s faça 
votar na co:umissã.o essas despeZás alcunlu:le.s 
de l':lpNductiV<iS a quo ~Ó reproduzem d do(icit, 
mas doí:l:e q_ue a c:Lma1-a. v t~ , não u surpe as 
su.ts a.Ltt·i~·Ulçü~s consti~uciolla~s , faz311do· das
peU~os., obri;ando a camara a h'>molo;al-~s. 

Repete a:os n obres d~puta.dos que o honram 
com a.U<lnçãod; q-uenãoé digno.(mt~i!os»lto 
apoia:f.os), que não f:l.z CJ.Ue~tão de conserva
dores e liberaes; é questão que import:~o aos dous 
pa1·tidos, porquQ nem libcra.es n em COf1Serva
dores g;:vernam; p ; rque p?r este sy~tema só 
ha. como l'Qsulta~,o mystifi.e<:.dos e mystificn-. 
dores. 

O nobre oro~id3ntc do cons~lho esta collo
cado em um:i sitnação inv('j1-.:el, não polo aozo 
do p ·,dcr , (!U~ S. E;o;:. felizment·~ não cobiçà, 
n~o d~soje:, não qu~.-, não póde 9_uere:·, mas por
que está c~llocado na posição de p~r em prova 
o seu talent), :t su:\ i nstracção. a sua longa 
oxporionci~ M serviy) {lo r n.i:z:. S.' E~. v~ja qu() 
o p:liZ cstd. e:n u :ua r.itu.J.Çdo, senão a tnais 
difficil, u:nn dao. mais diffic ~ is que t~m tido. 
:;. Ex., qu~ teve o. l'D.~:~o for tum\ de achar com
tJ~nh9iros jovens c válidos, porque s.tê os inva
lido~ se 1·e ;t.ab-~hcem J.l"-ra :mxilia.l-a, ac.~be por 
um:\ v :z, não por palavras, mas por actos, 
c,,ro. . . o o;·~àor tem me lo de diz:lr a pala'l"rtt.. 

Ellc c tnai > alg11~m estão convencidos de que 
o nobTe pr~id.':nte do cons2l'ho nib fará na,.da 
do qu(! promett'!, I) que com e!lta su:~ aptid!to 
P-\~a am~in:tr as Lorm~nt~s. com as su:~.e ma
JÚ!ii'as tão aUonciosas, vai ~tma.ciando os attri
tos e lcv:mdc para. d\.'\nt.c u.qnillo qn 'l S. ·E-x. 
ainda não disse si e balsa, ca.nóa, barc:l ou a 
a.n tiga n:tu do Estado. E ntrctmto as co usas con
tinuam como vio. 

Assirn, por exemplo, levant<l.-M um c .nsor
vador. dess~saindn crentes, c quoixa-s~ a.S. Ei. 
d2 qu~ em tal partG f.'i violado.~ l·~ i, ta~s direitos 
políticos ouci,·is fo!'&.m couculcD.dos, e que ó ne
cassario punir <'S dcliuqnent~s. 

O nobre presid'!.llto do · c :Jnselho lcvant:-s~. 
diz qu~ isto n'io ostã no anim > do gov~rno, que 
03to qu3r a lei o que, si o f:~.ct:1 fó!' vcrda
dei1·o, :1. pun:çJ.o n:ió S<l far:l. cs[ÍCl':l!' . Mas ha 
um mez c tantos di:.a qu'l o nobN pro iàentJ do 

Aindu: bontorn o s~u illll9tra mestre. diz G • 
or.tdor . (re(aritldo-sc ao Sr . .A.ndrade Figueira) 
trilotando de uma. liquida.tlo banc11rb, diss~ ao 
governo : <~- vóa vos íelieit:l.is pel:l. entrad::. de 
500:000$ para os cofres publicos , mas esta. 
quantia já lá devia estar, e, si para aprJssltor a. 
sna en trada calcastes a lei, era próferivel per
der essa ninharia dianttl do resj)e'.to que ~ne
racia 3: lei para nlto ser violada.· :t . 

O .orador não es~bclec 1 u:na questão de con
servadores e liberaes, considera. que é uma quea
tio de vidá a morte para o pa.iz, .qul é neées
ll:trio ·fazer que. o governo cur:npra as disposi
ç~s que os .no~sos msiorGB introdnziram na. 
Constituição do I~np~rio. 

con;;clho est.i com o pod~r, o qual foi a provi
dencia que j!\ to~1ou 't Pois S . R:t. ha do eon
eontir gua :1. C..'lDJtl.!\ 1 se r~ti r'l com mai' um:~. 
illuslio 1 Acha que a. oslim:l. desta meia duzia de 
cidadii'os que estflo habituadosu vcner:U-o, não 
,-ate alguma c!lusa 'I 

0 SR. LoulUrnÇo DE 1\LBUQ:J.ERQ.U!: (ministro 
de estrangáros):- Mn.s qM l'eclam:~.çõ~s ft-
zeram VV. EE:s:. 1 · 

O Ss. GoMEs Dx CAsTRo admira-se de que o 
nobre mirustro de estrangeiros não 53.iba que 
na. .sua. I>ropria proviuciJI. tem havido mais dB · 
uma reclamação. 

O governo ub~· com que amor e recebido 
pela maioria. que n~o lhe .acha deíeit s e p~la 
minoria q u3 est:l. disposta. a perdo&!-os t~os ; 
venha, porem, 11m orçamento 61:ganizacb, com 
despeza. certa e varb.is detalhadas, e:ipondo o 
govern:> a. .verdadeira. situ.çã:o do thesouro, 

Pois S. EL não se ~corda. de que fe:o~ causa. · 
commum com os cons.;rvador.e s, queiundo-se de 
violencillõ alli t>ratir.a.daa ~ 

Pois ~- E:t. já ae es4l_ueneu d" estado anom.alo. 
em que SG a.cha a coma.ra do Eenedo 1 

0 Sa. L<>ulurnÇODI: ÀLBOQO&llQC!Eo(mi"istro 
de estrangei11'os) : -Perdão ; nlto .ha. ma.is ra:-
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clD.ms.ções em Pcneilo ; es tá. . tudo paci
ficado. 

O Sn. GoliiES DE C..1.srn.o sendo a este -respeito 
mais Íl'a.n~o. deelara. que não tem reclD.mS:
ções ,a-f~ze1· a res;1eito da ::vlmini~tração do. sua 
provmc1a. 

O actual delegado do g-uve~no ne ;sa. prJ· 
vincia não ó seu amigo, não tem com clle 
nem l'elações de cortezia ; entret;~-nJ.o deve 
declar:~r que esse dele;;ado até hoje não tem 
offendido a niuguem, p3rque tem se limitado 
a f&ZOI' gua~·do. nacional e deve-lhe ate este 
p ublico elogio. 
D~cllra que m. Cha-pada. o ch ' f e do pa.rlido 

conservador foi ~ictima de. uona teu!$tiva dl 
morl~ rccebJndo o tiro qu:~.ndo s~ r~tiràva. da 
villn. pnra a sua faz:Jnd:l. Não tem pr~cia.'io Ôl 
elogiar aqui o nmj<>r Araujo Co11a, porqu l ~ 
proúncio. do Mara.nhãn i à teve a honr.> de sa1· 
ad:.ninistrn.d L " ~lo nobrÕ· prasidentc do cons :• 
lho. O Sr. F~·eitas, actu 11.1 presidente da pro
vincia, apenas souln do meto, JJUnd?u im.m~
à iatamente qu~ o chef} d '3 policia tomn.sse as 
provid~ncias quo o cas J pedi:~.. Ellc é lib~r:~l c 
inst>ir-l-lhe !\ m:tiór confi:ut~a . . 

Ora, um adveraario q tle tem est' lin·ruagem, 
que Võm dizer ao govemo que não t~m qucix:l. 
con tr 11. os se as dele,;ado;;, p~r~ce que teU\ o di
l'eito de pe:lir ao govemo qu) proc )da a:~-s ou
tras provinciM com1 tem prvcedido lá. 

Autorizado, pQrtant?, p)lo nobre d1putado por 
Ser,?ipe, declara. que á um grande ridículo estn. 
enl\urrada de officiae:;; d:l. ~ua.rda n~cional. Isto 
nãE> póde con tinua~. (Apoiados.) Não hn nin
guom q'l ~ converta. em gen~~al um la.vr;~.dor, 
um hom~m pacifico que nunca serviu na 
g'lterra. Não se devem converter em genoraes 
h omens pacatos que anl 1m depJi3 a fardar-se 
e de ospncla :i cint:l. elí:posws ao· ridiculo. (Ri
sadas. \ 

Ped~ pel'dih a:> Sr. prêSident) d > c :>nselh~ 
por ter cccup:>do por tan to temp~ a sua· attou
ção. 

O Sn. PIU!:SIDEN TE na C (}<'iS!:LRO : - Ouvi 
a V. Ex. c:>:u muit:> pralnr. 

0 SR. Go~JZS DE CASTRO nlio faz i ~o.al podidJ 
á catnara p;>rq_ue roputa um deve,· d~ d Jputai~ 
a ssistir a eetos d lho. tos, quer o ora.dor ti-Srade 
quer nlto . 

Vo~Es:-V. Es:. &!rada muit>. 
O Sn. Gom:s n:e: C.l.!lTB.O act·es·:enta. qae, como 

o seu lirn n1i.l 6 agradar, mas dizer apen'~ o 
que pensa., pede perdão ao Sr. pre~idente do 
conselho, aos s3us colleg'a.s e principalmanL~ 
a? nob~e ministro de estrangeiros, que nã:o 
gost :u muito de certas obsel'vaqões l!uas, não 
obstante tor l'azão de sabe1· que a intenção era 
a melhor. 

O Sa. LouRl!:NQJ n:m ALllUQUJCRQt111i (min-iswo 
de estran geiros) :- Peb contfario, gostei 

. muito de ouvtr a. V. Ex. 

o Sa. GoMss t>z ·CA.sno ach \ inutil <lecla
n.r ao · nobre ViacJnde de Pa.rana.guá que 
deseja a.rdentei!).ent9 qm o minister io,de S. Ex. 
dure-pouco,- e <lrê qu~ nesta desejJ e acomp·l
nha:io pelo pai:!:. (Apoiados e 1\Go apoiado$,) · 

.. ~m·edib que o p~r·tido liberal mesmo desejO. 
N~ o nobre preside11te do c' nselho n~ su~ ca
d·Jirn. d~ senador, m~ < não n~ de m inistro. 
N<1o apoiarlos.) · 

O SR. PaEsroExTl!. no C(}NSELao:- Pois eu 
só m~ cons~r~arei no poder emquant; o partido 
liberal quizer. (Jf11itos apoiaclos,muito õam.)" 

O Sn.. G~l!l!S o~ C.<STRD diz qu•) já ia conclui!'; 
mcn foi dGspertado p)r e~tu. oi.>servaç:to do S!'.pre- . 
sidcnt~ do conselho. 

Declnra q_ue S. EJ>:. n \ occasião da apr,;s~n
ta r o se'l p:·o~~amma, c d~r))is r~petti u, com o 
qut. ficou. incommolado c e u. n ão podia. ncusar 
u podl!~, h;i do serl'ir aos m ·Ju~ a:uigo3. '~~- . 

O Sa. Pr.E->IDENTI': oo CoxssLuo : - D.;cbrá 
qu ; nn:o p:xli L r >.cusn.r meus setviÇ~Js ao p:ti~ c 
aos m~us a:nig os . 

O SR- Go:IIl'JS DE CAs-rrv> ob>:Jrv~ qua·s. Ex. 
disso-o a primeiro vez, c su)>poz que tivesse 
sidQ u:11 lapso ele S. Ex., ma.<> depoi • repetiu, e 
então viu que se ver:ficav::. o ra.~ to: S. E~:. esti 
servindo aos s~us amigos. · 

Pois affkma ao nobl'C presidant l do conselho 
que os s~us amigos nü:o e;;tão S!l.tisfcito5. 

A um aparto do Sr. Za1n<J- respon.la qn:l não 
lha pode pNo•.u'açüo nem a ning-uem para di•er 
dll. tt•ib•tna o quo entender se1· r. verdade . 

N<io dis.~e que o nobre de,lul:!.do 1:eh Bahia 
era um dl.lssas amifj'-)5 e o C:J.l:lr co:n que S. Ex. 
o.cudiu poda levar algum mnle..-~lo a a cr edilar. 
quo Ol'l'. S. Ex . um delles. (Apartes. ) O m·ador 
ol:>se:·va qu~ ci ;>a:•a estranhar quo o nob:·o de
putt~-:lo peh BJ,"hb o interl·ompa. e sej-• o p:·i • 
meirJ a qu.ein:--se. 

Quan<lt) os~. !lbrtinh) Cll-!U[>O~ cstay:J. aind:~ 
be:n vivo, o. op;;>osi~.ão dizh-lhc- .: V às n:'lo toJl· 
das maioria» O Sr.M:1rtinho Cam]los ro;pondia 
- « t -1nhn quántn d~sejo ter. q uanta mG basta». 

A oppasiçiio oizia que erá m.-inifesl.a. a friez11. 
com que S. E!\. orn reeebido no parlru:n ;o to, o 
um bello dia cahiu, e de que nDdo 1 

Não diante de u:ua questão do principos, _m:(s 
din.ntz do nmn. urg-ellci.l . 
. o S!t. C.\R:o!I!!!RO IH RocHA·:-c .. hiu C!U:ll!d~ 

a prova do dosconfian~.a foi publie<l. · 
O Sa . Go:u~~ nz CAsl'Jto diz q•l~ é disoo que 

adv~rl~ o Sr. pNsid !nle do con~ellio e crê nllo 
haver olfensa pari\ ninguem. Si as pro;>h ·:ci:t.s 
dn. oposição se não reali~arem c1uem lucra. 1 

Serão os depttlados da. min:ria ou i\ maioria 
que continuará. no melhor dos mundos 1 Si ellas . 
s J rea.lizarem ao menos ·conceda um · pouco de 
per spieacia- á O]lposiç~ ou então attribua.m o 

.ÍILCto a mera coincidtmcia, mas nunca faç 1m 
diss) uma offensa. . 

:Mas si as sua1 observaçiJes são tão imperti• 
nen te.s, que) deve~ pe~torbat• esta harmonia 
an-g elica qua ex1ste actualmente enuoe os 
nobres daput~dos libel:"&es e o minist,rio li
b9ral ; si entra estas duas creaturu não ha 
»?-da. nem possibilid~e de haver, que pOilsa. 
um dia. qu~brar essa. h •rmonia , o orador. 
di parabens a> nobre preMenle do eonselho; 
mas pede licença pa.ra dar os peumes -M pai%, 
(apoiados c n<!o . (l.poiados) porqu~- o partido 
liberal nio póde Cazer mais b::.11eficio algum ao 
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paiz; esta 11ituação está to<:&ndo o seu ~ca.so, e, 
fraca como e3t:i, nio póde mais governar. 
(Muito bem;. Mo;ito lum .. ) 

Adíscussio ti:a aiiada. peh hol."a.. 
o Sa. PnEsJJ>XNTB dá a se;uint3 oraem::do 

dia. pal'& 9 de Ag-osto de 1882 : 

Continuação da 2~ discussli:J do ]Jl'ojecto rela
tivo ao orçamento da fuenh no art. 2• e se-
guintes. . 

i"' discussão do proj'.!cto n . 102 relahvo á 
dispensa de idade a.o alferes José Augusto 
Grotnwell. 

z~ cEscussão do projccto u. 23 A rela.tivo á 
estrada de forro de Baturi té. . 

Co1Hinu ' Çà'J da 2• discussão d·J projecto 
n. 42 -relativo â estrada de ferrG de S. Fra.u
ciaco ao Tíwbó. 

1a. discussão do projacto n. 192 relc.tivo ao 
tenen te An:lrade Neves . 

1~ discussão do projecto n. 65 de 187Q rela
tivo ao commerc:io e trn.nsp(.rte de escravos. 

2~ discussão do projec to n. 166 A r.:lativo s . 
S. Ferreira d .1 Veiga. ·: 
. Diseussã<J uniea. da.s eJMndas do senado pro
jeet> n. 41 relativo á avenida. Isabel. · 

i"' dis~ussiio dos projectos ns. :135 A, f4, A, 
143 e 65 dJ 1882. . 

i a. discussiio do {lroj e~to n. 255 A de 1879 
rela.tivo ao moatepio dos em~Jregados da .es
trJ.da. de ferro D. Pedro li. 

2 .. pari e (tis 3 horas ou antet) 

Continuação da dil>cuasdo do voto de graylS. 
2> di~cusdo do projecto n. 149 relativo á 

sa.nt:~. casa de !l1ls·~ricorlia. d~ S. João da 
Barra.. 

i " discu~ do projecto n. i5 relativJ aos 
operarios do ars3nal de mari.nh& dt. cõrte • 

Levanta-se a sessão ás 51/2 llor:l4 da·tarda. 

A.CU IU. Ja7a. 1!~;\.0 li:lJ 9 DE AGOSTO DE f882 

PYesidc,~cic.~ do Sr. Lima .Duarte 

SUliM.LI\10.- J;xn•~t~r2 . - Di>eurso.! do• Srs. E•· 
orilgnollo T•aaay, .\aonso Col;o Junior, Ar.to: io Pint.J 
o ~·oh cio do; S~oloi.- Ou c~ a~ "'·' I>ar.dU Jo .~g0$\0 
de t:J1!2. 

que MarquBS, Z:una, Souza. Leão, Carneiro d& 
kocha, R.ego Barro'· Soare•, Vaz de Me!Jo, 
Ulb.ôa. Cintra, B trã~ do Guab.y, Barão da Vilh 
d\ Barra, Ildefonso de Araujo, Felü:be~to, 
Prisco Paraíso. Ratisbona, Almeida Noguet.ra, 
Paula e Souza, Souza Qu.eiroz Junior, Manoel 
Portella, Augusto Flellry, Ruy Barboza. Fe
licio dos Santos, Sil\•iano Bra.ndão, Rodolpho · 
Danta~ e Meton. 

Ao meio dÍJI., ac:Undo-S3 pre3:ente; 64 Srs
depll.tados, os~. presidente abre a ses~lio. 

Compar ecem, depois do ab )r-ta a s~ssã.o, os 
Sra. Gcmçalve~ FerNir.l, Pereira Ca:bral, Ama
ro Bezerra, Pra.llo Piméntel, C:lelho Catnpo; , 
Jo;;e Pomp~u, Tarquinio d~ Souza, Jose MB.
ria.nno., 1\he-DoweU. Joaquim Te.varea,_ An
drade FigEleira, Passos Miranda,~. Ara.ujo P1nho, 
Abela.t•do d~ Brito, Francisco ::;odré, Juvencio 
A.lvJs, F . Belisario c Cruz. 

Faltam, com causa pa.rticíp!l.da., oa Sra . Al
meida Pereit·a, Gomes de Castro, João Catltano. 
Mol"~il'a de Ban·os o Theo,i)hilo. 

Faltam, sem causa pal't.icipada, oa Sra. Al
meidrl. e Oliveira., Alvaro Caminha. Alfonso Pon
na, Alves de Araujo, Barão de Anadi:1, Barão 
da L~opoldina, Bezerm de Mene;r;ea, Ba.rito de 
Ara.ça.,ry, Ca.l.'neiro da Cul!h. Co!! ta Pi!!-to 
Cru~ Gouvêa, Oaatello Br:Lnco, Contagem, Dm
n:~o, Daqt\e-Estrada. Tewira, Spindola, Fer
nandes de OliveirJ, Ferreira. Vianna., Gemi.niano, 
Lac3rda Werneck,Manoel Carlos,Ma.rtim Fran
cisco Filho, Maciel, Olympio Valladão, Pereira 
d"' Silva, Pompeu, Souza Carvalho, SalWitiano 
·e T. ffen riquCB. 

E' lida, posta. eni. discus5ão e approvllda. a 
i.cta. da sessão antecedente. · 

o Sr. !• secrebrio di CQUU\ do s1guinte 

EXPEDIENTE · 

Officios: 

· Do m\tl.lsterio dos negocias do imperio, de 
5 de Agosto col·rent, ,rcrnettenlo em respo;tlla. 
copi1\ do contr.tto celebrado pola. Tillna. camara. 
municipal com Nunes de Oliveir:L e Comp. para 
o serviço de. pesagem do g ado no novo nuta
doure, em Santa Cl'nz.-A quem fez a requi-

siyão. . . . d . d . . d 
. Do mtnts~erzo os negoctos a J ustlo;ll-, e 

A's i i horas, feita a cbainada, acham-se 3f de Julho ultimo, ~a.nstn.'.Ltindo cópia das 
.pres ~ntes os Srs. Lima Dua.rte, M:ttta M:l- informações preet&d;~.s pela. pNsidcncia. da pro
eb.a.do, Ribeiro de Menezes, Leopoldo Cunh, vincia de :MinaiS Geraes, sOI>l'e o estado 'de se
Basson, M.ll'tim Fr.mciscu, EscrJguolle Tau- gura.nça. individuD.I no termo do Rio Novo, e 
ney, Antonio ele Siqueiro~ •. Viaira de. Andrade, d?s avjsol! expedidos por este uiinisterio á.cerca. 
Rodrigues Jllnior, Silva MaiA, João Penido, do a.ssumpto •. - A quem fez a req)lisição. 
Montandon, Blllhões; Alfonso Celso Junior, Ro-
drigues Li::na., Antonio· Pinto, Ign!).cio. Mar- Requ~rim~n tos: 
tina, Ariõtid!!S Spinola, Ca.mal'go, Adrhno Pi- D~ Pedro Gomes Nogueira, pedindo uru pre-
menool, Cutllo, Alcoforada, Ca.ndido de Oli- mio como intro1uctor do apparelho denominado 
veira, Bario da Estancia, Silva Mafra. Ri- tr.snsportador ~Ureo. - A' col'lllni$são de 
bas, Fra.nklin. Doria, Barão de C:~nindé, Gon- conunor~io, industru e artes. 

,, Ç&lvea do Carvalho, ·sinvaJ, Vianna. V a~. Al~ De D. _ Ju~tlna. :.de ... .Ar&ujo .Silva··.Cavalcanti. 
fredo Chaves,· Ulyssea Vi lnna, Generoso -·Mar: · -Bariiis-, ... pedindo dispenSS:· de lapso de t~m~ 
ques, Carvalho Rezende e Paulino de Sonza. para poder receber o me10 soldo a. que unha 

-: ~parecem 4epoisd•· eh~ada, os Srs. Se- dir.1i:.O a113 f.a.l.lecida má~ emquanto vira.- A~ 
rapb100, }Wdriguea P-eixoto. Peretti, Helll"i· commissão de: marinha.~ guerra. 
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Vai a üuprimir para entr.lr na orde;ft do:o1 tr:\-
balhos o soguinte : ' 

!882-N. tS3 A 

2& SESSlo 

E' ist~ qu·, f.1:z o con~olo do phüoso;lho na. 
sociedade. Si.:· na verdade, n!o houvesoe e.sses 
a.ctos do patri·)tism(l, de dedicação e abnegação 
na.s &!l!lociações human ts, tão intima.m9nte 
presas pelos la~os pJderosos do inl.er.:sse de 
cada. um; si no choque das eonveniencias in
di\·iduaes não s~ ra.sgassem horisontea mais 
largo• ao . e;;pirito c ao sentimento, c~ta v ida 
fóra damasbdo desc~nsola.dora. · 

A com~~.do comniercio, indnstria o art9s, 
a quem fo1 presente, na. fórma: do art. 126 do 
regimento, o projecto iniciado no senado de· 
termioalldo que subsi;teru em int.eiro vigor o 
decreto n. 5337 de 16 do Julho do i873 e a lei 
n. 2510 de i de Agosto de 1874, que eonc<l· 
deram ::~.utori~ação a Joaquim Antonio Fornan: 
des Pinheiro para o nrraztunonto dos ·n:mros de 
Santo Antoni > c do Cnstello nesta cõrte, COll'li
derando quo a. utilidade das obras de que 

· tratam o referido decreto e lo i j:i foi roconh&
cida pelo corpo· legislD.tivo, tr Jtando-se agora 

Mas não ê assim; e \sto prova evidentemente 
que ne:ll tudo cifra-.>e nas contingen~ias biolo

. gicas (apoia<:tos), nem tudo é dcducção de uma 
mera fo~ça e·:olutiv.>. material. (Apoiados.) 

Não, senhores; essa. admir:I.Çào por f,~itos que 

eómente de d~cla.rar ern vigor a concessão que 
fóra pelo governo imperial julgada caduc1 , é 
de parecer quo o referido projecto esta )lO caso 
de ser approva.do por esta c amara.. 

Sa.la dns commissõ oS em i de Agosto de 1882. 
-Bm·ãQ do Guaky.-F'eZicio dl)s Sa~tos.-F'. 
BelisarjCJ , 

t 88'2- N. i 53 

Projecto 

A a.ssembléa. geral resolve: 
.Ar L. i. • Subsistem · em inteiro vigor o de

creto n . 5337 de t6 de .Julho de 1873 e a. lei 
n. 2510 de 1 de Agosto de i8i4, cohcedendo 
antoriza.ção il. Joa.q11im AntQnio Fernandê3 Pi
nheiro para o a rrazamento dos mcrros do Santo 
Antonio e do Castello, na cidads de S. Sebastião 
do Rio de Jo.nei!'o. 

Art. 2.• E' o governo autorizado pa.ra rever 
as clausulas do contrato celebr:~.do com o con· 
cession~rio, fo.zendo as modificações indispon-
9!l.Veis à roali:zaç.<\o dos ~rabalhos e obra& ajus
tadas, como julgar mais con ''eniento, som 
altera.çilo da parte jã. approva da peh ci t~da Lei. 

Art .. 3.° Ficam r·evogadas aa dioposiçõe~ em 
eontrarto. . 

Paço do senado em f5 de Junho de .1882.
Barao de Cotogipc, presidentB.- Antonio 
Candiào da Cruz Machado, i• secretario.
Barão de Ma~angu.ape, 2• secretario. 

O Sr. Escragn.olle Tau.nay:
Sr. presidente; tra.nsmittiu-nos hontem o tel&
grapho electrico. uma notici ~ que deve ter 
rep~rcutido funda e dolorosamonte 110 coração 
de lodos os brazileiros (apoiados geraes): o fal-. 
leci;nento do illuatre 3lmil.'llmte Barroso, o Ba
rão do Amazon~s;.' Esse inelyto homem do mar 
não guiará mais brazilei.rQs i. victoria,' ·e seu 
valent~ braça não 'fará mais tremular a bandeira 
brazileil·a a.m1 raio~ scintilantes da gloria. : mas 
delle . fica. a memori~, fica. o aeu n ome, a sua 

-- re·m:orança-;-qwr ·lfa ·de- s~rmotivo de gr&:ndes 
incitamentos para aeções nobres e generosas, 
para a ACÇiO lll!lÍS nobre e' generosa · que ha., 
q_ua.l seja o. S&Crifici.o comple to pela patria. 
(Mf.'ito be.m·.) 

o bom sonso Nprova. muit&s vezes, essa admi
ração propaga-se, estende-se, cresce, avassa.lla 
as éras e domina· todos os seculos. (.Mui to 
bem.) 

E pilora p~atica.t' Mtos desses, é necessario. a. 
m.a.xima calma, o m:~.io• 113ng11e frio, a consi
deração e:s::~.cta das cous:>s e o dominio ~bsoluto 
sobre si mesmo . ..,..ede Barroso no pass3diço do 
·Ama:onas,impellindo ~uelle Mvio de madeira 
cflmo si fosse nma nlach1na de ferro.iudestruc
tivel. Com o medonho choque tudo treme 
menos o seu coração ! N<1quelle mom:u to; na
quclle instante supremo, Barroso era. a. perso
nificação do Brazil inteiro. (Muitos apoia:los.) 

O po.triotismo br_aúleiro sabe com effeito tire. r 
de si recursos inopinados ; e na occasi.ão cu.l
min'l.nte t.-anforma instrumentos q11o pareciam 
imprestaveis em grandes meios de victoria., 
precipitando nos t~.bysmo~ do aniquilamento os 
seus inimigos. (Apoiados.) 

l<'elizmentc até ao dia de hoje tem o Br.lzil 
sabido dar a~signalamcnto dess1 vigorosa vit:.t
lidade ; e ha <te f:J.Zer o possível para., :1. todo o 
transe, conservar inteiro o leg-J.do pl'ecioso que 
nos d ~i:-.aram os portu.gu ~zos, quando defeu
cliam c~ta. bella t ·!rra contra 111 oussdiiS am
bições do mundo inteiro. (Muito bem.) 

Nesse sentido o almirante B:u·roso, o inclyto 
Ba.rão do Amazonas muito !c,;. Acredito pia• 
mente que o sentimento quo nos punge hoje 
aetuari tamb~m aol>l·e as cidad!!s de Buenos 
Ayro$ e Mont~vidóo, s11vo.a no dia it de 
Junho do i865 pela. ines:Jerada inicia tiv:J. desse 
grande batalhador, que nesse dia em quo pe
rigamm as liberda.des americ:~.nas, enea.rou im
:0::\vido a morte, e fel-:~. recuar, essa morte que. 
só 17 .a.onos depois, ousou toca.l-o, 11.tirando-o 
nas e:atranhas da terra.. (li ttito bem .) · . 

E', pois, com justo motivo que j ulta dever 
pedir i camara dos Srs. deputados se insir a na 
~ta. d3. nossa sess~o de hoje uin TOto de pro
fundo peza.r pelo passamento de um homem tão 
disti.neto, de um bra.zileiro que l~van tou tão 
alto a bandeira. ·da nossa patria . (Apoiados ge
ra.es. Muito bem; muito bem. ) 

O Sr • .A.1f'onso Celso Junior : 
-Sr. presidente; julgo q11a interpl'eto tam
bem os sentimentos da maioria. da camara .e do 

. paiz, proel&Ullilldo do alto da . tribuna. 'paria.
. mental' que a noticia que no; foi tranamittida. 
hontem pelo telegrapho, do paesamento dct 
illuatre almirante Barroso, Barão do AmazolllLII, 
troue pesado luto para todos Oli coraç(les. 
(1lfuitos apoiados.) Na ~poea. actual, 'em qne 
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O Sr. Fellcio dos Santos:
P cdi :1. pal:~.vra, Sr. preshlente, para declarar 
quo tenho de votar contr:> o re~uerimeuto .•. 

O Sn.. SoAa:&s.- Apoiado: 

o egoísmo hvr3. como um g-rande cancro, om 
c1uo 6 triste, mas veràrubiro cfuel..o, :1 corrup
ç!o, eoJno um oc .. ano, parece querer submergir 
todo o continente moral, ostendendo so he ll.S 

crenças, s'br : a.s espora.nç:J.s, sobre o patrio-
tismo o seu liqtlida sudario; ·eal que é l)<eciso O SR F~LI!)Io oos SA:r.--ros :-•. ·: n!io porque 
ando.l'-s~ quasi eom a lo.ntel"n:a. d\) Dio!jencs om .n'? me anl'iUOm O>_ -mesmos sentmtentos que, ., 
punho par:J. encontr<~.r um coraçiio bem !or- anl!n~m nos outros ül~stras • collegas · <JU~ !DO
Illl!.do, é doloroso, mais IJU3 nunca, v~r eahir j pr~cedera~, em relaçao ao 1llustro brazile1r0 
os velhos athlet:ts, que, como uru rochedo, ro- CUJO f~llOC1monto com:r.emo~s.mo;; mas porq_ue 
sistiam irnperterri.tos :i inv:~.~o. servindo, ao entend~ q_u~ ~ melho~ _mo,n~n·~ de .honrar a SUl!. 
JllOimO te:npo, de protesto :i .:escrcnça dos roemorvl ~ mnta~ o seu pJ tn otismo, tr abaUIQ.n-
~uc se_ vil~ n.f11ndan~o n~ passad? e de ?:>eroplo d o. (ApOt<!dos .) · 
na n.sptr.lçues que vem ~ill<b. b~Jando lodcCISC. Post~ ~ vot:lS 3lio appro\'~dos uatuimemente 
nos _v:lgalillles d? por,·;_r. (Apo,ados .) . . o' requer1mcnlos dos Srs. Escr:>.gnolle Tauuay 

D.IZCI' o que fot o B~rao do Aroa7.0il!lS a ocJoao, e Ai!onso Celso JU!Iior. _ 
pennto a c::mara dos de;n:tta.dos: b:wtn rccOrd.'\r E' b 
que a sua fé de offi-;io <Í um tecido de glori:l.s, . tam ~rn a.pprovado o requerimen\o do SI" . 
um con•!lendio de_ incentivos pam os patl'iotas; Antonio Pinto . · 
que elle cont.:tva ru:.is annos de ser\·iços que o O SR. Pnzsr!l'!!'TE d:i par:a ordem do din tO 
lmpcrio de cxistencia politica; que fo i, 1ln11t- de Agost.) :>. OIOS!l: D. m!U'c:~d a. p3r.i hoje . 
rMn\e, o velho almirante, cnja~ •·ans servi:un Lo'v:1nta.-se o. s~ssão à meL-\ hora depois ~o 
de miro. ás b:t.lbs d 1quelb chuv a. d.J resjl(Jito,de meio di:l. . 
que, com concis11 eloquencia, iillou = oràem 
do dia que, com o ari~te do seu nal'io ao 
mc.;mo t•!mpo q.ue destruia as quilhas tios ACTJ. D.\ 48~ sts3!o El! lO D:S: Ac.or.o DE :I.SS~ 
adversa~ios, ~omp:a os mu•·os da indiffe•·on\ 1!
cout~mpor.,nca, para. pen~Lrat· rauioso 11l\ 

mansão d~ immorta.lidade. (iif u[tos npoittdos .) 
Barão do Am:\z:)nas Ot'll o sea Litub , tit nlo 

adequ(l.do á c>:tensão de "u~ brr.vur!'., pm·ctue ,lo 
roesmo m:>do qac o m~gestnso rí ) de que t1nhl o 
nome, o 'lu:> I, nn. phrase de m:n poeto.,. ~1 tit·a-so 
sobt·e o oc~ano, lu.t.,. com eu~. b:·aço :1 b'ro.ç1, 
peito a pJito, até subjugai.-,; -cllc irnprimlu o 
prestigio de sua memoria no immons 1 ocoono 
ao indilfmmti ~mo qu1 nos rodei:., dominando-o, 
vencendo-o, c lm o brilh.~ntismo inc' xcedi\'el da 
suagmndeza. (Muito bem; 1rtuito be m .) 
Acctuiese~ndo o.) requeri:nent? do roeu nobre 

colleg:~. por Santa Calhar-no., propanh1 aind:l 
que, em nome d:i. gn.tidão nacional, a·: insira 
na. !\Ct(l. u_n voto de lo11vor a memoria do inclylo 
almir:mt':l . (Apoiados geracs. M u ito bam ; 
VJuito be1n ) 

O S1.· •. A.ntonio Plut.o ·- Venho :\ 
tribllll:l., Sr. [>residente, niio l_Jara ung rnndocor 
o merccimGnto do illustro fi nado, porque os 
nobr.~s d~putldo; 1ue :uc rrocodortuu o 1hor:un 
do man·~ira riu.ti to !10nrosa pa.ra cotnmomor:.r 
tão triste pns~rnento ; tuio venho fazer o hia
to'riCo da. vidtt d~q11elle gr:~.nde vulto ; não úco, 
porém, $atiet'eito com a. demonstração proposta 
de lançar-s~ n \ acta d:~. nos;a. ~eWJiiO um voto 
de pez;r e de louvot·. Acho que nenhum hrazi
leiro :fl~rá sati~f~ito com essa. demonstrD.Çito de 
seu luto e pezar- Vi, ha poucos dias, que falle
cendo Garibaldi, as camar:LS frano,zas, !llll ho
menaiein ao seu nom~, deisaram de f11nccionar: 
não e muito. portanto, qu!3 e:n homenagem 
àqu~lle he1•ôe, que soube abrir n9 marmore, no 
broqz, um monumento para levar o seu nome 
ã. post~ridade (apoiados); a cam&ra doa Sra. 
d<.~pnta.dos suspenda os seua tra.b:Uh011 da sessão 
de h'je .eo!Xlll d~monstração de profundo penr. 
Vim_ ã. tribuna P'ola .pedir_ a. V. Ex. que em 
:;~ditam'.lnto aos requerü:nenlos fe iloa, p roponha 
a ea'!IW'a.a auspensão-dos 1106806 trabalhos. 

Prcsiclcmia cro Sr. Lima Duarte 

SO.IIl JAnt:). - . ... .,."~ " ·- nuuuoriman\Oi \l o~ Sr;. 
llnrlim Fr :1uçiàCO ~ L1~~rJ.a. 'W.:,r~)cek.--on»lUl no nl .,.
:U i:r~cussil o llfi.,. or~:l.:nc.uto da. fa.tCthla..--: JJi s ~ur:ios· Uos 
== r i . IJe.opohlo do ~ lllila:cs, 1 nih:u!u Fic;udtil, ,.i.ico:Ja.., 
d~ l'~m~~~~·~ (p r o ~\Jonlc do consolho) o Du•;uo-EstraJn 
Tllixuira .-Di~ocun:Jc Jo Tôtn ~1 ~ gra ça.~ .. Di~ c 1 r$tU J,\,s 
Srs. Vilonndc de P•r~n~~ua (presi donlu do co.,.ullto) o 
I'orroi r:~ Vl3m,a. - Orolom Jo ~b i•~ra 11 llo ,l; u>to 
do ISS!!. 

A'a H ho1•as, feita a cbnlll!ld;., !lcham~so llre
scntcs os St'8 . Lim·t DtWrta, l.\t;1. tta Mnch:teio, 
Ribeiro do Mcne~cs, l3~ss,m; Vieirn de An
dN~o ~c, hbnoel Carlos, Fr:1nklin Doría, I;;n:tc i o 
lllnrlins, Almeida Olivdr;\, Joi!o PenidJ, Ju
v.mcio Ah·cs, Estoindob, lhriio dn Est moi.n, 
Thoopbilo, Cn.nl ido do Oliveira., Cant<tt~ , Ulhõa 
Ci ntra, & rio do Ar:\Ç!lgy, Affonso Col.!o J u
nior, Aifonso Penn9., Monl.:uldon, Antonio 
Pinto, CliUlarb'O, B11riio do Ga:-.hy, Via una Vnr. 
Prado Pimentel, 2tlo.rtim Fmnci.;oo, RluisOO.: 
na, Alfrodo Chaves, Joaõ PompJn, Tortuli:lno 
HetlriquJs,Cruz Gouvêo., GonçfliY., s do C:~.r1·alho 
o Bario do Cnnindê. 

Compa.rGcem, depois d\l. cha.ma.do., os Srs. 
Va.z . de Mell?, Sinva!, Salustiano, Rodrigues 
Jun1or, Rodr1gues Pel'::toto, Mac-Dowell, Car
!lciro da Rocha, Sil'l'a Maia., Meton, Al.zofo· 
rado, Ro:l.olpho Dantas, Augusto Fleury, Ruy 
Jinrbosa, .B~r~o. de Anadia,. Ganeroso M&rques, · 
A!ldrnde F~;?uoJra, ,Sera.phlco, Ulysses Vianna., 
Ri~n~. Barao da V1lla da Baua, Peretti, Tar
qum~o de Son1.a, Lacerda .Werneck, Prisco 
Pa.raiSO, Coelho C:uupos, Abel.B.rdo <ie Brito, 
Reg:> B.:rros, Carvalilri Re;ende, Alvaro Cami
nh~, Soares, . Souza Leão e Escragnolle Tau
nay . 

A.'s H horas e 50 minU:toB, ac.hand.o-se pre
aent!s 66 Sra. deputados, o Sr. presidente 
abre n. seasão. · 
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Comparecem, de,Pois de aberta a sessão, e 
_ainda ' dentro da hora regimental, oa Sra. Bu
lhões, Felisbert:>, --Aristides Spi!lola, D:lef •nso 
de Araujo, Cruz. .3emiD.ia.no, Ma.no ·1 Portella., 
Fernandes de Oliveira. e P .!l'Eiira Cabral. 

Compare~e.n, fóra. d& hora regimental, os 
Srs. ·José Marianno, Souza. Qu9iroz Junior., F. 
B --Iiaario, Felicio dos Sal\004, Joaquim Ta.vares, 
Contagem, Pompeu, Za.ma, H nl'i'f.ue Marg_oies, 

',Pa.alino de Souza, Rodrigae.<J Lima, Paula. 
Souza, Maciel; Passes Miranda, Gonçalves 
Ferreira., Castello Bra.nco1 Araújo Pinho, Pe

. reira. da Silva, Costa. Pinto, Diana, Soa.za C&r
valho, Duque·E tr <L Tei:s:eira, Amtlm Be-
zerra e Ferreira Vianna. · 

Faltam, com cawsa participada, 03 Srs. Anto
nio de SiqueiL·:~., Alvell de Ar&•Jjo, l::lariio d&_
L ·opoldina, Alm~ida. Pereira., Joãç> Caet·tno, 
Gom~ d ' Castro, .Mor ira de Ba.rros, Leopoldo 
Cunha. e Franci~co Sodré. 
. · Faltam sem causa' participada • os S1'8. 
Adriano Pimentel, Almeida Nogueira., Bezl.lrra 

.de Menezes, Carneiro da Cunha, Martim !t'r-.m
eisco Filho, OI mp\o Valladão, Silva. Mafra e 
Silvia.no Brand.io. 

E' lidt, poa~ em di~cu!llláo e approvad& o, 
acta. da sessão de~ de Ago3LO corrente. 

O Sa. i o S&tUT.&II.lO da conta. do seguinte 

EXPEDIENTE . 

OiliCios: 
Do Sr. deputado Alves de Ar11ujo communi

ca.ndo que por inco=odos de saude não póde 
_por algan& dias cowp r<~cer ãs sessões desta 
augw;ta oamara.-Iuteir..tda. · 

Dos Sra. det~utados Anlonio de Siqueira. e 
Franciaco Sodte communi011-ndo que por alguns 
di.ae nâo pódem comparecer ás 11ossões, o pri
meiro por ter fillecido Beu: prezado p~i e o se
gundo um 11eu ir.uilo.-.Mandou•sa desanoja.r. 

Reqlieri..tnentos : 
De Jo4o Vir;ilino da. Trindade, pedindo ser 

admhti.lo á lll2.tricula do 1 o anno da. ta.culde.de 
d~ direito de S. i'aulo.-A' commisaà:o de in
stru~o publica. 

Doa presos di> ca'l3. de dete11ção da. córte, so
licitando que aeja. ampliada a. lei n. 1696 de 15 
de Setewbro de i869, afim de que seja col!lpu
tado no cumpri..tuento das penas o tempo de pri
são anter:ior à alfectiva exe~ução d01 sentença. 

. -.\' commh -i!l> de justiça criminal. 
·. ·Vão a· iinpriwir para· ~mtrar na ordem dos 
trabalhos 01 seguin.tes . 

Proj6ctos 

N. 195-1882 

da receita examinou· cuidadosamente a proposta. 
apr!!!Jentada para. o exereicio do 1882-1883, e 
confrontou-a não só com a que fui org&nisada 
para 1883-t~. m:u aind t oom os calculas ora 
feito~~ no thesouro á viBta. do esclarecimentos 
recenteUlente chegados. 

E' intuitiva a. ditliculdade que existe om 
estimar-se a receita _(j.e um p~i~. que ee adianta. 
na. senh do progresso. As eventualidades que 
vai en~ontrando / erturballl-lhe awarcha. e par
qu~ se~a.m ellas mes · er<'das, nll:o ha. quem lhes 
possa prever os resultados. · 

Assim, privado ainda o Brazil ilos chdos es
tatisticoa em q•1e se basoo.m trabalhos da. natu
reza dtlllte, nunca serão éll! derxt•sia q111esqnel" 
informaçõ ·s, qu,e ãe rca de tio impottant~ 
assumplo se puderam colligir. 

A tabella em que se iirwoa a propostn para. 
!882-1883 referis.-fle i renda dos exercícios 
de 1877-1881; a que tr'~s mezes depois se 
prepa.ro11 no tbesonr > para o projecto de lei da 
l'ec~ita de i883-1884 jã inclu~ esclart•eim<~n
tos relativos ao annt) financeiro de f88f-i882, 
que entrou em seu. semestre addicional. 

Os babn~.os, qu~ dàhi om di:lnte se foram 
recebendo, lançaratn mais luz sJbre a ms.teria.; 
e, si por 11m la.do confi.rmaram a maior part~ 
d.n previs~s da dir ctori' gera.l de contabili
dade, . mo~i varam, por 011tro, o a.ugmento dos 
algarism ;s de certas rabricaa, que, p;,r prllilen
cia, haviam s!do rêd11Úda.s na pt•oposta para 
1883-1884. . 

O alvitre da commiss~ de servir-se pa.1·:.. o 
seu trab;J.ho de dnll.ll propostas não é nov1dade : 
disto se encontra exemplo nos Annae.s de 1869. 

Eli:postos, como ficam, os 111eios que empregou 
par& w~r o se a estudo, a. commissão pasta a 
offerecel-o á. a.precia.ção da callllU'o.. 

RENDA ORDINARIA 

llilUUTOS DE l~POII.t'AQlO 

Neste Cll.pitulo, conforme a. nova ordo~n r1ue 
Liveram os itens da. roc~ita publíe~~, ontram 
quatro rabrieaa. 

ND. propos.a paro~. o e~ercicio de 1882-1~ 
~mmav:~.m c·ll11.'1 66 850:000$. e nt. que t'oi 
apre.e3ntsdo p11ra 1883-1884 subi&ul a .•. ,, .•. 
71.950.000$ ; p .rque· a direcloria. 0'1lr.tl de 
conto.bilid >de, tendo em considoraçi!l a renda, 
que se esp •ra. apurar em i&H-1882, elevou a 
70. OuO:OOJ$ a. f'8Úuu ti Ya. dos direitas de irn
porta.çlio, a. 680:000$ a.. do e~pediente dos 
gener_s livl'es de direitos e, :finalment.~, ::.. 
1.000:0J0$ a. da ~rmaz~na.g-em. 

A comw.issllo nlio duvida. 1?1'9POr par11 o orça
mento daquelle !lnno 1inancetro os novos alga
l'iámos, não obstante a liVo.liação que a ' fez da 
renda de 188l~1882 ter dado 74.318:00()$ is 
quatro rubric3!!; de que está tratando. · 

__ ___ E proce~~- as :iw. por desejar fir.u~ar-s<! e111 
bas !ll solidJs. Longe, poi5, ' de acowp.lllhar de 

O>·çameato da receita gera~ para o e;xm'cicio perto o res tlt:odo da s.>brMita aval:aç!io, deixa 
. de 1882-1883_ marg~m i qnalquêr falha., qns por acasoapp:~.

reç:~. entre a. importa.ncia. compata.da e a que, 
durante e se· exercicio, entrar rcalmoate nos 
cofre$ lJUblicoa. 

No escrupuloso desempenho da 'tarefa, que 
'lhe foi incumbida.. a. commi.asã.o do orçamento 

v. m.~3 
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EY_identemente -v~e m~is q\le o producto da. 
:renda. exceda a estlmat~va., do que não a al
eanee. 

Si soldos ho11ver, ~.1stearão, como Jtl. tem 
acontecido, os &erviçoa dos creditos e;pecta.es,oo. 
serão empregados em resga.tar o pa.pel-moéda, 
no emta.nto q11e 0> de(ieits translornAr!o a boa. 
a.dministra.ção d:~ fazenda. publica. 

sua ronda, e o paiz n!o tem melhores fontes, 
onda v& o thesouro haurir os Illllios pr~cisos 
pa.ra solver-os enCllrgoe publicoe. · · · 

A sua el(iatencia explica-se pela. necessidade ; 
tolera.·se a inconvenieneia p~lo quG alla produz, 

Si fosse idéa da eommissão r~m.brar novos 
impostos para. o custeio doe l!erviços órdinarios, 
e:ugia. o interesso do; cçntribuintes qlie não se 
despreza.sse o maià insignificante a.ugmento, 
que pudesse provir d~ q ua.lquer renda ; nlio 
tendo, porém, o pensamento de alterar easo 
parte do nosso systelllll tributario, q)ler ant.ea 
ser cautelosa ào que exagero~. · 

D~spaCho maritim~ -

Pelas raroea já a.dduzidas, admittiu a com
miado em sen projecto a.s irnportancias eom 
q11e, n& ult.i!= proposta., foram contemplõlda.s 
aa dllas rubric:lS deste capitulo, e, nessa con
formidade, e1eroll o orçam~n&o de 320:000$ a 
380 :000$000 . 

Expo114çao 

A direetoria: geral de eont~bilidade,na tabella 
n. 4, annex:r. ao ultimo rela.torio, preaume que 
o rendimento do < direito> ae exportação poan 
attingir em 1881-1882 a 19.514:000$, e n.va· 
lia·o para. 1883-1884 em i8.M1:50Q$, isto é, 
em tna.ie 500:300$ do oue o h& via feito n:~ tn
bella do :~onterior relato rio, que serviu de fun • 
damento á proposta ora em exame. 

A düferença de perto ele 1. 000:000$, que se 
:ao~ entre a wportaneh da rec •it.a preeumivel 
do primeiro dos supramencionado.s uercidos, 
e a ~ estimativa para :1883-1884,foi prudente
mente reservada para contraba.Iaoçar qna.lquer 
di!!Ünu;çlo, que possa apte!enw a renda de :il
~mu du alfaadegas do .. ul, e mormente as 
quo dão ea.hida ao nosso princip~ genero de 
exportação-o café. 

E" de crer que o deafa.lqué, si desfalque se 
der, niio seJa maior do que o ca.lenhdo, jã por· 
que o rendtmooto das alfandega.s do nort~ va.i 
sempre progredindo, jâ porque estão melhoran
do em alguns merCAdos ~o exterior 08 preços de 
nossos productos. 

·Além disso, t'edu:~:Ílldo·so a~ tarifas das es
tl'ada.s d~ ferro, e produzindo os aeus beneficos 
elfeitos as ':lxposições, em que o nosso commet
eio se acha empenha.do, o café irâ rêtomando a 
posiçlo, que tem occupado. < 

Si, pois, a receita. dos direitos de e1;por~~o 
não deve· em· t88i-1882 descer de i8 .541:::>QO$ 
.e .si nio estâmosna actua!idade em peiores con
dições do que nos a.ohavamos anteriormente, 

· nllo h~~o motivo paro se dei.n.r dl!"estimat naqael
la importancia. esta. p:\l'te dos rectmos do the
IIOuro. 

Coueguin'Cmente, a commissio a fez Jigll
rar em seu projceto. 

Os direitos ele eYpOrtaçio, por servirem d~ 
tlo~ ao d6Senvolvimento da iudustria e do 
eommercio,· ll6 pódem ser a.dmittidos em caso 
ntremo, quandO se torna impreacindi'Tel a 

Ma.s, quando ta.es direitos. contribuem com 
insie-.nificantissima.s ]:l&rcellas p&ra. a receita. do 
Estado, a. p~rmaneuc1a. delles nlo é apenas uma. 
inutilidade, ó .um ineommodo, que c11mpro 
evitat'. 

Ha g!neros de producção nacional, que . fi
guram na pauta. da.s 11lfandegas, acham-se su
jei tos a dit·Gitos de exportação, o, AO entre
tanto, au.gmontam o trabalho das e>tações de 
arrecada.çio, sem compensai-o. Escaparam, 
~em -duvid~, à e:r.cepção estabelecida pelo e.r~. 13 
da lei n. 2640 de 22 de .Setembro de 1875. 

A commi1!5io junta uma tabella, em que os 
discrimina, indicando ao mesmo tempo e. im
portaneia. dos direitos, que produziram em todo 
o Imperio no cxercici.o de 1871-1872, e na al
fandega do Rio de Janeiro nos s.nnos financeiros 
de 1879- iSSi, e inelu~ n011 a.dditivos u.m n\igo 
ampliando a providencil~, que se tomou na. su
pracitada lei . 

Interior 

A receita dessa. natureza foi orçada na pro· 
post\l para 188-2-1883 em 36.628:500$ e na 
ql?-e se apreaentoll para. 1883 - 1884 , em 
35.849:200$()00. 

Adopt1ndo 11 commissão, como tem íeit~ ato 
agors., os ultimos ealculos do thesouro, e mo
diftellondo-o& em uma ou outra parcella., avalio. 
a mesma receita. em 34.249:200$000. 
A.~ rubriC45, que B<llfreram alteraç~es ou 

prec:\sa.m de esclarecimentos slio as seguintes : 
Re~ul,a da. Eatra.da. de ferro .D. Pedro li .

Convindo rodEtzir-se a tarlfs. dos preço1 do 
transporte de merM!iorias por e~~~~a esl.rada, 
&IIm de favorecer o eafê, de~e contar-se com 
receita. menor nOB primeiro• mezes, emqu:~.nto 
nlo aug-Jil<!ntar-se 11 e~rtaçí[o. . 

O tr:~.ba.lho, de q_ue depende a r&dueçlo. nio 
está, ê-certo, eonauido ; mas é de preaumil' 
que a medida, quo ae ent•ndo neceenrio., aoja. 
lírovemente poeta. om exoouçiio. 
Tot·nou~sB, pois, prccia&, para aaguran94 

de seus c.alco.los, qne a comnussiio ba.ixNISO a 
12.000;000$ os algarismos i>ropoíltos pelo the
SOlll'O. 

Correio ~--0 thesouro, por rorudencio., 
reduziu na estimativa para 1883-1884. a qu:~.n
tia, em que havia computa-do a. renda deste im
portante eatabelecimento no exercieio corrente ; 
pensa, porém, a. conunissão que, em conse. 
queneia. dos melhoramentos, que vai tondo a 
nossa rêde postal seve crescer, anno por ailno, 
o r6Speetivo :renilimento; e, nessa. conformida
de, attendendo a. que o a.ccre!leimo nos tua 
oxercieio.s de i87~i88i foi, termo médio, de 
iOO:OOO$, conserva cs 1.400:000$ propostos 
pand882-1883. . 

Tetegraphos dectric()s.- A receita desta. re
partição poderi. ~r além dos 900:000$ meneion:~.
aoa na tabella. n. 4 do nllimo l"O}atorio da fa.
tenda; maa ~alquel' augmento que se dê, pro-
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'I' indo, como ha de provir, de telegt•ammas ofli- isso prejudicial ao 1isc9; porq~nto substitui
ciaes, escriptut·ad?s a.o mesmo tempo em recai- ria~& taes papeis as letras de terra, cartas de 
~como ·renda d?e telegraphos, e em despeza credito e outros pertencentes a i• classe do 
sob 3s competentes verbas dos di'l'ersos minis- sello proporcion~l. 
terias, não intl.ue na conta,q_ue se está ü.zendo, Impolto de trammÍ$$ü"O.'à6 -propricdade.
pa.ra. saber-se da somma. presumivel dos recur- A proposta para 1882-1883 era de 5.000:000$; 
sos, com que póde o tbesouro contár durs.nte 0 ma~. attendendo ao calculo da. renda. cobrava! 
exercicio da propostá em exame· em iSSi-1882, o theaolll"o baixou esses alga-

Typographia Nacional, lliario Official, far riamos a 4.400:000$ na propoeta. para 1883-
brica de ferro de Ipanema , a:rsenaes.-Estào 1884. 
no mesmo caso da rubrica-Telegra.phos ele- Dos balanços, que depois disso vieram ehe
ctricos-de que a. eommissão acabou de tratã.r. gando á. direct?rio. geral de con.t-lbilidade, se 

Se&lo.-A commis!láo adapta. 0 orçamento do reconhece que a.quelle calculo .l'recis• de r&
thesouro; mas entende que com 0 fim de tol'nar toque. Ultimamente tem sido mais avantajada 
este imposto mais rendoso, convem autorizar o a cobrança deste imposto. 
governo a reformar o respectivo regulamento. A commissão,:porta.nto,avalia..a em 4,5GO:OOO$, 

O imposto cobrsdo dos titnlos de condecoro~.- lendo jã em vtsta algum - abMe, que possa 
ções, das patentes da guarda na:·ional e das soffrer este imposto com a pass?-~em, adiante 
licenças para usar de condMorãções estran- indicnda,. da receita ordina.ria. para a especial 
geira.s, parece um tanto excessivo. do fundo de emancipa~o. do producto d:lS taxas 

O que se arrecada pelos recibos, sendo de de transmis!láo causa-mortis e de doações 
taxa elevada., e não tendo sido resalvado por inter- v i'l'O$, que se verificarem em escra.vos. 
medidas fiscaes mais restrictivas, não produz I mposto sobre as loterias.-A commie.ão 
t9.nto quanto ae póde esperar . sente, como todo o b razileil-o, a ingen!e neces-

0 mesmo acontece com o que, à viata do sidad~ de e:s:tinguir-se este j ogo; mas entende 
art. 14 da. lei n. f507 de '26 de Setembro de que devem~se l''~speitar, tanto quanto íôr pos
i867, se e.xige dos cheques e manda tos. E, sivel, os dit·eitosadquiridos. 
neste caso e~pecia.!, a nlta quóta do imposto Si pudesse o Estado ofl'erecer alguma com~ 
póde ter obstado ó. circulação dos cheques e ao pensa.ção ás instituições que têm ainda loter ia.s, 
esta. bel ' cimento de uma s.asocia<;.ão de bancos setia a commissão de parecer que desde jà. se 
como n da. Olea,.;ng H ouse da ln~la.terra. e dos cmcellass~ a lista que, sob n. 34, figur• entre 
Estados Unidos, que, dispensando o uso das os annexos do ultimo relatorio do ministerio 
noi:IS do thesouro nas pnncipaes trunsacções dllo fazenda. 
do commercio, ·nu:~tilie o gov&rno a reduzir o Não se achando, porém, o thesouro em po-
pa.pel-moeda.. · sição de faze1· Laea ind•mnizações, só ci por-

Além disso, consta á COJI'Imislllo que a pra- mittido por ngora l embrar medidas, que tenda-m 
tica ha domonstrndo ter o rogula.m(!nto alguns a encurtar o prazo da. ex.istencia de um mal, 
dofuitos. ·quo tanto vexa o paiz . 
. De~endo 101' or!l'anizado de conformidade E assim, a commissã.o insere nos additivoa 

com u lois de 20 de Outubro de 1877, n · Z792, um artigo, que reduz a 15 os direitos de 25 of0 ; 

e do 31 do 01.1lubro de 18711, a. 2940, foi pre- cassa a concessão de loterias par,\ o auxilio da 
eiao 11levar-n a. quóta do aollo, o t'eunirem-se~ casa de eorrecç.A:o ~do melhoramento sanitario, 
lhe oa emola.meDtOII : e 111nim d~rnm·aa, p1la e autoriza o governo 3 alter.tr, sempre que 
ro.pide1. com que foi foilo trnbnlho ti!o compli- julgar.conveniente, ~planos approvados. 
eado, al~umae omidÕOa de titulas e trocas de Mas poucos b eneficios r esultarão dessas me-
uma por oatr.1 tt.xn. • . . didaa, ai não ceSBar a concessãO dns loteri&s. 

Conseguint'lmf)nto, a commissão in :eriu nos E, som duvida, cesaa.rá ; a commisaão nutre 
additivoa um n.rtigo o.utorizando a TP.visito do.· a. esperan~:.a de que as assembléas legislativas 
quolle acto, e IL redueção das tuas dos recibos, t•:rão neats asaumpto u ••. a só idéa.:- a. de ex~ 
cnequea. ma.nda.toa. ao portador ou â pessoa. tirpar 0 J·o<>o, que nos enver<>onha.. 
determinada, etc. · "' "' 

Os recibos, ou qna.e~~quer documento!! es- Aceit& pela caraara. a diminuição rl:l imposto, 
criptas por pa.rtieula.res, e passa.dos para provar descerá a 300:000$ o producto deBBa a.rreca
a. entrega de valores ou desobriga.r te~ceiroJ, da~o, que em outro log-ar é indicada pa.ra fol'
devem ficar sujeitos a.o sello de 50 rs., pa.<:ro, mar, com o 1/2 °/o da$ loterias, o seUo dos bi
porém, por qualquer importa.ncia, exempl3r ou lbetes e o remanescente dos pre.mioa, o · fu.ndo 
via. subordinando-se á multa quer o por tador, pa.ra. a educação dos ingenuos. · 
quer o signata.rio · doa documentos que forem A comruissão pon~~& que o thesouro não deve 
encontrados não sellados. mais tirar vantagem da. lo~eria.. 

Os cheques e mand~tos passados pa.ra aerem Imposto · sobrB industrias 8 profissões.- iJ..' 
ps~:os JJor banqueiros na meama. praça., em 'l'ir- vista da renda, qu• suppõe-se dever dar no 
tude de contas correntes, na fórma. do art. t• ex.ereicio de !881-1882, o theaouro baixou 
§ 10 ·da lei de 22 de .A~sto d" i860 devem sa- 400;000$ na estimatin, que fez deate impoeto, 
tisfa~r tambem o séllo de 50l'&is. que, figurando com 3.600:000$ na. propotta 

A commisslo desejou fazer participantes do pa.ra .1882-18S3,.P.ati com 3.200:099$ na. que 
beneficio da redueçio os cheques e m' nd ·toi 11Í apresentou ~ara. !883-1884. 
passados em urna :praç;~. e pa.gos em on~l'N; Eeaa receita que, muito principalmente por 
maa acudiu-lhe a. re1lnio de que Poderi& eer !&!ta. das decl&raçõel de mud&aças, ~i _dimi-
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·n'Uindo no município da. cõrte, tem o seu na
wral increiDonto nas províncias. 

Si, pois, ae eat.abelecsrem. medidas que 
obstem A fraude, nãO deverá o· impo8to proda:ir 
meoos de 3.400: 000$000, ~m ~ne a commíssão 
avalia e58:t parte da renda publica. . 

Imposto sobre o s!'bsidio e t~encimmtos.
Pela diminuiçãc'l que tem de soif<·Gr a renda 
da estrada de ferro D. Peclrci U. e passagem do 
iwposto sobre as loterias para o fnudo desLinado 
à. educação dos ingenuos, si a. caman llol\pron.'r 
os intuitos da C'lm>Oi são, tol'lllL·B& indis1ensavel 
q_ue aiooa contin \&a tau.s.Jbre o aab'>idio e ven· 
cucento's, que, noi termos em que se acha, não 
ê pe$~do sacrifteio para o funccJOilalísmo. 

Por est_- rnotivo prop~ <JU& subaiata em vigor, 
no e:tercacio de i&f-2-1883, a dia")()sição do 
art. ill, n. 5, da lei n. 2.940 de 3i de Oatubro 
de i879. 

Rettda extrao-rdinaria.-E • ta. receita. foi or
ç&da para i88!-i883em 1:4.43:300$, e para 

: i8BiJ-l884 om 1.347:300$, em razão das alte 
rações íeita.s Ms verb:u-Prodncto de f/2 oJ0 
das loterias, e-Vend<\ de genero' nacionae 'l . 

A commi·são C(lnservon no projecto que 
apresenta a autoriznção dada ao governo para 
~ ventla. las fa2enda.! sit.a, nas provincias d(l 
Piauby,_Maranbio, Pari e Ama.zont.~~; ncluiu, 
como a.cuna 1•r p11,. o producl<~ d >a ht~rias para 
íuer íace â'i de •peus da Casa de Correc9® o 
o ir~ 0 /o das lu~ ·in<. 

Nessa eoz,f~rroi<lade, a renda extra.ordinaria 
e estimada em !.290:000$')00. 

Resu~tado 

Seg:ando o projecto da commis•ão, -a somma 
do·• c1nco ca_,ituloe. em que &<l ~~vide a. re 
eeitll. publica ó d~ ... ..... 126.410:700$000 

Tondo-~e vQta.do_ p=a deapoza : 

Do minis
ta rio do im-
perio. .... . 8.912:711$84-i 

Dominia-
~rioda.jUJ· 
tlça ... .... 6 . 927;~3.$941 

DonJilliiJ• 
teria de ns-
t.tangeiros.. 896:71~860 

Do minis--
teriodll.ma-
rinha ..... H.009:7t3$795 

Dominh -
terio da 
guerra.· .... i4.3i4:Q00$894 ' 
Domini~ · 

terioda. 
a.gricnltara. 25.?!7:498$-55! 

Dominie- -
terio da f.J.-
·Zenda . ..... - 62._282:275$764 !30.000:95{$455 

E 
. . : 3.65o-;-25t$455 

.Apezar de hAver passadÓ para esta. receita 
e•pe ·ia.l o imposto creado pelo art. i8, n. 6, 
dl\ lei n. 29-10 de 31 de Outubro d 1 i879, nio 
póje ena I'Cl' 01\1 daem. mah de !.300:000$, 
em eoneequenci& do --decresciroontn quG vlo 
tendo alg •ama~ de suas verbas pelo fallaci
mento de uns e~cravos e libert ·çilo deoutroa. 

~o_ entretanto ê dea·,jo geral que 1n goz~ o 
mlt.la promptam•ntP- po~a1vel de t0tl011 os bene-
1lcioa da lei de 28 de Setembro d3 i87i. 

Para ~tiefuzer I!B!Ia aspir •ção cumpre, pois. 
quo se dõte o fundo de emai:JcipaçãO com recur· 
sos ms.is v·aliosos, e se deixe à disposiçãO do 
governo todos os moio<, de que por óra. se póde 
lançar mão para, a" manumil!8õea . 

Em primeiro logar é de toda necesgidade: f o 
queseja revogadaa dis'IO•'çiio do .. n . 7•,§ unico, 
n. 2, da lei ·n. 2 792 de 20 de Outabro de 1877, 
que mandou a nplicar 25 •/o do prod.a.ct'l total 
do fundo de emancipação a ostab~lecim~ntos 
que se enCllrceguem d"' educaç!to dos in~enuos 
ou 11. a~x;liar . assoei . ...ções, que se organizarem 
com a :dea de promover e«sa. P.dll·:a.çiio; 2• que 
se r •shtua ao f•ando de P.mancipaçilo a impor~ 
ta.nci& de 1. 147:000$ delle separada em clllil• 
prim~nto da supra.cit •da lei . 

Em s1gando logar é iulprescindiv~l achar 
noyas fon1es de receita. -

~ã:o vê o. commi'!s~o outr~ imposto maia pro
pno ~ara apr ~•'lar ~ ema uc1 ,açilo do. q •te o <\a e 
recah1 r sobre o serv:1ço do escravo. E de juetaça. 
,q•le conco:ra. para a P.:nincção ·da esel'avidto 
nquelle que goza do se a trabalho . 

Aaaim, lembra: 
i 0 <!ll1 se c obrem em do!Jro :1ll taxas de trans~ 

misslto causas-mottis e doações inter"""'i"os, 
oa. parte h Jrdada ou doada, que se verificar em 
escravos • 

.20 que se eleve a taxa de escravos: : 
A 24~ ~=ua~ no m.unicipio da cõrb; _ 
A 20$ naaC3.pllaes d> Rio de J.-neiro, Bahia, 

Pernambuco, S. Paulo, S. Pedro, Maranhio e 
Pará · 

A f6$ n:I.S outras capita~ e cid!ldea do niLe
rior, comprebeodido'> uaquGII.al; a cireumacri
pção do im •osto predial ; 

E ·i().S nas villa.s c povoaç3es-
Enes novos recursos poderio importar em 

OOO:O:.JO~~O. - _ 
El ·var-se-i!'-~ talvez a 1..300:000$ ou n 

2.000:·'00$. st, rev•>gada. a ultima. pa.1·te do ci
tarloart ~ fS, n.6~ da lei n. 2.940 de 31 d3 Ou
tubro de iB79, 'He irnp1.1zeese 1$ ou 2$ annua.es 
~obre _o esc!'$ v? empreg-ado na lavoura; mas u. 
0?-ll.fQl ssão vac11la em propor -semelhante me
dldll. por não . estar essa indlll!tria, pTincipal.:. 
mente na part ') que se occapa. da .cullura do 
c • fé. nas melh.:>~ea circnmst.anoias par a -a.ceit.ar 
novos encarg<n . 

E, po~e. i~s·r!u !lO pr"!iecto t!o sdmen~ aa· 
duas prun trae Indicações. · 

O\'çaudo-se o liqaido dos· 
de~itoa 8111 • • • •••• • • : •••• 

. Ba ulll @{icil de., .• . ... ~ 

2.500:~ 

i. 150:2!)4$455 

E convinrb totn&r provitl"!ncias para o esta
belocim •nlO o educaçlo d JS ingennos que fOrem 
aeodo P.D~gaêll ao govel'llO a· eommiuilo pro
,!llSc, couu j' diase em oulro logar, qus aJ fOl'· 
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me um fundo destinado a eBlle il.m, com aa ae-- 1 raçõ ' li da. propJsh; bem como sobre todos os 
guintes rendas, que provêm daa loteriaa: arti~s additivoa, que nell~ incluiu. 

lmpoeto de 15 •/o- · 
Sello dos bilbet!S. . Tabella dos geN:Y'os d8 proilucç4o nacio~ta~ 
if2 •/o da parte dA commisalo que tocava. ao 9"'C deuem. flcar isemptos de: direitos de 

thesont>o. (Decreto n. 2936 de i6 dJ J11nho de QPortaçdo 
i862, art. 2.•) . =-====r="l"i:=r======== 

Remanac nte doa premios; do que tra.ta. a lei é~ 
n. H 14 do 27 de Setembro d l i860, art. t~. § 3.• ';;~ 

Essa arrecadação é orçadA em 3~0:000$0:10, .g 'i! 

Tl'l11LOS DA DIVIDA INTERNA IIUNDA.DA 1 AO 
. 'PORTADOR. . . 

O ~totio do Jlli.DUterio da. fazenda dá conta 
de utu c tao de perda. de titulos do emprestimo 
de i879. 

S •ndo o!!Ussa o. nossa legislação nas provi
dencias, que ae devam tomar em ta~s circum
ataneias, o thesouro soccorreu-a1 das que tem 
sido dadas !lOS paiz; S em qu' C:ÚilCal tito)os 
daquella natoreza, e r 'SOlv ·ti man1ar pagar de 
prompt,, peh cotação do dia. aq apolices. per
did!lll, d •pois de haver o reclamlnte justi6cado 
perante o j aizo dos feitos da. fazenda a. posse 
dos ti tulos, e prestado fiança em fundos publi-' 
cos. que representem o valnr do cnpitn.l recla.
mado e dos juros d2 i O ~tnno '· 

G1rantirlo de950 modo a fazenda publica dae 
rechlllações de te~ceiros, que s' poss~m achar 
com direito aoa t i tulos p~didos ou tlestruidOB, 
}larece à com missão que a ma.t.eria teve a mais 
convenÍGnt ~ d ~cisão. 

Os· coupons e 'lll titulos da divida fundada a'l 
portad r, nã.o podem. n~m devem, ter o caracter 
de p:~.pel me~~da. Logo que fique oxhllberant3-

. mente demonstrado que os perdidos ou destrui
elos pertencem à pesa J&, que os reclalll:l, é de 
justiça quesejam pagos. · . 

Mas aqa.ella garantia. não dovo durar ind&
finidament~ ; do conLrario seri'l. o Estado ntis
fazer um& importancia pnr um lado e r , havel-a. 
por outro : nenhuma vantagem resultaria pare& 
o reclamante. 

O the•ouro entendeu que ba.atariam d~z an
nos pua o razo da fiança, e a eommissão é do 
mesmo par~cer do thea,uro . 

Um decennio é tempo anfficiente p1ra as 
v.cçl5es d~ terceiros contra :J. fa;r;enda. muito 
principalmente si, cmmpr:ndo-aa 118 . disposi
ções e,;istentes a 1'&9p'lito dos tit•tlo• noJoio.,._ 
tivo~. so fizer pnblica ·por meio de annuncios 
ou edit•es a penh ou de .trlliçâo das a.polices 
reclamada.a. 

Nessa conformidade, nllo he•itou & commis-
siio em apresent~r o ·•l'tigo que junta nos o.d
dilivos. deelnran.do prescriptas no deCtlrso de 
dez.annoa da. .data. do pazo.m"nto. aa a·~s de 
terceiro• contra a f zeoda., nos casos Telativos 
a c;ouptms e apnlices, que se hajam declarado 
perdidos ou d~atrnidos. · 

o o 

;:~ f! 
QC- i i 

GEt\'EROS 

e o..!. Ul79-tSSO IS80-!88t s-
~ls :! 
~ . ------- ---· - -~ - ·--- -

A~uas m ~rio h :ls 
(~•dr•s) . .... . .. 

Amoti$13S...... ... 25il.979 
Amoodoim scmus· 

ca . ..... ........ t .re:l. !i:IO 
Ararubl . ........ 33.2ió 
Alcrito ~e peixe c 

do e;~a ou potro 
Bow . .... ... . , ... 

398.061 

634.59! 

ã.69() 

Bolach:IS 6oa.r. . ... 
Carne soec~ (.u.r-

qu<) ........... , !05. 6RG 66.700 
r.crvoja ...... .. ... 3.s;u 
Cev.a4a . .. .. .... . . . 
thapous ~nos..... Sl.OOO 
Ditos ord in a rios do 

tJQUo, do !obre 
ou lll . ......... . 

Cbocola~ .. :. . .... l7l. i'!ll 

30.980 . 

Clczas do onrivos. >011.950 t.aoo lr.l OI!O 
Colla.. ........ ... 66.2118 50.700 !D:IIIO . 
Crina ~esotal ... .. 
Crysoli a.s em bra· 

tu ou lapill•da.s, !! . 9~1 
Cry-laos om bruto. 1.5,.RI.J 
.:.telt:IS .......... t.89ll .510 
Fotlub., do milho. ~ 
Fava< .... . . .... .. 
Gouglbre .... ,. ••• 
W pr11t:1rad" ou 

IMinoReiad1 . .... 
Parllllolipil""i05 de 

-podra ......... . 
Porua• do ma<hado 

ou do &ernoou· 
r.ros .......... .. 

Pol\·ora ...... . .. . 
PobU:l .. .... ... .. 
Queijos .......... . 
Rose:ss .• . ..••.• •. 

!.!.3$.4 

Sobo oa ~rau em 
tall>#, CftldO OU 
om volas.... .. t:J.o:i2 

f2'.l.2;5 
883.400 

688 

i.l60 

Toucinho ou baah 
em mut.,t, ~or· 
roiiJo ou prcpa· 
r3do ., • .. .. • • .. 7U.9SO 260 

7.:in.3l!lf..t37 .943·l··'&.ooo
1
w.;oo · 

PROJECTO 

Ârt. i. o A r~cDi ta geral do Iroperio é orçadtt 
em i26.-410:700$000 e será rellizada com o prG
ducto do que arre~ailu~-s1 dentro do uercu:io 
da. presente lei' sob os ti talos abaho designados: E' róra d~ d11vida que com "I!S?- medida. nãO 

· · se pri o:~m os ter ·eiros de qualquer ao~. que 
_ em di r '~.-~r. ao}l_r_e..:._ll,p_IIB...Dà-4W'....J:e--4--''--

~beu do th~'SOui'O o ca.pitare jur011 de· taes a~ 
lioes. . 

_ _ ORDINAB.IA 

I mportaçt!o 

Em conelualo, pois. :1. comroisão oft'erece á 
conaid1~11çlo d1 c•man o ae~tt~in~ pr >jeeto, 
10bre o '1llnl10 ~odn d ' accórdo o Sr; miniltro 
da wonda, 4 quem ouviu aobre na d.iversu alte-

L -70.000:000$ "m vez de 65.000:000$()00. 
2. 680:000$ em Tez de 600:000$001). · 
3. Conf1rme o pi'Jposto, 
4 •.. 1.000:000$ em vez de 980:()()()$000. 
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Despacho rYU~ritimo 

5. Em logar de260:000$ diga.-se280:~. 
e,, Em vez de 60:00\.l$ diga-ee 100:000$000. 

E:t;portaçllo 

1. Diga-ss {8.500:000$ em losar de 18.000:000$ 
8. Como se achA~~ _pro;.osta. 
9. Em vez de i. :200$-diga-se i. 500$()00. 

iO. Conforme o pr oposto. 

Int61'Wr 

H. Em ve~ d'l 140:000$ diga-se i.00:000$000. 
i2. DigM>e 12.000:000$ eru vez de i3 OOO:(J()()$. 
13. Diga-se-300:000$ em vez de 100:000$000. 
14. Conforme o proposto. 
15. Conforme o proposto. 
:!6 Ein vez de 1.2:000.~ diga-ao 20:000$000. 
:17 Com.o &e acha na propo~ta. 
18 Idem. 
f9 Idem. 
20 Idem. 
21 Diga-se 25:000$ em vez de 65:000$000. 
22 Em logar d> 40:000$ diga.-se 20:000$000. 
23 Em vez de 50:000$ diga.-se 40:000$()00. 
24 Diga.'"" e 40:000$ em loga.r de 25:00U$0UO, 
25 Como o proposto. 
26 Em lagar c de 3:600$ diga-se 3:300$000. 
Z7 Conforme a pro))OSta. 
28 Em vez dJ 120:00()$ dig;t-sei60:000$000. 
29 Em vez de :15:000$ diga-se 16:000$000. 
30 Em logar de 15:000$ d.iga-so 10:000$000. 
31 Como s.! acha 118. proposta 
32 Diga-M 75 600$em vez da 80:000$000. 
3";3 Diga.-ae i2:00C.$ em loga.r de 15: 000$)00. 
34 Conforme o proposto. 
35 Idem. 
36 Em loga.r de 5.000:000$000 diga-se 

4. 500:000$000. . 
37 Como esta na. proposta. 
3B Supprim~-se. 
39 {Que passa. a ::18) diga-ae 3.400:000$ em vez 

de 3.600:000$000. 
40 (Que Passa. a 39) como eslá na proposta. 
41 (Que plSsa. a 40) em loga.r de 3.150:000$ 

diga-se 3.200:000$()00. 
42 (Que pMsa a. 41) conforme o proposto. 
43 (Que passa a 42.) idem. 
44 (Que passa a 43) diga-se 500: 000$ em vez 

de 600:000$000· 

;ll:rmAOI\!liNAlliA 

45 (Que pa8ll& & '") como se· acha. u~ proposta. 
4.6. (Que paasa & 45) como ee aclla n:~. proposta. 
.(7. (Que pasaa a 46) idem. 
48. Supprima-ae. ·. 
49. Idem. . . 
50. (Que p&asa a 47) diB"-se 200:000$ em lo.

gar de 300:000$0(10. 
51. {Que paa~ á 48) conforme o propoeto. 

RENDA. COlll APPLICAÇÂO l:SPUI'AL 

Fv.ndo de ime&ncipaçao 

Conforme o proposto, <t~JJ.lo aos únpoatos ; 
diga-se·-~~~·., . i.900:QOO$- em logar de 
i.200:001J$000. . 

Fundo para a dv.cação de in~"v.os 

i) . Imposto de 15 °/o· .•..... .'. 
2}, Sello doe bilhetes. ~ •...... 
S). 1/2 o/0 , restante da commia- . 

são de quo tTâta o art. 20 do 
decreto n. 2936 de 15 de 
Junho de 1862... • .. .. • . • • . 

4) Remanescente dos premioa 
(lei .11. ii14 d, Zl de Setewbr 
odei860,art. i2§9o.) ..... 

340:000$000 

§ Lo Conforme o art. 2° da proposta. 
§ 2. o eonrorme o a.rt. 3° dll. proposta.. 
§ S. o .Acreseente-ae ao proposto - poden

do tambem ser vendidas_ ou arrendadas e m 
lotes as fazendas sitas na provinci.a. do .Am~~o· 
zonas. . 

§ Os genet'os constant.er, da. tabella D. 
üca:m. isentos dos direitos de e'lporhçllo. 

§ O governe. é autorizado a reformar o 
regulamento do 119110 de modo, nã:o só a. pre
encher as omissões e corrigir os defeitos 
que nelle possam e:r.istir, mas tambem a. re
duzir a& tn •s dos seguintes titnlos: 

Diplomlls de condecorações na.ei.onaes ; 
Patentes militares; 
Licenças para aceita.r coudecor..'}Õe5 estran

geiras; 
ReciboS ou quitações particula.reii: -
Cheques e mandatos no portador, ou :i pe&oa 

determinada, passados para s eram pagos por 
b'1nqueiros Il"- mesma praça., em virtude de 
contas cor rentes nos t.ermoa da. lei de 22 de 
Agosto de 186G'·. . 

O sello dos l.'eciboa, quitações 011 quaesquer 
documentos p ·s;;ados por particulares par& 
provar a. entrega de valores ou desobrigar ter
ceiros, é cClbr;•Yel de qualquer importaneia e 
por qua.lquer e:templar ou via, sempre que 
houver m.ai! 1ie, uma·. · 

Ficam sujeitos á multa quer o portador, quer 
o ai gnata.rio do documento encontr~dQ tl6m estar 
aell&do. 

§ Ficam deede já revogados o decreto 
de 29 de Outubro de 1835 e a lei n. 598 de i4 
de Setembro de iB50, que concederam loterias 
p~ra fa.z~r fuce ál! des(l"zas da casa de eorrecçiO 
e para o melhoramento do estado sanitario. 

O imposto sob~e as loterille é reduzido a 15 •( •• 
O governo fica autorizado a. reformar, sempre 

que julgar conveniente, os planos daa lote
ras. 

§ Continúa em vi~or · durante o exer-
cicio da presente h i a. dulposição. do art. 18, 
n. 5 da de n: 2940 de 3i de· Outubro de 1879. · 

§ E' revogada. a disposição do ar t. 7o • 
paragrapho unic!l. n. 2, da lei n. 2792 de 20 de 
Outubro de i8i7, afim de que s~Jja applieado ã 
manumissio de escravos o producto total do fundo 
de emancipação. Deve reverter &o meano fundo 
qualquer im.portaneia que haja sido delle sepa
rada em virtude, d8118& lei e da de n. 294()· de 
3i de Outubro de 1879~ · 

§ Ficam ele~aa ao duplo aa ta:~a.& 
de tran11111ieaio causa mortis e de dos.çõea in
ter-:r~i-ooJ n 1 pBl'te herdada ou doada. que se ve
rificar em e~~eravos. 
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Cobrar:-5e-ão d'ora em diante .pela ta:s.a de 
escravos : 

2.($ annuaea no -municipio da córte . 
20$ nas capitaes do Rio de Janeiro, Bahia, 

Pern.atllbueo, S. Palllo, S. Pedro, Maranhão e 
Pará.. 

16$ nas outras eapit\es e cidades do interier 
compr,Jhondidu naquellas cireumseripção do im
posto predial. 

E 10$.nas villas e povoações. 
A roõda resultante desses illlpostos perten

cerá ao !ando de emJncipação. 
§ Fic3. craado um fundo para edu-

cação de inge~uos, que constará. das sego.intea 
rendas, provenientes de loterias : 

Imposto de 15 0/0• 
Sello doa bilhetes. 
:f./2 °{0 Nsta.nte da commisslio de que trata 

o :u·t. 2• do decreto n. 2936 de :16 de Junh.o de 
1862. 

Rema.necente dos prernios (lei n. 1114 de ~ 
de Setembro de 1860, art. 2•, § 3o .) 

§ O governo pagarã os coupons e 
aa <~.polices da. divida fundada ao portador, que, 
me-:l1ante provas irrefr~gav-.is, reconh~cer-se 
terem a ido perdi!laa . ou desttuidas. Os recla
ma.nte$, porém, presta.rão uma gs.ra.ntia. quere-. 
pre~ente o valor dos coupons ou da.~ apolices e 
dez a.n.nos d-:, juros, quando derem estas motivo 
& recla.maçll:o. No prazo de dez !l.nnos, contados 
da data. do pagamento doa coupons ou apo
lices perdidas ou deatruidaa, prescrever}Io as 
acções de terceiros contra a. fazenda nacional, 
e fi·ndo esse tempo restituíra o theso11ro a ga-
rantia . · 

§ Como o proposto no artigo respectivo. 
§ ldnm, 
§ Idem. 
§ ld1m. 
Al't. 2.• Ficam revogáds.s as disposíçõe~ . em 

contra.rio. 
Sa.la. de.a commiasões em 9 da Agosto do 1882. 

-f;. R.-Be:u:rra CavaJca11ti.-F. Sodrê.
R. Peixoto, com restricção, por não s~ ter ín
cll!Ído a redo.cçiio de 2 •/o eobr~ o café.- Sou:a 
Canalha. - Rodri[lti~S Junior. - Ulysses 
Vianna.-Antonio de SiqMira.-Be.:erra de 
Mene::e!.-A.tfonso Pet~na, com voto ~m ~pa
rado. 

PROPOSTA 

Art. 1.• A receita geral do Impario é orçada. 
na quanti.a de i23.283:000$ e será. realhad1. 
com o produllto do que 1m·ccadar-se dentro do 
exercício· d& presen L e lei sob os titubs abaixo 
desig nados : 

ORDINARIJ. 

Importaç4o 

1. DireitO$ d~ importsção 
para. coRa urno •.•.. ••. 

2, Expediente doe generos 
livres, etc ... '. , .... . ; • 

3. Idem de.a ca.pe.ta7iias •••• 
4 •. Armazenagem ..••••••• • 

65. 000; 000$000 

600:000$000 
270: 000$000 
98().; 000$000 

De~pacho marítimo 

' 5 Imposto de pharóes ...... . 
6. Idem da doe" ......... .. 

Exportação 

7. Direito de e:tpor taçã:o ... 
8. Idem de 2 1/2 o/o da pOl-

Vorà .. ... ........... . 
9. Idem de 11/2 •/o do ouro, 

etc ............ .... .. 
iO.- Idem de i 0 / 0 dos dia-

m~~>ntas .. .. .. ..... .. . 

Interior 

H. Jurosdas acções das es-

i8. 000': 000$000 

30:000$000 

1:200$000 

10:000$(100 

tradas de ferro....... 140:000$000 
12. Renda d·,t estrada de 

ferro D. Pedro II..... 13.000 :000$000 
13. Idem da. estrada de ferro 

de Buturité . ••.•. . ,.. 100:000$000 
14. Idew do correio geral... 1.400:000$000 
15. Idem dos telegraphos... . 900:000$000 
16 Renda da ca>a da moeda. 12:00{,$000 
17 Dita da typographia na-

• cional.. ..... . .... .. . 20~:000$000 
18 Dita do Diario Official. 150:000$000 
i9 Dita. da litogTaphia mi-

li.t.~~r ............ .... 500$000 
20 Dita da fab1•ica da pol-

vora ............ , . . • :f.: 500$000 
21 Dita d .1 hbrica. de ferro 

de lpanerna.... ... . .. • 65:000$000 
22 Dita. dos arsenaes... .. . 40:000$000 
23 Dita d11. ea•a de correcção. 50:000$000 
24 Dita do imperial collogio 

de Pedro li.......... 25:000$000 
25 Dita do iusti tuto dO!! me-

ninos cegos.... .. ... 400$000 
26 Dita dos surdos-mudo~ ... 3.600$000 
27 Dita da.~ matticlllas de 

instrucção superior.. • 300:000$000 
28 Di ta. dos proprios nacio-

naea. ....... • . . • • • • . 120:000$000 
29 Dita dos terrotiOl! o:Uama.n-

tinos . . .. .. . .. .. .. • • 15 : 000$000 
30 Fóros dos terrenos de ma-

rinhas . ... .. .. :. .. . . 15:000$000 
31 Laudemios.. .... .. • .... 25:000$000 
32 Venda de terras publicas. 80:000:;."000 
33 Premio.~ de depositos pu-

blico&............... !5:000$000 
34 Concessão cJ.e p e n n. a s 

d'agua . .•..• •.•.... ~ 700:0G0$00ll 
35 Sello do papel. .. ,....... 5.000:000$000 
36 Imposto de t~.ansillll!são 

etc.. .. ........ .. . . .. 5.000:000$000 
37 Dito sobre data.~ nrineraes. 500$000 
.38 Dito eobre as loterias, ... . _ . _SOO.~QQOiOOQ. . .. 
39 Dito de in!lustria e pro-

fissões .. • • .. • • .. .. • • 3. 6oo: 00<$)00 
4.0 Dito de transporte...... . 350:000$000 
41 Dito predial............ 3.150:000$000 
4Z Dito sobre o subsidio e . 

vencimentos......... 520 :000$000 
43 Dito do gado........... 250:000$000 
44 Cobranç' da divid' activ.1 600: ~000 
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E1TlLI.O!UllN.utU 

45 Coat:ribu~io pata. o mon- . 
le-pio .. . .. ........ .. 

(6. lndeUUl\zações ••..••••• 
C. Juros de eapitaes !lll.cio-

n -ea .............. .. 
48. Prod~Icto de loteri:l.s ••.• 
49. i/2 °/o das bt~rias .. : • •• 
50. Venda de . g~ne~os e pro-

pr.ios naciona~s ...... . 
51. Ree~ita eventual ..... .. 

40:000$010 
300:000$000 

50:000$000 
33: 30:)$0JO 
20:000$000 

300:000$>0:! 
700:000$(100 

lll!!\-i>A COll APPLlC4Ç:iO I:9PECtAr. 

1.. Tua de eacrávos (mclu-: 
sive adciicional ...••. -~-

2'. Transmissão de proprie-
dade dos me.<illiÓS . ... . 

3. Maltáls .............. .. 
4. Don:ltivoa. .... . .. • _: .. -. 
5. Beneficio d~ bterias\1.200: 000$000 

isent.&., de impoótos ••• 
6- Deeüna parte d&• conce-

didas dt~poi.& da lei .•• 
7. Divida. actlVa ......... . 
8. Imposto aobro O> consig
nat..t.rioa de eõoravos ••..•• 

Art. 2. o O gove1·no fica autorizado a. emit
tir bilhetes do the >curo, até ·a sosnma. de 
16.01Xi:OOO$, como ant~cipaçio do receita, no 
exercício de, ta lei. 

Pr.razrapho unico. C:>ntinua a vigorar · 11. 
autorizãçlo oonferid:l ao gonrno no art. 2<>, 
paragrapho unieo. da lei n. 3.018 de 5 
de Nov8illbro de 1880, r !lativamenta á con .. 
veraão da divida llactua.nte em consolidada, in
t$rne. t:U externa. no todo ou em ~rte. Si no 
uao desn autor .zação forem &lllithdas apolices 
a juros de 5°/o. poaeri o governo daalinar i .,. 
para a amortização. 
· Art. 3•. E' concodida 110 gov~rno a facaldado 
de receber e restituiroa ciinheiro5d&u3gu.intos 
orig-ens: · · 

Empraatimo do cofre de orph!oa; 
Beoa do defuntos e ausentes e de evento; 
Prllmioe de loterias ; 
Depoaitoa das caixa, economlcag ; 
Depositoa dos mont~s de soccorro ; 
Deposi toa de div eraas origen~. 
O sa.ldo que produzirem esses depositos aerü 

empregado n '" deapezas do Est3do ; e si as· 
sommas ·r estituídas el:cederem ãa entradas, pa· 
gar-se-á a düJ'erença com a rendl orciin:t.ria.. 

O saldo ou PXcesso àa-. res\itniçõea será con
templa.do no baJanço sob o titulo respectivo, 
conforme o disposto no art. 4f da lei 11. 628 de 
i7 de Setembro de 1851. -

A,rt . 4.• Continúe. em vi.~or ·a ·a.ut.Ó;iuçio 
dada no :u-t. U dá. lei n.· 3.018.cle 5 de Novem
bro de 188;>. 

Tabel ~a.s & qae se referem os arts. 2°1 3° c 4° d& 
despe!a do IIÍnisterío d& fazenda. projeew16l 
úe i8&2 

TABELLA A· 

CREDlTOS SUPPLEMENT..UU:B 

L eis ns. 689 de _9 de Setemhro de 185()' 
2948 d6 25 d6 Agosto de JilT8 

EURC!CIO . Dl'! i879-f880 

M ini&te:rio tla (a:;efldq. 

Decreto n. 7976 àe 22 d~ Janeiro de i881. 

Art. ao : 
§ 4.0 Cai.xa de 
r.mortizaç!O ... 

§ 8.• Juizo d>s 
feito$ da fazen-
da ......... . . . 

§ 9.o Estnçi5BS 
a, arrecadAç!o 

§ 1.5. Despezaa 
ev IDt\lll.es, in-
eluidaa M ciif-

66:189$037 

20:800$000 

61:i09$Q00 

Ieren9a.s de , .. 
cainb1o ....... 2.9H:000$000 

§ i6. Juros di· 
versos......... 584:000$000 

§ 18. Ditos dos 
depoaitos daa 
eau:a.s econo-
micas........ 49:~138 

---- 3.692:9-24_$!75 

Xn:ti.C!CtO DE 1a80-t881 

DeeNto n. 8002 
d 1 i7 de Abril 
de 1d81. 

Art. 2• : 

S .(4. Obras-Fa
calilade de me-
dicina . . ..... . 

.Becroto n.8t29 
da H àe Janho 
de 1881. 

Art. 2°: 

§ 43. Soccorros 
publieos e me
lhoramento do 
estado sanitJ.-

. rio . . ..... . . .. 

200:000$000 

430:C00$000 
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Decreto n.82i0 
de 6 de Agosto 
de 1881. 

Art. 6•: 

§ 7 .• Corpo de 
ss:ude e hospi-
·taes........ . . 56:683$437 

§ ii. Praças de · 
pl'et..... . ... . 309:224$441 

§ 22. Diversaa 
despezas & 
.eventuaea . . ... · 153:488$754 

519: 39ô.fl532 

M inisterio da lil9"ficu~'u1a 

'Decreto n. 8257 
de 24 de Dezem-
bro de 188i. 

Art. 7• : 

§ ii. lllumina-
ção publica. •.• 

Decreto n.8345 
dG iO de Se tem· 
bro de· 1681. 

Art. 8•: 

§ 2.• Jtl.l'OS e 
a.mor tiz.a.çlo da 
di vida ia terna. 
fLlllda.da ...... 1.245:946$9"25 

§ 9,• Esta.çl!es 
de .u-recadação 127:357$035 

§ 12. Typogrll.
phia. nacional 
o Díari• Otfi-
cial • ..... .. . . 

§ 13 • .Ajudas de 
custo . ... A , ••• 

§ i5. DespezM 
eveutuaes, in-
cluid.al llS dif· 

136: 660$706 

20:~ 

ferença.s de 
cambio .... . .. 2.205:964$'329 

§ :16. J uroa di
versos, inclui
doaosdos 
bilhetes dothe
souro, commis· 
~~~ e co-rreta· 
86ll8. .. • • .. • . 760: 000$000 

§ :18. Dito& dos 
depcsitos das 
eau::a.s eeon~ 
mieas e montes · 

28:000$000 

de soceorro... 33:373$193 . · 
----4.530:302$090 

V. III.-54 
5.507:698$722 

~CICIOS DJ: 1880-1882 

. Mi~isterio do imperia 

Decreto n. 8340 
de 17 de De
zembrode1881. 

Despozas eleito· 
toraes 113. oôrto 
e provincia.a do 
lmperio ....... 4.0:000$000 

:EXEROICIO DE 1881-1882 

.Mini sterio do imperio 

Decreto n . 8228 
de26 de Agosto 
de 1881. 
Art. 2": 

§50. Obras
Faculdade de 
Medicina. .... 200:000$000 

M iniste1io de estrangeiros 

Dec-reto n. 8224 
de 20 de Agosto 
de 1881. 
Art. 4°: 

§ 5. • E:s:traordi~ 
na.rias no extQ-
rior. ... ... . .. 33:189$722 

Decreto n. 8225 
de 20 de Agosto 
de i88i. 
Art. 4•: 

§ 4. o Ajudas de 
custo......... 66:968$750 

Recapitulação 

E3:ercieio de 1870-iBao .• 
• , 1880-1881 •• 
li> :t 1880-1882 .. 

· li> li> f88i---i882 .• 

100:158$472 --
300: 158$472 

9.540:781$869 

Verbas do otçamemo.para as quacs o go~etno 
_ poderá a~rir creilitos supplementares 

MilUSTEruO .DO IMPEBIO 

Pr~aidencw de provincia : · 
Pela.a·ll.jude.a. dt. cuato aos presidentes. 

Soccorros pubücos, 



camara dOS DepLtados -lmp-esso em 30/0112015 00:22- Pâglna li de 36 

SesSão-em fO de Agosto de 1882 

MOOSl'.ElUO DA. JUSTIÇA. 

Ajudas àe eustó : · · 
ÁSJ8 magistrados de i a e 2" entràncill. 

Conducç!o de presos. 

!CINllnJ:l\10 D:m l!ISTlUNGIIIROS 

Ajudas de eusto! 
E:z:traorcililaria.s no exterior. 

lii!.I.NISTERIO DA MA.ll.ni!U.. 

HOilpita.es : . 
Pelo> medicamentos e utensis. 

Reformados : 
PelO soldo de officiaes e praças reformadas . 

Mnnições dn bocea : 
Pelo sust ·n to e dietas das gu.rnições dos n~ 

vios da a.rmada. 
Mnniç1Ses navaee : 

Pelos casos fortuitos de a. varia, naufra,<>io, ali
jamento de objectos ao mar o oa.troa sinistros 
llem~lha.nt ·e. 

Eventua.e!J : 
Por differen9as de caml>io e commi.ssões de 

sa.qu ' 8, ~rata.nento de praças em portos eJ:~tran
gerros e em provineias, onde não ha hospit&es 
e e:o.fer.narias ; enterros e f,•etes. 

HOOSTERIO DA GU.IlR.\ 

Corpo de· sande e hos-pitaes : 
Pelos medicamentos, dieta.s e ut~nsis. 

Praça'\ d ' pret : 
Pelae gr:ttificaçÕB!! de voluntarios e enga

jados, e premios para os mesmos. 
Eta.pas : . 
P·•lAs qae oacorreNm além ds. impomncia 

eonsigna.da. 
De•peza.s dOB corpos e qnarteis : 
Pels.a forrageDII e ferrageDs. 
Classe• i11aetivas : 
Pelas etapas das praças invalidas e aotdo 

de oflici .ea e praças reformnda.s. 
Ajudas d~ custo : 
Pelas que se abonarem aos officiaes que 

-viajam em co.auniasão do serviço. 
Fabricaa : 
P t•liUI dietas, medica.mentos, utensis e ela

pu d ia.rias a colonos. 
Divt1rsas d~spezas e eventua.es : 
Pelo t ransporte de tropas. . 

l\CINISTI!RIO DA. AGlUOot.'I:URA. 

Illuminação publíca. 
. Garantiaa de juros :is estrad:us de ferro : 
P elo <lue exceder ao decretado. 
Corre10 g eraL . 

Juros da. divida. interna fundada.: · 
Pelos que. oocorrerem,no ·caso de fundar-se 

parte da divida fluctuante, on de se fazerem 
ope~õe.a de credito. 

Juros da divida Üls().l'ipta anie. da emis.OCO 
6as respectivas apolicea : . 

Pelos que ÍOI."&lll reclamados além do alga~ 
rir!mo orçado. 

Emissão, llUbatit11ição c reagate do pt.pel 
moeda.: 

Pelo feitio de notas-
Juizo dos feitos da fazenda: 
Pelo que faltar pa.t'& pa.ga.mento da. por-

centagem da divida <lorrecadada.. · · 
Alfa.ndegu.e messs illandegad.M, recebe

dor ias, m.eaas de rendas e collectorie.e: 
Pelo e1ceaso de despeza ·sobre o credito 

·concedido para porcentagem dos emprega.dos . 
Ditl'erenças de cambio: · · 
Pelo que íôr preciao, afim de realizar-se a. 

remessa. de ía.ndos para o exterior. · 
Juros diveraos,- e ditoa dos 'eilhetes do the

aouro: 
Pelas impor tancia.S que forem precisas 

além das conBigna.das. · 
· Cornmisa5<!& e corretagens : 

Pelo que pude!' ser necessario além da som-
ma. concedida.. . 

JD.rOà do emprestimo do cofre de orl'hãos: 
Pelos que forem reclamados,si a su.a. lmpor

h.n<>ia. exceder a do credito votado. 
' Juros do& deposito> da.~ ca.i:u.s economieas e 
dos montes de aoccorro: 

. Pelos que forem devidos al&m do credito 
votado. 

Exercício~ findos : 
Pelas pe~õea, aposentadorias , ordena.do11, 

110ldos e outros vencimentos m.a.rcl!.dos em lei. 
R.epoaiç~es e restituições: 
Pelos pagamentos reclamadoa,quando a im

portancia. destes exceder 1\ consignaçio. 

TABELW. O 

Creditas especiaes para as g_uaes o governa 
poder-ti fa:;e,. operações de 1=reclito.- Leis 
th 2.348, de25de A.gostodei878, art. i8, 
e n. 2.792., de 20 !le Outu!n'o de 1.877, 
IU't. 20 

MlNlslJ:l\10 DO ml'El\IO 

'Lei$ ns. 1.904 e 1. 905 r:le i 7 
de Outubro de 1B70 e 2.348 
de 25 de Agosto de 1873, 
IU't~ 2'>, para.grapho unico 
n. 6. · 

·Medição e tombo d~ terras 
que, nos termos dos con
tratos ma.trimoniaes, for
ma.m es patrimonios El!ta
belecidos pal'a Suas Alteze.s 
as Sns.D.habel e D.Loo-

r:~.~. ~~.~~~~~~ 18:000$)00 
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Leis ns. 2.348 de 25 de 
Agosto de :1873, art. 2•, 
PfJ.ragrapho unico n. 3, 
e 2.934 (le 25 rfe Outubro 
d0879. 

ConstrucçiO de um novo ma
tadouro no municipio da 
eôrte .••..••.•.••••...••. 

llfiNISl'ERIO DA. A.GRIOIJLTURA. 

Lei n. i. 953 de 17 de Julho 
de i87i, an 2°, § 2• 

Prolongamento da estrada. d~
ferro do Recife a. S. Fran
cisco, com a parte substi
tuida na estrada da Victoria, 
e da. estrada de ferro da. 
Bahia, sendo 3.937:7H$47i 
para a. f a, e3.000:000$pa.ra 
a2• .................... . 

L~ n. 2.397, de 10 de Se
·tembro de 1.873 

Constl'Ucção da estrada. de 
· ferro de Porto Alegre á 

Urugua.yana ••.•.•..•..•. 

Lei n. 2.450 de 24 de Se
·temoro de i873 

Ga.rantia de juros, nilo exce
dentes de 7 •/ •• ás compa
nhias que constl'uem ou 
construuem via.s-fer:reas .• 

Lei n. 2.639 de 22 de Se
tembt-o de 1.875 

Obras para o o.bastecimento 
d'agua t capital do Im-
perio., ................. ~ 

LBi n. 2.670,de20 de Outubro 
àe 1873, art. t8 

Prolongamento da estrada de 
ferro D. Pedro TI, ineluin. 
do-se 60:000$ para um ra
mal destinado á. cidade de 
Ouro Preto, em Minas •..• 

Lei n. 2.687 ,de 6 de N ouem-
brode1.B75 

Garantia de juros ás com· 
panhias que estabelecerem 
engenhos centraea,incluin. 
do.se 400:000$ . que .fica o 
governo autorizado a des
pender com juros a razão 
de 6 °'/? ... , ........ , .... 

Lei n. 2.940,de 3! de Outubro 
àe 1879 

Obraa da. ~strada. de ferro de 
Paulo Alfonso •.• , •..•.•••. 

MINISTlCl\10 D.!. J' AZl!IND.!. 

Leis ns. 1..837 de 27 de Se. 
tembro de 1870, artigo 
unico, e n. 2.348, rle 25 de 
Agosto de ffll8, art. 7o, 
paragra.pM unica, "· 4. 

i50:000$000 Fabrico das moedas de niei:ol 

6. 937:7ii$471 

6.512:108$908 

5.i68:993$890 

3.250:000$000 

4.500:006$000 

567:000$000 

456: 140$100 

e de bronze ...... , •••• , , • 

Lei n.2.348, ck 25 d~ .. Âfi0$10 
de 1873, art. it; § 6•, 
n. 2. 

20:000$000 

Premio nilo exeedenta de 50$ 
por tonelada, aos navios 
que se construirem no Im~ 
perio.................... 50:000$000 

Reso~ução legi8la.tiua n. 
2.687 de 6 de No~embro 
de1B75. 

GarantUl. de juros e amorti~ 
zação das letras hy· .athe
caria.s de bmcos de eredito 
reaL ................• ~.. $ 

27.629:952$369 

TABELLA D 

Tabella do$ gene?'as de proclutJçào nacionàl 
que, pel8 artigo da ~i n , de11 ta data ficam 
isentos ri-e direitas. 

Aguas marinhaa (p!!draK), 
Ametista:s. 
Amendoim sem ca~oo., 
Araruta. 
Azeite de peixo, e de egoa oa potro. 
Betas. 
Bolachas ii.na.s, 
Carne secca. (xarquo), 
Cerveja. 
CevaE!a. 
Cbapéoa 1inoa. 
Ditos ordinarios de pcl!o, de lebre ou li. 
Chocolate. 
Cinzas de ourives, 
Colla. 
Crina·· vegetal. 
Crysolita.s em brnto ou lapidadas. 
Crystaes em bruto. 
Esteiras. 
Farinha. de milho. 
Favas. 
Gengibre. 
Lã preparadá ou b.ene:ficiadll.. 
Pa.r!lllilipipedos de 11edra. 
Pernas de machado ou de serra e outras. 
Polvora. 
Potass(l.. 
Queijos. 
Roscas. 
Sebo Oli graxa em rama, coado on em velaa. 
Toucinho ou banha ein mantas, derretido ou 

prepàrado. 
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VOTO Bll !&PABADO 

Passo a expor resumidamente as ra~ões que 
me levam .a assignar com. restrieções o pare
cer aceito pela illustrada .maioria d:~ com.m.is
são de orçamento • . , 

Começ:trei pel3S aggrava.ções de impostos 
de que trata a commisslio. · . 

Comqunnto o imposto.· sobre -escravos resi
'dentes nas cidades e povoações . fosse elevado 
ao duplo em i879, pela lei de 3l de Outubro, 
todavia não parece vex:otorio o· nugmento de 
20 °/o proposto pela commissão, com o fim de 
reforçar o funao de emancipação, medida 
conveniente e jnsta, desde que vão escas
seando ~s fontes deslinadas a snpprir essa 
verba de despeza,. ereada pela humanitarin 
lei de ~8 de Setembro de l87!. 
· · De~se ~ugment~ de tnxa e dn ~evogação da 
lei' de !877 que destinou 25°/~ do fundo de 
emanci~ção paro. educação MS ingenuos, 
resultDrá um accrescimo de cerca do 600:000~ 
para o fundo de emancip~çâo . · 

Não posso, porém, concordar com a. emenda 
que elevo ao duplo as taxas actuaes sobre 
transmissões de escravos; por 1itulo heredita
rio. Como é sabido, . o sello. de heranças e 

-legados pertence :i. renda geral sómente na 
·,cõrte, pQis .nas províncias fai: parte do orçn· 
-men\o provincial em virtude da lei de 2~ de 
Outubro de !83! que diVidiu a reeeita e a 
despeza publica em geral e provincial, espe· 

. oifieando os impostos de uma e outra classe . 
·• · .· Pela tabella que acompanha o decreto n. 

ií58l de :u de Março de 187~ as qu·otas :tctual
men.te cobradas sobre a transmissão de he· 
ran~as e .legados são de 5, -iO, Ui e 20 •J., 
conforme o grau de parentesco existente en
tre o individuo de cuja successão se trata e 
seus herdeiros.Basta mencionar as taxas para 
tornar bem patente que. sua elevação ao du
plo constitue vexame notavel para os · con
tribnintes. Em alguns casos uma fmportnn
~issima par~ da herança será :tbso~vlda · pelo 
1mposto, po1s a tanto monta a ex1gencia de 
30 a IJ,O •[o do valor dos bens. · 

.Além disso nada justifica a posição desfa
voravel, senão odiosn, em que .ficarão collo
cados os·proprfetarios de escraYos ·residentes 
na côrte. · - . 

As medidas que houverem de ser tomad:~s 
em tão melindroso assumpto de1•em ter o 
cunho de. igualdade e do. genernlidnd!il, _para 
serem ace1tas pela população sem excitar fnu· 
dadllS recl:~mações. . · · · 

N:ío achando-se entre nó;; organizada e 
acautelada, como cumpre, a iilstitui~ão de 
serviço domestico, falta que mois senstvel se 
torna nas grandes cidades, em que posição 
ficarão constituídos os habitantes da eôrte si 
fõr ,adoptadn a uiediàn suggerida pela com
missiioY 

condição desigual perante o fisco. Taes bens 
soffrerão noUJvei . depreciação em virlntle da 
disposição da lei, que os sujeitar a imposto 
mais pesado. . · · 

Si se tem em mira, com a medida proposta, 
fazer com que os escravos immigrem das ci· 
dades para a lavoura, sugem objeeções, que 
devem ser madnramente pesadas. 

E' facto uotorio que a condição dos escravos 
residentes nas cidades é mais suave do que a 
dos que se empregam na lavoura. Será justo 
e conveniente lançar impostos tão pesados 
sobre aquellcs, de modo u obrigar os proprie· 
tarios a vendei-O$ para a lnoura1 

A escravidão é um mal social, e cuja extinc
ção é a. preocoupação ~e 1o~os o~ brazilei~Gs. 
Os actnaes proprrelanos nao sao os umcos 
responsaveis pela exi3tencia da escravidão n.o 
Brazil ; portanto, desde que se trata de adoptar 
medidas para extinguil-a, o onus de imposto 
deve recabir sobre a generalidade dos contri
buintes. 
·Libertar escravos ã custa só mente dos pro

prietarios de escravos é procurar circwn.
screver a responsabilidade do mall. fazendo-a 
recahir sobre uma só classe de cidadaos,quando 
responsabilidade a todos cabe e deve caber. 

A desapropriação por utilidnde publica p3ga 
sómente á .custa ao desapropriado, destoa 
·completamente dos ·principias firmados em 
nossa legisla9ão. 

Si se deve lançar mão de novos Impostos, 
cumpre aquilatar das circumstnncias de todas 
as classes C! e contribuintes. · 

Verificado que a classe de possuidores de ês· 
cravos, pela sua situação eeonomica, está no 
caso de pagar nov!)S impostos, vote-se a taxa ; 
mas attender unicamente á qualidade de· pro• 
prietarios de eszravos, n~o·. A medida que se 
propõe pou~ renda dará, produzindo entre· 
tanto grave abalo. 
· Para augmentar efficazmente os recursos do 
fnndo de. (}mancipaçiio fôra talvez mais con
veniente votar algum angmento sobre a taU 
de importação-de algllllS generos de produc;;ão 
estrangeira, pois é taxa que pela sua natureza 
rooabe sobre a generalidade dos contribuintes. 

Ou então deduzir da renda geral do Estodo 
uma guota certa e determinnda, conforme o 
permtUirem as circumstanci~s financeira: do 
p~iz. Discordo ainda do ll:lfeeer da illustrada 
maiorin.da commissiio do orçamento por con· 
seriar se!ÍI diminuiçiio alguma O imposto SO· 
bre exportação do café . 

A' VISta das criticas eircumsttmci~s em que 
se acba o mercado desse prin('ipal prodncto 
de nossa lavoura, julgo de indecliuavel -ne
cessidade !azer~se alguma reducção na taxa 
que nctualmente está em vigo·r, . 

Economicamente fallando o ·imposto de ex-

Nem colhe o ~rgum~nto que se· quer tirar 
. do facto de recahir o tmposto sobre a trans· 
missão de propriedade por titulo · grátã.ito; 
1J9isé. s~ido que os impostos sobre su.ccessões 

:,lDilnem .. ~ons!deravelinente sobre : ~ posição 
··dos propnetar1os actuaes, desde que consti· 

portação, salvo .. clrcumstancias especio.es, é 
insustentavel e flem poucos Est:~dõ~ o· em
pregnm _r,omo fonte de receita . .Attontas nossas 
circumstanci:IS financeiras, níío podemos ex
tingoil-o, mas devemós tornai-o -mais suave 
quando se trate de generos de producçlio na
cional que se achem em circnmstancias mais 
desfavora.veis. E'o qúe acouteee· com o c&fé 
actu:ilmeilte. tuam certa e determinada classe de bens em 
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A11endendo ás circumstancias difficeis em mento de receita, annualmente, não · inrerior 
:que· se achava a indnstria assucareira, em a 3o;.. On, conforme consta das imforma
··t873, o pnrlamento reduziu de 9 a 7 •1. o im- ções do thesouro, a renda arree~dada no exer
posto de exportnção sobre nssucar. E' o· que cicio de i88i a 188~. ultimamente findo, não 
cumpro fazer ,agorn em relação á exportação será Inferior a !32.~00:000/J. . · 

· do café. · · Qu.nndo mesmo não se verifique n :~llndida 
A simples comparação dos prevos desse progressão do 3% no anno de 8~ a 83, a dimi

producto, nos ultimos annos, aemonstra a nuição de 2 :t !Hlll contos, resultante do abai
.hAixa enl)rrne que tem soffrido, não interior xamento do imposto do café," não acarretará 
a 50 •/o 1 . desequilíbrio do orçamento, pois a despeza 

. orçada, mesmo com os augmentos votados na 
Accresce que o Brazil vai encontrando for- camara (e ainda não nceU.os pelo senado) ~s-

·midaveis coneurrentes em outros paizes, onde eenderá a 130 mil contos. · 
se tem ·desenvolvido extraordinnriam.ente n Em taes condições parece de indeclinavel 
cultura do café. Assim, o Mexico que em !873 necessidade e inteira justiça a reducção !em
exportava para os Estados Unidos 882.500 li- bradn no relatorio npresentado ao parlamento 
bras de café, fornecia em !878 6.300.000 li- pelo Sr. 1\linistro da Fazenda na 2• sessão da 
bras e em 188! cerca de 1~.000.000 de libras I actnnllegislnlur:J. Além disso é preciso irmos 
O mesmo phenomeno ec: nomico se dá em re- reduzindo paulatinamente os impostos de ex
lação a outros paizes da America Central. E' · portação, para mais tarde podermos abrir mão 
esta a verdadeira.eausa da decadcncia do pre- completamente dessa fonte do receila,sem caú

. ço do caré nos mercados da Europa e dos Es- sar desequilíbrio de orçamento, altendendo 
lados Unidos. assim aos votos de nossos-primeiros estadis,as. 

De :1.877 para cá os preços têm descido Uma con·sideração ainda. E' sabido que o 
.consideravelmente, como se pó de verificar da café está sujeito a impostos provinciaes de (l.•t. 
eonfrontação das tabellas publicadas no~ aà valorem em Minas,S. Panlo e Rio de Janeiro, 
.retrospectos commerciaes do Jornal elo Com- prineipaes centros do producçiio. Ora, fazeJJdo
mercio. s~ a arrecadação do imposto sobre o valor do 

mercado, com desconto das despezas de frete . 
A média do preço do café tem sido a se- commissões etc., que 3ctuàlmente absorvem a 

gninte: · melhor parte-do preço, vem o produetor a pa-. 
l877 1° semestre ·-5~600 por tO kilos rrar uma quota muito avultada da sun renda 

~· - 66!25. Yiquida· . . Ningnem contestará que é altamente 
!878 t• semestre -lty$950· vex::~torio nm imposto de l3% em taes con-

2• -4-:$WO dições(9 %gerale~%provincial). 
Um exemplo que tomarei da excellente obra 

i879 :1. • semestre :- 4-l\300 Notas dtJ um '1Jiajante bra.::ileiro publiC:Jda 
~· - &S92ií pelo illustrado Sr. Dr. F. Belizario,tornará bem 

f.88l) i" semestre -5$1~ claro o meu pensamento. Ei-Jo·: < Sendo o im-
2• -MõOO posto de 13 ° /o, e pago sobre o preço bruto da ge• 

3f nero, o lavrador, que ,·emelter 10:0001$ de gene· 
!881 to semestre - u670 ro•, pagará 1:300~; mas este la.vrCidot não te11~ · 

2<> - 387~0 um ,·endimento liquido de 10:000/$, te1ia de 
t88!il f.• semestre -3nrn;. 4:0006, de rlous, de um, ou mes!IW não teria 
• Consideradas separadamen_to diz 0 Jornal nenhum; poderia ter sido justamente o lllCI"O 

"' liquido de 1:300/S nos 10:0008 que ea;portou; 
de 23 de 'lnlho, fts f.u o 2u sortes vê-se que ·ma·s 0 p.sco lhe arreliatou todo esse lucro t , . 
para :JS i&• foi a média de 3~600 em i882 · Esta ultima bypothese não é gratuita. 
contra ~2215 em !881, c para as~ .. de 2~600 .Com os preços actuaes muitas vezes a r emessa 
em !882 contra 38050 em l88L • · · de uma partida de café dos Jp~ares mais remo-

Estes o.lgarismos· dispensam commentarios. tos de Minas dá um resullaao tão insigni6-
Si o .fisco não affrouxar as · suas exigeucias, a ·cante, que mal chega paru o pagamento de 
lavoura de café diffi.cilmente poderá sustentar despezas de transporte,- commissões, impostos 
a concurreneia, que lbe fazem outros paizes, provinciaes e-outras semelhantes. -
onde ·a prodncção vai-se desenvolvendo . .Não Em taes circumstancias ú de inteira jnstí
é provavel que os preços _tornem ~ subir por- ça aceudir aos reclamos da lavoura, que ppde 
que, segundo algumas estatisticas, a consn- diminuição de impostos : ·· 
mo não tem éreseido no. mesma propor\:ãO qull Sala das commissões, 9 de AgoSto de · t882. 
a producção. Avalia-se ·em 90 ·mil tone- Af(i p 
ladas ó excesso da.producçãe sobre o consumo - onso enna. • 
em i88L . · ' · _ . ·Vai a imprin1ir o seguinte 

o sncrificio que .f::~rá· o tlJesonro eom a re-
ducção de' ~0/o no. taxa de exportação regulará · ~>"ojecto 
de2 a 2.4.00 contos, desralque que será cobarto i882....;N. 78 A 

· Jl8lo natural ~ugmento da receita ; portanto 
não se dará desequilibrio de·· orçal[len~. · ·· 2" suslo . 

Segundo os calculos apresentados no rela-
torio do Sr. eonselheiro Saraiv~. á vísta de :A commi.ssio de instrncçio. publica, tendo 
dados offi.ciaes, podemos· contar com um ang- examinado o projecto, n .- 78, do Sr~ deputado 
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Rodriguü Peixoto, que confere ao lyeea de 
Campos o priyilagio de serem válidos perante 
t.a íg.cnlchdes do Imperio os exs.m&~ etTectuadOil 
nesee inatituto de enaino, e _ 

morial designando preços de terras o dividindo 
estas em. capoei~"· matas· virgens, ete., e foi 
com esta memortal que o seu detract.or quiz 
fazer obra. para deprimir o cara.ct r do orllodor. 

O Sa. Vnmu l>l! ANDlUDII::-E-stá muito 
ac\ma di~so. 

Considerando que ae acha. submettido ao pa.r
b.mento um projecto desta. commissão, que 
reor~niza o ensino seeun!lario e superior, no 
qual 58 firmam as condições em que os lyceUil O Sa. LACZRD.! W l:R.NEC8: requer~u. a.o go
proviueiaes plldem obter a.s vanta.gen.s soliei· verno a. remessa a. esta ca.mara de te>doa oa 
b.das agora para o de Campos; papeis conc,lrnentes a este a.-sumpto e esp J• 
· Considerando g.ue, estando pendente eaea re- eial~ente Jo _tal M'lmori~ ~heg;aram-lhe agora 
forma de ama deliberação geral do poder legis- 0.5 mf?rlllaçõe~; •. A prune~ra. c e:z:Jcl.l\m 'nte o 
lativo, não é admissivel prover a casos particu- requertmento qn·'. fo1 ~presenta.do ao governo 
laru me&nte lei< de e:z:cepção em favor de pelo Sr. ?On!lelhetro Stlra ~un·~s e que o or ·--: 
certoe e determinados estabelecimentos, o que, I dor leu a ca~a.~, e_ o o:fficto _da sec~â:? com
de ma.is a. mais, teria o serio inconvenieJit . de petente do mmtsterlO. da agricultura diZendo 
aggrav!'-r a ana~eh~a actual e a .aetual frouxidão que. naque!la secr ·ta.rza nunca a.pp11raceu li! e. 
do ewnno, pUJUdte:uJ.do COll41deravelmente o ~ortal al~u.m nos t rmos de _que trata o offic1o, 
iJUeresse publieo ;_ 111to e, nos termos ~n re9.uerun~nto. 

Considerando, emfim, que, aindJ!. postas de Por consequ·m~1a, ve a. ea.mara. q~e n~ea 
lado ostAB razões. a concessãO requerida não houve tal~ memona.l, que e<t~ uão_fm msm do 
eeria. possi.vel, senão dadas certas gar&1ltia.s, que q~e !> pro .ucto de uma._ cal1111lllla, s1 lhe e p r-
o projecto da reforma prevê, e inform:ulaa a.s m1tt1da a e:~:presdo . _ . 
camaraa das condições <te organização e p ·o- Ped·J, em conelusoto, ao Sr _presidente 
gl'&llllll&!l desse estabelecimento_, a. cujo res;>eito que mande_ tom •r esta <ua. deelara.çao e trans
não' chegaram a.o nosso conhecimento dados e!&v"r no _Jornal da c.ssa a resposta da secreta.
officia~s de qualidade alo-uma: rt• da agru:ultura, declarando formalmente que 

E' de .parecer que sei~ reieita.do 0 pro· ec'o. nunca houve tal mea101·bl, fi·::ando as~~m maia 

S
-' d - ~7 d •A d 

1
; 0,., uma V•>Z esmags.do se'.l detractor. (11! u•to be-q~, 

;ua. as eomnussões, e gosto o OQ~.- muito /,1(1,,,) 
R-uy Barbosa.- U~ysses Vian~a. 
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Minist rio dos neg-,•cíos da agricultura.. com
morcio e obra.s publicas.- 'irectoriu. d ta obras 
p•~b1ic:>s. -2 .. secção.-:'~. 30.-l.tio de Janeiro, 
3 de Ag0sto de 1&:!2. 

lllm. e Ex•u. S ·.-Em resp~ta ao offi.cio de 
V. :~x., datal11 de 29 do •ne:~: pa$Sld '• cab~-:-cne 

A assembléa geral resolve: a ho:1ra rfe decla.ra.r a V. Ex., par3- que se di<ne 
oa e:u.mes feitos no lyceu de hutaanída.des de cummunicar á caw.,:-a dos Srs. depnt dós, 

ereado pelo decreto .n. 2503 na cida:le de qu~ nesta. s'!cretar-i:. <ie estad.> não existe me
Campos, provincia do Rio de Janeiro, ha.bili- mor~al algum .nos tercnoo de que tr :L~t a.quelle 
tarão aqueUea que 08 presta.rem e obtiverem officto, _encontr:<_ndo:a! tão ~ómeuta o requeri
approvação a matrical.ar-.se em qualquer das mento ,1unt? por cópt:.d~ttad_o de23 de A;os~ de 
academiM do lmperio em. q-ae forelll~Jlles e:ti-~1880 e ass1g•la·"o por Lutz Anta~ o tia S1lva 
gidoa como prepa.ratõriOII. N~UGs,~mo pr •Cilr:<do~, !lo q~al diverso~ pr~-

Ficam revoga.1as as àisposições em contrl\rio. : p <·t ,! l.<•rt08 de te~renos. s1tos a mar:,"'tm ~o no 
Sala daa seasõ~s em 18 de Abril de -1882.- S. Pedr-. ~{erec61ll-n os ao Estado, med111.ate 

Projecto 

R. Pei~oto . certas ··ondtçõ·l·, sem preço deter .. uinado. 
D·:u' ·.:-uar.ie & V. E'(.-A.ndre Artgu.slo de 

O SR. PaE~lDENn:: -:-Tem a. palavra. o Sr. Patlua F'le~<ry.-A S. Ex. o Sr. to aect·ehrio 
Ma.rtím Fra.ncit<co, da ca.mar.L dos Sr<. d•!putad06. 

O Sr. Martint :F.J:'anciseo:-sr. 
pre•ide:nte, solicito da ca.roara ama urgeacia 
de meia hora :n& sessão de amanhã: dur~mte o~ 
tree quartos de hora do e:tpediente, 4.11e não 
prejndica 88 questões mais urg-entea, para 
tratar de assumptos relativos i Franca. 11 a· Ube-. 
ra.b&. -

E' concedida a ur~ncia.. 

SenllrJr.- Diz<>m t) Dr. Fra.nci$Co de A•si& e 
Alm&id~ e Slli!. mlllh er D. Mariann' lzab·!l de 
L~ceràa. ~Almeida., Fr-,mcisco José Alves L!ma. 
e <ua. mulher D. Ro')sa Lob·> de .um -ida Lim:\, 
Joa.q_ uim J,,se .-\.1 ves e su!l. mulbe r D. L .Jiza 
M:<r1ann" d(l Espiri~•. ::5antt~, Jose Ah•"s de 
Macedo ,, ua mulher D. M:..~ianna. So >res de 
Ca.~t:·o, .los:i da Rneha. ChO\ves e sua mulher D. 
·Allna de JeôUB Roch~. o n~. Manoel Peis:oto de 

O Sr. Laéerda. We.J:'neck .. diz Lacerda Wer·neck ~sua mttlber D.EveUn~. Tei· 
que, quando f.a.llou na camara a ultim.:.> vez, xdra de ~bcedo Weru~, D. Antonio. .de Je
&.presentou um requerimento pedindo i11forroa.- sus, D. M&l'ia. habel do Na.scimeRto- reBi
~ea· ao _goverlio _so~re ~ma prop~t<l. ~ue ha,·ia dent~ os dous pi'irneiroi' P.tll Vassouras, <l os 
a.yparec1d0 no lllUllSfen9 da agricultura., reJa- ouh'o~ ea1 S~nta. Ann:. de Palmeira. ter•oo de 
ti.va à compra. de terrenoa lU m.a.rgem do rio llgna8-'lú.. pi'ovincia do Rio de Ja.neiro, 'lue tr,._ 
S, Pedro. tando o ~Nver.no de Vossa. Mag-esta.de Itllperta.l 

Sabe o Sr. preside_nte que o orador foi a.ecu- de fazer acquisição p.(\~ o E.t;tad,.; dos diverõOs 
aado d~ haver apreaeritado ao ~overno um me- , t!lrrenos junto do rio S . P~ro. uece~~&a~OII 
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para que tenha. Jogar a canaliiação e abasteci
mento d'agua para esta córte, e sendo os eup
plic~>nt~s proprietarios de gra.nd ' parte deases 
1:errenos, vem olferecel~os ao governo d ~ Vossa 
Magestade pelo preço razoa.vel que se aju•t·u, 
mediante acó;do com oe 'npplicautee e tendo-se 
em vista. os preços pelos qaaes tem o goveruo 
de Vossa. Ma.gest 1de feito acquisi~o de terre
nos · vertontes em condiçõ~s identicas e . J>ara. o 
m •amo fim. Os supplicanba pedem-a Vossa. 
Ma.geehde Imperial haja. por b~m deferir-Ih ·s 
CO!llO fõr jll8to.-E .R. M.-Eatava aellado com 
tlm • estampilha de 200 réis, inutilisada. com os 
eHuintesdizoros : RiD 23 de Agosto de iSSO. 
-Como procuradol', Lui;r Antonio da Sihu~ 
Nunes. 

O Sa. l'RB$mBNn::-A Ncllunação do nobre 
deputado sGrá tomada na devida. consi<leraçih. 

Nessaa eircumst:l.n~iaa os poderes pablieos, 
a11 eama.ras e a imprensa, todos emnm &$ preoc
capam dos meios de r.1aolver a crise economiet. 
e ftn&nceira, e a política, em si, fica comple· 
tamonte abandonada e esquecida. Isto se com· 
prehende e explics.-se. 

Quando as questões oconomicas assumem as 
propor~õe~ a que infeli2anente attiD.giram em 
o n<lSso paiz, monopolisam a s.ttenção publica. e 
im?õem-ae á fina força a todos os espiritoa, 
eugindo aoluçi5es promptas e efficazes. E a tão 
as reformas tendentes a aatisfazel-aa se nos 
a.ffi.gur<~.m. condições de vida, imprescindiveia e 
inadíaveis, ao pasiSJ que as r~formas políticas 
que não têm este caracter de urgcncb., ficam 
cons!del":ldas em ~>egundo pl!~.no, apenas CO!llO 
condições de progr&sso, e portant? adis.daa para 
occasião mais opportuna em qne o governo ISIII 
ache mais desassombrado na soa ardua tarefa.. 

E' o que se dá act~~.&lment3 entre nós. Todas· 
as a.ttenções se a c ha.m voltadas para. os assum

Continu,ção da 2 .. diaeussão do orçiLmeutô do pt.os tconomicos e financeiros. 
miniaterio da fszenda.. Falla-se na conversão, na reforma., no res. 

ORDEM DO DIA 

gate, no melhoramento do meio circulante, na 
O Sr. Leopoldo de Bulhões:- conversão das apolices, na creação de um 

Sr. presidente, entro apprehen~ivo e Nceioso no grande banco de credito agricol~~o, e combi
debate que oras~ t~ava sobre o orçamento do na.ro-se meios com o fim de desenvolver a re
ministerio d•• fazenda. · · · ceita e reduzir a. despeza; e, no entanto, sr. 

O assumpto arido e frio que vai me servir de pre.qidente, pat~Samde~lembradaa a liberdade de 
tbema. nesta discussão, a ler.uologia e c:\ustici· cultos, o casamento civil, 11o seculariaa~ do 
dade dos numeras · das tabella!> com qao tenho ensino, a temporariedade do senado e outras 
de joga:•, · 11 principalmente a. ic~xperienci:J. e reformas urg-entes que deveriam :figlll':lr na 

· nenhnma pratica nas lides da. trib11!la-hão de orde:u dos nossos trabalhos desde 1878. 
imprimir a minha estreia. no pa.rla.m~nto-u•na E' verdade, Sr. presidente, que o actttal ga.
feição iodocil ás eleg::tneias do eatyl?, alheia. binet.e eonsa,.rra no sen programm& a. desceu
ás galas da irnagmtçào e bP.m dôv~rsa dos tralizaçlo. A razão da preferencia. pau com 
períodos tloridos, correcto~ e academicos d1>s esta reforma está' Gm que póde ser encarada. 
oradores. que tive a. fortuna. de o'uvir nesta casa. como medid·,J. economica, e com a descentra.-

A mate: ia. já de si vasta ·e di;ficilim.a, acha-se liz:1ção administrativa vira a. descentraliza.ç!'o 
aetualrnente sobrecarrega.da dos mil tropeços :financeira. · 
qoe a.s cond\ções :r.normaes do pa.iz l:he tem O go\·erno comprehendeu em boa hora. que 
ereado. Ella reclama por isso mesmo o maximo aem uma discriminação clara e judiciosa dos 
cuidado e e~trenuo zelo e criterio do governo e serviçoe provincia.es e gemes na:o podcri11. r oa
especialmente do parlamento. tringir as s11as deapezots; e, átormenta.do pelas 
· Sr. presidente, tenho ou. v ido dizer repetidas qu •ixas que surgiam de todas as províncias, 
vezes que • aem beaa tinanças nl(o ·ba boa. I pel:\s reclamações e deecontent&mentoe origi~ 
pali tica..:t nados pela rna distribuição das rendas e dos 

Este concaito; .na minha opinião, deve ser ' favores-resolveu cstu.belecer n. d'lscentraliza.
elevado :i. r.ltura. de iun principio sociologico; ~ ção, afim de incumbir as provincia.• de, por 1i 
e como desejo que o meu partido, ora no poder, .. me~m.1s, sa.tigfa.zerem tl.S suas necessidades. 
possa. dar uma boa direcçlio á JJOlitic~, chamo ji Porém, Sr. presidente, M medidas econo
a nttenção · do governo pe.rn as medtdas ten- mícas n 1 minha opinião são Íll$nfficientes ()al'8 
dentes a. melhorar o eslad~ das ~ossas ~nanças; I melhorar os males que 'nos 3.llsob•!rbam, e qne 
q ue nada offerecem ~e sohdo. ~ hsongetr~. : de dia para. dia t~ndem a comprometter e er-

Refiro-me ás med1dne que J" ÍÍ>tam aq~n apre-, tt•a;ar o paiz. · · 
sentad>t.S pelo nobre depuw.~o t>ela Bo.ll.la 0 Sr. Os phen~menos eociaes, não devemos nunca 
Bvãodo_ Guahy e qu·1 1~f~hzmente, com sor- : 611 uecer, são muito complexos e ligadn entre 
preza mtnba, nio conse~lllram d!l ·pertar & >tt- . si~ ilit. mais co tn~leta solidarie<bde, formando 
te~ção dos ora,dores que me precederam nesta. : um ayatema. A dtvisão entre ellea do cot·res
tríbuoa •. quando com a va!avra, no orçamento : pond,e rigorosn!Dente a realidade e nem limita-
que se di~cute. , . · · ; lhes o dominio exclasivo em úma eaphera • 

. Como d1sse, porem, Sr. prestdente, sem bou; . . 
1
. . . 

:finanças niío póde ha-v"'r bon p.>litica.. i Sendo a.sstm, uma medtda. po tt1;a tem natu~ 
Os desarranjos financeiros r .•percutindo em i ralmeate, ou t~ ó:le ter ,a. :epet:CUt;lliO na ordem 

todas as rehções economicas, abalando profo.n~ : dos phenomenos ecoo.mmcos e Vlce-ve1'1!8.. 
damente a.. economia ·g •lral do pai:r:, arr~stam ! A ordem eeonomica, pois, se acha ligada 
comsigo ?erturba.çoos de toda ordem, contri- : estreitam~o.te à P?litica e social, e não é de 
buindo muitas vazes para catastrophes assusta- . ad.nir>ll' q11e medtda.s de uma ordem tragam ~J; 
lioraa como a de 1789, em Frauça, : solução de problemas pertencentes a ou.tra.s. 
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.Podem.os citar pa.ra. exémplo :. importante 
réfor~ da. liberd&de de caltoa que tra.z em si, 
com a. immigra.ção. um poderoso contingente 
para a :'oluçlio do grande problema. da trana-
i'orm&ÇBO do tra.balho. . . 

S& :eorém em = sociedade complet9.meB.te 
orgarusada põem-fie em equilibrio as relações 
q11e ligam aquelles phenomenos. o mesmo não 
se dá. em relaç&o ao nosso paiz. 

Nós somos ulllll. soeied:ule nova. é ainda não 
p(lssa.im.os- uma. estra.ctun d&ter minada. nem 
fllll.cçi'S&a regulares. . 

A sociedade brazileira está. por co!llltituir-se 
lii.1initivamente, ·e pois, aa a nas necessid:ldes 
sio multiplas e é mister 11lll conj uncto de me- · 
wdas bem combinacbs para arredai-as, p:~.ra. sa
tiafazel-as. 

Braços, capitl).es, indliiStria, eis as necesei
dades palpitantes do nosso p~iz, necessidades 
vihes . 
. Niío ter~mos b~a.çDs emqaa.nto as noll$a.& leis 

consagrarem re>tricç~as a. liberdade de crenças 
e conservar no no&Sll organismo social a. chaga 
negra. da. escravidão. · · 

C:~.pítaea, nuncà póssui:emoa emquanto a 
ncs~ circ~1l!J..ã{) fór fiduciaria e o papel incou~ 
vertivel in r os cauae3 da nossa. circulação. 

Emiiuan.to S. industria, penao como a illus-
. t.r ach minoria conservadora. A induatri.a. não 
tomará incremento n.iio se desenvolverá entre 
nós emquanto aQbre ella peze.r a tutelle. ~over
nament.al, emq_ue.nto o. estado lhe disputar oa 
mingoados cspnaes de que dispõe e até o pes
soal habilitado e idoneo, por meio dos empre-
g os publicos. · 

Sr. presidente, o illastrado representante do 
12o districto do Rio de Janeiro, que é uma daa. 
glorias não do pn.rt.ido conservador mas de todo 
o Brazil, tem nos aellS discnrsos brilhll.ntes .d2 
erudicção e :fina. satyra, mostrado á. saciedade 
a. tendeneia dl>.ll nossas institlliçõea para. esse 
p:tntheismo politico, t~ iatal a liberdade indi
vidual o ao prosresw doe· povos. Em todas as 
esphera.& da act.ividade social depa....a.moa sempre 
com o governo a entorpecer a. aeção da. força 
11rlvada., a descoll.hecer a. autonomia individual, 
11npondo crenças, matando a concUJ.Tencia. e 
concentrando em si todas as energias da DAção. 
E' llSIJim, 81•. presidente, quê neste uoaso pa.iz 
o governo é tudo e o offi.cial.ismo inv~e·nos por 
todos os lados . 

Neste paiz tudo á otlieis.l. 
Temgs 1Uila philosophia oflicial que nos im

põe como·nrdades indiscutiveis os deg.m.a.s da 
tixistencia de Deus e da immortalidade da alma, 
de que trata o art. 278 . do codigo criminal ; 
temos uma religião oflici!il que importa para: o 
governo em sommas extraordina.rias com a 
construcção de igreja.s, manutenção de semi.:. 
narios e preetigi.o·do calto. Temos a.inda o en
sino. ollicial vasa.dq em moldes anti~os, comple
tament~ alheios á orientaç~ scient.ifica,qM é o 
apanagto do nosso aeculo. 

Nos negocias materiaes a interven~ inde
bita do governo :linda é m?.is incisiva. e mais 
palpaveL . 

· O Estado possue; subveneioDA. e pióteje em
pr~zas de e~trada.s co ferro, de' navegação, ·fi
hrlcas e ~te faze nda.s de gado v !CC1lm. 

Comprehendo, Sr. presidente, que em um 
paiz novo eomo o nosso, onde fallece o eapirito 
de associa.çã.o, venha o Estado despertal· a ini
ciativa particular ; protesto porém coutra . o~ 
exaggeros que tem transformado o Estado,que e 
apenas o orgão da lei, ma.ntenedor da paz i:a· 
terna. e externa- em t11tor universal, ad.mini.,; 
trador, industrial, emprezatio e até fa.zen~ 
deiro t . 

A ixitQlera.ncia em :inateria .religiosa tem · 
produzido . funestos resultados, a.&tltando os 
colonos e immigra.ntes de noasaa plagas e en· 
torpecendo o no~Jso desenvolvimeuto seien· . 
tifico . 

A in.fiu.ição e a. comparticipação do Estado nos 
negocios puramente tndnstriaee, 3lêm & a.cção 
enervanle que lhe é inhere_nte, tem aff'asta.do 
aquelle apparelho regulador das funcções es
aencia.ea que lhe sio proprias. 

Para. provar o meu asserto c itarei esaa im
p~rla.nte lei sobre socieda.des anonyma.s, recla.
macfa. com ta.nta urgencia pela opillião publica, 
e que ainda é hoje motivo da discussões intermi
naveiB, de retaliaçõas inoppor~unas. 

A lei sobre locação de · serviços que apóz 
longa gestação e laboriosa passagem pelos tra.~ 
mites goverlloJ.Illent,.e3 nos veiu manca e de· 
íeitu.oaa.. . . 
. Finalmente a conservação n& nossa circo.

la.ção dessa medida. publica. de valores que, . 
-variavel e incert3. como é-não otrerece ga
rantias e nem base · segura .para. os contratos, 
difficulta a entrada dos eapitaea eatrangeiL'osl, 
mantendo aempre o cambio contra nós. 

E' .o caso, Sr. presidente, em que, a pratica 
vem em auxilio confirmando a. theoria.. 

A sooiedade hllmo.no., esero-vo Borber Spen
cer, é um organismo perfeito e .deve ser estu
da.do á. luz dos .principias qua regem as orga.
niz ções individuaes. Para ij&tisfnção de suas 
necessidades internas e exterllll8 pbssue ella 
dous systemas de orgãos. Orgãos operati11o&, 
orgãos reguladores. Nos primeiros estlo os de 
~erra destinados :1. defesa e ao ataque·· o os 
índustriaes que a.lim&n.tã.m a organi:&&ção 
social. 

Nos regaladores ahi estão o poder puuZico qae 
~tua sobre os orgãosde guerl."a e as leis eco

. nomiças que presidem ·os apparelhos indus~ 
triaes. . 

Temos .desconhecido ostas verdades, e quaes 
as conaequencias 1 

Entre nós o uppar~lho regulador governa.
mental, tem inv11.didl) os do.aünios onde só 
deviam imperar as leis econoxnica.s; a.s conse
quencias não se nzera.m esperar-o a.niquilla
mento das forças _productora.s,o ·commercio exan
gue a. lavoura morta e a industri& depauperada. 
e quasi nulla. . 
. T3l. é a nossa situação economica: a. ftnanceira 

nã.o é menos desanimadora na opinião dos pro-
llrios · optimist...s. · . 

A nossa. .dhida eleva-se a 900.000:000$, 
oscilando a. 1l.uctuante 'entre 40.000:000$ a: 
50.000:000$.segllndo os.caleuloa do nobre depn• 
tado Sr. Andrade Figueira. · . · · 
:. · Nos Vinte exercícios que .. viío de f860 a. 1880 
o deficit verificado attingiu á. enotlll.e ~irra. de 
595.000:000$ aendo preenchido por meio de 
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, pllpel-moeda. e de emprestimos onerosos. A con
tinuarmos neste ca.minho, os deficits a se 
accumubrem e o governo a lançar mão de ex
pedientes de momento que apenas adiam as 
difficuldades sem as resolver, dia virá em c1ue 
ha de ser uma rt!alida.de a prophecia. tremenda 
do nohre deputado o Sr. Ferreira Vianna. 

Com que meios, com que fundamentos, com 
que recursos conta. o governo para. salvar o 
paiz, si lbe faltar o unico que lhe resta, e que 
é o seu credito ~ Si addicionarmos :i somm::o. q ne 
despendemos com os juros e amonizaçtíes da 
nossa. di vida os prejuizos ca t::sados pelas ditfe
renças d.e eambio ao governo e aos particulares, 
chegaremos á triste conclu!>ã,o de que a nossa 
receita niio e:s:cede á 20 •. 000: 000$ tal vez. 

O papel moeda é incontestavelmente a divida 
mais onerosa que temos, porque ó uma divida 
que não se amortiza, originando mil embaraças 
n:~.s transacções, ~ desenvolvendo a agiotagem 
que devora. as economias nacionaes. (Apoiados.) 

(V a;·ios apar-tes se trocam.) 

O SR.. LlliOPOLDO DE BULHÕEs:- Quem lucr:~. 
com as oscillações do cambio ? · 

A agiotagem e só elln. Quem m~ntem o 
cambio instavel ~ qual a. caus:~. da sua de-
pr9ssão1 ·-

No desenvolvimento daa minhns idéas procu
curarei elucidar esta questão que julgo mo
mentosa e palpihnte de actnalidade, porque 
encer~a a soluçiio dns nossas diiliculdades finan
ceiras. 

O papel moeda, Sr. p~esidente, està. actual
mente d~preciado em 25 a 30 °/0 , o que quer 
dber qu<J todo o capital existente neste agente 
de circu.laç·lo t~m perdido pelo menos uma 
quarta parte do seu vulor nominal. E' este o 
principal inconveniente da. moeda fiduciaria 
inconvertivel, inconveniente que a acompanha 
sempre qunlquor quG sej:J. o modo de ~ua. 
emissão. Sim, porque esta pódo ser eJl'cctuada 
por tras fôrmas differentes. 

A primeir~r. qu:J.ndo o governo por si ou por 
meio de esLabelecimento bancario, lut~ndo com 
as difficuldades de \lDla. crise molllentanea-lan
ça. o papel na circulaçii:o prom.<Jttendo retira.l-o 
ou convertel-o deiiàe q lls cessem as causas que 
a moth·aram. 

Foi o que se deu com. rela.ção a Inglaterra em 
i i97 voltando á. circalação metaJ.lica em 1821, 
e tambem com a França de 1:84.8 a. 1850. 

A ~egunda . fórma· de emissão verifica-se ou 
ae realiza quando~s bilhetes roprssenta.m va
lores determinados, isto é quando tem por base 
titulos pnblicos, terras ou quaesquer outras ga-
.ra.ntias. . 

Foi por este s:ystema, e sobre ;1.s bases invo
ca.das,que a Russta, a. Austria,a Suecia e os Es
tados Unidos em diversas épocas fizeram. Stwl 
emissões. Foi a inda est&, a. base que serviu para. 
os assignados da revolnçã:o franceza. e p:l.ra os 
bilhetes do bs.nco Ma.l de Jonb. Law. 

.A. terceira. fórma., porvell.tul"a a peior . dellas, 
. Ji' se póde escolher, a mais t.errivel e fun.e.rita é 

a. ,9.ue ·tem sido praticada. ~ntre nós. ·O governo 
· -:eliut!l.a.s suas not&.s como moedl, legal, da:o.do
lheseuroo forçado. atira: na circu4c;ão o papel 
iuc.onv~tivel, seni pra.W,aam.condições,sem ga

'V~ m.-55 

t·antia alguma, como um meio de preencher as 
la cu na~r do orçamanto, de Sól ver os deficits 
sem outra base mais quo a de seu credito. 

Nesta como em quaesquer outras condições o 
papel i nconvet•tivel e com curso forçado é sem
pre um elemento per~nl'badm·, uma. parasita 
daruninha qu<J se nutre a custa de um credito 
illusorio, entibiando o commercio G a industria. 

Constituido em p:~.drão monetario o papel moe
d<J. tende e:tpellir da circulação o pad~ão meta.l
lico, porque segundo a lei economica. de Tho
ma:~: Gr<?sh.:l.m! «A moeda fl'aca ll~pelle a. moeda. 
forte » o que parece uma inversão da ordem 
natural das cousas. 

Os va.caos deixados na circula~i!o pela emi
gração da moeda. metalli~ tornam indispensa
veie novas emissões de pap~l e dahi a deprecia~ 
ção deste que póde niio ter limite, ou antes, 
encontrai-o na. sestruiçãa do credito do es
tado. 

E' assim que nos Estados-Unidos, durante a 
g\].erra a deprecb.Qão do pape! continenta& at
tingi.u a 800 >/o ; na Russia a 400 °{0 ; na Aw
tria !.200 •f, em 1849,e finalmente os assigna
dos france;es ficaram a 30.000 °/o, e as notas 
do Banco de Law perderam totalm •ntG o se11 
valor. · 

En'tre nós a deprecia~ã.o já chegou a qaasi 
cento por cento, tomando-se por base o par do 
cambio anterior ao fixado pela. lei de f i <la Se
tembro de 1846. 

Um outro not1vel inconvenümte do pi.pel
moeda, e que a experiencia tem constats.do, e 
· er elle a causa. unics. dns grandes oscillações 
do cambio e da indeterminação dos seus li
mites. 

O nobre dcput11do pelflf! Alagóa.s, Sr. EspiJ!.
d.ola, contestoil ha. poucos dias a verdade des~;J. 
asserção, que em apal'te fóra ·dlirmada pelo 
nobre deputado o Sr. Andrade -Figueira. 

O SR. ANDILU>E FrGUli:IR.I.: -Não ha. clu:vid~, 
é a causa da depressão constanta do cambio. 

0 SK. LEOPOLDO DE ~UL'Bt!Es:-ActLialmente 
nio se póde attribuir a outra causa a não ser 
e:~:clusi,a.mente ao papel-moeria, como es
força.r-me-ei por provar. (Não apoio:~os.) 

Antes de tudo, Sr. presidente, 9 preciso não 
confundirmos llS cansas multipla.a que regillam 
o !luxo e re8uJto do ouro, com as que regem a 
ta:s:a. do cambio e que são apenas d11as: a con
dição intrin.seca da moeda de cada paiz 1"elativa
mente a de antro, e as reme~es.s çompa.Pa.tiva.a 
entre ambos pa.ra aa~dos de pa.g~mentotl• 

Estas duas causas podem ~~taar na mesm& 
direcção ou em direcções c~traPias, çaso esta 
em que dar-se-á uma modiiicaçã13 entre u duas . 

.Appliquemos estes principias às rel&çiSes 
eom.mereiaes do nosso paiz. 
. .A. nossa. importaç&o é calcllla.da. em •••• 
150:000.000$000. . 

DeTemos, pois, esta soinma ao est.range1ro, 
alem d.a.s remessas que faz o .governo .ann~al
mente, para am.orLiza.ção e paga,mento de juros 
da. divids. eJtterna. e corn:p.ras diverõa.s a.s qoa.és 
aobem a 20 ou a. 30.000:000$0()0. 

.A.ddicionando-ae a estas ql:lanti.a.s as re~e$5&!1 
de particulares e que mon~m a 20.000:()00$, 
terem..os Jlllla Sóiillil3o de 20(). 000:090$000. 



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 30/0112015 00:22+ Pág ina 19 de 36 

434 Sessão em 10 de Agosto de 1882 

O SR. JoA.Qum TA. VARES :-Em quanto cal- aos particulares com as difflilrença.s da ca.mbi o 
cuia. V .Ex. os rendimentos dos capitaes eett'an- e a. alteração na medida dos valores, si levanta 
gei.ros aqui empregados ~ mil obstaculos a immigração ·dos capitaes es-

0 Sll. Lli:OPOLPO DI!: BoLMÕll:a; _ J â estão trangeiros ~ ne poderiam vir fecundar a.a nossas 
oomput&dos e in~luidos nil. ultima pareella. Como industrias, âevemos a. todo cu.~ to, ::~inda mesmo 
é sabido, avalia-ao ll nossa exportação em mais com grandeli su.crllicios, reth-2.1-o dos ca.naes da 
de 200.000:000$000! · circulação. 

Ou, St'. presidente, si devemoe aos :pa.izes Este assumpto,que eu considero importu.ntis-
estrang-eiros 200.000:000$ e .temos dJ haver simo e que imJ:lõe-se hoje pela. necessidade: 
delles a mesma somma, a consequcmcia. é que urgente e indeclinavel de solu4}ão, jà tem sido 
as nossas relações internacionaes de debito e estuda.do peloa nossos home:a9 publicoa, e é 
credito equilibram-se, e o cambio 1'eaZ (que tempo da cama.!'a pronuncial"-se definitivamente 
resulto. destas tr!Lilsacções) deveria E!star ao par, pol" um alvitre que, tenho certeza, será. i:nto~
ao paSila q,lle n~s apresenta uma ba1xade 25 o[0 rado no patriotismo, na sabedoria. 11 na nzão. 
a 30 of

0
! . O gabinete passado tentou melhorar o D.Oi!$0 

· E' cl~ro que a ea1ll!la desse dcsequilibrio està meio circubnte; pondo em ax3cução a lei de 
na depreciação do papel·maeda. em relação á 1846, que autoriza a governo a. retira.r, no 
moeda metallica (cambia nomina~); deprecia- caso de depreciação, t!l.!l!o de papel-moeda 
ção esta que ~e reftec~e prop<Jrcionalmente na. quanto seja sufficiente para ~eval-o ao seu 
taxa. do can1b1o. ~s=, a~nda a. deprecia'fão valor nominal. 
do papel de 25 a 30 •/., o cambio accusa.rà Esta lei, Sr. presidente, assev.ta-se sobre um 
como actualmeute acontece; umn. bain coL·res: principio falsa e erroneo d9 que d:ous padrões 
ponden te de 25 a 30 o(

0
• Existe, pois, uma re- tão d.istinctos come> o ouro e o papel possa.m 

!ação d~ cauaa. pilora effeito entre essses deus co-ex1stir na .circul:i.ção de um paiz. 
phenomenos economicos. Ainila. que e~a se _firmasse em um principio 

Essa. relação baje \"erifica.da e fóro. de toda -ve:dadell'o, aena. hOJG completam!.lntG inexe
duvidól é regula.da pela lei denominada de lord qu1vel. 
King, a qua.L foi oojecto de controversias no O mllio, poi.s, concebido pelo legislador da 
principí_o d~ste seculo, e e considerada. pelos i846. e de que la.nçou mão o gabin.et e 2! de 
ocononu~tas como a. pedra angular da questão Ja.ne1ro, para. m:mter a. circulação fiducia.ria, 
monetan3. : contra a qual pratestaJDos, nem deria ser in-

« Quando os· ~am,bios estra}~geiros conssr- o;ae&do por ineliicaz e chimerico. 
vam-se poY' qualquer tempo abai:JJo dos limites O gabinete de 3 de Julho pretende resgatar 
do cambie rea~, esta. difftren~a. e a pro"Da ~a o \}&:pel moeda gradativamente por meio das 
mecliàa da dep~eciaç,zo da moeda.» sobr!lsdo orçe.mont;o, segWJ.do eonata • 

. . . 01·a, j~ fic~u dam~nstrado .que a balança' do Por que meios, porélll, poderemos chegai' a 
commerc1o nao nos c co:ntl>ar1a, cotejando-se as essas sobras? Uns esperam pelo augmento da 
nossas relações internacion11oes de debito e cre- receita ; não sei om quo possa este se fund~~<r ! 
dito, e, portanto, a ditferenç~l de,25 a 30 oJ0 , que As rendas drts nossas a.lfa.ndegs.s tendem a di
nos apr~senta s. w:s:a. a.ctnal do cambio deve ser m.inuit por caus~ da b:ú:ta do cp.fé, nosso prin
eeusidera.dll. :r. pro1la e ·a medida àa d~eoiaç/!o cipal prOducto da exportação. 
do papGl·moeda. A lavoura pede a reducção de impostos, e 
Co~se~ntemente e nobs.-a deputado pellloS redll<:C}Ia nas ta'l'ifu; e basta esta só para abri~ 

Alagoas nao tem base para afirma!." que,. b&ixa naa renda.s da e~tra,th. de ferro de D. Pedro Ir, 
actual do cmnbio é Ulll, producta de multiploa um desfalque do quasi 2.000:000$000· 
fa.ctores; TreMntos !!>oitenta. mil conttlbaintes jli n!Lo 

Para lwar a convicção ao espírito do nobre puderam concor~er com aa suas quotas pal"& aa 
deputado, podei" ·lhe-ia. mostrru" uma t.ahell~ de daspezas publicas. A pobreza e geral e aniq uil~ 
cambias que nos dá todtls aa auaa oscillações ladas se n~ham as noasa.s forças productoras, 
deade i85f atei 1879. necessitando det.uxi.lio eanimação. · 

Distinguirei nessa ta.bella. t!'ea periodos : de A fonte natural dos recursos do estado, o 
1851 a 1857, em que o cambio esteve ;Í.QiiJia. do imposto, 03tli. ~-:s::h.a.o.at.a e a ast.ance.r-ae. · 
pr; ae 1857 a i865 em que a média foi 24 a Como, poi~, contar com tpgmento de receita 
25 ; de 1865 a 1879, em gue a media foi de f8 para., por esaa meio, obter·lilc sobras do OI"ça

a 20 ; e com a ultima emias~ em pa.~llll~ mento 1 
e~ :1879, o cambio, que estava. a 23, d,esce11 Falla-se na ~adll~ão das despezaa e esta. é a 
llote :19. panacéa apregoada poh illu~trada minoria con-

E' a.prova mais eloqu<inte e incontestável da aervadora. 
influencia decisiva e direi masm~ exclusiva Mas, Sr. presidente, a quanto P.Merão mon~ 
elll :noS80 paiz- do pa.pBl moeda. sobre a b~ t'lr cssu tão fallada11 reduc~õea1 E quantoa 
do· cambio. · sacrüicios e tropeços não iriam eU as crear paia. 

O SR. EsPINllOL.l :- Eu nlio contestei e nem o serviço publico ~ 
p(ldia contestar ess:~ influencia, 0 que disse e Nota com muita. razão Leroy Beaulieu qae 

· sust?nto é qua ella. não é excl.usi,Th.~~o~am~o'-s~ o·ll>n~ento progrllll.si;Vo d~ despezas não por-
-~~i't~ . . · porCional ao das. receitas e um facto geral qae 

0 
Sa · 69 tem dado na Vlda. dê todos oe povoa civiliaados, 

: .. · · L11.oPo~ llll BuLnõ:zs:-Sr. preaidente, e qt~Ei não dQve nunca 11er a.ttnbuido :i impr·evi-
111 o noaso meio circul3ute causa. .-tantas pertur- deilcia ou ã má administração dos govem011 :'"
blções,enormei prejuizos não só ao Estado como mru~ ã.:mw.ç,ão dos aalal'ioa e & ·~ta drJ• pl'eçós. 
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Gladstone, na. ca.ma.ra dos commun.s, na. sua. 
exposição sobre o or'<amen.to para. 1881 a. 1882, 
faz callSiderações sobre o movimento ~ampa
rado da. riqueza. publica. da população e da.a 
d.espeza;s. do eata.do. · 

De 1878 a 1880, diz elle, a populâ.çlo cres~u 
na. razão de 1 • /o ao anno, as receitas relrogar
dara.m i/2 •f o e as despe tas s$ elevara.m 
a2 1/6 •f•· 

Esperar sobras do orça.men~o na.s condições 
actua.es eu creio uma. utopia. ou a.ntes uma il
lusão. Ha quem patrocine e propague a idéa. 
de resg-atar-se o ps.pel-moeda. por meio de uma. 
emiasã!> de apolices. 
~elos perigos e desastro.3 a que pó de ex:po r o 

pa.tz, acho esta s3lução inaceitavel. Com effeito 
retil"llor progressivamente da circ11lação, a es
pera do inft11XO do Olll'a, um meio ci;·culante 
ja tão diminuto e escasso para as tra.nsacçoes 
aeria provocar uma crjse fa.tal, cujas conse
quencis.s a niguem é dado medir. 

Qua.l o alvitre a seguir, quaes os recuraos de 
que lançat• mão afim de àesonerar.mo-nos dos 
nossos eo.mproiDissos e salv~~ormoe o credito pu
blico amea~o ? 

Não vejo outro caminho a seguir, a não eer 
llll'l emprestimo <:lxterno, não para resgata.r ma.s 
para garantir a conver~ão daB notas do the
souro. 
· A conversão furara os lirru tes ao cambio, 
farli. desappa.rscer a. depreciação do papel moeda, 
elevando-o ao seu valor nominal, e abrirá. novos 
horizontes. a industria, chama.ndo e attrahindo 
ca.pi~es estrangeiros para o J?aiz. 

O governo achar-se-lul então em c·ondições 
de re~Polizar o seu desiderat-um :,..- a conversão 
das apolicea,. e oft'ereeer ao~ credol'as ou pos
imidoras das mesrai\S o re-embolso caso na:e 
QJ?.eiram receber os novos titulos, o que não é 
,{e esperar. 

Não posso con~ordar com o illustre deputado 
pelo 12• diatricto do Rio de Janeiro, nos receios 
qu.e manifesta quanto ao abalo que h a de im
primir nas nossa.s relações econo:nicas a con
versão das apolices. Igual operaçãG fez em 
i852 o governo fra.ncez, decretando ~~o reducção 
dos juros a. 4 •/., da 5 "/o que eram. Dez a.nno.s 
mais tarde· ea~a.s mesmi!.S a.polices de 4 ofo foram 
redu.zid11.s 11. 3 °/o, e nesta oecasiito o estado 
financeiro era critioo e o govemo viu-se obri
g&do a impor os novos titnlos MS seus credores. 

Na Inglaterra, em 1715, as a.polieee de 5 °/0 

foram su.bstituidas pel!Pos de 4 •[o; e em i717 
estas ültimaa foram aindo substituídas pelas 
de 3 °/o. sem grande ab~lo, e sem que isto 
dessa lugar a clamores ou protestos. Os in-: 
glezes, diz C ~tSa-Bianca, tendo a longa. pratica 
das transa.cçôes commerciaes, não estranilara.m 
o facto e nem e~gira:m o pagamento do capi
tal, porque reconheeera.J:ll que os juros va.ria.m 
na. razão da abundancia e circulll.ção dos va
lores. (Tj-'ocam-se 'U<!I"ios apartes.) . 

O congresso dos Estados Unidos, segundo se 
lê em uma corresponden.cis. publicada no J o r. 
naZ, de 9 do corrente, acaba de pl·ovidenciar a 
tGnverllão de 200 mi.l.hõe& de do&rs da. . divida 
em apoliees da meazaa somm1, rend.ettdo a.penas 
2 O}o, !!êndo o eapial pago em quâlquer tempo, 
110 a.rbitrio do governo, e Bendo . emittid~ ao 

par,em troc:~. de quaesquer a.polices que vençam 
maior juro, 

Mas, Sr. presidente, nas cit·cumstancias em 
que nos achamos, perguntar-nos-hito, onde os 
meios para fazer face ãs despeza.s de um avul
tado emprestimo 1 

A esta ohjecção podemos responder corn os 
calcules do 11obre deput:~do o Sr. Andr.tde 
Figueira. 

O SR. Jo.I.QUOI TAvAREs: -Não são muito 
fundadoa. 

0 SR. LEOPOLDO D:& BULHÕES :-Segundo elles 
as dift'eren~s de cambio importam riára o go
veJ•no em 10.000:000$. e para os particulares 
em uma sol!l1lla não inferior a 40.000:000$000. 
Ora., é claro que a operação proposta, collo
cando o cambio entre limites determina.dos, 
produzirá uma economia. par:~. o paiz, eq ui
valente á somma destas duas parcellas, o que o 
habilitará a manter o sGrviço de novo empres
timo sem maiores sacriftcioa. 

Umà. outra objecção póde se levantar contra 
a medida apresentada, e é que o (Juro se escoa.l'à 
desde que temos de fa.zer pagamentos nil. 
Europa, e as cambia.es que existem são insuffi
cientes para cobrir a.s necessidades das remes
sas. Esta objec~!to não procede :i. vista d.o 9 ne 
demonstrames rela.tivamente ãs nossas rela.ções 
in ternacionaes de debito e credito. 

Si as cambiaes apresentam hoje um agi.o de 
25 a 30 of0 , a l'azão esl;á não n& escassez d<l. sua 
offerta em relação a procura, mas na falta quaai 
absoluta. do ouro, de que se resente a nossa 
circulação. 

Tres caus~s principaa~ determinaram enti"e 
nós a fuga. do ouro :o papel mooda, que não tem 
aceitação :Jém dos nossos limites e que tor~ 
nou-se moeda depreciada ; a diferença de peso 
entre :1. nol!lltl. moeda de ouro e o 110 berano inglez; 
a terceira, iinalmente, a cunhagem onel'osa. na 
casa da moeda, que· estabelece difreren~a àe 
preços para. o mesmo peso do ouro, confQrme se 
acha. em barra ou em moed& nossa, 

Em geral Mte eãn as causas que regulam 
o ftu~ e refluxo d.o ouro nos diversos pllizes, 
notando-ao entro ella.s duas que sil:o: primeira, 
os saldos de pagamentos a fazer-ae ; segunda, a 
perapactiva da uma remu.nars,ylo maia va.n
tajos& pan o capital. 

Ora, desde que se correspondem o nosso 
debito com <l noiiSO credito com os paites es
trangeiros ; o sendo o noaso paiz novo, offe~ 
racendo grandes remunerações aos capi ta.es, 
cla.ro esta que nada devemos re~ei.ar daquelbs 
duas ca.usa.s, e de antemão JlOdem.os assegurar 
que para conter o olll'O importado não se 
f&t"ão precisas aq uella.s medidas extraordina.rias 
::~.consalhadss pela sciencía. oconomica. 

Sr. presidente, o eloq_aente d1:1putado que 
rompeu o debate sobre a. f:ill& do throno trouxe
nos aqui o exemplo d!Po lt!Llia quando deacrevia. 
com as cores da sua. palheta. inspil"lloda o des-
calabro de noSIIaS finanç~. · 

,·Veiu em boa hora o exemplo do nobre depu
tado. Á Italia. esteve nas mesml!s condiçOe• do 
Brazil ; os seus orçamentos eneerpl.vam-se 
sempre oom deficit$ e estes eram cobertos com 
enmalSea de pa.pel-moeda. Em i866, .época da 



cnara doo Oepllados. tm~e.,o em 30101/2015 00 22- P~gina 21 de 36 

436 Sessão em 10 de Agosto de 1882 

Jlrimeira omissão, a somma do p&pel-moed\1. era esforços, no sentido do reinvindicar a àutonomb 
de 250 milh5es de fran.c.o3 ;-e com as que se lh.e do parlamento e de r ealizar as idéas liberMs 
segnü•am aquella llOmma elevoa-se a. 940 nu- que, sob o en~nto e realce de sua pal:tvra ma
Thiles. As consequenciaa não se liz~ram espe- gica,avoluma.mde br-ilho e crescem de esplendor 
rar: tus moedas mcti!.Uicas emigraram 'para os Nós, os lllOÇOS de lioje, consideramol-o um 
Est!W.os da União Latina e o cambio tornou-se )!regador, um a.lliad::> illustre nos arraiaes con~ 
logo desüvoravel áquelle paiz. tri\rios, encarregado pela Providencia. de coli-

O .,.0verno ita.líano, diante dest!IS sérias dit'- verter os collõervadores, de convencei-os de 
ficul3ades, .não deil:ou-se abater; comprehendeu que, si a ordem ê condi~ão da líberda.de, o pro
que 0 elll'liO fo~ido era. tto:UJ. ca.la.midAde pu- gresso é condição da ordem, e , portanto. insa
büca, um inimigo ·peri2oso que era. preci5o a · nia querer impor o pa.ss:tdo t'oO p~esente e en
todo transe destruir. u curso íorçMo, con.- , c~dear a marcha da. evolucil:o social. 
demnado peh theoria e pela experiencia po- A terra gyrà, diz Laurent, e al'!'&sta em se11 
deria ter sido aceito como recurso extremo, movimento aqutolles mesmos quo e creditam na 
malil nnnca. erear raizes naquella terra onde a. s~a immobilidade. 
·ecooomia politice. tem tido tantos proselytos, e Muitos pontos de eonta.cto, pois, ligam a mo-
é tão estut:U!.da.. eid3de do parlamento ao eloqnonte oradot> que 

teiJ:!. o maior quinhão de glori3.6 di\ aetual sessão. 
Varias tentativas foram feitas no 'Sentido de Sepat'a.m-nca ainõ.a. alguns princ1pi<ts, mas espe

retirar-ae o pa.pel-rnoeda. • Tod:ls (l.bOt>Laram e ramos quo mais tarde S. E x. estar a comnosco. 
por dous mottvos : o màu estado àfLS finanças e Sobre o ~ .. ande problema. da. escr:widão, eu-
o abatimento do credito publico. tendemos qo.e do basta dizer ~ não se anime o 

Por meio de impostos e · red11cção das des- fraco contr"' o .forte 11 ; não , ·á preciso que 
peza!J o gov-erno italiano conseg11iu remover quanto antes se varr~ d:to nosaa. sociedade essa 
aq11elies obshculos; ·os orçamentos que em disti.ncção odiosa. de fracos e fortes: todos são 
1866 a.ccusavam um <l~ficit de 720 mllhões e iguaes. todos sãO fortes. 
«7 ·mil francos encerraram·~e com eaido, em O nobre deputad() pelo 12o dist~icto do Rio 
181'5, de 13 mühõe~ e 870 mil francos, saldo do Janeiro, com··o prestigio que o c tr&eterisa 
este que em 1·879 elevou-se a. 42milhões e 294 e com a. la.rg11eza de horiso.ntes do seu grande 
mil frAncos. Os titulos italianos que na. bolt.a espírito, ha, ·de comegnir, nós o e'peramo·, a 
de Paris eram cotados em 5l,.23, preço médio, fusão do pn;rtidó coneervador coro· o liberal e 
aica.nÇ"vaiu 84, 42, em 1.880. esta. fus!o h~ de necessariamente operal.'-se in~ 

Nestls condições a. lt&lia. emprehendGn a con- dapendente de quaesquer esfo.·ços individua.es, 
veraio do meio erreulante por :meio de u:m em- quando o partido republicano, que ~e aYolum:l, 
preatimo e:tterno . Nõs, qu~ nã::. tetnos sobras conquistando pr011el;yto!i, aguerrindo os matos 
orça.mentar.ias, e em. cnmpe:ilS~t1liO po~o.imos de acçlo e de luta. tiver força bastante para, 
um credito invejavel, anperior ao da ltalia, nos commicios eleitoraes, disputar a. vict,ris.. 

· deapendamos os nossos esforços po:ra obter um aos partidos rnonarchicos. . 
itiipassivel--o melhoramento de um agente de Sr. presidente, ja qae f&Uei no p:~.rtide rep~t-
eirculação absolutamente impresta.ve'l. . .: blicano, permítta V. Ex. que eu ab.·a. 'O.'rn pa-

reo.thesie no meu dieeurao , para la.vra.r um 
O SR. ·P.RE!ItoeNTE : - Peço ao nobre de)ln- priltesto contra lLS censuras tão acres quanto 

t;r.do que·einj •·se á ·materie. em discullllio. injustas irrogadllS pela imprensa e JlBIA· l'Qoci-
0 Sa. ANDliA'D't FIG~'ffiA ; - Es'á perfeita- dade ao distineto repres!mt:J.nle do 20> dis-. 

men'tll na ordem. 'O artigo ·em discussão pede tricto de Minas Goraes. 
ereditos pal'iL d\:ll'ere:D.ças de cambio. o mQu amigo o St>. A.tfonço Cela o J anior 

O S11. Lllo.POLDo DE: BULIIÕ s: - Eu creio nlto al>jaron na silaa crenças 1qui no parla
que não me afastei uma. linha sequer da mate· xnento • .Alliou•so 110 parúdo liberll como um 
l'Ía que se diseut'e e, portanto, nlto comprehen- meio de melhor realizn.r a9 aspirações do .llea 
do a. r~~ozio da ooservaçiO que acaba. de me aer partido naa medidas que o'fl'ereoom identidade 
dirigida. Creio que, quando ae dise11tem cr6- e pontos de contacto entre ambos. 
di\!!!! extrMrdina.rios, pedidos pelo governo, o ~nti.nü~~o a ser repabliea.no, mu achando-s0 
re~ento dã. ao debate a maior largueza e· &!jUi i80ldo e querendo achar como uma. força. 
:unplha4e. Si estou em erro p~ço a V. Ex. .v1va, nio havia outro alvitre a. seguir . 
qae me eacla.reça. · .Não :[.tr&ciso de defender &q ni •quem por si só· 

O illustre ·depo.t&do •o Sr. Fel'!'e~ Vianna: íoz uma re.putaçi:o invejavel, e eujo talento nio 
em um ·dos seus nltimos -discuraos terminou ' é ma.ie bello nem maia ·brilha.nle do que o seu 
perguntando·o 'fe :nós, ·os moços, fazia.mos ·aqui caracter. (Apoíados.) · 
no 'Parlamento · · · 'O Sl\. Prism'!NTJ!:-Renovo·o pedido ~ue hà. 

Responderemos. que <o noQD -alvo ·é ·a reali- · ponco'fiz ao ·no'bre depu'tado: cinja.-.e ·á m1Lteria 
za~ão ·da• :aspiTações e•dal> iaéas do nosso tempo · em <iiscuasão. 
e·dO Jlaiz. · 

S. E:s:. a quem sobrã. il\ustração,. taleato-'6- . ~T.rJJcam.-:se apartes.) 
~!!Cuia enel'"gia para a.s lats;s e par& on·e- .. <> Sa .• LEOPOLDO DE BuLHÕES:- Sr. pren.
~~,'llerá 'o MI!IO'guia,-o nouochefe na. p&-. dente;vOil~ iuc.ontillente 'a~ibuna,· maa 
tríOtita. ~m~nzs.. ·· ·. ' &nw·de íazel-o :permitta V. -Ex. 'que .oeu .me 
· ·fl!"~t'OB'ttl~o., :_promettemos secuudal-o ·com; dirija •ao nobre .presidente '<lo conselho, '<l.ue ae . 
~o ·a.po~o •e mqueb:r&'n.ta'i'el 1elo -noa.'lleua acha'l?teaente. . · · 
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Sr. presidente do conselho, tendes percor
rido um dilatado estadío de vida p11blica. e com 
certezJ. haveis colhido grande somllll de oxpe
ríencia e de luzes pal'a dirigir os negoeios do 
paiz. N!!.o obstante, eu que soú um dos mais 
jovens dos que assentam-s9 nestas ba.nca.das,' 
um dos maia fracos (n,zo apoiados) sel'Vi
dol'es da idéa liberal aventuro-me. nesta occa.-
si<io, a fu~er-vo11 dous pedidos. : 

R.ecordo-""s as me-nor~~oveis pah:vras de •Va
bllter: « nenhum'l. ca.la:uidade foi mais perni
cioSa. á. União Americana do que o papel moeda. 
Elle corrompen e se.crificon os aeu'l maia caros 
interesses, causou-lhe maiores males do que as 
arma; e os artiticios de todos os seus iniwigos.l> 
COilV'.'rtei, pois, o papel moeda, em llO.lle da 
ss.lvn.ção publica.. 

E de pois, e rn nome da. gera.~ão nova de q•1e 
soa. a.qui u.m dos l'9ilresentantes, dessa. ge:·ação 
que tem de &olfrer todas 11.::: cons~quencía< da 
vossa. l'olitica, viora.i um golpe decisivo nessa. 
f&tal instituição q1!.e nos da.,O\'a e consome as 
fol'~as viv~s do paiz-a escravidão. 

O Sr. Andrade Figu.eira diz 
que o art. 2o da pr p.1sta do governo que sa 
discute mereceria antes uma oração funebre 
do que llllla dis~us>ão fi.ns.ncaira. 

Elle é com eife•lo um corpo de deli~to dos 
e1'~os das adtnini;tre.ções que se têm succedidt1 
no poder de 1878 a esta p!rte ; elle é o repu~ 
dio de dou ~ri na~ libe raes as mai$ genuinru; e 
aceentua.da.s, J.)roclamadas diU'Snte 10 annos de 
opposi<;ão ao dolllinio conservador. O art. 2o 
que ~o difiC.1te oonl.ém uma seri~ de creditas 
su.pplement~res, que as administrações desta 
situação abriram dur .. nte tres exerci:ios :fin.an
c!li.ros. que decorreram daquella data até a.o ul
timo exercicio ence.-r,.do Nesm longa série de 
creditas. qu ·si todos abertos durante os dous 
interl'Jg-noa parlamentares, é nu'O e.quelh em 
que .a.s leia as mai; posi~ivas e maia e.xpres ·as 
promnlg o<! a< para oonter o arbi tl'io do governo, 
não foram calcadas .aOs p3s ,p ·lo mesmo governo. 
Pa.~ecia. que depois de tan.tos an.n.os d.e regimen 
padament.a.r, em que a. critica. <iesta trio ~na 
nlinca faltou aos erros do .governo, como co~-: 
rectivo ao seu a.rbürio na a.bertura. de creditas 
supplementuea ; parecia que depois de fO a.n
:nos de criticos eoatra err011, uns seg.nra.mente 
deploraveis, o ltl'Oa deacuipado;, e alguns ate 
louva.veis do partido conservador ,o partido libe
ral no .poiler deveria mostrar-se corrigido e dar
nos .o nebre exemplo de eoher.encia ·em seu 
procedimento com as doutrirur.s por elle prega
das. Mas em vez ·diSIIo os govar.nos dGsta si.tua.
ção·esgotaram-se em recur,as ;para. sopbisma
rem-as leis restticti.vas do ·USO do seu arbítrio.; 
pa.ra sophi<;m.arem as pro:videncias salutares que 
o poder legislativo julgou ter introdazido para. 
~cear o arbítrio do gov:erno .nas -aber,tura -de 
ereditos. 

Nesta longa list~ acha-se d~ tudo; aclla-se '0 
abnso :tnntas ve2es combatido ·; acham-se ·nOTas 
el:p'edientes tendentes a 'ere~ llOV04 a.blli!Os; 
acha-tie ,a, -viola.c;ão fit~-gr&nte d&s leis promul
pdu ~.o propr.io exerci.eio -em quo os -cre
aüosforamabertos-; aeha-ae ·a. i.nvuio de go
vernos liberaee iii.!IB illduattiaa priva.du, indo 

ao m.erc~do co~prar elfé e re.m.ettendo-o por · 
su.a conta ; acham-se novas tllcorias pa~a. sus
tentação official dos cambios ; acham-se era
ditos abertos para obras publicas, contra ~s leis 
positivaa·qne determinam que jamais por mo· 
ti vos de obras publicas o governo possa, abrir 
creditas supple.m.entares;acb.am-se creditas sap· 
lllemental'es abnrtos para despezas que D.ãQ 

est!l.vam previat!ls ms bbellas ré!spectivas vo
tadat~ em leis de orç1mento, para as quaes o 
governo estav.:t ha.bilit:Ldo a a.brir creditoa: como 
creditoa para deapezas eleitoraes, o credito pa,ra 
a typographia n1cional etc. : acham-ae creditas 
abertos para pagar os deaacertos do govel'no, 
os desastres ·de suas ope!'a'}Ões de oompra e 
remess::~. de café, elll vi.rtude de liquidações que 
o orador não sabe que lei a.utJri.zava. o thcsouro 
a faze!' COillO fe:z:. 

Tudo :>hi se ach:..,até m~smo creditos supple
mentares abertos antes de esgotad!ls as verbas 
nos prioo~iros dias de e:-cercicio, quando o go:.· 
;•ern.o tinha inta.ct:l. a yerba qu.e o corpo legis
lath·o d ~stinar1 p:~.ra determinados serviços. 

Eis ah.i o qne é a. tabella que o a.rt. 2.0 man
da ap:~rovar. Comprehen_de a ca.mara que aos 
membros da minoria cllmer..-adora, collocados. 
neste r.;cinto pa :·a fiscaliu~ oa aetos do gov-erno, 
nil.o era licito d11ix.a r pa~ar a;lll dÜ!~uss!l.o se
melhante a1·ti~N. porq•ul não lhes éHc:to pres
tar o seu voto a ~emelhante disposição. 

O. ora:im: q·~e 11abe q_u ~ esta· somma se acha 
gMta infelizment~ ; sabe que hoje se trata de 
regul:iri.zar uma ese!'iptnra,çã:o que os livros do 
tb.eso 11r0 a.Cclls;;m te~ aid~ feitt~.; mas não é. a 
primeira. vez que se pronaaciou a semelhante 
respeito. Entende que à pr~cisop~r um par.a
d ~ro a este -ey2tema do approvar o COli>O le
gis~tivo o~ erro~ conf,ssa,dos pelo s-overno. 

Si o governo nã-~ estava autorizado para abrir 
ease~~ creditas, a orMi<Jr niio se julga. autoriza.d() 
a. ewcampar os .actos lirbitrarios do governo, 
sob pen9. cl.e perder todO\ a autoriàacie legisla
tiva para proc~rar :firmar em novas lei~ se
guras gar.Últias para a gestão dos dinh.eirol! pu
blicas. 

E' preciso pôr um paradeiro a e11te 11y~m:~. ; 
o a a lei restrictiva que em te a raspeito de era
ditos aupphmentares te :.a .algum valor ou nio 
tem. Si tem, não noa e.ssiate o d.irei"to, não 
temos autoridade para. sanccio&r actos que 
iora.m praticados com infracção .d2.11sa. lei, si não 
tem val.o.r,algnma co~sa ainda nos resta a fazer 
em des~mpenho do nosso dever : e declarar ao ' 
nosso pa.iz a nossa inca.pacidade pat"a legia-_ 
larmos e entregar .11eu.s deatinos á. omnipo.tencia 
do governo. (Apoiados.) 

Desejaria que o nobre prcside:a. te do conselho, 
ministro da fazenda., desse o que a tabella an• 
nexa não deu, uma d ~monstrsção mio.nciosa. 
®s circumsta,ncias in rene i v eis e :im:perioaas, 
que la\'S.ram o govemo 3 commetter :este :ar:bi· 
·trio, a. violar o teltto. expresso ··d!l :nou.a legi!I!JI.
çio fulnooir:a, a "l'iolar as garantiu 'q_UB llil'pre
videncias 1elris!Mivas ·firmou e :reproduziu ,em. 
clliipas.ições ae uma lei com saneçib -poai:tiva 
pllJ:a cohibir -o:~rbitrio -do governo .na. ,deer.eb
ção desses eredibs. Esta deiiiOn&tcaçio "do-em 
neeessaria, oaimplesm.en~ porque-os:aclos -fon.m 
ill~aea, ~J:la. seria iD.di•~ :a.illda ·. qm•u&l 
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os creditos se contivessem nos termos da auto· tivo; pergunta, que levou o governo a fazer 
ri~çio legiJilativa.. e ata despeza,pa.ra se ver for~ a abrir o credito 

Trata-se de creditos supplementares de supplementar de que se trata. 
creditos e:tt.ra.-orçamenlarios, de verbas de O mo~ivo confesso foi a necessidade de sna
deBpeza que o poder legislativo determinou tentar o cambio, mas o cambio, diz o omdor, 
fundos; pois bem, as nOSSls leis financeiras vós o achaste• á ra~o de ZT, e a emissiio que 
de 1875 até Setembro de 1877, são positivas, fizestes em 1878, fel-o immediatamente b&i:ur 
exigindo que para a abertura de CL·editos até que chegou a i9. 
ac.~plementares, P,lém das fornn.lidades reJ.a.. Assim, portanto, a descida do c~~ombio foi um 
latnas, á íórma da. decret!LÇl!o, occorram moti· facto filho de vossos erros, de vossa. imprevi
vos que se considerem de força. maior que dencia, em lançar sobre o mercado, que ja não 
e:tijam o alargamento do credito legiBlativo or- tinha meios sufli.cientes para saas transacçõee, 
dinario, de maneira. que n1o b!1-:lta. qualquer porque o cambio estava abaixo do par , uma 
necessidade de faz.e-r despetl!.s a.létn dllo prensão nova emissão que ainda. mais fez de>cer o eam
legislt.tiva, não basta qualq•er razão de coo.- bio. Commettido este erro, nli:o era ra.zllo para 
venienci.a publica para a.J.arga.r o credito vo· 'Commetterem segundo, tentando susta.r a de a
tado na le1 do orçamento ; é necessar.io, é in· . cida do cambio, e a prova é, que ~o passo que 
dispenswel que esta razão seja d9 fo rça maior, o governo fazia essa transacção o cambio bú
invencivel e du absoluta necessidade, como se ::u.va, e qua.udo o ministro da razenda. que 
expriine a ultima lei pelo orador citada.. De tentou essa. operação deixou o poder_, o cambio 
sorte qc.:) ainda mesmo attendendo aos limites teve uma baixa. consideravel. 
Inçados pela lei, e necessario jc.nt...r uma de- Veilu. reacçã:o, a ba.i:m foi ainda maior do 
monstração dos motivos que levaram a ordenar que a alça artifioia.l que tentaram produzir. E' 
serviços .de absoluta necessidade publica, parll. íaeto eommum no mundo e~onomhn, physico ~ 
que se jus tinque perant~ o poder legislativo a moral ; a rea.cção em some da verd:~.de e da na.
aberLura do credito supplementa.r. Aqui a ille- tureza das cousas, é sempre mlior do que tem 
galidade não tem defesa. · sido a acção dos erros em sentido contrario. -

Não conhece outra. defesa senio e> ta. que o O cambio ,em voz de con.servar-ae, bai::z:ou_ em 
governo coatwna a oppôr: a despeza está feita, maior proporção do que a. a.l~ artüiclal porque 
vinde coamosco render gr9.Ç9S i Providencia de o tinham feito passar. Podia ter o governo este 
nã~ termos tido ·desejo da gastm-mos aind 1 pla.no :financeiro, podia ter a idóa de concorrer 
mBLS. com os mercadores de café~ · 

Tem lavrado em termos gera.es o seu protesto O orador não discute este ponto, mas o go--
e ·dado a razão por 'lue não póde votar pelo ver no, para proceder nesta. conformidade, CS.· 
art. 2.o, nem pelos numerO!OS oreditos da. ta- rocia d e uma lei, e esta lhe faltava ; carecia do 
bella A, que completa a proposta do governo, concurso do corpo legislativo, e , bem loage de 
ms.s deve dn por finda a sua missão. _ Embora chamar este concurso, o governo tinha tido a 
sem documentos para ajuiur das necessidades 011sadia de dissolver a cama.ra. antes de r cuuil-a. 
que o governo tem de a attender, T&i, todavia, Assu:miu, portanto, a. plena. responsabilidade de 
aventurar sobre varios d!!lles considorações que· seus aetos. . 
mais o contirmá.ra. no propoaito de negar 0 seu Si delles tivesse colhido glorias, o orador, que 
voto: O primeiro que chama a attençã:o, senlio é d!lqnelles que nl!:o aceitaria â liberdade nem 
pela. enormidnde do acto, pela s ua novidade, é mesmo das mâ:os de um« ~spota, cah.r-se-io., já.
o_ cr.~dito aberto pele mini> te rio da. fazenda -para. mJ.is lhe poderia dàr elogios ; mas, si em vez
cobrir :os prejuizos da. infeliz negecia~ de café, de glorias, elle só colhe-prejuízos para a fa.zen• 
em que o governo imperial julgou dever envol- da "puhliC&, despezas qae só illeg-âlmente pude

. ~-se. Não e aóm~nte o repudio do uma dou· ram ser coberta.s por meio de wn credito extráor• 
trma liberal que condemna neste aeto, a nunca dinario, q11~ a. lei nio a.utorizavo., o oradot• nlo 
suppoz que o governo liberal esquecesse aua.s podo ter aeniio palavrM de mui aere censura 
nobres doutl·iuas a ponto de resvalar entre 01 par.1. irroga.r a semelhante sih~açio e a serne
mercadorea de café na compra e revenda desse lhanto mliliAterio. (Apoiados o tk%o apoi4-
producto naeional; nunca. auppoz que o governo dos. ) 
ee :fizesse mereaaor intervindo no commercio de Mas pretendeu-se, n& diac11ssio do senàdo, 
ama ·industri:. privada, trazendo transtornos justificar eate acto com umll. lei antig"l(, que 
conaideraveiA como trouxe, alterando a baa~ da. autorizava. o governo a_ exportar pàu bra.zil ; 
n~gociaçio de$19 prodacto, em um dos seus prin- arga.mentoll-39 que, desde qne o . governo tinha 
c1paes mercadO!, nos Estados-Unidoa. a. faculdade dG mover fundos, de fazer operações 
- O S~t. AlrPONso CEr.llO JuNron:- Jaao já. foi de creditos, tinha tambem a faculdade de com

respon_ dido. _ _ pral' e revender c.afé, remett~ndo generoli em 
vez de fundos. - -

O Sa. ÁNDBAl)J: Frau~:mo~., sabe que o acto Ora; quanto&lei relativa ao páu·brazil, basta 
a que se refere teve defellBOr, não podia deil:ar notar .em prin!e~ro lo~r que. o "Estâélo poasuia a 
de tel•o dellde que o seu ·autor tem asaento no propnedade, ate o monopoho da.qaelle genero 
parlamento, maa o" n~bre presidente ~o -con· de ~adein., qa.e por cOD.Seq_u-ane1a a fac w.dac!e 
ae~h_o.fez pa.rte do gabmete :s. de J~netto, era de dispor delle o .govarno resllltava. do domin1o 
IIIlllllltro da. ·ga_a~, o acto fo1 • deliberado em ,qae ·exclusivamente tinha. pelo mouopolio na- _. 
cod naelho de llllD.IStroe, como ·fo1 dito, e S . :Ex. _. -cionaJ.. -O e&fé, porém, -não ae achava. no m~o 
~;r.e-tolll&l" a na. defesa. como de wn acto. pro- easo~ o goY6rno nio en senhor delle, não u

pno, ,e, conta-o orador que o fali. Q~'o mo- IlhA a saa .extensiva._ -propriedade, .ptecisll.va .4'. 
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ao mercado compral-o par:~ revendel-o em paizes · 
est.ra.ngeiroe, e linha por consequencia de sof
frer não só as dilferenças do cambio que elle 
queria evitar, como a dilferença de preços, 
como todos os aza.res, e. que estão sujeitou asses 
negocios. 

Demais o facto de haver uma lei; que auto
rizava. o governo a exportar J?:l.U bra.zU, qu& 
er11. de propriedâde Il.acional., e uma prova de 
que nãO ha.via autorização para .ee fazer a 
com;era e revenda do cafe, de que se trata ne 
credito que se discute. Si naquella lei existia 
a. disposição autorizando o governo a fazer ope
rações de credito e mover fundos, e sem em
bargo di.!Jto o corpo legislativo deelaro11 qu~ 
ficav~~o o mesmo governo ~~outorizado a exportar 
pa.u l>razil, está elaro que desde. que havia 
ume. lei autorizando o goYernD a fazer operações 
de credito e a mover fundos, mas não o auto
rizando para. negociar em café, não podia elle 
ter esta faculdade de qM ·uson. (Apartes.) 

A autorização para o governo etreetuar opeo 
rações de credito e mover fundos, importa. por 
ventura 30toriz~~oÇão dada ao governo para ir M 
mercado comprar generos, CDrrer os riscos da 
sua: exportação, levai-os a.o mercado Ell!tran
geiro, revendel-os em seu proprio nome, cor
rendo todos os riscos e a~!lrea desta operaçlo ~ 
E' uma interrogação que o orador dirige à 
consciencia da camara, sem se fazer cargo de 
dar a resposta. (Apartes.) 

Pediu elle contas a. respeito de uma transac
ção da compra. e venda de café. O theeouro 
mandou-lhe as illformações, que podia mandar, 
mas infelizmente estas niio foram completas, 
como tambem nlio foram as relativas a.o grande 
dispendio feito com a sêcca do norte . 

.Das informações prestadas colhiHia que houve · 
duas transa.eçõe~~ de compra e venda de cafó 
por oonta do governo. Dii uma dellas a mais 
unportante, á m:U1 avultada, o thesouro ni'o tem 
elementol .senão e1tes: ter sido t'eito um adia.n
tamento important6 de 4.000:000$ a. um cidadio, 
neg oei&llte muito respeita.vel da praça. do Rio 
de Janeiro, para operar essa. compra e fazer a 
remeasa ; e que o lançamento deasa eseriptu
l'ação no mesmo tbesoure foi feito em virtude 
de ordem do miuisl.ro da fa~enda, o. qual deu 
como razão resolução t.omada em eollllelho de 
ministros. Oa detalhes deasa operação· esca
param; 'do thesouro nada mais consta. 

O oradordeuja. que o nobreminietroinforme 
si com eft'eito houve esaa resolução em con
selho de miniatros, e quae11 fDram os I!lotivos que 
levaram o governo a aventurn-se em seme
lhante operação. 
r. Uma outra. operação havia sido feita, e desta 
o th•onro dá informaçõea m.ais detalhadas; mas 
infelizmente esta operação . ainda mistW'Ou-ae 
CDm as de soccorros ao flagello cb aeeea nae 
proTinciaa do norte. De sorte que tambem ahi 
não · eerã facil discriminar o .valor certo. ell'e· 
ctivo; 'da operação,, ·nem oaaeus pormonore.. 

O ·que infelizmsnte é certo daa infomaaçkl 
~o thesouro e o que _infelúmsnte ~.nata de·vma 
mformae}ão prestadi: pelo ex-muuatl'o da &.
.zenCia, no relatorio apreaentado em .Janeiro ul
timo,~ a avultada verb& de quatrocentoa e tan"
·eontol, que se despenderam :nesta. eõrte eom 

OO'rretagena e despezas do embarque . do café 
comprado pelo governo. 

E si ousa fa.lla.r neste artigo é porque mesmo 
no thesouro,emprega.dos da repartiçãO julgaram 
deve•· impugna.l-a como excessiva., muito su
perior aos estylos commerciaes da pra.ça, por-. 
que, com etreito, não guardava proporção eom 
a impo1•tancís. do gcJiero comprado, e de íaeto o 
e1·a; o que deplorll sómente ci que as reclamn
ções .. fettas por um dos dignos empregados do 
tbesouro não tivessem tido echo no governo 
para que fizesse rsduzil." e~ta. pa.rte da. despeza, 
que representa. mais oa menos ap,llroximada. 
mente & importanci& do prejnizo ver1ficado,para. 
que o governo julgou dever abrir um credito 
suppl ementar. 

Carecia tooar em outro> deeretos abrindo 
creditas supplementares, mas nã? se póde álar-
ga.r sobre ist.o. · · 

O Sa. A'FFONSO C.ELSo Jomon.-Seria bom 
que V. Ex . se alargasse, q,ue demonstrasse os 
prejuízos que houve. Ahi e que seria.m proce
dentes as suas razões, porque o mais não 
é senão uma reproducção do que se disse 
no senado, e que foi cabalmente respon
dido. 

O Sa. A.'IDRADll FrGOII\lllA observa que 
quanto so prejuízo o illastre deputado não póde 
oontestar que andou em 400 e tantos contoo, 
importancia de q,ue trata o decreto llupplemen
tar de 22 de Jane1ro de 1881, que contém a ree
peetiva demonstraç:to. 

Quanto áll exageradas commissões, oorre~a
gens e despezas de embarque, etc., declara 
que isto consta de uma informação oflicia.l, q u.e 
foi prestada no thcsonrD e que não é mais do 
que cópitt em fórm&. de certidão de originaes que 
existem naquella repal't.ição. 
Respon~endo a um aparte declara. que, ai com 

effeito est!l operação foi tão de11grnçada qn1 nio 
sô trou~e prejuízo a() theoouro · como ainda ll 
p&rf.icularet, e motivo que haja Umtl cond&m
naç!O p:tra semelhante acto, tanto da p~t':l do 
Estado como doa particulares. 

Passando a outros pontos, observa que em 
outroe creditos abertos pelo governo ha illeg&
lidadea clamoroiS8.8, que nãa podem paal!ar dell
apercebidae . 

Nio sabe qual e.a ·vistas do governo abrindo 
creditas p1.ra que positivamente a lei do orça
mente não lhe dava esta faculdade. 

Já citou obras do rninister~p do imperio para 
que se a~riram dous creditas na importància 
de 200:000$ cada. um; citou a typographia na· 
eiouál, p11ra que o governo nãG podia abrir cre• 
dito, e citou despezas e!eitor;t.es do Imperio. 

Quanto a esta. ultima; accreseenta ·o Dralior, 
·que ·nem ella podia. ter o cara.cter de credito 
a11pplomentar, por que não havia na lei do or
Ç&ID&nto Íll!ldOS verba. alguma VDta.n'Qo pa.ra elli!. 

Pode ter o caracter de credito eutrãordinario, 
mu do lnpplement!lr, e por ta.nto Dlio poder 
nunca ct.bor na tr.bellA que mta de credito& 
npPlementaret. 

'fitataodo do oredi&o par& obru da eaeol& de · 
medlcbla. dta quo o pemo tinha . obtido ou 
pre\on.U. ob\of do ~ ltgilll.\i.YO tUOluçtio 
a~torilanclo clllpiDdor ~DI • Clolldr.4e . it ~ 
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dieina, e portanto uão ti~ necessidade obns q_ne por mui ateis que sr.jam Jlr1.0 tem 
de abrir um credito suppleinenta:r a ve1·ba defesa. 
-Obras-, qu:~ondo a lei lh'o vedava expressa~ Desde que o governo tratava de fundar ura 
mente. novo edificio para a escola de medicina não 

A lei .ll.io limitou~se a. con~ignar em uma tinha o direito de despender úí:o avultadas 
t&"bella. as verbas do orça.mento porque o go- qn.a.utia.s em obras provisorias em um edificio 
verno, podia. abrir croditos, a lei dt!chrou qu·e que nem ao menos é proprio nacbua.l. Podio. 
:pa.ra obro.s não se a.brissem creditos eupple- faz~r as obra~ de concertos e reparações, X!lOnt&r · 
mentares, de sorte que o governo vio:ou ncs- os lAboratorios a bem do ensino ; mas nlio ti~ 
tes creditos duas Lis : a lei dil orçamento que nha o direito de dispor dos dinheiros publicas 
indic:..va-lhe as verbas p::ra que podia abrir emsomma. tãoavulta.da.pa.ra.fazerobras, que .no · 
&upplemcntares, e a"lei de 1873 que subsiste em fntur:> pr01:imo t~m de !icar perdiJa.s com e. 
aeu inteiro vigor. . mudança. da faculdade pa.ra o novo edificio, com 

Tabella A, creàitos suplem.~ntarea. São as o qual se . vai ga.;tar somma. ainda maia :~.vul-
tabellas que o artigo que se discute manda tada. · 
Approvar. Essas obras serão perdidas, e tanto mais 

Nos e:rercicios de 1880 s !881 o ministro do perdidas quando são bemfeitorias . foil:!.s em 
imperio. por de<:reta de i7 de Abril do 1881, propriedade alheia. 
abriu Wl1 credito supplementar d~ 200 contos Sobre GS credites abertoS por solicitação do 
aC! § 44-0bras para a faculdad~ de medi- minist:oo dos negocios estrangeiros, em d&ta 

. ema. de 8 de Agoato de 1881, para o exereicio de 
No exercício seglliute de 1RSI a 1882, o mea- 1881 a iBS-~ não precisa o orador repro

mo ministerio abriu,por decretado 26de .Agos- duzir o que já teve occasião de dizer desia 
to de 1881, outro credito de igual somma ao t.ribuoa por occasiã:o da. diacussio do orça· 
§ 50 da l•;i dD orç:1.mento vigente para-Obrc:is mento do mia.ist~rio de estran3'eiJ.'Os. 
da faculdade de mcàicina. · De todas as inven~ões d" governo para a 

Estas obrai da. faculdade de medicina são ~bertura. de ereditos supplementares esta é a 
re:~ohnente admira.veis, diz o ora.dor. ma.is vergonhosa ; · não ha questão. 

Q!l>indo se discutia. n~sl:!. cama:oa a. illegali~ Receber um orça,mento nos primeiros dias, 
dade colllmettida pelo governo de orde!lar' tae~ asaentat em nn;t plano ·de vygiliatura de toda a 
obras e despezas com a fac•1ldadc da medicina, nossa d!plomacla da i!111ropa para America. e da 
o governo· nos dizia.: as obras foram feitas com America para a Eo.ropa, calcular que ist:> seria 
donativos part;cuhres. sómenle o despendio por si só a quantia votada. para o e:r.ercicio, e 
das cadeil."l).S \'ai ser feito com os dinheiros pu· antes d~ gasl:!.r um real desta v~rba apresenw 
blicos, até aqui os profesaores tem servido gra~ ,uon credito supplementar de qua.ntia superior à 
tuitamente. · verba ordillllria., é -realmente ll!!l.a. invenção a.u.-

p,,ra o orador es~ e::tpli03çilo não sslvav& o dacio.u e en_:renhosa. E ·o orad3r admira que 
governo, porq a. e eegundo uma preseripção d~ semelhante d~creto t.ivesae tido a.::olhim.ento no 
lei de 20 de Outubro de f8i7, os donativos conselho de ministros, no qual tinha assento o 
fei toa por p.,_rticulares faz 13m parte da recei t3. do e:t-mini~tro ds. fazenda., o Sr. conselheiro Sa.
Estado, t.ê~n a a.pplicação que oe doa.do~es lhes r:rlva, o qual ae vangloriou. no senado de q11e 
dão o eom ella.s. se aug-menta.m as donções vo- ni o tinha scientemente COinllleUido illegalichde 
tadas pelo corpo legislativo, de maneira q11e :r.lguDl& no e ·'u ministerio. 
MS:IS doações devem entrar no thesuuro e ser S. Ex., já eomo membro do conselho de mi~ 
distribuidas segundo as regras gera.et de :fisca- nistros, já. como ministro da fazenda tinha. o 
lizaçlo, e:npregadas par~ as vorb;~o• ordina.r.ias ri;rorollO dever de obstar .. tão flagrante viola.-
do orçamento, . çlo da. lei. · 
· lat.o é poaitivo e não pMe soff'rer contes. Abrir nm. credito a.nt$8 de gaatar a verba. or 
taç1o. . · dinaria, e abril~ para úm fim 9ue aeguramG.Ilte 

Portanto, ai estes recursos Bntraram no the~ não era. uma n~cesaidade pubhea, o o que póde 
somo e foram despendidos com estas obras, haver de mais audacio'iO • . 
compria ao governo2elar tanto eatee dinheiros . Pela lei de 20 de O!ltllbro de i877, este era
como devia zelar- a verb!l. votada pelo parla~ dito n1o podia ser_ autori.zado eem·consentimen
mento. to do conselho de ministros e sem .audiencia do 
. Ma.e, pelo pedido .J.e crediw em .U.cuselo, ministro da. fazenda, ao qual a. lei. incumbiu 
vermca..se que a· pro _posição do governo não era o dever de e:ta.minar a verba. e verificar os 
exacta em toda sUQ extensãG, isto é,- nem todas recllrllOS do tb.e~iu-o.--!'ois bem, supp_pndo que 
aa qUAntias despendidas com obras na facul-. toda~ estas opersçõeiJ ti.vessem preeed~ a · este 
d&d~ de medicina aahiram de donativos pllorti· credito, eomo poude o nobre ministro -'l.'el'ifie&r 
eular.ea ;400:~ .pelo m_ enos aqui -se~--_~-. • .:....· o estado da Te):ba., si deUs. não se tinh~;,gasto 

~"'~' ""''o'AW nm. ~ real? • . · . . 
eonstgna.doa . êm creditos supplementares, além Os. deawa. · _,c_ reditoe . regulam nn• este. ·' j _;u,_· ga. 
do 9ue prova ter sido gasto por conta do eredito - r-
ordínar.io da verba em dous exercicios. porem, lllutil eatar insialindo no que já dila~; 

. . eel.l!.resolvido a nega.r·ll1Es ó aeu.voto,..aeoniéça.. 
Portanto o governo _não Só apt'elleutoâ 11Dia. o que acontecer. . 

defela que não salvava -~ aeu-aeto, eomo ainda Sóm.ente . não póde de~ ae pedir ao pal'.t.iào 
eomm.ett.eu tlDlJL .in-ferdad.e dizendo-nos que hõetal, que vê tão -digi14meute .repre&Qntado 
taea.obras· tinham rii.do feitas exclUBiTameate nesta ea.u. pela. m&ioria. que-apoia o. governo, 
eom f'undoe ·ou do~v95 pa.rtieularts. Batas pelo meuo11 mais .siuurida.de na e1eeuçio de · 
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Beu programma, na. parte rela.th11. ã verd&de dos f muito o voto do parlamento e procurará sempN 
orçamentos. ! eonformar-sa com elle, nunca excedendo o que 

Limib.-se e. isto. Niio fuz que~tão do reato do houver sido Yotado, salvo 03 casos previ.atos por 
programm~ do p:~rtjdo lib3ral; mas desta. faz lei. 
porque. interessa a todJ o p3.rla.mento. Quaes- A Nspeito da, observa.çõ:la que fez. o nobre 
quer qne sejam os · nossos partidos; qua.esquer deputado sobre com tira~ de café, diz o orador 
que sejam a.s nos~a.s crenças, a verd·lde dos que o assu.mpto tem sido debatido largamente em 
roç'lm~ntos é uma bandeira que deve tluctuar amba.s.as onmaras, e entende que o seu amigo 
aeim:i. de todos es partidos, acima de todas as que as fez, ju;tilicou-al perfeitamente. Não lia. 
convicções. lei que proliiba. semelhantes operaçõ~s, e sabe o 

Si o par lido liberal, que aliás tem sa.bido es- nobre deputado que a. de que se trai.& foi resol4 

queeer com geito os sens prognnnnas, esquecer vida em conselho de tninis~rJs, e não declina 
tambem este, e por meio de s~ns principa.es p:>is o ora.dor da re~panso.bilidade que lh.e ca.ba 
estadistas· vier otrerecer ã. considet·açio do corpo nesse acto. Não foi co usa nova, porq lle transac
lagisla.tivo creditos da. ordem destes, que o ora4 çliei a~melha.ntes j:i ba.via.m sido feitas a.nt~
dor aca~a de analysar, serà. o caso de escrever- riormel!.te com o "ssuc3.r e pau-bra.zil . N une.' 
11e o epitaphio que leu Ill!. cathedral de Toledo essas operações me~eceram tão acres censuras. 
tobre o tumulo de um clrdea.l-Pul'llis, cinis Nas circumsta.neias sxcej_)eionaea em ·que so 
et n.ihil. achou o seu nobre amigo, semelhante recu:·so. 

(Muieo b6m.; muito bem.)" nu.o deve ser tolhido. 
· Si nii:o tivesse havido prejui.zo, si tivesse ha-
0 Sr. Visconde de Parana- vido va.ntageoi. pa~a. os cofres publicoa, os no

guá (presidente do con$elho) desejando a bres deputados nílo accusariam tanto est:LS 
verdade do orçam~nto, compreh~nde que o go- operações. 
verno não póde deiur de ser muito escrnpu- Pa1·ece ao ora.dor que 0 que acaba de dizer a 
loso na abertlll'll de cradito1 ~upplementores. resj>eito de despezasji bem explicadas nos re
Entende que &I se deve lançar mão desse r e- la.tol'ios, é suffi.cionte para orienta.r o voto da 
curao nos casos e nas circumstancias em que camara c habilital·:J. a resolver o. que fõr 
a l ei o permitte, e por isso logG que ueaumiu justo. 
a respousa.bilidade do governo, o seu primeiro 
cuidado e o dos seus collegas, foi recommendat· O ~h.·. Do.qu.e-Estrada Tei
u.os. presidentes de provinci•l que. tivessem muito :xeira bem a sau pezar diz ao nobre preai
em vista o compromisso do governo e regulas- dente do conselho que seu diBcw·so parece mais 
sem as àespezas de modo que não houvesse ne- .uma. evasiva. do que uma. resposta sa.ti.sfs.clol'ill 
cessidade ·desse reeurso. Si o parlamento, por- a.o orador que o precade1'a. A aeca.saçlo, por 
tanto, at~naendo á.s e:rigenciaa do_ serviço pu- sua gravidade, merecia. do nobre ministro uma : 
blico, dotar as verbas suflicientemente, acredita defellll. completa, porque ni'> só se trata d:1. 
que esca.pa.rá ao rigor das eensuras do nobre questão de legalidade,como do inl9ttese' tinan~ 
deputado. . · ceiros, que são da mais alta mont!t>- . 

Quanto aos c1·editos de que se trata, compre- Quanto ã legalidade o nobre ministro nad:l. 
hende o nobre depatado que o orador não póde di~e : proeur"u explicar a transacçlo do 
acrescentar mais do qlle o que se aoh:t. nos café, expliclll" a. accusa.çio feita, como devida 
relatorios do min.isterio que abriu esse11 credites. unicamente ao prejuizo que aotrreu o thesouro, 
Na exposição de motivos foram exhibidas o ac1·eacontando <iue, si nio houve11113 ea~e pt·e
extenaamen~e des9nvolvidas esaas razõee. juizo, não terta. ha'lido tal aecasação, dou-

Terá, entretànto, o maior eaerupulo ralativa- trina esta que o oradol' conaidera. falsa, 
mente a creditas supplementarea. porque pera.nte a Iegalid~de não so deV'OD1 

Sabe o ora-ia!' que n~~o varba.-obra11- nllo se pee&r prejuizos ou lucros materiaes ; e alêm 
devem abrir credites st;tpplementa.res ; mas disto injuriosa, porque a eama.ra só ee póde 
parnce-lhe que o credito a qui) s.lludiu o· nobra !llAnifcstar pelo e:ueto cumprimento da. l ei, 
deputado fo1 autoriz:tdo pelo corpo legislativo. e nunca pelas . vantagens ou desvantagens do 

As despezas eom o se:-viço eleitoral na. cõrte a.eto do governo. · 
e nas províncias importa.raxn. na qui.ntia de Rec:>rd'l. que jà '11!1. questão da. ·liquidação 
40: 000$, e não &a. o e o orador de que modo o go- · Mauà; o nobre ministro não foi feliz na sua. 
verno faria essas despe7.all imprescindiveis e resposta, quando disse, em sua. justificação, 
urgentes. Era impossivel que elh.s pesass~m qu~ o acto da governo tinha. da.do em resul4 

sobrJ as municipalidAdes . Era. um caso t&do a cobrança de uma. a.vulte.da. quantia
. e:xtra.ordinario a. que se devia. prover. Si houve cousa de que se não tratava_ 
irregularidade, 1'01 sómenle quanto li. fórma. O orador considera viciosa. s. asserção do 

Aa llespe.zu estão feita.a e agora trata-a~ de nobro .. ministro, de se terem dado circu.m
logalisal...as. O nobre deputado nlo : impu~rnou ! stancias extraordinai'Íll8, na aus&llci& das qua.es · 
o.liás a necessidade d:1s deapezas, maa a. fórmu o acto seria aceito pelo ~bmento ; e como 
por que forlllll feitas. Etroctuaram-aa entretanto é preciso que 1eja ventillada. a qu~blo .de 
em virtude do d 3libera..çlo tomada em eon5elho 

1
legalid3!le, convidA S. Ex. a que declal'e si 

de ministros e aeham-ae justül.cadu noe reape· ae -julg~~. autorizado a re1>etir aqu'.llla op&
ctivos creditoa; a. eama.ra em sua sabedoria re- , ração ; ai ·considera. o aeto rcstrietr.mente 
solvera si devem aer ou não legaliaad~s. . llega.l. : ·. . · 

Quanto á. verd~de do orça.mento jà disse q_ue .ltespondendo-lha _o Sr. preaidente do coa-
precauções tomou pa.ra real.izal-a. Respe1ta selho que o acto e legal. mas , que o nilo 

v. m.-56 · 
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repetirá., pa~S:~. orndoi" .a rulduzir algu;nas 
con.~ideraçi5as, 9ue deverUJ.m ser_ produzula.s 
pelo nobre miniStro pa.ril confirmar O )OUW.vel 
proposito, em que esta,. e entilo ~om~ça. por ?b
servar o funesto alcance q ue a. lnopmada e m
debib intervenção do governo traz no mercado 
commercial, e p;:~.rtic11larmente no me1·cado mo
netario, nas circumstanci:l.s precarias, e mesmo 
anorm:iGS da prllça. · 

Diz o ·orador que ás ve1.es ap~arece o go
verno c~mo hospede inesperado e =portuno a 
a ttrahir as me1hores cnmbia.es e a frustrar os 
planO!! das vistas do commercio normal e legi
timo, quando o commercio, pelo estudo das con
dições da pi"aça. o da. escala. do cambio, julg-a 
poder pautar SUI).S operaçí)es cambiaes por um~ 
certa. tAxa; e outras ve~es-<;o~o no caso de 
q~e se trata-o ~ovei"no se intromette na ope
ração das cruubiaes, vindo tonial-as em pro
porções enormes, que derrocam Lodos O> planos 
commereiaes, ·mas descendo ao proprio terreno 
coOllllercial, vindo concorrer na compra de 11.ma 
mercado:·ia e da primeira. mercadoria, sobre 
que se opera. a nossa. exporta~ café. 

O 01-ador llchn. anomala o monstruosa esta 
intervenção de um governo livre e de igual
dade, acha-a perturbadora das operações não 
só dl) commercio especial dos c:uhbios, eomo 
das do café, e diz quo o governo entrou nessa 
concurrencia com toda.s as sorr rezas e com 
todo -disfurce, e que t rouJO:e uma pertuL·ba.ção 
não só n.all trans:t.cções da praça do Rio de Ja
neiro, como ÍIM tran~acções àe todo o impe1·io, 
que regulam pelas desta pr~:~ça. 

Em resposta. n um apa1•te do Sr. Affonao 
Celso Junior, pcd',ndo os a.ls-arismos desta época 
para provar a pClrturbação all~gad:~., diz que 
não se furtará a trazer taes algarismos B que 
os não tro1tx.e por não contar pedir na oc
casião :• palavra ; e wntinuando sobro o o.s-
6Umpto encl!tado, faz ainda algumas pondero..
çl:ies em apoio de sua aS6evor&.~:.ão, o outras e!ll 
opposição ao a~gumento apresentado pela maio
na. d-~ s~rem eltl\epciona.es as oondiçüe~ em quo 
~operação se eft'ectuou. . 

Mais de uni~ vez lia tem invoflll.do o pheno
meno desastroso da bailtll- do calll.bio :~. i 4 •/o o 
da descid;~. de nos>a.s apol.ices a 70 ; e entra
tanto, sob o domínio liboral nenhum, àos hnoois 
fin:~.nceirOll que tem ocoupndo a pa11ta. da fa
tenda procuroll ainda l'&m~dial-o por meio de 
operações de cafci. 

Pede :1.0 nobre presidente do conselho que 
na que~~t.ão de tomalla de camb~es procure 
proceder com a ma:ilina prudencia, conside
rando que nessa.s tra.nsacçõcs de l)llmbio o go
verno não podia julgar-s.e isolado o com o direito 
de ezpan;lir seu eguismo om toda lllll.:o;;ima ·pro
porção, porque a JJ<>lidariedade que prende · os 
lRtereases co!llmerci11-es do lmpo1io aos inte
resses governalivos obri~;a o govo.rno a rospei
tar muito e.quelles-intel'esses, contra os qua.cs 
mais de UlllO. vez tem feito concurrenoia fu
nesta. · 

S. Ex. deve manter-se ·Jlo -propoaito. de arre. 
da.r de si a, idéa de regW.a.mentar o commercio 
para tirs.r lucros pa.ra. o ~overno ; deve 'l'euder 
homenagem a estás lições d-a. e-speriencia e dos 
mestres, q~e ~ostram que, quando o governo 

regulamentar aquillo qn.e lhe está superior, 
a.quillo que segue leis, não feitas pelo legis
lador, mas pelii.S condições ospociaes dos est~ 
dos-verde-se, abiama-se em um mar de erros e 
de prejuizos. . . 

Relativamente :i ligação do governo com o 
banca do Braúl, se refere o orador a um· pre· 
jUizo do mesmo binco, que o orador considerll 
wn de$astre, cuja responsabilidade recahe toda. 
sobre o governo de que fez parte o nobre presi
dente do co&elho, responsabilidade· cujo al
c!l.nco deseja que S. Bx. meça o expliqu.e. 

· Diz que o governo, além de levar o banco do 
Bt•azil de um modo pouco regular, a operações 
a que niio devia. leva.l-o, accNsee que foi por 
isso causa de prejuízos que até certa. época. <lX
cederam de dous mil contos, mas que se liqui
daram na importa.ncia de 800 e ta.nto~ contos. 

Perg!lilta ao nobro presidente' do conselho 
si desconhece esse ·prejuizo. Si S . E:s:, o não 
conhece, o orado!' npresentat•ã um documento 
authentico,que vao pedir pelos meios regulares 
po.ra o fim d~ provar aua. asserçã:o ; si, por~m, 
S. E:t. conhece o facto, lhe pergunta. o orador 
si pretendorà o governo a.ss11mir o papBl de 
mau p!!.gador ou pretenderi solver esse debito. 

Em rMposta a um aparte diz que o facto é 
que-na liquid:;.ção de operaçõea cambiaea, a 
que o banco do Bl'tlzil foi levado 110b a res
ponsabilidade do governo, este ostabelecimento 
soffreu um prejui~o que está hoje reduzido á. 
qu:~.nti::l.Superiol' de 800:000$, prejuízo quere· 
cihe sobre o g0verno porque ell& foi quem de
terminou taes opera.~ões, e porqae-diante da. 
repugnancia do banco do BrW~il em lançar-se 
naquellas OP.Bro..ções, o governo assigno11 .uma. 
responsabilidade por escripto qao e1:iste na. car
teira do mesmo .banco. 

i'» esta de claraç&o do orador, acercq. de cujo 
facto o nobre p~esidente do conselho diz não te•· 
conhecimento, surgem diver110a aparles, aobre
tudo do Sr- Affou110 Celso Jlllllor, aos quaes o 
ora.dor responde, dizendo que nio fez commen
tarios, nem tem pendor para. oa fa.zer deaairando 
quem quer q_ue eeja, e mnito menoll a um 
a.migo do infanc:ia, da quem foi companheiro 
de ostudos, e a quem sempre esteve ligado por 
laços muito agradaveia. 

O facto do ministro da. fazenda t:Jmar uma 
respõD.Ballilídade illl.uitada, sem tempo Mm 
re.st~ici;ão de quantia, é um facto graviuimo, 
digno do estudo da cnmara, e de demorado 
deb:~te; elle deve ser explicado no parlamento e 
sobro elle o governo não deve ter reaerva.s-

Precisnn1os s tb~r ,diz o orador; si o governo, 
pela differença de cambio, está obrigado pela. 
quantia de 800 e tantoa contos pelos prejuizoe 
h!l.vidoa, havendo docll!Dento escripto no banco 
do Brazil; e ~ntão petgUDtari ao governo si na 
quantia orç:ufu na sua proposta e aceita peb 
commissil:o, está incluída cstn somma. 

Si o governo é devedo1·, ·o. quantia deve ahi 
esbr incluída; e si ni!.o está incluída, este nl· 
gar.lsmo de 2,900 o tantos coutos, quo a. com
miaslío de orçamento pede, de accàrdo com o 
governo, ó falso, e uma mentira 1ina.nceira. 
. Fazendo ainda diveraas conaideraçõea sobre 
este assUJ:npto, e .respondendo a divereos apar
tes, conclue, convencido de que WIS theses,~j.U.8 
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tem estabelecido, nas recla.ma.ções que tem le
vantado, cumpriu o dever que lhe cabe como 
representante do povo e de uma. das mais dis-
tincta.s cla!18e8 do p:l.iz. · 

A discussão fica adiada pela hora. 

'SEGUNDA,P.ARTE D.A ORDEM DO DIA 

Continúa a. discussão da resposta à falla do 
thr.ono. 

O Sr. Vieconde de Para.n&
guá. (preaidente do cot~selluJ) : - Senhores, 
foi e6colhido pelo seu illustre chore para f:~.7.er 
aa henras a.o gabinete _3 de. JWho neste solem
ne debate o nobre deputa.do pelo Maranhão, 
cujo ta.lenLo e dotes de tribuna, a. par de outros 
predie:l.dos que o rocom.mendam como parla
ment~~or distincto (apoiados), folgo de reco
nhecer. 
. Coube a S. E:x. esta fortuna, setrundo nos 
informou, por ser .filho de uma prov1ncia vizi
R~Il. ou limltrophe ~quella. em que. tive a feli
Cldade de nascer, e a qual devopostção o hon
ras~ ({Ue penhor_.m para sempre a. minha. gra
tidão. 

E;poia, é para. mim duplamente a.gradavel 
que fosse o mau illllBtre vizinho o escolhido 
para encetar !lste debate. Rendo por isso os 
meus agra.dec1mentoa a.o honrado chefo da mi
noria, e tambem ao nobre deput&do pela. apu
rada cortezia e moderação com que se houve. 

o nobre deputado, .entretanto, mostrou-ae 
tristemonte· impiessionatfo, por haver eu con
seguido organizar o ministerio 3 de Julho, 
quando anteriormente, sendo-me olferecida 
igual incumbeMia, della. declinir;l , 

Estranhou, a.lém disto, a minha presença á 
testa. do gabinete, j.Ugando-me o menos com
petente, por h aver eu prestado apoio ft•a.nco e 
sincero ao gabineto presidido pelo meu hon
rado antece-'Sor. 

· Nlo creio, porém, que o mi.niAterio doi:l:e do 
esta.r parlamentarmente orgo.nizado. 

O ministerio sahiu do seio da maioria ••• 

·o Sa. Ál;DRA.DB FmuEIJ.U :-Q11al era a. 
ma.ioria f Era aquella. que derrubon o Sr. Mar· 
tinho Campos~ (Ha outros apartes .) 

O SR. PAESIDENn: oo CoNBtLI!O- .. . a 
r~~rese~a. e_ sustenta-se com o s eu apoio po
htlco._ ·oll det as razõea por qa.e nil:o pude iu
cum~u·-me da organização do gabinete em 
Janelro, e ellM foram repatadas satisfactó
rias em- diacussão especial. Espero quo a ca.
mara. me dispensll.rll [le entrar em mais largo 
desenvolvimento a este respeito. 

O Sa. F.t:Lrcro DOa S-<~.NTos:-Apoiado. 
O Sa. P.u:sroll:l'ITJ: DO CoNsELHO :-o nobre 

deputado ostr&nhou a.inda, como disse, que en 
hoaYOIIlia aeeit!ldo' o encargJ de formar gabine
te, COillquanto me tivesse achado de perfeito ac
cordo com o ministerio transac eo. Por esta. re
gra o pode_r devia. ir á opposiç«o radical. . . 

UMSR. D!.PUTAOO~-Efiea niO o qu~rem. 
O Sa. A..'IORADE Fr&uEIRA:-Qual é .a oppoai, 

ção radical Y . 

O SR. P.I!.ESioJCr.--r& oo CoNSl!:LHo :- ••• á op
posição naturál, á opposi~.iio con$ervadet'a . • • 

O Sa. M"DRADB FIGUIDR..\ :-Ah ! isto sim; 
nós não somos radieacs. 

O Sa. PustoENTE no CóNSELUO : - ••• mas 
esta nil:o se mostrava om condições de gov()rna.r, 
achav:J.-se em minot·ia. no parlamento. 

O Sa. ZAM.I. :- Apoiado . 

O Sa. PRESIDENTE no CoNSELHO :-Si h-regu
laridade ae pt·eteuclo notar no modo por que se 
fez a organizaç[o do actual gabinete, não se 
póde deixar de concordar que maior irregulari
dade haveriJ. em recorrer-se à nobre opposição, 
para de seu seio tirat•-se um gabinete, que teria 
como consequcncia. necessaria a dissolução da 
camara. 
' E bem avia~do andoo. o illustre chefe da mi
noria, quando a. este respeito se exprimiu com 
toda a Írn.nqueza. pers,nte o eleitor doi minis
tros. Não .foi para saber-se como seria rece
bido o novo gabiuete que S. E::t. e oo.tros dia
tinctos parlamentares, · incluídos os presidentes 
das duaa camaras, foram. chamados ao paço de 
s. Christovlto. A votação que aqni honvera não 
habilitava a corõa a conhecer a situ.a.ção dos 
partidos para resolver ~~o crise com a aabedoria 
com que costuma proceder. 

9 SR. ANDRADE FmuEtaA.:-_Sabia já per-
faltamente. · 

O SR. Pru:siDENTE no CÀ:JNSELHO : -Foi por 
isso que não foram chamados ao pa.ço de S. 
Christov>io aómen te os conservadora~ ; foram 
chamudos o prosidente desta. cn.mar& e o do 
senado, pela posição que occupavam, e os chefes 

. da. opposição conservudor:~. e da. dissidencill li
beral. Procedimento mais corre c to niio podia ter 
a coroa (apoiados), acouselha.dn. conveniente
mente pelo illustre estadista ~no doclinarA da. 
honrosa incumbeneia de orga.ntzar o gabinete. 
(Apoiados .) 

O Sa. ANDIUDE FtGUEIIl.A :-Não apoiado; 
niio concordo com esta. nova pratica. 

O SR. PusiDENTP: uo CoNSI!!tHo :- Po!'tanto 
o eleitor dos ministros ma.r:ehou constitncional
mente ; o leu proeod.imento não podia ser maia 
correctodo quo foi. (Apoiados.) 

Assim elfeoluoa-se a organização do minis
teria, qu ) me lisongeio de ter encontrado o 
apoio da ms.ioria e de ver cercado de todos os 
amigos que a compõem, sem diff'erença de ma
tizes·. (Apoiados .) 

Est!l união do partido liberal, revelada pela.. 
attitude da nobre maioria em torno do actual 
ministerio e sem du,ida o que tom impressio
naco tristemente o nobre depntado que. encetou 
o debate. (Apoiados ; muito bem.) 
· Sirn isto de a.viso á nobre maioria. O hon

rado deputado pelo .Maranhlo, em quem folgo 
de recollhecer os distinc tOs predic&doa a. que 
alludi, não póàe deu ar de solftu tTiste im
p~essão,- porqllt!, certo de que a uni.lo faz a 
forÇ3, vê que o partido liberal está ~unido e por
ta.nto habilitado a marchar a.os sens grandes 
destinos (apoiados; »lUito bem), a·resolver.as 
transcendentes questões que lhe incumbem para. 
e:r.ecuç!o . do &eu pregramma, a dar satiilfaçllo 
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as ~!'gnas necessid&des na.cionaes. (Apoiados ; 
m.l'ito ·llem.) 

O SI\. CA.RVALBO RJin;NDE:-Veremos isso 
em muito pouco. tempo. 

O SR. PRESIDilNTJ: oo CoNs:E:r.Ro :-0 llobre 
deputado pelo 1\!!l.l'anhão, 9.11e me a.sseguron 
as disposições m:üs amiga.ve1s, pelo que eu não 
tenho senio que a.grad~cer-lhe, ainda. procurou 
reéordat< o meu pass~~odo, como si 'elle podesse 
envergonhar-me. (Muito bem.) · 

O Sa. RoolUGI1Jts PEIXoTo : -Muito honro. a 
V. E:t. o seu pas~~,.;?' 

O S:a. Pn"EsmxNT.Íii-DO Co~snllO: -E' ver
dade que, usando das precauçõe' oratorias e 
dessas formulM corte:lles que tanto o reco~men.
d9.IIl, disse-nos q_ue esse passado reverta em 
honra. do seu p!U'tldo, em cujal!. &eirs.s eu tinha 
alcançado a. es~ad.a. de general, que tão fatal 
daria ser ao mesmo partido. . 

E' certo qu~ po~rtenci a~ gabinete _de iO _de 
Agosto, que hoJe conta. mais um an~versar~o. 
Devo, porém, lembrar que esse gab1nete f"1 o 
pncurao~ da. liga, da. qti~L nasceu o pa;tido pro
$'l"eSSi.sta., que se. fundiu com o partido hbe-

ral. " ' . O nosso afastamento das vossas u.o.e1ra.s foi 
Ulll3 soisão, nito as deixamos isoladamente. · 

O gabinete de 10 de Agosto, o gu.binete deno
minado - prec!lll!or da l iga, era. presidido pelo 
Sr. A.ngelõ Muniz: da Silva Ferraz, e delle 
faziam l'arte Oansansiio de . Sinimbú , Pus 
Barreto, Reg& Bax:ros e outros, que vieram occu
pa:r hgar di.stinct:o entre os liberaea. (A_pa7'tes.) 

Entendhmos qu3 a. marcha ~ue levava o par
tido conservador não era a maia conveniente, 
e delle nos apartamos, quando nesta. c:unar.l. 
s l tratou da. verificaçio de poderes. Qaeriamos 
ent!o que justiça. fosse feita. a. quem ju.atiça Cl\'11. 
devida (muito bem ; muito bem); e dea~e 
modo concorremos para d:LT entrada neste au
gilsto recinto a Josê Bonifaeio, Carrlo e outros 
vllltos etninent.ea do partido liberal. (Muito 
be1n; muict bem.) 

O SR. 0Anv,u.Ho REZENDE:- Qual revolta! 
Revolb. <i essa linguagem. 

o Sn. PRBStDENn DO CoNUU!.o:- s~me-· 
lhan~~s leia prodaziram as camara.s unanimea, 
que são a condemnação do systama. represen
tativo. (Apoiados; muitos apartes.) 

Uso, poi'~to, do.men direito ncudi?do pi'e~J-o 
suroso á tribuna p.,.ra dar esta e:x:phcnção a.o 
nobre deput:ldo, que entendeu. ~a.zer-me uma. 
retaliação e ta.:r.ar-me de versatilidade, quando 
com amigos num'.lrosos e distiuctos (interru
pçl1es) noa sepa.tamos do vosso :(la.l'tido,e, acom
panhando successivamente a liga e o partido 
progressista, por Jim hB&teamoe bem alto a 
bandeira do partido liberal, em q oe estamos de 
perfeito a.ccórdo. (MuitO$ apoiados. Muito 
bem ; muito bem. ) . 

O pa.iz o que quer são partidos bem orga
nizadOs, para que o systema representativo 
funceione regnlarme:ote e dê os fructos que 
delle se espera.. (Apoiados; muito bem . ) 

O Sa. J. PElUDo:- Tem respondido per· 
feit:~.mente bem. · 

O Sn.. Pa:msrDENTll: oo CoNsru.ao :-Vê; pois, 
o nobre deputado pelo Maranhão que a minha 
presença. á testa. do ministerio nada tem de cen· 
suro.vel, e que a minha posiçlo entre a.mi!fr.>& 
leaes e '.ledic&dos ·não póde s'não dar-me mottvo 
de satisfação e de agradecimento pelo apoiopo
litico, espontaneo e cordial, que encontro ne&~ 
1ileiras. (Apoíados.) 
· O · Sn.. 0ARVAL!lo RJ:Zl!:Nl)J. : - Apoio que 
não tinb em Janeiro, como eotúeaaou clara· . 
mente. . · 

0 Sa. PUSIDENTE DO CONSELHO : - Nito 
me obrigue o nobre deputado a entrs.r neata 
·questão, que já foi largamente · elueidada por 
mim, qua.ndo aqui se apresentoa: o gabinete a 
que tenho a honra de presidir. . 

O SR- CAJtVALIIO Rt:zi:NoJ::-Não apoiado. 
O Sl'l. J. P~:~;tno :-E11.tá j Ulltifi.cadissimo. 
O Sn. • .AlinB.ADE Frt!Ull:tRJ.:-0 que eatil. jnsti

fi.ea.d.> é a derrota do miniaterio cfe 3 de Agosto 
aas eleições da cõrte. Os Jll'Oprios ministros 
nao aahiram eleitores ; V. Ex. creio quo t'oi 
derrota.do no eleitorado. 

Tal procedimento nos tornou t~~enoa sympll
\hicos aos nouo! atnigos ; maa o fa.cto ê que 
renla.n o nolJBO e~irico de justiça, a. senda 
larga que pretendlBmoa trilhar, attendendo 
mais aos intere~ee• publicoa do que ás conve-
:aieneiasmerawente pa.rtid.ll'iaa. (Muitos apoia-- O SR. Paurnm..~ n:~ CoNSILRo: -Não fui 
do$ ; muito bem.) · candidato; consei'Vei-me neu~ral nessa eleição, 

Este miniaterio, om. 9ue dissestes conquistoi em cujo pleito, saiba. o nobre depnt&do, nlío 
a. eapa.dn. de gê:neral, f'o1 o ministerio que pre- houve forças humanas que me pudessem. en
si~a ás eleições na eõrte, e que d~ram em re- volver~ . . (Muito bem ; apartes .• ) 
sulta.do virem a esta eamara Francisco Octa- Não preciso fazer cabedal disto, porque ~ ro
via.no de Almeida Ros1., Theophilo Ottoni, Sal- sistenciaqueapresenteiesto.va.muitode accôrdo 
danha Marinho. (Apartes . ) com o meu modo de proceder a tal respeito. 

lato n.ão podia. agradar-vOs, mas era o que (Apartes.) Entendo que .a. eleição é negoeio do 
nos dicb.va a consciencia do dever. Entendemos povo- (apoiados e apartee), e que o governo 
que a. eleição devia ser feitura. do povo, e não d~ve limitar-se a. manter a ordem, deh:ando 
Obra do governo. (Apoiados, muito bem. I nter- qne a. vonu.d ~ popuh.r se enuncie livre, =o 
Tupções .) ,As leis compreasora.s que ·for:un pro- deve ser. (Muitos apenados, . muito IJcm e 
movidas e liWI."das • • • · · muitos apGI7'tes .) 

O Sa. C.&.li.VA.LB.o ~ZElo"D"B:-Por V. Ex. . Nilo ha ra.ao; insisto, para qoo o nobre de~ 
O Sn. Plllt81t>J:Nn DO Col!BBI.EO : -·· •• pêlo tJUtado estra.n.he a uünha a~itação da honrosa 

voqso ra.rtido nessa co:ojunetura. já não tin.ba.m mcumbencia de que fui pela segunda .v e~. en
~o de. ser. (I~terNpçó'e~.) Si. tiveram sua I carregado, ':le!ll a Fli~ _que ocen~ entr.e oc 
epoe&, fo1 quando se preei1011 domUia.r a revolta; meua co-religlollld'lo• pohtícos. 

: · ,.. . . . ·. 
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Demais, cultivo rel~ões de a.rniza.de l>articu- . senadG>, contra. -aquelle btiruirte~ aqnell& Arca 
lares, que.e:~:trema.mente prezo, com muitos dos Santa das lil.>erdatles publicas. 
nobres deputados das íileira.; da maioria, mer&- E' verdade que o noõre· deputado nos dis9e 
cendo-me todos a m1ior consideração pelos seus quo era um. livro raro esse, no qual se acha o 
talentos, aaber e outros dote:;, q_ue r econheço e programma de 1869, cuja feitllr'4 devi& á bon
aprecio. . . dade. do illu.tre chefe da. maioria o ter-lhe pro-

O nobre deputado repat•au na unantm~ehdo porc1onado. Mas, senhores, eu tenho aqui o 
podi.u. dizer, nu. cordialida.de do apoio prestado pro;;rnmma (lê) : 
pela no~re. mai~ria ao gabinete, tend<? tor~i- « Lo RerormD- eleitoral conforme as bases 
nado_ a diss.tden.Cla. que, estou certo, fo1 mu1to constantes do :.mnexo n. i. 
sel_lttda, ate por aqu~lles que mom 'ntanea.mente « 2. o Reforma. nnlicia.l e 'udiciari t 
1e separaram de lumgos ao lado da qu~m sempre . r~ J . a., 9 e· 
combat~ram. ·(Apoiados.) Nl!o me compete <t. 3. • Al.>oltçiio do recrutamento: 
apreciar essa divergen.cia e os motivos que a « Emqua.nto não houver a ordellan.ça mi-
deterc.ilila.rt\m. litat· promettida. pela constituição, o exercito e 

Entendo mesmo que a discussão a este res- armad11. serão suppridos peloB engajamentés v~ 
peito seria inutil, além de inconveniente ; mas l untarios. · 
o que é cert.o, o 9.110 está na conscienc ia de " 4.o Abolição da guarda nuional. 
todos é que tal d1vergencía. não era de na tu- « Sendo substituída por urua guarda. civiea 
reza & tornar inconciliaveis os que se acharam municipal, etc., etc. · . 
envolvidos nella, e a prova esta em que os pro- < 5.o Emancipaç:to dos escravos. 
prioo s:1-minisLros' nos prestam o seu ll>poio « Con.sistindo na liberdade de todos os filhos 
muito valioso, que ou estimo e agradeço po.r de escravos que nascerem desde a data dA l ei, 
parte dos meus collegas. . e na alforria gradua.l &os escra.vos existentes, 

O s.a. PENtno:-!EJso é que os íneómmoda. pelo modo que opportunamente será decl&rado. 
O ·sh. PaEStDilNrB w CoNsELHO :-0 nobre · · · · · · · · · · · · • · · .. · • · · • ... • · • · · · • .. · .. " • • · 

deputado, 'depois de haver considet•ado a minha .......................................... . 
presença. no gabinete, a unanimidade da m:~.iol'ia "' A emancipaçüo dos escravos não temintima. 
·e a .adhesão dos membrjs da mitiga dissidencia relação com o objecto do prog!'amma, limitado 
ao governo, passou. a tratar do programma por a uma certa ordem de abusos; é, porém, um:L 
mim enunciado. g~ande questão dELactualidade, uma o~gencia. 

Antes de occupa.r-m~ deste assumpto, devo imperiosa, clesde que todos os e>tados aboliram 
rectüicar um ponto, em qu~ o nobre deputado foi a escra-vidão, e o Hrazil é o llllico paiz christii:o 

. . menos e~cto, e contrn o qual reclamo, por tuc que a ma.ntém, sendo que ua Heapanha esta 
parecer que S. Ex. me quiz attribui.r uma qua- questão ó 1.una 'lu estão de dias. 
lidada-que não tenho -a de intruzo. . «Certo é um dever inherente a migsii:o do 

Disse o nobt•e deput~o que eu, em uma. dis- pa.rtióo liberal, e Úm."t gra.nde gloria p~1rs. elle 
cussiio no senado, sem que houvesse sido cha- il. reivindicação da liberdade de tantos milhares 
mado a ella nominalmente, quando outros o fo- de homens que vivem na oppresi<'io o M bumi
ram pn.ra..dechrar se apoiavam o anterior gs.bi- lhe.ção. -. 
note, me aprasentú manifestando-me solidario No começo, na raziio de ordem, falia nas 
com esse ~binetc, approvudo os seus actos. aspirações ou nos principio<J fundaJUentaes do 

Não foi assim.. E' certo que me pronunciei, partido liber.U, c por isso, lembrem..ae bem os 
com a fa.n~ue'la qu~ me cumpri1, em fa.vor do nobres deputado5, eu dis>e que o gabinete ~inha. 
ministario tnnsacto, não na oceasillo em ttue as idéas do programma. de 1869, porém que os 
houve a discussão alludida, mas em outl"J. . progratumu doa partidos.pod.iam ser ~~s a.~-

Usei então, como senador, de um àircito, qu' pios, emquanto o progra.mrna·de um mllltsteno 
não posso abdicar e qne os nobres dopu tados é restricto à sessão legislativa, em que o gabi
tanto apreciam, clual o que a9siste ao repre- neto pretende -&.:er alguma refor.na. on, quando 
sentante da nação, de exponder livremente o muito, á sessão seguinte. · E ató o illustrado 
seu pensamento a. r~speito da ma.rch:~ de qq.:ü- autor do program:ml\,de 1869, quando o redigiu, 
quer governo. Felizmente não tenho de qne disse (lê): · 
s.rrepender-me. <~- O Centro-Liberal não se propõe a fazer um 

· Com Teferencia :1.0 programrna do g;\binete, programma doutrinnrio p&r.l.o pu•tido liberal, 
o. nobre deputado levou muito a mal <]Utl eu in- cujos principio~ cua.ctedsticos ~iío oonhec~dos 
voeaase o progra.mma. do partido libera.! de 1869. em toda. a p:trt~ aonde h~ ragunen constttn-
Ora, si este é ainda o programma de todos nós cion:~.l representativo. · · . 
liberaes, como en, que ·nelle ate colbborei, e a. · « Os partidos naturaes ou preoonstittúdos pe
quem principalmente incumbe hoje dar-lhe ex- lo~ ehmentos constitutivos da nossa fórma. de 
ecução, ha"ia de deixai-o no es~uecimcnto, S'O''erno não carecem de progriu:n.ma~ fun!Ut.:nen~ 
quando· uma pequena pa.rto da.s ideail que ello taes ; a missão delles bem, explicita pell)o sua 
contém foi realizada pelo partido 3dverso, e isto denominação, está. tambem assignalada pela sua. 
mesmo por -meio de reforma.s, erq geral imper- natureza. Aasün é .que . no Brazil a. nussão do 
foitu ou mcompleta.s~ · · partido liberai tem por . objecto. a reáli.dade e 

n!as o fim do nobre deputado foi ao_mesmo desenvolvimento do elemento democratico da 
tempo aeeentna.r que en, com temerana. mão, eonstillriçii'o , e !l ll)AÍor amplitnd.e. e g&t'Jntill 
pretendia $ttentar contra a vitaliciedade do <hs l iberdndes indir..d.na.es e politicaa: . . : 



CãmaradosDepLtados- lm~esso em 3010112015 00:22- Pãglna31 de 36 

Sess!o em iO de Agosto de 1882 

c: Nllo será, pois, neeeasa.l'io dizer qu? o p~r- que elleg proferirem, não sós. respeito dos. n_ego
tido liberal consagra entre · os seus pr1nC1p1os eios forenses,maa h.m.bem das questões poh tlcas. 
fundamentaes : . Nesta coníorm.ida.de, é:preciso cons~ituir a. ma.

".A responaa.bilid&de dos ministr011 pelos actos gistra.tura. em pé de independenci& complet&, 
do poder moderador. regular a. investidw-a e o a.ccosao, a.D.m de 

<.A maxilll3o-O rei reina e lliio governa. que o magistrado, uma vez encBt.alb a. sua Clll'-
< A organização do conselb.o da ministro& reira, nada. tenha a. temer, nem esperar do go

eomo meio pratico da.s duas idéas anteriores. verno •. 
< A descentralização, no vardAdoiro sentido Para. ta.l fim deve restringir-se quanto ['OSili-

do s~~r govern.ement, etç. elo. vel o arbitrio do governo, tirande-11& os magis-
• . • • • •• . • • .. • • .. • . . • • • .. • •. • • • • . • . . • . • • .. . . trados de certas e determinadas clas~es onde 
••• •. • .. • •••• •· •.· ... . • . . • . • • . .. . . . .. .. .. . . haja. preswnpção de saber • .• 

<A reformado .senado, etc. :. O Sa. DuQUB·Es'l'IUI).\ ·TEIUIR.ol. dá um 
Depois díato segue-se o progr11.mma. aparte. 
Como &, pois, que o nobre deputad.o vem 0 Sa. P.!U!srol!lNr:fl DO Co~;sELHO: - Si me ar· 

. dizer que eu me propunha, eom o meu pro- iuem, d~Juem-me 0 .direito de me de!en~er, 
gramma, abolir a vitaliciedade do senado ' . 
A ex:pogição que fiz estâ na memoria de todos; e, a1 querem accusar-me, ouçam-me pnmeuo, 

h . para. melhor formularem as I!U:l.S accusações. 
deixa e-ridente qu.e nno ten o o illt1llto de rea- A investidura póde ser feita po~· concUl'II_O 
lizar itillt. aspiração, nem tão pouco muitas ou- ou por meio de uma lista, apresentada. pelo tn
tl'IUI aventadas no programma liberal." O g~~o- bunal superior, na. qual 0 governo e5colha 
binote apresellto\l as idéas que pretende levar aquelle que tiver llllLior Dl.eJ.'ecimento. O poder 
a efi'eito, algwnas das qU&es demandam estudo judiciario cooperará com 0 governo na recon
que nio ~oderã estar conelnido senão na ses- atituição do. mesmo poder, assegurando-se uma 
siio proxuna.. Taes idel\8 creio não so!frem posição mais independente do. que a daquell~6 
con:tsstaçito do partido liberal, embora possam que entram hoje pa.ra a maglstratura e cuJa 
desa.fial-a ·da parte dos nobres deputados con- eacolha é feitA arbitl'~l'iamente . (Apciados Cl 
servadores. (.Apa,-tes .) . 

Si euea prlncipios são fWidaDtenta.es, fli. são apartes·) di f dad d 
ear&eteristieos. si mostram a linh:t divisoria O governo nio ab ca a acul e a nomea-

. entre o partido liberé.l e o partido conservador, ção, nem o poderia. faz_er. A ~colha ~oa ;nerp-
bros dos tribunaes de 1nsta.ncta super1or e fe1ta naturalmente serão vivamenta impugn1doa ,b d t d 

Pelo.. nobres deputados que pertencem a eate por maneira semelhante, ma.s o no re epu a o 
• deseja que se amplie a a.cção do poder execn

partido. M&~~ o q_ne eu estou dizendo e que o tivo. E' coheronte com 0 principio da sua escola, 
program!QII. do mmisterio, .comquanto de aecór- querendo fortalecer n. acçio da. a.utorida.de,ai.uda 
ao com o programm.a liberal de 1869, é res- em prejuuo de outro

3 
ill.tereS&es igualmente 

tricto a certos e detetlllinados po:otol5. respeitaveis. Nãó admira, pois, que 0 nobre de-
Ncl3 não seguimos a llllLxima-ou tudó ou 

nada. Procuramos realhar aquellas idóaa pra- putado espo!e a opinião emittida; mas e11, que 
sou de escola di vorsa., não só acceito, como pro· tícas g.ue se julgam amadurecidas e estão n a. _, • - b't · d to 

consc1encia, n1o só do partido liberal, como movo ... guma. restr1eçao no ar 1 r1o a. au -
ridade. da. naçlo, e~nbora possa haver que~n •e opyo- 0 h d" · 11 

nha tenumente . a. ellas co~n qualquer intulto, meu e~npeu o, torno a uer, e co oca.r o 
~ndente, em 1odo 0 ;:asa, a embaraçar a llW'- magistrado em situação t&l que nada tenha a 
cha. progr61111in. da noasa ILIIIOCiaQão politiea . lemBl' nem a. espera.r do governo.{M uitos apoia-

do I.) · 
O Sa. Dt!QOJI-EITRADA 'hJ.XtiRA: -E el!68 Adopto,conseguintemei!ILe,o principio de anti· 

maxime.-o rei reina e não governa 1 guidade (apoi4àos), e quero que se estabeleça 
O Sa. PusmJt:l .. l'.lll no CONSBL!!O = - Desde certa regnl..ridade :na passagem de uma para 

q;ne ha re1ponaabilidade ministeriu, cb.ro e outra entrancia, afun de que o arbitrio do go
que quem governa t\ o · governo. verno 1i.q11e,o mais possível, coarctado. (.Apoia
. !\ao \ein razlo,po:rtauto,o nolire deputado pelo dos.) 
Maranhão, a quem a.pprouve, olvidando o pro- .Aventuro estas considerações para corres
·gJ"amma. do ga&inete, levantar ca.stellos, tão !a- ponder á solfreguidã.o dos . nobres deputados, 
cem de derrnbar • que me interrogam· a cada. moment~ .que taxam 
· ·O .nobre de{lutado, a.nalysando esse program· 0 programmA do gabinete de vão,de indefinido, 
~. ·· ainda o llllpugllou n l parte relativã á re- aem ba~~e certa • •• 
formA ju'diéiaria, e pretendeu· que ella fo~e 
explícita, de modo a estabelecer immediata- OS~- ANURADll Ft~:t~nu : - Vago. 
mente uma clise11881o prévia, CO!Illl ai o governo, O Sa.PR:ESID:ENTilDO CoNSBLBo:- Como que os 
llll eUibiçlo do •~u programma, d9'tesse descet' nobres-deyuta.dos q u.erem esta&elce~ UJJH dia
a pormenores e ~retSentar o deaenvolvimento cassão previa a respeito dJ. proj eetada . reforma 

·p!ftn dai maa idea.s. Em wn programma ae- judiciaria e ver se comprJme~tem ó governo á 
melb.an~o ~'lese :faz é apenas enunciar certas aceitação de certos .princípios, o que ó ineon-
thesee e mdícat, mais ou, menos, · os aeue fun..;· veniente, porquanto uma reforma dessll: ordem.,. 

· dainentõ.: O 80Vel'l1oquer a reforma. ju4i~:.iaria. ~nvolvendo um systema, não deve ser discutid:t 
COILÍOl'JUe as bues de uma real e completa inde- senão conforme a uma. base mais detalhada, 
~d~meia_ doa ~giBtrados, d& ID.ll.lleirá que em:qaecertos e d~l'minad011 principiosii.quem 
po1115a. o p&.lS ter ml.eira eonftanÇ& nas de.cisõea) aa~entss. ·(Apoi~dos .) ,; 
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O S.a. DcQOJ!-EJn'liADA. T:zrxziRA : - Com 1 blica, saberei salvaguardar os direitos impra-
esta~ baMs estaremos de aecôrdo. . fiCri~tiveis da. humanidade. (Muitos apoiados.) 

O S.a. PP.ESili'!NTB DO CoNS'ILHO : - Segura.- Duse o nobre deputado que n.lo se deviam 
mente o nobrG doputado não estará concorde, leva.ntar eetaa esperanças; mas, si são legiti.: 
quan.do se tratar do projeeto da reforlll!l, antes mas, porque contrar-ial-as 1 (Apoi<ldos.) 
ha de ser um dos a ! OS mais extrenuos impu- Disse mais que do se deviam despertar re-
gnadores. . ce~os .. Receios de quem 1 Da classe doa pro-

Admitto o principio da incomp:~.tibilidade a.b- pl'letarlOs ~Nestes espero eu encontrar o apoio 
soluta ; desejo que o magtstra.do se arrede necessario, porque os seus interesses bem com
completamente da politica (apoiados), e isto prehendidos não.podem ser. co.ntrarios ao aeuti.: 
conseg-uiremol, logo que alie não precise de meu to de humantdade, do d1ratto de uwa grande· 
pa~rono para faze1' :l. sua carreira . (Muitos n~~· que dove: eollocar-se entre a.s naçlles 
apoiados.) ctvilizadàs e ehr1st!s. (M-uito bem, apok&àos 

Sinto nlo poder contribllir, da modo effica.z, e apartes.) 
para que a magistratura. sej:l. convenientemente Mas não são oa proprieta1•ios aómente; o 
dotada~ porque, embora devamos ter confiança nobre-deputado s11obe que na solução daà questões 
na independencia, dos nos~os magistrados, fal- socia.es a iniciativa. particu1ar, o auxilio dos 
tam-lhes ll.ll. condições materi.a~s que influem interessados, é a alavanca mais forte de que 
nessa illdependencia, congenita com o seu ca- o governo póde servir-se, a.pplieando-a conye-
raeter e n 1ndole doa bra.zileiros. nientemente. (Apoiados e a~tes .) · 

O magistrado leva a saa. independeu.ciilo ao Es11ero o apoio, a. coadjliVação da iniciativa 
sacrificio ; e pL·eciao torna'!' menos onerosa a indiv1du:~.l, que se manifesta todos os dia~~, de 
sua. posição. . maneira honrosa, de maneira que nãO põds_ 

Pelo grande numero de comareu, pela pro- deixar d3 lisongear o povo brazileiro. (Apoia
fusão com que têm sido areadas (apoiados), não dos.') 

· é possível acudir á sorte da todos os magis- Essa inciativa particular tem ido e.diante dG 
trados ; mas, si não podemos attender de prom- Estado, que, tendo muitas. n~ell!!idades a. pro
pto a essas condições materiaes, porque não vor, so ve privs~o dos meios neceasa.rioe para. 
devemos attender a . oqt~~ medidas, que de- conseguir 1is ve1.ea tanto quanto relllllta de 
pendem de lei 7 (Apoiados.) esforço dos individnos de per ai, ou !'eunid011 

O nobre depu:ado lambem impugnou 0 pro-- em 3.11Sochção . Porta.nlo, não prescindo deste 
gramma do gabwe ta na parte concernente ã auxilio, •! conto com o patrioti&l!lO, com a dedi
grave queat~o do elemento servil. No seu en- cação da importante classe, na qual auppoz o 
tender, foi uma grande temeTidadG encarnr de nobre deput&do que WJnO!I incutir oa reeeioa que 
frente osta questão, que tem attrahidoa attenção a franque:~;a do meo. antece~~sor havia. já. sopi-
do paiz, e nlo póde deixar de merecer a solici.- tado. . 
tudo do seus governos, q11e 11e devem iutereasa.r Não, o perigo d& inaeção fõra maior. Ha. oer
por uma soluçiio pacifica,'t'~zo~vol o t&Qproxima taa aspirações que nJo se podem aupplantar e 
quantn possivel (apoiados), 1em compromotti- quo, qu~nllo se julgam abafadas, estão ém 
mento da fot•tunn. publica e privada. (--ipoiados .) veapera de produúr alguma. catastrophe. 

O Sn.. ANDn...I.DlC Fwu~:uu.:-Estâ. reiiOlvida; (Apoiados.} . ·E' preciso, portanto, que o go-
é que_ stito de tempo. . verno as dirija, que os poderea publicos ae apo

derem dellas e 1b:e3 dêm a. solução maia justa, 
O Sn. PtumD:&NTE DO CoNSELHO : - Carece- mais r:~Zou.vel, maia conseutanea aoa interesaea 

moa coopernr 'parn. uma e:teeu~ão melhor lia da sociedade. 
lei de 28 de Setembro. O SR. DuQUE-EsTRADA Ti:JXlllmA :-Mas qual 

O !a. ANDII.ADE FIGUJmu. : -Si é qnestão de é a soluçlo 1 (Ho. outros apt~rt~s ; o Sr. presi-
execuçíl:o de lei, depende dD governo. tlentereclo.ma a attençao.) 

O Sa. PJU:IIIDENTE DO CoNsliL!IO : - Precisa- O Sa. Pru:siDJiil'iTE DO CoNSELHO :..,... Jâ. dillse a 
mos de medidas auxiliarei , c ne!Xl todas depen- este respeito quanto basta. 
de~ do governo.~. creio que o poderbgis- o Sa; AlfDRADZ FIGUBIIIA: _o nobre:presi
lattvo nào se dedignará de deereta.r opport11- didente do conselho apoio~ 0 programma do Sr. _ 
na.mente as que lhe-compete, à proporção que · Martinho Campos. (Ha outros ttparle: ; 0 Sr. : 
as comportemos interesses publicos. (Apoiarl.os.) .,residente .rec~awa a. «ttenção.) 

·Foi uma grande temeridade, na opinião dos C' 

nobres depuu.à.os, encarar de Crente estaques- O Sa. Pauroli:NTE no Co~11o: .-.Sinto 
!ão, tratar ?e resolvei-a com animo placido; foi que as minhaa manifestações franC&B provo
lmpr~encu~, .como se exprimiu o nobre depu- quem re~c;ões ·do nobre deputado • . .. 
tado pelo Maranhil:o, · levantar esperanças IJ.Ue O Sa. AN&JUDE. FtG~IIU. :-Não slo ·retalia-
já. estavam quasi :unorteeidas, diapertar ree81os ções. · · · · · -

_que :a. franqueza d!L,.msn antecano:r.-.havi3-s ~-sB.:-PállstDIJNTII: CoNSELHO :-~io d~ejo 
· pitado ! · ·. . · · · incorrGr no desarrado dos n.obres depubdDI!; 

Grande crime ! Si o foi, nio peço perdão. mas, tendo um progra= enunciado, OB no
(Apoiaclos. ) Nilo recuarei, irei· marchando pru- bres deputados não leva.rão. a mal que ·eo. tra.te 

. dentemeu\e; e ·aquelles q_ue·eàtão a.erietum:\dos de dar-lhe deeenvolvimento e su11\ental-o como · 
a acompanlar os mensaetos, o paiz inteiro, me posào. ·(A_F.tes . ) · · 
faria justi.ça., acredita.nd~ que ·en, sem compro- O !lebre deputado pelo Mara.nhlo, nl.8 llt!Ú 

.metterosmtereees :aacionaesea .. fortuna_pu- · ,a:r:igenciarf; tâmbem· quiz que· expozesaemoe · 
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deeen.volvida.mente quaes os planos· e meios e poàeria servir de pretexto a d~:Scomianças, 
financeiros que tinha.mos pa_ra. conjurar a cria~. que não têm razão de ser . 
OJ•a, como fazel..o em u1na discussão espocial, O governo trata apell!lS d<l ter uma esqua.dfa · 
como esta, que a corlezia mesma. ped~ se 11.bre- e um elt ·rcito apropria-dos ao nos~o paiz, a.tten
vie quanto possível ? dando á.s necessidades d~ sua, defesa. (Apoiados • 

.. o sa. CARVALHo REZENDE :-:-Estã um pouco Devemos ter uma esqna.dra. regular (apoiados), 
retardada, veiu um pouco tarde, a um e~ercito orga.niz~o. de modo ·que fa• 

cilmente possa passar do pé de paz põira o pé_ 
O Sa. Pro:arnii:Nl:E no Co:.-s:ELDO : - Por isso de· guerra, sem grande ~balo. Para isto cum

mesmo que já está um pvueo retardada, nilo pre ref~rmar o material da nossa o.rm.ade. e 
devemos entrar nasses desenvolvim~ntas . e·stabelecer effectivamente um.a resen·a das 

O S:a~ CA..ttVALHO REZENDE : - Não,_ :~goM furças de terra. (Apoiados. · 
devemos, para compeas;<r, demorar àm pouco As despezas ctue requerem taes medids.s · in-
mais a. discussão. (Riso.) . . curubem a qualquer t>ait qua pre~e o sea. di~ 

o sa. PustnENTII 00 CoNSJ;:Lao ·:-Este não 1·eito de ser respeitado. (Apoiados). Não se po-
- deria enttever nisto a menor provoca!fão, lllllo$ 

é certamenle o ensejo de a.ue:nlarmos 110 des- entre ist.o e a. politica. .da paz a.i'ma.da ba um 
envolvimento de planos · financeiros. Parece abysmo. 
que o. discussão que occup:~ a primeit>a parte de. Nem nqui se """e enxergar provocação de 
ordem do dia e bem assim a. que tem de se-

1 
l:"-"" • 

guir-se, sio as mais projdas para entr;\r-se no qua quer natureza. O Brazil, com a cosLa lm· 
e:ume de taes assumptos, em que taut.o se tem mansa qlle tem (apoiaclo:s), na:o póde deixar de 

• d d ad d ·~'ir possuir uma esquadra. conyentente; e, eom 
avantaJa o os nobres eput os a oppos•..-o, essas fron teiras :abartas por tantos lados, nll:o 
cujas opiniões sa<> por mim recolhidas com d · adr d · 
muita attenção e me hão de sel'vir de utilíssimo pó:le· BIX>U' de ter os qu os o exerctto regll-· 
subsidio. lal'mente preenchidos. . 

Nilo ·desdenho, aRtes estimo e provoco o au- O Sn. DoQtJE-EB'!'RAD.& · TJJn:Enu. dá um 
xilio que a este respeito me prest:>.m os nobres aparte. 
depntados, porque ti do e1nbate da.s opiniões o Sa. PRES!DENTIIl no CoNSl!.LB:o:- O go
que ~he a luz e s_•le as questões podew ter a verno, pois, a este resP_eito tr~tara de cumpril' 
aolu~iiO mas conVlnhavel. 0 s~u dever, sem o mMs leve Intento de lan-

Fallou lambe"} o nob:e deput~do · sobre·: na f çar-se em uma política aventurosa.... · 
nosaaa 9.uestões mteruac10naes. E um ~:~~um- · • 
pt.o ruelmdroso. (Apoiados.) S. Ex. vê os hori.- . O ~R . DuQu:~~:-EsJ:RADA TEIX.IttRA:-Nmguem 
zontes carregados, e nv;f conjura. a est;a.l'mos qucr.1sto. 
npercebido11' O Sa. P:a.l!SIDJJNTE DO CoNSELe:o:-••• nem 

Senhores, quando me enuneiei nesta tl'ibunn, necumular elementos de aggressão. Trata, po-
11proaenta.nckl o meu programma, declnr~i que rêm, de ter os weios indispen~avei~ de defesa. 
e~.~ empenho ml\xim~ do governo manter no para, em qualquer emergenci~,não ficarem des
melbor pú as relações do amizade com todoa os protegidos os interesses da honra nacional . · 
o~~oa, e mpi l,lartkularmente~ co:n os ~stados E' o q14e tinha a dizer. 
v1.2.mh01J, ~UJO • Interea·1as não suo ce~n trartos aos Vozu :-Mui to bem ! muito bem ! (Di11ersos 
llOS!IOa: nuo tornos prot, nçõe& desarrM~d 51 con· Srs. deputados comprim<mtam o orador.) 
tPn ollos; nacb queremos que posso. Jr do en-
contro Cios seu logitimoa interess-!s. O Sr. Ferreira. Vianna nlo 

Ucna quoab'!o de torritorio _9ue dura h, secu- sabe &i e!tfi. ~inda en3'aDJ>.do, porque ouvir nem 
los, nilo ó um cas11s beUi. Esta quest.llo està. setnP.r•1 o perceber. ~ar6Ce-lhe que o nobre. 
a!llldo tratada diplom:.ticamente. 0 nadn nte fo.z presidente do conselho, mcorrendo em uma. ~alta 
crer quo 8'3ja or1gem do umu. perturbaç1o. do que aceusara o orador, mostrou-sG apo.txo-

0 Sa. Z.ur.~-- Em ultima anatysJ pGde s&r I nado. _ · . 
resolvida paharbitr~gem.(Ha out!'os apartes.) Louvs. entrett~nto a attltude dG S. Ex. e a. 

os p Co · . E " união do p:\rtido liberal, que muito aprecia. 
R. RESIDENTE_- !>O NSELHO • ,_.. st .. se_ Não esperava tomar pa.rte na discussão nesta. 

tratn.~do ~essa quest':'o p~nd 'n~te, q.ue não deva sessão e muito menos d·Jpoü; do nobre prasi
ser d1scut1da por ~_;1os_ que _n>to se_Jam os acon- . dente do eonaelho. o seu ·plano .não e!'a repli
selhados em oceasloes tdenttcas • ear, mas 'fazer um discurso ; mas o nobre pre-

0 Sa. J; Pl!lNrno:- Si houver urgeneia de sidento do conselho fallou. com tanta veb.e-
tratn.l-a, deve ser em sassil:o secreto.. meneia, que é seu dever rellponder-lb.e. . 

O Sa. PaEsroENrE no CoNSli:LHO:- Sim. S. Ex. mal interpr~tou. o pensamento do 
O. • • . . _ • nobre deputado pelo Maranhão, de s~rte '\ue 

nosso mlll.lstro na.:Confederaça~ Arg~nhna 1 chogau. a resultalos mui facei.s de consegwr. 
occ11pa-se deste -negocro, e :> questã~ vat. n:ar- 1 C-allocará. o oràdor às q 11estões no seu l:>gar, 
ehan_d! reguhrmgnte, graç~i ás daposlçoas,, renovando assim nmll. diseussão ue devia eatnr 
que sao as melhores, de parte a. part~.. cxt.incta.. .. . q 

O nobre <ieputa.do ~ s~i si quiz q11e nos 1 O m:xlo' por que se orga.niz:un, se trans!or
.lançaa-.emos na. politica dos. arma.rp.entos ou da I IIU\m e se desenvolvem os gabinetes, a.pezar dog 
paz,- ~rmada. . O ·governo não póde aspirar esta I e forços d& grandes hbn.!iJs p~ra. aajeital-o a.oe 
politica, porque all!> seri"' a. ruina da.s nossa$ i moldes .constitucionaes, tem sido fóra du pra-
finançaa, como das iinanças dos nossos ~isinhos, I ticas p&rlamentares. . . _ . 
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Partindo do principio d3. olympbcb. liberal,! da actual minoria oue a in1ciou como governo, 
o descreverá em traços fugitivos para tu<o corno ministro do gãbineto 16 de _Julho . Os li
abusar da. benevolenci.:l. da cruua.ra. bor!llls :1. receberam com desconfia.nça, mlie a 

· A elevação do Sr. conselheiro Sinimbú Iião idóa caminhou, e só estranha. o m·ador que ella. 
foi uma ao r _preza., pol'!J. ue elle se havia collocado houvesse tl'iumphado só mente quando se cbo
na. nobre attitudo de cnefe do seu pD.rtido, tinha gou io sorprendente resultado de so fazerem 
a confia.nça.dos seus awi_;os e, m 1is do que tudo, ca.maraa sem eleição. 
a confiança illimitatLt di!. corôa. Organizoll um A idéa tornou-se geral, dominou todos os 
gabinete composto dos mais eminentes o bri- espíritos; e um ou outro apenas, não se conveD
lbimtes. talentos do partido liberal, sem receiat• ~ia, porq_ue ninguein abdica. dG uma lei que 
eult.a.r o me rito rliante dGt>OSsiveis repugoa.n- ei:npossa. de arbítrio supremo. 
cio.s, ou de ittquieto.ções qu '~ a.gitasseUl o CSlJi- A lo i não produziu tudo quanto dello. se 
rito da: môl.ior ntagestade. CBJ!lerava, mas ó iilcontGstavelmente o a.cto d& 
·o gabinete 5 de Janeiro representa. vã incon- grande maioria. dos homens politieos e a. espe

-testavolmente o que o partido liberá! tinha do ranço. dopo.iz. Um!!. idéa uaim acolhida, com 
maia a.ctivo,~popular, esperançoso. caracter de urgente necessidade, devia ser _ Ca.-

0 paiz le~al, porém, Iliio tinha a mesma eilitada na aua i'ealizaçM por quem a alloptaa~e. 
feição do mmisterio. A clÕm:~ora exprimia. em O partido conservador poderia realizai-a. 
su:~o nuüori:l. a idéa conservadora. Esh di ver- ma.is facilmente ; esta'fa nó poder e tinha 
geneia entre a vont~de que escolhe ministros c maioria no senado eu eamára. &sim, quem 
o pai% legal, era llo viva. que o gabinGte Si- desejasse ver rGalinda. a reforma, deveria. con
nimbú comprometteu-sc a. conviver com a ca- fia.l-a a esse parli<io.A mudança de sitdaçiio era 
ma.ra exist.cnte, a pedir-lhe meios dB . admini- um r.;diainento ·para e.>Sa lei, eram seis a unos 
stração e _a.tó a reforma da lei eleitoral ptw\ de demora, al ém de difiicnld!l-des de outrl' es-
uma. cons~ta fra.iiea e leal ao paiz. pecie. . 

Est!l. politica, porém. foi transformada ~la.s Entretanto, ainda se poz uma. difticuldaàe ã. 
e:tig-encis.s das . dorrllbadas, e a c&lllo.ra. fo1 dis- reforma. : o escrupulo da. reforma constitucio
solvida. O ministerio tornou~so entie> uma na.l, isto ó, ma.ia um adiamento, mais um em-
creo.tura do poder 'ex:ecó.tivi>. EmiLtiu papel- bti.raço. . 
moeda, contrahiu empi"estimoe, empregou m~ios O ministerio cedeu a. esaes êseruprilos, que 
e:~:trs.or.:linarios, só toler:uios Bm tempo do nll:o er.1m seus, c a . camil.ra uniinini.e li· 
guerr~, ou quando SG toma. francamente a res· beral foi de umll. docllidade admiravel. 
ponsabilidade e osriscos da omnipotcncia. Sob Lembra o orador que. para tirar pretexto a 
a. gug.rds. de que s.utoriz11çi0 trancou o parlu.- esses escrttpulos, na 1iltim11. legislatürà. con
mBnto e se constitui a legi~ladQr? Pot· conta de &Grvo.dot·a ja htwia declára<~O que assa rêfot·ma. 
quem podia eorrGt' essa situ11.ção 1 Por cont:l do não era constitucional, . e nem a constituiçio 
choíe do POder eltooutivo quo tomou semolhs.nto ors. um embaraço irresistivel a. todo o pro-
responsabilidade. grcsso. 

. O partido lib3rnl, quo udoptou eatu baila O aJnado parece. quê comprehendeu ·então 
phraso- • o l'ei reina c não govern:L ,, nilo de- qu'l n:lo ora Ulll:l. ea=a una.nime a. com pc
via investir-se do semclh~nto dictadul'll. tento PIJ.r& resolver sobre eas:~ lei, que in teres-

O ministario 5 de Jnnoiro ni!o foz o quo BO.VQ. t1 tod:lll t111 opiniões. Resistiu á inovaçio, 
queria, o com isso mal sorviu á sull cau~a o ü treuaeu diante. de um perigo, a. conttituinte, 
po.iz . P s·ocedet·ia. melhor con VOCD.ndo a CD.mllrn q uG ora. a BUtl :lDnllllação. 
em a~ssilo oxtr:10rdiMri:l e I'Gdindo-lho 0!1 moiOil Q11em nGBta orgauiza.ção politicá devet•ia. tor 
do governo, e 110 a. cama.r:~lh'os negasse, jaati- lllenos vont:l.dG dG ver convocada.uma assom
fi~ria n sua disaoluçio. O que ó corto <i quo o bléa. constituinte e del.la mais ae roceiar ~ 
ministerio queria uma palitiell. conatitucionol e Quem podoria prever mal nesta. aventura 7 
de pois recuou. Que acc;~<o estranha. determinou Seria o miniaterio ~ Não. Seria a. camara dos 
est>t parada. ropGntina e de aorproza 1 doput:ldos 1 

Ae just~fica.çoos que o on.dor tem ouvido não Essa constituine era. um _ a.diarnento; quein 
sll.o su~c_1ent~s. . . . mon~a queria. a. constituinte era qu.em par~cia. 

O m!ntste~1o,. ~~ o;tcont~ou a adm.tlltstt·nç!io oxigtl-s.. E q uanáo chegou a occa.siã:o do c_on~ 
em postçlio dsfficu, D"fl den1!- temer a. came.ra., selh.eiro Sinimbu honrar a sua pa.lavr.a., tudo 
porque nessB caso tena decltnado em suu. pra- lhe faltou· viu-se a.bandonado e cahtu sor
sen9a. a. accusa.ção dos ministerios que elb. ha.vio. prondido. ' 
apotado, provando-lhe as faltas do partido con- 1 d d · - liz ·á 
servador. · . n ;\gou-se apo1s quem que_rto. reli . ar J' .c 

As razões foram outras. O abuso t2m força Jli a t••:íorma ; orll ? con.selh~u·o ~o.ra1va c, S . 
.. propria, crea raizes, e a [ll'atiea intentada pelo Ex .. fot C~B:rue.ào. E o Sr. couselhell'o. ~a_t8;t_va 

honrado conselheiro Sinimbu ainda nilo esttwa multo habtl-n-este-coLtfbate e~ que fo1 p"Bt;a,
amadllrecida, nem o pa.rtidll prepárado para ro- em proVI\ !I sua sa;;o.cl~ade; ntnguem era e&;
cebel-a, A psquena politica asphyxion S.jl'rande. paz de sah1r-se malS brllh,e.ntemente, po.rque fo1 
.o Gnsamonto dominante no miO:sterio era a sem querer. Co.rreu o r:seo som o conh~eer. 

refor~ eleitoral, mudar um systema. esEraga- . M~, 8i a.a dülic.n!dadee ~ o m~tori'! !Si
do por longe pcriodo de abu•os, eub6Utult\do-o nuubu era.m quast lOSUpemvciS, ma.lllfell aüubt. 
por outr? que f~ ao menos. uma cspnr:t-n~. so tornun.m ~ o ministerio Sara.iva., porque 

Easa tdea, porem, não ra.1ara no parttdo h- cntlo era pr~lBO forçar á. c:unara d.oe Srs. de. 
bcn.l, mas entre os conservadores. Foi o chefe puW!os a enguHr o cuspido. 

v. m.-57 
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A reforma é fundamental, in.teresst~; a. con-j EnL~nde qua. quando 01 proprietal"ios · tanto 
_-sti(ui~~o; dev.J ser feitl:t por um_a oonstttu;nt;e ; 1. tem feito pe~a liberdade do seus .oscr:a.!o.s, nada 
e depoz~ a rcfvr_ma.. não e fun~amen~~l, n.-o 1~- · a~ p?da maz:; fa;~;et: ~o _que os aux1har 1~os 
·ter<isse :i oonsnt1ução. não e prec1so constl- senh:ncutos ào chrJatumlsmo, que tanto 1ills· 
tuinle ! · tingue os brazileil'Oll-eom o fundo de cmalzci-

. A Situação e!'1ldiffieil, c 'i_nal!J.uer quo fosse o · p:~çã:o e outras medi·las legislativas. · · 
\ 'illo;· d3S y;~nlag.:ns do poc.ler, pareci:\ i.nsup- Far. em se1uido. refer:!ncia. o. uma·vóz que 
portnvel. . · po~ toda parte onve- a guerra do Brazil com a 

O saeriftcio qne fez, aceitando a refol'!lla eon- a Repub!ica A~gantinO., considerada CQmo um 
stitúcional como ·unico mo:o, foi ainda maior facto imminente, irievíta.veL Arrcceia.-se de ser 
do que qu:~ndo esteve· péhl. th -.oria do Sr. Sa- ds rep'.lnte tollllldo pela idéa de que o paiz ostá 
l'IÚI":l. ; e este facto dei:s:oa bem calll.h na con- empenhado· em um~~o gu.1r~, que preciSa. aus
se:.eneia ·publica ;\ convi~lo de que o psrla- tentar com r>aCl'üicios e tom necessidade de 
mento não tem força, n.em :mtorid?.de p~r:1. res acudir ~ sua. honra ou ao seu direito nltr.~jado 
· sistir MS phnoa que $e corobinam attaz dou e conculcado, e enl:ão pergunta: como póde_ 
reposteiros, nem p.1ra resistir ás imposições- ser objecto quasi de conversações continuas e 

·que vêm de cim:~. . A camaro. rasignou-se ao se- de discussões permanentes a guorra 'da. Repu
papel, fe4~e de ch .:eellaria . -0 Sr. Sinimbú blica Argentina contra o Bra<lil, ou· do Brazil 
querh uma causa muito dh•ersa. do qae queria contra esta ReíJublié..'\ &'.lm se· esclarecerem os 
o Sr. Sar:l.ÍY:l, e para servir a.os deus, teve csda hol"isonta,, sem se desvanecuem t~s suspeitas, 

. um o qu·e pretendia. . . _ e ~e~ que colloqu.~ o espirito nacional na. tt'a.n
. A let, pela qual se constlhuu estl:t cnmaro., nao quilhda.âe, em que se achava antes ? 
seria lei' ei ruto tivesse recebido do espirito · Faz sobre este assumpto diversns reflexões, c 
eonservador o primeiro sopro de vida., do s~nado diz que a. integridilde do l mperio é uma ques

. brazileiro a ultima. animação. t:ío, pela qual hAvemos de fazer o supremo sa-
Refere-:e ó. retirada. do poder do Sr. S!waiva, criflcio, e nenhum Sl\Crificio s~rá sn.períor aos 

·_o hoinem, c~u_e t~Iido'conseguido pela el~i.ção di· votos d<? nosso patrio!ismo. . 
re<~ta. o eqmbbr10 das duns forç.~s pohtte11s da Preotsamos de força pat•J. fazer respeitar o 

· camara, era sem duvida. o mais 11.pto pam in i- n~o direito, Ase1m o indica a. j 11s~iça :figtu':~.da 
ciar aa reformas reclamo.das pelo partido 1:- ·com 11 ospads. e com a. balo.nça : :a.bâlan~a made 

· b'eral ;· áo'cbam!ldo eon~ecutivo do actunl prc- os 'direitos, ·a esp~da. os defunde; a hn.ls.nça. sem 
'aidente do conselho par-a orga.niz&L' gabinete e a. espa<b seria o dir·eito impot~nte ; a espada 
li e-xcu~ a.prú entad.'l. por S. ·Ex. n respeito da seLU a balança. seria o pod(!r uaurpador, o di
qual faz dive1·.-as r~fiexõe1 ; a org:~.11.ização mi- rcito se transformando aro abuso. 

·nisteria.l · feita pelo Sr. conselheiro Martinho Si aquolla .pmc do torriLor.io do Imperio é 
Campos e a 'divergencia que se est1>.belec1u n03a:t, como parocom inicial-o a. :liscussão que 
entre' a. maioria· que sustentou este miniaterio, t~m havido, os doeum~ntos tro:ados, a hiatol'ia 
e qu.~ pa1·ec~ agora querer sustantar o honrado cmftm, de nossM ne.~acio.çüos diplotn1ticas co_m 
pl"esidente do conselho. n Ropublicn Argcmtina., entende o omdor que 

03 doua prog-rJmm:as-diz o orndor-ldlo in- devemoa diaput.o.r um palmo de nossa terrn.· 
dubil~Telmente dive!'!IOs, d;,amotra.lmont' op- quando o queh•nm arrnnc~r J?elo diroilo d:L 
llostos: um os!'or:wa tado, o outro tudo pro- (orçn. o com :>.tfronl.t\ tia nossa JUSti~.a; porque 
elam1-o que ae o encho do 11\tl.ior jubilo. o liLignn~o 11i1o litis-o. só por dmboiro, m:as por 

Mns o prugrammnlib~t·o.l ftcou som t•o.zib do um ~rincipio m~~oior-pe111 conscienoh de sua. 
ser. ]IOrque o partido con110~vndor re!lli:r.ou di8"11 tdado, pelo id~11l âo di r ~ito, 1). u~ cí a aua. 
quAsi tndo quo ae podia. ro'\i~ tr o po~ tnl Cor um, personr.lidllodo, 'o unu\ m~iio tem dtreito a que. 
quo o parttdo liberal não oft'erec'lu ató hojo roepailem n. 1u11 poraon.a.lidade. 
aoua retoques o omondl\s. Si ostn. nesg-11. de tel'rn ó duvidosa. ; ai nlo ea--

0 nobre miníatro nlt.> põdo tratar· do rofor- tamos de pos•e deU~ ; si titulo~ ml\ie.. perfeitos 
m :s porque S. E:~:. ~abe que no seu p:u·tido n~o apresenta a Repubhea. Al·g-ent1na; s1 omfim ó 
h1 homogen1id:ule de pensamento c n1m na obj; eto do.litigio d' eontllsta.~o, o.ceitamos os 
idôn.s se ach:>.m formulad t8 de modo ·a iniciar metos p~~.cificos, porque então não ha da p!!rtc 
cssa.s refórmas gue mais se .agitam e se u1>re· d.oanl:!s~>-advet.;a-r:io~ a má fé que ·nos imporia. 
s~11tam com<? ~lto de gaerr1, d'> qne como m:~ li- obngaçao da re.slsti_r . . _ . . · 
dzd:a.s exequtveu; de prolll:pto. Mas~ contrtl.l'JO, a1 asSim n:~.o e,, et a questão 

o orador fa..z 0 histOl·ico das cire lllJitanc· não está figurada deste modo ; _s1 ~os querem 
politieas de i8ô0. do rmbi.nete ,

11 
'did J.8 

a:;ancn: ~~~parte ao no.oso tet'!'ltorio, o orador 
conselheiro Fer~. d:pois · Ba~~sLd J 

0 iJ:U~ na.o du"::'dn;':. ac:>nsel~r o governo, como a todo 
guayana ; da evolução e transformação por que povo b. aziL1ro, e a s~ns filhos-que por ea~a. 
passou 0 ·partido conseryador-, e da emigração p:l:.o dDquella terra, cada u~ de nós de~ e 
de alguns de seus mais di~tinctos membros s c ltl~ar o ~eu sang-~e, e sua ~Ida~ 
para as fileiras·libera~s. A dt8cussao fica ad1ada. pela hot·a. . 
. Falla dep.ois áeerca do atementG eervil, sobre . • O SR. Pl\ESIDJONTZ da a seg uinte Ol'dem do 
o qll$1 · o nobra· presi'dento do conselho não. dla para H de Agos~_de iSS'l : . 
·avançou_ :a.o·quo Jà tem di~ e: a.o q11e di~s'3 o f~ pctl•le 
b_o!!rado d·:vutado pela. provme~:. do Maranhão; Contin nação da 2~ discussão do proj;1cto re.-
_e·dlZ que e~tre ·proci;amal:' um principio e·po\-o lativo ao orçamento d:\ fazend1\ no art. 2~ e so
om l'lxeeuçao :Ul!lUltOa obstacalos a Yencer . · Stlintes. 
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i" O.iscassão do projceto ·n. iQ-2, relativo :i. 
dLspensc\ do idade ao alfer es Josó Au :,Yuste> 
Gro:nwell. 

2"' discussão do projocto n. 23 A de t.SSZ, re
lativo :i. estrada. da fet:rJ de B~turité. 

Continunçãg da 2"-cliscu.s~ão do projecto n . 4.2, 
1·elativo á. éstrnd;\ ·de ferro de S. Franci~co oo 
Timbõ. · · 

1" discus.~ão do projccte n. 1-1 A, relativo â 
estr.lda de ferro de Ser.;ipe. 

1 a disctlSsão do pL·ojecto o. 192, r elati
vo ã pretenção do tenente Andrad~ :Ne
ves. 

i"' discuSõão do projecto n. 65 do 1879, re
lali\"O ao cm.nmercio e trans;,o1·te de escra
vos. 

2"' di >cus~l:o tio pr~jecto n. i66 A, rela
ti vo ã pret.,nçao de S:llurnin:~ Fer reira da 
Veiga. 

2• discussiio do projecto n. 190, relt~tivo ilo um 
credito ao mini:~terio do imperio. 

Discussão uniea _da emenda do sena.io 
( projoc to n. i82) 11obre previlegios e indus
trias. 

2 discussão do projecto n. 110 A, relativo a 
.promoções na arm·tda. · 

i" discussão do projecto li . i80, relativo vo 
privilegio eoncedido a João José Fagundes de 
Resende e Silva.. · 

1~ discussão do prqieeto n . 135 A,· relativo 
a. fabrica d:~. matrill de S. Simão: 

i "discussiio do pt·t~jecto n. 143, relativo w 
c1•odito pàt'a pagam~nto a S:1bino Tdpoti . 

1" discussão do projecto 11. 65 .de 1882, re
Itttivo a execnçiies commerciaes. 

Discusslío uniea dl\ emenda tlo s e nado 
(projecto n. 41) relativa ao pa·olongameuto da 
avenida da Villa-It.abel. 

2:>. parte ~á$ 3 lloras ou antes) 

Continuação tia discu~slto do pt•ojoct.1 de 
res pOst."\ :í. falta. do throno. . 

i.~ discussão do pt'Ojl.)cto n. 255A d~ !879, 1'0· 
h Livo tio· moltlc-pio dos cmprogadosd:• ostrad;; 
do forro D. P edro li. 

i." discussão d·J p!"ojecto n. 75, t•olativo ao 
lttonte-pio d0s ov!lr:-.rios d:1 marinha . 

La diacu~~São do prJjooto n. 14:9, rcb.tivo :"1 
s:mt~ ca..sa de misericordb ele S. João· d.1 
B:wra. 

Lev.mta-se a sessão às 6 horas ru\ t~rde. 

.AOtA DA 4ga. SESSÃO. EM i1 Dt AGOiTO l>lll i.882 

P 1·csidencia do Sr • . Lima D!larte 

SUlHI.\RlV.-z.-tm.,r <. -Ob;crl")~iôes 1\os Sr;. llarlim 
Fr1l1cisco, Folieio dos ~autos o .\ lr:Lr~'l C!'.m iultl.-QnDa 
nn ritA.-Cnr.tinnaç:Lil do. ci,eta-~ãti t!C. Orc;:lmrn:O da' 

' f.tiObtl~. Di~eutjOS t.h:s St'$ . .. ÇJTous:> Ccloo Ju11i0r
3 

Z3ml, 
Deli•O:r.i~ o Da;JUO·llitrad:i Tcíxoirn.,-Conlinu~cão d~ 
·di,<ttssão do •·eLo ~e i(o·n~ ... Dlicur<o <lo $r. Vi~•a. 
-Ordem do <lia 1'3'"' 1:1 de .lgo•lo .to ISS!. 

A's H horas, feito. a chamad1, ach."'m-se pre
sentes os Sra • . Liina Duarte, .Matt?. · Maehado, 
Bibeir:> de .M<)riezes, Leopoldo Cunba, Basson; 

Ms.rtini Francisco. Vieira de .'\.nl]ra~e, João Pé. 
nido, Almeida OÍiveira, C::rneiro . da Rocha, 
Manoel Carlos, Jtwencio Alyes, Silva Maia, 
Barão de Araço.gy, Ribas; Ba:rii.o da. E~Lancia, 
Bulhi:íes, Alcoforado, Theophilo; Pet•eiro. Cabral, 
Siaval. T:lrquinio de Souza, UII1ôa Ciult·:~o, 
Ulysses Vianna., PL'isco Pur.ú.>O, Vianna Vaz, 
Antonio de Siqueira, Adl'iano. Pimontel, Ratis-· 
bona, A!l"onso Celso Junior, Cantão, Crur. Goll
vêa, Camargo, Peretti, Pra.io Piment ,l, Salus
thno, Rodrigues Junior, Lacerda ·werneck, 
Alfredo Chaves, R<Xlrigues Peh:ot l,. .Uvaro
Ca.minba., Monb.ndon, ~oul':a Qu:,irol: Junior, 
Codho Campos, Maciel, Alfonso Penna, José 
Pompeu, Candido de Olivcir~ . Carva.lho ~
zend•!, Escragnolle To.uno.y. Barão d·• Villn da 

.13a.rra, B<1rão do Guahy, Bariio de C<tnindé c 
Rodrigues Lima. 

Compa recem, depoi.; rla cham:l!la, os Srs. · 
lldefouso de Araujo, G~nça.lves de Carva.lho; · 
Abelardo de Brito, Sera.phico, Vaz de Mello, 
Silviano Br-.lndão, Cruz, Souza teão,· Rodolpho 
Dantas, Silva Mafra e Ruy Barbosa. 

A·s. H horas e 5('1 minutos, achando-se pre
senflls 65 Srs. deputadQs, o Sr. presidente 
abre a sessão. 

C0mp11.recem, dopois da chamw e ainda. 
dentro !la hor:l. •·egimental, os Srs. Dag,ua
Esu·ada Teixeira, Contagem, Soares, Rego 
Barros, Matou, Augusto Floury, Pompeu, 
lgnacio Martins, Paula Souza, Ooncroso Mar· 
que.s, Gonçalves Ferreira, l<'ornandés ele Oli
véir:l., Perair:~. f!a Silva, Tet"tuliano Henri
ques, Ft·anklin Doria, Al'isridos Spinola, 
Fdicio dos Santos, Almeida Nogueira o José 
M:u·ianno. 

Comp:~.recont, fó t·a d·\ hora rogimonlal, o~ 
Srs . .llla.c-Dowoll, Pnasos Miranda., Andrade 
Figuoit·~. F. Bclisario, Paulino de Souz.1, 
Araujo Pinho, Antonio Pinto, Folisl>ot·to, Fran
cisco Sodt·ó, Amaro Ber.erra, 7.:uu~. M:mool 
Portolla, Sou?.a Carvalho. Bat•iio tb Anndin, 
Gomittbno, Dlan:t o C .stotlo Bra nco. 

Faltnm, com cnus·t p.trlicipada, os St•s. Al
maidá Porei•·;•, Lhrlto d 1 Laopolclin:~., Fert·eirn 
\'ianna, Gon• ·M de CI1Stro, Joüo Ca·,t.'\UO, Mo
reira do B:~.rroa o Ah·as do Ar.tujo. 

Faltam, som causa pat•ti cipada, os Sa·s. Be
zer!'.l. de .Mener.cs, Carneiro da Cunh3; Cost:\ 
P into, Espind~l:t, Honri'luo M~t't!uos, Jo:tqni?t 
Tavares, l\hrt1.m Frau~1seo ·Filho e· Olyrnp1o. 
Va.Ua.dão. · · 

E'lida, .posta. em discussdo e approváda se m 
debate a acta da sesailo de .i O d~ Agosto cor
rente. 

O S:a . i• SÉCRE'tAntO dl\ eont.a do seg uinte 

EXP·EDIENTE 

.HcqMrimentos : 
D~ Frands~o do Pnuh PenleJdo, pedindo . 

U tU:\ pousão de 1:200$ aa.nua.es .- A'commi>Slio 
d•} p ~usões e o1'tlenadoa. · · · 

De Leopoldo l<ernandes doa Sa.ntos Ca.nahyba, 
2• escri\'turnrio da thesouraria · de .fluen~ .da 
provincu da Bahia, p~diudo que ~e ·Jh:J· 1·eleoN :1 
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prescripção, afunde ser~lhe pago o ordenado de 
seu emprego durante o tempo quo exercea o 
lagar de _coUeo tor da cidaão de Lençóea. - A' 
comnüssio de fazenda. 

O Sr. Marti.J:n Francisco:
Sr. presidente, o nobre deputado pelo 15• dis
tricto da provineia de Minas Gera as, ao mandar 
im)!rlmi.r o &eu discurso, annuncio11 a s11a reli· 
ra.do., e comquanto á generosidade com que 
con~dei em consentir que por eUe fossem 
cortados todo& oa meus a~artea, dos quaes se 
pudesae praaumir a m.-~nor mtenção de magoal-o, 
S. E:t. co-rreponrlease cOnservando a.lgllDs .apar
tee seus que mo não podem ser a9~ad:~veie, te
nho inteirs. con.fia.nça no co11hectruento 9.ue a 
c amara e o pait f:tzem da minha personahdade 
politica, o esperarei o seu regresso·. para liqui
d;~ormoe> en~ as nossas contas. 

Vejo co:n pra.2er qua Athenaa agna.rda a vol
ta de Demosthenos, e então, quando clle :~.qui 
se a c bar, tomarei a liberdade de fazer a.lgumo.s 
humilde& te!l.exoos oobre este comportamento 
pouco christão do DDsso collega. 

Por uso, vou .entrar :n:i quasUo juridica, o 
não fall:~rci mais no nome do nobr:l dep(ltado, 
aen.ão pan conaid.eral-o cowo argt~cnta do Sr. 
1\fanocl Pereim Caa$iano. 

O SR. F:&Lrclo.Dos S.a..NTOs :-Já Jlgut•ou como 
depul.l\do deeta casa, vi o nome delle em versa
lotes. · 

·O Sn.. MARTm FM~>cisco:- O que. ~sso as-· 
segm·ar é que o Sr. Manoel Pereira Cassia.no <i 
um homem cligno de J:espeit.o, é um cc.IDpa
nheiro leal e dedicado á idé:~ liberal, a qu:Ll 
prest:t. relevantas serviços d~de i842. (Apoia-
dos.) · 

O · S1-. Pllreira. Casai.an.o, eomo qualquer ci
chdii:o brazileito, tem o direito inquestionavel 
de defesa e de 6er julgado em llreeen~ do& do
cumentos relativos ãs qaestões mterreiradaa. · 

Diversas são as questões de. qM tratou o il
lustre deputado . A . primaír.1 refere-se aoa 
descend~ntes de uma. india. q_ue fora escnvi
uda, ou quo pélo menos o St". Pereira C:~asiano 
estava persuadido de q_ue tinh!l. sido eacra.viw.d&, 
e cOm "bons fundamentos. como vou JDOiltrar. 

Colllo preeedou o Sr. Pereit;~. Calll!.i.a.no a G~te 
respeito ? Requereu o mandado do ma.nutençà'o 
para eu3s in.dividuos que con11idera.va livte3, 
pleteiou a aaa liberdade peranto os tribunaes, o 

·- convém dizer que em relação a.os descend3nt.e8 
4aquella. india não ficou prejndica:da a qaesl.ão 
de tncritis, mas un.ica.mentG vicio de fó~ma, ou 
an tell por inco~petencia de tribunal. 

O Sr. PC!reira. Cassiano, q11e nlto tem moti-vo 
pc.ra ser forte em direito, ouvindo ,POssoaà qu~ 
Pod]&m bem compt•ehender a espee1e judaica, 
tentou a acçl!o no fõro da Franca. 

A relação de S. Paulo não deddi.u do meri to 
d& quc&tão, mas do vicio. ~ forma & da. incom
potencla do fõro (apoiados), e dei,;ou o direito 
livr;! :1. parta de tentar si julgasee convenient~ 
011tra demanda. , 

A d~cido nro é muito antiga. . 
Mas dir-ac-h:.. que o Sr. Manoo\ P11roin Cu

aiano ne~~te ponto !oi. lavado unicamente t~olo 
idtuito do perturbar :1 legitima pane e donunio 
do aenbor aeetes e.cravoa ' . 

Vê-se que não,-porque o Sr. Manoel Pereira 
Ca.ssiano tem por si na questão substancial uma 
opinião autorizada. · 

Vou lê~ alguns topicos ·dos documenLos que 
:~.qui tenho, e que farei inserir no meu discurso 
no logar conveniente, para. mostrar que o Sr. 
Pereira. Cassiano para firmar a liberdade destes 
suppostos escravos, r~correu aos meios lG-
gaes (lG): · 

« MRnoel Case ia no de Oliveira França, oscri
vilo da orpbilos e ausentes com serventia vita
licia nesta cidade do Sacramento e seu termo ns. 
forma da l_ei. 

CGrtifieo que revendo os autos de invonta:rio 
do finndo Camillo Fer~eira d t Cunha nellea a 
fls. dez ató OUZ() deparei com um.'\ petição do 
teor seguinte : 

Illnt. Sr. jui:e municipaL-Diz Manoel Pe
reira Cassiano, como procurador de Rita. C&.ll· 
ditla de Jesus, que .estando ·se · procedendo a 
inventa-rio )>O'~" r~Uecimeuto de seu marido, Ca.
millo Ferre1ra. d~ Cunha, requei-eu o supplicante 
junção da. 'PI'ocu.r~ção aos auto!, )!Orem osta. 
petiçiio da supplicante fui rej!litad& pelo vene
rando despacho d~ V. S. sob pretexto de ter o 
inventariante declarado ser a supplicante cap ti
va, documento n.. 2. Ponderando V. S. n~ co:n
sidernçlSes que passalllos ~ a.ddllZir, fies. mani
Í0s~a a. falta. de b!l7.e para t~l despacho : a. aop
j)licante foi !llanutcnida. na possa de sua liber
dade em 2'5 de Junho de 1.873, como se vê pelo 
documento iOb 11. i, e nestas condições cllaou-so 
em i2 do Agosto de 1Sô4 com Camillo Ferreira 
da. Cunha, pessoa. da familia. do actoal inventa
rian.te tenente José Mal9:';1.uias, que hoje vem n 
juizo declnrat• ser a. supplica.nte captiva, no em
tan\0 é p1·eci.so fa:r.er s:lliente 11Dla circomstancia 
à e a.lta ponderaçüa e é que a supplic:~.nte c~n
do·&e com Ca.miUo foi momr lla. fuendo. do in
vents.riante ondJ c:mviveupor longo espaço do 
tempo, mo-radia. esta que dista do pretenso senhor 
da supplicantG 2 i/2 Iegn3s; posteriormente pas· 
'i!l>ll a mesm3- aupplico.nta a morar donh•o dnsta 
vilta <lo Sacramento por capaço da mais de troa 
anno! e durante este lapso nunca foi incommo
dado por pessoa al8'tlJll'l. por t.'\l circums tancia 
de aüT n ml'plicante c' ptiva, não podendo ptG
valecer oe pretensos direitos de Antonio Tolles 
lb Silva. Bran&, uma voz que désde !873 ellr. 
foi ma.nutenida, esteve e está. no goso de sua 
li\nrdade sem turbação algu111a, donde s.~ con
cluo. que, aiud1 na hypothes~ de sor verdadeir:~. 
:-. in.ten.çao de seu pretenso senhor, :~,inda assim 
o direito da supplic'lnte a liberdade é inegavel 
pelo ab:mdono om que elh. se nchou por espaço 
do oitQ annos. Um~. outra razão de muita. forç~; 
a.iuda. me&RlO ~ne por .momentos fosse consi· 
darada. a supphca.ntà captiva, neste caso lam
bllm s~ria nnproceden te o não considerll-se 
ella pessoa capa?: para herdar por fallocim ento 
do seu m&rido, po-rqu&nto a l~i do elemento 
servU de 28 de So~mbro dá ao escravo reco
nhecido corno tal, direito à herançg., elles po· 
dom auccedor aos seus, podem ndquirir, e por
tanto, om face dl\ lo i a aopplicanle quer seja 
coneider.1dr. eaptiva. quer niio, ã competente 
pl~ baver,. moi&Qio quo lhe com1iote por 
.morte de .. u marido. Finalmente, uma ultimo. 
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consideração deve ·pezar uo espírito de V. S. e 
q_ ue faz sobresahir a razão · por que o j n vent~
nante declarou ser a. supplicante eserav:~., um:~. 
pesso:.~ da. família. do in"(entariaate inten
dendo-sa com a supplica.nte pretendendo com
pr&r a meiação, e como não annnisse esta 
ao preço, que era. por demais modico, to
mou-se por alvitre deell\rar-sa a suppli
eante como eaptiva entende.o.do-se assim que 
ella. por esse meio ficaria privada do que lhe 
pertencesse ; eis a cau~ do invantarhnte 
prqcede!' como fez, po1•ém V. S. que niio póde 
por interesses particulares c:ucar a lei, por ce1·to 
não consentirá que a iniquidade e a. inj ustiç<~o 
triumphem. No omtanto, no Cll.SO de V. S. cn
tender (o que não se espera) que a. supplicante 
deve ser considerada captiva, offerece-se o sig
JU.tario 'para ser curador e neste caracter al're
cadar o que tocar :i supplicante e fazer-se jus
tiç;~.. P. a. V. !3. que defirindo ·esta na. fórma. 
roquerida, m&nde juntar esta. e a. procuração e 
docõllilentos aos respectivos autos afim Je ser 
considerado conforme melhor fõr de justiça. E . 
R. Mcê.-0 procur,tdor Manoel Pereira Ca!l
siano.-Eatava. sellad!1. com uma e•tampilha. de 
quatrocentos réh,devidamente inutilisada.-Na. 
mesma petiçil.o se vê o despacho do teor -se
guinte : - Junte-se aos autos e tome-se por 
t~rmo.-Villa do Sacramento,quatone de Mar<;:.o 
de mil oitocentos oitenta e um.-Ferreira àa 
Cunha.-Nos mesmos iutos a. fie . doze se acha 
a petição do teor seguinte: -lllm. Sr. juiz de 
orphãos.-Diz João li\a.ptist~ Pereira Badaró, 
que pela preaente procura<:.ão que junto oft'erece 
mostra-se ;J.utoriza.do para u.ss1stir o inventario 
e partilhas dos bens ficados por fallocimento de 
Camillo Ferreira da Cunha; portanto requer 
a. V. S. para mandar que se jllnte esta e a pro
curaçio aos respectivo3 a.utos de inventario, 
pa.ra. o eupplieante ser ouVido em tod~s os seus 
termos; pelo que pede a V. S. assim lhe de· 
ferir.-E. R. Mcê.-0 procurador João Bap
tista Pereira Baàard.-Néata meslll3. petição 
se vê o despacho do teor seguint.o :-Tendo 
sido a. autorgante em o titulo de herd 1iros 
dada. como escra.va, por iaso mlo podendo 
nessa. condição aer reprtHont.a.d:~. por si em juizo 
por isso indefiro esta. S~~ocrame:nte, H de De
zembro de 1880. Gonça.Ive~ da Araujo.-Certi· 
fico ma.ill que dos mesmos autos consta o doeu
manto do teor seguinle: N. i.-Edital.-0 ca
pitão Domingos Alves Leite, juiz mnnicipal e 
orphãos, 19 su.bsti.tuto nesta cidade da Franca 
otc.-N. i 400 rs. Ps.gou 400 n em falta de es
tampilhas. Villa. do Sacramento, 2ô de Abril de 
1881. O coUector interino, CnstiLnheira. 

Esi.á. res-is!rado no livro ooinpeten~e a. folhas 
19 a 20, de~ cartorio. Villa do Sacramento, i O 
de S.etembro de 1873. O el!crivio, ~ttos. fa.ço 
saber a todos em geral que pelo cartorio do 
segundo tabellião Virgilio tiomes, correram 
uns autos de manutenção requerida; pelo o ad
vo~o Francisco Cardoza Lima, curador dos 
pardos Lo1ll'enço, ~!:Lrianno, Al\tonio e José, 
descendentes da indigena Victoria, de tri'oa 
-Pury- suposta escrava no q,ual foi prof~ 
rida pelo Sr. Dr. juiz de dire1to da comar
ca. .em data de 25 do corrente mez; e anno. 
umá. sentença de manutenç~. manutenindo 

os referidos pardos Lourenço, l\1aria~no, An
tonio e Jozé em suas lioerdades. E pelo que 
we fo1•a reg, uerido a folhas 20 da referida ncçãc, 
mandei passar o presente editá!, que será pu
blicado nos lagares mais publieos <leata cidade, 
depois do que, remettido para a. cidade de Ube
raba, e um outro de igual teor ao termo do 
S:~.cramento, da Pl'Ovincia. de Mi!lAs Geraes,afim 
de que chegue ao conhcci~cnto de todos 
em ge1·al que os referidos pardos acham· 
se rn9.nutenidos em suas liberdades , bem 
como toda · á descend~ncia. da indígena Vi
cto),"ia, e m~udar que se não lhes ponha 
embaraço algarn no gozo della, sob :> clau
sul:J. de incorrer nas penas da lei todo o.quelle 
cidadão e sup~>ostos senhores (de entre elles 
Antonio Tellea Brandão), que o preaenm não 
observar como na mesma se declara. Dado e 
passado nesta cidade da. Franca do Imperador 
sob meu signal e sem 'sello e !i.-<laUs:L aos 28 de 
Junho do ~nno de 1873. Eu, Virgílio Gomee 
Guimarães, segundo ta.bellião que o eacrevi.
Dom.ilt_gos • .Ul)es Leit~;.-V. S. S. ex-causa.-
Alves Leite. -. 

Cérti.fico que publiquei o edital supra no 
·logá.r mais publico desta cidade,depoi8 da missa 
conventual. O referido ó verdade · é dou fe.
Cidade do. Franca, 29 de Junho de 1873.-João 
Texieira 4a Costa, porteiro interino. 

Certifico que pabllquei o e<l.ital supra no 
logar mais publico deotOlo -villa, depois da missa 
conventual. O referido é verdada e dou fé.
Villa do Sacramento, i O de Se~mbro de 1873. 
-Jose Joaqt,im Gomick. Nada m~is !e conti.,· 
nha em a.e ditas peças,que aqui bem e fielmen~e 
ex trahi por ccrtidio, s. pedido, dos proprios 
:\utoe em meu poder,aos quaes me reporto c dou 
ra.-

Sa.cramento, 17 de Junho do !882.-Eu, Ma
noel Cassiano de O li v eira Fra.nça, eacrivão que 
a escrivi, conferi e o.ssignei. - .Manoel Cas
siano de de Olivei1·a França 

Guia.-Pagá i$ de sollo.-Era i.lt supra.-0 
~scrivão, França,'9 

Do documonto que acabo de ler vê-se que o 
Si'. Pereira Cassiano recorreu ao . poder judi· 
ciario para que . fosse manutenida a liberdade 
dostn. escrava. 

Apresento agora outro documento q11e encerra 
a opinião autorizada do Sr. conSP.lheiro Olcgario 
Hercula® de Aqui no e Castro, em favor da li· 
berdade destes suppostos eseravos. 
· Este doc11mento contem: primeiro, o mandado 

de manutenção requerido pelo Sr , Casaiàno e 
concedido pela autorid:~.de ·competente. a estes 
escravos; em segundo lugar, o .rebtorto do pro,. 
curador da coroa o Sr. conse_llieir.o Olegario, 
que é sem duvida um dos I:Qelhores j1ll'illcon
sultos que temos. (Apoiados.) (U :) 

N •. 2 • .. Jllm Sr DL. ' •riz rnpnicip1l -!úll'ó19l 
Pereira Casa~ no~ pre.a~Ja a bem. de s~n dir~~to, 
que V. S.· mandá que o respectiv.o escrivão ).h e · 
passe por certidão, a. vis~a dos-autos de mo.nu:
ten.çio de lib~rdade promovida P.elos pardo.s 
Lourenço e outroa, contra. Anton1o Tellea da 
Silva Brandão, a sentença. do j!liz de ~~itp ~a 
COmarCa, qÚe ma.nÍlmittiu OS S'\lpplicant~ O 
promo@l ou· relatorio do pr.~ur.~or d~ co~~- · 
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da: relação de3ta p~ovmci:~, e o termo de levan- tonio, José, visto acb:u·etü-se ma.nutenidOs em 
tamento de .deposito dos supplicantes. Tudo de su.ns liberdades pot· $tinlença do Dt•. juiz do 
modo que fuça fé.-Pede a V. S. deferimento. direito, po'rtanto :fica o deposito sem eJI'eito al
-E. R.. 1\I. -Passe as cortidGes i·equeddas.- gum por nôs olficiaes havermos lev: nbdo, po
Fran~. 2ô de Janho de.188-2. - .Barnaué V in- uendo os manten idos gozarem de .·.;uas libe~
cent. dad~s; o de tudo p:u-a. constar lavramos este 

O alferes Gauden'cio Jacíntho Lop~s de Oli- auto que a.ssignamos com o ex-depositaria.~· 
veira; primeiro tahellião do publico, judicial e Eu, Antonio Ricardo Pereira. otlicial oscriviúl 
notas do termo da Franca do Imperador ·ate. que o cscrevi.-Franca,.26 do Junbo de :1873.~-

Carnfico que ·revendo eio cartorio o traslado AntOltio Ricardo 'l'ereira.-1 oão Ba.ptistn rle 
de manutenção de liberdade pt·omovid:t p2Ios Aceltar, oflicia.l de justiça. · · 
pardos Lourenço e outros contra Antonio Telles 'Nada m:.~is· se continha e· dou fé; ha.vend:H> 
da Silva Brao.dii:o,_ nelle (trulado) encontrei a conferido este com o origi.na.l e acl1ado con-

. ~enténça. do teor ~cguinte : forall<l. · 
. ·q. Em vista do requerido a folh:1.s 2, e provas Cidade da Fr.ancn, 30 de Junho de i882.-

das testemunha5 ao deduzido de folhas 3 e 4, Eu, Gaudencio Jacintho Lopes de Oliveirn,. 
estlndo como está provado que os depositados P.scrivão subaerevi e .asaigno. -0 escrivão,. 
LourençQ, M:t.rianno, Antonio e José, são n~s- Ga.t<dencio.J ~intho Lopes de OU-oeira. 
cidos de ventre livra, por descenderem de Vic-:- JD. se ve, por·consequencia, que 0 Sr. Cas
torÍ!I indigena. da tribu- Pury- 0 tendo em siano pod ia. er1·J.r,ums tinha algum fundamento 
consideraç-ão O di.reito que OS gara!ltC GIU aua> para O emprego dAs me·iidas judiciarias e p:ll11. 
liberdades; ordeno sej~m ma.uutenidos e não acredita!• qu,1 estes indivíduos ara.cn livres. . 
se · : lhes ponha - ao gozo da snali lib~rda- _ A se.;unda. qu~lào 6 t·elttiva a. uns escravos 
des, conservando-se no deposito em que se que não foram matdcubdos no tempo legal e 
acrorn, emquan.to o contrario não fõr decidi- · - d' -
decidido_ por ac~" competente produz.ida por que por consequencta nao po 1a:n r.oats ser 

.,....... considerados oscr:wos-quem de direito fõr, e custas. Dou esta por pu-
blicada em mão do oscriviio. Ft·J.nca, vinte e ·o Sn. ANnRAlla FiGVEilU dá um aparte. 
cinco de Junho de mil oitocen~s ootenb e Ires. o Sa. ~LU1.TUI FMMECO: -Acho· qrie fai 
-Francisco Lourenço (k F,·eitas.- Certifico lJom . Desde que esl.t\IUos connmcidos que os 
ainda que no mesmo Lraslo.do · cncontr.: -se o homens si'ioliv1·es a nossa.olJriga,a:o â f.•ze~ res-
relatorio do procurador d:1 coróa · da rel~ç~o 11oitar a lei. · 
dest:l pr_ovincio. de .S. Paulo, do seg11inte thoor: M~s mandaram buscar uuL~e eertidões lti 
«O não se julgar nuUo, eolllo me parece qu: longe, lá no fundo d& Goy:~.:.:, c coro cst:ts ccl·ti
deve ser julgado, todo o processado, peh mani· dúos vcnceu-so a qucst:i'o. 
f as ta incompotencia do juiz que serviu na causa, o que fez 0 81·. Cassiano t 
e que nem o mandado de m:~.nutenção poderia 1\iàndoa a Goyaz buscar docluncntos justi!ica.-
tor e:.:peditlo em fa..-or dos csct·avos, e contra o th•os do que essas cet·lidões tlnh~m sido forja
se11hor dclles, lodos rosi1lontcs em disti•lclu <bs 11 'iuc uella~ se mencionavam nomes 'f\lC d·~ 
alheio á sW>.juris:licçiLo, sot·i!l do justiça con- facto não <!xistirJ.m, um:~. espocie rlc phospho
firmar-se a senteuç.:\ app9lhda, porque pcl:ls J'OS judiciarios. 
declat•nções de fo!h~ sois e sessenta e um:., é Eis 0 docurucnto (1. <tuc me refiJ•o : 
fói·a de duvida. q uc os ~ppelladQs descendem da 
índia. Victoria, mUlher nvro. Mas a. jul~ar·se Publica íórana com u leur de uma peti~o e 
nullo 0 processo convem pro;:ea• sobre 0 destino milois documentos, como :tbai:to se declara. 
dos appel!ados. O Dr. cura.dor pede a íls. 16(1, lllm. Sr. jui~ mtmici!la.l.- Manoel Perei!'ll 
\'er.;o, que nlo scjrun restituídos ao injusto C38Siano. a l>em . de seu direito, pracisa que o 
<'aptiveiro em que e~ tão, ou de que sabiram, o Sr. tabelliiío revendo o seu carlorio e o processo 
sim r1uo aejam mantidos om deposito, ;t filu d<l <lue ~e instaurt>u contra Au::rusta. Cell&r FerrGira . 
pod~r · no Juizo competent} p1·opor :~ sua 1.1 Sott7.:~ I) Joi\o ·Fern:mdes. Sampúo J?ór forq-ill
ac~ão de.lib:)rdado. Serin jusio c <le e<]uidadc; caçiio do dooum~ulf)S falsos afiro d~ redttllll' :i 
rnaa como preva!Gcor o deposito ordemulo por cscr<tvidão ·seis pc~~Q<t-'1 livres, lhe p1sse por 
juiz; ·incompetente, tendo de ser .a acção pro- · certidão ao _pé <l~ata o seg-uinte: Primeiro, Cl.!l'
posta em Uberaba.? Talve~ seja forcoso, .:\ an- !~oito da certidão passada p~lo sHpposto Caet.:tno 
· uuJlar-se o feito, deilUI.r-~o a.pena; S<\lvo ;~os Antonio Cnstc> !1-lai~ suppo$to yigllrio foz·.ino da 
appellados o .- dir~ito de requererem, por seu vil!:>. de San~ Cruz de Goyaz. Segundo d~ cor- · 
cundor; o qu~ lhes con-rier no juizo compe- tidão passada. pelo ~upposto José Silveotre I:S~m
tente. -S: Paulo, 6 de Julho de 1814.-Aq-uiao :ti.clt, ·c supposto escrivão do eccle_siastico da 
e Castro.~ - Certifico, finabnente, que <lo íregue1.iá de O:tlds.s Novas do Goyaz; Terceiro, 
mesmo traslado consta o termo de · le•anta- cer tidão da · denuncia do Sr. prontotor publico 
menta de depo;;ito do theor seguinte: « Attto do da · comarc:t : contra os me;;mos . Augu.C;to . e 
lova.ubt.m.ento. d·e deposito. Anno do Nascimento Sampaio. Quarto; certidão <l<> depoimento de 
d~ Nosso Senhor Jesus. Cristo de mil oito:entos todas o.s testenmnhns que·em dito processo ja.o· 
setenta e tre11, ao.~ .vinte e eis de JIIIlho d.o dito rar.un per.ont9 V. S.·, teqneror n· V. B;· dí;ne~se· 
aniiO ~ eu ?flicial.do jl!St~çn, escrivão :~djunto maud~r passar as certidiíe$ lll!ima. menciona
c~mnugo otlicllll a.bau;o asstgn::do, em a casa do das d~ · oerbo o4 11eJ'btul1. ea.n termo que façn. f o, 
de. pos. i~a~o. C<Qronel_ Antoitio Bttt•bosa L!m:\ c I polo .que podi a V. S. daforimcnto li.~ fórrna r.o~ 
·sendo mtí.lu:ldos !1.0 mesmo p~ra que, em ''lr tude qucrJda..-E. R. l\I.-M anoel PertJtra C<USI<J• 
do mandado dos pardos Louren~o, M'arhno, An- no.-Pa.gou 200 rêis do sello em fulta de e~w.m-
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pilha.. Villa. do Sacramento, 27 de Abril de 
1882.- O collector interino, Caseattheira.
Como rcq11er. Sacr~111ento, 27 de Abril de 1882. 
-Gonçalt~es de Araujo. . 

Illm. Sr. juiz municipal.- Havendo eu sido 
testemunlu~ no procesw de que trata a. p~ti
ção retro e não possa. como esct-ivão passar a. 
cct•tidilo reql!e-rid~- pot· ia'30 promovo a V. S. a 
presente para ~::ci.~"-:\1' ao meu substituto bgn.l 
a r.xtra.hir a cerb.::.,i.o. Cidade do Sa.crainento, 
27 de Abril de 1862.- O escrivão, 'Salomr1o 
Gyrineu de Nicodemos.-Viato o impedimonto 
albgado passe a certidão o sobstituto loó-'1 do 
oscrivão. S:~.cr:~.mentó, 2i de Abril de 1882.
Gonçalves de liraujo. 
. !lfa.noel.Cassumo de Oliveüa França, escriviío 
deorphãos e ·auzentes, !lervindo noimpedimcn.to 
do escrivão d.o juiz municipal, Msta cidad·J do Sa
cramento c seu termo na fõrma da. lei: Ce:·tifico 
que, l'evendo os autos de que trata a pa tição t·otro 
nelles lls fts.S ~ 9 sevê M cer~id5~s dl!l fl.a mesma 
petiçito,~s quaes sã:o do t~or sc ,~uinte: Certifico 

.qua revendo os livros e ma.is papeis do ca.t·torio 
·ecclesi3stico desta Y.arochi~ delles consta, digo, 
delles não consta s1do publicados a lei de 28 de 
Setembro de i87f e seu.~ regul,unentos como 
determina a lei. Outrosim, que est..wa vag;~. a 
paroi:hia no correr dos annos de 1871 e i$74, 
como do archivo ecclesinstico consta.·. C"ldas 
Novas de Goyaz, 4 de S~·tcmbro de 1Si0. José 
Silvestre Bemfica. Escrivão do cartorio eccl•si
Mticó. Reconheço· a firmn ~upra. So.nta Cruz 
de Ooyni, iO do Setembt•o de 1876. Em tes
temunho de wrdade estava o signal publico. 
José Ja.cintho Ferraira. Estava selhda com 
uma estampilha de 200 réis, devid:..monte inu
tilizada . D~sentranhado dos :\Utos civeis n. 
251, do Termo do S:~oera.mont.o, entr'l partes 
appellantes D. Ambrozina C::hristina do Paiva. 
e appollados Tho:nci e outt·o~ escrnvos. Ouro 
Proto iO do Setembro de 1870. O es~riviio d:l.s 
appellnções H. Edmundo Rennult. Col'Lifico 
oro. · fé d e pa.rocho que nn fregue~ia. da Caldas 
Novas de Goyaz nlio foi puullc~do. a !oi d, 28, 
do Setembro de 1871 e seus respcclivOlj l'egu
bmen tos por eab.r V:\S"!I a purochi11 durante os 
nanos de 187i n 1874. S:mtn Crttz de Gornz,2 do 
Setombt•o de f876. Cn.et;J.no Antonio :Mata, vig:..
rio forano. Reconheço n. firm:l. supra.. S:~.nta 
Ccoz do Goyaz, om cartorio, 3 de Setombro 
do 1876. E oll José J:1cin.tbo Ferrei.r::-. cacrivlio 
do civel o escrevi. Em tastemnnho de vordade. 
Estava. o signal publico. José Jacintho Fer
reira. Es:a.va. uma estampilhn de 200 réis de
vida.mente inutili1.ada. Desentranhado dos autos 
civeis n. 251 do Termo do Sacramento, entre 
partes appells.ntes D. ·Ambrozinn Christina de 
Paiva. e appellados Thomaz e outros escravos. 
Ouro Preto 10 de Setembro à.e 1880. O escri
vão das appelhçõos H. Edmundo. Renault.
Certifico mais que. dO$ mesmos _autos a fls. 2 
consb. a denunc1a -do termo ~egu1nte : - llim ;· 
Sr- juiz municipal. o· promotor publico desta 
co~r<:a. uza.ndo do dire-ito que ~e é concedido 
pela l~i, ·vem peran~ V. S. dena.nciar Au
ga.sto · Cezar · · F~rren•il. ~ Souz,, João Fer
nandes de Sa.mpa.io e Jose .Marques Pereira., 
moradores no Sacramento, o primeiro com 

. l'll'o~ss!lo de advogado, o · segundo b.w,1dor e 

o terceiro n~gociante, pelo facto que passa. a 
referir. Em dias do me?: de Setembro· do a.nno 
de 1876, na Villa. do Saci'3mento, os , denun
ciados Augusto Cezar Ferreit·a e Souza, João 
Fernandes S:~.mpaio e Josó Marques Pereira 
a.buzando das leis e direitos so~iaes, com o unico 
fim de reduúr _,m á escravidão Nicoláo, Thomé, 
Geueroza, Umbelina, Michaella e Domingos, 
forj :tr a.m duas cel'lidões falsas a. :fis. 5 e 6 do 
inq_tterito policiul, que a esta acompanha, 
ass1gna.dns e reconhecidas M firinas por nomes 
sup]lOot03. Os denunciados com as ía.l!iifioaç.ões 
das r eferidas certidõos conseguiram obter do 
tribunal dn relnção a refor ma do accordw Que 
tinha julgado livros os mencionados li.bertõs, 
considerando-os depois escravos, eu1 virtude 
das certidões falsas. Os mesmos denunciados 
Augusto Cezar Ferreira e Souza, João Fer
nandes Sampaio; são os unicos qu ~ se interes
sav:tm para que fossem considerados escravos 
aq11elles infelizes; o primeiro como advogado 
necessitav:~. do bom exilo da causa., afim de 
recebei· scu.11 honora!"ios sem o que n~ teria. di
reito :i. elles, e o ·segnnào como supposto senhor 
11rocur3va entra:- na 1Jos;e, juz e dominio 
daquelles i nfelizes t"yrana.mente eacravizados. 
Accrescendo mais que .Tosé :Marques Pereira 
fora o· e.scripturario das· ditas certidões falsas 
d~ tis. 5 a 6, e tis. H usg:ue fls. 42, que junto 
a1ferece a !Xlnsid~raçlto de V. S . Ora, como os 
denunciados c;im taes procedimentos tornaram 
criminosos, e para que, nesta· caso sejam · pu
nidos co.m as mencionadas p ena• declaradas 
nos urtB. 157 e 168 do codigo criminal, com
binado com art. f79 do mesmo codigo, por 
tot·om concorrido a.s oircumstanoias a.ggrava.n~ 
tes do arL 15 §§ 8, 9, 10, H, 16 e 17 do ditó 
codigo, o mGlJmO promotor vem dnl' n prcs~nte 
denunoh, off'arecendo para. testemunhl\s nlám 
daa do inlJUBI'ito que j:i jurAram D. Josopha, 
mulher de 1\ía.noel Ignncio dn. Silva, Antonio 
Salvador de Tollodo, Joao Nu11es D:tma.sceno, 
moradores n? districto do Sncrnmonto e Salomão 
Cy1•eneu de Nicodemos, M~thous Toixoira Car
doso, no tc1·mo do At·a.xa, para. onde roqaer a V. S. 
expoclil' precatorill para a intimação das . mes
mas, afim de comparecerem no dia desi,"''lD.do 
por V. S. O méllmo promtotor publico protesta. :O 
am lllmpo compctento pl'lo o:t:1mo dus cartidõcs 
de fls. 5 e 6. Pede V. S. que nuto:uio se lhe 
tome a prascute dennncia, procedendo-se nos 
mnis termos p11.r:~. a. formação d:t culpa.. E. R. M. 
·- O promotor publico Salciano de Paula Bar
reto.- Certifico mais que dos mesmos autos a 
fi. 68 u$gue, 80, fti!.. 85 us~ue vel'l!o, 89 usque 
92, 102 U$![Ue ill3 f07 ~iH (l i-15 a 1i6 V9l'SO, 
consta o depoimento das testomunh~s. cujos de·-
poimcn tos são do teor seguinte : . 

P;•imaira testemunha.-Tenente-coronel Ma:.. 
n.oel Pereira. Cassiano, de · 60 annos de id&Je, 
vinvo, lavrador; natural ·des~a' provincia, mo
rador nesLe termo, :ioo ·costumes disse· não 
amigo uorn inimigo de ·nenhuma das partes, 
porem, t~nd<> elh ein pro\ecçlio · a Thomé; Ni
cola.u e outros, procurado mostrar que os· d<i'
<mm~nLos que oa reduzem â escl'avidão são 
f•lsos, Jollo Fern~ndcs Sampaio intitulAdo.-se
nnor do$ escr:..vos. e S9U procur:~dor Augusto 
Cel!!r Ferreira: ·e ·'Souza indignarRm-se . ~~D:tra 
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elle depoonte o escrâvefv.m diversos artigos Disse mais quo às certidões fortlni remetit
ilitiult:intcs e ca.ldmhioros cót!tra elle depoente, das para. Otiro Preto a niandado de_ Angústo 
mandaram plilJlida.r na; Gt:i::eta de UberaiJa, tor- Casar Fet·reira e Souzt\, lovnr os dOcumentos 
nanda elles aSBim düipostos coD.t.ra. elle de- relativos !1. demanda doá escravos de D. Amaro· 
poénte, testemü!!ha. jm·ada aos Santos Evan- zii1a ; assiin mais elle depoeiile quê viu uma 
galgos em um livro delles em que i>~Jz ll'l}:l iuão c~rtidã.o p:l.Ssa.dà. pelo tàbelliito desta. -villa na. 
di:hlita e qué I>Í'Oin~tten dizer a verda4e do q.ue qúal se declara qne a> ditas_ certidões ~oram 
so!lbesséa pergunts.do lhe fosse. E sendo m- juntas .no Ouro P reto, e enVladas daqut por 
querido sol!re a deilunds: de folhas, reepond~u Augusto FerrGira e Souzn.. . 
qu:mto a primeira pa.tte d!\ denuncia, quo João D_isse mais 9.il.e Atigust.o Cezar Ferreira e Souza 
Fernandes Sa.mpa.io e .'l.ilguato ilSa.rain das cer· uze1ró e vez1mo de forg1car documentos falsos, 
iidões falw, é ex,,eio, porque sendo elle de- pois que muito :1.nteri0i' a esh qaestão éUe 
p_oente conhecedor dos ei;riprégadoa. de. Santa Sondo p~clirad~~ .de Ma.il.oel Josó Tavares ~n
Cruz e C.üdas de Goyaz, sabe de sciencia certa tra Dor01rtgos V1e1ra. Pontes, passou um J."ectbo 
qne alti nuiiêa existiu o v•gario forano, Ail- falso, pat'll. dar g~nho de 'cansa. a Doiniugos 
tilnio Caetano Maia e nem o escrivã.Q ecclesias- Vieira. Pontes, cujo recioo .se acha jlinto aos 
ti co Jooé Sil veiltre Bemfica, e muito menos o autos. . 
oscrivào do civol Joi;é ja,ciiltho Ferreira, e isto Posteriormente a esta questão, pa.ri illudir 
1n·ov:>- as certidões é juatificàçõas e.i::trahidas em !lO seu credor Honorio GonÇalves de Araujo, 
Sa.lit:~. Cr-uz de Goyaz, que se a.ch.a.m j unt:>.s a pagsou um rJcibo ~o 500$; falsificando a firma 
estes autos. c;ju!l.nto os . interessá.dos na J•oduc· do .M:ànoeliinho da' Babylonia, e ultim.a.mento 
ção dos escr~vos Thow6 o Nicolau conti."Jo a. or.- pa.rn. illudir a s~us credores Esq_~~tino & Araujo, 
cra.vidão, elle .depoent3 .entende que os mais e sub&t·a.hil· dos mesmos mais 500$, i}asSou um.· 
interessados. São: JQãQ Fernandes Sampaio c recibo de 3:000$falsificando afi•·ma. do tenente 
seu procurador Augusto Cezar Ferreira. e Antonio Pereira da Carv-alho residente no ter-' 
Souza, áqlielle ~ra. se locuplet3r COU\ o plóO· mo de Passos. 
d.ucto. . dõs escravos, e o a.dvogt\dó Augtisto Dida a pil.la.vra ao promotor, pelo mesmo 
Cesár Ferreira. e Souza pal':i tet• direito a seus foi requerido que foase perguntado a testemti~ 
ordenadós vistd qtie ~inha. feito o contratO que dec.Lámse ~ nome_ delisei dons mocinhos 
o con ir:i.to com a condição :i. ~ente escra-qa. e no quo c6i.>ia.raril as certidõeS ma.ndádas por Au
easo éontrâ.rio riada. g:i.nhari.a. e perdel'ia :i& des- gueto Ces:li: Fel"reira. e Souza, declarando o 
pBZas. . . . logar ond~mor~1n. ResporidBu qüe não sàbe, 

Quanto ali certidões falsas serem escriptas pôr apenas I' e feriu as proprias palavr~s de João 
José ~arqties Pereira., elle depoente juundo llO BaptisL1. Badar6. E col!lo nada. m:lis disse, e 
iiiquerito o lhe_ sendo aprosent~Ldae as certidões, nem lhe fai pergunbdo, den-.sc por findo este 
elle depoente decl&rou que não_ era habilitado depoimento que depois de lhe ser lido, e o aclla.r 
para· julgar, pot6:u que a let.ra dns certidões, confol'inc, assigna.ssc . com o juiz e partes, do 
com especialida.de de u1ua pttrecia com a letra de d t) qtte. dou fé. E cu, Honoratci de Assis Mattos, 
José Marques ?ereir:~, mas. quG de,Pois do in- escrivão, o escrevi • ...;. Ferreira da Cttnha.'
qllerito Joito Bàptist.a Badaró diss~ a elle de- Manoel Pe;•eira Cassiano. - Sà!"Diano dli 
poente qtie coUl quanto a letra d!lS certidões pa- Pa..ila Barreto. 
rec~sse com a létra de J<!Sé Marques q11e não o Segunda .testemunha. - Antonio Salvador 
era; qtie tinhO. sido infor.u~tdo por uum posiloa. de Tolledo, 56 annos de idade, cnaa.do, lavrador, 
fidedigna., que Auguatodeaat> Ferreira: t Souza, nil.tura.l da Formis·a; aos costumes disse nada. 
havia. dàdo ns certidvas escripla.s a dous roeni. .Te3temunhnjurada aos Ssntoa Evangelhos om. 
nos para as passar a limpo, o que esses m<mi- um livro delles em que poz sua mito direita o 
nos hoje jli. estão mocinhos, o que o reeonhe- prometteu dizer a Yerdade do que soubesse. e 
cimento dasnrmas daa cortidoos falaas, pelo perguntado lhe fosae. E sendo inquirido sobre 
suposto ea.crivão do cível d~ !:~nta Cruz, José a denuncia de folhas, respondeu que quanto 
Jaciuth.o Ferreira, foi feito pelo proprio A~t· e.os topicos da denliucia quo lhe foi lida nadli 
gusto Cezar Pereirn e Sonza, o que .as ditas sabe, ape11a.s ouviu dizer que Manoal Pereira 
certidões, foram escriptas em wna aó folha de Cassianotron!i:ara. uns documGn~a que mostraYlto 
papel partida ao meio. sP.rem falsu as certidões de fls. !l e 9, u~a. 

Dii!Se mais que ~ di lu certidões fs.lsas fo- assigna.da por Jose . Sive5tre Bemfica, escrivão 
ra.m apl'eaentadM aqui por Augusto Ce1.ar Fer- do cartorio eccbsiastsco de Caldas Novas de 
reira c Sov~a. ngurando-9-S te~ -vinde. da. IlrO- G~yaz, .ê reconhecida a firma por josó Jac-intho 
vincia de Ooyaz. por Sa.lomiro do tal e Jolí.o Fer- Fet•reirll_, e outr'<i. >lssignada por Caetano An~ 
nand_es ~~paio, figurando ter em sido passadM I to11io :i\bia, vigario foramo de Santa. Cruz 
na. pro~clll. de Goyaz a 2 e 4.de Setembro de de Goyall, e. pa:ss~1ndo elle a. eia.minar a. 
l876,_ e ~1_sto sabe, ,q no Honorto Gonçs.lves de lelLt•a das refeml:IS. cerfidões , . lhe parece 
~tsse.a..el_ll).depoente que· ~ug-usto c~~a.r SIW a l~ttrá de Josc M.irquos ·:Pereira, é os 

~erra1.ra. e_ Souza, chegando aqut neata -villa, reconhec1mentos da.s íirmas d:l.s mesmas, tam
em uma, roda e~ _que lia achàva o dito Honorio, bem lhe parece ser lettra de AugUsto C<l2ar 
com i.s ditas ~rtidões na mão ~~rt~- que 8S-' ~erreira e SoUza. Di.ss9 mais que Augusto Cezar 
tava com a deul:J.ndS. ganha, pots que tiaha em- Furreira. e Sóuza, o João Fernil.ndes ~a.uipaio são 

. ·bargado.o_ accórdão e tinha mandado a.· João O< unico!i iti~rea.ad01! em •'acravi.?.a.t o~ iníB
~ernandes· Sampõli.a e Salomão buscar as ear- lizns Nieol!io, ThQinó,Michaell~ o outros, o pri-:
tldõl!ls em Goyaz, e . que ellaa tinh&m che~jado, meiro paro locupleta r-ao doa moamo a eiiCravos, e 

· quo era u que apresentava. o segundo para com o triumpho da. cauza ro-



Clioara dos OepLtados -lm~sso em 30/0in015 00.23- Pâgina 7 de 32 

Sessão em 11 de Agosto de 1882 457 

ceber seas honora.rios. Dada. a palavra ao pro
motor por elle foi requerido que fosse pergun
tado a elle depoente si de i8\J2 para cá. se não 
foi a Ouro Preto~ 1l. ma.nda.d.o de Augusto Cezo.r 
Ferreira. e Sou.za. levar papeis ou cartas ~ Res
pondeu que a 34 annoa nio va.i à Ouro Preto, 
apenas foi a ma.ndado do mesmo Augusto em 
S. João d'El-Rei, isto em 20 de Novembro de 
i867. E como nada. mais disse, nem lhe foi per
guntado deu-se por findo esse depoimento, oue 
depois de lhe ser lido e o acha•· conforme âs
eigna.sse com o juiz e partes, do que tudo don 
fé. E eu, Honorato de Assis Mattos, escrivão o 
escrevi.- Ferreiraiúl C'Hnha.- Antonio Sal
'!Jador de Toledo.-Salviano de Paula Ba>"roto. 

Tercaira testemunha . ..:... Honorato Golçalves 
de Araujo, 42 annos de idade, casado, nego
ciante, natural do C!!.talão da provincia de Minas 
Gera.es, morador nesta villa e aos costumes disse 
nada. Testemunha. jurada ao Santos .Eva.n~elho 
em nm livro delles em que poz sua. mão· dtreita 
e prometteu dizer n vordad l do que soubesse e 
pet·gunt&do lhes fosse. E sendo in querido sobre 
a. denuncia de folhas, respondeu, que est:lndo 
elle depoente em .casa d~ Ant mio Alves Mo
r eira Junior, ahi chegou Augusto Cezar Fer· 
r3ira e Souza com duas certidões, e dizendo que 
agou com effeito escravizava Nicoláo, Thomé, 
Micbaella e outros, visto que Salom!io de ~ e 
João F ernandes Ss.mpa.io, tinham tre.zido de 
Santa Cruz de.Goya.z aqaellaa ditas certidões 
e sendo-lhes ~presentadas nesta. data duas cer
tidu~s, urna ass1gna.da por Jose Silves te B ~m
fi.ca, escrivão do ca.rtorio ecclesiastico de Cald&S 
Novas.de Goyaz, e outra. a~ilignad\ por Caetano 
Antonio Maia vigario foramo de S:1.nta Cruz, 
a.mba~ reeonhecidas as :firmas por José Jacintho 
Ferreiu. escrivão do ctlvel de Sa.ntn. Cruz e 
p~sandÓ elle depoente a examinar aa lettra.s 
das cer tidões, e reconhecimento das firmas lhe 
parece que a cet•tidão assignada. pol' Caota.no 
M!ia, vi~al'io forano de Ss.nt& Cruz, ser letra 
de José Marques Pereira, residente nesta. villa, 
() a letra. do raconhecimanto das firmas das 
ditas certidões, olle depoente a.ffirm:~ se!' de 
Augusto Cesar Ferteira. e Souza. 

Disse m?.is que sa.be flll6 eom as certidões 
falsas foi reformado o acórd'o !tu e tinha jul
gado livres Nicoláa, Tbomó, Mtchaella o ou· 
tros, considel'ando-os 6111Cravos. 

Diss1 m&i' que os unicos que se interessavam 
a eaera.visar oa eser~tvos acima ditos, láo João 
Fernandes Sa.rnpaio o Augusto Cea9.l' Ferreil'll 
e Souza., o primeiro como dono <la. ·ea.uea e o 
segundo como procurador nee&ssitava do trimn
pbo a~ mes.mt~., afim de receber seus hono1·arios. 

Disse mais qne sabe, por ouvir dizer a Ma
noel Pereira. CUsi.a.nó, que em Santa CrU% de 
Goyaz não e:r.ist;o Caetano Antonio Maia, vi
gario forano, e nem Jo-sé Silvestre Bem.fica, 
a.saim como Jose Jaeintho Ferreira, aendo estas 
entidades nomes ima.ginarios. 
· Foi ma.is perguntado onde foram ella.s oft'ere· 

cida.s i · . 
Respondeu qne sabe, \)DI' o.uvir dizer ao 

lilesmo Augnsto, que este 1.1. remetter as ditas 
certidões para Ouro Preto, afim de serem a.lli 
juntaa aos autos, e contava com o triUlllpho da. 
CaU&. . 

v. m.-58 

Dada a. palavra ao procurador , uad:\ re
quereu. 

E como na.da mais disse e nem lha foi per
guntado, deu-se por findo esse depoimento, que 
depois de lhe ser lido e o achai' conforme as
signou com o juiz e parte ; do que tudo dou fé. 
Eu, Honorio de Assis Ma.ttoe, ascrivão, o 
escravi.-Ferreira. rla. Cu.nha..-Honorio Go»
çalves d~ Araujo.-Stdviano de Pal~~a Bar~ 
reto. 

4.a testem.un.ha, a.W~res João Baptista Pe
reira Bada1:6, 55 annos de idade, casa.do, nego· 
ciante, natural da cidade de T~ss Pontas, 
morador nesta villa, aos costumes disse não ser 
amigo nem inimigo doa denunciados. 

Testemunha jurada aos Santos Evangelhos, 
em um livro delles, em que po:z; sua. mão direita 
e prometteu <lizer s. verdáde do que soubesse e 
perguntado lhe fosse. 

E s~ndo inquirido sobre a denuncia. de folh~s. 
rMpondeu que em dias do mez de Setembro do 
anno de i876, nesta. villa do Saerameoto, os 
denunciados Augusto Cesar P ereira e Sou:~;a. e 
João Fema.nde3 Sampaio, com o unico fim de 
reduzir á. escravidão Nicoláu, Thome, Umbe- · 
lina e outros, forjaram 011 mo.:nda1·am forjar, 
dua$ certidõesfa.htn, uma. assignndapor Caetano 
Maia, vigario Fovs.nes de Santa. Crllll ; e a. ou· 
tra assignada por João Silvestre Bemflca.. es
crivão do cartorio eccle.sil&tico de Caldas Novo.s 
de Goyn~. ambas reconhecidas por José Ja
ciutho Ferreira, intitulado escrivão do civel de 
Santo. Cruz, entidacle~ estas imaginarias, visto 
que elle ~opoente tendo pleno conhecimento 
dos habit.antes de Caldas Novas de Sa.nta Crnz, 
uuucn conheceu nem ao menos teye noticia dos 
as$i~natal'ÍO'i das certidões j:i ditM e fa ~sae, 
Disse mais que os denunciados com as certidlles 
fals~s conseguiram obter do tril:lun~l da rehçiio 
a reforma. do a.cordlío que tinha. julgado l ivres os 
mencionados libertos, considerando-os depois 
escravos em vil' ude dos taes document )S falsos. 
Diuo m:~i& C(Ue os d~nuncia.dos August'l Cezar 
Ferreir,t o Sot1~a e João Fernandes Sampaio, 
silo nB unicos quo so inLereasn.v,\m para que 
fo~~Sem considerAdos e&crrwos aquelles infeli;,;es; 
o primeiro eomo ndvogado tinha eontr \ta.do a 
ac~io do oscravid!ío contrll oa referid<la liliaer:\
veia Nieol1io, Thomá, Umbelina, Domin!fos, !\li· 
cha.ella e GenGrosa, por um.conto de reis, com 
a condiçiro, poróm, que s~ não eacraviso.!l$.e nlo . 
teria direito ao oonto de róis e era responsavel 
ao autor por todas as Cllstas da ac~.iio, e o se- · 
gundo como supposto sellhor precisava. tambem 
do ~riumpho da Cll.usa para entrar na. posse, jus 
e dominio daquelles miseravei.s tyramnamente 
escravisados. Disse mais q a e em dias de No
vembro, estando em casa do oidadã.o Bernardi.llo 
Ferreir~ da Cunha e comparando a. lettra do 
reconhecimento do snpposto tabellião José Ja
cintho Ferreira, com .. um~< outra.let~a, o Sr. 
Berna.Tdino Ferreira da C11ohn., respondeu-lha 
que o reconhecimento falso era por lettra de 
Au~nsto Ceza.r Ferreira e Souza. e não de Ho
nono de Assis e Mattos, e aiSSim tambem as 
duas certidões eram em um só papel, e elle 
respondente s1111tentando que uma. da.s lettras 
das certid~es muito parecin com a. lettra de 
Joeé Marques Pereira., o Sr; Berll.&l'dino Fer· 
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1'eira, da Cunha respondeu-lhe, que a. lettra 
mui lo se parecia com a lettu. de Joss Ma.rq ues 
Perei!"'1muitV principalmente os- cc, -porém 
que niftJ 6r.:~mde José M~rques Perei.ra.. mas siin, 
de dois meninos que hoje e~taVli.Rl. moços, e elle 
depoente exigindo. que declarasse q,uaea os me
"llinos, elle lhe declarou qu~ não 0 í&zia, e 
estando. presente o Sr~· Jo~;é Pe~it·a de Almei
da, sustentou que os reconl:leeilnenlos das cer
tidões falsas do supp011!o signatarío José Jacin
tho Ferreira. era. lJOr letra. de Augusto ·Casar 
Feneira . e Souza.. Disse ma.is que sa.be qu& as 
certi.dõJs falsa.s foram r(!mettidas ps.ra. Ouro 
Preto pelo Sr. Augusto Oesar Ferreira e Sou?.a,. 
por assim ter cartifi~do o ta.bellião deste juizo. 
Disse mais que. João Fewandes Sampaio não 
ten\ habilidade de forjar dociiinentos fs.lsos, 
porém· Augusto Casar Ferreira o. Souza é 
usoiro c vezeiro em tal ar to ; em 22 da Fe
yereiro do corrente . ann~. forjou um recibo 
biso de 3:000$, por sua propri.a letra escr 
pt.o, o i!klitnndo a. firma do tenente 4Jltonio Pe
reira de Cana.lho. para. protellar o que devia á 
casa de Es:juefulO & Arauj.~ e sacar. mais di· 
nh.ciro da mesma. casa; anterior r. isto já. tinha 
escripto um recibo por seu proprio punho, da. 
quantia de 500$. imitando a letra de Manoel 
da. Costa e Silva. a.ssignou e veiu :l. casa de H o· 
norio Gouçalves. de Araujo, íazet- com elle 
transaeção.; c11jo recibo era o referido Costa e 
Silva se· eompromettendo a ent:ror com o di
nheiro na. cõrte, em certo· prazo, e como o dito 
pr"zo já. tivesse expirado ~ muito tempo, Ho
n\)rio Gonçalv~s de Araujo, dedarando a Au· 
gneto que ia mandar :i cast. de Costa e Silva,· e 
Augusto exigindo que elle não mandasse, elle 
sustentando qu~ mandava, zangou-se com Ho
norio e foi busc:>r o .. :inheiro e resgatou o· re
cibo ; e isto soa.be o dep001nte que é falso 'Porque 
estando com Costa. e Silva. no dia B de .Agosto 
do corrente anuo e pel"guntando a Coa te. a. razão 
porque não tinha mandado da.r o dinheiro no Rio 
por conla de Honol"io, Costa lhe respondeu que 
nunca assignou tal recibo, q_ue si e:tistiu algum 
recibo em poder de Honorto, com a condição 
delle mandar dar o dinheiro no Rio, é fall!o. 
Da.d11 a pal~vr;~. ao ~tromotor, nada requereu. 
E como nada lll3is disse, nem lhe foi pergun
tAdo, deu-se por filldo este depoimento< que, de
pois de lhe ser lido & o a.cha.r conform~, ~ssi
g-ns.~ colll; o juiz e ?n.rte, do que tudo dou fê. 
Eu., Honorato de Assis e Mattos, escrivão, o 
eacrevL-Ferreira da. Cvrtha.-JotZo Baptista 
P~eira Badarõ.-8alt>iano de Paula Ear
rew. 

Quinta testolllunha.-José. Pereira de Al-
. meid11o Silveira, Si annos, casado, negociant~, 
natural e morador desta vilh, e aos costumes 
disse nada.. Testemunho. j urada, aos Santos 
Evangelhos em um livro delles em que põz ~u~ 
mão direita. e prome~teu dizer a verdade do que 
soubesa&. e pergautado lhe foa:;e. E sendo- in
querido sobre n. refereucis. da quarta. testemu 
uh&. . 
. Re~ond~u que estando e~ casa da _Berna.r

dl~O Ferre!ra. ila Çunha., ab.t Joiio Baptista Pe
rel!ll. Badaró, pedindo os a11 tos de ~ ue se tra.ta. 
e perguntando a elle teate!llo..nha. u a letr.~. do 
reconhecimento das duas certidões de 1l.s. 8 e 9 

se não parecia eo!ll a letra dg Honorio de Â&IIÚI 
e ~b.ttoa, elle testemunha respondeu ·que não 
era, e elle mostrando unia. procuração< :~>aaaa.da 
pelo m~smo no tempo que era. . escrivão de paz, 
ahi elle t~stemunha verüioou ainda mais que a. 
ditg, letra. nada. p:neci.D. com o reconheciJnento 
das dihs certid~ ; mas que sim parecia.-ae 
com ~letra de umot outra pes>o!l deste logar, e o 
dito Badaró instando com ells p:ir.l declar3.r 
quem era, elle depois decls.roa que paraoia cooa 
a letl>a de Augusto Ceur Ferreira e Sonza~ 
quilndo escreve fóra do natural e com penn3; 
tl.na. 

Disse ms.i.~ que a letra. da$ do.aa certid~s não 
p3.reci·~ com a. letra. de José Marg.ues Pereira, 
mas: sim parece ser letrll. de memnos. 

Disse mais que ouviu de José Joaquim Cor· 
deiro da. Pai.'tão, dizer qu1 as lettl"&ll da.s cer~i
dões3ram de dous meninos, mas não decla.rou 
que meniaoser:u:D:. 

Dada a palavra oo promotor, pelo mesmo foi 
di to que fosse perguntado à testemunha. si Au
gusto Cesar Ferreira e Souza tem capacidade 
de úlsiftcar qualquer documento, e m~smo
furtar firma. de qualquer funccionario publico~ 

Respouisa flUe Buppõe que não .. E como nada. 
ma.is disse a testemunha, nem lhe foi pergun
tado, deu-se pol" findo- esse depgi.meuto, que 
depJis de lhe ser lido e a.char 'confol"tlle, assi
gna-se com o juiz e parte .. E eu Honorat~ de 
Assis e Mattos, escrivão o escrevi.-Gonçaloes 
de Araujo,- José Pereira de Almeida Sil
veira.- SaZuiano do Paula Barreto. 

Se::~:ta. testemuuha.-Berna.rdino Ferreira. da 
Cllllha, de 42 :~.n.noli, C3&9.do,negociante, natural 
des.te termo,mor:rdor nest.a vilb., e aos costume~ 
disse nadt.. . . 

Testemunb.:t jurada. · aos Santos Eva.n$tel.hos 
em um livro delles em que poz sna. mão direit.a. 
e pl"'Jlletteu dizer 1t ver&de do que soabe.!lss e 
pergllD.t&do lhe fosBe. E sendo in querido sobre 
a referencis. de fi~ . 78 e verso 

Re.;pondeu que chegando om eaa.. e~sa. Jo~· 
Baptista Pel,"eira Ba.d'U"ó, perguntando elle11elos 
autos pa.r:~. conferir uma. procura.çiio que elle 
tr:l.zia letra do W.bellilto Honora.to .de Assis e 
Ma.tto& pa.ra conferenciar com os l'econb.eci
meutos da.11 certidões juntas nestes autos, di
zendo o dito Bada.ró que a. dita letra dos reco
nhecimentos parecia com a da dita. procuração, 
ahi, elle testemunha disse que à letra dos reeo
nhecimexitos nã:.Cnll"o. do dito e.so••ivão Ho.llorato 
de Assis e Mattos, porque tinha. della pleno co
nhecimento, e que tinha em seu l?oder cópi.:J.s 
de escripturas . e procll1"3.ç1!íes pasaado.s J?eli> 
mesmo, e que a.s ditas letra.s dos reconneci
mantos das certidões de fi. 8 e ~. d!i!stes autos, 
parece-ser letra. de Augusto Cezar Ferreir:~. e 
Souza., llla.S que nlo póde asset"erar, e q~e a.s 
letra.s das duas certidões não são letras de Jose 
Marques Pereira, por :~.pparencia. nenhuma tem 
com a delle, e disse que. mais pa.recia com letra 
de dous meninoe, e que lhe parecia serem pas
sadas em uma. só follia de po. pel; e depois que 
elle teve esta intendencia. com Ba.daró, .. José 
Joaquim. Cordeiro lhe di911e que as dna.s cart.i
dões eram letras de dous .meninos e qne ·OS 
qua.es elte dito Ooroeiro tüí.o clecla.ra.va quem 
eram. E nada. mais disse e nem lhe foi per-
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guntado; deu-se por fiudo esse depoimento quo 
depoill de lhe ser liào e o achar conforme, assi
gna.-se com o juiz e parte, de que tudo dou fé. 

E ou1 Honoraro de Assis e Matros, escrivão o 
OSCL'iv-:ro e escrevi.- Gonçalves de Amujo.
Bert'lardino Ferl'cira do. Cunha. 

Satima testemunha referida.- Josê Joaquim 
Cordeiro da Pai,.ão, de 46 :l.nnos de idade, ca
so.do, professor publico, natural da Conceição 
do Serro, morador nesta villa, e aos costl.ll'lles 
disse nada.. Testemunha. jurada aos Santos 
Evangelho~ em um livro delles em que pol sua 
mão direita prometteu dizer a verdade do 
que soubesse e perguntada lhe foase. E sGndo 

E sendo inquerido sobre a referencia. de fo
lhas. Respondeu que debab:o do jlll"amento 
prestado declara.va. ter interesse na causa, por 
te~ sido curador e advogado n:1. causa. dos liber
ta.ndos Nicolâo, Michaella e outros, que tendo 
obtido tres sentenças a favor de sua liberdade 
foram reduzidos a escr:widiio, em virtude do.s 
certidões falsas que fora.m juntas em Ouro Pre
to quando se emba~gouo accordão. Que, o que 
passava a responder era. pu~amente como in
formante. 

Que ar:~. certo ter dito as testemunhas ·por 
quem referido, que as lettr-as das certidões de 
fls. 8 é 9,~pal·~cião ser lettras do meninos e dis
cipulos seus, mas que mais tal."de soube de Ber
nardino F~rreirJ. da Cunha, que ouviu dizer a 
Sal via no de Paula BarrGto, actual pl"omotol" pu
blico da comarco. que ss cetidões alludidas 
fora 1~1 fe~ta.s ou mandadas fazer por Joaquim 
Ferem. P1nto, encarregado de João Fernandes 
Samptt.io, que pretendia casaJ."-se con~ D. Am~ 
bl."ozma, senhora àos lih8rtandos. Sabe mllis que 
Augusto Cesar Ferreira e Souza dissera que 
esttwa com a causa ganha (como a.dvogado de 
D. Ambrozina)po~ ter em seu poder documentos 
valiosos, mas que não >oab~ se referia-!!e ás cer
tidües em questão. Declarou mais que n~nhn
ma das lettl."as é de José II:Iarques Pereir.1, e 
que não sabe que parte Augusto Cesar Ferreira 
e Souza, tomã.ra. nessa qnestiio . E como nada 
mais disse nem lbe foi perguntado deu-s~ por 
:findo esse depoimento que depois de lhe ser 
lido~ o achar conforma assigna-se com o juiz: 
do que tudo dou fé. E Gu, Honoril.to de Assis e 
Mattos, escrivão, o e>erevi.--.. Go)~çal1)es de 
Arav.jo.-Jose Joaguim Cordeiro ila.Paíx<to. 

Primeira testemunha inquerida no Araxá,em 
virtude de precatada. Eva.J:isto Affonso da Silva, 
lavrador, de 25·a.nnos de idade, casado, mora
dor e natnrs.l dest~ cidade. aos costumes nada. 
Te~temnnha jurada aos Santos Evangelos em 
um livro delles na fórma da lei. E sendo in
querida sobre os pontos da. precataria e denun
cia. do pl"'motor. R~spondeu que estando na. 
fazenda do_Mont'Alto deste districto, a.hi ouviu 
de João Fernandes Sampaio, réo neste processo 
que o advogado Augu&to Cesar Ferreil'a. e 
Souza fora contratado por 300$ ou 400$, 
para tratar da questão vertente, e que neces
sita:va p:~.ra. a.· mesma de uns documentos que 
e~istia.m em Goyaz, e que des~~nfiava. que os 
ditos documentos fõram arranjados pelo mesmo 
Augusto sem· que -viessem de Goya.:, e iJ:Ue o 
mesmo Augusto foi gratificado ainda. com mais 

100$000. Disse mais que a respeito da ca.paoi
dado o comporto.mento do mesmo Augusto nada 
sabe por nio ter conhe~imento com elle . Dada 
a paLwra. ao promotor, nada requereu. E por 
esta. for:ma deu-se por finào este depoimento 
que ass1gnjj.m, E eu, Romualdo Teil:eira da 
l<'onseca., escrivão que o escreví.-Carmo.
Ew:u-isto Affonso da Sil'ila. - Salviano de 
Patda Barreto. 

Nona testemu.nho..-João Naves Damasceno, 
de 39 annos de 1dade, cas tdo, lavradur, natural 
do termo da R1gagem, morador neste termo e 
aos costumes disse nada. T••stemunho. jurada 
aos Santos Evan_:;ellos em um livro deÜes em 
que por. sua mão direita o prometteu dizer a 
veL'(ln.de ílo que soube• se e perguntado lhe fosse. 
E sendo ínqtteJ•ido sobt·e t\ denuncia de folhas 
duns. Respondo u elle testemunha, que foi elle 
quem con tl'!tlou com Au;;usto Cezar Ferreira. 
e Sou~~ po.r!l- tra.t~1· •la a.cção de escravidão dos 
escraYo~ Nicoll\1\, Thomé e outros, e que Au~ 
gusto (lissG!';t a elle que precisa•·a de uns do
cum~ntos om S:lllh Cruz de Goyaz, <fundo o 
dito Au:-:usto os ro(jUat·imentos, e elle teste
munhn incnmbitt n. Joaquim Po1·eira Pinto 
pt~l':t h· a Snntr. Ct•tJZ t~o.tar desses arranjos, e 
o dito Pereira Pinto voltando trot<xe uns p~1pais 
fechados, e olle te~temunlm fez ent1·ega a 
Augusto Cez:.r, dos mGsmos. fechados como 
viera.m, e q•.te elle testemunha não sabe si 
nesses papeis .•rieram o.s certidões de folhas 8 
e 9. Pergunla.clo mús si e1le testemunha co
nhecia, a lettra àas referidas certidões e reco
nhecimentos. Responde\t que não conhecia. 
Pe~znntado si as ditas ce•·tidões tinham sido 
remettidas para. Ouro Pt·eto por alg-umn. pe$soa 
deste logar. Respondeu que nllo sabia. E como 
nacta mais disse nem lhe foi perguntado deu-se 
por findo este depoimanto que depois de lhe 
ser lido a o achar conforrne assi;;na-se com 
o juiz. E eu, Honorato de Assis e Mattos escri
vão, o escrevi.-Gonçal-~es de :ll·attjo.-Jo,&o 
~v a.~cs .Damascena. 

Decima testemunha.- Salomão Cyrineu de 
Nicodemus, de 41 anno> do idade, ca.eado, la
vrador, natural do termo do Mon.te Alegre, mo
rador neste termo e aos cost!lrnes disse nada. 
Testemunha. jurada &Os Santos Evangelhos em 
um livro delles em q_uG poz sua mão direita e 
prometteu dizer a verdade do que soubess·e e 
lho fo~se Jiergunto.do. E sendo inquerido sobre 

.a denuncia de folhas 2. Respondeu; qne não 
tem oonhecimento do facto constante da: de
nuncia, que só tem ouvido dizer vagp.mente 
que as certidões de folhas 8 e 9 são f:!.lsas, mas 
que elle não tem sciencia si uma sô; ou si 
a.mbas são falsas, e que elle não tem conheci
mento.das·lettras das mesmas e nem dos reco
. .nh~ciwentos, e que ta.mbem não sabe quem foi 
que remetteu alias para Ouro Preto, e que 
ta.mbem rião sabe que em Santa Cruz de Goya.z, 
exista oll tenha existido aquelhs entidades 
signatarias das mesmas certidões, e que tM!lbem 
não sabe si nenhum dos accusados tinham tido 
parte n~ fa.lsüicação daij ditas certidões. Disse 
ma.is que indo a Ca.ia. de Manoel Pereira Cas
sia.no, 111. viu com elle as ditas certidões de 

·folhas S e 9, e quo ouviu Pereira dizer que eUas 
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eratn blsaa. e elle chegando nesta. villa dis.qe 
isto a Aug!lSto Cesar Ferreira e Sou~, e ost.G 
respondeu q_ue os doemnentos delle nlo era.m 
í'a.lsos e que nem que fossem só se viesse Je~us 
Christo do cóo para. libertar .os ditos eser&vos 
Thomé e outros. E ct~mo nada m:~.is dis~s nem 
Ih~ foi perguntado deu-se por findo este depoi
mento, . que depois de lhe ser lido e O Mb.O.l' 
conforme o.ssigna.-se ~om o juiz.; do que tudo 
don fé. E eu, Honorato de Assis e Mattos, es~ 
orivlo, o escro1•i.-Gonçall·es de .AJ·atlj.J .• -
.Sa.l9mtZo Cyrineu de N icodemus. 

Deeim'l p1•imeira testemunhil.- D. Josepha 
Ma.rin. de Jesus 70 annos d~ idade, casada, vh:é 
em companhi:~ de sen marido, .natural do termo 
da c:ido(le de Uberaba. moradora nest·~ lermo e B.OS 
costumes disse ·na.aa. Testemunha jurada. aos 
SanLos E'-angclhos em que poz sua mlio direita 
em um livro delles e p:rometteu dizer a verdade 
do que eou'besae e pegao.lado lhe fosse. E sendo 
in querida sobre a denuncia de folhas 2. Respon
deu 9ue sabe por ouvir dizer e. Antonio S:Uvador 
d-~ Tolledo que oste linb:. ~ido m:t.ndado de 
Augusto Cesar Ferreira de Souu. em Ullla ;ia
g-em em um arranjo de uis papeis tendentes a 
lll'ranjoo de escravos d~ D. Ambrozi.ns., mtu~ que 
elli\ t~atemunha não sabe par~ onde foi elle 
nessa. viJgem, e que tamb~m não saoo nada a . 
respeito das c:erLidões juntas noa autos a fui. 8 
() 9 e que ta.mbem não sabe nada a respeito de 
João Fernandes Sa.mpa.io e José Marques Pe
reira. Nada ma.Lc; disse. E como na.de. ml\is disso 
deu-!0 f'Or :findo est~ depoim~nto, qu~ depois 
de lh~ 1er lido e o achar conforme as!iga~sa 
a seu rogo por nã'o &:J.ber ltr nem e11erever 
José Jo tquim Gomide com o juiz, do quo tudo 
dou té. E eu, Honoràto de A!:sis Ma.ttoa, es
crivtio, que o·eecrevi.- GorP.Çaloes de haujo. 
- Josi Joaquí'm Gomük. 

Deei!lla segundg. testemllllha..-Simplici<lno 
Honorio de OliveÜ."ll;de 35 annoa de edada, casa
do, n&gociante, no.tw-al da cidade do PIUISOa; e 
morador nesta Tilla. e "'o eolllwne disse nada.. 
Testemunha jurada &OS Santo3 Evangelhos em 
um livro dollu om que poz sua mio diraita o 
11rome~u dizer a. verdade do qu~ soubesse e 
perguntado lhe foll38. E senElo inquerido sobre 
:1. denuncia de fie. responde!l qu., conhece em 
SanL$ Oruz o p3dre Prego, como vigario de lá e 
o escrivlo de orphãos Manoel Nunes· da. .~va, 
o que nunM oo.viu dizer que alli e1tistisae o 
padre Caela.no Antonio Maria. nem o t&.bellião 
ou· escrivil:o do civel Jose .Tacintbo Ferreira. e 
que ta.mbem não ·sabe que existisse em. Ca.Lde.s 
o escrivão do eal'lorio echai~stico J oaê Sil vea~ 
tra Bemtica, e que tambem· não sabe' si as certi
dües de 1ls. 8 e 9 destes a.utos aio falaiftcade.a 
ou não, e que tambem não ~bi) se nnquella 
freguezi3. da villa de Santa. Cruz e Calàae de 
G<Jyaz. foi ou não publicado o regulamento 
para mrncub. de f!'ICJ'll.vo'>-i ~ -s&-eab 
f()l eQe. publicado _ e poõto em exeen9ão .UO 
termo de Catalão e Pouso Alto, bem coa o 
em a.lgnns outros pontos da província de 
Goya:z, onde elle ~temllllha andou em com
pru de esc:;-avos ; em todos Cl88eS luga~ei fot:ão 
os eseravoa. Diale mais . qú_e não S9.be· g11e 
parte toma.n.m Augusto Cezar Ferreira e Souza., . 

João Ferda.ndes Sampaio e José Marques P~ 
reira nas referidas certidões de folhaS 
oito e nove, .mais nada disse. E cozuo n.ad1 mais 
disse nem lho foi perguntado, deu-se por fi.ndo 
este depoimento que depois de lhtl ser lido e o 
achar conforme assigna-se com o juiz, do que 
tudo dou fe. Eu, Honorato de Assis e Mattos ea. 
criviio o escrevi. - Gonçalues de .Araujo.
.Si~Jlpllciano Honorio dE: Oliveira. Nada maia 
se continha. em s.s referida!! pe~as as quaes 
bem e íi.Glmente aqui extrabi por certidllo dos 
proprios autos aos quar3s me reporto e deu fé . 

Sac:ra.mento,2 de Maio de 1882.-Eu, Manoel 
Cassiano de Oli11eira França, escrivão do or
phão!'l que no impedimento do res{leetivo eseri
vilo o escrevi., conf~ri e a~sign.e1.- Mat~6l 
Cassiano de Oli,eira França. E~a só o que 
se continha no dito documento, que por pessoa 
do minha. connan!;a íiz copiar, e por mim con
ferida, nos 29 dias do mez de :Maio de i88'l, 
nesta villa de Sauta Rih do Parairo. 

Eu firroino A~usto de Ulhôa C'Ultra, tabe
liíio o subscrivi, conferi, concertei e assigno. 
Conferido.- O t:t.beli.ão._ - Cint1·a. 

Pague o.sallode 17 fls. 3$'200. 
Er-a ut supra.- O tabelião,Ointra . 
Sob o n . 4 apr~sent9--Se llill mandato de ma

nutençlio concedido a a.lguns desses escravos, 
o que mostL'tL que o Sr. Pereira· Cassio.no n!o 
se escondia para praticar esses actos, porque os 
julgnva legaes. 

: Eis o documento a que me refiro 

N. 4.:.....Manute~çao 

Ma.noel Pereira C~iano, a be:.11 de seu di
reito, prce!S~ que o Sr. escrivão tenente Au~ 
gasto de Ulh~ Cintra, revendo em seu cartorio, 
lhe dê por eertidio o inteiro teor da.l'etição com 
que o preto Nicol&u requereu a. ma.nutenção de 
sua liberdade; petição assignnd~ pelo sou curo.· 
dor Joio B!l{>ti.sta Pereira Bs.daró. T11do de modo 
queâça fé.-Rifuina, i2 de Jnnb.o de i882. 

Firmino Augusto de Ulhôa. ' Cintra, e~~Crivlo 
do civel n esta villa. de Santa Rita. do Parai:zo. 
e tc. 

Certifico e dou fé que revendo os a.utos de 
libardade em que ê7equerente o preto Nicolà.u, 
nelles a- ft. 2 acha-se a petição do teor se-
guinte: · · · 

. Ulm. ·Sr. juiz municipal.-Dà o preto Nieo
lã.u, escravo 'lue foi de D. Ambrosina Christino. 
de Pah·a, rea1dente neste t~rmo, por seu cura
dor, .abaixo asllign.a.do, que sua. ex-senhor-6, 
então moraJl:dO no termo de Santa Cruz de Goyaz, 
deixou de dar a. matricula nã'{l sô o .supplia.nte 
oowo todos os seus escravos, em virtude do qãa 
torna.vam-te livres 1\G forca,__ da- lei de 28 de 

mbro dõ nm. a, muda.n®-ee a.quetl& 
senhora para

1
o te~o do Sacramento, o suppli

CAnte e seu companheiros, ~mbora.. livre!!, 
ac:om.panha\--arn-na. No entretanto, depois 
que eUa. alli chegou, in.dustriada por Joio 
Ferna.ndes de Sampa-io, que pretendi& ca
gr-se cont ell.a., _como 'se .realizou, moveo 
contra o· supplicante e os demais,t que se pro-
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clamaram· libertos, à eompete~te a.cçãi> de 
escravidão, que foi de~idida. em primeira in
stancis. em favor do supplicante e seus eompa
nhe"iros, por ficar provada a falta. de matrienla.. 
Appellando· D. Ambrosina., da sontenÇ(I, con
firmou a mesma o tribunal da relação ; mas a 
autora embargou c aecórdão e o advogado Au
gusto Cesa.r Ferreira de Souza., falsificando 
documentos, chagou a illudir o tl'ibunal da 
provi:ncia. de Minas e convencel-o d~ q,ue a. 
falta. de ma.tricula déra-se em consequenc1a. de 
não ter sido em tempo executa.da. em Santa 
Cruz de Goyas a lei de 28 de Setembro, o que 
foi uma falsidade como se prova com os docu
mentos jnntos. No entretanto, em virtnde dos 
refel'idos documentos falsos, isto ~, certidão de 
um supposto escrivão do ccclesi.astico ; certi
dão de um supposto vig'ario foranoo, reconhe
cidas po1• um snppo.sto t~b~Jlião, affirmando que 
a lei não fóra nublicada ; reformou a relação o 
primeiro accórdão, considerando o snpplicante 
e seus companheiros, como escravos. Mas a. 
verdade ee fez, e a falsidade de taes documen
tos ficou patente, e o aclvogado do autor da fal
sidade e seus cumplice.; foram submettidos a. 

· processo, como tudo se vê dos do~umantos. O 
sapplícant.e, porém, conseio de sen ·direito 
agio contra o oaptiveiro, passon-se do termo 
do Sacramento p1wa este ; foi rasidir na. fregue
zia d~ Santo Antonio da Rifania., ond'l lia ~rto 
de tres annos se empregou como barqueiro no 
Porto de BILrl"eirinho, à vista e face de todo 
o publico. 

E, em todo esse tempo, tem o supplicante 
sido abandGnad? por seu pretenso senhor, já 
então J oãG Fernandes da Sampaio, que casou-se 
com D. Ambrosi.na., que apez&'\". de $aber onde 
:mora o supplicante, não o tem incommodado, 
tal a. consciencia que tem dos direitos do sup-
plieante. . 

Mas, qu~rcndo mais - tarde ainda tentar al
guma. oousa., Tendeu ou fingiu vender o sup
plicante a Francisco de Paula de tal, cuja viuva 
e lterdeiros só agora _tentam perturbar a liber
dade do snpplicante. 

Por isso, requer a V. S. qne mande citar 
por pre')a.toria a mes111a viuva. c herdeiros, 
para na. audiench que lhes. fór designada., vir 
ver deporem sobre o exposto, jâ em parle p1•o
vade com decumentos, aB testemunhM Fran
cisco Venancio de Carvalho, Prudencio José de 
Azevedo, C:1millo Jose Gomes e Jeronymo de · 
de tal, irmão de PruGlencio, moradores :neste 
termo. qne serão notifi.ca.dos. 

Depois do 9.ue, em presença. ou a revelia dos 
supplicados, lngniridas as testemunhas, snba.m 
os autos i autorJélad~ compétente p~~ora.116nlenç&, 
que deoidirã, manutenindo o anpplicante na 
posse de sna libet•dade. · 

Pede a V. S . . deferimento.-E , R. M.-
0 cJJ.rador, Joao Baptista Pereira Badard. 

Despacho.-A. como· rQquar. Passe preca
toria para. a. intimação dos supplicados e man
dado para. a notificação das testemunhas, m&r
ca.ndo-se a audiencia-com o tempo necessa.rio 
para o comps.t:ecimentA?,&ttendando à distancia.. 
-Sant& Rita do ParatsO, i de Junho de i882. 
-Machado. 

lllm. Sr. juiz. municipal.-D!z Nicolâ.o, ea
ct·avo que roi de D. Ambosina Chl'iflti:na de 
Paiya, que morando olle snP.p_licante na fregae
zi,\ de Santo Antonio de Rtf~nia, dest'! tet:"mo, 
ba tres anno~ mais ou menos, no gozo da sua 
liberdade, sem a. mínima pel.'tnrbaçã:o, á \Ti.sta e 
Í :lM de todos ; auccede que ultimamcnt"l. chega. 
ao conhecimento do !Npplicante, que a viuva o 
herdeiros do finado Francisco de Paula de tal, 
rasidentes no termo do Sacramento, se dizem 
senhores do sut>pliuute pol.' compra que o 1l
nado fizera :i. João Fet'na.ndes de Sampaio, e 
preteadem pe1·turbal' ao snpplicante na. justa 
poss~ de sna.lib&1·da.dc. tanto que já. expedir.1m 
precatoria para, eomo escravo ser aprehendido. 
Quer. portanto; o suppliea.ute requernr a ma
nutenção da mosmaliberda.dc neste foro, que é 
o competente, por scl.' o do domicilio do suppli~ 
cante, por não ser a. acçf!o de liberdade que se 
da questão se deve ~er ou não tr~tadll no fôro 
do domicilio do senhor, mas sim a manutençlo 
que póde ser promovida no loga.r onde se acha. 
aquelle que á perturbado Il1l posse do mais sa
grado direito dó homem:- a. sua. liberda.d~. 
Portanto, requerendo a. V. S. que admitt~ a 
oua. acção, haja de nomea.r-lh.e u:n cura.do1•, que 
a. vista<hs provas e documentos apresentados 
pelo s upplicante, intento este a. competente 
acção de manutenção em seu favo1·. Pede a 
V. S . deferimento . Espera receber mer
mercê. A rogo de Nicoláo, criou~o, Antonio Ri
beiro de Miranda-Despacho-Deferida a peti
ção; nomeio curador do eup1>licaute ~ o alferes 
João Baptista Pereira B:J.da.ró. Santa Rita. do 
Paraiso29 de Maio de 1882.-Machado Em 
tempo: Esta petição se :achava. ~ fls. 3 dos ditos 
auto=~. . 

Era. só o que se continha em o6 ditos docll
inentos, que bem e flelmen~e pg,ra aqui copiei e 

. dou fé. S~U~to. Rita. do Pa.raiso, i9 de Junho de 
1882 Eu, · Firmino Augusto de Ulhõa. Cintra, 
eecrivio do civel. o escrevi, copiei e conferi. 
-Conferido.- Firmino Augusto de Uthôa 
Cinera. 

O Sll.. l.AOERD.~ Yi"EB.Nl!:Cil'.:- Esse Caseia.no 
é conservador oq liberal~ 

O SR. 1\ÚR:rm F.R.'\NCrsco:-E' liberal, o <1ue 
me pa1·ece que não seja. um mal. 
· Agora. pl sso á. questão relativa. ao celebre 
proces!IO do fo.rto do bw·ro. Aqui :.presen to o· 
documento comproba.torio de que esses in
dividuos que levantaram !lSSIIS aleivosias a.o Sr. 
Cassiauo foram p_or elle jJrocessn.dos por delicto 
de !lalumnia. e pronunciados por juiz letrado. 

Não tenho a sentença. condemnatoria, infiro 
mesmo da nlio remess:l desse doco.mento que 
sahir-am absolvidos no jury ; matt nóa sabemos 
a longanim.idade. do jury ; nestes processos 
. de calumnia, o mdividuo que vai acciona.r quasi 
sempre passa pelo desgosto de levar uma grande 
desoompos~a do a4vogado d~ iefcnsor .e v~r o 
réo absolVIdo. Mas o que e e1:a.cto e que o 
Sr. Cassi.ano não deixou correr á revelia a. sua 
reputação; ao contrario defendeu-se bem. Eis 
o documen.to a. que me refiro ('ê) : · 

.Manoel Pereira Caseiano, a bem de soo direito 
pracisa ·que o Sr. ta.bellião Ga.udencio, revendo 
os autos crimes, que in~ta.\U'O:J. contra Miguel 
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Joaquim da Sil;va, por qu~ixs. d?-~upplieante, lhe 
passe por certldilo & petição lntcta.l e pronun
ci8- de modo que fa(.!l!- fé. Franca, 30 de Junho 
de 1882. 

O alferes Gaudencio Jacintho Lopes de Oliveira, 
primeiro tabellião vit:l.licio do publico, judicial 
e notas nesta cidade d:~. Franca. do lm!'Gr:l.dor e 
seu'termo, senindo na fórma· da l~i, etc. 

Certifico que em virtude do pedido do tenente 
coronel Manoel Pereira. C(1.8suno, revendo os 
auLos crimes, em que figuram como queixoso o 
dito Pereira. CMsà.no ·e ddinqUGnte Miguel 
Jo11quim da. Sil~a, a fb. 2 encontrei a petição 
seg11int~.-llim. Sr. delegado de policia..
Di z Manoel Pereira Cassiano, q:ue elle suppli
caute vem apresent&r uma qucm::a contra Mi
~u~l Jroquim da Silv:\ morador nesta .: Yilla 
por elle · supplicado em nome de Maria 
Thereza de Jesus , vi uva de João de Frei
tas Pedt·ose., cal,unniosam(!ute promovid 1 um 
processo crime conm. o supplicante -em Julho 
de 1849, no qual processo era o snpplicante a.c-
cusado corno incart10 nos arts. :1.28, 2ê4, § 4• 
e 270 do Codigo Criminal, isto e, pelo· crime 
de estelionat.) robo e desobediencia. Tendo o 
suppli~a.nte ajudad•) a pr ·nder a João de F:reitas 
Pedrosa p?.rto d~ CampiJ:~as, no acto da prisão 
osupplicante o liYrcu da morte e em remun ~r •
çã.o o dito Fraita~ em :\-~ugy-wirirn lhe o!fertou 
UI'Xl b11rro qu .s o supplicante não quiz a.ceit:!.r ; 
porém alie FNit~s esfot·çol!-se. para. isso, tanto 
que mandou per seu catuar,\da. Adriano ·põr o 
dito burro no pasto com Oi anim:1es do snppli
canLe. Miguel Joaquim da SUva., inimigo ca
pit>.ll do suppliC.'tnte, que and~va. sempre :\s 
espreitas de flzer-lhe mal, aproveitou-se desta, 
envenena ndo os·facto ' , invet·t ·ndo-os e dando .a 
cOr que lhe p·•receu, formulou um '· petição de 
queixa c::>n tr" o a>J.vplicà.nte, e Cel-a as~igns.r 
p<Jr sen sobl'inho 1lonori1l Fid~~is de Oliveira 
qu-; mo;-ava em sua casa e era seu dependente, 
à rõgo de Maria There:z;a. de Jesus, q_ue enti"> s~ 
ach:LVa na villa dl Passos, provincra. de Min:ts 
Geraes () de nada sal:lia a nadl tinha autori
zado, tant.o quo, indo o dito 1\iigu~l Joaquim ne 
dis.U do dito m~z de Julho prr.s~:u- juramento 
e pedio mandato contr-a o supplicante e o es
cnvão Felisbino Ant.onio de Lima, e:tigindo 
que etle apresentasse procuração ou autoriza
ção de Mari.t Therez11,elle n1ío pôde. a.jlresontar 
nem siquer uma carta dell& ; viu-se então na 
n'!cessidade de ir ter com ella. que se aebaya; 
(n&o na villa de Passos, como di.s)le Miguel Jca~ 
quim na sua queixa, porom sii:n na freguezia 
do Ater~ado,como prova-se pela procuração que 
passou) e ·pediu-lhe quo passasse l!ma procu
ração para poder perseguir ó Sllpplicanle, po
rêDl. elle. sempre se negou, dizendo.;lhe que <i 
snpplicante não tinha feiLO mal a. seu ma:rido, e . 
pelo contrario o tinha protegido sGmpre quando 
elle esta'V:'I preso,' e por i1so não podia da-r au-
toriZação para persegu.il-0. · . · 

Desenganado de poder obter ClilttSA algunu 
~ecorreu a um. ardil e a-rmou um ·mço_em que 
1nuocentemente caliiu Maria Thercza. 'Fallou
lb.e em arrecadar tr~stes de seu marido que 
exi!lti.a na cadêa de S. Paulo -e assim· conseguiu 
que e!la pa11sa11se ·'Uma _procuraÇão cóm·poderes 
espe.citl.cads.mente-para l6SO 1L lllanoel.José Alves 

Pereira, a Sil verio Claudino e outros, e ella 
p!!rece que descolrliando não o nomeoll na pro
curação ; chegado a esta 'l'illa consig-!liu olle 
que a. dita procuração lhe fosse substabe-· 
lecida. e assim põde ter uma. bl!oS6 fals:1 para 
em nome della. fa.zer continuar o processo 
que ella. não teve intenção ~e conceder po
deres para proceder-se contr:l. o supplieante, 
prova-se pela resposta que deu a Vicente 
José · Crispiniano, qu:tndo lhe mandou e:tigir 
120$ pelo seu trabalho de ter advogado o 
diLO processo, e,apexar do;; esforços empregadO!l 
não pôde o dito Miguel Joaquim provar a q uei:sa., 
sendo Q supplicante absolvldo e ~11::~ pro\'::ra.m 
unicamente a ma fé qn•l existia d!l. parte delie 
quando intento11 o processo criminal. O nosso 
codigo no art. 229 define a calwnnia o facto 
de Mtribuir-se falsamente algum facto que a 
lei tenh:l. classificado criminoso e em que tenha 
logar a acção popular, o procedimento official 
da justiça; ora, qu.!lquer dos fac los criminosos 
attriliuidos. á quei.--c:a ao snpplic~<nLe constituem 
o crime de calumnia q11ando n lo foTem pro
vados; JlOrt:\nto, o supplicante entende ter sido 
calumnrado por Miguel Joaquim e por isso 
julga a.char elle incurso no a.N. Z79 do cocligo · 
crimin.:l , {jevendo soffrer as ·penas no gt':l.u 
níinimo dos arts. 1.28, 2ô4, § 4•, e 2i() do co
digo criminal, e por ru:;si,n determinar o aTt . 
235 do mesmo codigo, visto terem concorrido as 
circumsts.ncias deste ultimo artigo. Ped= a V.S. 
que seja rece bidi a. -sua. lj_Ueb:a q ne ti-rma com jn; 
ramento,•' q11e mande proceder: nos t~rmos da le1 
com citaçOO do dito Mig11el Joaquim; marcando 
din e hora pal':l. a. inquirição dás testemunhas 
a margem ·offereeidas e com outros doc11mentos 
aqui tudo 11ei':i autoado. R. M. Te~temunbas, 
Felisbino Antonio de Lima, · Jus tino Barbosa. 
Sandova.l, Joaquim Luiz de Andradi'l, Maria. 
Thereza de Jesus; Guido Eugenio Nogoeir.a
Fmnca, i7 de Novembro de i855.- M anocl 
Pe1·eira Cassiano. 

Autoada, tome-se o juramento por termo ds. 
queix:). do supplican Le e sejam notificadas as 
testemunhas e o indiciado Jlara asaim jurar., e 
marco o dia i9 pelaa duas horas da t.arth. 
Villa-Funca, 17 de Novembro de 1855. 
Caràoso. Era o <}Ue se continha em a dita 
pe ti ç!o e despacho~ depois do que a fts. 23 e 
verso deparei oom.a pronuncia do teor seguinte.: 

Vistos estes antos etc. Julgo improcedente a 
queiu, sendo razões -de assim jlllga:r: i • não ter 
o queixosO provildo a. má C& do denunciado 
nll- accusa.çio que este lhe propoz em juizo, 
segundo a. queixa, sendo em casos taes a má fé 
con.stituG o delicto segundo a. disposição do 
&l't. 235 ; 2• serém verdadeiros e n:lo falsos em 
eua substancia os factos que flzel'l\m o o~ecto 
àa accusação de que se ~uei.xa. como se mostra 
pelos documentos e depotmen~o5 a . folh11.5, pelo 
que ·.n~ s.e11do calumniosoa ta.es factos não 
póde a presente queh;a ser procedente, segundo 
direito. · · -· · · · 
···.3.• _Quando assim não fos8e, mostra-se destes 
autos, pelos documentos e depoimentos a folhas 
e fQlhas, qu.e o denuiiOiado, ei procedeu na ae• 
casa_ção .de que se queiu o queixoso, não pro
cedeu em seu ·nomi!, mas sim como pro~urador, 
e nisto mesmo procedeu apenas substabelecendo 
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a procuração de folh~s, send) que um terceil.'o, ctos, formar:tm-lhe um processo pelo crime de 
ainda sem esse !llllamo substabelecimento, foi furto, roubo e desobediencia.. 
quem iniciou a. acco.sa.ção. Por causa. dess3 burro, que nli:oparecedescen-

Portanto, pague o queixoso as castas, e o dente da. burra de Balaão, porque não era um 
escrivão remett::. este proceaao a.o Dr. juiz mu- bw·ro illtelligente, se po:~.: o Sr. Cassia!l.o em 
n.icipa.l do termo.-Vil!a Fr:1nea, 10 de Dezem- todas estis difticaldadcs. O que é e.u.cto é que, 
bro de t855.- JosrJ L~i<: Cardoso. apezar desta verdadeira perseguiçw , porqus o 

De~ois, a. fis. 24 a.té 25, se vê a. segu.in.te pro• facto a. ser rea.l,. o q11e nã.o foi, quando muito 
n.unCl&: podia ser considerado como crime de furto o 

Vistos os autos, documen.tos de ils. 5 a H, Sr.Ca.ssia.no foimettido em um processo, li abs~l
depoimento de testemunhas de· · fls. 14 a 2t .e vida, eomo se1•ia por todos nós, que de certo 
verso, ~ o m~ que nelles se contém, revogo considerari&mos uma perseguição de ma.u·goato . 
a não pronuncu con:stante do despacho de fis: processar um individuo .a quem colloc~ram no 
23 e verso, p&ra. julgar como julgo procedente cerca.«<D um. b11rro , pelo crime def11rto, ~oubo 
a queixa contra. o réo Miguel Joaquim da e. desobedienc~- · 
Silva, em face dos docnmeJJ.t.os Ds. 1 ,. 2 e O Sr · Cassit~.no foi, n·1s épocaa calamitosas 
3 de ds. 5 a ii, depoimento de tos~emu- que saccederàm ao movimento l'Gvoluciona.rio 
».ha.s de fls. i4 a 20 e parte pela sua confissão de 1842, mettido em processo pelo crime de ho
constante a fts. 20, verso, em sua de- micidio; mas foi a.bsolvido presidindo aojul'y 
fesa, por onde ae prova ter o réo, em Julho de sempre. juizes de direito conserv:ldores. Estes 
1849, sem procuração, intentado nina a.cção não :~.ppellaram d!t. decisão; por consequencia 
criminal contra o autor e dizendo-se procu- reconhecenm a justi~il. della e não se qnizer,lm 
radar de Maria Thereza. de Jesus, documen.to presta~ á, perseguição política que ae fazia ao 
a fia. 8 verso, sendo certo que o despacho Sr. Co.sst:l.IIO • · 
da petigã.o de queixa. a :tis. 9 verso, tem o. O outro facto de tentativa de morte a.ttribuido 
data. de 11 de J nlho e a procuução esta d:1- a? Sr. Casl!iano é o seguinte.: havia um ga
ta.da. de i8 do me~mo mez ; prova esta corro- rtmpo na Franca O governo pr~teudia prohibir 
borada pelo dito de Felisbi..Do Antonio de Lim:L, este gal'impo. E~tava com:• juiz de dire<to o Dr. 
esct:,ivão, ao . qual foi entregue a. petição de :..ranoel Bento Guedes de Carvalho, pesso~~o esti
queu:.a e que recusou cumprir o seu despacho ma.vel, com. qoom tive boas relações . Mas em 
~r não· se lhe apresentar procuração de qua· virtnde das ordens do . governo, o juiz foi obri
lidade algama. Prova-se mais, não tel' 0 r éo gado a instar p ·la destruição do garimpo. 
eonseg11ido a. eondemuaçiio do au.tot· (doeu- Um\ noite, ás 2 horas d& madr11gade.. deram 
cw:nento a_ fia. to. verso) posto qu.e cons~isse . dous t'ros. na. porta..d3. c 1sa. do e:s:-Juiz.de direito. 
a pronun7u e stliJ·.entação, o que não quer di- · · Este f.1.cto foi p~ocessa.do como tentD.tiva. de 
zer que _u.vesae provado. os factos a.llega.dos em morte , e attribuiram-o ao Sr. Pereil'a Cassian.o; 
&~!l. quetu pela razão de q11e,p&ra a. pronuncia m~ a simples leitnre. doa docomentos que o 
e. a~stenta~ão, não se exige mais do que indi- · nobre deputado pelo i5• distrieiO de Minas pu
dtclos, t4t ::Lrt . 288 do reglll,Lro.anto policial e blicou,. mostra a pollC'\ cousistencia da. :~.ccusa
erim.ina.l d.(l 30 de J_a.neL·o de 18i2 : e portanto. QA:o. A accusaçiio, como se vê lendo oa a.poi
o pronunc1o como 1ncurao uo· art. 22\l do co- mentos da~ Leatemutl~a.s, aandados. publlcar 
digo crimind em ref ·rencia ao art. 235 e, na pelo nobre deputado, baseou-se n.o seguwte: em 
eonformida.de do dito artigo, sujeito :i" Jl<'nM . dizer-se vagamente que o Sr. Pereirs Cassiano 
dos ar t •. t28, 264. § 4 e 270 do codi<>o crimi- praticãr11 este ~; em ter elle ido pa1•a.. ·fóra 
nal, e sujeito à prisão e· livramento. o escrivão di · s antes, par.• diafarç.."r, segundo dizi:un, o in
passe mandado de pria~ contra 0 réo e lance 0 tuito· criminoso; eUl possuir o Sr. Pereira. <las
seu nome no rol dos culpados; pagas pelo m~s- si:ano ulllll. espingarda. de 2 ca.uos; e em diz.er-s-e 
mo rt\o a.a c11stas, em que ocon:lemno. o oscri· qne o tiro tinha sido dado com uma espingardg, 
vão devoll•.a o processo ao jllÍ2 do.ode veiu. Villa de 2 canos. 
Franca., 27 de Ma~ço de 1.856. - Antonio Eu chamo a attenção dos nobres deputados 
Ribeíro àa Síltm Por.to.-Era 0 que ae continba. pal":l os proprios dapoimento.s das testemunhas, 
n~ peças aqui copiadas i$'ua.l.menLe ao ori- que o nobre d :pllt.do- pelo f5o districto de Mi
~al em meu poder e e:~i:-tono, do que a011 fe. nas fez trasladar oomo a-proveitando mais. ao 
C1dade da Franca, 30 de J ~uho de 1.882. Eu, seu intuito, do accnsal' o Sr •. Pe1·ein Ca.ssi'lllo. 
Gaudencio Jacintho Lopes do Oliveira, escriv-.io, A prova., si se póde ch3.mar a isto prove., não 
que o subscrevi, collferi e aa~igno.-Gaudencio tem o. menor força. ; sito indicias remotis&i-
Jacir. tho Lopes de Oli~eira.» mos. 

Um dvs factos apresentados até é contra pro·· 
O facto é o .seguinte : · · d ---~ du.eente a In tenção o a.cc..,.....or~ porque o 
O Sr. Pereira Cassiano ao começar a sua sahir não era me10 de praticar o delicto. 

vida., a;sístindo a _uma prÍllitQ conseguiu impedir Diz-se que era para disfarçar , para voltar 
que o preso fosse .. maltratado. porque estava depois ; mas provem-o, e· emquanto não o tize
ate em risco de s lr morto si resistisse. Este ref!l, não pódem allegar com oom·. xesaltado um. 
réo por gt'atídão mandou-llle por· se11 camarMa. ·facto· destes. Depois,não é preci:som.editar muito 
u!ll. burro. e eomo o ~··· Cassia.no estava. em para. conhecer que o crime não podia ser ta~ 
vagem collocaram o aru.mal no cercado em que cJ.o de tentativa de morte, pois que ninguem que 
estavam os outros anin:uies. · quizesse matar o Juiz de· direito; iria d&r tiros 

Mas como o Sr . Cassh.n0, qtie pareçe ser lllU na. por ta de .entrada de sua~ :is 2 nu~ da 
homem de l11ta. politica, .. tinha alguns desafe- madrugada,. quando elie estava dormindo no 
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interior da casa, ~ois qne ninguem presume 
que o juu de dire1to se levantaase ia 2 horas 
da mo.drugadll. pa.ra. ir collocar-se atraz d& porta.' 
pe.rs. ser morto. (Ha alguns apartes.) 

A questão é a seguinte: a clasaifieaçio do de
lieto era de ame:~.ça. , não podia ser outra. 
lato não quer di:z;er que si tivesse sido o fa.cto 
praticado pelo Sr. Pereira C:tssiano, nãocons
titnisse um crime , um acto reprovado pela 
morAl e pelo direito ; maa era. preciso provar- · 
se que elle praticou, e nunca se provou isto, 

· nem a.o menos o processo seguiu, porque ao 
lhe poz umo. pedra om cima. . 

foi pronunciado como incurso no art. 193, com· 
binado com o art. ~ do Codigo Criminal; decisio 
que foi r~vogada. em recurso pelo jaiz de direito 
da. Francl\, que não é BUSpeito porque nlio·é 
cO-religionario do Sr.- Ca.ssiana, m&S neste 
assumpto eu creio que e fa.cil provar que fez 
justiç!l como magistrado, declarando que a. qua· 
lifica.~lro tinha. sido erronea por qne devia ser 
a da nova. reforml\ j udicia.ria, por quo o menino 
tinha. procedido por descuido, mas hawnuo in
tenção de praticar o crime. 

Publico ém seguida este documento plra. 
mostrar o que são a.s luta.s looaes, sobretudo em 
povoações onde a. illlltrucçã.o e!UI. menos deaen,· 
volvid:~.. ·. · · 
· Eis o documento (lê}: 

N. 7 

Eis aqui estilo. senhores, as a.ccusações feitas 
ao Sr. Caasiano. Confesso que o Sr. Per2ira 
Cassie.no nlio póde ser equiparado a. esses ma.r
tyL· es doa primeiros tempos da éra christã; 
não tem o genio muito sofredor ; ma.s tambem 
nós não o temos. O preceito enngelico de Firmino Au~usto de ·Ulhõa. Cintra, escriviio 
que, quem lev--.o uma bofeta.da. em uma. face do cível e crim~, nesta vma de Sa.ntl Rita do 
deve offereeer a. outra face, nia é geralmeRte Para.i.so, et.c. 
mtli to :uloptado nesta. p!ltria braúleira ; é jus. Certifico e dou fá, que revendO em meu c:~.r
tamen~ o contra.rio: quem ê provoc<1-do, quem torio os autoa 'rimeS e1u que !t justiça. é a'.ltora 
é aggredido rea,<>&eil.ergicamente. e . ré11 Evaristo Pereira. Cassi:~.no, nelle , a. 

Mas os adversa.rios polilicos delle podem dar fis. 6i, tu211e tls. 62, acha-s3 a seD.tcn~ do teor 
testem,mbo de que o Sr. Pereira Cassisno e S:lguinte; <Vistos e eJ:'l!Di.na.dos estes autos d e 
11m c;~valheiro agrada,vel e serviçal, ê um ho- recurtio crime, entre pa.rtes a. j tHLiç:>. public!i 
mem esti.rn wel. O meu nobre oollcga estando !'Ocorrente rOpl'e3ont:J.da na p6880a. do juiz mu
em lutl com o Sr. Ca~JSinno, e estando esLe nicip 11 do' termo de Santl ~ita d~:> P a.r ai8u, e 
creaudo-lhe-diffieuld~es no sea diatricto, nio réu recorrido ausente Evaristo, filho do te
~:le ter a imparcia.lida.1e indispen!a.vel p:~.ra nente-coron~l Manoel Pereil':.\ Cs.>siano- Dou 
JUlgar dos actos do Sr. Ca.ssiano. provimento a.o recu1'SO ex-officio int1rposto na 

O meu nobre collega lrllirmou ainda. que a e da seut&nç\ recorrids. qu~ pronunciàra o réu 
a.rrecada.çio no Barreirinho não estava. organi- recorrido como ineurs<> no; t~-rt.s. 193 e 34 do 
sada. de o.ecordo co!ll a lei e quG não tinha es- · Codigo C:iminal, qul'-ndo pelas declar:LÇões do 
crivão. Pois eu apresenLo áqui a certid![o do escravo Miguel o!fendido e ferido, d~ senhora. 
o.ffi.cio do director da. fazenda. provincial do Mi- deste Anm. Cs.valcanti. d1 Souza. Rangel, c tes
nas Geraes. o Sr , Cesario Gama, que mostra. o temunh ts, fôra o oãendido gravemente ferido 
contrario, porque refere-se à. nomeaçllo feita com um tiro DJI. regiio do estomago, RiO resul
des&e escrivão. tando feliz o mil·gro; •m2ntc a morte. dando-se 

Publica.-fórm" de um doennento que foi-ma o faciO por imprudeneia. do rêu que nio devh 
aprGII()ntado pelo tenente coronel "Manoel Pe- gr.1coja.T com uma. arma de fogo carregada, 
Nira Ca.~~tiano, o qu:ol é dll teor scguinta: fazenuo ponlaria contra terceiro , e deare

. .-. DireciOria. da. fa.zenda. provincial de MirLs.s. c bando uma arms. em l"gar onde estan.m ou-
Ouro Preto, 30 de Maio de 1881. tros; e, as~~im, illoorreu o réu Eva.riato no 

O director da fazenda provincilll da Minae art. 19,2• parte, da. lei n. 2033 de 20 de Setembro 
decla.rs. ao Sr. administrador ia r ~eebedoria. da de 1ST i, devendo to r corrido esle proc&iiiSO a. 
Jaguãra, em resposta. ao setl o.ffi.cio de 9 do marcha dos proceaaos de alçada, a ttenta a pe
corrente, que fica. a.pprovado o seu s.cta chs.- nalidade imposta pela lei, correndo o proceiiSo 
m.'\ndo o soldado Jose M&ria do Espiri to Sa.nto os seus termos de conformidade com os arts. 
p:.ra exercer interinamente as fnneções de es- 205 e 112 do Codigo do Proceii!!O Criminal, com
crivlo, visto ter Bido o referido aeto la aecôrdo bin:~.dos com 0 ar~. i2 ~ 7o do citado codigo, e 
com o regulamento n. 58.-· Oesario At~gusto ar~. 47 e 48 do decreto n.. 4824 de 22 de No
Ga~ Era. o que ae contiili o declarava no vembro de iirri~ Considerando, partanto, 
offi.cio que me foi apresentado pelo tenente-eo- nul.lo 0 summa.rio· da formação ·da culpo. in
ràn.el Manoel Pereira. Ca,s,i.ano e que fica. aqui sts.urado, mande que novo ·p~ocesso se instaure, 
tnsladado em publica.-fórma, bsm e igoa.l ao extrahindo-ac dos autos cóp1a. do auto do oorpo 
original d? que dou Dlinha fé, send11 eato e o de delieto, e •entença que o jo.lgâra. observandc>
original entregues a.o apresentante do que para se a fórmr. dos processos de alçada policial, 
comtar aba.ixo se s.ssignou. Ci.d&de d& "Fra.nca., Remetiam-se os autos ao juiz municipal do 
30 de Junho de i882. Eu, ~udeneio Ja.cintha termo e villa de Santa Kita. do Paraiso, ;de 
Lapas de Oliveira., tabelliã'o que o subecrevi, onde vieram, para cumprimento, e pagu!' a. 
conferi e usigne em publico e ra~o em teste.. municipalidade as custaa. Franca. do lmj?&ra
rnunho da verdade.-Gaudencio .Tacintho Lopes dor, 3 de Abril de i882.-0 juiz de dU'Bito 
lU OU-crira. · bacharel, .T04ql'im Âu!ll'sto Ferreira AZvjfs, 

!>- perae~~ p~r que passou o Sr. Cuaiino Era só o gne se continh~ na dita. sentença; do 
fo1 de ~1 quilate, que havendo um filhó aelle, que dou fe. S&n.ta. Rita. do Para.izo, 29 do Maio · 
~ menma de ~01lCOII annos,dado por descuido, de 1882. B ea; Firmino At1gusto de Ulhóa 
brlll.cudo,, um ttro em um eacra.vo, ·ea\e menino Cintra, eiiCrivlo que escrevi, conferi e asaigno. 
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· Sr . presidentG, creio ter desempenhado. o 
meu dover com toda. a convenicucia, e sem 
aggravat• o nobre deputado que está ausente, o 
ao mesmo tempo dofendendo a reputação 4e 
um amigo par~icular e de um amigo llolitico. · 

Em vista do contrato é opinião decidida do 
orador que be> reclamações são procedent-es, 
o qne so estd fuzcudo no matadouro 0 uma per
feita illego.lidade . 

Admh·a-se o or.~.dor que o governo, tendo 
mandado à conmtis:;iio do c:~.ma.ras muuicipaea 
todas as pot·larias e posturas da camara muni• 
cipal sobre cousas insignificantes, não an
viusse est<J contrato que envolvo ma teria grave. 

Tenho terminado. (Muito bem; n1uito llcm.) 
O Sn.. LACERDA \VEnNECK :-0 Sr. João 

Caetano ha do r esponder em tempo oppor· 
tuno. 

O Sr. Felicio dos Santo;;; pediu 
a pala v•·,\ simplesmente para apresentar ã mesa 
a cópia que ox:igiu hu dias do · contrato cele-
br.1do peb camara municij)al da corte com a 
firma Nunes de Olivoil'll. & Comp., icercn. da. 
pesagem do gado em pó: . 

Este documento, cuja publicação pede, re
vela. uma questão de summa gru.vidn.de. 

Diz que a ca1nara municipal celel:lrou um 
contrato com uma firma commercial o eaw.be
leceu um imposto p2sado ; que o governo "-tr 
provou o contrato sem envial-o a.o parlamento c 
que o iml)()Sto os ti em ex3cução. 

Niio é . muito versado .na lei pa.ra pl"Onun
ciAr-se sobre a legalidade do facto, mas por 
simples intui<}iio parece-lhe absurdo. 

Si não ho. lei a semelhante· respeito, entende 
o orador <{Ue se deve fazêl-a, porque a& caroa
ras munic1paes não podem cobrar impostos sem 
appr9v&Ç[o das assembléas provinciaes, pare
cendo-lhe quo a edilidsde da córtc nã.o tem m:1is 
privilegio qae as outras . ~ 

Parece-lhe que essa approvaçlio proviso~·Ui 
refero-ee sómente â regulamentação dos obJe
ctos municipaes, a. cerbs dis)Josiçõe J do \ttili
d:lde publica., mas que n ão trazem comsigo unu 
imposição sobrJ a população, e desconfia que o 
seu modo de pensar sobre a questão é o eucto, 
porquanto \'ê que em todo este negocio procu
l"Ou~se substituir a palavl'l\ imposto peb p:~.la
v ra retrib1dçüo . 

Nie comprebeDde que dilteren~;>. h:tja entre 
imposto . e rel1·ibuiçaa, nas condições a quP. sa 
refere. · 

Concord1l'is. em que so pud ~sse cham~r ,·etri
buiçao si a cama.r,~ pag,lsse á alludida firnn 
com.mercinl para cobrar p:1ra e!h esto imposto; 
assim, porém,não aconteceu, est!l.belcceu-se um 
certo preço para o corte do gad'J, correspon
dente a tanto por cabeça e diz u m dourtigos do 
contrato que a c:un n·s provid •nchrà para que 
ninguem córto gado som pagar es~ll. retribtli
ção . 

O orador p~diu, hl\ pouco tempo, cçpia do 
contro.to JlOr causa do rechmações vohemei:l.tes 
que appa1·eceN!.m na. imprene!\ e que foram pro
sentes a cam:\l'llo em documento assignado !lill" 
gr11nde numero de indivíduos que se julgam 
vex:a:los por est.e i.Juposto illegal. O governo 
maudou tto orador cópia das portarias appro
vando o acto da ca.mat·a munic ipal, sem entre
tanto enviar o contrato. 

Não quer o oro.dor apreciar o direito que Iam 
os s~. Nunes de Olíveirn & Comp. ;i. e:s:OCU\.iiO 
deste COJt.tracto, que pelo art. :1.3 a. eamara só 
póder:i l'e>eindir judioialm~n.te por fultâe com
roeltidas em cumprimento das ourigaç7ies nelle 
impostas aos referidos contratantes . Baseados 
neste artigo entendem elles que o contrato 
cst.ú perfeito e acabado, que a cama.ra. não lhes 
imfJOZ clnustlla de approvaçi!o definitiva pelo 
parlamento, 

Entende o o:·ador que a camar:~. municipal é 
obrigada. a rescindir este contrato e a. indem
nizar os contr;.tantes. 

A diversos apartes o orador responde que o 
sot·viço como se ncha estabelecido rião põde 
continuar; é inconveniente á cam:~.ra munici
po.l,porquc ei.J.ll tem de abrir mão de dois te1·ços · 
do imposto cobrado em favor de um individuo. 

Varias consideuções produz o orador com~
~ondo os motivos que levaram a. ca.mara. a fazer 
concessão de que se trata a N tines de Oliveira 
& Comp., e conclue o seu discurso, enviando à. 
mesa p :1.1'll. ser remettidn á commissão de cama
ra~ municipaes ou de justiça civil o contrato 
para que com urgencia. dê ella o aau parecer. 

Vem à mesa e é reme ttido á commissão de 
justiça civil o s~~tuinte: 

Termo de renovação do contrato, que com a 
Illm. camara municiJ?al da córto celebr:1m All· 
tonio Nuueg •lc: Olive•ra c José Pinto Gambucá, 
sob a. fuma de Nnnes de Oliveira & Comp. , do 
conformidade com ·a porta ri.:~. do ministc:rio do 
imperio de 5 d! Outubro ulti.m.o e parecer da 
comm.issão do s3.ude da. lllm. camara. municipal 
approvaclo na sessão de 10 do corrollte me2, sob 
as seguintes condiçõf)s: 

La Os contr:J.tantes Nunes de Oliveira & 
Comp., obrigaruooSe a estabelecer à sua custa no 
cura to d-;: San\o. Cruz, no logo.r que for de;ig• 
nado pela Illm. cnmara, os pes:ldorcs de gado 
em pé de seu privilegio .exclw;iyo, afim d.e a9r 
pes·•do lodo o !:'MO bovmo. solilO e lantgero 
destinado á vend:. .para ee1' cortado no mata
douro. 

2."' Os contratantes obri~a.m-se a. ter pesa· 
dores sobr~sal1ntes pa.ra o 1l.m de substituil' os 
que estiverem funocionando no caso de qual-
quer desarranjo. · . 

3.a Obrigam-M a fazer a Slla custa. todas 118 
commodidadSll precisa. para. o bom e regular 
a-ndamento do seMiço, como sejam curráes, 
posto, par~ o m~dico etc .. etc. 

Reiterou o pedido que viesse o contrato, 
por qnanto, sem .conllecim&nto das suas. (]_ispo
!IÍÇões, a coro.nussão de camaras JJlUDlClpaes 
não poderia. apreciar as reel~mações presentes 
~o par lamenta. 

v . m.-59 

4 ." Obr1; am...s' otllroslm a. marcar todo o 
gado pesado com marc t designativa do dia.,a1im 
de s~ conta-r da.hi por diante os q11atro dias in-. 
dispens!'Yeis 1>.0 d~ço do gOOG, no. f6rma do 
regulamento da feira do gado~ . 

5."' Pelo serv~ço de pesage m e marcação per .. 
C?berllo os contratb.ntcs do · apresentante do 
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gádo a qu=ontia de 2 rs. por kilog-ra=a do 
qu:d perten~e1•li. à caro~ra a t~rça parte que 
doverá ser recolhida aos seus cofres Lodos os 
mezos, no dia i. 

6.~ O m·ia.dor ou seu repres)nl:ante legal, 
quo trouxer g:tdo afim de ser C()!"tado no mata
douro pJr conta prop1·ia, :ticarã. dispensado de 
pesagem, mas não da marcação, fic~ndo obl'i
g!\do ll paga!' aos contratantes por esse s et'Viço 
300 rs. por cabeça de gado lanigero e suino. 
Desta. t•onda. terá. a. camara direito á metade. 
que dever:.i. ser recolhida aos sous cofres na 
fórma. rlo artigo pr~c~dente. 

7. a P:~.ra fi~l execução d0s artigos pt•ece
dentes a lllma. camara ordeno.r:i que no roa ta
douro publico não seja admittido gado, que não 
traga :~.mat•ca a que se referem os arts. 4• e 6°, 
10~ndo o empregado da porta obrigado a la.nçar 
em livro apropriado as notas que constarem de 
um talão que a emprezA contrat:~onte tem de 
fornecer aos apresentantes do gado especial
mente J?ara :fica.r n.rchivado na repartição do 
matadouro. 

S.a 0• contratantes ficarão sujeitos aos re
gula~rentos e posturo.s mirnicipaes, especial
mente os da aferição e feir~ de gado, e ã tlsca
lisação do serviço. contratado, por empregado 
pela caman nom e~do para' essa :fim. 

9.a Os contratante~ obrigam-se .a fazer o 
. servicyo com perfeição e rapidez e no. ordem em 

que lhes fOr apresentado o gado, sujelta.udo-se 
ãmult:J. de i00$1 qu:l.ndo occasionem queixas 
fundadas, e quando deixem de curupi'ir qual~ 
quer das obrigações que lhes são impostas por 
este contrato, sem e:r.clusão do arreito & camara 
est:lbelecido no art. 13. O dh·ector o:lo mata
douro ~et•a a. nutoridade.comp~tcnte pa.r~ impot· 
as mult~s. . 

i O ... Si no pl'a.zo de 4 mezes, depois d~ ma.r
c&do o logar p:·la Illm!!.. camar<l para o estn
belocimento dos pesa.dores, não e:stiverem elles 
promplos c os coutr,ltanres z;.ão motivarero 
causa. justa da demora a apra~imeuto da Illma. 
ea.mara., act'li. considerado nullo este contrato. 

H."' Os contratantes têm o uso e go?.o dos 
peuador&s, durante nove amtos, contados da 
dat~ em que cnmeçar a funccionar a feira. defi
nitivamente, findo o qual prato, passarão pat•a 
o dominio c posse da lilm1. camara.. . 

12.~ Durante o tempo dcst•J contt·a.to a. Ulma. 
camara. não fmi concessõ2s p11•a estabeleci..; 
roento de outros pesa.dores ]!ar~ :fim idcntieo, 
salvo ~i a<luelle a. quem tiver de ser feita a 
concessão, mdemnisar a clies contt•.ttantes com 
a. qlllnti:>.q,ue tiver ~;ido convencionada, ou no 
caso de·déslstencia dos contratantes. 

13." A Illma. ctmara só poder.5. rescindir 
o;se contra.to judicialm~nt~ por falte.s coromet-. 
tidas qm cumprimento de qualqy.er das obriga
ções =p.ostas neste aos refendos con tra.t!ln-
tes. . · 

i4."" Poderá. a. lllms:. c amara suspender este 
contrato administrativa.m3nte indemnisando aos 
ditos contratant~s com a qwtntia, que fõr arbi
trada por tres peritos nom1üdos a. aprazimento 
de :un.bas as pa.rt es. . . · · 

§ S1 no pcazo,qne a cn.mara marcn.t•,não forem 
ap"re~enta.do~ pant.os por parte dos con.tratant~s, 
sei:'VlriG os que a.1uml. cam:l.n indicar, E, para 

cJnstar, laVl'ou-se o presente t~1·nio que da pois 
de lido em pt·esença dos contratmtes que o 
acharam conforme o exacto, assignam o enge
nheiro dlt·ector interino Dr. João Caet:~.ao d,, 
·Silm L:1.t•a, os contratantes Antonio Nunes de 
Oliveir.t (l Joaê Pinto Cambuc:i, c cu, João 
M:1.:x:imo d~ Mello, i• escripturario o escrevi 
e as;igno a.os 21 dias do m~z de Novembro de 
i881.- Dr. Joao Caetano da Sil'!la Lara.
AntoiÚO Nunes de Oliveira. -Jose Pinto 
Cambucd.. 

O Sr. Alvaro Canrinha:-Pedi 
a pahwra, Sr. presidente, para ma.udar á. mesa 
duas represent.a.çõ~s quo recebi de minha pL'o
vinci:J. : uma da caros.ra. municipal da cidade d~ 
Aracaty, e outra. dos commerciantes, indus
tria.es e cidadãos de diversas classes da. mesma 
cidade, sobre a necessidade da estrada de fel'rO 
cujo projecto tive a honr~ de otferecer á consi-
deração da ctt.sa. · · 

Estns r~presentações, Íllspil'>l.das peLo patrio
tismo, demonstram à ultima evidencia a conve
niencia d:\ construcção d!lquelh ferro ·via, não 
eó coruo um recurso paYa desenvolver a agri
cultura e con:1mercio daquella o d:>s pl'ovincias 
vi sinhas, mas ainda para atenuar os terrores e 
inconvenientes de uma secca que naquella 
provincia telu apparecido. em pcriodos deter-
minados. · 

Peço a V. Ex. se digne =ndar p11blicar estas 
repr es~n tações no j ornai lia cas!l., e envi9l·as :i 
commissiio de commercio, industria e artes, :i 
qual está affecto o projecto a que me raferi. 

Vêm ã mesa e são r0met~idos a commissão 
cle comm~rcio, industria e adas os s~guinte> 

RequerimeMos 

Augustos e uignis$imos senbOL'es r~p~esen~ 
tantes da nação. 

Os ab:üxo n.ssignndos, domiciliat<io na cida.de 
e município do Aracaty, da província d) Ce(l.râ, 
l~ndo conhecimento do pt'Oje:tode lei aprese~
tado a essa au·gusta assembloa, n:~. sessao ordi
naria ds 5 de Junho pt·o~imo pas~ado, pelo de
putado·pelo 8• districto dest:l. província., t·elati
vnmon te :i. constt·ucçíio da estrada da fel'!' o dest:~. 
cidade ã do Icó ; expet·iment~m a maia gnHa e 
apruiral satisfação em apoiar e secundar a 
gl·andioso. e sal vndol'a idéa que concebeu o re
ferido deputado. 

De facto, .Exms. senhores, si dasde muitos 
annos, essa generosa idéa tem sido fervoJ•osa.: 
mente abraçada e alimentada por uma•numerosa 
população·, que occupa a e:>:tensa zonl: maTginal 
do rio .Tagna.ribe, noje principalmente cresce 
eUa de interesse e muito m.ris se fa~ sentir de
pois que a provincia foi assolada pela longa e 
pavorosa secca de tres annos, que tudo de
vastou e arruinou, re<iuzindo a fortuna parti
cular â mais triste c des<lnimadora contin
gencia. 

ActualmenLc que a população tem voltado aos 
seus antigo8 habitas de trabalho, ·e que as con
di'<ões norma.es da provincia so vão pouco 3. 
pouco restabelecendo com o a.ppareciroen to de · 
invernos regulares, sente -se enfraquecida e 
desaninHda, por lhe fallecere~ absolutamente 
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óa meios de tr;>.nsporte, ã mingua. dos quaas:vê 
o producto de sua. latoura, o fructo do seu con

. tUlllo e afanoso trabalho perder-se qua.si int.oi
rameu.te por não encontrar prec;o nem valor 
algum, em razito de não poder chegar ao li
toral, ll.OS mercados consum.idores em fim. 

Por outro lado é Dlais que illtuitiva a neçes
sidade da adopçl!o e effectiva realid&de de tão 
util quão vantajoso coinme Uimento, porquanto, 
sendo perioilicaa :l.a seceas nesta provincia, é 
fa.cto suflicbntemente averiguado, qne só as 
vias ferreas p~emo a.ttenuar os . seus desas
tl'oso~ e crueis affeitos, já.:to.cilita.ndo o r a.pido 
transporte do~ geueros de primeira necessidade 
:\ muitos pontos do alt·j ·aertão, e j:i concorrendo 
por esse meio para q_ll.e a população n.pa.vora.d:J. 
não abandone os seus ln.res em demanda do· 
littoral, onde as mais das vozes vem encontrar 
uma morte certa e ine1.Jtavel, r esultante de 
epideruio.s , que facilmente s~ - desenvolvem 
nesJas horrorosas quadras. 

Além disso, a eonstrucçM do. proj-1ctada es
tradfl. de ferro,sobre ser uma íon te de r endá per
manente para o Esto.do, inconteet!l.velmente nas 
quadras caiami tosas. torM~·se-á de gr •nde eco
nomia. para os dinheit·oe publicas. poupando 
ao governo o dispendio de muitos milhares 
de contos de reis, como aconteceu por oc. asiiio 
da uhim:1 se c· a qne devo.stou ll.· provinci,l. 

Nestas circumstancias vem os ab:~.ixo a.s-
signados representar sobre a construcção d:L re
ferida estr:~.da de fel'ro, e confiam que VV. Exs., 
adopta.ndo o projecto que lhes foi apresentado, 
o converterlio tlm lei'. para que a sim possa 
realizar-se esse urg-~ntis3imo c-pa.lpit:.nte me
lhoramento. 

Cid:l.dG do Ar:~.zn.ty, em iO de Julho de i882; 
-Seguem-sG f97 assigna.turas. 

Augustos e di!Jnisatmos Srs. ropl·csentantell 
dn naçito bl'l\zile1ril.. 

A camar:L municipal da cidade do Arncnty, 
- dt> proviucia do Ceani., colDO filll interprete doa 
· seus mun.icipes, vem :~nte vós pe :ir-~os, em 

nome de !las, q11e \'OS digneis de rulop t:~.r e con
verter em lo i o . pro;iecto, qu.e VO$ foi apresen
tado na sess<io ordinaria d ~ssa a.ugust:~. camara, 
do dia. 5 de Junho ultimo, peJo deputado ge~o.l 
paio 8• distric to desta provinc[a, reb.tivamenh 
;i. construcçl!o do m:na ost\'llda dó} ferro.quo par~ 

. tindo dest;:J. cidade e mar~nando o rio Jagua~ 
ri o e, vã ter a. cidade do lcó. 

Essa grandiosa. idén, Exms. Srs., é de tão 
alta importancin e consideração, pelas v:m
ta.gens q,ue prilmctto, se torna merecedora. de 
toda ace1tação e acolhimento gera.l. . 

Pal'll esta localidade e mesmo para todo o sul 
d~:~ provincia, tio momentosa empreza serà a 
inauguração de nma. êra Ie!iz o fecunda do 
prosJ?eridades o engPandecimento. -

Na carreira vertiginosa das locomotivas aen
-iirá.o.seu coll'llllercio.dil.atar-se e flore~cer, e sua 
a.gricultura alargar-se seus horizonte3, desen
volvendo com 11dmira.vel 1·apidez todos os seu.s 
elementos do riqu"za :ltê h~je entorpecidos 
pelos inconvenientes do um transporte des:mi~ 
ro.ador e sobremodo difliciL 

E tão convenoido.s estiío as classes commer
e~ial e a,"ricob. do futuro risonho, que lhes 

nbre uma em preza de tão !SUbida. gJ·andeP que, 
só com o div11lgar-se aqui a noticia da apresen~ 
to.ção do reíerido f•rojecto,estremecerlm de vivo 
contentamento, ·e {azem os maia ardentes votos, 
para. que seja ella ll.llla l'calida.de, sentimento ã 
que esta C:l.tuara, pelo sen patriotismo, não 
pó de deixar de associar-se. . 
R~leva ainda dizer que, elfectÍl:ldo esse 

grande melhoramento, não só aproveitar?. a 
esta provincia, como aos centros das suls Umi
tro_Phes, da. Parahyba e Rio Grande do Norte, 
cuJo commercio ele imJ?Ortaç.ão e e:.:portn.ção tem 
todo ingr<lsso e sab.tda pelo po7to desta ci
dade. 

Depois_ da calamid:l.de mais desastroStl de que 
ha noticio. pa.ro. est~ província, qual foi a. longa 
se~ca de tres annos consecutivos, q~e a de
vastou e assolou, ae,bt·unhando e reduzindo os 
seus habitantes á .ultima o:ttremidade de pe
nuria. como que corre aos poderes publico:. o 
imperioso G indeclinavel dever de virem em 
seu auxilio com o melhoramento de que trat?.m, 
afunde sua vi.sa.r-lhes os g-randes e pesa.do!> sof
ftr'mGntos pot• que infelizmente passaram. 

Effectivarnente, ~o a. construcção d~ proje
ta.da ' strada de ferro des'a ciclada poderà ainda 
animar e reer~aer ama. população inteira do 
est~do de abatimento em que se aehu, em con
$Oquencia dos dur~douros e terríveis cfieitos da. 
seeca, que ainda parm:~.necem. 

Só um:\ eropreza desta. ordem da!'~ vida e 
animação a tll.ntos n1unicipios, que rlella. parti
ciparão, fazendo desénvolver e prospeta.r a suo. 

,~::;ricultut':l. ~a facilidade de tran&porte, que 
offercce, alem do concorrer poderosamente 
par.\ minorar as dos:J.Strosas consequenci<J.s das 
futat·as s~CC!IS, que sã.o perioJicas nesta. pro
vinci&, com:> a. experiencia. tem demonstrado. 

Nestas coodtçiles repnsentl esta c.:unara a 
VV. EEx. acerca. da necesaidade e. convenieu
cía d .. CClnst1•ucção ® ref6rid3- estro.de. ee ferro 
com que espera sor dvt&do est') m11nicipio, 
mediante o vosso reconhecido patriotismo, e 
altamente confin que a. sua. espero.nç \ não 
seja. illudid:J.. 

Pa<;.o da cam(l.ra m\\nicipo.l da. c\lhd11 do Ara
ca.ty, em 24 de Julb.o de de 1882.-:-Raymtutd~ 
Forreh·a dos SantO$ .Cama;·a pres1dcnte.-.lose 
Fmncisco Ra1nos.--Antonio Vieira da Graça. 
- 11fanoelF1'tmcisco da Cunha.-Manoel Al
ws Fcr11arnle$, 

O Sr. Coelho e Oa.D1p.os reouer 
urgencil!. por 2i) minutos par~ no p rÍlllCÍl'O din. 
de sessão tr10.tar cbs limites de sua. província eorn 
as rrovincias yizinh!!s. 

O Sr. :E!SCJ.."ag.Jiolle Taunay 
pede a palavra. 

O SR. PRltS!DEll-rE:- Observo a V. Ex- que 
só tem dous rninu\os . 

O Sa. Eseiu.GNOLLE TAt!NAY:- Tenho de 
tratar de negocias do minlste~io da _marinh:~. _o ., 
V. E~- coro.preheud<l que em dou.s m1nutos nao 
o posso f:u:er. 

O SR. Pa!lSIDZ:>T:&:-V. E:r. !a.lta.rt. amaub!. 
O Sa. E sc:aAGNOr.Ll!: TAUN.U':- Si hou\·er 

sessão. 
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ORDEM DO DlA póde dar gloria e orgulho ao ex-ministro da. 
fazenda do gabinete de 5 de Janeiro. ( A.Poíaclos J 

DIBCUBSAO DO onÇHlJl:-ITO DA FA.Zli:NDA. Qua~S OS fa~tos 1 
Era rb anno de 1879. NecesoitMa o gove~nc 

O Sr. Aft'"onso Celso Junior: de mandar ~vnltad\ls fundos pa.rJ. a Europa, e o 
(M 011i~ncnto de attençito; silencio): -Seria cambio se achava a :19 iJ8. Si o thesouro COQl

bam dispeusa\·el, Sr. president(l, a minha pre- parcc 'SSB a tomar cambiaes na praça, mais 
sença. hoje nesta tribuna, para. responde1• aos desceria elle, chegando n:l.tllralmentc a 19. 
dous illustrados oradores, que se envolveram Assim, a libra estet•lina que estava a 12$549, 
hontew .ao presentg debate. devendo custar, ao par 8.~889. viria a cWJt;J.r 

Sem fazer injustiça a.o talento e est11dos de 12..~632 ou m~ds. O prejuizo que era de coroa 
SS. EE:s:., poseo affirmar q_ue os n.:.bres depu- do 26 °/o attingir.ia a quasi 30 oj •• 
tados :aão add11zirarn um unioo arS'Umento Vuu o:.:.~rn.pWicar, não por duvid[ior d11. iHus
novo,· não prodt~zir'm uma só pondera~ão que tração da. ca.ma·ra., m1s, pat"a tornar bem clara 
jã nlto b.ouvesse ii.ido refutada, li:nitando-se a a posição do ministro ds. fazenda :-si eHe 
teedita.r argtügões jã de sobejo responlidas tivesse d~ envb.r, na occasiã.o, 2.000:000$ 
nesta. camara e no senado. k•ria de despen<ler, com as cambiaes, não só os 

Cingir.me-ei, portanto, a r opeti\'.o que en- ~.000:000$ como cerca de 500:000$ mais, alóm 
tão foi dito; mas, desejando lrq_uidar de umtJ. das porcentagéns e commi;;sõe3 que <Í de estylo 
vez esta questão do cafa, a c ho-n1 e promp to a ; pagar-se. 
responder a toda e quslqner censura. qua nova- As circumstancías, todos o s:~bero, eram das 
mente se levante. mais critic:~s: Tinha havido uma. emissão de 

Eu uão poss~.to, Sr. preaidente, os vastos co- a·,olice$ de 40.000:000.~; outra igual d·~ papel 
nheciwentos economicos e ftnancei!·os a. que, mooda.; esta. ·a imrnínent~ um emprestimo avul
com desusada ironia, aUudi.u hou tem 0 nobre tado ct ue m?.is tardo a e 1·ealizou ; ns despG.Zas 
deputádo pelo municipio neutr'l; não os possuo. •h secca do Norte attingiam o seu aug-e ; oe 
nem os podia ainda possuir. Ma.• a. qu·~stíi.o de recursos do thesouro escasseawm1 :.o ponto de 
qutHC tra.W. é tão lÜlnples, tà:o fr.cil de discutir <ill' olle obrig•do a nbl'il' Mnta corrente colU 
com o nlcro bom senso, que rne atrevo n. vir o Banco dn B~azil ; a som ma de bilhetes em 
debs.tel-a, <:on:fiado. xo demais, na justi~a :!:1. cit·cu!~~~o e:·a con;idcravel. _. 
ruinha causa e no fH'estigio d11. ''eooadc. ,1u.,. QutLI. p1r cnn>egainte, o mais stricto devel' 
preencher·ão as la·:unas dn minh:a. ineomp :~ de um lllinistro conseicncioao 1 Poupar, per 
tencia. no assumpto. (N(to apoiados.) todos os rueios, ao Estado q ua.lquer prejuízo, 

porinsi.~nificante qn~ fos,e.(if uitos apoiados.) 
O Sa. RoDRIGca:s PEIXOTO :-Tem muito ta~ O 1uinistro J•cilectíu longamente soke a si-

lento pll.ra di$cutil-a. tll;:yão. Sabb que o Parag11ay fízer,~ enormes 
O SR. J. PENIDO:-A 611[1, posição á muito despezas com :1.rmauwntos, enviando a sua 

nobre. h~t·vn : qnc o Peru, com o sen e'Ltnno, r e-
O SR. A.l'Foxso Cnso Juxron :-Ant.es ..te mettera avultados f11ndos pa.ra Londre.>; que, 

proseguit, peço desculpa á Mmar" da. vlvaci· om tempos menos diffieeis. o pl'oprio 13t•azil 
dade, aliás lllUito nato!'al (apoia!los,) com· que envio.ra g-eneros, como al~odão, ass<lC<Il', si
dei honttlm algllns apart ·s, quando ora v:~. 0 zalha, etc. ConcLuiu de tudo isao quo o ~(é, 
nobre derutado pelo munidpio 11eutro. Não nos.a principaUonte de renda, po:leria. igual
<iuiz offonder a S. E. como:~. ninguem. · mente produzir bons resultados. Em:prehendea, 

o Sn.. DoQUE·l~STRADA T.&t:tli:IRA:-Eu·o·l'll- I)Ois, a operação, depois de expo~ta a idéa ao 
conheci. ministOL'io, que a a.doptou. ,. 

O Sz AFFONSO CELSO JuNroR:-Teutoi llpo- O Sa. FnANCtSCo Sooari !-Apoi~do, 
n,as orientar o us•umpto. S. E:s:. sabe qu", cul- O Sa. A:o<DRADII: FrGUEntA dá um ap:~.rte. 
tlvando de longa data lll! suas agradweis l':•la- O Sn.. AFFONSO CELsO JuNIOR:- Nem se diwa 
c;ões, considero na sUl\ pessoa. mais qu~ o ta.. q:u~ ia naquillo um a.cto de comnl'rcio, torna~~ 
lento robusto, mi\.i~ que a illustral}ão vario.- do-se o Estado msrcador. Conhecem toi!os que 
dis.sima, o ae.u cor(lçâo nob~iisiwo, que, na. pi•o- C?ll!Pillsam codigos comr;nerciaes qu~ o caracte
priA expresst~a phrase de :; . Ex. ,parec() amt\s- r1St1co daqnelles actos o a $Ua ~.:>n~nluida.de, a 
sado de altr';lLSmo: sm1 pl'Ofiasão habit•tal, com Q fiel de lllcro. Nem 

Fazendo VJ.o~ene;r.aao me~ t•mperamento, pre- o ministro. lançando mão do ex::.>edíente, qliClria 
tendo fall.ar hoJe com o. ma~ r ma cll.lmu e lentidão. ~leval-o a processo (·onstn.nte: nem o seu fim 
Invoco todP. a benevola. attenÇao da c:mara,_ ~!a ganhar, ve1tdendo mais caro do que com-
sobtetudo para &s ··lgansmoo 9ue vou «;1tar: ..,'i'ara. roas apenas evita.r lr~jtilios infalliveis. 

Tl'llta-se àa celebre trans:tcçao ~o cafe. D;go Qumdo mesmo, porem. fosse commercial o 
celebfe. p~rqu~ se lhe. t~m apphca~o sempre acto, o que haveria nelle de reprehensivel ~ O 
e~t\1_ qu~~:lifioatlY . ca?1vel sem .dunda, ai as- que fa.z a Allema.nh:~ vendendo o ftucto das suas 
stm s_e devem adJectrvar as opern.çõe; do que . viuhas ? A Allemanb.a G a França vendendo a 
se tel}tam colher reaes bênefic10s: pa.~a o p~uz. madeira das suas florestas 1 A P1·as9ia e 3 Hes
(Aporados.) panha e)<plorando minas e salinas ? A Prossia., 
- E~tudetuos d1.1 frente os factos, co~pulsemos a Belgica o a Inglaterra comprando acções de 
as cifras q_ue os :ao_bres _?epu~dos, lnle~p?ll!!.- estrnda. de ferro, contruindo e e:~tplorando ou
doa hontMl p~r m1m, na.o qu1.ze.t:a.m erlüb1r, e tras por conta propria, co!llprando e conser.,. 
dellas se vera que a operaç&o unpugn!!.da só va.ndo a.cções de banco~- .. O ~ne ~o propr~Q 
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Brazil vendendo collecções de leis na typogra~ 
phia. nacional, o gado do Piauhy, o prod11cto 
da fabrica da ferro de S .. loã<. de Ypa.nema, 
explor · ndo a estrada de ferro de D. Ped,·o 11, 
gat·antindo juros a companhias de estradas de 
ferro, sob a clausula de q_ue metade .da renda 
deve reverter para o li:at<l.do, logo que attingir 
certo algariswo ~ Lançou, portanto, mão do 
cafe. Ora, até aqui as Musas vão marchando 
sem contêstaçâ:o dos nobre$ deputados. O mi
nistro da ía~eoda rl.,quella época uii:·J praticou, 
entretanto, nenhum dos actos apontados Exa
minamos, porém, &S opera~i)es que reD.lizou de
baixo dos dous pontos arguidos: primeiro, a gua 
legalidade; se:;tundo, os seus r 'sultados-

Quanto á legalidade, a:ffirm~lll S:5. EEx:-o 
ministro da. fazenda. não podia effectuar aqu •lia 
transa.cçãn, porque ella nao se acb.ava pr;,yista 
em lei algunn. 

Mas, dadas as condi~ões as ig-ualadas, o que 
queriam SS. 1~Ex. que elle fizea>~ ~Que com
prasse ca.mb iMs ~. _ . 

Respeito muito llB nobres deputados ; desa
fio-os, porém, a que me mostrem um artigo d'! 
lei que obrigue o ministro d.> fazendll a com
prar cambiMs. 

UM Sa. DEPUTA.DO:- Niio h<t outro meio, (H a 
ou~os apar-tes.) 

o Sn. AFFONSO Ctr.so Ju:-uoR. :-Si não na lei 
e::tpreasa quanto ao café t~·••b~m não a haquant·1 
a Mmbiaes; logo a compra do café é tão legal 
coJno a das ca.mbia.cs. (Apoiar~os; muita bem.) 

A lei prescreve ao miniat;•o d' fazenda uni
camente a obL~ig:ção de remetter f!lndos para 
Londr •a. A qualida.·!e ies·-es fun.ios. os meios 
praticas de as ~nviar, o ministro os póde esco
lhel'- Não se lhe fixa padrão nem typo. S·;ria 
mesmo absu ·do e inoonveni 'nta iis:al-os de 
antemão, porque, vat•iandoas cit·cumstanciaa, 
alt 'l"àndo-se as condições, não só a fh:ação 
illlplicr.ría uma obstrttcQão funese.t, coma dari:t 
azo a esoeculação de aproveitar-se. Conheeidt 
:\ époc:>.' da remessa de f<1ndos e a natureza 
delles, sahiria a campo a. agiotagem para im~ 
por pl'Oços c. em uma palavra. espec.uhr Mtt'l 
sagurança,em di!triJllento do th ·sout•o.(.!partl·s) 

Não nego que d~ orJinal'io se tomam cam
biaes. E' isto, porém, umllt"azão ponderosa para. 
não empregar outro recurso 1 (Continuam os 
apartes.) 

Dizem os· nobres depllt,dos que o café li uma 
mercadoria. e as cambia es não o são. E' um 
manifesto engano de VV. Eb:x. As cambi las são 
mercadorias vendidas a praza de 90 d~s, su
jeitas, c>mo qualquer outr:1, as leis da o'ff :!."ta 
e da procura. (Apartes.) . · 
. Si sã<> ig11~lmente mercadorias. porque dar 
preíerenc:a a uma, porquJ niio lançar mão do 
café que lev~ intrinseco o preço do ouro 1 
(Apartes.) 

Si o café póde bo.ixa;r de preço, tamhem as 
cambiaes pódem deixar de ser pagas p·Jla fal
leneia do saceador ou aceitante. Não é es~ 
uma. hypotbese for tu i ta.~ porq ue.nto jLi. se deu 
com os 7.000:000$ do banco MauS.. Accresce 
que o c:~.fé baua. de preço, ma.s nunca perde de 
todo o Sell yalor. com.o j:i mostrei qu~J se póde 
<_lar com as cambiaes. (Aparte~.) 

Os nobres dopu.tados insistem tanto, que sou 
forçarlo a, de novo, desafiai-os a me mostrarem 
a disposição legal que só autoriza. a compra. das 
cambiaes. Admiro-me qu1 se addllza que a 
verba-Ditfer~nças de cambio- implica essa 
autorização. Além de não haver ahi deter
minação alguml e:~: pressa, destina-se esta verba. 
a saldar, como todos o sabem, a dep~ecia.ção 
da nos~o. moeda em relJ.ção Li. estr?..ngeira. 

Digam-me uma. causa cs nobres deputados: 
póde ou não póde o governo fazer as sua.s re
messa.R em l ibras estar li nas, Oll em ouro em 
ba:·ra. ~. Cla.~o está qu~ pód.e. Logo uiio ó só de 
cambiaes que lb.e e licito lanÇar mão Não b.a 
~a h ir do seglÜntc dilemma.:- ou as cambiaes e 
o café são igualmente illegaes, ou o café EÍ 
'>erfüt!lmente leg-al. CumprG repeti~ que a 
cambial nunca póde vl!ler mais, ás vezes vale 
monos, outras, couaa alguma; ao passo que o 
café nunca perd~ todo o seu valor e até póde 
dar mais. 

Convem, Sr. presidente, ter ullla idéa clara 
do que é este negocio de cambiaes. Todó aquelle 
que d 1qui tem de fazer pagamentos na Europa, 
não dispondo l:l. de capita8s ou mercadorias, pre
cisa ou l'·'metter dinheiro em especie, ou titules 
que a !li sejam f!tcilmeute permutaveis elll moeda. 

Olf0rec mdo a remessa de dinheiros incouve
ni ·nt ·s obvies, pr~fere-oe geralmente o se
guint<l alvitre: compra.m-s' letras ou saqnes 
cvnk• n('gociant~s ou estabelecimentos euro
pe11s aos bancos ou, ca.sas aqui existentes, que 
alli t•mbam fundos e queiram vandel-os. Sdvo 
mui poucas Càaa.s n:l.rticulares, sõ· os bancos dis
;·õem do recur~o; lá., o por ioso, por Tia de re• 
gra, silo elles o11vendedorea de camoil.ces, toma
da-< ou camprad&ll pelo governo ou outro qual· 
quer, tornando-S3 nsaim a cambial, ou lettra, ou 
saqu~. v •rdad :ira merca.dol'ia que ~óbo de pt•eço 
a proporção da procura. A subida do tn•eço ~a 
b:t.ixa. do ca.m1Jio, pois q11anto maia es.ras ficam · 
tanto ruD.is se deapenderã s.qui para. obtel-liS-

Cumpt·e notur que os proprios bancos não 
saccum a clescaberto ou aobNl as sommas que 
:•oss11om na Europa, mu cobrindo-se, n:1. tech
nologia comm~rcial. Cobrir-se neste caso quer 
dizer reJP.1ttot• valores q tle preencham os saques, 
isto é, letras qua comp;·am aqui aos exp,ortado
res de mercadorias rêméttidas p:~ra q ua.lquer 
porto europeu (commummante da Inglaterra), 
que lá são aceitas e pagas pelos commi!ll!at-ioa, 
com o producto d·:s~a.B mercadorias. 

Ora, aeudo o café a nossa pl·incipal exporta· 
çãe, segue-se que é o cafó a principal ba.9e ou 
vehiculo do tranapo~te de fundos para a Europa. 
D 1 qui resulta que os bancos vendedores de 
cambiaes são, ao mesmo tempo, compradores 
·a,u tomadores dellas. E, sendo o governo sem.-. 
'pre tomador de gra.ndes som:na.s, comprehen
·de-se quanto avulta o seu compareaimento :no 
mercsdo e a influenaia que elle exarce .aobre ILB 

oscillações do cambio. . . 
Desta. es:p~aação cqnclue-se que, remette.n~o 

õ go.verno ca.fé em ve.z de cambiaes, ~?m ml\~ 
probabilidl.de de. lucrar, porque d~ art~, lt
vra-ae dos' intermediarias, dQ quem depende·~. 
compra de Càtnbiaes, e que todos lucram • ~\la 
CUIIta.. Com efeito, O m:>.nifesto que, ~ Oba~ 
toma cambia~& ~ ~roporçio qu~ a.~ ~eud.EI aq 
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governo, este, a.final, pa.ga ao b1nco o seu lu- ~ <t. Consta. do r cla torio do Sr. Alves.Br:mco 
cro e ainda 0 lucro que teve quem vendeu-as d; 184.0. pa~. 34:-: .: A ren~a. proven1cnte da 
ao dito banco . (Apart8s.) _ 'll enda. do patl br"a:al, gue e um ~os poucos 

I)em;lia, como já dis!e, a caml>tal tem _um generos em que com vantagem se pode fazer as 
valor 1ixo; ci sempre uma letra _só _preenoblVel r~ll!es•as p_ara a Europa, em pagamento. dli- nossa 
na. extensão do saque que eont1ver, ao pa.sso dt vtda. va1 rJe certo de t~o a:~bar, s1, qua.nto 
que 0 cafci póde a.ugmentar de valor. ·antes, se não derem provmdenctas etlicazee que 

S 
·A . F . Eatã. a.o 11-zar vedem o escandaloso contrabando quo vai todos 

O a. !'<'DRAl)E: IGUE!B.A. - . • • os dias em a.ogmento. » 
O Sa. A:t>FOI''SO CELSO Juxxon.:- Ao :tzar esta .: Relatorio do Sr. Calmon em 1841, q o.a.dro 

igualmente a cambial; supponha V. Ex. que n. 2 :-Alcim disso retnetteram-se de Pernam~ 
a. firma que saeeou ou. a9.uell11. sobre quem ella buco, de . Agosto a Janeiro, 9.470 quintaes de 
foi sa.ecada. abre íallencta. pa.u-brazil, que se podem orçar em~ 26.000, 

Os nobres deputados, à falta. de argumento e do thesouro em Jalho 1.. 954 :u-robas e 14 l i
mais forte, apreaenta_m agora o receio hypo- bras de ijisalha. que produziram ~2.199,8,5. » 
thct.ico do risco. O !'lsco achn-se em qualquP.r « Relat:>rio do mesmo Sr.-Calmon, j!i Visconde 
tra.nea.eção. . . de Ahrant-as, em 843, ql\llÀro n . 2: "Recapi-

Aa gara~tias da <:ambtal, ~on:o as do ca_fc, tul(1Ção: Desde Abril de 1841 até Novembro 
são a idonetdn.de do mtermildta.TJO, a qual póde de 1842 remetteu-se : 
existir ou deixar de exi<tir tanto na compra Directam~nte pelo thesouro; em 
das c1!.mbill.es como na. do café· ouro em barras..... .. . .. . • . i2S:221$747 

O S11.. So&a:zs:- A ca.mbial é perfeihmente Da Bahia, em sisalha. ........ 2:320$60<) 
garantido. quando é tomada como deve set• to- " » 1> assucar . • . . . • . • 232:304$342 
mad.a. » " » algodão . .. .. .. . 24:880$062 

0 S~. AFFONSO CELSO J uNIOR: - 0 café é ·oe Pernambuco, em pau Brazil. 320:000$000 
perfeitamente garant [do (1us.ndo comprado como 707:726$75h 
deve ser comprado. « De outro relatorio pr~sente :i mesma ca~ 

O SI\. SoAitU:-Não apoiado ; vai ao aiar . mara, na 2a. s')ssào do mesmo anno de 1843, 
O SR. A FFONSO C11LSO Ju:KtOR. :-Ao azar, r~- pelo Sr. Vian na : · 

pito, va.i toda. e qua.tquer operaçiio, por ma.lS (. Dcsd" D :zembro de 1842 a té Março da. 1843 
segura que a reputem. remetLeu-se: 

Imagine V. E~. qne o g-overno faz a sua re~ Algodão. .... . 2 .653 arrobas e i7 libras 
messa em libras sterlinas, e, por cumulo da Assuc. 1r .• •• : . 10.5521/2 arrobas 
precaução,- ainda a.s ~egura. . ~ . Alg'odã.o.. .... 7Ui sa.ccas " 

Parece que ha l).qm todas as gar3ntías , nao o «Do relatorio do Sr • .rilveQ Branco, outra vez 
assim~ minbtro em 1.844: 

Poi& esaa.'> libras vão igualmente a u m azar, « De i de Abril de 1843 ate Março da 1844, 
mais ou menos accantuado, porque o na\' ÍO qüe remetteu-se: 
as conduz póde naufragar c o s~guro pód t PP-lo th~souro, ouro em barras. 44:53S$ô37 

· ü.lir, perdendo-sG pe~o menos o .s~u premio. E m generos... .. .. .. . • . . . • • 97:4i3:m61 · 
Riscos ba. sempre. D1z o velho t"lfito : ..: onde Pela BtLhia, ·m g~neros. .. . . . 199:213$319 
está. o homem está. o perigo .• Por F'ern~mbu.eo, em gcn~ros .• _ 226:003$908~ 

Resumamos, por eonseguintê, a argumen- fia um::. nota explicando iue esaes generos 
taçto :-ou OB nobres doput:ldos me "PYCllcnt:u.n eram diamantes, :ügodito, 311sucar e pau Brazil. 
o artis-o de lei que ordena n compra de caro- Do relatorio de 1857 . que traz a. seguinte 
biaes e o que probibe a do ~fê. ou não tem tnbella, n. fO: 
mais direito de se fazerom ecllo dns arguições «P•t t\ Brttúl, 8. 642 Qs. 2 at•robas, 
a um ~to que foi um r~levantiasimo ser,•iço. 8 lib 52 661hMl20 
( Apoículos). 2 ras . . -- .... .. .. .. •.- • . . : u.;>v " 

O de 1858, tab~lla. n. 4i: 
O Sa. A.NDlUDE FtouEll\.\ :-0 que conviria «Pnu Brn:dl, i5.57(} Qs. :1 ar.oba. 93:325:)060~ 

ora mostrar a disposiçio que autoriza. o. compra O de 1860, tabeDa n. 12 : 
de generos. < Pau Bra.zil,5.584 qs. 3, arrobas, 

0 SR. AFFONSO C!:r.so JUNIOR :-Não . ~rece 30 libras. ...... ... . . . .... ... 28:059$581 
V. E~' lembrar.m'o. E' esta exMtamente uma. « Do r clatorio de 1845 consta ainda:·« As 

· · di-11 var.tes importantes do me~ disc\lrao. _Depois sommas necessa.rias para pagamento dos di vi
. de l1quida.r a questão da legalidade em st, p~sso dendoa transactos dA divida c:s:.terna, tem sido 

agora a demonatrsr que ha. muitissi.ma~ dil!lpo- entregues com toda regularidade Ma cilntra.ta.
aíções em contrario á opinião do nobre depu- dore• dos empreiteiros, pela. nossa agencia om 
tado, que parecem-me autorizar cabalmente o Londres. a quem se hão t•emettido em lotrll.s, 
gov~rno para essas compr:~s. barras de ouro e pau-bra.::il, gue são os cfTeitos 

Trago aqui, Sr. presidente oma longa. lista menos suj8itns a perdas e contigenctas, como 
de precedentes, cuja. leitura vai Ger,_sem du- a e:cperiencia tem mostrado . .,. · 
vida, tà.atidioaa, á. cama.rs. ( nao apoiados) mas Finalmente, no balanço definitivo de Lmdres, 

. de ~ue nãó poaso prescindir, pars a.c&bar de d() exercicio de 1877-1878 ~neontra-se uma 
jiísnll.ca:r o acto do e:J:-ministro da :fazenda, tão paN:ella de i :299$222, importanci:, da -venda do 
'injustamente a.ccueado. Assim (lê :) psu-brazil, liquidação final. 
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No rehto~io do inquerito de 1860 sobre o 1 Não ! E" preciso que os ministros tenham a 
cambio, ha. ainda um:t tabella dos generas re- nob~c coragem cívica de arrostar a ephemera 
mettidos para Europa, por conta ào E <t11.do, etn impopula.ridade dos agitadores systh~matieos; 
1858, de~ 875,481 Ol!l cerca de 9.000:000:) da f,tz-~e mi~t~r que, com a· audacia do patri~t
nossa. moeda: tismo, pouco se lhes dê o nito applauso dos 

Jã vê , pois, a. camara que o ministro de a rauLos dl) passado, combatendo os precon
entiio C$ ta v a plenament~ habilitado para fazer ceitos, destruindo os emperramentos. Do · con, 
o que fez. ( Apoiatlos.) lrilrio, ·não deixa remoi de marcar pa.sso, a des

H:~o um outro 11rgumento que se me affiguro. poito das mais elevadas inteng~es •.• ("lfuito 
de poso . E' o eeguinte: bem; muito ben~.) · 

O Marquez de Ps.ra.nà celebrou em 1856 um Ma.s, Sr. presidente, creio haver r espon.-
eontrato com os nossos agentes financeiros em dido às cen~ura.s dos nobres deputados quanto 
Londres, ljUC vem a. paginas 4 e 5 do seu rela- á legalid~de e leghimidade do e.cto. 
torio . ~escindindo o ~nt.igo, cel~brou outr~ , YozF-s :-Pm·feitamente. 
entre C1l.Jas clallsulas vem :J.S segumtes comh-
~ões: · · 

Compromettem-se nossos ag~ntes a : 
L• Receber todos e quaesquér fundos que em 

letra.s de cambio, ôuro em pó ou em barrn, 
dia1nantes, dinheiro ou IJllaesquer ou tros pro
duetos que tenha.m de ser rem~ tidos para p~ 
gameMo de di~idcndos, ordenados, (m ot>tras 
quaesque>- despezas. 

2 :• A effectuar em Inglatert·a todas as com• 
prds c ordennr todas as despezas. . 

Demais, estipulando a. remunet·ação <JUO de
viam pereeber os ngontes, marcou 1 •;. sobra 
o valor dos e/feitos, navios e outros a1'Ligos 
comprado3 ou 1>e1td.idos, não incluindo a. cor
retagem e ficudo em nosso beneth·~o · :I.S boni
ficações concedidas pelos manufactoras nos 
pagamentos a dinheiro. . · 

Ora, este contrato està em vigot· hn 2ô annos 
e ninguem se lcrobt·ou 1\lnda de impugnai-o, 
quando elle clar:~.mente se t•efe1·e :i remes~:~. de 
gtmeros, Assignlll-o -ia aquelle est.'l.dista., in
IIUspeito á opposiçíro, si niio se julgasse habili
tado a enviar generos em vez de cnmbiacs ~ 

Si tudo isto foi feito, si estes actos constam 
do t•eio.torios su~eitos ao corpo legislativo, onde 
não foram at"gllldcs, como censurar a. operação 
do café 1 Não h:~o base; não ha. elementos para a 
eritic:~., senão a paiüo partid:ll"ia. O mini$tro de 
então prestou um eminente scl"\·içc1. (Apoiados.) 

O SR. ANI>R,\DE FIGUEll\j <lã um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO -'Nion :-O café Lom 

um valor intl'inseco, bem como o dia.manto, o 
:1-Sllucar, o algodão. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparto. 

O SR. AFFON:lO .CELSO JuNtOR :-Or~ ! Pois o 
n.lgodão, o a~sucar, o di:unante, a. sisa.lha são 
monopolio do governo ! ! Só procede a argu
mentação, e , f~nc11mente, c[uanto :~o p:itt-brazil. 
Liquidemos do uma vez esta questão, senhores. 
O nobre deputado quo tão insistente se mostm, 
aponte-tue um;~.·disposição de lei que ·auto~ize 
o que disse o eala!"-mo-ci. Vamos. De~o.fio-o 
a . quo o faça. (Pàusa.) 

Mesmo, porém, que não houvesse os incontes-
. tnvois 'precedentes que citei, seria só porisso 
coudemnavel a operação 1 Eu fallo. senhores, 
dil1.nto de um~ nssemblét~- illustrad.a. ~íi-o .l~Jaçp 
~ inju~ti~.a de tiuppor que ella appltiude i( ro-.;. 
tinllt quo to1u obviado ao nosso progresso. que 
a\OIIlGm conduzido ao triste estado, no.qnal,- em 
mui Lo~ )'onto•, nos achamo9. (.-!poiatlos .) 

O SR. A~'l<'ONSO CELSO JUI\IOR :- Vejamol-o 
agora quanto ao s~gundo ponto a.rguido: os seus 
resnltãdos. Peço á camara que me continue a 
dispensar :t attenção com que me tom honrado, 
para que eu lhe torne bem fri.s:intea emphase 
dos que affirmaram ter havido na oper.l~o 
enor mes perdas para. o thezouro. 

Duas foram as operações. Estudarei cada uma 
de per si. . 

Em Maio de 1879 mandou o miniatro entre
ga\' ao Vis~onde de Figueiredo 1.640:151$550 
com os quaoo compt•on elle 47.453 saccas de 
Clfe, l'emettando : 
Para Eut·opa. . . . .. . ... .. ....... . .. ·.. i4.447 
Para. os Estados Unidos. .. . . . . . . . • • . . 33.006 

Estas remessas produzirt~m o liquido en
tregue em Londras nos agentes bra:dloiro de 
:Zs. 136.255,13 sh., 2 d. 

Ora., est1ndo o cal!lbio, a.o tempo d'essa ope- . 
r~.ão á 19 i /8, para que obtivessemos. na Euro
pa aquella somma. em dinheiro sterlino set·ia 
preciso despender aCJ. ui (preço 

d1s libras):..... ... ... .... i. 709:874$928 
E mais a commis&:io de quem 
mandasse as cambiaes , que 
~alc\tlnda no mínimo, impor-
l;lria em •. ·.... .. . .. . • • . • . 4:274$687 -----=--

Vindo, porl."\nto, ·a despender 
a somma total de.... .... .. i. 714:149$615 
1\fua, si o crunbio achava-ao {\ fi) 1/8, claro e 

quo si o governo comparecess1 no mercado a 
-tomar (":\Ulbiaes. dei!Ceria inftillivelmonte a. iG, 
polo moxios, d'onde r eslllturia qne para colloc:lor 
em Londres . nquellas e;;. 136.255. 13 sh' ' 2 d. 
tori:J. o the:.~ouro de fazer o seguinte dispendio : 

CllStO ~as~ libras.. ... . ... . . ... 1. 721:124$105 
Comm1ss:.to.. . .. . . . . .. . .. . . . • . 4:30~i0 

Despeza total. . . • . .. . .. • . .. • L 725:426$965 
Como, po~ém, com a compra c 

r:::messa do café despendeu-se 
apen:u;, segundo obsorvci já 
rs..... .. .... .. . ... ... . .. . 1.640: 151$550 

E' m:~onifeeto que nesta primei· 
ra operação poupo11 o minis-
tro aos cofres p ubücos . .. .. · 85:275$365 

·,_:, Sob~e : est·~ }lrimeira OJ?etação eoníessam oa 
íi:Ôbres deputados qm possuem informações 
exactas. Como, pois, affirmar <JU6 ella. produzi11 
·prejuiz,o 1 ~:rominem os algar1stuOs e coiites
t~m-m o~. sr puderem. 
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Mas, Sr. presidente, o nobre depatado pelo 
municipio neutro asseverou que a o~oração 
tro11x.e ab~ pAn a. praç:1, e que a.té houve 
panico. (.4partes.) · 

Tenho a.qui um extracto do·rela.torio da NJSO
cia~lto commercíal, onde ee vê nlto só o preço 
do café darante o semestre da op~ração, como <• 
movimento da. ex:portaçã~- Consnltem oa nobres 
deputados M datas e me digam quando e como 
se deu o tal abalo. O ex.tracto é este (E€ :} 
Janeiro .•. : .... 4$330 a 4:5676 por 10 ltilos. 
Feverei,.o... . • • • 4$625 3 4$550 
Março. .. . . • . . • 4$515 :1. 4$8i 0 ' 
AbriL.. . . . . . . • 4$385 a 4$771 
.Maio.. ....... . . . 4$785 a 4$i24 
Junho. . . • • . • . . . 4$930 a. 4$900 
Julho. • . . . • . . • • 5.$075 a. 5$505 

As negociaçõ~s. ao contrario, se adi varam, 
como é !à.cil de verificar de onu-a t.'lbell!l do mes
mo rela.torin : 

Janeiro . •••.•••••••••• 
Fellereiro ..•• . : ••... •• 
Março •• • .• •. -• ..• .... 
. AbriL •• ••.. • ••. .-.· ... 
Maio ...... .. • •.. • ...• 
Junho . .• •....• ...• .•. 

302.312 
260.3f3 
304.967 
28!.649 
316.0;:!5' 
243.502 

Onde, porta.nlo, o abalo 1 MOllti-em-m'o 
Quero conhecel-o. 

O Sn.. ANI>n..I.DE FtGU.I!liRA dá um aparte. 
O Sa. AFFON60 CELSo JUNIOR : .:._ Não se 

apresse V. )Ex. Vou lã. H~i de tratar doa àireitos 
adua.nelros quando falla.r d& segunda operação. 
E· mesmo um dos meus melhores e~rgumontos. 

Prometli liquidar hoje compllltamento a 
queatlo e hei de fa.~el-o. Não se incommode 

. V. Ex, . 
UM Sa. D.IP!lTADO :-Foi um disfarce para 

oceultar a oper:~çlo. 

O Sa. AFFoNso Cnso JoNtOB. :-Qual dis
farce ! Não houve disfat:ce algum. A o~~çlo 
nlo se oe~~_ton •. Sab1a della quem devia 
saber : o 1DUUBter1o- e os altos funceionarios 
do tbeaoaro. 

O SR. ANilllA.D~ Fw.mmu dà am aparte. 
O Sa. ÃP.PONSO C.u.so Jumo:a :-Eu pergunto 

a Y .. Ex. ai d'a.qai hi alg11ns a.nnos, quando Côr 
llUD.U!tr~ ~ Ca.z~nda, porqua, é juato dizel-o,
t•ZD; íe1to JllS a pasta entre os seus co-rcligio
~rloe,-per~unto a V. Ex. si então~ qu:mdo 
ttver ~e env1a.r fundo·< para. a. Enropllo e COIIlprar 
~mbJ.a.ea, ha de publicar no seu relatono o 
nom~ do corrector que as vendeu e as minu
den.ola.s ·de tra.nsaeção ~ Nãó, por certo. Slio 
operaçõe.r, por_ sua natureza reservad.re, que 
devem ~er reahza~a~ sob o mais •evoro sigillo, 
a despe_1to da. cur10g1dade _ a'b$lhuda o quiçã in
tereeseu•a. àe que~ quer que aeja. 

Creio, po~tan.to; aenhorl!t; haverdemons&ndo 
qtt- ·em pnme1ra. OJI'!raç(o deo lim lucro para 
o tb.eaooro de.· 85275$365 e Jl1aia a. ~117. legali
.dade e cert.ezà. (Cru:zam-111 oarios • r~petido~ 
ttJ)Il~.J . . 

· d ~u .ob~ a. ~&pizar o. qrie jà disae, 4 'ris la 
a ID.Bl8tenea d011 nobres d!rplltadôa. . • 

O ministro da tilzenda nãO póde ser. indetre
renle ás oscillações do cambio. Preste-me a ca
mara. -um poaco de at~enção ao snccinto rasamo 
do oxposto que vou fazer, retorquin:lo, ao 
mesmo te!llpo• àa encontra.d:is contestações que 
provoquel . 

Como p_onderei já, a . taxa do cambio, ao ser 
aatoriz •d:l a operação, era. 191/8, que noocssa
ria.•nente baiuri:1. si o governo se apre$clltasse 
como tomador de saques. 

Cumpro nfi:o esquecer 9ue tomar saques, ou, 
por outra., comprar ca.mb~aee n i9 t j8 é onernr 
o the.wuro com um exceiiSO de despeza corl'es
llondente a 29 ofo sobre centenares e, ás vezes, 
milhare• ·de conto11. Ba.u.-~ r o cambio ainda ma. ia 
quer diter (l:lg&r o _ thea;>uro pela paBM· 
gem de funlos, e pagarem os consumidores os 
generos que recebem do eStrangeiro IX18ÍB 30, 
30 1/2 ou 31 "/o mais caro do que estllldo 
ao par. · 

Sendo o cambio ~r 27 pel'lces por 1$ a q11eda 
de umpennv importa e:s:cesso de valor do di
.nheiro aterliDo sobre o nesso , ou, o que v &lo o 
me61llo, depreciação do nosso dmb.eiro ·am r&
laçio àquelle e, portanto, :real prejuizo • 
Quando a tau ê 20, por e:s:emplo, essa. depre~ 
cia.çlo corresponde &. um prejuízo de quasi 
26 oJ0 • . 

Ora, as nossas despezas annuaaa;em Londres, 
orl}am·pela. média ann.ual da :f. 2.400.000, 
que ao par, euata.riam apenas 2i .333:6~0$, ao 
pas~o que pela . taxa de 20 importariam em 
28.800:000$, ou mais. o dispendio de uns 
7. 466:400$ para. o thesouro nacional. 

Isto, porém, não é tudo. Considere-se mais 
que o governo tem contractos com emprezas 
estrangeiras âs quaea é obrigado a. p~gat· , na 
razio do cambio p-u·, tae.s oomo a ill!Uilina.ç«o 
a. gaz no R.io de Janeiro, os trabalhos de es~ 
goto e can&lis~ão d'agna. potavel;'considero-se 
que_ garauta ju~s, tambem ao cambio par, a 
captta.es eatre.ngmos, empregados nu 8$traW 
de ferro ; attenda-se a que o juro de capitaes 
eatra.ngei.roa empregados em emprezaa do pai% 
regula por iO.OOO:OOO$ annuaes que têm de 
"r ramettidos para a Europa; rellicta-sa em 
todo isso, e reconhecer-se-á que a queda do 
cambio deva prooecupar mnito a um ministro 
da fazenda que tenha. cons~iencia de seus de
veres, pois 1mporta. em considerava! excesso 
.d~ des •eu para o tb.e110uro, sem fallu nos 
prejuizos que ISOtfrem o commercio, a industria 
·l t Jdos os c~nsurnidores. (A.paiados.) 

Logo , M~da qu~J.ndo nã.o 11a con62gui~so 
~ond~r o cafe no es~rangeir~ senão por. preço 
lUfer1or ao que a.qu1 custasse, nem a11s1m ha.
var~'l, preJui!O , mas sim vantagem , porquo 
mu~ peràona _ o theso11ro, si em logar do 
.onvls.r generos, tomwe · cambiaea. 

Quanto :.osriacoa da r3messa, ha-oa tanto nas 
cambiaos eomo no e&f'ê, já. ou o mostrei, só roru
lalldo ~ idoneidade do iDtl}rtnedir.rio. O nroprio 
ouro ee;uradti .póch dar prejaito H te perder. 
. Quanto li mercancia ào 1\cto, acs cumploa já 

Citado~, jantai 011 seguinteS: 
. A ~m&nha. empregou gr.mds parte da 
~~mnJBaçio_ da França em comprar ti.lui.06 do 
dmda..de varl&$ na.ções. Fazem o mesmo a Ba.
vi_era., a. RuBI!i& e oa E11tado&;.Un.idos; A:lnde. a.· 
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Allemanha ó accionista do ban'co do imperio, 
bem como a Belgica e o Esta:do.de Baden do ou
tros bancos. A Hollanda, graças ao genio de 
Va.n der Bosh, fuz leilões de caíó annuacs em 
Amsterdam, comprando o genero em Java, S•l
m~~.tra e Bornéos. Conta o con•lo de Boa11voir, 
illustre to"riste e grande philosopho, 'l"e em 
i860 Java. produziu ô9.590.60l) kilogramtnas de 
café, que o governo hollandez comprou a 2tl 
milhões de franco' e 1·evendou a 84. (H a un' 
apàrte.) Replicando ainda, tenho a clizer que o 
Visconde de Figueiredo, aeima de toda a ex
eepção, só recebeu i 0 fo de corretagom, o que 
ê' modico. Garantias e segu1·ança~ !lo as mes
mas que as das cambiaes. 

Os nobres deputados só têm t!ous caminhos a 
seguir : ou indicar a lei que prohibG a co1npra 
do café, ou aqnella que traç:~ ao governo os 
meios de remett.er os fundos. Havendo um.'\ 
crise em que nfío haj:detras, o que deve f>tr.cr 
o governo ? E:~~~~ crise pód<! muito bem dar-se, 
como demonstra Leon Sa~ no prefacio A obra 
de Goschen, sobre ca.mbws. A opera~.ão, no 
dema.i~. fez subit• o cambio, com a. a.vulla.dll. 
venda do ca.fe. (Cl'uzam-se apartes.) 

ai a elle p<.•rtencesse, e, portanto, sujei to a 
todos esses dis;Jenclios, <r:o itnportAram: 
Uiraitos de cxpol'laÇlii) o úespe-

:t.a.ii de c~~.pala.úas .......... . 
Sello!'. c csll\mpilh.'\FJ, , •. • ...• 

<t23:735~0 
3:58 1~0 

4Zi:3iG$S40 
Esta somma revurteu para o thezouro, e, por· 

tanto, devG ser dcduzid11. do que allol despendeú, 
o que da em resultado a de5peza e[ectiV!L e real · 
do 3. 777:210$970. 

Or:t, tomando 110r b.tSil o cambio de 20, la::!:a. 
pol~ qual comprou o the~ouro ca.mbiaes om Abril 
õo 1880, data d:~o ultima rem~ssa. do CAfé da. 2• 
opcroç.iio, e~ ,; bio pelo qual vnlo a i: i2.1i000 e o 
franco 4i7, LeJDOS CfQG : 
A~ 3'25.20!) libras onlregues 

em Londres,cuslaJ•iam, por 
meio de eambiae.• .... .... 3.902:400$:)00 

Os 430.000 francos......... 205:110$000. 
Mai~ 1/4 •/o do . commissão · 

(minimo) .... _ .. ...... .. i 0:25i$37i 
Ou dcspez:t lot:\1 p::u':J. o the

souro... ... ... ... . .. .. . 4.1:!7:767$3i7 
:Mas si o thesouro cfl'ectiva

mente ~ó dosp~ndeu .• . .. • Dados e:u.etos e positivos jã os e:thibi. Creio 
que comelles demonstrei :i s9.cieda.de o gra.nde Segue-se qne poupou •.••.•. 

3.7i7:2l0$9i0 
340:556$407 

$6rviço <1ne prestou enl.!io o ex-ministro da 
fazenda. (Mu1tos apoiados.) Mas, para. bem avaliar a. opet·açiro; deve-se 

Passemos, pois, parA a segand~ opere.ção, tornar não o ciUilbio que regalou 110 temvo da. 
isto ó, 11a.ra. a m&is importante, resolvida <le- t•emessa. dn ultima pa.rti,la, e sim o Elo. tipoca 
pois uo feliz resultado da. · primeira, a que em que foi resolvida. a operação . 
·suscit:l. mais a.la.rido, 0 vejamos si nesta se en- Esse ca.mblo era. de 19 3/4, o quo quer dize 
contram 011 Iael! :wul tadcs prejuízos de que que a. libr-A sterlintt. custaria i 2$!52 e o fra.neo 
fslla.ram os nobres deputados. 483 réis · · 

Ihqui segue-'lC que: 
Recebeu o Visconde de Fi- As mencionadu.s :!~5.200 li-

gueiredo do Banco do Braúl , bras imj)Ort:lrie.r;n em •. . , , 
J. ã ·em transacção com o tbc- o 430 OOU fr os 

00 
S , :lnC ••• , ••. , • 

souro ........ • . · •· •" .. · · 4.0 :000$000 ij4 •lo de commisõil:O ..... ... 
E do thesouro na liquidnçüo 

final de contas_ •. , . . . . . . . . 201 ;527.$8!1) De;.pr!za. totnl. · · • · • · • • • · · • • 

3. 951 :830$400 
2/J7:690$000 
10:398$800 

.(.169:919$200 
Compnrada. est11 <lespeza com 

O que tudo importa em. . .. ... 4.20-1:527$810 a renlmente feitn •••• ,.... 3.7i7 :2i(}.oy"970 
€> Sa. Al\'t>RADK Frc.H:7EtnA dli. um ap:wle. Aprr!scnla. uma. oconomio. de.. 39"2:708$230 
O Sa. AFFONSO CELSO Jcxron : - E~pcro um 

pouco. 0 nobre deputado. Dei."te-me nc.lb:w de Eis o gr&ndc erro do ex-ministro da fazenda ! 
ler 0 calculo; quo já 0 attendo e sa.tisfaço. Nüo Poupou ao thesouro cerca de 400:1JOQ$000! . 
esquecerei os d.ireito3 iisea.es, do" quaes, de (lla alguns apartes.) 
resto, não &.ço gran..t& ctt.bcdal. o SR.. AFFOl'SO CELSo Jo:;ron: - Tenha.m um 

Tendo assim recebido 4 .204:527$810, api'li- pouco mais de pa.ciencia. Eu· jâ .lhes res
cou-os á compra c remessa d:~ café, tanto P(l.l.' a pondo. 
os Est~dos Unidos como po.ro. a. Europ;l, que Niio quereis quo se dedu?.a o que r~ceb9u o 
produziram : tb.csouro 1 Pois bem, os a.l.,;"llrismos do estes : 

Libras sterlinas., •. . ,. . 325.200 Despendido pelo thesouro... . 4.204:5-9'7$810 
Fraucos. • • · · • • · · · · · · • 430.000 325.20:) ~ao cambio de 20. . 3.!iõ2:'4'00$0óõ 

enlregues em LondreRao& noo;sos o~ntes finan- 431).000 fo-anco;;, idoru....... 205: 110;>000 
c;,iros . . · 1 CommissàJ de i j4 °/o .••. . • , , i 0:2G7$'377 

Eisoqu_e dcapcndeue !IJ'ln"'l apurouothc- 'f;t:ü ......... ...... 4.H7:m$.m 
sou~o nac1onal com a segunda. operaçio de r.'m ~ caso terio. 0 LhesourJ 
cafe "' · '· -• · 1 tt - - despc :~dido · mats ••••. . .. . • 

AB'Ora, oxaml~emo ~a com a ençao. Ao cambio dG i9 3/4 a ruc·smo. 
Cumpre, porem,, a. tendor_ a que _nos . : di • somm:1· ·ew f.. ft'llncos, e 

4 . 204:527$810 a.qut despendidOS entram o. - commiss:-o im{lort:ll'iu ro-
reitos de export&çào pa'8(oS n' slfanol.cga, o sello :' ' 

d 
ti A mo vere1s. e!U ... . .... . . . 

da-.let!M e ocumentos respec vos, porquv o Tendo-se d~spendido . .. ....• 
ca.fe, 81 bem comprado por conta .do governo. . . . . 
foi remettido om nome de um parttculs.r, como O pre;uuo aerl:l. de- •• . · •. .. ·-

. v. m.-60 

86:760$433 

4.!69:91~0!1 
4.2/J4:52?$S10 

34:.6'0S$6io 
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Mas, p11ra fu.zer fuce :1. es3e supposto prejuizo 
do 86:000$, em uma. hypothese, e de 34:000$ em 
outra, desprez~ndo as ir~~ões, ba o lucro rea
liz:u!o na primeira operação,que íoi d~ 85':000$. 
Li>go, nenhuma perda. houve. 

Fiqao, pois, assentado que aquella oper;u;ão 
foi perfGi ta mente legal, trazendo va.utagens 
par:\ o thosouro. 

Nin.guem mais tem o direito de accusa? o GX• 
min.istro d!l. fazenda pot· aquclle acto, no qual 
só procurou servir bem ao seu paiz, eomo con
st&n(ementc o t'3m íeito. dqranl.e a. sol. vida • 
(A! 1titos ctpoiados ; muito /Jem ; 1'lluito bem.) 

Isto é claro e oviden~e . (Ap,lados.) 
. Diss1st1s, entt-etll.nto: deduzia do dispendio do 
thcsoul\1 a ituport:lneia que percebeu 'lo di
reitos de es:porta.çllo, sellos etc. Ora, si esse 
co.fó não íosso coroprndo e rcmettido por conta.. 
do go,·er.no sel-o-ia pela do um particular, que 
hl'io. de pagar os mesmos direitos, o que · seri:~. 
renl\a p .1ra o Est!l.do, que deixo11 ds percobel-a. 
Si deb:ou de pereel>el-a perdeu, e, conseguiu
tcment~, nlio deveislev:~l-:~. em conta. ao seu dis
pendio. 

J:i. mostrei quo mesmo feita a <1educção dos 
di<·eitos fu;.caes, houve lucro p~ro. o thGsouro; 
ms.s será ndlXlissivel a. m·g11m~n~~ão ~ te1·á ella 
:~.lglllWl valia.~ 
Vejun~s. Si o café nã:o fosse comprado pelo 

governo, sel-o-ia pelos pa.l·ticulal·e.>, que paga
r~m direitos. Seria. impossivel qus deiussem. 
de produzir taes direitos~ Não; poderia um 
inc~ndio dos d.,pasitos · Ülu tiüsal-os. Logo, o 
pro:lucto de ta~s direitos, ou, por ou~ra, o que 
dei3:~u de p~reeber o thel!3uro, !Í p'!'oblematico. 

Depois, é incontestayet : 
i•, quo,. si o governo nio o comprasse, o café 

fica.ria GStagnr.do por muitos mezes, p()is é no· 
torio que na occasi~o em qu.~ ·~fez tr. operAção 
o merc;~do estaVl) paralysa.do ; portanto, aind:1 
por est.l razão, o argumento é fillso; 

·2. 0 qul em todo o c1so não daria. o particular 
por elle o que podia o governo pa.ga1• e e:!'ecti
v:unento pa.gou, donde resulta que os direit?e 

. ·fueaes (n:~. propor~.ão do preço) não poderiam 
attingir ~quella. q11'ln~ia. . 

O preço p:~go pelo govern) imp~diu qu~ a 
bn.b::a do g-enero BO·pronunciasse log,>, om van
tage:n de todns li.$ classes interossads.s nas ne
gociações quo o têm por base, com o que tam
be:n lucrou o E't:~do indirectamente. · 

Demais, ó preciso n1io perder da vistn urna 
consilicraçã~ capit:.l : o ministro d!l. f~zenchl. 
l'lito qui:llucral." na. venda. do café, sinlto evitar 
os prejuizos infalli~ois .da ~aiu do cambio, qua 
malS se aecentuar111. Sl ehe compareoosse ;n 
mercs.do !!ara tom.&r lettras. . 

Não qUIZ lrxcrar; mas sem da vida. qo.a o the
zouro, além da. conveniencia que se teve em 
vista, mllito lucr&rU!,, si, ~m h (l'ar do genero ter 
deaciio .aos mercados estranj:çlri>s, como desceu 
a.té hoje, ccins~rvasso o~ seus antigos preço•. 

E' e$t3, senh~res, :1. operação do cafe. Si al
guma. observa~o me ~ca.pou, si ainda algum 
pont? :na:o foi liquidado, poço que ma nrgaam, 
que estou prompto a rc,pondõr. 

Vamos, Nl>ito, ainda. umn. ve?., :ej:wn os no
bres deputados se lllos accode amda algum:~. 
objecçiio, pois ouvil-a-ei com toda a. attençào e 
dar-lbe-ei prompta, cab:J. o e3ma.gadora rc
spo~tl\. (Pausa. S ilencio .) Si n~ ha. que~ 
diga m:~.\s na®, Sr.l)residente, passarei adiante. 

Passando a outro :~.ssnmpto, senhores, con
fesso que entro nelle com alg·um& reserva. Não, 
possuo, a respeito. informações bem. exact·t~. 
pois o ex:-:nimstro da fnenda dG 5 de Ja.noiro 
a.eh.a-a'~ ausent.G do Rio ha. muitos dias e Mlll 
podia prever que o viessem att.acar sobre ma
teria ~~:ue, como os proprios consores o dis!le
rolm, ó da sua. nuturezn. reser·v-dda. Nestas con
diçõe>, comprehende a eamara qu~ n'io me é 
licito entrar em p~rmenores. Com tudo, eom Oi 
Jados qua colhi em discursos do senado, espero 
poder aia.da respond~r satisfuctoriamante. 

E' sabido, a~nhoro•, ,que as osoilla.ções de 
cambio, entre nós, não dependem so do c:~.usas 
o:o~tura.ea qu.e para ilõso influam, mas de muita 
espezula~ão. C~ntra. as causas nat~aes nada 
pôde o governo, mas á 63peculaçlio püàe oppo: 
medidas que a. contenham. (Apl}íaàas.) 

Uma dellas é a concurrencia dos que aego
ciam nesss. especie:- comprehande-se que nin 
h..wendo monopolío, os preços h![o dB tomar o 
seu nível nata.ral. Reftectindo nisso, o ex-mi~ 
nistro da fazend:1, que não era, nem podia. ser 
indiferen1e às oscillaçõeo do cambio, poi!l IIO
brepõe a su& dedicação à causa publica, ao in
coromodo que lhe possam c:~.usa.r au.uaquor 
ceill!uras, pediu ao Banco do BrazU que obti
vess3licença. dos seus accion;stas p:~.ra negociar 
am ca.mbio.es por conta propria.. Acb.a.m-se pre· 
Bentes e honram-me com a sua a.ttençã.o dou$ 
di.stiuctos di~ectoreil daquelle esls.belecimonto, 
que poderão rectificar qualquelr equivoco que 
haJa nas minhas proposições . O banco, coo.so
gUld:~. a vénía d :s aceionistas e influído pelo 
ministro, entro u a tomar cambiaes. O iim.dõl.
quelle era obvio : consistia em lançar no rner~ 
cado um conc.urrente podnroso que obst1sse a 
especulação. Não o era, · porém. como tan~as 
vezes e::s:plicoa. na. ca.mara, elevar artificiaJ· 
mente o cambio mas impedir que ell.e ba\.-. 
xasse por meios artificiaes. 
· Nisso ia o iutel'esse do thesouro que, atlnnl 
de contas, é go.em m:~.ís pe:de com essa ba.iu, 
por ·BGr o ma.tor eorisumídor da c:ambiaes. 

O SR. RoolUGUD Px1xoTo : - V. Ex. liquidou 
a q a.as\1? coropletalllentll. (31 ui tos apoiado!.) 

Ser inditforlinte ás oacilhçõe~ do cambio n;~. 
pllllt:l. un fazcnd:~., ó não comprohendet• o n.l
ea.nco d:l rêspollllabili:!ade govern:Lmental. 
Contomplnr in:~.etivo a bain do cambio que n&o 
s~ explica por C:Lusas normaes, é eubm·~tter o 
Eatado a p rejuízos certos e infAlliveia. O. Sa • .ÃJ!FOli'SO Ci:t.so Jmuon :- Estou na 

tribuna, Tepito, disposto a respop.der :uodo e 
qualqo.et ap:u-tG. Perguntem.: .~ responderei, 
Quer~ sahir da.qui hoje ~eix:~.ndo de uma vez' 
desfettas todas aa duvidas. (Longa pausa. Si
lencio.) 

Tent:J.r e'l'iW-os, póde · trazel-os, sem dunda, 
mas o successo não ê impossivel. 
· O. ex-ministro da. fazenda. animou, pois, o 
Banco do Brazil 3 negoei\\r em cambiaes, levado 
pela.G cons1derações .adduzidas. Ora, ó nctorio 
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que :L entrada do banco no mercado dos eambios 
contrariou fundamente :íquellcs que estavam 
costumados a d::~r ahi r<~gra., fazendo o cambio 
moyer-se áloi dos seu.s .interes:;es. Organizou
se uma verdadeira CO<rida contra as cambiaes do 
btin~o, affiuindo extl·aordinll.ri:~.mGntG os tom:t
·dorGS :-pr(!lendiam obrig:J.-o a r~tira.r~se do 
mercado, esgotando os seus reeu?sos na Europlh 
isto· é, as sommns sobre que sac~ava . · 

o banco eustenton-se gnlhardàmen.t.e,fazendo 
fuce a todos os pedidos, não só nesss. con\o em 
outras tentativas, o que valeu-lhe a.ppla.usos 
~eraes. Nestas con,tições, por que não :~umia.r 
a esse banco que tamanhm serviços O$taVa 
prest1ndo ao tll~souro 'I Intimamente ligado 
en~ão ao ban~o que lhe preatav11. leal co~dj ll va· 
çiio, o Estado faltaria ao seu <levor si não cor
ro.,so i gualmên,te em apoio do seu nl!iado. 
Qua.ndo, porém, uenllumns r~laçGes existissem, 
altnmento condemnavel sena. o procedimento 
de um ministro do fazenda que se con\lorvasso 
oxpectador inditreren.te aos factos que Gntão 
occorriam, no merc:l.do do cambio. Cá1loca.do o 
lJan.co ru.qnella. situ:~.ção, cumpria ao ministro 
auxiliai-o, sustentai-o, garantil-o mesmo, o que 
ellG fez,aconselh:~ondo-lhe a que não bai:ocasse as 
taxas que julgasse razoavots, com ;:eceio ·de 
preju.izo, porque o governo sendo preciso, com

. pensai-o· ia.. 
Vai :~.c:1so :Jgum mal nisto ~ Faltou o ministro 

às suas ohrigaçües ~ Desejo quo 03 nobres dc
puta.do~ me indiquem, como, (jUanclo e om c1ue. 
A não ter sido assim, o c:~.mb1o llai3:aria e o E;;
tado, em todo c:~so, perderia. Si nlgum s.'cri
ficio mesmo fizesee naqu9lln occasião,scria mais 
tat'de grandemente compensado. 

E' sern duvida muito com moda a theoria dos 
quo dizem : quando precisai' do ca.mbiaes tomal
os-ei pelo preço por que a.s 1\ch::.r, não a ando 
roinha a culpll si tal preço for oMroso. 

Assim previnom--so c&nsurasda O!'ro, de iru~ 
p1'ttdenci:l, Gtc., mas :t~ as quo justaroento re
cabem sollre O!! qtto ~ignam-se ao mal, !la!b 
tentando p:t\'.'l conjur.,l-o. (Apaijlrlos.) 

NO:o !"outra é a missão Llo gov~rno :. ctuuprc• 
lho praoccupar-ss C0\11 tudo aqulllo que possa 
afi'cctar no commllrc:o, :i. iudustrit~ e aos con
suluidores, fazendo, por ~u,'). parte; quanto fõr 
possivel, p!l.ra ((Ue melhore a sua. situação, tanto 
m:ús quanto dM seu~ sofii·imentos, como da 
snn prosperidad-e, par ticipa immedia.tamente . 
(Apoiados.) , . 

p izeis, porém, que esta op~ração foi irregular 
porque não ha. disposição que a autorize. Peço 
Iicenç~ pMa rec()rdal·-vo:~ que outt•:~s·doutrinns 
seguir:lro ministros de credo di ve!'So, que não 
fol':lm do~ mais obsetlros nem dos mais inca
pazes deste paii. 

E;m 1875, esta p1·aça estw:1. s?b n imm.inencia 
de uma g'l'&llde crise. Por falta. de f11ndo3 dis
poniveis, os bancos foram amea~.ados de fallir: 
a Sll:l.- . fallench lliio infiui:L directamente 
s':>bre o'th~uro, quo não era. seu ei~dor~ O 
·ministro de então, o Sr. R;ô Br.l.nco, solicitou 
do. pal'lnmento llm:l. lei autorizando o governo a 
emittir ató 25.000:000$ de papel mooda, para 
oropi.'C31al-os aos bancos, m~dianLe c:IUçãode 
fundos publicO~. · 

Quando, porém, o.>Sa lei foi iniciada ru. ca
mara, já a omissão est:wa feita e o é:nprestimo 
realizado nO>. somml\ do 9.000:000$00:>. Nin
guam se lem\>rJa de accusal-o, outros bJmdis
saram·no poi.• ter removido um:~ cata.stt·opbc. 
. Em :1.857, repcrcu_tindo ag.ui a eris3 commer

cul dos Estados-Un1dos, buxo11o cambio a. 23 e 
o credi to restringiu·se. · · 

Bast'u ist0 po.ra que o ministro ·de então, 
Souza Franco, Ge julgasse obrig~do a intervir 
já para. ~ustentar o cambio, joí para fornecer 
numerM'lO :.os bancos, mandando entregar-lhes 
dinheho, abrindo credito em Lon:lr~a ao B:mco : 
d? Bro.zil,. saccando sot>re os fundos que al!i 
tinha, c ate encar~~gando o Banco M:l.uà. :Mac
Gregor & C. , de sacc"'r por um."' ts.x:~. eleYa<ia, 
com a garantia do governo. 

bto salvou a praça e ningu1m lerulirou-s~ de 
o accnsar. 

O SR. F. BJ:tr~.uuo:- Foi censurado po\' isto. 
O Sa. AF170Nso CELSO Jü~ron. :-Qo.c lhe im

portwa si obviou a llllla perigosa crise 1 ! • .. 
Quero, do resto, mostrar com estes exemplos 
que um ministro da fazenda não se pode fartar 
dignamente a certas respousahilidades, pos
saido do egoismo. de. evitar criticas que appa.• 
r~cem sempre. Ja vt:, portanto, a camara. que 
:unda nesta. operação não houve irregularidade, 
qll:l.n to mais um corto desar de que se fallou 
liontem por alto, JU&$ cuja expressão· foi Jogo 
retirr.da.. (AJlO iados .) 

O cx-m.inistro da fazenda do gabinew 5 de 
Janeiro :~cha-sc fõra. N~ puda, pois, iafor
mar-me exactalnento dello quo.l o documento 
que s3 asseverou e:ristir no Be.nco do Jarazil. · 

Acho apen~s intcressa.nte qua possuindo esse. 
documento, n\1o tenha o Ranco p•·ocurado com 
elle salvaguard<~L'03 eeus in teresses, reclamando 
pagamento do thesouro. 

Vcnhc. o documento n. lume e diacutil--o
hamos. No mais tl'~\t:L-so do \\SsU1upto reservado 
q_ue ni\o devo :~opparecor só para satisfazer eu
l'lasida.des. 

O Sn. C,tn\'ALno l~(,lZENOII! :-Mas reservado 
..U, proprio m.iuisterio1 

O Sa . Al'b"ONSO CELSO jUN!O.R :-Q nobre pre
sidente elo conselho dGClarou-sJ solidat·io cou1 
qualq11cr acto do m.inisterio 5 · de Janeiro. 
(al)o iados), solidariedade que não assumiria; ai 
não tivesse pleno c()nheoim.ento de tod02 
a'luellee actos, solida.rtedade q_uc muito o hon
ra, pois contrasta com o egoismo dos que pr3-
ferem :1 posição facil de nada fll.ZClr pars não 
a.éarrctal' critic.'\.'3. 

O Sn.. A N!lM»i: FrGUEIR.\ :-N.ro !lopoiado. 
. o Sit. c .u\VALao REzE~'DE: :-.o presidenta 

do consEilllo não tevil conhecimento da. ope · 
ração. . 

O Sa. ArFoJSso CELSO : JUNIOR : - S. Ex. -
declarou hont~m · 11ué não evltan a responsa- · 
bilidade <lo l)rocedinicnto elo minieterio ~ de · 
Jane~ro. Logo 6 que t!lm plena consciencia 
delle. · 

. O Sr. <h\.RVAtll:l REZE~o:s:- Mas disse que 
11ada sabia da operação. • · ·, 
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o SR. AFFONSG CELSO JUNIOR :-A que vem tr-J.çãe~ desse remooio n. tndo isso ·7 Qui) estadista 
iliSO ~A o.ttribuição de fazer opera.çõeada.quella.:~ e em que paiz do mnndo obteve resultado 
recae exclusivaoi'!nte sobra o ministro da fa- identico ~ -
zonda,qne tem o direito de as dar-a. conhecer a. A ltalia vê hojG as suas :finanças em estado 
q11em entende!.'. (Ha ouwosapartes . ) prospero, mas para ist0 trabalha desde a sua 

Perdão ! A um ministro não póda ser licito emancipação, tendo systhematicamente por 
esquivar-:;e a certaa responaa.bilidades, p~r~ue mais de 10 annos trato.do de augmen~ar a re
sabe que o accusarão. A coragem Cll'lC& ceita, nãG acre$~Cntando um real a sua despeza.. 
consist<l exact!l.lllente em desprezar a eritica A França cont!l. jà. saldos avult:\Jos, apeznr de 
contemporanea, so confiando no. seatonça do. ja haver r.Jduzido alguns impostos extraordi
posterida.d:J. (Apoiados.) na rios, creados depois da guerra. Conseguiu-o, 

Creio, Sr presidente, ter r!)spoudido tis o.r- porém, :J.pós i2 a.nnos do esforços constantes. 
guições que aqui for.<m levant:tdas. (Apoiados, Consulte-se a ol:lra de .M:Ithiau Bodet, Finan-
1nUito bem; muito bem.) ças Francezas, e nesses dous grossos volomCls 

O e:.:·ministro da fazenda tem sido alvo de . vet'-G&-à qulllltas tentativas burladaiJ, quantas 
varios a.ttaques, mas nistJ està o seu orgulho, providencias abandonadu, por inefficazas ou 
porque, infoliz.n~nte entl'e nós, na aecusll.ção e inconv<:nientes, não foi preciso empregar para. 
o.té meamo no iusult.o é que se vai encont1·ar 0 chegar· àquello l'Gsa.ltado. 
verdadeiro estal4o do mereciment,o _ · O exerci cio que o ex-minisko administi'OU 

encet·rou-se com saldo,som !lmbargo de não ha-
0 Sa. CAIW ALHO REzENDE :- O ex-minis- verom sido postos em exeeução alg-UID dos re

tro da fazenda tem sido tratado com a. maior cursos que lhe foram concedidos. Si mais nlo 
consideração G respeito. (Ha- outros apa.rtes.) conseguiu, será por isso culpado 1 

O SI\. AFIIGNS) CEL:!O JoNton.:-Não me re- O lempo em que serviu ê circulllJiltancia que 
firo ã camara ; à qual peço desculpa. de qua.lqae~ deve ser lev:d a em conta. Foi nomeado a 8 de 
expressão msis forte c1ue me es~passe, pedido Fevereiro, isLO é. ')Uando na cru:nara nada se 
que preveni ao começar. tinh;p. fei LO iLinda sobre orçamento, a que imme· 

Comprehende o nobr~ coUega que o aasumpto diatamante trat.ou de dar impulso, consultando 
é delico.dissimo para mim ; sendo por de mois as pessoas competentes, reunindo preciosa col
j ustifica.do o meu a.r.:ior. (.-lpoiados.) Procura lecçiio de informa.çõee e tendo com a. respectiva 
em_pregar sempt·e Ullla. ling-uagem conveniente, commissão conferencias quasi que dia.rio.s. Ao 
e s1 . acaso algttma palavra destoou desse pro- cabo de tres mezes, em Maio, estava o orçamento 
posito, retiro,.a desde Ja. · no senado que sô em Outubre~ approvou-o. 

Sr. presidente, a ad)Ilinistração do ex-mi- Si ~, diligencia que cmprel!'OU para com a 
nistro da fazenda tem sido muito atacada.; commissão dessa casa íe~sse a.ttendida,como cum 
ninguem, entl'etanto, fez sóbre P.ll& um dis- pria, em Junho e~taria npprovada a lei. Entre
curso ou estudo sério e consciencioso. tanto, ao passo que alli era obrigado a. diacutir 

Para qo.o se não commetta iDjo.atiça, o prC!- frequentQmente, obteve: 
ciso apreciai-a debn.ixo de dous pontos de vista.: 1. 0 Alterar-se 0 modo pratico àa elaboração 
f • a aituaçlo em que elle encontrou o the· -

1 !lOUro; 2• 0 tempo em qus 0 geri:~.. A situação da lei, que constste us emendas por ele apre· 
m·a. difficilima • Sem reproouzir o que de le~nga sentadas a. um projecto primitivo; 
data se repetia no par!amente~ e · na imprensa, 2. 0 _ Uma resol11ção prorogativa do Ol'Ç.9.mento 
basta lembrar estes dous factos : 1• o seu ante- anter10r ; 
cessar emittira 40.000:000$ de papel-moeda,- 3.• A lei dCJ amprestimo de iB79 que foi logo 
tendo nntes consultado o conselho de estado lançado com o mefhor re.Snltado · 
que, em sua unanimidade, reconheceu serim- . ' _ _ 
prescindível aquelle recnr.so extrerno ; 2• sem 4-0 Exercer a :0~19 sevex:a :fisca!iooço.o d~s 
emb:ll'go, meze~ d.~pois autoriza 0 corpo le-· desper.as com :1. secca; que_fo1 reduzmdo const
gíslativo um empri'stimo de 50:000~- P:ma. eSIB der:a.velmeute, até extmguil-as; 
autoriz~ão concorrau o vot.o do. maioria. eon- 5.0 lnspeccionar grande numero de reparti
servadora. do s2nade~, entilo em \'iV:~. hostilidade cães, como roc~bedoria. do munici io, a ~ixa 
contra o galJinete 5 de Janeiro, ao qoal não de amortização, a agencia do gado, aqni n& 
dava quarteL Sem duvida adversario11 taes · não côrle, >l lf:~.nd~ga.s, thesourarias e mesas das 
d:~.riam \) 1 prov:.~, de conJitn~.a. ao governo si rendas dG varias pNvincias ; 
n.ão fossem indi3pensa.veis a1uella~ providen- 6.• Abrir conta corrente ne~-Banco do Brazil 

. c-~~~:_9_ ~m9P0_u00to0:~~~-~a.~ -~e~~~s -~;_t~_a::- ce~m o thosouro, recurso, que, segundo a opi· 
on.ma_r,as, · -';vw;., q!Jlle! a r .;cetta total do nião dos seus successores, de muito tem valido ; 
lmPeno naquelb. epoc:~, e a m:uor prova da _ _ . . 
diflicnldade da. sttuação, sobretudo attendeodo-se 7. ° Facihta.r o expediente _na alfan~ega. ~ 

. a que niSo dispensara.111 ellaa nem ·a. creação e côrte ; 
eleya.çlo de im~tos, nem a autorização para 8.• Reorganiiar a. typographia nacional. 
ennttirem-se bilh.etesd_o thesouro, iato é, nova Encerrada.s a~ cama.ras em Ne~vembro e no 
ope~.lçãO ~o credito. . ,. . . intet"vallo até 28 de' ~fa.rço, quatro mezes in· 
· V1.n'ha. 1sto de ~nge, como o dGmo~stram os completos, eJtpediu f3 regulamentos; mandou 
eser1ptoa d.o Sr. T!lo Fra.nco em 1876 e os doa estudar a organização das repartições :!isca.es 
Srs. Pel'~1gão ~~~heil'os e. Ferrei.~a Vfu.!l~a.. dos paizes rnais ~diantados da. Europa. ; jniciou 
Como, p:>l!, e:llgtr qu& uma, eurt:l. adm1n1S· os trabalhos prem~os para. a melli.or di&trlbuiÇlto 
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ds. receita. publica entre o E~t:tdo e as provin
cias; a conversão da. divida. e o recolhimento 
do papel-moed,~, que teria conseguido si não lh.e 
n~gassem os recursos que ins trultew en Le pediu. 

Tudo ist > sem que o es:pr.diente deis:asse de 
estar em dia, presidindo o tribunal do thesouro 
duas vezes por semana, as;btindo as junt.as da 
caixa da amortisação e dando a udie ncias diarius. 

O SR. FEucro nos SANTOS :-Sacrificando a 
sua saude. 

O Sa. AFFONso CELso jlJNioR :-E' verd:lde; 
esteve ror vezes gravemente enfermo. 

Por o11tro lado, entrando para. o ministerio 
em Fevereit·o de 1879 ~ sa.hindo em Ma~ço de 
1880, tave de administrar um ex. •rcicio já com 
oito mez~s vencidos e de Jeix.ar incompleto) 
a.quelle que começou sob a SU:l direoção 

l"ortanto, quando se quizer avaliar dos seus 
act{)s, é. indisflens~lVel escoimal-os do que poss:~
pertencer ao seu antecessot• o su.cc~ssor. 

O certo e 'lue em seu e:s:erctcio só trcs verbas 
foram excedidas, a a a oet : 

1."' Admi1~iseraçao dos prozrrzos naciona~s. 
porque, tendo passado para o ministerio da fa
zenda a fazenda de S. João de Paq11equer, não 
se votou pa.r<~. eila credito. O excesso foi de 
900$000; 

e.a Ca-ixa de an~ortizaç((o, exceS30 de 
30;000$, proveniente do pagamento que teve 
de fazer de notas encommendadas por um do 
seus antece~sorea ; 

3."- Differenças de cambio, vorba sempre 
V3riavel e cuja deficiencia fõra. jã. reconhecid.\ 
ao discutir-se o orçamento, tanto que ha au.to
riza,lo para suppril-~ por meio de credito sup
plementar. 

Ma.s cumpre advarlir que : 
o· ministro da fazenda fõ~a 

antodzndo D. de; pender em 
todo o oxercicio......... 57 .363:00~aoo 

Despendeu em oi to mezos. . • 30. i 37: 000:;;. 100 
E, si excedeu as verl.las vo-

tadas em 805:365$000 ...• 
Doi:s:ou a.o s~u auccessor re-

curso no valor de.,...... 28.031.0)0$000 
A situação geral m"-lhorara considerave]

menta, porquanto o. renda. cresceu grandemenl' 
e não Ian.çou mão dos recursos extr,>ordína.rios 
que o orç:~.mento autorizare.. isto é, da emhsão· 
de bilhetes do thes6uro, tendo, aliãs, feito de.> 
pezas e:~:trnol.'dinarias Ml'D. a renda ordina.ria. 

Dizem, porém, que comme~tell erros, q u•J 
alg~n:as das rnJdidas que adaptou prorl.uziram 
preJUU:O. Esporo que os nobres deputados m'o 
ind1qt1em, para a dia~u.são de cujo assumpto, 
ainda uma vez repito,acbo-me prompto em qual· 
quer occasião. . 

Admi ttindo, porem. c1 ue tal se désa e, onde a 
rl\zão para accusal·o ~ 
· Julga.r de nma. admini,traçã:o financeira por 
actos della destacados é mostrar complata falta 
d.e noçio sobre o assumpto. 

Appliqne·se· este processo às (lUe mais eorpre
henden.tes reaultados tem produzido, á ameri
cana, à. italia.n~, á. francez!i, e nenhi:una esc3.;. 
pará. ao styglll& de erro e itnpericia.. 

E '' O;ttro ramo do administração um serviço 
qualq1te1-, que se regule ou reforme, pede serv'r 
d~ P"drão para af•rir-se c m,rito do ministro ; 
mas em fin»nç.a.s e quando se trata de remediar 
m'lles anti:; os é pr~cis;o jlllgar o ~ysthema om 
g-lobo, no s~u conjuncto e· pelas seus resulto.dos 
s·er:1es. Tal medida que por si aó, isoladamen
te, parece u.m erro, ou insuccesso, não é muitas 
VeJ.e~ -mais do que o proparo necessario, ou o 
complemento, a c~nsequencb de outras muitas 
destinadas a um certo fim de utili~ade publica. 

D~mais, é sabido que o orçamento de i880 a 
i88i foi o rêBIÜtado de uma transação: é obra 
commum do ministro e da. maioria do senado. 
Si, pois, é digno de cen ~ur11., cumpre repartir 
a colpll coro os colloboradores, pois o ministro 
não pôde fazer a<l.uillo que entendia, mas sõ 
o que lhe pennitt1r:tin fazer. Accresce que 
nem isso w.esmo pôde realizar completamente: 
o imposto de tranaporte foi suspenso ; o da nova 
lotação de officios de justiça não se pôde 
cobra1· em seu tempo; o o ter~itorial nãa pôde 
s:;r posto logo em execução. · 

Admitto que algumaa das providencias não 
fossem b'm succedidas. Mas serâ sua a respon
sabilidade, ou daquellee que, auccedendo-o, 
modificarilm ou contrariara.m o seu 11ensa..
ruen to ~ Para eor justo, ó preciso fazer-a e a 
discriminação. 

Desta succinta. resenha -.,ê a cama.ra qu11 a. 
ndministn~oçiio do cx·ministro da. fazenda do 
_gabinete 5 de Janeiro não foi improductiva, 
mas activissima, modelada pelo ma.is accentu~do 
p:~.triotismo e nem mesmo aventurosa, como 
qualificoll-a. e nobre deputado paloRio de Ja.nei
ro, a cujos conhecimentos financeiros rendo, 
•'ntl·etanto, p11blica homenagem de respeito o 
admiragão. 

Eu poderia, Sr. presidP.nte, alongar-me muito 
mais sobre o usaum11to. A cama~a, porém, já 
devi} cst n: fttigada de ouvir-me. (Muitos na o 
apoindos.) 

E' espinhosa a posição de :homem político 
neste pai~ ; si nadn faz, ~i dei's:a.se levar p:~.
cifica.mente pela. onda dos factos, sem tentar 
dirigil-os, e acoimado de inepto, de incapaz, de 
indigno d:~. posição que occ11pa; si procura, po- . 
róm, levar a afi'eito novas iJéas; trilhar cami
nhos mais largos, progredir em uma pala\Ta 
fcrm:t-se <lOntra. ell9 a cruzada da c üumnia e do 
o.;ia, à qual cmta bastante resistir-se. 

H a dias,· o illustre deputa lo pelo i2<> dietricto 
do R.io ,i c Janeiro u 'um dos imaginosos dis-
cursos. cortados de r •la.mpagos sar<l.onicos, com 
que costum,;. illuminar Aste recinto, perguntou 
e:o.tre ironico e apj)rehensivo, o que viriam 
Ca.zer os moças no se1o do parLunento. 

O Sa. F'EI.tc!o Doa SANTO a : - A mesma. per-,. 
gunta se pó.:te ftzer aos velhos. 

0 SR.'; AFFONSO CELSO JUNIOR:-Embora o 
mais obscuro delles •.• (não apoiados). 

O SR. S~LVlA.NO BnANolo:-E' um dos maia 
distinctos. 

- o Stt. AFlloNso CEtsoJum:oa:-.•• aproveit9 
o ensejo para. responder a S. Ex. · 

O• moços da geração aetua.l, penetral'aDl 
aftui pa:lpita.ntea de enthtiaia.~o, elieios de fé, 
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com a. m·1is profUJ).da e sincera ambição de l.lem 
se~vir :to nosso paiz. Tl'Ouxeram a ingenuidade 
r~ i.,.norancia, podeis mesmo dizel-o, de· muitas 
da; cansas publicas; mas, por isso mesmo, sã~ 
incapazes de torcer algarismos, de erigh· o ran
cor partidJLrio em programma, da :tccusal' sem 
base a quem quer que seja. 

os moços estão dispostos a estudar C)m 
.,finco, a aprender com quem lhes possa ensinar 
a trabalhar sem descanÇQ, para corresponder á 
henra do mandato que g ·nerosament~ lhes foi 
dado. 

Mas, á fé, senhores, q,ue a. continuarem as 
consas como vão, D.O me10 da demolição mora.! 
que por toda a. parte se palentei~ (apoiados), 
qual!do .não se respeita mais a. dignidade 
alheia, o que ía.z crêr que tamo.em em poncii 
monta se tem a propria (apoiados), 11este 
tristíssimo estado de crise a que chegamos 
e. de que urge sa.hir, para o que cumprs 
invocar todas as energias, todas as csperan~ 
~as e todas as coragens (apoiados); nesta phasc 
de indecisão e de duvida, de indifferença. e abati
meD.tO que nos ass,berba. nestas condições, o 
que os moços, estão adquirindo, e, sobt•etudo, 
uma e:.periencia funesta. e contristadora, mas, 
ao mesmo tempo, p~oveitosa-. a fria experien
cia ®s decepções! ! Tenho concluído. (Muito 
bem, mt1ito bem. O orador recebe vi'tlas {eU
citações de grancle nun~aro dos S1·s. depu
tados.) 

O Sa. ZAMA, obtendo ~ p~l:wra. pela. ordem, 
requer o encer-;amento de. discussii:o. ( Rccla.-
1nt1ções .) 

Consultada, a camara .decide pela. affirmaLiva, 
tendo sido a votação verificada a requerimonto 
do Sr. Carvalho Rozonde: 

Procede-se li. votação do art. 2. a 

E" approvado. 

Entra em discussão o art. 3. • 

xahs por s~u anteces~or ; mas h:1 um perigo 
nesta tentativa do nol>re ex-ministro da fa-
zenda. . . · 

Um.~ unka tentati1·a igual, que· foi a eife
ctuada pelo noh~e Visconde de Sou;:a F1·anco, 
tevo eonscquenci:..·;, naquella epoca,serias como 
esta de que se tt-ato., 11ãJ sendo mais serias 
estas conseq uoneio.s, porque o ministro succes
sor do nobre Visconde não continuou a mesma 
politica. 

Diz o orador que o governo está. perfeita
mente autorizado para pagar os juros e amorti
Blção de nossa divicb e:n Londres por uma 
vorba especial para diffuança de cambios. 

O governo tem faculdade muito diversa da de 
qu1lque1· pa,·ticular. 
· Este pcid~ fazer tudo quanto :.\ lei não p!'O
hibe ; mo.s ao governo só cumpro fazer o que 
determina a lei-prinCipio, em que consiste a 
g1·ande differença e peh qual o orador re
clamou. 

Não ha, pois, ~ssa igualdade que o nobre de
putado quiz provar em compra de cam.bia.es, e 
em compra do generos. 

A cambial não é mais ·ao que tuua let1·.t que 
se pag:~. aqui para receber igual quantia na 
Europa ; tem um preço certo e determinado, e 
não envolve especulação algum!!. A operação 
nn:~uceira, porém, não ó a mesma cousa ; ella 
envolve es :Gcc.la.ções n~ compra., porque os 
preços varbm desdl que o governo ó o com· 
pr:~dor, ou desde que so saib:~ que a compro. Q 
por conta do go'\"erno-o quo faz subir o gG
nero. 

As operações c i tadns pelo nob1·o depu t:J.do 
fot•ain da oxcepçJo, c algumas sem imporW.n
cia, e <Í pt•eciso que não passa como cousn. li
cita mettcrem-se os ministros em tucs opcl'a
ções. 

Rolativa.mente aos neg-ocias da cambio em 
que entrara o Banco do Brazil cam o governo 
pela necessidade que tin bu o b"<>Verno de-pek 
austcnta.\.iiO do cambio- contrariar os cffeitos 

O Sr. F. Belisa.:a.·io aproveita. a occa- do. politica de SDU antecessor, responsnhilizan
sião para dnr ao nobre deputado, que acabou de do-se pelos prejuízos quG tivess~ o banco, é 
s:Jnta.L•-ee, a. resposta c1ue ciUGI'Ía d;w-lhe ll.9o as3nrnpto, de que o o1·ador nil:o se occupa1':i 
discuss;l'o do ar-t. 2°, bástando a. causa. que S. E:... Nos te assumpto foi t:l.mbem pa1·t~ como o 
·deffendeu, par.1 que foss~ l'ecebido com toda be- nobr~ <!X-ministro da fazenda ; mas não póde 
nevolencia pela opposição conservadora, si tan- nelhHlntrar senão est~nào autnrizado. Bal!t!l.
te.s sympnthias por diveraos motivos já. não ins- lhe declal"a.L·ao nobre deputado que o banco mio 
pirasse o nobre deputado. podia por sua alta recreação f:.zer esse negocio 

E foi por isso que não se oppoz, mesmo em e não podia t1r prejuízo por gosto. · · 
apartes, :1.s thcorias pouco·seguras que lhEl ou- A esto facto já s~ referiu· na ca.mara vitalícia 
viri\ omittir acerca das questões de que se um ·senador muito competente na materia, 
trata.. accusando ao banco do Br:~zil, o o orador esr:e-

0 orador a~ha na administração· do Sr. con: rava que 0 nobN ministro da fazenda expli
selheiro Affonso Celso muita causa alourar, e, c1sse a. ca.us~ do prejnizo, do qt1al s~ achl\ o 
si qualificou de aventurosa essa administração, banco· garantido. porque sem gm•antia não farin 
foi justamente por caus2: dJLs operações, a quo o a tra.naa.cção. " 
nobre deputado se refer1u. O orador g,uiz apenas fazer um protesto co n-

A operação da co~pr~ do café que o no b!e de- tra. as theom.s do nobre deputr.do e diz -que o 
putado pretendeu J!lsbficar pela. auLor1zação I ex-ministro da fa.zenda não foi conveniente, 
geral gue o ~ovet·no tem de prov~r ãs nossas entregando-se a e.~sas operações, e ~u~ o B:inCQ 
nece~atda~es nas p~aças estrangeiras :-a d~ do Brazilsecundon as vi~;tas do governo, porque 
sustentaçao do cnmb1o e a do cmpresttmo em. I entendeu que não devia recusar-lhe seus ser· 
ouro fue~n: par~ de ~m todo de operações, que viços~ ums no que não deveria o governo se 
aqu~l.le mm~tro 1magmou para sustentação do l.mettet•. · 
camoto, e s~ _uma. prova de ter .• S. E~x· be~ . E concluo, dizcnd~ quo si o nob~c : e:os:-mi

' comprebendtdo aa dificuldades da sltn~, de1- . mstro, levado polo nltet•esse de attender _ âs 
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necessidades publicas~ de levanta1• as rendas, 
empregou todos os sellll conbecimeatoa e acti
vidad3, espeta. quG, tGndo S- Ex:. outra vez de 
geril' esta p!iSta, sem duvida pars. beneficio pu
blic:c- tenha. perdido um pouco desse cspirito, 
que o oradoT chamou aventuroso, ma> ao qual 
não pôde eontestat·, nem o mer~cimanto, nem 
::ts intenções e a bon vontade que rcvollou. 

o Sr. Duque-Estrada Tei
:xci1·a começa ostr:mhando a interpretação 
q u.e ha muito. se d:t ao regimento, transfor
mando em al.?ruma.> de suas de_terminaçües. 

O regim.}nto exige duas sessões pa.ra. o encel'
ra.mento do debat~ : cntreta.nto o al't. 2~ teve 
hon tem apenas uma pequem! parte ds sessão, 

.e hoje !!Ó um discurso, e o art. 3• é muito·va
. riado e muito importante, comprehende ma-
teria complexa que o orador não queria discutir 
de improviso. 

Aqui cabe o complemento de considera.çõ~a 
lega.os e eccmomicas que houtem fez e o addu
zimento de outras que não póde calar. Basta 
ler-se na tab ,lia a que este arti~o se refere a 
immensidaie de problemas adtniD.istrativos, po-

. liticos e financeiros que nelle se incluem, e 
attender que além disto ss refere aos creditas 
supplementares de toda11 as p1stas, a que na da. 
faz·•nda ha a espinhosa questão do cambio, a 
questão bancaria, a dás garantias de juros, a da 
cob1·ança da divida acLiva. pelo syst~m!l. actua1-
menta organizado, todos oE problemás emMm 
mais transcendentes da admmi~tração da fa
zenda. 

Diz que o nobre presidente do conselho dei
xou hontem-por demnsiado nmm· â celcl'Ídade 
do debnL~- de responder âs interpellações que 
hontem formuhra com tod:1 s. precisão, mas 
ncrcditu. que S. Ex. o ftr:.\ oppol'tunamcllta. 

Referindo-se ao Sr. Affonso Celso Junior, a 
quem não poupara elogios po1o talento com 
qu~ defende u1na cansa. que n~o podia deixar 
do esposar com o maior calot• diz que S. Ex., 
suscit ... ndo estranheza perto daquelles que 
professnm os principias fundamentaes de uma 
sociedad~ b'Qm organizada e de um governo 
livre, procurou estabelecer uma. these, ja con
testada, de que o governo póde fazer tudo o que 
não é p!·ohib:ido por lei. · 

==,====== 
que deve ser exercida noS limites que as leis 
financeiras do imperio e a constituição têm tra
çado. 

Podo,·ia ficar satisfeito com a dechração do 
nob1:e presidente do conselho d~ que em nenhu

.ma. císcumsta.ncia renov~rà essas aventuro~s 
transJcçõas de café, que seu an~eceesor empre
hendeu. Mas nlio se trat!l. de uml questão uni
camente pessoal, e nesta ha dou~ pontos: o pri
JUeiro, já. sobeja.ment~ ventilado, é a.quelle em 
q•le o gove:rno pretendeu poder descGrap mer
cado commercial e ahi tomar a principal mer
C2.doda de noss!l. e:!.portação para. cobrir co1u 
seu preço as suas cambiae3; o segundo.é o di
Teito, o arbítrio que o govorno julga poder 
assumir, de ditar-pal'a assim dizer, leis ao 
movimento do cambio . 

Esta these precisa. de detido exame e para. ella 
o orador pede a palavra e as luzes do chefe do 
gabinete, fazendo em seguida diversas consi
dernçõe~ sobl'e o que seja. o cambio, sobre :J.S cir
cumstancias em que o nobre ex-ministro da 
faz~nda fez a operação ~e q1.1e se trata, e sobre 
outros pontos que se prendem ao assumpto. 

Quem não estremecerã- ex dama o ors.dol', 
vendo o governo do Brazil ~presentar-se com 
todo seu p9der irre>istivel no seio d~ um esta
belecimento banca.rio, e dizer: o cambio tende 
a descer; está a 20, raceio que vã a 19, que 
desça até i8; mas vós haveis de ir contt•a. aquillll 
que é da natureza das co usas, que é a e.Ipressão 
do estulo do vosso mel'cado, ha.veis de n:a.nter 
o cambio a 22 ~ · 

Quáes ~is consequencias deste acto pt·a.ticado 
pelo govet·no, illudindo as dilliculdades com. 
fa.h&s apparcncias ~ Do que serYo o governo 
simubt· um c;[mbio a 22, quando esta natural
mente, economicamente a 1!) 1 

A pal" d~ muitas perturbaQÕJ a _poderia o go
verno pl'oduzir rasuUn.dos tra.nsLtorios ; mas 
donde sahirão estes dous ou tres de dift"cirençll. 1 
Quam ~pagarA, doado que é mnutida. po•· meios 
artificiaes ~ 

O guvel·llo para mnntar esta posição artifi
cial forçou a miio do Banco do Bra.zil, obri
"'ando-o n uma operação cujos pl'ej uizos pode-. 
;iam sar incalcúlaveis. 

O nooro presidente do conscllio,que conhece 
a · pobl'ez~, a miseria mesmo dos ostabeleci
mentos ba.ncM•ios do Imperio, não póde dein.r 
de estremecer dia.nte da escassez dos subsidias 
banca rios que facilitam as transacções e movi. 
menta de fundos, s~não de D.OS$8. praça. para 
o estrangeiro, das .pn.ças do Brazil entre si. 
S. Ex. conhecerá a. arriscada. posição a que 
pretendeu o governo levar aqnelle estabeleci~ 
menta de c1·edilo. querendo qne elle mantivesse 
um cambio arLificiaJ.-opera.ção que o dei:s:aria. 
o. descob ?r to, o si governo não acudisse com a.s . 

Esta these, que e de direito CODllll.Um, se ap
plica aos que exercem um direito proprio, aos 
que, no uso e gozo do direito na.tnral, não podem 
soffrer res~icç.ão e:s:pressa. ; mll.S o governo l'e
prllsonta o pod~r ex:ecutivo, que como todos os 
poderes é uma denegação, segundo o _nosso 
pacto fundamental; e é principio de dtreito, 
mesmo do direi.to commum, cuja these o nobre 
dep1.1t~do com mâ a.pplicaçã? lnvocou, que os 
podet·es deleg.ldos sô se de•·em e:teL"cer dentro 
dos limitJa da e:s:pressa delegação. 

As restricções d~vem ser a.ttendida.s e aceitas 
cb.ramente em. mnteria de finanças_ E' como 
praticam todos os governos li;T~s c pn:rticula.T- · 
mente o governo inglez. E, portanto, não póde 
admittir que o man data rio se arvore em pos
suidor de um direito proprio e inverta. a na.tu· 
reza. de seu titulo, e conoidere como direito de 
sua. posse o que não pass:~o de uma deleg-ação, 

necassarias providencias. · 
S. Ex:. e ssu antecessor, diz o orador, em seu 

l'rogramaw. governamenttll pareceram pre~ccu
par-se com o estado precaric.. aleatorio mesmo 
do nosso merc:ado mon~tario ·; e foi assim que 
s. Ex. f1illou na conversio da divida, e no res
gate do papel-moeda, e poderia ventilar ciutro.s 
:tasumptos que se prendem a esta roateri:~. com-
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plev. ; e enlão J>ergllilL'\ o Ol'lldor como S. Ex. 
coneebe essa mila.grosissima operação d1> res
gate do p:1p~l·m()ed1. 

O orad~r não acredita nessn. prome11BII ; acha-a 
· i1't'iaori:~., mas ditá. a S. E:~:. :sim, o govorno 

do Brazil chel:'ou ao propicio momento do poder 
roagata.r o papel-moeda ; mas desde quo não &G 

tratB. de 1zma in ~eira in versão no nossu ay.,toma. 
ndueia.rio, da. substituição deste syatellll p ~lo 
•y&tema metalico. tra.ta-ae unicamanta desta 
debatida questão do resgate do pa.pol-mo;da, 
isto é, da reatricçãll da circulação filiuci!l.ria 
que 119 jnlga supe'll.bundante, nada B1 conse
guirá por mais que S. Ex. procure asuçar todo 
seu a.tilamento e invocar oa seus profundos 
conhecimentos. 

Q)laas são os symptomas, pelou qua.ea o nobre 
miDietro da fazenda p6de julgar de. proporçã.J 
do e:tcessJ do nosso meio circulante e, conse
guint~rnente,quaes sã.o O!l dados quo j•tlga pOder 
?lsau.ir p~ com a.ceç~ dizer : o resgate Íl:l. do 
1r até alli, e não p3.SI&l'a d'além '? 

Como é que _S. Ex., ecn um paiz que só tem 
cireul~o nduciaria, moeda.-papel. q.ue nilo 
dispõ!l do instituições bancarias suffi "-lentes e 
s.inda monoa de certa edn®Ção econocnica o 
commercial que lhe facilit~. dentro do3 proprios 
limites. os movimentos de fundos, póde dar es
cla.re :imentos sobre as proporções do resgate do 
pa.pel-moeda. ~ · 

Faz ainda diversM ponderações sobre este 
assumpto, e passa a falbr Il1l conv·ersã.o da di
vida, OOnl Ctlja. promessa. O nobre ministro lan
ÇOU amn. gota de b•tlsarno nos reclamos eontr:~. 
a immensa porção de capitaes que o juro 
carrega.. 

Pede o orad_or M nobre ministro ctue lhe diga 
o aue é e~se re•ga.te '? Quer S. ji:x. affectu:.l-o 
peluu'.ls\itaição por mo '!fia· meto.lic~ 1 Pret9nrle 
S. Ex. fazer a restrieção ao meio circulante 1 
Em que proporção pretende fazer esta r~s
tri~ão1 

O Sr. Diana., l.omnndo parte neste 
debate, cumpre um dever, e cede a um iiupulao 
d•J seu cora~l\o, dirizindo as mais sinceras sau
do.~õea o.o nobro pre~idente do conselho pela 
nobre franr1ucza c p ttrio~ica enorgi:. com quo 
~llirmou nest\ ca:uarn e perante o pa.iz !lS 
grandes pdncit~io~ do pal'lido libeml. 

A existencia doa partidos politicos é Ullla 
necessidade em nosso regimen, c 11. contuslío 
dos partidos traria como consequencia neoesaa

.r ia. astngnação, que co~ron1peo nosao syst)ma. 
A op :osiçiío con~erv:l(]ol':l. tetll procurado· 

acreditar que temos renunciado · o nmno pro
gra.nlma politico, c quo este programma já não 
tem razllo de ser, j á não existe ; e p nobre de
putado pelo ll'!a.ranhão, qne encetou o d·'bate, 
C!tr&nhou que e. maioria liberal que apoiou o 
gabinete transacto desse seu apoio ao minis· 
terio3 de Julho, ao meamo tempo que o nobre 
ilo!lutado pelo Rio de Janeiro ootraliliou que os 
liberaes quo deram seu apoio ao gabinete pas
sado, o dero no actual. 

Para aq11elle :~. maioria liberal, em face do ~ 
verllo actual, é ine:t.plicavel; para esta a. posi
çíío dos nOBSOs co-religionarios da m:.iori:l, quo 
apoia~m o gobinete transacto, lambem ó con
Lraditoria ; dahi se conclue que tanto os que · 
fizeram parte da maioria, como os que fizeram 
part• d~ minoria, occu!J&m '\ verhdeua. o unica. 
pos1çiio que devem, em face do actual mini>
torio. 

TQdos nós n.broçnmos do mea.mo 1nodo o pt·o
gra.mmn. politico elo pa1·tido libcra.l. A no~~a. 
dive1•genci' sa limitava á opportunid~de e.penns, 
nún~n a~s l_tt'Íitcip.\o;; _ 

Viu a camara o jubilo de CJUe se mostrou pos· 
suido o nobre presidont-J do con elho por se \'or 
rodl)ado de todos O!l libara~s.-:e nem podiA doi
:S:1r S. Ex. de 6C v e~ rocbado de todos os libora.es, 
quando ae apre~ntou á cam:u-a con\ o no!l.'lo 
jlrogrnmma poli ti co de i869 _ 

Niio é verdo.dll que os Srs. conselboiros Si
nimbú o Snrah·a houvesa~m ronunci11do ns I'C• 

· Pros~guindo o Ot'&dOl' em suas ob.~~rv~u~ . formas do noaso progr:unma. Ellcs fazinm 
responde a diverso;; apartea do nob:e minh tro questlo dn refoMro d:1. el •il)llo, como um JlO!l Lo 
de ~st:augeiros e repete que é uma irri.S:o que de ]lartida p:tra t.'>d ts ,ts outras ref orn1ns. I~ n
um gover11o. que tem 19\·a.do :u tinançiiS ao os- tendiD.m com razão que era n •cesslrio restituir 
U.do desa.str<Y..o. a que chegaram, e quo osttí. lu- o : alz a sl mesmo, fazer que 11 C'lmara fosso a 
tando com um deficit que cada ve7. mais avulta. ropr.!seUt.'lção genuína do paiz , p9ra que s~ 
se apre3ente aqui falhndo em tod&s e~~aa ope- pudessem melhor reali:ur a.s resf~rma.!> deae . 
ra.çõe~, que exig~m como con~ição essolleial a Jadas. 
proisp~rida.de 6.nanc~ira.. a s~lide.,; do credito, Nosao programma é muito vasto e complelto ; 
e ~o e~sa conta corr ' nte com o J:>a.~co do Bru zil, abrange na:o aómente os pontos da actualidade, 
o~es b1lhet~s do thesou~o,esm dtvtdn ftuctuante corno ainda. na aspiraçOes do futuro ; e nem é 
de ~roporçõ .. s assustadGras • . um progre.mma que na sua parte referente ás 

ratende 9ccupar-se mats taTde de outros I neoessid~de~ o.ctuaes possa. ser realiz ·,a0 por 
aaaurnptos. VIsto que tomo~ palavra 9e:n <:J•po-, nm só ruinisterio. 
rar, por _sr:r~ch-ullado. á trtbuna ~~ sorpraza, e Quao.do o nobrn presir!ento do conselho, em 
termtna :'edmda ao ceo que per;mtta "l,ue. o no- resposta· ao nobre depu~ ... do pelo Maranhão 
~re l!restd~nh do cons~lho com sua matOI'Ia Y<!- disee que nesse progr.!lmma haviam a.lgumn~ 
nha. !lluatnl-o e ao palZ sobro .na questões que ide:\& que constitaiam leg1timaa aspirações do 
eeboçou.. partida liberal, mas que ellSlls idéas não faziam 

A dilleuaa§o é adiada. pala. horA. P."rte do com.pro:ni~ ~~ado pelo gabinete, 
S. Ex. refer a-se a. \1tallc!edade rlo eeuado. 

SEGUNDA P AR.TE DA OR.DEM DO ~HA So~re este a.qsumpto . responde o orador t~.'nl
guns llp~rtc.s e faz ronsideraçõos tendentes 3. 

Co . · demo~tr·1r que . a vitaliciedade d9 se~ do no 
. ntinua 1!. cliscussãQ do pro;ecto de r~post\ organlBlllo de nossa constituição é u10 contra-

A fa.lla do throno. · -- · · peao, que póde ser diapelisado. · · 
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-:\. pl·inctp~l vantagJm do regime:J. monar
chrco é a estabilidado, a tradição, s. unidade do 
poder o principalmente o meio de evita.~ as 
lutas part1darias na compet:Jncia do podet· su
premo. A b"reditariedade é naeessidade da 
propria. natureza do syst~ma e portanto não t~111 
applicação à. instituição do senado! 

Um senado ·(llectivo e vitalicio só e:riste no 
!3raziL Na Inl)"laterr(). a c~mara dos lord; e em 
ou tt·os paizes a cam:n-a dos pares hereditarios 
têm o correc~ivo das fornadas pelas quaes o 
pode1• <lx.ectltivo cons~gue de.struir opposiçõos 
sy$temaLrcas. Bem d1sse, pOIS, um estadista 
belga, tJ,Uando aAfirmou que um senado a.o abri
go d!" di>solução e das fornadas seria um cot·po 
ommpotente para com a rea.le;~;a, para com a 
naç.ão. 

Entre nós qual o r0cur.so de um. emperra
menLo do senado 1 A fusão niio é -bastante. Em 
'!;rimeiro logm· aind;1. nito C$ ti decidido que a 
tuaão seja facultativa ou obrlgatoria ; e em 
segundo logar, aizlda. quando fosse obrigatorh, 
o s~nado te~ nlll meio de evitai-a, rajoita.udo o 
proJec to. Fot o <J,U6 ~contece~ c_om o proj e c to 
de reforma. constztucronal em 1879. Si o se· 
n:ldo persiatisse nessa opposição, qual seria o 
meio de conseguir a reforma. eleitorru. 1 · 

"\ vitalicied:J:de do senado ó, pois, um grande 
obsta.culo ao progresso do po.iz. Actualmente 
mui.tos projectos de utilidade que ~h e têm sido 
o!l l'lad2s pela . camara. nas tres ultlmas ~essões 
la e. a tão do:rmmdo nas pa.stas daa commrssões. 

DiSse o nobre deputado pelo Má.ranhlio que o 
nobre presidente do conselho queria. trancar 
aquella vnlvwa por onde têm respirado todas 
ns \'Íctimas das nossaa luctas políticas. Reco
nhece o orador os ~ervi~os prestados pelos se
nadores libe:•aas no deeellnio conservador, 
1nas mostra com pa.lavras de Tava.res Bastos, 
que ainda a. posiçíio desses senad.o;·es, desinte
ressados das luctns eleitoraea, tem contribuido 
par.1 qu11 o regimen parlamentar não esteja de 
lm muito resburado. 

O nobre deputado tambem evocou as tt•adl
çõcs do seu partido, procurando despertar o 
antigo espirito pa.rtid:wio de seus co-religiona
rios, esquecendo que hoje se procura iniciar 
uu1:1. nova eira de tl)lerancia. Disse S. Ex.. que 

· o llartido conservador prestàra. um grande ser
viço ao paiz com a lei de 3 de DezJmbro. Essa 
lei j a cstã. julgada ·e condemnad(l. :)-te pelos 
proprios coE.servadores que a reformaram. 

A lei de 3 de Dezembro foi. mais do que a 
compreSS~ão organiz:~dil. ; dividiu o paiz entre 
vencedores e vencidos, supprimiu a liberdade 
individual,deu á. policitt attribuições judiciaria.s 
e despojou o juiz da oonstituição de suas á.ttri
buições. Afiirmain os nobres deputados que essa 
lei era preciso oonLra o espírito de rebeldia, 
ma.~ si ÍQi oc=ionttl, porque a ma.ntivera.m de-
pois por tantos annos ~ ' · 

Os se as cíleitos ainda s:'i:o sonlidos. Ess:1 lo i 
produ~iu muitos mnles, creo11 cost.umea p~rui
ciosos, foi causa des~a tondenciD. aiS despotismo 
das autorid;Ldes, abateu o ca.rac ter naeional e 
contribll_ifl para o govGrn:> .avas;a.lhr tod.:~. a. 
nação. Nli.o ê pois um mooumeuto da que _se 
possa. vafiglóriâ.r o partido conserva.d~r. 

V. III;-61 

De3de 1834 tem o ·partido liberSJ.I procurado 
garantir as libe1"d!Ldes publicas. O partido 
conset-vo.dor, porém, sophismou. o acto addi· 
cional pela lei de interpretaçilo, l'estabeleceu o 
c~mselho de estado e pot· meio delle tem deis
tl'llidQ as ultima 3 franq_uezas provincines. 

O p 1rtido liberal de1xando o poder em 1868, 
procnt·ou fundando uma imp1•ensa e formulando 
um pl."os-ramme. fazer a propaganda de Stul!l 
id~a.s e defendér a causa dos vencidos. 

O partido c~nserv~J.dor tirou até alguns artigos 
d~ssa programm.a pn~a fecundar o sou decennio, 
que sem essas roformas teria. sido esteriL 

Fizcr..tm a reforrll:l ju:iiciaria, crearam r~l.a:
ções e o.ttendero.m a algumas das idéa~ do pro-
gramma lilleral. · 

O .que :fhel·am os conservadores fól'O. da ca
mara '~ Nada; nem sequer têm imprensa, por 
que procure guiJ.\' a opiuiilo. 

Realizando a reforma eleitoral, prestou o 
partido liberal grt~.nde serviço, não só à liber
d~J.de, colllo á -verdad~ d"J aystema Npresenta
tivo. Os proprios conservadores prestam home
nagem devida ao conselheiro Saraivn pelo modo 
per que e :ecutau a. reform·.t que deu eJltrada 
Ul ea.ma.ra a mais de 40 conservadores. 

Esse exemplo ha de aproveitar e nunca mais 
haverã camaras un:,llimes. -

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro negou 
ao p(l.:rr:ido liberal a glol'ia dessa. refol'ma, attri
buindo-a. ao illu$tre chefe da minoria., ma.s 
S. Ex. esquectm-se 9.ue a eleição direeta. era 
p3rte do prog1·a.mma liberal de 1869. 

Todo o partido liberal ~ueria a. reformo., 
e entro os conservadores haviam illustres 
chefes .que 3. queriam e OUtroS CiU6 <l comba-
tiam. . 

Não era, pois, provavel, que o partido con· 
servador assim dividido, pudesse fazer a t·e
forma. como sustentou o nobre deputado pelo ruo 
de Janeiro. 

O partido liberal podia .fazel-a melhor, mas 
te~·e de tran~igir com· a m~lioria do senado, 
como por exemplo, na severidade da. pi'ova do. 
renda. 

Cens\U'O\l·Be a cam·ara. po1• t~r vo t:.\llO a re
form:~o pelo maio constitucional em um a.nno, ~ 
no a.nno seguinte por lei ord! narin. Entre tanto 
muitos deputados liberaes haviam declarado 
que nii.o f1ziam questão de· meio para obter a 
eleição direct~. A reforma apreaentada pelo 
conselheiro S inimbü. não e1·n. aliâs a mesma do 
consell1ciro Sa.1·.tiva ; este conservava o censo 
constitucior:.al de 200$ para. o votante, €mquanto 
que o prim~iro elevava o censo a. 400$. Trans
formon·se o simples votant~ em eleitor e o lll'O· 
j e c to e;n taes coudições não tinha necessidade 
do uma constituinte, desapparecendo os·escru
pulos constitueiona.e; ant3 essas novas bases. 
A p1'0Ya de reada era p~eciso desde que a con
stituição e:tige um censo p:~ra o vota.n te, o con
trario seria o suft"ra.gio universal. lsso não 
'luer dizer que-se dehce de alar·gar tanto quanto 
fõr pQ!isivcl o direito d~ veto, de maneira que 
m:~.ior nu1uero d~ cidadão~J intervenha no go
verno do Estado. 

· O orador não a. credita que o cOn5 ~ lheiro Sí
nimbU pudesse :fazer. a rJforma eleitoral cbm a 
ca.mara cons~rvadora, porque, ou a ca.mara se-
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gu~ria ·o r;ov_e'ril;o. libàal, ou o governo aceita- ' O Braz i! prer.is:t sustentar a independoneia 
bt'.la os. prtnctplOS da ca.mara cons8rvado1·a. e autonomia do Estado Oriental, como garantia. 
n~ssa reforml).. O governo fez bem em dissol- da sua propria segurança. e tranquillidj~.de. 
vel·a~ Nesta· parte mostra o oradol" como a. recon-

A. réfórma. feita. pelo.>· conserv3.dores seri& struccão do vice-l'einado tem sido a preoceupa
mais uma mystillca.çiio para o paiz, a·erh uma ção do3 estadista.s da Rep,ublica Argentina, e 
illusão como a da lei do .terço • O par t.ido 'con- como para evitai-a. o Braztl fez guerra a Rosas 
servador que mostra-se sempre afferrado .ao e assignou o tratado de 11'!59. 
póder, não faria . ~ale! que rodesse apeial·o Entende qua o Bl."azil,á vista dos precedentes 
do governo. O partldo hberal, entretanto, nil:o que expõz. não pode ~ontinaar a. repousar por 
duVi.dóii sa.ci'üicar amigos e interesses para·dar mais tempo no bom senso e na pruden.cill. da.
o co.~mplo de a.bMgagão que deu aos seus ad- quelle gov.erno que muita..s vezes é aJ:"ra.stado 
versarias, só procurando attender á regeneração pelas enltações d& multidão. 
do systelil3 represenb tivo. O governá deve Jll'eparar a defesa do territo-
Diss~ ainda o nobre deputado pelo Rio de rio, c principalmente da pr(lvinci!Í. do Rio Gran

Janeiro, que o FJa.rtido liberal, que tanto cou- de do Sul, que jã sabe l.lOr dolorosa experiençia. 
d~mnara o poder pessoal, a e!le sujeitou-se o que pe>a Ullllt invasão. A provincia. deve ter 
p~ra dissolver a camara conservadora em !878. pon.tos fortiJicados q11e sirvam de abrig() a nos
Is~o não é exacto. sas tl'opa.s em casos de 1·evezes. E' preciso com· 

O gabine.te 5 dé Janeiro temou a si a respon- pl"ehender ~ue, si o invasor não fôr logo repel-
sabilidade da dissolu~iro. lido, será muita diffieil expellil-o depois que 

E' certo .:que· o partido liberal subiu ao poder houver Occupado o territorio e destruido OIS 
em i878 do mesmo modo por que o partido· seus meios de defesa.. 
conservador ha.via subido :10 ann.os a.n.tes. Os _Termina o or:~.dor, declarando ao Sr. A.ndrade 
viciós do systema deitoral não per1uittiam por Fi!5?-eit"a que a deputayãa rio-grandense não 
outro m:io uma muda.nç:~. da situa<}ão. apoJ.S. o actual governo pala satisfação de ai-

Estranhou o nobre deput.ado pelo Maranhão gun.s.melhoramentos pua a. sua proVi.ncia. 
que o gs.binete quizesse ir além da. lei dr; 28 de S · Ex. foi ta~ to m~s i~juato 9-uati.to essos 
Solemoro. Não tem raz;;:o S. E:t. porque 0 pro- melb.ot'l\meutoSJá hanam 1ndo acelt.os pelo ga.-
blGmadeve ser encar~do de frente. Es~n 'luestão binele Martinho Campos. · 
está sendo discuti <i:; pela impronsa, e si os A depu L11ção ri'O:.gra.ndense não ·conseguiu 
conservadores fizeram u lei de 28 de Setembro, aliás tudo quanto J.?ediu, mas não é por issó que 
porque nito póde o partido liberal dar-lho maior o.compunha a gabmete. Segnil-o-:1. emquanto 
desenvolvimonlo, tanto em beneficio dos escra- levanta~ a. baudoiJ:'a do !leu partido e pi'ocurar 
vos, como em attcnção aos grandes interesses ra~lir.ar f'S suas I"eítmnas. 
qu•' ao pr·endcm ;t queslíio 1 Muito pôde fa~er 0 Não li a homens, mas a princípios que presta. 
~~octunl governo sem aha.lnr a. nos~a a.s-ri cultura. o seu apoio· O que ó preciso ·ó que todos cum-

1~· prociaa reforçar o f 1m da do ema.ncipaç i!o, prain o seu dever, afim de que o pai~ fie con
:~.nilllllr a iniciativa. particular e f.tcüite.l." :l.B m~- vença. de que o partido liberal tem de cumprir a 
numissües. Póde-se c1·ear impostos, ou aug- sua. S'I'anJe missão. 
mentar os existentes para aqullllo fim. O quo 0 . O que é preciso é fazer no governo uma poli
nobre presidente do conselho declnrou est:l de tlca, que sirvatnllis tarde pa.ra animar o partido 
a.ccbrào conuJ.s idéas do partido liberaL nos dias ama.t·gura.dos do ostracismo. 

Nito quer a liberta~ão immcdiat~, ma.s ap~s
·llar •t solução do problema., som prej uizo dos 
inleress!ls economicos o financeiros do pni~. 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro tratou 
aiada de provaveis complicaçues internacionaes 
chamando :~. attonção do governo para essa nu~ 
vem qu·e pOde lTazer em seu bojo a borrSJica. 
Por sua parte o nobre presidimte ·do conselho 
proeu~ou tranqnilliza:r a cs.maJ;"a, dizendo qu~ 
ein rel~ção á Repuhlica Argentina nada ha-via 
a. recemr. 

Não sabe ·o orador si ha ou não l'eceio de uma 
guerra proxima; ma.S acredita que um~ guerra 
com a Rspnb~í ca Arg-entina é q uestao de tempo; 
ella ba_ de. vu· f!l.talm.ente. Aquella republica 
t'll'lll fetto grandes armamentos em mar e em 
teru que denunCiam intuitos bellicosos. 

Nio l!"er;l. & questão d ~ limites a. c~us!P. efll
ciente ·~e. uiua. guerra., mas :i. realização do 
~onho doll·estadtata·s a:r~~nt'inos: r.. ~e~ónstl'll.e
çã~ ·do vica;-~eiil~ilO pela ll.llneXll çiio tlo Es\ado 
Orte~~l. E preciso que o governo ten1la. bem 
em, Vi.Sf:l_.~ste 11lano .• e âttenda. que no Estado 
QJ:;téhl:i! ja se fa"Z ·a:ettva protm"anda. par:~. a. ·su;J. 
reã:liZá'Ção. e 

A discussão é adiada pela hora. 

O Sn.. Pn~~:sioJ::NTJ: d:i para ordem do dia :12 
de Agosto~ do regimento. 

Levanta-se a seseã@ :l.s 5 3[4 horas da tarde. 

ACTA DO DI<\, f2 DE AGOSTO DE 1882 

Presidencia rlo Sr. Lima Duarte 

A "s H hOL·as, feita. a. chamada., acham-se 
pt·cs~ntes os Sra. : Lima Du:t.rfe, Malta Ma
chado, Ribeiro de Menezes, Leopoldo Cunha, 
Basson, Vieira de Ándrade, Silva Maia., Can
tão, S?uzil. Leão, Ulhàa. Cintra, Juveneio Alves, 
Carneu•o da Rocha, · JoiLo Penido, Aleofor!ldo, 
Rodr:igu~s Jun\or, Ba~ão da Esta.ncia, lgnacio 
Mar.ills, Manoel Cc\rlos, Alfredo Chaves, Pe
t'etti e Souza Ca\'valho. 

CJm!Jarecem, depois da chamada, os Srs •. : 
'Ca.'ndido d'3 . _oliveira , Lacerda Wern!l'ck; 
Alrneida ~liveu'a, Alm'eldil. No~eii'a; Sofuá. 
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Queiroz Filho , Geminiano , Rego Barros, 
Sinval, Prisco Paraiso, Tarquinio de Souza, 
Rodolpho Dantas , Cruz GouYêa , Franklin 
Daria, Aut.onio Pinto, Henriqu~ Marques, Ma
ciel, Escra~nolle Taunay, Francisco Sodra, 
Barã~ da Vil!a. da Barra, Pereira Cabr.1l, Barão 
de Araçagy, Cat·vallio. R.ez<ende, Alvaro Ca
minha, Andrade Figueira, Montandon, Augusto 
Fleury, MetoÍl., Vaz de Mello, Rodrigue3 Lima, 
.José Pompeu, Seraphico, Barão de Canindé, 
Ildefonso de Araujo, Soares, Vianna Vaz e Gon
çalves Ferreira. · 

Ao meio dia, não havendo numero legal, o 
Sr, presidente declara Dão haver ses~ão. 

Falt3Jll, com causa participada, o> Srs.: Al
meida Pereira, Alves tis Araujo, Barão da Leo
poldina, Castello Branco, Joi'io Caetano, Gomes 
de Castro, Ferreira Vianna, Pereira da Silva, 
Moreira de Barros e Paulino de Souza. 

Faltam, sem causa participada, 03 Sra.: 
Abelardo de Brito, Adriano Pimentel, Antonio 
de Siqueira,Arau.jo Pinho,Afi'onso Celso Juniot·, 
Bezerra Cavalcanti, Aristides Spinola, Affonso 
Peuna., Barão de Anadia, Ba.rJo do Guahy, Be
~erra de Meneies, Bulhões, Carneiro da Cunha, 
Camargo, Cruz, Costa Pinto, Contagem, Diana, 
Espindola, Felicio dos Santos; Fernandes de 
Oliveira, F. Belisario, Feliaberto, Generoso 
Marques, Gonçalves de C::~.rvalho,Duque-Estrada 
Teixeira, José Marianno, Joaquim T:~.vares,Ma.. 
noel Portella, Martim Ft•ancisco, Martirn Fran
cisco Filho, Ma.c-nowell, Olyrnpio ValladãG, 
Paula Souza., Prado Pimentel, Pompeu, Pas· 
sos Mira.nda, Rioas, Ru~ Bnrboza., Rntisbon~~, 
Rodrigues PeL"toto, Silva Matb., SUvi~no Br,an. 
d!o, Salustiaue, Tert~linno Hsnriques, . Theo
philo, Ulyss~• Viannll. o Znmll.. 

O Sn. fo Szcnllm.mo d6. cont11. do seguinte 

EXPEDmNTB 
-:;::;.::. 

Officios: 
Do ministerio dos negocias do imperio, da H 

dG Agosto correnta,ll'ansmittindo o autog-rapbo 
sanccionado, do decreto da assembléa ger::~.l,qutl 

. concede a este ministtlrio um CI·edito e:;:traor
dinario de 30:000$, afim de se~ applicado âs 
despezas que o Imperial Observatorio do Rio de 
Janeiro tem de effectuar com a observaçã:o da 
passagem do phneta Venus sobre o disco sela~. 
-Inteü·ada, officia.ndo-sl} ao senado. 

Do Sr. 1 o secretario do senado, de i O de 
Agosto coYrente, communicando que q senado 

· adaptou e vai dirigir a sancção impenal a re
solução que autoriza o governo a mandar 
admitL1r i matricuh. em qualquer das facul
dades do Tmperio, o cidadão portuguez Luiz 

-.Augusto u~ Sá. Godolphim e Castro. depois qM 
se mostrar habilitado no exame do ing-loz .
Inteirada. · 

0 SR. PRESIDENTE dó. :1 seguinte ordem do 
dill. para. i4 de Ago.st.D do i882: 

ta. parte 

Continuação da discussão da resposta á falia 
do throno. 

Discussão dns matarias dadas para a ta pa.rte 
da ordem do dia 11 do corrente. · 

2> pai'IC (ds 2 1{2 lum.1.s ou antes) 

Continuação da discussiro do art. 3o e seguin
tes do projecto do orçamento da fazenda. 

Discussão d3S ma terias dadas para a za parte 
da. ordem do dia 1i do corrente. 

ACl'A DA 50~ SESSÃO E~! 14 DE AGOStO DE 1882 

Pr~siclencia do Sr. Lima Dua;·te 

SU:IIAJARIO.-E~Pl<Dl~>n-Urgencia do Sr. Gocl~o Cam
·pos.-P~niBirtA l"ART& DA ono.:t~t no nt.t.4- Continu.a.çã.a 
da discussão úo Yolo do graças. Discur.>o do Sr. F. Do
lísarío. Encorrantento e TO\aç:ia.-ia discus••~ da llN· 
jcclo n: i02, roloti\·o ~ diopoosa do idade ~o allorcs 
José ~\uga.St'l Gromm\! 114 EuCílttn.mecto o YChção.
~' diiCUSSâO ~O projecto 11, 23i, do 1·'~2, rel~IÍTO a o;
trada do forro do· Dalnrító. Discnr>os ilos Srs. An. 
àraUa Figuuira o Ralisbona.- s~~U~"DA r~on'rll PA onnr.\[ 
DO n1;..- 0J'Çamonto dn fazeudu.- Díscur;oo dos S•·•· 
Cl••~ão, Duqno·Eslrad:J. Teixeira, Paulino ~o Souza, 
.AnJrad.o Figuciru. c Al!~nso Colso Jur•i()r.- OrJrJm tlt~ 
dia pnr~ 4G do Ago!IO de :1.88!. 

A's 11 horas, fGita. a chamado., n.cha.m.-se pre
sentes os Srs.:Lima Duo.rte,Matta ~achado, Ri
beiro do Mt:mezes, Leopoldo Cunha, Basson, 
Almeida Oliveirn, Vieira de Andrade, Manoel 
Cal'los, Lacerd::~. WGrneck, Silva Maia, Theo
philo, Sinval, Mi!.~-Doweli, ·P:?.ssos Min.nda, 
lgnaoio Martins, João Pcniào, Cantão, Escra
gnolle Taunay, Vianna Vo.z, Cameiro da Cunha, 
M:ntim Francisco Filho, JllVGncio Alvea, 
Ratisllono., Rogo Barros, Ct•uz Gouvêa, Maton, 
Hodriguss Junior, ARtonio Pinto, Pereira. Ca
bral, Peretti, Candido de Oliveira, Aleofora.do, 
Hodrigue8 Lima, Carneiro da. Roch1, Affonso 
Penna, Coelho Campos, Zama, Prado Pimentel, 
Ulhón Cintra, Barão da Eslancia, Salustiano, 
Vnz de Mello, Pompeu, Silva. Mafra, Cr112, 
Antonio <l!l Siqueira, Fr:tnklin Doria., Souza 
Queiroz Filho, Ribas, Pa.ub Souza, Olym
pio Valladão, Ba,rão de Cl!nindã, Go~es da 
Ca.s~ro, .José Pompeu, BezGrra de M~n~zes !I 
Abelardo de Brito. · 
· Comparecem, depois da chamada, os Srs. : 
Affonso Celso J \lnior ,Generosa Marques, illysaes 
Vianna, Prisco P;t.rúso, Adriano Pimentel, Al
fredo Chaves, Henrique Marques, Barão ~e Ara
çagy, Carvalho Rezende. Camargo e ~at~~· da 
Villa da Barra. 

A's 11 horas e 45. minutos, achando-se ~r~
sentes 67 Srs. deputados, o Sr. presidente abre 
a sessão. 

Comp:lrccem, depois de nb,erta a. sessão, e 
aind& den~l'O da horA regiment:tl, os Srs.: Gon
ç:~.lves de CarYalbo, Rodolpho 'Du.ntas, Ruy ~ar
))o~a, Mr.aoel Portella, Souza Carvalho, Felis
berto, Gominio.no, Sora[)hico, Rodrigues PGi· 
xl)j:o, Som;n. L alio, B~riio do Guahy, Soares, Al . 
meida Nogueira, Illontandon, Francisco Sodró, 
Tarquinio do Souza., Peraira d2. Silva, Maeiel, 
Josê l\'Ia.rianno, Bezerra. Cavalcanti, Alval,'O Ca
minha, Femande3 de Oliveira, Con~gem, 
Gonçalves Ferreii'a e Ildefanso de AraUJO. 
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CoXIIparecem, fóra. dD. hora regimental, os 
SN.: Diana, Jo~uim Tavares, F. Belisario, 
And!'llde Figueira, Araujo Pinho, Silvia.no 
Bmndio, Aristides Spinola., Tartolli.no Henri
ques, Paulinó de Sc:mza, Espindola, Duq ue.,.Es
ttada Tei:teira e Castello Branco. 

Faltam. com c:tusa participada, os Srs. : Al
meido. Po~eir:l, Alves de Araujo, Borão da 
Leopoldill a, João Caeta.no, Moreira de Barros, 
Augusto Fleury e Ferreira Viann!\.. 

Falta.m, sem causa participada, os Sra. :Barão 
de Anadi()., Bulhões, Cos~ Pinto e Felicio 
dos Saii tos. · 

São lidas, postas em discull$ão e approvndas 
s'm debate as actas dos di:>s 11 e 12 de Agosto 
correnk>. 

O Sa. 1.0 SECRET.üuo di cJntado seguinte 

EXPEDIENTE 

Of!icios.: 
Do ministerio dos negocies da· justiça, de i 

de Agosto corrente, communicando que, em 
data de 1 do corrente expediu-se aviso ao pre
sidente da provincia do Hio de ~aneiro, exigin
do informaçõ~s a respeito .da prisão do juiz de 
direito interino de s. Fidelie.-A quem fe1. a 
requisiçlto. · · 

J.>o ministerio dos negocias da marinha, de 
8 de"Agosto corrente, tra.nsmittindo, em r~s
posta, o. cópia da informação. prestada pela ca
r:itania. do porto da cõrte sobro os cercados de 
peixes tlue se tê_m ultimamente estabelecido no 
S:icco d:~ Jurujub:l..-A quem fez a l'equisi
çã.o. 

Do S1•. i• secreLario do unado, de i2 de 
Agosto corrente, participo.nd1 que constou ao 
se!llldo ter s!do sanccion::tdo o 11utogro.pho da 
resolução da assemblón. geral que a.ut.orizz. o 
govorno a mandar qua.e~ja em tempo admittido 
a exame daa materiu do 'curso em que eshl. ma.. 
triculado, independente do es.coaso de idade, o 
eapitllo Julia<G Augnsto do Sorra. M~rtins.
Inteirada. 

Do meamo Sr. secr~li!.rio, e do ignal dntn, 
communieando quo constou no senado quo Sua 
MngGBtade o Imperador cons9nte na resolução 
da. assomblea. genl, :mtorilando o s-overno a 
mandar em tempo a.dmittir n eume ·das mate
rias que estudam ná escola militar da cõrtà, · 
independentemente de idade legal, os nlferes 
Vicente Franco e Pedro Nolnsco de Souza.

.[nteirada. 

O Sa. PusiDll:NrE:- Tem a palavra o Sr. 
Coelho Campos. 

O Sr. Coelho e Cam.pos : - Sr. 
presidente, 'Venho aubmetter á deliberação da 
ca.IWI.l'a. umprojecto da maior rele.,anci& para a 
minb.a pro~1a, pois qua entende com a inte
gri<b.d-, do seu terrilorio. 

Começo deehraudo, que nlo é meu 11m es
tender 01 limites de minha. província. uma 
polle~ aoquer, nlo mo prop&nho levar a •ua 
troutoirr. á da. antiga cnritnnii!. de Sergipe 
d.El-Rei, como fóra do juahçn e aconselhar~o 
com certa insiatendo., ontro outros, o senador 
CAudido :Mendea do Almoidu.. 

Sobre sel' t:llvez inoppol.'tuno, desde 11ue não 
se trata. de om1 revisão .t;eral das pro,incias, 
reconheço a força dos emb,_nços, seria deb3lde 
tental-e ; pelo q.ue limito-me ao quo està. na 
espbera d > posa1vel, 110 que ó justo, porque é 
leg:..l, recl \ lll3.ildo sómente pz.ra a minha pro
vincia a<{uilla que, de direito, jà. é s &u . (Apoia
dos da dqn.ctaçúo de Se>·gi.pe.} . 

Sr. presi.dentG, restabelecer, fixar a Sergipe 
os seus limitt13, os limites com que foi ella ele
Yadilo a. p•·ovinci~, e qae não perdeu nezn, legal
mente, podia perde.·, eis o objacto e fim do 
projecLo, que nnnunciei á camara. 

Nãc ó nova a ma.~eria do projecto. Em 1867, 
na sessão de 2 de Agosto, foi apresenta:lo ne~ta 
cam·na ·um projeeto qu:J.si identico fi~a.ndo os 
limites de Sel';ipe com Alagoas c a Bnltia. 

Na sess1!o de 3 de Setemb~o desse anno foi o 
projecto votado em 2~ discussão. Entrou em 3~ 
discussão na sess:io d0 13 de Maio de 1868. 
Requereu então o Sr. deputado Sodré Perei>·a 
fosse o project::>. á commis>iio de estatisúca. po.r:\ 
dar parecer, e foi a discussão encerrada. 

Veiu a novJ. legislatura de f869. Nos ann:l.JS 
de então, S).::sãQ àe 8 de Junho, se lê: ~Pr~ 
cede-s~ à vot:1çli0 do projecto marcando os li
mites ã provinci:\ de Sergipe, cuja discussao 
ncou encerrada. em uma. das sessões llo :~.nno 
pa~sa1o, e é rejeitado. " 

Não .consta dos :mno.~s fosae votado o reque~ 
rimento preliminar do Sr. Sodré Poroir.:~, e 
quando o tivesse sido, (oi ÍS'U,\lmcnt•) rejeit:1do, 
e note a cauurs. a o.nciod:l.de, o. soffregnidão, 
com que se quiz abafar esta. questlio, n:ro ao 
consentindo que ao menos fosse ostud:~do pol.t 
com missão de est.1.tistic:1. um proj0elo já vot:1do 
em 2" discu~o som que. fcsse proferida. )11-
hvr,\ a. s~ u respeito. 

Parece qu'l ao temi:l que, ã luz dos f.tctos, 
so irradi 1s !O plano e irr.•cus:1vel o direito de 
minha provínciA, o qu1l ontrav:t em collisiío 
niio ta.nto com o supposlo direito da provinci:1 
da Bahb, como com o interesse polilico do al· 
gum~~.S de 1111as intluencia.; nJs parngens em 
litígio. 
· O Sa. LEoPor.oo CuNHA :-Ahi é quo cstli 11 
qnesl.ão ; c por ias1 :IS provincias pequenas siio 
sempre sacritl~adas no>tas questões da limites. 

O Sa. Com.ao E CAMPos :-Senhores, diga-se 
a verdade : era. preciso SO[litar, abafar o grito 
da ~erdade, não se consentindo at& no estudo d(). 
questão, para. que continuasse uma posse sem 
titulo, preco.ria., insustentavel por parte da 
Bahia. 

Eis porque e como foi reje: tado o projecto. 
Nessa mesma legislatura, a. representação de 

minha; provincill, de aceôrdo com a 4e Alagõ:~s, 
formulou um projecto especial determinando os 
limites entre as respectivas provineia.s, pro
jacto-que & hoje alei n . 2099 de i de Feve-
reiro de 1873. · · 

Ceuaram, dl vez, as agitadas c io~ndescen
tes quoati5ca de limites com as Alagõas. 

N:~d~~o, porém, se tBntou âe então pars. cá 
sobre os limites com a Bahia. · . 

E' do qae venho o~cupsr-me. 
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A questão. Sr. presidente, é simplesmente i Em 1696, D. Pedro li elevou Sergipe a co
esta : quando todos os document)S scientificos e marca, nomeando-lhe um ouvidor co.m tropas 
his~oricos referem que a pr~vinci:.. do Sergipe p:~ra combater os facciosos. . 
se limita com a Bahia: ao sul pelo rio R~l da Não consta da legislação e.~se alvru:ã ou carta. 
f)z às vcrte:Rtes, e a oeste por uma linha, que de lei de 1696, nem doa archivos de Sergipe. 
cemeçando naa cabeceiras d~ste rio, segue p0r E' Lodavia incontestavel o facto de sua existEm
montes e serras ás ca-.eceil'!!.s do rio Xin,gô, e cia, porque é attestado pela. histeria. 
por este até ã sua foz no rio S. Francisco, a Quaes, porem, os limites da comarc~~o 1 
Bahia pelo contrario: f o se entendeu com di- Averiguemol-os, primeiro, 9..usnto ao aul. 
reito a uma nesga de territorio ao norte do r]o Que1•em uns que foram estes limites pelo rio 
Real, pouco acima. da foz, duvida felizm~nte jA. Re'l.l; dão-lhe outros os mesmos da eapita.nia : 
re~olvid·~ por d ·ereto do 1843; 2~ se pret~nde a o rio Inhambupe. 
posse de um territorio encravado em Sergipe, Dous factos induzem-m~ a. esta segunda 
formando uma cut'Va que das cabeceiras do rio versão. 
Real se accentua prof•md:~.mente parao interior E' UUl. delles a ~esmaria das terras entre o 1•io 
da província ató quaa;i ãs biqueiras d;~. villa de Re~l e o Itapicurti concedida em 1613 pelo ca
Simão Dias, e da.bi pelo rumo de noroeste a pitão-mór ds Sergipe, Ama.ro da Cruz Porto 
terminar nns vertentes do Xingó. Ce1rrero, a Belchior Dias, o que mostra. a sua. 

Pat;a tornar d~fi.nitiv:l. a solllção, ao que pa- turisdicçao e a extensão <1'1. capitania até 
rece, provisoria do dacre to de :1843 o csclaJ·e- a.quelles loga.l'e s. 
cer c resolver as ouvidas pelo l1i.do de oeste, Outro facto .se lê nas M emDrias da Accioli 
fmmulei o seguinte projccto (lê): Cerqueira, o q_ual diz que no governo do coRda 

de Sabugosa foram ·creadas as vill2.s de· lnham. 
« A a'aembléa geral resolve : bupa, Itapicuru e Abbadia, as qu!r.es pertan
Art. 1. • A província de Sergipe limita-se c~ndo a. Sergipe foram depois in~orpora.dus á. 

com a. da Bahh pelo rio Reli.!, da foz às suas Bahia, á requeriment() doa povos. 
vertentes, e d:.,stas por uma n~ta ao nor\e, ull·a- · Não se sabe a data prêcisa dessa annexação, 
vesaando as serraa do João Grande, do Capitão mas é :facto historico, e dahi a. prova. de que 
e Negra nas cabeceir-.1s do rio Xingô e por antes della era esee territorio da comarca de 
este rio até á. sua foz no rio S. Francisco. Sergipe. 

Art. 2.o A freguezia do Coité, comprehen- Foss~ como fosse, certo é que em :fine do se-
dida ll(!S,es limites, :ficará annG1Lada. ao termo culo pll.ssado eram limites couhecidoa do aul da 
de Simão Diall, na ;.rovinci:J. de Se~gipe, ate coma.l'ca o rio Real. da. foz à.g cabeceiras. 
ulterio1· deliberação d:1 respectiva asserubléa ls~o se vê na M~moria sobre SergipfJ d'El-
provinei:ll Rei escripta em i808 por D. Marcos Antonio 

Art. 3.o Revogam-se as disposi'<ões em con- de Sou:r.ll, vigario que foi em Sergipe, na. Bahia, 
traria. l> · e bispo do Ms.r(l.nhiio, trab:llho que jazi;:. no 

Para. que a cama1·a. forme 0 seu juizo, e tcnhs Muzeu Britannico, de Lo:ndres, e ultimr.unente 
à commlssiro d~ <·statistica, a que requeiro adquirido pela pa.triotica iniciativa do me11 
seja. o project.o remcttido, base para o seu es- illustre comprovinciano e amigo, coronel An
tudo, faro i perfunctoriamente o hi•torico desse tonio José Fernandes de Barros. 
tcrritorio, e:xhibindo documentos que e~cla- De prQposito digo que era limite o rio Real 
rocem a. questão. da foz :i.s cabeceira~. porque em 1843 surgiu a. 
Attend~-me a cam~r.l. prGtenção da. Bahia. s~bra uma nesga ao norte 

deste rio comprehendida .c.a fregua.zia. da 
O territorio de Sergipe incorporado no d>~. Abbadia. 

Bahia pela doagão das 50 leguas de costa. e c tre D. Marcos de Souza reconhece o facto, mas 
a Bahia de Todos os Santos e o rio S. Fran- nega. a jurisdicção civil quando em 0 mesmo 
ci~co, feita por D. João III.a Fr:LDcisco Pereira trecho diz : « Da parte do sul tem o seu curso 
Coutinho em 1534, assim continuou, mesmo 0 Ariquitib1, Guararema, Mosaonunga, Sagui, 
quando devoluta :i corôa por morte do donata- diviso:rio entre afre!JUe:::ia dt~ Santa Lu:::ia e 
l'io, durante o governo de Thomé de Souza e Abbadia. Todos estes rios des::tguam no rio 
seus successores · Real, que e a linha divisorin. desta ca.pita-

Rro. f590, Cb.ristovão de B!lNos; governador nia . ., · 
interino da Bahia, indo de ordem do rei de Como se vê, :J.jurisdicção :pa.rochial dli.Abbadia. 
Hespanha combàter os· tupinambás e fra.nce- não excluia. a jurisdicção cJvil da comarca. 
zes, que devastavam as regiões do rio Real e Não e uovo que nma p:trochia tenha territorio . 
Ita.picurti, creou a capitania. do Sergip& d'El- em mais de uma. coma.rca. Ainda. hoje vê-se em . 
Rei, comprehendendo o territorio enLre o rio SeJ·gipe 0 1nesmo .facto, is.to é, parocbias com 
S. Franósco e o rio Ita.picurti ou o Inham- terri to rio em mais de um termo ou co~IU~rca. 
hupe, segundo affirma Accioli Cerqueira. em 
suas M emorias. O Sn.. Pa.\nó PJMENTEL : - Isto ti evidente. 

Seguin-se a invasão b.ollandeza., e após alla. O SR. Co~LBO E CAMPOS :-E tanto que a lei 
cerfos ma~nates de Sel"gipe, nlL expressão de de 6 de Março de f84f, crea.ndo uma fregnezia, 
Ayres do Casal, auxiliados dos armadores fran- · em que se compréhendia esse territorio de Abba
cezes, erigiram a. capitania em eslado indepen- dia, dispunha no art. i 0 : « Fica elevada :t fre
d ~nte, especie de republica, que durou 50 a. 60 . guei:ia. a. capalla do povoado do Espirito . Santo ; 
annos com limites pelo Itapicurú, segundo é sua divisão pelo slll serâ o rio Real que serve de 
tradição. divil;ão da. provincia.l> 
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Por decreto de 8 de Julho de 182Q, D. João VI 
elevou a provincia. a. capitania de Sergipe. 

Nito s~ndo Sergipe entlo o:~opita:o.ia, mna 
comal.'ca. com liw.ites diiferentes, pois que. a. ca
pitania. se estendia até o Ita.picur~ ou o InhaD;l--= 
bupe, dahi a. opinião do SGnador C:l.udido Mendes 
de q!le foram estes tambem os limites da pro~ 
vincia. . 

Despeita,.,.se a Bahia : a j uuta provisoria 
resolve e realita a conquí!ta: e annexaç.lo de 
Sergipe; as côrtss portuquezas approvam-lhe o 
violento procedimento, 

O príncipe regente, bem que não approva.sse, 
tod.avia por õUa carta de lei de 5 do Dezel'!lbro de 
1822 íez sentir ao governo da Bahia que exce
ptua.va de sun jurisdicçiio a comarca de Se1·gipe 
que ficava desmembrada e elevada a provincia. 

De tal arte, quando contemplada. Sergipe .na. 
diviflão das províncias, em 24 do Outubro de 
i82i, ficou entendido que os seus limitas · ao 
aut eram pelo rio Real. 

Eie, po~écn, que em i843 suscita-se a qucstii:o 
da parte da parochia de Abbadia. ao norte deste 
rio . 

O decreto n .' 323 de 23 de Setembro de 1343 
a resolveu neste.a termos : •.. c. Hei por bem ••• 
que a pa.rte da fregueúa. de Abbadia. na pro
vincía da. Bahia, qna passa além do rio Real, 
fique pertencendo á. província de Sergipe, ser
vindo o dito rio Real de linha divisor\:~. entre as 
dnas mencionadas províncias, emqns.nto pela 
assembléa gerallegistativa outra cousa mo fór 
determinada. • · 

Para que se fe.ça definitiva esta solução, ao 
I}UB parece, de cara.cter provisorio, compre
liendi no projecto a fix~ção dos li!J\Ítes da. pr~ 
vinc.hl. pelo. sul. . 

Agora a divisil:o pelo o~stc. 
Nesta parte a questM aaaume propor~ões 

graves, poia q~e versa sobre dezenas de legnas 
til'adBS ao territorio d·~ minha província. 

Jli. disse que niio pude colher o alvari. de 
i61l6, e que não se cJnhece a data da anne
xaç§.o do ter.ritorio ao snl do rio Real á. Bahia. 
E' por dados historicos que !l() conhecem estes 
factos, sem duvida rones. 

E' tambem p~loo dados acientificos e histori
cos, que se conhecem oa limites de oeste. 

Ha neste rumo dous pontos S:Jm contostaçtío : 
as vertentes do rio Real, no ·sul ; c o rio Xingó 
até sua.s ca.beceixa.s, ao norte. Delles fo.llnm 
todos os ge~graphos antigos e modernos ; e 
não os contestam as dua.s provinoias interes
sadas. 

Por dema.is, cito dous factos em prova de que 
eram estes pontos jà. conhecidos ao tempo da. 
crea.ção da co~r~. E, um de~tes:""":~. c reação 
do terl!lo do Le.garto (~ergip~). !> qu:~.l, S!!8'UD4!l 
.~ ~ffirmativa do D. Ma:rcos de ~ouza· ·em i 80S, 
se ~vidia. ~o de ~picur.ü (Bahia) ~té a.s cl\be- · 
ceiras do r1o Real na Barxa Grande do Jacurissi. 
o Lagarto foi termo em i698, dous annos 
det>ois da comarca. 

E! outro facto o tombo.mento judicia.l do 
morgàdo do Porto da Folha pelo ouvidor de Ser
gipe e111 1745, a. requerimento do so11 torceiro. 
a.dminiatrador, noto do instituidor do vinculo 
em terrM que lhe foram dad1111 0111 11csmari.a 
em principios do aeculo p11.1111udo. _ 

Noa n\).tos do tombamento se diz:-qne o mor
gado segue ao p.oen,te pelo rincho gra,nde Xingó 
atá suas cabeceiril.s, diyjdindo com terras da. 
Bahia. 

Donde Se ve quejà ~ 8.SS() tempo S..'lbia-,se di
vidir o Xingó as daas comarcas, e o confirma a 
jari ,~ição do ouvidor de Sergipe com:missio
nando e julgando o mencionado tomb.amento. 

Corno, porém, segue o rurno e~;~tr~ as vertcn
Le.s do rio Real ao sul e a.s do Xingó Minor te ! 
. .A,hi precisamente a questão, e consiste em 
saber: 11i segue o rumo por um:. rccta, ou si 
por uma cw.-va, como pretende a Bahia. 

Todos o,; documentos conhecid9s aflirma111, a 
primeira hypotheao. \lojamol- o: 

O Dr. J_ .M. Macedo, Oorographia.ào Bra.::i~, 
tra~ndo de Sergipe, diz: (!Confina . . • ao. so,l 
com a Bahia pelo rio Real •• • e a. .. oest.e aindA 
com a Bahia pelo ribeiro Xingó, e poL· uma 
recta que das cabeceiras do mesmo ribeiro va:i 
ás nascentes do rio Real.» 

Por igual, o senador Cl).ndido Mcude• : "' Sob 
a. :~.utol"idade de Ayres do Cazal em su:~o Ooro
graphia BYa.::ilica, e do Diccionario Geogra
phico de Milliet Saint Adolphe, tomamos o 
riacho Xingó a duas leguas da cachoeira de 
Paulo Affonso como limite occidenta.l, e d'abi 
traçamos uma·recta ás nascentes do rio Rea.J. " . 

Eis, logo á.s primeira.:~ investigações, cxç:l11id:1 
i» Umine a. pretendida. curva. 

Mas não a só isto. . 
Por que pontos pas la a. rec~a de que fallarn 

aquellea illustres geographos 1 São conhecidos 
esses pontos ? Q11~es elles ~ . 

Ou Milliet SainL Adolr>he: « V. Sergipe . .. 
ibi. •• p'3lo Xingo que lhe aerv·e de ex trem!\ 
com a B:~.hin ..• na direc~ã'l de ama Unha ido:Ü 
de monte e Lu monte desde este ultimo rio ate n 
Serra de Ita peroil. ~te. • · 

Q"ue montes ficam nesse. linha. 'i 
Dou a.Palavr& no meu. illus,rado com}'TOVin~ 

cia.no; o fnllecido Dr. Joaquim Jose de Oliveira, 
que estudou a fundo esta. q 11est!t0 de limites, 
percorrendo os Jogares, observando ~udo do 
-llt$U. Nio á um nomo ~·ulgar que cito; mas umo. 
i utelligencia: de prime ire. forc;.n, medico de r.ltos 
creditos, que óccupou com brilho import"nt~a 
cargos fiscaes merecendo· encomios uo oovero 
conselheiro Zacario.s de Góes e Vasconcellos. 

Em um trabalho seu inedito, de que me deu 
cópia a se a.eh& n 11 secretaria. do imperio, es
creveu o Dr. Joaquim de Oliveira : · · 

« Todas ns pe•sons que mora.m e conhecem 
palmo a palmo as serras e plunicies, que con
stituem os vastos sertões entre as cu.be-::eiras 
do r-io Real e ·a serra NegrS:, perto do :cio 
S. Francisco, ll.ffirmam que uma linha recta. 
tirad~ das vertentes do riacho Xin.gó pàrs. as 
do rio Real, passa necessariamente por cima 
da serra do Capitão e da de João Grande ... :. 

Si se mostrar~ Sr. presidente, que c\ p,eru 
Negra em cuja banda occidental nasce o Xingó 
e as s~rras do Cnpitiio e de Joii:o G~nde de
:moram em terr1torio de Sergipe, ter~se-á.'feito 
toda. a luz sobre a questão, 

Poia bem, Ayre3 do Ca.znl, Oorogro:phia 
Bra:ilica, tratando de SergipCl, diz: «Monte>.: . 
na pa.rte. occidental nota-se 11. seria. Negra pO\JCO 
auper1or IWI sena pla.nos contornos •.• :. 
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Senador Pompeu, compendio de geographia; « Ota, quasi tod~ essas fazendas, que 
« Sergipa. . . t!lm poucii.s serr,ls, as principae~ então pertenchm á comarca de Sergipe, em 
são; Itabaiana, Capunga, Capitão, Negra e o vista doa limites geographlcos, e segundo o 
pico de Cajahiba. " testemunho de homens de 80 a 90 annos, mo-

Quanto á set•ra. da João Grande, si. por menos udores e conhecedores daquelbs loea.lidades, 
importante não a mencionam os geographos, aos quaes oa.vi pessoalmente, são hoje consi~ 
existem documentos que a collo.camem Sergipe. deradas como pert~ncentes â Bahia, sem que 

D .. Marcos de Sonz:~- descreve a. extensão de se mostre a lei que autorizou, a autoridade 
Sergipe, de léste a oeste, assim: « Dilata-se que e.:ecutou, e o tell.1po em qua se effectuou 
desde as costas do mar até Massacari, mattas semelhante annenção. 
de Simão Dias e riacho Xingó. » ·,.Em minha. viagom ao sertão (que de pro-
Dellominam~se m:~.tta.s de Simão Dias os ter- posito a fiz passando por Simão Dias, Coité e 

renas a oeste da villa deste nome em Sergipe algumas fazendas circumvízinhas para. colher 
até o termo do Bom Conselho, na Bahia. informações na. propria loc3olidad.e da. questão) 

A lei de i de Feveroiro de 1835 creaildo a entre outras pessoas conversei com um velho 
freguezi-l de Simão Dias a oeste da do Lagarto, maior de 100 annos chamado Anacleto, resi
i~to é, n~s maltas de Simão Dias, deu áquella dente em Monte-S:mto, e que fora offi.cial de 
freguezi:1 os limites desta com o Bom Canse- justiça no Lagarto no tempo, segundo me 
lho, di~pondo no art. 1.«;,. ibi. .. e~eguindo disse, do governador da Ba.hla Manoel da. 
em rumo diteito atravessará a serra e irá vas- Cunha Meneze>, isto é de 1774 a. i779. 
aar « no cabeço de baixo da serra de l oila « Este velho referiu-me que, na qualidade de 
Grande e dah.i atravessando por cima a sr:rra official de jusnça,tizera citações ao finado capi
do Capitão. • .:. · . tão-mór Antonio Martins Fontes, que mor&v~~o em 

Si, pois, as se1·ras de Joii<J Grande, do Capitão sua fazenda Pé da Serra, distante de Simão 
e. Negra se a.cham em territorio :;ergipano, e Dias tres a quatro legua.s, isto é, muito além da 
na mesma confrontação das vertentes do rio Malhada Vermelha, chamadll hoje Coité, que se 
Real e Xingó, não é evidente, Sr. presidente, diz pertencer a Bahia. Referiu-me maia que 
que a divisio de Sergipe pelo oeste se fa.:.:; p::>r 0, moradores do povoado do Coite cass.va.m~se e 
um:i rec~ entre estes dous rios~ baptisavam seus :filhos n(l ca.pella de Simão 

Si esta rcct.1. vai de monte em monte, si Dias,então filial da. ft·eguezia ao Lagarto; e que 
estes :montes interpostos siío as senas meu~ a ~uetiça perseguia. os criminosos ate muito 
cionado.a, não e cla1'0 9-ue por estas serras corre alem daquelle povoado. . 
a linha. divisorb de mmha provinci;~.1 

Qa.iz verificar a. verdade destas factos: mas 
O quo póde haver de m:~is clAl'O? nio me íoi possi.vel J?Orq_ue n.em achei na par~ 
Sr. presidente, para. qu a provincia. da Bahia chio. do Lagarto o hvro de baptiemo daquelles 

tivesse direito ao tcrritorio entra !1-quella.s tempos, por ter~m ido para. o a.rchivo al'llhie~ 
a arras a ;~. curvD. para o intel'io1' da ruinhn. pro- piscopo.l, nem nos cartorios algum proces~o ou 
vincia, Càra mister a prove. plene. de que, den- devassa., inventario cu testamento, ou o quer 
tro dos-limites de Set•gipa, tem ella engastado que fosse qtte me prestnsn; porque, ao que me 
um torritot•io 1eu, e por outro lado a~licar o disseram, mios perversas fizeram dosappa.recer 
I!Íngulnr phenomeno da, nesse sea. supposto os autos de outras óra-8, lew.n.do de envolta 
tot·ritorio, possuir Sergipe ne onU.nencias iso~ com as provas do crime, çom o fntuJ-o dos or~ 
ladas daqucllaa sel'l'as. p~il~s,"os documentos prciosos; do nosso bom 

Antes d~a tn prova, que é impossival, não dtret to. ,. 
vin;;ará. o a eu dlr~ito. Em 1808 escreveu D. Me.t·cos de Souza. que 

Senhores, diz uma tratliç1o constante que a 0 termo do Lagarto se estendia. a oeste J?Or mais 
provinda de Sergipe a.ssim se dividia. sempre e de 12 Jegua.s até as ma.t~as de Simio DJas. 
teve a pose e das terrenos em litigio, em drM Em 1835, quando niio h:9.via. uotici~~o de tal 
passadas. 05 ouvidores da comarca e autori<!a- questão, a lei de i de· Fevereiro dava á :fre
des do termo do Lagarto exerceram jurisdição guezia de Simão Di.a.s 05 ml1l$mqs limites do 
na;quellas paragens. Lagarto com o Bom Conse~ho, isto é, a.s serras 

E si quanto ao Lagarto nii:o se póde .el:.hibir de João Grande e do ~pitão. . . 
documento por ter sido incendiado o seu carto- A lei de 1.5de Março de i850,~levando Simão 
rio, o Dr. Joaquim de Oliveii"a refere factos 4a Dias a -villa, deu-lhe os mesmos limites da. 
ouvido ria, e 4a justiça do Lagarto que provam fr~guezia., isto ê, por aquella.s serras ·que a 
essa j11risdição. di:videm.~om o.Bo!lLConselho, . 

Incluirei em meu diseurso a parte d~ su1 nar- Não sito porventura todos estes factos demon-
rativa. qo.e-diz: «Em 7 de Fevereiro de i798, atrativos da. JlOsse anterior de minha provincia, 
sendo governador aa·Bahia D. Fernando Jasô edo a.:nimQdeconsetval-a.~ . . . 
de Portugal e Castro. foi"am arrematadas em Entre ta.nto, cumpre dizel~, Sr. presidente, 
praça publics. ao Dr, Diogo Ribç,iro de Sa.nches infelizmente hoje o facto não corresponde ao 
a.sí•zenda.s de g~~do denominada!! Qneimaoia, direito ; a .possc materinl â. oivil. 
Paracatú, Tanque, sitio da Catinga, Es_pirito Lerei ;i 7amarn.o trecho de uma carta. da co. 

·Santo, Sitio, Queimada do riaeho Para:a.tti.,e~.,. r~nol ~os~ Zac:ma.s de Carvalho em. resposta 
as -quaes foram seque_stradas a Andre de Br!Lo ao p~éli.do,._,3lJ.e lhe :fiz, de um escr!pto ~eu, 
de Castro por ror este deixa.do. de -pagar n~s pubhead? e~ i86i,_ .sobre estD. qu~s~. -~. que 
devidos ter;npos a jmportancia .~~ .dizimos dã. ,foi o pt'~me)!'~ :bra4o-leyantaao Jl&. unprensa. 
éolftMCá. d.e S~rglp6 por ellG arrem.a.tad.os. oon,lte. a mvasao dá Balüa, 
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O coronel Za.ca.rias, homem sisudo, jâ seu· 
genari , :nascido em Simão Dias, onde Sêmpr3 
resid~u, invoC.'ldO pelos ~;resident&s da provinoia 
e Dr. Joa.quim de Oliveira, pelo partieubr 
conhecimento que tem da quGstão, ness:1. sua 
carta, da. qual para poupAr o tempo lerei só
mente um topieo, diz : 

< N& aaaencia. dos documentos que pos~ui, o 
. já niio ·estão em. meu poder, limito-me a fornecer 
a V. Ex. o impcrfeitG traçado constante do 
incluso papel, do qual poderá. conhecer a usul'
pação que s0ffre esta próvinc iD. pela da Bahia, 
pois,- sendo eerto que a. divisão entre as d~as 
províncias se faz da<> cabeceiras do rio Real 
seguindo uma lillha. reete. para. o :norte, atr ,,_ 
vessandó as serras· denominadM de João Grande 
e ·do Capitão at.é à barra do riacho Xingó, no 
rio S. Francisco; a Bahia, invadindo Sergipe, 
principia. os limites, a. seu modo, !llls ca
beceira.a do rio Rui, desce qua.si i O legua.s 
m:ngeando este rio em menor e maior distan
cia p l Til. dentro desta. provincia., apa.nhando 
na grande eur,·a o povoado da fregue~ia. do Coi
té, que distl uma legua d ';Sta villa. (Simão Di~s), 
a':lguindo a mesma cuna a.tê chegaJ" á barra. do 
Xingó, 1i08ndo assim esta província prejlldi
ca.d:\ no grande. territorio que lie:1. dentro da 
mesma cm·va.. ~ 

Eis aqui (mostrando) o mu.ppa: ou. o t!·a.çado ; 
é um tr;~,balho tosco, sem as regras da arte, 
II1&S que exprime a exactidão do fa.cto. · 

(O 'Sr . .RO!lolpko Dantas •·eoebe o mappa em 
mão do orador.) 

E' um traçado tosco, ma.s que C$tá de accórdo 
eoUl outros mappas. Veja-se o mapp:to do eeruul.or 
Candido Mendes, çmdo vem traçada a t·.~cta. on
\~ as ea.beceiras dos dous rios, fic&udo a. v illa 
de Simão Dias muito :~.bai~o, & léste. O mesmo 
ae vê do m.appa. do Sergipe, levnntado am i844 
pelo eoronel Bloon. 

O Dr. Joaquim de Oliveira fez ta.mbem um 
m.a.ppa da pa.rte occidental d" província que 
multo 95clafece, o qual S\l acha D& secret~~oria. 
do imper'io onde ha. tempos foi visto pelo meu 
eotnprovinciauo Dr. Tobi1111 Rabollo Leite, 
segando ha. dias me di ille. A commissão de 
eatatistiea. solicite-o pera o estudo da quostito. 

. O SB.. Pru:stD.B:l''1'1: : - Observo ao nobro de
putado ·que jà excedeu o tempo, e é prociso 
passar á pri!lleira parte da orde111 do dia. 

O Sa. Co:eLo:o E C.urPos :- Sei que tenho 
abusado · da tolerancia. de V. Ex. ; mas tenha 
paciencis. ; proelll'llrei litni.tar.ine. 

Pergn:ntar-se-â : como, sondo de Sergipe o 
t.JrritoJ.:io em litigio, se acha. a Bahi 1 aposs3.da ~ 

Como se operou. esS& transforroação 1 
N~ me resta . tamp:> pari desenvolver e~ te 

ponto; direi sómênte que o fa.eto leve origem em 
eircUllll!tancias t>articalares de infiuencia.s lo
caes, não intenC1onaee da Bahia, m:J.S de que 

« Então squells.s terras eram eobertl.s de mat~ 
t 18 v'ir.:;ens, onde ap3Dll8 tinha entrado algum 
m110hado d<>s 1-,nh:tdor"s da capella de Simlio 
Dias, ou a. f'ouce dos . pequenos .ltvra.dores de 
mandioca da !Yialbacla. Vermelha. 

« Existia. por aquel!es tempos em te~t·as doa 
indios do Coitê um potentado que, levando a 
ferro e fogo a popnlaçio dos arredoras,a~osaou
si de suas terras, to<nalldo-lhes ou destrumdo os 
titulos legitimas co.m que podia1n. provar a. sU& 
}lOsse e damiuio. · 

" Em seguida começou a distribuir as terras 
com aggregados de sua escolha e confiança, e 
assim Nali:zou de facto a pos~~ de todo o 
Coite. 

"Crescia, entret:Lnto, a população das rna.ttas, 
não só pela multiplicação das gerações loc::U.i
sadas, oomo pela popul.tção adventícia., qu.e, 
levada pela. noticia da uberdade daquelle solo e 
imp3llidl pelas seccas dos sertõa~ de Ge;::l
moabo, vinha pedir .tllrras áquelle qne se fe10 
então acNditar como clonode todas el.la.s. 

" Levado pelo inte~esse da v~nda d·}S nfol'a
men.los, e não menos pela conveniencia de ter 
força..' ~ sua disposição, aqualle senhor não se 
limitou sómente a dispor das te~l'as da ~x.tinct,~ 
aldêa, e foi entrando ãquem c além por outras 
de vizinboa fraco:;, que só tinham para lhe re-
sistir o \lom desejo de í~lla1· o o fraco recurso 
do queixar se, quando p:,rD. isto so lb.ea da.va, 
tempo. 

c Assim conseguiu tornar~se conhe~ido, tidc, 
havido e respeitado como senhor e possuidor de 
gra.nde pl\1' \.e das matt.."\S. de Simll.o Dias. 

« Entretanto por motivos intei~ll.rnent\l par~ 
ticul:J.res, e que nada tem com u. queab\o . ve~ 
tente, a.quolfe senhor rompeu suas relações de 
:1.miza.de com o então vig:u-io da. fL·egnezia. do 
Lagarto, na qunl se celebravam, ou na capelln. 
fili:l.l de Simiio Dias, todos os actos relativos :~.os 
bn.ptisam~ntos, casamentos e obitoJ. 

" Desde então, por conselho e o1·dem do 
senhor da terra, todos 0.11 seus aggregados e 
foreiros, isto ó ~ toda n. populaçã<l espalhada. nas 
terras do Coiló e seus · arredorea, começ.o11 n 
procurar a freguer.ia do Bom Conselho, cujo 
pa.rocho n:!o teve eserupulo de considerai-os 
seus fregue~s ••• 

" O quo se deu a pl'incivio na igrej~ deu-se 
depois no fó1·o ; e n~o houve quuUJ prote :~tasse 
porque havia entito entre u.s influencias do
mina.ntes no Lagarto o em Geren1oabo t!U 
communhão de ínteressea pe ;soaes, wl solida
riedade de r:ncios e fins que f >cil foi sopi l.a.r 
as queius de algum escrivão ou meirinho, de 
algum arrematante ou casaiollai'Ül de dhimo ;, 
que tivesse a. vellcidade de leva.nf.ar a voz 
contra os dominadorGs da quadra, . 

~U11: se_ quer aproveitar. . 
O Dr • .7oaq.uim Oliveira., cujo trabalho ncats. 

pll'te incluirei no meu discurso: !iacreven o se
guintu : 

"' üm do! motivos, geralmente sabido, que 
leVRva alguns infh:ientes a não reclamarem, c 
pelo ç.,ntrario a consenti rem ns posse illegal 
do terrilorío, era, como ainda hoje é, o fiear~m 
livr~ do pagamento do dizimo sobre a pró
ducl}io do ga.do da 8'1::1& f•~enda~, dizimo que a 
provin'cia do Sergipe cobra •l d e\ B~ia. não. 

ft No fim do 1eeulo ~o o no principio· do 
corrente ~is~i.t. Ainda. no.a ma\l.a.~ de Si!lll1o 
Di=!-! UIUII. aldh do indio1119 quo •o diziam donos 
d&1 Íêl'l'b do Coitée aeu& l!.l'~Otlla, 

• < Então nom a. provinch d• Bo.b.ut., n11m a de 
Sergipe 1~1nbro11-8~ '. do.quoUe ped~ço de terra, 
que fu bojo o ·objeeto da. quastão, porque 
nen'htunn quoi;tn. eubiu ao gov?rn'l, vi~to .~tia 
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nem os pai."ochos, nem r.,<;justi~~s de Get·emoabo 
e do La.gart J se incommodavam com o que po1• 
a.lli havia •.. 

" Assim cot·t·eram as causas até que, por 
occasião das eleições de 1856, dous irmãos po
derosos acharam-se em frente um do outro por 
se terem deSl vindo na. escolha do candidato a 
deputação gera.!. Um delles, mais frD.Co em 
numero de votantes, concebeu e executou o 
projecto de qualificar ou de considerar quali-
1ica.da toda a geração masculina adulta, apurada 
nas 25 a 30.000 almas espalhadas não só :w1s 
terras do Coité, pertencentes hqje p<Jr her<~.nça 
paterna a amigos e co-religionarios seus, 
como tambem em toda. e. e~tensão das mattas de 
Simão Dias. 

~~:Nenhum prot&sto, nenhuma queixa, ne
nh=a l'ealamação official :1ppa.receu contra. 
eate acto, atias.publico e notorio, do exercicio 
de um direito publico em jurisdicção alheia. 

q; Passa.ra.m-se os annos de i856 a 1861. Em 
1862, persuadido como estava, e ainda. estou, 
qne o povoado do Coité pertencia. a. esto. pro
víncia, t.êndo em \ista. a disposição do art. H 
do regulamento de 29 de Setembro de 1854, que 
manda l:l.nçar, pat·a pagamento da dacima 
u;-bana, as freguezias e pevoações que tiverem 
mais de 50 cass.s dentro do arruamento, tendo 
sido informado de que o povoado do Coitó 
tinha. em arruamento carca de 100 cazas, or
denei ao exactot• d:> Simão Dias q•Je procedesse 
11.0 lançamento da decima urbana naq111ellc po
vo:l.do. Satisfeita esta íorm:1lida.de e approvado 
o lanç llll~Dto pel!L thesournrh, mo.nd~i proce
der li cob~ança do imposto, o n~sta ocCt~sião 
communicou-mo o el:a.ctor que, indo a cobra.l-o, 
os habitantes do Coité rec::sart~m-se a pagai-o, 
pr~ta:!:tando que jâ o haviam pago á Bahin, a 
cuja provinch pertenciam .... 

Desta exposi~.:'lo se v a qual o tem po,s.s ea.usas, 
o modo, os meios e os fina cb usurpaçíi:o e oc
cupaçl!o do torritot•io d!ls mnttas de Simão Dias, 
o iguslmente a. razão do conilicto levantado 
entre ns autoridades fisea.es das dua.~ provin
cias.• 

Foi por t!ll motivo que pela pl'i1ueira vez 
al'rebenton a ~uestão nas regiões officiaes em 
1862. O p1•astdente da Bo.hia. reclama; o de 
Sergipe SU!IIenta ser desh pl·ovincia. o terri~ 
torio. 

A usemblêa provincial de Sergipe tem re
presentado por yezes ao govel'no impedal para 
que C'lsse a inva<ão da Bahia. 

Em seus rela.to!'ios varias presidentes têm 
tratado desta questão, demonstrt~ndo o bom di
reito de minha 11rovincia. Entre ouLros cito o re
J.atorio do Dr. Clncinato Pintodo.Silvaem i865, 
o qual, como filho da Bahia, não é suspeito. 

Em extenso capitulo om que trata da questão, 
depois de citar documentos, opiniões dos 
DJ:s. Joaquim de Oliveira, M~rtinh.o de Freitas 
Ga.rcez e coronel Zaca.1·hs, os confiicto.o e pc
ripeci·Js da-questão, conclue dizendo: < Essa 
divisão, porém, tem aido a eontimh a. ser inter
pretadil. de accõrdo com n. vontade e inter~ss~s 
da.qu:Jlles que não desejam ser alcan~.ados pel(\ 
acção da justiça, da. qua.l zombam impunemente, 

V, UI.-62 

e de outros que, para se eximirem ao p:iga
:llento de impostos legalmente estabalccidoa, 
varbru de l'esidencin. sernpt·o que 'ta cü·cumste.n-
cias o rechma.m. " · 

Niro coucluirai sem mencionar os ex-d~pu
tados J. J. Bllrhosa. de Oliveit·a e P. Leão Vel
lo ;o, os quaes, bahianos como o~ mais bahianos, 
não obsta.nte prestaJ·am suas assignaturas r.o 
mo.llogrado projecto de 1857. 

Porque ~ Ha quem acredite· terem procedido 
por benevolencia para com a minha província ~ 

O Sa. PRAJJo PmENTEL: -E' porque reconhe
ceram a. justiça. 

O SR. Coi!LHO E CAM:>Os;-Sem duvida. O 
Df. Leão Vello.so, principalmente, fez o tiroci
mo de sua vida publica e1n Sergipe, involveu-se 
em muitas de suas questões, conhecia-a assaz. 

A com missão de est~tistica. tem no conselheiro 
Leão Velloso uma excellente fonte de infor
maçõe.>. S. Ex., hoje sena.dot· e conselheiro da. 
corôa, não tem por que ajuizar diver:sameute de 
quando de ~mtado, . 

s~. p~eõidente, ha quem dig,t que, a.pazar do 
bom direito de minha. província, não pàde ser 
duvidoso o resultado do projec\o, attenta a força 
nutllGrica. e o prestigio da deputação ba.hiana.. 

(Protestos da deputação de' Bahia.) 

Mas, senhores, em nom.2 da holll',lda depu
b.ção d~ Bahia, cu protesto contra isto. (Apoia
dDs.) ReMnhecendo, a.ppla.11dindo o s~u ulto 
patriotismo, primeiro elemento da granncz:~. de 
sul plovincia, eu não creio que a nobre paixão 
do seu p:~.triotismo seja incomp:ttivel com o 
espi rito de j llStiçct, que mais a eleva e nobi
lita.. 

A illustt'adJ. dep.ut.t~ãe da Bahia Iam b:tStante 
perspicacia para comprchetlder que não ó por 
netos vex:\torios que so entretêm as boas rota
ções entre as provineias. 
· Não 6 pOl' leis, como css:1 q ué fez a· assemblé:1. 
de sua. provincia, t:l.:~Ando em i$200 a arNba. de 
assuclr importado, e porto.nto o assucat• de 
Sergipo, não ó por leis bes que a Bahia ha. de 
prosp~ro.r e engrandecer. (Apoiados.) · 

0 SR. RODOLPHO D.uTI.AS :- 0 presidento da 
Ba.hi1 não sanccionon es;a lei, e prestou um 
gr,1nde s:rvi~.o. 

O SR. CoELao E CA.31l'OS :-Não é timbsm re
duzindo sem justiçl o jà. reduzido territorio de 
minhll. provincia, que a Ba.his. h\\ de s~r ms.ior 
do que é. tApoiados.) · 

Não. A nobre representação da Bahia tem. o, 
e:templo na. distincta · deputação de Alagoas, 
que em boa paz e com vantagem para ambas 
a.s p1•ovincias resolve.u a questão de limit(ls 
entre a su;~. e a minha provmcb. 

A ~rim 3Íra condiçã:o para ser-se. grande e 
forte e :t justiça. A nobre deputação da Bahia, 
eu me conven~, ha. de ser justa. 

Afinal a cama.rn., Sr. presidente, que nl:) 
roprcscnta simplesmente a Bah~a ot~ Sergipe, 
m:l.S a grande patria br.1zileira, ha de procede~ 
com is•~nção, reconhecendo o direitQ a qnem o 
tiver. {Apoiados; m.~ito be»~.) 
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Vem á mesa, é lido e remettido á commi~o protouçlio ao throno de Hespanba por um pr~-
de estatística o seguinte cipo .to H~hnu1.01larn. Jnlgo ter comprobendido 

Projcoto 

1882- N, i96 

~ BESS:i:O 

A aasembléa geral resoh·e : 
.Art. 1.0 A pt'Ovit~cia de Sergipe lim\la-se 

com a da. Bahia pelo r io Real, da foz ás suns 
v~rtentcs, e destas, por ttma rect:t no norto, 
atravassando ::>B ser tas de João G~ande , do C:\
pitão e Negra nas vertentes r;lo rio Xingó, e por 
este até a sua foz no rioS. F ranc.isco. 

Art. 2.0 A .freguezia do Coile, compre
hendida nes tes limites, 1icar!i anne:s::J.da ao 
ttmilo de Simão Dias, na provincia de Sergipe, 
ató ulterior delib~~o da respectiva assem
bléa provincial. 
· Art. 3.• Revogam-se ns disposições em con

trnrio. 
Cama.r(l. dos deputados, 1:1 de Agosh de i882. 

-J. L. Coelho c Campos .- Pra.<lo PimMtc~. 
- Barao da. Estcr.ncia.- Gemi:niano B. O. 
Góes . · 

ORDEM DO DIA 

O !IOU•Sliii'\11\0 tl:!.•lUGllC distincto BeMa.dor. Já.
ma.is nn~.Uo nlgurnn, por ([U2stões insi.gttift
cantos, po .. m om nrmns c provoca conllic tos. 

~fio ora. BOlllenos to questão do Sllccessilo da. 
He~panhn ; 1na.a olln tinha. sido liquidada, e 
t>ordidu ronlmonto 'l importa.ncia, logo nas.pri
muit•ns Gxplie~><;õ~~ do t•ei Guilherme ; porem o 
•1uo ltwinuo fundo, não et•a simplesmen.;e csea. 
r1ucst:!o, mns o nntagoni5tuO d·) duas t.ul.çoes, s.s 
aqpir:t.\'.Uos da. Pl'nssia con~rnriadas de frente 
tdn p .. Jiticn da F!·a.nç~> . (Apaiados .) 

Or.•, Sr. IJI'CSidente, rp>.al é n nossa situação 
no Rio ,l:\ Pr:\l;~. desde que :findou !1. gu~rra do 
Par:lguo.y~ As •tuest\íOII ~n:~scem: ora e a. e10.
tea~11o yuo eleve ter o terri tor io nmbi~ionado no 
Ch:t.co ; ora o tro.tntlo com o venctdo, etc ., 
eto. . 

Ess:rs 'l 'lC•tõos continuas, que surg~m c .se 
dissipn.m, dovcr :i. sobro ellas o governo tmperuü 
feclu•r o S· olhos, considerak1.s superficialmente, 
n?to onL!'nr no :un tg'l\ e a,oeits.r a occasião que 
aq tt"lloa po~os suppuzerem oppor~unll para 
t'•!SCll \' ol-n~ 'I 

Con.~inúa. 
throno. 

Sr. p roHidonte, t.emos no Rio da Prata. uma 
puliLic:\ conhocid:1.. t ão ra7.oavel, tão digna de 
louvou:· 11 quo pocle~os ~roc}o.m~ll-o. ó. f,\ce de 
totlo u mrrudo . (.4potados .) E a hvra naveg-a.çlio 
do~ rios o u independencia de todos ,a.q, uolles 

a discussão da resposta :i fulb do Est •do~, . · 

(Entra no r ecinto o Sr . p •·esideute do con
selho.) 

Qunnto tl n:n·c~<\Ção dos rio3 e uma caúsà 
~Vnipl\thil~tl. fJil<l tomos def~ndido a tem consti
tttid•• 11••11'1\tl'O a politica dQ im?eri ' • tendo uós 
:t nt1.o nd nu,:sns t•ios interiures ' em solicitação 

O Sr. F. Belizar io ; - Sr. pt·{)si- do pt1Í1. ttl;.: turt c~tranb.o. 
dente, vou occn par-me I)S:Jcci:üm·nte ele llll\ rr OR~·· um:t qucstlo de que ped.~ UNS abrir. 
ponto C[UB se tomou o:1ri.2'ntorio em tod~s os tuão 7 N~o . Só pela nav ·gação do P~ata po· 
diseursos dos illustl'cs oradores qu a m~ proco- tl ·moK cito ~:•r tis 110~8118 rewo~s provincias do 
deram, mas de qu~ tl'àbrnm fug:itiv:lr,leat~ : ccnlru: Íl n.•tucllc 0 unico c:~.rninho qua elbs. 
r afiro·me às r1uestões intcrnacionaes, on ruai< têm ~01 11 0 Imllcrio 0 com 0 exter ior. 
pa.rticularmen~e aos noss()S n e;;ocios no Hio d.o Conw c:m •Ottuoncin desta poiiLica., Sr . presi-
Prab · 1 · da nto, dof••11domo. o 'lq_u.ili' •r io, ou a.nt 6 a. in-

O te egr-.1.pho nos tem a.nuanciado •tu~ a. d •t.andoncb .. .,utonomlttde di~ereut~s Estados 
questão das Missões s~ acha em via d:l solução ri ' •"h•inhoa. 
diplomatica a 11u e n. R.'lpuhlica Ar.g-cntina pa- O r!'., 8 •n1\0I'C&, r.no 1\n. nenhums. polhica mais 
rece disposta a propor o arbitramen to. Não dis-· honros<~. lllniN,lignn 0 . u:ua nação livre do l[ue 
cuto s e o governo deve ac"Íbl-o, ou s .~. ··st.'\n lo essa ,1c dr·fontl••r· a liberdade 8 a in tegrid tde de 
a. <tuest.ão de di'l'eil.o l iquidad:\ em tratados an- outras naçuos mni~ fr:tcn.s. (Apo;ados.) E' a po-
ter iores, r e >ta agor:t apenas um reconh~ci.:n-~nto d I 
de facto . Espero, entret onto, •tue 0 gov '!.'DO litic·t l'(llO tom foit•J n h·mra >\ ngl<l.~srra ueste 
resolverá. qualquer duvida com :J.Oimo largo ·o · seculo. 
concíliad:ll". O Sn.. An"':S90 C&L$0 Ju~toR dâ um ~parte . 

E' para admirar que nesta par to d:t AmP.rica o Sn. F." Bra;,tsAnto :- Peço ao nobre de
duas nações, dis?'Jndo •lo ,.a~to t-,rrito:·il>, n:~. put:\do 0 oJ~e 1uio d~ niio me d?.avi H'; nlio de
maior parte incutto, ]'O~~am dispubr c0m a$ se.io alon ·~ar e;te debato, porque sei que ha 
arlllas na• mãos, consumi!• gros os cabelacs e a in~e·resse em.enc)rral-o. 
-vida. de seus concida.;lãos pela posse da t~rras, 
talvez, innteis. - O Sa. AF~'O:s.so CELso Juz.:;:oa: - Peço des-

E' precíso, pcis, e::~:aminar bem no fundo culpa ; não o interNmperei. mais. . . 
destas questões, qne appo.recem e desapparecem O Sa. F. B:tt.IsAnro:- Não é por:!a e me · 
existe alguma de earncter per~nente, uma re- encommode, mas sim 11orque, tomando em coa
validade séria, u m ::~utag-oni.•mo real 'lUe d\:- sideração os :J.]iartes, alon.~<lrei o debate. 
vide as d~ nações e deva ser enca.rado eni Quanto á R~public:~. rh ParAgtlll.y aoff'rem::~s a. 
toda a sua. ex.tensao e r esolvido dr:~ f1ua1<1uer I cJns~qu~ncia dos nossJs err os. Estava nos Íll
modo. . . t~ress~s do Bril.zil roantel~a forte . e indepen• 

Um illustre senador observou quco.muilas I dente . Ent~tnnt1, nó~ s. anir1ui.1Limos. 
vezes pequenas questõe3 dão log-ar a g r3».;los Nü. , dcsojo ron~vn.r discussües que se- acham 
contendaS internacionaes, e citou o caso da e:s:tinetas, o11 a.o manos n.rnort.ecidaa ; mas .iul~ 
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go-mo feliz p::rq17e, na pri~eira_ vez que ti v~ 1 nos despotns que domin:wam os differentes 
entrada neste rec1nto c c~~u1 a mmha voz at1u1 .

1 
Est~dos da Peninsula. A unificação d" All~

pera ~ondemnal" ~ssa poht1ca. . .. . manha S') ufigura.va certamente uma n~cessi-
CrelO, .Sr. I?resld·mto, qun fo1 a pr1me1ra -voz dade naeional, cresci& e avultava pela c&ntra-

contra a ~o~ntmuação ~aquclla ~uerra. riedade que encont~::wa na politica estrangeira 
-~s pos1çoes tem. var1ado mmto naquellas re- representada p~los interesse;; d!L França. 

~poes. S 'd t · ~ d B 'l 
A Repuhlica Arg-rmtina. que ajudamos a - r. presl en e, a sltuaçao o razl em rel~-

sahii.- das convulsõ.,s intc1·n·as, das suas lutas çao ao Ut·~~uay, tom alguuspontos de an!tlogla. 
civis, 11ela destruição do maior de,o;pota que alli creom. ~~lp~lid tlT~a ~u~ tem segutdo a Inglaterra, a 
d · · t • 1 da d <> - 18-9 spyt o a urqma. Jmln'JU. 1s o e, pe a que e •wso.s am :>~, A T · · t · · h' 
tem e:mÍ.inhado numa senda de pr<•speridad~ urqula _cs a sempre pte&te_s a ca lr, () a 
nota.vel e digna de applauso. ruglater~a, nao pode~do c_ons_entu- qu_e naquel-

Pa.recia áquelles que no Brazil attendcm para das p_:raoens pre~omlne soa .tnfiueuct::J. d_e uma 
üstes no"'oCÍos que esta mesma prosperidade a_s .,randes naçoes, a Austna ou a Russla, de
era um penbo; d~ paz e seg-urança. D~sdc cluc S~Ja cons~rrar o statt~ quo, que lhe é convc
al!u~lla n[l.çlío não estivesse sujeita às pertur- ~l.cllte Illl:<J.ue:b.. parte dll. Europa, .onde t_om 
h •çõos de ambições politicas anarchicas, desde :i 1uannd~s mtere>;~~a, e onf.~ deve entar !!' m
qu1J cntrotl 0 "l"l'ndo elemento estra.n"·eiro e ~ e .cut~ exclusiva dos Vlllmhos dessc pa1z em 

" "' . o ' lH1u1daçao. cr!lou a aortuna ~ a n'!ueza, porque, como se Se ·· 1 ~ 
~a.lJ~, a rcpublica Arg-entina està hoje no mundo f .

1 
me P.ert~ut em uma ~~mparaçELo ~tm pouco 

llO te~c·;iro logar dos p aizes do gra nde immi- a.m1 a r ' djret que a P0~lttea da lng,atern. se 
g-rD.çlío, sendo o primeiro os Estados-Unidos e o pode comparar ao procedimento do homem que, 
~Ggundo a Australia. -vendo umo. parede desmoro_nar-se, puz~sse ~s 

Et·a natural, digo, que e.ste mesmo deseli- hom_bros pars._ escoral-a e nao pudesse Jam:ns 
votvimento interior, o grande valor que ad- aff3.~tar:se, pots, no momento ~mque ~ fu:~e 
q ui.ri u parto dos productos da sua industria pas-. a c~nstr a~~uo com ccrte~a ter~a de cahu·. Eis :t 
tortl e os vadados generos de cultura fo.~s~m r_;:z~o ~)Ol que a_ Inglaterra est~ sempre ~le~ta, 
mua gars.ntia <le estabilidad~ c de ordem !1:>- >l~lante, obrig-adll; ao~ ma.~or~s sacrlficlOs, 
quelh região. pots su.stenla. uma Sl~a.çao artific1al, um esta.do 

Entretanto, senhores, desaa situação t~.lguma~ precarro que não _po~e perman~cer, mas q~e 
im<1.gina.ções ardentes têm tirado motivo para ella se acostumao.,~ nao poder dispensar e na.? 
nos jul <>aram fracos c auppór 0 imperio menos t?m a coragem dG resolver de uma. v e:~; c defim-
a.pto pa.;'a supportsr qualqum· choque. tlvamente. 

Sr. pr~sidente, comquanto no Braúl exista 1\fa$, senhores, ha alli um~~. difforença. Não 
ainda uma grande questão social a resolver, de- quero compn.ra.r uma nação amerie3-na e nova 
vemos ~sperar que a vantagem q11e temos do com uma naçlio velha e que é aceusada de 
população, de estal>ilidade e d~ r~cursos nos gr~ndes defei tos ; entretanto é verdade . que 
mantJl'á s~mpre s ~g-ut•os. tranquillos e íirmes naquelle povo ottomano ha uma grande força 
nos nossos direitos, sem vacill:!.ções, como tam· de vitalidade, ha um um grande espirito de 
bem sem jactancia, (Apoiados; muito bem.) · nacionalídade, de que tem. dado freqnentes pro-

Com o Estado Oriental a ques~ão é differento. vas, e o.ind~t ultimamente, nos campos de 
Na mesma occasiao em que cahio o poder de batalha. (•ipoiados). 
Rosas, tamhem alU cahia a tyrannia de Oribe Quanto ao nosso visinho a sittuação ó diff&
pelo concurso do Bra.zil; mas, senhor3s, aquollo t·ente : parece qua esta intervenção do 
paiz, tão bem fadado pela natureza, não tem Brazil, este des~jo de conservai-o, que cí o 
podido gozar de paz e desevolver-se. A sua · mais confessa vel , que é o mais honroso para nós 
mesm:~. independencia n5o é comprehendida, e para o nosso desinteresse, não é alli reca
!leru apreci:l.da pelos P~?prios nacionaes a quem bido como devera ser, que a protecção que lhe 
1n tercssa, ' ó cl:l.do. se apre~enta como obstaeulo á sua esta-

Parece que, oppondo-no> :i sua absorpçlío, oilidade e garantia. 
somos obstaoulo :i. segurança e a tranqu illidade 
que ellcs procuram e desejam! Ha naquelh nação dous pontos a qua se deve 

Sr. presidente, qu~ndo nos propômos, com) bem Mtender, isto 6, a composição da campa
estrangeiros, a irupeilir uma 1,olitica r1ue 011tros nh:>. o a d:t cidade de :Mont;vidéo; êm um do
povos têm em vista, é neccss;~.rio que refiicta- mina o clomento brazileiro, em outro domi.nu. o 
mos bom se 0 que v:unos impedir ci util para elemento port~nho, propriamente -nacional, se· 
ell(}S como accrescimo de força e poderio, e se assim me posso exprimir, mais político e tur
corJ•esponde às sua.s necessidades reaes e im-. bulento. 
pr~scindiveis, ou se lhes serã. antes um peso. E' inqucstionavel que a Republica ArgentillJI. 
Tambem é necesso.rio reflectir so o obstaculo proset;ue o fito de fazer daquelles Estados uma 
que otforccc o estrangeiro não é antes incen- só n~o;:.ão; que ella precisa para. si do :magni1ico 
ttio para o fim qu1 elles tem em vist:.. porto da cidade <le Montevidéo. Eis por que, 

Lembro :i ca2a os factos tiio notaveis da ro- quando.Gntro no ama.go, no fundo desta. questão, 
litica modern:1 da. Europn., as questõe.;, da Italià v~jo um principio d~ ·antagonismo, um prin.
e da. Allemanha.. Ag aspirações da ltalia não c i pio de ri\'llliJ:da, que não está somente 
teri:Io tal voz amadur-ecido tão cedo se a politica. nessas questões passageiras, que se leva.ntam ê 
nacional defendidrL pelo Piemonte não fosse se desfazem . todos os dias. Deverà o governo 
estimulada pêia oppoBição· da Austria apoiada imperial consarv~nos nestas incertezas ~ 
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E' posi.vel que estejamos todos os dins, ora 
na ·e:s:treiii& confiança, or:. u~ descon.ftanç~ e 
nos sobre-sa.ltos, arma-ndo-nos repentia:t roeu t Cl 

fazendo armamen~':>s inconsiderados, porque 
são feitos sob n pressão da.s necessidades do 
momento, para depois nos entrega-rmos de novo 
à jnteira. cOII.tiança, d~sarma.rmo-nos, c dispor 
os elementos de defesa. qne adquirimos? (AiJoia
àos.) 

Senhores, nôs, na America., t inhl\tnos uma. 
grande vantag~m : possn\ndo um estenso p3.iz, 
ainda em grs.nd'l tmrte inculto e i.nc~plornd&, 
as rivalidades da. Euroj_la. nos era.m d(!SCOnhc
cidas, não estavl\mos m.s condições da.quella.s 
nações quo llrecisam viver permanentemente 
armadas para se defendo;·, viviamos isentos 
dests.s preoecupa.ções . 

Mas hoje, Sr . prasidente, as causas mudtí.
ram; e quando nós e a republica. argan tin.~ fa
zemos asfo~ços para. attr~hir popula~ão estra.nh'!., 
quando prlJ!luramo3 chamo. r c~pitaes europeus, 
de•per.ii~amos os no5103 <:3-pitaes e 3. nossa po
pul:>ção para a. c.onseeução de um fim que 
deve e pôde s~r r~<;ol vi do de outra maneira. 

Eis, pois, Sr. presidente ~ara o CJUe invoco a. 
atten,lto do governo : <i prectso que não se deixe 

. enlevar- fl~lJ dess.ppar~cimcnt~ dessa !iUGStão, 
de m01u-;nt1, que se :figUl'a.vo. a. ultima ; é 11i:-e
.ciso que ello enlre mais no fundo da questão e 
de urua. vez procure resolvei-a. de maneir a. eon
"Teniante, o quanto possivel, definitiva.. 

Não poderei acons~lh"a.r utru~. politica nem 
de grandes nrmo.mentos ou de paz ·arroada, 
nem de intein ~onfia.nç!\. Neste ponto aceito 
a declaração do governo, e só desejarei que 
elle cumpra a saa missão tal qual prometteu. 

Attendi ss discu$s5es que houve em rela
ção no nosso armament!>, a 'lui e na ·Outra ca
sa do parlamento. Segundo- a. opinião e posi
ção de cada orador, queria-se dar nu~is im
portancia. ora à part2 u:~.v&l, ora. á. parte pu-
ramente terrestre. · · 

Toda.s e~tas duas quesLões , porem , estão 
p4ro. nôs aubordinadaa ás nossas necessidades. 
E' preci~o vêl-as b~m, parto que não se el!:Ce
da o :fim que se tem em vista. 

Houve oulr·ora. grande illuaão a respeito dos 
armamento3 navaw : as grandes nàos, que fa
ziam fluctuar as flam.ulas aa.cionaes em p:J.izes 
estrangeiros, em todos os mares, fs.llavam á 
iiDagínação dos povos ; parecia. tambem que 
lutat· ao m1amo templ con tra os homens e 
contra o oceano eleva.va o espirito ·dos l)()V03, 
e elles se ent~ega.vnm de ho11. vontade a t~das 
:~s dupez:LS l' ar:l- possuir fortes ar.madas . 

Mas as gu~rrss moderna~ •• • e e1:1 digo mo
der~~e~s, V_. E~. desculpe, mas é urna illasão 
•1uc :..lguns commettem, pois que t~das as 
guerra~ têm mostrado quant> es&.j J.!Oder e fraco, 
~ estã· h,j.~ bem averigu:t.do que cada nação 
deve hr a parte de força uaval que é n.cccs
P.O,ria, que é in:lie-9-da pda l'Osiçito que occu!~ 
no mundo, pelo NPCl que tem de representar, 
(! nada. mais. (Apoiados.) . 
. E'_ bem cls.~ o nosso. papel e aa ncmu ne
cessidades~ não devemos medir as nossas forç:>a 
tta.;'ael! pela. extensão ·das nos3as coet:.s. Si 
«;sim fo~ll1 llã.b ln•a a lng-~terra que devia ter 
a; maior e-6q_'lladra; mas. serião outros paizea do 

mundo ; e se ol.la. tem á, como ou disse, pelo 
pa.t~el <}UC teUl de reprasentaJ.· com o seu vasto 
imperio colonial. 
Ba~ta-nos para 'lua estejamos a salro de 

'lunlq~e~ ameaça, qu o tenh:tmos ~11en2s alg~xna 
super1ondads sobre os ·nossos vu1uhos ; e 1~so 
nos é facil, não · para a~ca.l-os ~ levar-lhes a 
gue~ra., porque não temos este mteresse, mas 
para. defender-nos quando preciso. (Apoiados .) 
O exercito está nas mesmas condições. 

Dei e. attenção que devia às ophrlões doa 
illustres representantes da provincia do Rio 
Grande do Snl, q :e se declararam os m ais in
teressados n:!&t:\ questão, mas peço des~ulpa â 
camar.l para et'littir al~ru=s opiniõe:s, q a.~ 
muitas vezes o nosso pa.~riottsmo leva. a calar • 

Ha uma Ulu.sã.o sobre as guerras da. America.. 
Q14~do reflectimos na. guerrJ. do P~r~gua.y, n o 
quanto elh no~ custou, no heroismo que· desen
volvemos, nas vidas que perdemos, nas forças 
que pre~isamos empregar, ima.g~naroos quo QS 

preparat1vm da g-utlrra qu~ possu1a o Paragtu~y 
eram eollossa.es; mas as principaes difficul
dades consistiram nas grnndes extensões, no 
deserto, nos b1nhados, nas immeusas distancias 
em que :\s operações foram feitas • . 

E, Sr. pl."Jsident~ , em rala.ção á illu~ão quo 
temos, cito a.indo. uma. opinião que li no dis
curso de um d )s m&is illustres estadistas, c1ae 
ha pouco occupou a prcsidencia. di> CJnselho ; 
elle suppõe que, sem a b.ltalha de Riachuelo, 
era possível <1uo ·a insignificante armada do 
Pat•agtu~oy viessa in~ulta.r as nossas C()Sta.s! 
. Senh0res, nio (j. uero diminuir em nadt\ as 
glorias nacionaes ; Mho que, mesmJ na.quillo 
r1ue tem d:! l'.!genda, ha. alguma conveniencia. 
em conservai-as. . . 

Porém a g~ande diffi.culdade daqnelle bri
lhante feito, tão che1o de heroismo, proveio 
mais daa ba.rra.ncas fortificadas do que dos pg
(tuenos vazos d~ guerra. do Paragua,Y. 

Outro ponto que nos preoccupa. e a. itrvnslío 
da. nossa provincia do Rio Grande do Sul. 

E shmos a~ostum:~dos, felizmente, e. não ver 
o estra.ug-eiro pi~a.r o solo da noWl- po.tria e aup
pomos qne o simples facto de fazel--o é um 
desdouro. · ·. 

Mas nenhuma. nação do mundo all!lim o Lem 
considerado. E a. ultima vez quo o nosso t~rri
tOrio foi inv:~.dido (refiro-me à g-qerl'a com o 
Paraguay), quando uma. colurnna- desse exer• 
cito, sob o conun:tndo do t~nente-coronel Esti
garribia, penetroa na. provincia. do Rio Brande, 
\oi.ruos o resultado dessa nul. operllção, porque 
o resultado sob o ponto de vista militar foi 
compbto: colhemos toda colulllD.a inimiga. 
(apartes àa deputação ri<>-grandanse.} 

Por m11s que nos armemo3, Sr . presidente, 
temos meios de evitar que alguns esqaadrões . 
de cavalb.ria possam incol!llllodsr a nossa. froa
teira 1 (Aparte~ ~ m.esma deputaçl!o.) 

E·· uma illusãóque tém os illustres upresen
~ntes da.quep.a prôvincia, .que o _seu potrio
tismo, o rece1o de perturbaçã~ e de mcommodos 
para. aquellas popnlações thes desii<lrta, mas 
s~b o ponto ~o vista militar, o reesio e até 
certo pont0 infu.ndo.d.o. (Ap~rtes.) 

Não é possível quo columna> volantes possam 
fazer mate~~ tão grave!!, e p~netrar até o ce.ntro 
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da prJvincia. Nem os nosso< provav~ts tnum
g-os possuem grandes exercité>s pa,•a os .'\'l'S.ndes 
feitos r1ue se imaginam (.4.pal"tes da cteputaçao 
riograndense.) . 

Declaro quo ainda. que p,-aticassemos o qo.13 
os nobres deputadog aconselham, de ter de per
mauencia. numeroso · cx~rcito naquella~ para
gens, estes males de que fallam, e são na ver
dade sérios, não se portariam totalment2 evitar, 
não have~ia. meio eflicaz de defende L' fronte i. :-.s 
Uo grandes e tão completamente aber~. 
(Apoiados e apal"tes.) 

E' certamente necessario que tenhamos um 
exercito bJm disciplinado, moralisado e perf0i
tnmente annado, mas é preciso tambeul ' iu~ o 
governo preste tt sus. allenção para que tenh::~.
mos e:J:er"citos effectivos e nãosô~en:te nos map-
pa.s dos commandantes da fronteira, como por 
.vezes tem acontecido. . 

Um illustre representante da nação observou 
que nas guerras os exerci tos eram muitas ve7.e~ 
victimas da incapacidade dos genero.e~, m~is 
(regu.e::es do -paç3 do que homens competsntes! 

Essas numet·osos e:xercitos . que se mantém 
em innação nas f~onteiras, são tam.bem suc
ceptiveis de tornarem-se relaxados, e frequen
temen~ encoutra.m p~etendidos patriotas qo.e 
os exploram em vantagem propria. (Apartes da 
deputaçãr> rir> grandense.) 

NolO que contra.rio os nobres deputados do 
Rio G~a.nde do ~ul. Faço perfeitamente justiç<t. 
á causa sympn.thica dos nobre> deputados e á 
sua posição naquella parte do Imperio; m:ts lli 
por isso julgo.m-se com o direito de int~rvirem 
nesta questão, hão de permittir quo lhes diga 
que esse direito caber a nós todos como repr.C'
senhntes da n:J.ção (apoiados), cabe tarnb •m a. 
mim como rept·esentaute do Rio de Janeiro. 
(Apoiados e apartes,) . 

Na verdade, Sr. prasidnte, si a. provineia. do 
Rio Granda do Sul é a prilueira: a soffrilr o em
bate de qualquer luta externa, os nol)l~Cs depu· 
ta.tlos <levem lembra!.'-SJ) elo que esta pequena 
prorincia do Rio de J ,(neiro, c1ue mal se vê no 
grande mappa do Br;zil, é a c1ue ha de eoffr~r 
permanentemente os elfeíto; de uma má. politic:t 
nesta clllestão (apartes), porque é a ~lle cou· 
corre. com a meta<liJ das rentlas puoltcas, é a 
que principn.lmcnte sustenta o peso <leste gt-anlic 
paiz. · 

O Sa.. CA~Al\Go :-Mas não é questão de di
nhrcliro, é questão de sa.ugue. 

o Sa •. ANDRADE FrGlJllm.~ : -São am ho.s as 
causas. 

O Sa. C.ULI.RGO : - O dinheiro não vale 
nada.. 

O SR. AxoRAl.lE FtGIJEIRa : -Faç1m a guer
ra. sem dinheiro. 

O Ss.. C.uunGO : -A questão é de sa.ngue, 
são a.s vidas dos nossos patricios. 

O SR. Al-1>RA»E FIGUEIRA : - Nós tambem 
. àerramamos o nosso sangue na guerr.\ do Pa. 
i'agu::~y. (H a outros apartcs. O l'h·, presidente 
reclama aUCttção, tangcntlo por·11ezes a oam-
jlainha.) · · · 

O SR. F. BBLtSA.R.to: ·:...:..sinto, Sr. presi
dente , ter toca :o neste a~;sumpto. Eu o fi:~:, não 
com o thu de levantar·pro~:stJs, mas por~ue te
nho ·ouvid • consta.ntemante a idéa de qne é a. 
uma parte da nossa representação que perten
cem principalmente estas questões, e eu quero 
sempre recordar que é uma. questão nacional e 
não de locJlidado. (Apoiados.) 

Quando vejo que as Ciuestões mais graves da 
nossa. patrja se debatem ; quando a attenção do 
estrang-eiro e attrahid:1. pa.ra. estes negocias in· 
ternos, é nessa m.esou, occasião que alguns et
piritos iL·rc:fi •ctidos se lembram de levantar 
questõ.:,s; 1ue d 'viam estar :l.Dlortecidas! (Apoi!;
fios, trocam-$e muitos apartes, o Sr. preri
dente r e • lama attençtóo • ) 

Sr. presidente, nae uoss:..s antigas lutas nas 
regiões do Prata, tivemos sempre como auxiliar 
alli a instabilidade das instituições e as Mas 
intestinas dos partidoe. Não deixemos inverter 
os pa.p·Jis. · 
To~uei neste poo.to porque incommodou-me 

que em um momento tão grave para o nosso 
paiz, q~UJ.ndo as questõ 's que nqui se tratam 
são conhP.cidas e esm~rilhadas, haja al:crem com 
caracter de re~Jres~ntn.nte da. nação rtue fa911 
suspeitar que neste grave negocio não está 
completamente unida a =iona.lidade bra· 
zileira. 

O Sa. CAMAI\GO dà. lllll a.p\1-rte. 
O SR. F. BELls.uuo :- O nobre deputado 

sabe que en não mo refiro a quem quer que aaja 
qua tenha awnnto nesta casa.. 

Mas, Sr. presidente, a discussão vai-sedes· 
viando e o meu fim tem sido despertar a atten
ção do gover"no. Volto, JlOi'>; ao exercito, do quG 
me o:cu;,ava. P elos apartes dos nobres depu
tado.~ d l Rio Grande do Sul, ac1h:tmos de var 
qual o papel (1ue n ca,yo.J.laria poderá. desempe
nhar nessas guerrn.s. . 

Temos , sem cluvida, oa meios de fazer face a. 
qualquer emorgencia, seja q,.tal fõr a difficul
dade ; mas repnrc o mbre ministro quanto é 
digna d~ at\onção a situaçíl.o do BrazU ne$te 
p~n lo. De~10is do bomcm, d:l.s arm~a. é inques
ti .. navelment~ o cava.Uo o primeiro elemento de 
victoria, é a. ea.vallario. que assegura. os grandes 
rJsultad :s do9 combãtes felizes. 

• A n~ssa situação Q deploravel. 
Nós que J.>Ossuimos um lmperio vastíssimo, 

·que temo!J na p rovincill. do Rio Gra.nde do Slll 
!!T:I.n<les campio..~ts,em Minas, Goayaz e Mato
Grosso, ostamo~ depcndent'!S do estrangeiro 
para essa. parte importan\e do nosso exercito, e 
não só estamos dependentes para o fornecimen
to do cavallo, eomo mesmo par:.. as sua.~ forra
gens quotidiana.s. 

Chamo especi:\lmente a attenção do govel'llO 
para. este ponto grave. . 

Disse que confiava. na politica que o governo 
tiuhn annunciado ; infelizmeute,n~ posso oon- · 
fiar , , ue essa poliLica. sej~ mantida e obscrn
da.. . 

Por mais que os nobres ministros como pGs
soc.s, me m?rcçam, embora faça justiça. ã sua. 
ca.p:lcida<b, não t~o•só deixar de reconhecer 
que elles, como nuniatros.não estão na altura 
das cireumstancias. 
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·O nol.Jr& presidente do cons~lho nos e1:plicou, 
ha poucos dias, a. evolução pela. qual ·deixou o 
partido conservador para. ser hoje um dos 
Chefea do partido liberal. 

Não posso fazer carga a ni.oguem nem accu-
. saç'à:o p~>r mudar de partido. Reconheço mesmo 

que muitas vezes a mudança da partido, quando 
a con.aciencía exige, e um acto de coragem que 
póde ser louvado. 

sã<J ·tantas as accusaçõ&s, o receio de appa~ 
recer ·apostat:J pesa. de tal maneira . CJUB m.u1tM 
ve~es é preciso l'e!>)lução para af!i·ontar ta.es 
preconceitos. • 

Nas P.xplica.ç.ões que deu o Sr . presidente 
do conselho, ha dous pontos, um ·hiatorico 
e outro pessoal. Quanto ao ponto historico 
não posso aceitar as explicaç5es. 

O nobre presidente do conselho -foz datar a 
sciaão ~ partido conservador do ministerio 
10 d!l Agosto, presidido pelo finado senador 
Ferraz, do <tua.l fez parte S. Es. 

Ease min.isterio foi succedido pelo do Sr. 
Duque d01 C:l.:ria.s, que teve em seu seio o Sr. 
oonselheiro Saraiva. e o-Sr. S:i. e Albuquerque. 
De modo que a sc~e não apparecia ainda ; o 
partido estava unido, o tanto que nomeou pre
sidente da. Bahia o Sr. senaàor Zn.cn.rias, de
pois um dos autore1!" da scisão. 

Si pu.dessemos ir tão longe, mais razão teria. 
o nobre deputado p1!lo Rio Grande do Norte em 
-ver na opposição parlamental· ao ministerio 29 
de Set~mbro o começo da. sciaão ; mas resl
:meuto tal não se deu. 

Senhores, o nobre presidente do cons ~lho 
q_u.iz tirar uma vantagem pessoal da politica. 
daq uelle gabinete.· 

Q>mo conservador não posso permittir '1ne 
aquelles justamente que tiveram a respoaa.lJi
lidade desso minisierio, a~usado de roactor, 
vehementemente protligado pelo partido libe · 
n.l, "procurem despir a responsa.bilidadc que . 
lhes pertence pan a.tiral.-a. sobre o partido q ue . 
os defendeu e susteJ.tou {Apoiados.) 

O nobre seaador faliou da cordialidade com 
aue a maioria o àeeitou, o , endando reJ>etidas 
vezes a palavra onanimidad · . O no.;re miniMrO 
eng ana-se, e eu lhe poderei dar a e~plicação do 
sagrado que o fez não aceitar em Janeiro e 
a.c~itar hoje. Alj:i.s ella é f :1cil. 
. Em Janeiro deste anno; quando >e ret!rou ~o 
poder o Sr. conselheiro Saraiva, o partido h
beral julgava-se forte peh camara. que arob&vn. 
de S9 reunir, queria um ministerio mais unido 
oom as 811a8 D.spiraçõ~s, mais identificado com 
as suas vistas. Em 3 de Julho o partido liberal 
via-se enfraCJ,uecer.,. via a vacillação no.a suas 
fileiras ; via 11o di.Jliculdad~ de {l{lder governar 
oom um pros•·amma que j:i não exislia ; vio. 
o desaccõrdo cnlre os seus· amigos, e o nobre 
presidente do couselho não era. accei to c.om cor· 
dialidade, mas oomo uma necessidade. 

O Sa. R.iTJsao:tu.:-Nesas. parle, nã.o apoiado. 
O SR. F. BELIS:.UUO:-No estado a que chegou 

a discussão, niio desejo r enovar questões polit
cas, e quiz apenas fumar bem o segninU! : qRe 
ao. mP.smo tempo que as condições do Brazil são 
tií.o graves, quer :no interior, quer no exterior; 
ao mesmo tempo que é impossível uma politica 
de e:xpedientes, e que, pelo contrario, p~e~i
samos nos nossos orç~mentos, ns. noss:-. poht\c:L 
interna; na nossa política extern:~., na noss~ re
ceita e na nossa despaza, uma política firme e de 
vistas seguras e bem aecentu~>das, temos este 
ministerio que não é a.cceito oom cordialidade, 
mas apenas-como uma necessidade do partido 
liberal. (Muito bi!:l!J., m~ito bem.) 

O Sr. Prisco . Pa.x-a.iso (pela 
ordem) reguer o encel'ra.mento da. discussão. 

Posto a votos este requerimento e approvado. 

Em seguida à lido, posto a votos e appro
vado o pl"ojecto de resposta. á falla do throno. 

Entra em discussão e é approvado sem de-
bate em 1" disc11ssão o projecto n. 102-
diapenaa. de idade ao alferes José Auguato 
Gromwell. 

Entra. em 2a discussão o projecto n. 23 A, 
de i882, relll.tivo à estrada de ferro de B:~ta
rité. 

Lembro-me ainda. dC888. eleição a. que se re
foriu o nobra pi'oaid~nto 4io oonselho, e n&o 
posso acreditar,qne o distincti8Simo chefe do 
partido conservador, um dos mais dignos que a 
nossa politiea. tem possuído (ap<Jiados), pudesse 
e::ügir ~o miniatl"o da justiça, ou de quslqner O Sr. Andrade Figueira. vota 
ministro d3:9-uelle tempo, medidas qUê nio fos- contra a mataria. do projccto por dobrados fltn
seu• compativeis com os priucipioa do nosso Jamentos. Já. teve a honra. de declarar a ésta 
partido e oom o caracter daquelle illo.s~re bra- camara que, em quanto não obtive5semos escla
zileiro. (ApQiac:los; muito bem.) recimentos sobre o estado das companhias cujo 

Mas ainds. ha um ponto pesaoo.l sobre o q ua.l capital tem sido got~l:'llntido pelo Estado, não se 
falla1'ei, com o maior desejo, aliãs, de n!l:o mo- julgava o orador habilitado a votar novas garan-
lests.l' o nobre presidente do conselho. tias. · 

Já. disse q_ue não levo a roal.as-~çies à-se t~<osobrec:megado com oon-
litica.s;-oia:s ííão se pdde permittir. que com . .-. cessi5as de gara.ntia.s jã decretadas para varias 
r~spo_DS&bUidade de~ partid~. quando se está linhas e diversos serviços, que não julga o 
d}rigmdo os seu~ destino~. algum homom poli- orado!" prudente liberslisar este recnrso antes 
tioo ne~ ooe&slão opore qu~lquer mudançA quo a., con1panhi8.1! garantidas mostrem, polo 
em preJtllZO desli6 mesmo partido, ao qual se seu desenvolvimento natural, qua.es os l.'acursos 
suppõe estar servindo. Isto é legitimo' n.u com que podemos contar ~ra solver as garan
oppoai~s. quando não temoe <remelbante res· tias qutl lhes foram concedidas. 
poo.sabilldadil. · . . . • • . . Por <l;Oil!!CIJ.uencia, não póde fazer e:xcepção a 

l'.alv~ q~e o nobre senador, tão diahncto por . este pl'lllclplo com l'elação ao prolongamento · 
.tanta>~ qualidadee, possa. ver n~s factos, qáe projectado &. linb de Ba.tu.ritô, na provin.cin. 
em má. hora recordou, a upl.ieaçlo da sua si~ do Coorà. Mas'nãQ ó s6mente por este n19tivo 
tuação ac~al~ que se ~ppõe ao project(). 
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O proje()to tem um caracter local tão pro- estudos e construcção-e pela maneira. por que 
nunci;~.do que, :J.inda quando:>. ca.mara houvesse está redigido o trabalho da commissão, esses 
de o adoptar, n.ão o poderia. fs.z~r nos termos em serviços serão feitos ao mesmo tempo e coii1 
que elle se acha. eonco:~bído. recursos indefinidos, isto é, com o &aldo entre 

O projecto primitivo autori~:a. o prolonga· a receit::t e a. despeu da estrada. de Ba.turité. 
manto ·da linha. de Baturité com recursos da quando esta base póde va.ria.r. 
part~já construída. ~sta ~:m~ira de legislar E;ste meio · de legislar não é correcto, consLi-
niío e correcta, nl!o e constttactonal. tuclonalmente . f&l lando : condtlZ á resultados 

O thesouro ó o repositorio de todos os recur- ;.perniciosos, vai scindir as p1•ovincias, cimside
IIOS na.cianaes, de todo~ rendimento do Eat~do, rando isola.d:un~nte as recursos de cada uma. 
do praducta d~ todos os artigos de receita. AL' E quando· meemo se "pudesse assim considerar 
recadados os impostos, o dinheiro tio Estado esae pequeno aaldo da estrada de Baturité dev~ 
deve ser 3-pplic:l.do a serviços te reconhecida ser ap,licado e fazer face ao d4ftcit que apra
u tilidade publica. ; não se deve indagar da. o ri- sentam outras estradas do Cearâ. 
gem desses recut·sos para regular <l. sua appli- A coiilmissão, como diz o orador, accentuou 
cação. ·a caracter do projecto primitivo e, no inttúto de 

Si pelo facto da Gatra.da. de fe1·ro de Baturite corrigit-o, estabeleceu que os estudos só terlto 
apresentar um peqaeno saldo entre a receita e lagar com o saldo depois de. d~duzido o jw-o ccim 
a despe~:a, destinar--se esse sn.ldo ao Seli pro- o pag-amento do capitaL o orador, fallando com 
longawanto, pergunta o orador : aquella.s e5- franqueza. obsel'va. que isto é obra séria porqao 
tra.das que nlto deixarem saldo, com que nâo póde dar r esultados pra.ticos . Si a ca.mara. 
r ecurso Póde o thesouro contar para a· prolong-a- considerar o capital já despenâicio nio só com 
ruento aas ~esmas 'I Exe1I1plifica.ndo, obaarya. as apolices emittidas para o resgate qa elltl'ada., 
o orador: &lo p5q_ueno saldo que aprasenta a apolices que não se acham todas pagas, por. 
estrada de Baturite deve ser a.pplicn.do ás obras que na ultima synopse o orador vi11 o paga
do seu prolongamento, com qne recursos pode mento de apolices a. antigos accionistas da. es. 
contar o tbesouro pa.ra costear a estrada de trada de Baturité ; si acrescenta.r o que o Es
Camocim a Sobral , para o p11g·1mento de juros tado despenden com o prolongamento ; si carre
garantidos ás estl'llda.a da Bahia o Pcrn:nn- ga!" sobre e!sa quantia a importancia dó juro, 
buco, e de todas a.s outras que têm o seu capital desappareceri o peq_uen') saldo de que se trata 
g-arantido G não apro•entam saldo ~ o o projecto se rã inutilizado, porque não dará 

Razão tem o orador quando declara que esta r~sultado alg·nm: o projecto deve ser rejeitado. 
maneira de legislar é fr<ls~. O Sa. RoDRIGUÉs Jvmoa:-Substitairemos o . 
~ renda que porventura. obtenha _o _thesou- proiecto. 

relrO como BD.ldo d:t estrada de Baturlte, deve • 
ser applicada ao pagamento d·: j uros que o Es - . O SR. RuisSONA :-Não aceitam015 o pro-
tado ~orara.nte a outras emproz&s que não dã:o Jecto, .. . . 
saldo algum. O Stt. A.~nunz FIGUEIRA colheu sempre ar-· 

Não se d •ve considerar n:~. origem da renda gum t•esulta.do com est:l discussão: os nobrea de-
para. a.pplicn.l-a aos servlQ:>S publicoa. putados pelo Ceará. r~jeitaram o projecto m~o 

A illustre commissão, quo tomou conheci- primiti,·o ta.mbem não ci accita.vel (apoiados); é 
menta desse pro,jccto, entendeu dever corrig-il-o incorrecto na fórm:J. e no fundo . 
aaccentuou m:~.ia o earactGr commercia.l que s · Si os illus~re"s representantes do Cea.rlt jul
pretende dar ao mesmo projecto, isto é, peos6u gam n·!cessario o 11r(llongamento,. autorizem oa 
a. comiili isão que, Ullla vez que se tinha atten- estudos afiro de que a camara.. com pleno co
dido 3. este pequeno saldo, ([U~ a estrada. deu 110 nh ·cimento das conaições technicaa 6 QCO.»o

ultimo a.nll.o, podia-se íu.~er a. obra a. custa do micas da linha proj0ctada. forneça os neeessa
capital empre~a.do ilelo Est11do para o seu res- rigs l'ecur!!Os, n!io cogitando IQlt applica<}ão des.se 
gate ; mas cuw.~re ll.ttender. diz o o~a.dot", ao paqueno saldo que deve ser applieado a. outros 
pagamento de ju~s _das apolices emittidas pelo serviços pu-blicas . . 
JJ:sta.do para adqulrlr aqúella estrada e para o O orador, comprehendeu o pelUil.m.ento que 
seu prolon_,"'&mento, pais que o 8stad" não ~ presidiu á organiz1ção do projocto: pretendeu-fie 
enCõlmpou a. obra., cow.o despenden ca.pitae.s que. sendo feito o prolongamento com os re
com o prolongamento da linha até o ponto em cursos d • propria estrada, aio pesaria a obra. 
que se acha. hoje. · sobre o tn ·souro. Por esta modo íacilitava~e 

A commiasão não podia a.ccentua!' m ' lhal' o :1. pretenção, ca.ptnva-se ovoõto do poder legisla
pensamento que dictou. aq,Ielle p•ojeetJ. reve- tivo, mas é um systema falso, porque o poder 
laudo, portanto, a falsidade do raciocínio sobre legiela.tivo não e tão cego que não vá. procurar 
que se baseou. . .a origP-m .do capital que di esse pequeno 

Si com effeito diz o orador deve-se a.ttender saldo, isto é, que não vá examinar as apolices 
à ori~em dos ~postos na. applic&.çã() d'ls des- eii1ittid!ls para resgatar a e_strada e os capita.e11 · 
pezas~ a cansequencia. n!io e destinar á estrada despendidO!! p<tra o ~eu. prolongamento. · . .
de Batnrité este pequeno $8.ldo 9ue o seu mo- 1!-gor<t reapondera ao aparte _que lhe fot <!lado~ 
vimento aprcs\\utou entre e.t•eeetto. e. a despeze., a. dtffe:e!lça. qne _ha. entre nm e· outr? sygtem& e 
mas leval-o á conta do serviço de JUros e do .que, st ~vermo• eele systema. ~e'leg~slar,a con
capit&l. de&pendido para a.'acqu~sição da estt:ada. aequenCta. ser~ a bancarota .1mii1e?-iat8. do E~--

A UII1 apar te em que · se dtZ q,ue o p roJeeto tado; porque as estradas e os servtços que dã9· 
tra.ta. apenas d\\ estudos preli~na.res, o ora.dor alguma receita,_ os seu recur3QS serão .. desti.~ 
deçlara ~ue \1 proJecto trata ~ dua.s consae- nados p&l"ll \1 ~eu ~;~rolon~ment;J· e melhora~ 
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mentos ; mas como ha ou~ras emprezas de na-~t·Ado pa~a ~sta discussão, teria. tl"azido o mappa 
vega.ção, etc . , qne ~ão dio rece1ta para.~ seu da prov~.ncm e up_ontamentos que ~em, com os 
custeio, o re11ultado e que o Estado nllo t~ra r e- 1 q ua.es conv~nccrla. ao nobre do,;ut"tdo de que a 
cursos para a. garantia de juros o.'l"irá. :1 banca- estrada. de Beturité é a que melb.or satiafil% oa 
rota. · interesses do Ceará e qne a. dir-eetri:~; proje- . 

Entl"etalitó, si chamarmos ás arcas do thcsouro ctada e a. mais ·conve.nieute a. todo~ esaes in te-
todos este:. .... alores, apurada a Slllt. impor tancia. re3ses. . 
total veremos qual o meio de distribuir ma.ia Esta estrada termina hoje na propria cidade 
razoa.velmente entre ll.ll düferentes empro~aa de Baturité, isto é, termin!l.ndo em Canõas, fica. 
assim, com perfeito conhecimento, pode:no2 dis· 18 leg,tas, ,pouco mais ou menos, da ca.pit&l., e 
tribull-os. dahi tem de segui!", atravessa.ndo o ponto co-

Deste modo marcharemos eom conheci- nhecido da. direoção do sul , tém de atravessar a 
mento do ca.usa; de outro .é marcharmos ás zona. chamada Cboró, que é um peqa.eno v:ille; 
cégas. . procura. dahi o valle de Sou tia, que já. se aprcr 

Assim, em relação ã linha de Babrit~, arre-. sima do Ja-guaribs, a, depois de penetra!" nesta 
cadada a. sllA receita,que deve ir para o thesouro, -va.1le, semJilre seguind::l :l. direcção sal-;'.v.ai· 
julga. o or-ador conveniente que, em vez de se quasi para.llela. ao rio Jagaaribe a té atrave~
vot.ar o projecto, vote-se uma quota sufficiente sal-o· no valle do Quixeló, pa.ra da.hi tomar 
pa1•a os estudos do seu prolongamento, para co- sua direcção verda.deira, seu objectivo, que o o 
nl!.ecer-se a melhor directriz que a. linha. deYe va.lle do Ca.riry. ' · 
ter. De.>d l S(!U ponto de partida até ao fim da li-

E', portanto, mais forçado a. opinar n ilste nba tem â mão as mais fortes e duradouras ma
sentida, quando vê qu.e na. 1" disc11Sslo dest~ deiras pa.ra construcção de dormEin>es; nilo tem 
projecto houve um temporal desfeito entre os que atravessar grand~s rios, ne:n lagos; todo o 
nobres deputados representante:o de. província t :rreno é plano ; n:ão ha. terreno algum ~gado, 
do Cea!"á, a. respeito da direcção que a linha. nem serra alguma a. tr;~.nspor; e em toda. a su.a 
deve ter-. e:tt)ns{o ó fà.cillima a eonstrticção de pontea 

E' nece883.rio que . os technicos estudem a sobre os pe'luenos a.r~oios d~~.tante a. e~t&ção 
questão e não só os engenheiroli,como na. fórma. secca, porque o• proprios rios estão totalmente 
da legislação -em vigor, os agentes admillistra- seccos, apre~enmndo um simples leito de o.rêa 
tivol quanto & pa.r\e economica.. ou de pedl"a-

Si oa illustres repr·.~sentantes do Ce!ir:í. a.pJ"e- Atra.vossa.nào o~ rios Banabuiu e Quixeramo. 
sentarem um p .oojecto substitutivo, limitando a bim em Uill ponto alto, onde durante as chuvu 
autorização à. quantia. quo fôr nec •ssario des- elles não se ala.gam. nem trasbo;da.m, aegue a 
pender no exercicio para os estudos do:> pro- estr.Wa o valle do Riacho de Sa.ngue para s e 
longamento, vot&rá por Glle; si não o ápresen- apro:rilll!l.r do rio Jag uru'ibe c terminar no Ca
tarem, vota.rá contra o projeeto em discussão. r1ry, aproveitando sempra às populações mais 

impor~,,nt·Js da provincia do Ceará., 
O Sr. Ratisbona. está conv&n.

cido de que o nobre deputado pela provineía 
do Rio de Janeiro não oombat~u o projecto 
emdiecull!l~ só por eapirito d'l opposição,.nem 
pelo Íl.ell8jo de OOI'tar deapezas •: restabelecer 
:.\ verdade do orçamento. O nobre <lel'utado, 
porém, pelo S• districto dp Ceará levantou-se 
uniea.mente para oombater o prolongamento da 
estrada de lilaturité-estrada que em &lta opinião 
devia parar no ponto em que se acha até ser 
estudada a verdadeira directriz. 

A queatão desta estrada. Dão se prende· a 
todas a.s considerações offerecidas pelos dous 
nobres det?ntados a quem.se réf~r~; p r ·nde-113 
ás necess1d.ades peculiares . dz. . província do 
Ceará, que não são da mesma ordem das de 
outra.s províncias. . 

im qua.lquer província induatl"ial taes es
~radas têm seus 1ins conhecidos, economicos e 
mercantis ; têm seu objectivo determinado , 
percorrem zone.s. fertillssimas, servem ao com- · 
mercio e 8IJ desenvolvimento das industria.s, 

·ao passo que a ·ie Batlirite,além de attander a 
todn estas necessidades,pela zona q_ua l~m de 
transpor se cestina. a salvar a provincia.,quando 
fór lla.gellada pelas calamid'.'.des,da. ijêce.a. 

O nobre· deputado pelo 8o districtn do Ceará 
parece eatranho a -esta provinciá., parece qne 
nnnCG··percorreu esta pri>Yincia. e nam ao menos 
a'brill o ~;>pa. do Lnpe~() para. Vol." a sit11ação 
topograpbici dellá; e, 81 o orador nesse p;-epa.-

O orador jâ percorreu todos Estes logares d e 
que :fa:.~ menção, e ;,or diversas vezes, a.té na 
qualidade de a.di'Ogado, cuja profissão exerceu 
durante 10 annos ; eonh<lce perfeitamenLC todos 
esses logares e sabe as distancias que guar
dam entre si, niio só por haver andado po1· alti, 
fazendo um eaLudo neste r;entido, como por in~ 
da::açl)ea que nlto deixava de fazer-e estas dis~ 
tancias são muito menores do 9.ue suppõe c no 
bre deputado pelo 8• districto de sua provincia.. 
· Referindo- se :i. idea de uma via. ferrea par~ 
tindo de A1·acaty, nll:o com o m~am.o ob~ectivo 
da. de Batnrité, mas com .o.utro-o m.unic1pio de 
Cajaseiras, na província da Parahyba, como 
pNtende.o .nobre deputado, diz que seria isto 
muito van.t·\,joso [>ara uma provinci& como. a do 
Cearà, qu~ não ~em rios navega.veis; mas, em 
ntten~ão ao estado financeiro do · p liz, que não 
}!Óde dot.~r a provinci:~o senão-ilc uma. via ferrea., 
prefere a de Baturité à. de Araca.ty e pa.ssa em 
seguida a desenvolver :l;s razões por que di a 
prefarencia. á. primeira • . 

R~fere-se ainda a~ distancias sobre qu.e in
aist~ o nobre deputa.do a quem se reft;re, o qna.l 
se a.poi!l. na.~ opiniões do finado sen:Ldor Pompeu, 
o di'4 o orador que nestas . co usas é m:>.i.S seguro 
ver e tratar do que le~; que o Sr. sena.dor 
Po:np'}:l con1irma que as populaç9es mais nu
m·~ro•:ts da prl)vincia.s sito estas a quem vai 
aproycit.ar a estrada de Haturité C! seu prolon
gamento. 
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Todas estas populações devem mer~cer os 
cuidados do governo. 

E, como está esgotad ~ o. hor~. o orador reaer
V.'l outras consideraçõea para occasião oppor
tuna e conclue dizendo que com seus colle
gas de deputação tencioua emendar o projccto 
até á a~ discuasã:o. 

A diact!Ssão fie& adiada pela hora. . 

SEGUNDA. PARTE DA OltDEM DO DIA 

Con~inuaç:io da 2& discussão do art. 3° do 
orçamento do I!linieterio da fazenda. 

o Sr. Mar'tim. Francisco Fi
lho (pela ardem) requer o encerramento da 
discussão. 

E' approvado, e em seguida posto a votos e 
approvado o artigo. 

Entra em discussão o art. 4. 0 

O Sr. A.:fl"onso Celso Junior 
(pela ordem.) r equer o encerramento da die
cuse&o , baseando-se no art. 176 do rGgi
mento. 

. E' approv&do o requerimento. 
Em seguida é lido e approvado o art. 4•, 

uiva a emenda. 
E' lida. a emenda. 

o. Sr. Ca.ntão(pla ol·dem) pergunta 
quando foi apresentada a e!llenda. 
· O Sa. PRl!lBmxm·E · responde que a eme11da 
esta impressa. (Troéam-sc !lit~ersos apartes.} 

O SR. CANTÃO :-Mal acabav:~o V. E::s:. dn de
clarar em discussão esle artigo, o mbre depu~ 
tado por Minas levantou-se e propoz o encerra
mento ; tempo .nenhum mediou em que fos•o 
apresentada emenda alguma, e appolio para a 
mes~ maioria e para qualquer membro da 
camara. que decla.re si ouviu a leit.ura 'desta 
emenda. (Apoiados.) 

VoZll:a :-Nito foi ouvid!l. por niÕguem. 
O Sa. CAJ!TÃO :-!'ara quo tamanha precipi

tação 1 Salvo-se ao menos as apparencias e di
gnidade da camarn. (Muitos apoiados,) 

O Sr. Duque-Estrada Tei
xeira (pela orde-m.) começa. perguntando ao 
nobre presidente do conselho a q_ ue artigo do 
projecto se refere a emenda annuncJ&da, e sendo 

.respondido por S . Ex. que se refere ao art. 4o, 
diz que não u.be. como exprimir s~u assombro, 
vendo e!J.carrada uma discussão que não foi en-

-eeta.d::., -e-sullmett.er-se- i . tpp~ov.açã!) da ca ma.ra 
uma emenda quo não foi apoiada. 

Mais o maravilha. ainda a affir mativa da mesa 
de que essa. ·emenda est:i impressa, não tendo 
discussão o artigo _:L que se refere. Parece-lhe 
que está rasgada. eàta pra"e regimental. 

Espera de S. Ex. um esclarecimento sobre 
este ponto, po_is vô com estt·a.nheza. uma altera
ção da.s pr~tícas _parlamentares, porque, con
forme o regtmento e os cstylos, as e:!llendu são 
apresentad~a quando se discutem os artigos a 
ella.s. rela.tiv?~· e. só_ sã.o sujeitas à a.pprov11.~ 
depo111 de suJeltas a d1scussão. 

v. ru.-63 

lJ. vingar a doutrina estabeleci& :~gora, dar
se-á. o ahsllrdo de ser apresentado~, apoiada. e 
entrar em discussão uma. emenda ant-es d~ dis
cutir-se o artigo J"espectivo. 

Nào comprehende o orador a eri~terdt\1 o 
mUito menos a pqblicá.ção do uma emenda ao 
art. 4° antes de ser esse artigo discutido. 

Em que s~ssão foi esta emenda apresen-
tada 1 · 

O orador ntío sa1>e qual é o objecto da emenda. 
e nem ella póde ser snbmattü!.a. á approvaC}ão 
pela.s razões que expcn.dou. 

O Sa. PRESIDENTE : - A emenda. a que se 
refere o nobre deputado foi apresent:lda na. 
sessão de i de Agosto para ser colloc&da ond~ 
conviesse. 

Quanto ao encerramento, e: doutrina do regi
mento é a seg-uia~: Em qualquer discussão, 
excepto na primeira e terceira, poder-se-ire
querer o encerramento. Este t·equerimcnto será 
s.em debate posto a yotos c, _e.pprovado pala ç""' 

. m~ra, ficar.~ con~luJd:> a. discussão. Desde que 
nio se trata da primeira ou terceira discu~s:io, 
o requerimento não podia debf.ar de sef n.ccito. 
(Muitos apoiados.) · 

Quanto á emenda, não sendo ell!L relativa ao 
art. 4o, nll:o posoo submettel-a. à. discusslio. 
(Apartes.) 

O Sr .Pau.lino de Souza pretendh 
oppôr-se :i. vota~o da cmend:~.,que não foi al'r~
sentada em tempo, nem npoiada, na fórma do 
ragimen~o. 

Prevenido, porem, pela decialio dn. mesa., diz 
que a impossibilidade em que se achou el!a, do 
fazer votlr a. en1enda, ter li mostrado ao Sr. pre
sidcnt~ o absurdo da resolução da aceit1r um~ 
proposta. d ) l)ncerramento antes de ~>.brir-se o 
debato. E' dllra.nto a discusaão que se apre
sentam, lJpoiam-sa e discutem-ae ai emenda.s. 
Tem, po~ém, de fnze1• um protesto. 

Não pódo convir co abuso do encerrnm~nto 
právio. 

O regimento, cuja distJo~ição lê, nito alltO· 
riza tal cno~midadc. Encerrar um:~. discus•ilo 
antes que ella comooo, ó supprinúl-a pela. 
força do numero, ó a violencia. 

Asaim pois, prlltGsta, em nome do regimento, 
das instituições representativas e da dignidade 
parlamentar, contra o que acaba de presencia r 
no recinto da cama.ra. (Apoiados geraes da 
oppos iç<Zo.) 

O SR- PJU:SlDENTE (lendo o art. 176 do 
regimento ):_;Desde que não estamos na fa. .. ou 
3'- discnsslto, o requerimento de encerramento 
podia ter sido aceito e regull!.rmente votado. 

Es\â em di~cussão o art. 5.• 

o Sr. Andrade Figueira obsor
vll. que o .~spectacnlo q_ue acaba de assistir não o 
sorprendJ. Do liberalismo deste paiz nu!lca es
perou scnao actos attentatorios cont-ra a liber
di!ode. (A_rJoiados 11 n:Zo apoiados.) 

J:í. o escriptor Tacito,que.os illustres membros 
da e~cola. liberal tanto folhearam no; seus dias 
de adversid.1.de, . diz.ia dos' ambiciosos:. ut im
perium ~vert~nt Uberatetn proferunt.; si pm--
1lCtcriut_libcrtatem psam. (lggredererat-ur • . · 
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Es:cNveu o grande historiadGr com estas pa
'la.vras a histori~~o de todos os ambiciosos de todos 
os tempos, antigos e modernos. 

Qne intereBSe teria. a maioria. em impedir 
,_ vog do um represanta.nt~ h minoria, que. até 
hoje tem tido como seu empenho o auxiliar o 
governo~ Tem a minoria abusado do direito da 
palavro. e da tribuna para interromper o gover
no na sua obra meritoril1 tem ella. levantado 
o menor embaraço :i pas;n.gom do> orc;:tmentos! 
Eram por1·entura. os s.rtigos, que íon.m postos 
em discussão, innteh '! não so nferiam elles 
aos creditas suppleml:ntares, a. respeito l'los 
quaes é u;rgente uma disposição que ponha 
cobro a.o arbítrio do governo na sua. abertura! 

· Er:un indifl'erentes os creditoa especiaes, de 
que trata. o art. 4°, que :~ca.I.Ja de ser encerrado 
sem discussão, creditos que absorvem metade d.1. 
receita, e por onde correm todos os serviços 
dos differentes ministeríos ~ 

Pois julga-se que temos chegado á petfeição 
na questão tão difficil, que ainda hoje pre· 
oeeupa. todos 03 ~arlamenures do mundo, da 
maneira de corrigir os abueos do governo 
e de resalva.r a aoronomia. parlamentar'! Acre
ditam os nobres deputlldos qno, com as impor
feições que ha em nossos orçamentos, ni\0 ha 
rn1us uma perfeição a introduzi!· nelles ? E' 
assim que se julga. inuf;il uma discuss&o sobre 
assnmpto tãó importante!. _- . . 

Estamos ha cerca de o1ro mezes a. ·d~Scuttr 
orçamentos, e entretanto eucer<a.ia a discussão 
de artigos quo a.biorvem mets.de d:J. nceita 
publica.. 

O Sa. M.!.TT.I. :MAcHADo:-Foi com r3ceio das 
protelações. 

o SI\. Do~uE-ESTR~I>A TEIXliiM: -leso ê 
'll!U injuria indigna e infame ; não ê capaz 
de declinar o nome do p~otelador , ( Cru:am-se 
outros muitos apart~s, ha grande S1uurro 
c o Sr. presidente reclama atten~ao.) 

O Sa. A:sDI\.u>t FIGOEitlA. diz quo ao juizo do 
nob~e dGputado por Minas, que voiu intro· 
duzir u~n nm·o {;Gnero de protcllaçllo com o eou 
aparte, invoca o testemunho da propria m!Üoritl., 
d1ante da q_uel tem a honra do falln.r. Quom 
é q 110 d~ m~norin. tom ntá hoje prolollado ays· 
tema.ticamente os d~batea? 

VozES D.~ l!UIOl\1.\. :-Oh ! Oh ! 
O Sa. Am:a..~n:r: FtGu•ru pergunta: pois o. 

maioria. não ae recorda de que a. minoria tem 
muitas vezes cedido da palavra para. encarrll.l'-se 
os debates em discusilõea politieM· i A discnssão 
da fal.la do throno não poderia ser encerrada 
se[[l. o concurso · dá minoria· o, entretanto, é 
diante de um procedimento destes que a e accusa 
a oppoaição de prot~lla.r os deba.Lea ! E como 
protellar deba.tes1 quando não tem a opposição 
proferido um aõ discurso sobre o artigo, cujo 
encerr&mento se pédin 1 (Apartes.) · 

Provoca os nobres deputados a. declaõ.'a.rem 
qul é o projecto ou a.rtigo de lei que a. opposi
ção tem protell.ado. (Apartes.) 

O procedimento do nobre deput;1..-io por Mina.s, 
que peliu o encerra.mento, era Lauto menos de 
es~era.~. qU&ndo de um lado S. E:r.. prof.ts&& 
OplllÍÕ3! republieanu, iato é, de e:~;trema tole-

l.'IJ,nCill- pa1·a com as di.scussl!es, Q do ouLL"O 
S. E:t. ,h:~. dias, defendendo o acto do seu p1•o
genitor sobre vendas de café, devh s~r o pri· 
meiro a querer q11e a. discussão foi'!Be ~mplr., afim 
de que o orador, que suscitou esse debate, pu- · 
des;;e responder. . 

0 Sa. AFFONSO CELSO Jt!Nro'B::-Estou prompto 
a di.sc11tir o assumpto em qualquer occasião. · 

U~t Sa. Dr.PUTA'OO :-E o artigo que foi encer
rado não diúa respeito a essa tran;acçlo. 

O SR. ANOUAD!l FrGUEtRA. diz que 1\ discussão 
tinb.a c~bimento eu q\U\lquer artigo e só 
inf~lizrnente não tem nesbt que &'.l discute, 
porque não trat:l. de creditas supplemonbres, 
nem especiaes. 

UM Sn. D.Jl'UT.J,Do-E' uma quest:io <jUe est:i. 
baet.ante discutida. 

O SR. ANI>!lADE FrGUErRA responde que na 
opinião de S. E:t. ; mas não na sua., nem na 
do paiz, e S. E-:r. nlio é o mais competente para 
n:edir o g rau de nosllà confiança, e aaber si 
temos ou não necessidade d<:l ob t<:lr mais ele
mentos de verdad~. 

Feito este protesto p er:mte o paiz,devo decla
rar que osta. neceasiãn.de d~ ntropelbr as dis. 
cUIIBÕ<ls s6 tem uma causa. : a impericiJ~,, a in
dift"erenç:~. e o d·1senram<;lnto com que são diri
gidos os tra.bn.lhol da camllnr. ; porque á quem 
nlo sabe aproveitar o tempo todo o tempo 
falta ; gasla-se o tempo ·util em qtt-~stões in
significa.ntes, ao pMB) quo niio se aabe distri
buil-o com os nogocios importantes que devem 
cham.at• a atlançri1 do legislndor ; o o. prova de 
tal asaerto é que o Sr. presidente aoab~ de pôr 
om discusslo um 11.rtigo, quo nlo póde ser dis
cutilio seuito em ultimo Jogar, 'depois de dis
cutidas as diap~aiçõos g-cr11ell, ndditivoa, etc . 

O Srt. IoNACIO MAttTI:-.s conteat.a. 
O Sn. ANiltt.wE FiGIIEmA diz que o nobre de

putt.do eatà ongu.nado ; coasulte a ultima lei do 
orçnmento,dspois do adoptado o ultimo parecer, 
e vora\ quo oste artigo fip:ur<l. como o ulLi.ruo da. 
rec~lta. 'Nsm podiade~r de ser auim. 

Como vamos legisbr para quo ~ntinuem :1s 
disposiçõeg de orçamento& a.nteriores, quando . 
não tratamos de outras partes importantes da lei 
do orçamento, como são aquellns que dizem 
respeito li receita e ás dísposiçbes geraes 1 

Pódc-oe mandar continuar em vigol' disposi
ções que ainda. não foram adoptadas "? · Póde-se 
determinar que n1o continuem em vigor dis
posições relativas ã receita, quando dolla ainda 
se não tratou! 

Si houvesse na camara o empenho de apro
v4itar o tempo e distn'buil-o sa.bb.mente, na. 
fórma do regimento, níLo haveria. necessidade 
de atropellar a discussão de dous artigoo impor
t •n.tissimos, porquanto um dollea n&o faz nada 
maia nem menos do que autorizar despt~zas na 
iroportancia de 9.000:\lOO$, e o outro n.atoriza o 
governo a faz ~r o'{leJ·a.çõ~s .de credito no yalor 
de 27.()()():_000$000. ( Ha um· aparte.) ' 

Nio se tem discutido credito, nem isto enr. 
possivel. . 

Uma v~z, poróm, comm.ettido este erro, 
deve consnlt:lr o Sr. presidente iobre o destino 
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que pretende dar ao parecer da.. commis~ de julgue.se a~terizado a_ abrir ~m. credito suppl~
orçame~to, que apres_entou o artigo da. reco1ta. · mo~ta.t- do 1mportancta. equmll:::nte ao o~-

Essltllust~e comm1ssão tanto comprehendeu nano. 
que aqnella er<L a oc:Casião de dü;c~tir o artigo C~eado pela .exper-iencia. doloro.a. dos n~ssol 
em debati!, e não esta., que não duvtdou dar um governos, .aasu:~. como do~ de todos 03 patzos, 
segundo parecer ,propondo a approvação da casa, onde esses ~r~tes tem _st~O facultad?s! o ora
não só os nr tigos, cuja. discussão acaba de ser dor não dnV1dar1a snpprtmil-os, prohibtr abso
enc~rrada, como tambem este, sobre que coube lut~mente ao g:overno . a ~culdade de supple-
ao orador a palavra. mentar o ; credtlos ordtnanos. • 

Haverá prov:~.velmente uma segunda. diseus-. Não sómente esta faculdade tem stdo uma 
são, pois que um parecer concluindo por um porta: abert~ ao~ governos ps,ra annulla:e;n. os 
projecto de lei, e tratando-se de proposta, do go- credltos ordmar1os, . para annullarell?- a uuc!a
verno, não pódo ser re~irado do debate sem dis- ti V& parlamentar na decretação dos impostos, e 
cu~s&o. para despojarem o corpo bgi~Jlativo da sua 

S _ . · - eompetencia da n.jnizar da necessidade das des-
. O a. PI1ESroE:-;u.- Tendo :t commissao zas e de ordenar os creditos precisos para 
apres~ntado o pare?e.r S?bre a. despeza. da fa- ~~over a ellas, mas ainda. tem sido para os 
z:nda,_ eu o sub~ettt_a diacussão ; ?ntendo, q~e mesmos governos uma fonte de embaraç_os sé
nao ~Lnha autorJzaçao para a:Iterar, supynmir rios, porque 0 governo, por mui bem lnten
ou aduLr qual9.uer d?s seu~ artigos. (A.po~aclos.) ciona.do quo esteja., não tem pa.ra, oppõr a e!&9.S 

O p~reeer eata em d1scussao, e a ea~ara resol- solicitações que no.turalmente 0 assediam, que 
vera como eutende1· em ena sabedor1a. naturalmente 0 perscguam, a defesa de que 08 

O Sa. ANDRA.DE. FtGOEIR~ . observa. quP. a creditos votados estão esgobdos, de que não é 
cama~ t~n: resolvido em sua sa.bedo~l?> vota!' possivel haver maios, sempre que o proprio _go
sem dtscu:ssao, e .o re~ulta.do ~esL& prattca ha de ver no póde erear eiiSes meios com creditos 
da.r no a.bsnr~. 1st~ e, depola. de se_ ter a.do- supplementares, Nem é possivel ter boas 1i
p~do ~em d!seussao estes art;gos, ~o d~, d~-. nanc;as com ~~emelhanterecurtlo . 
p01s, DliO 6er adoptados com discussao, pois sa.o Não sómente <t facilidade dos gover:aos em 
a.:tigos que naturalmente ficarão prejudicados. abUBar é extrema como aind;~. nãa é possivel 
Eis o rBBultado das precipitações a atropellos . guardar com a do;trina. dos creditei! aupplemen-

Si lhe tivesse cabido a pahvra no art. 3•, tares uma verdadeira equivalencia. entre as 
que foi encerrado sem discussão, teria proposto despezas feitas e os recursos disponíveis. 
quCJ esse artig;o e os seguintes .ncaesem ~ia.- No regimen desses creditos attende-sc uni~ 
dos _p~ra depo1s de votados a rec(llta e os artigos ment11 á de$peza, a sua maior ou menor neces
::o.dd!tlvos. _ • . _ sida.de, ao maior ou menor pendor para desp_en-

Estaa qoestõe:;; sã:o ser1aa, P?rque n110 só- der ; ao· passo que na decretaçã9 dos cred110s 
mente respeitam aos escla.rectroentos c aos ordinarioe em uma lei de orçamento nenhum 
del>at.ea d;a camara., como ainda envolvem pontos corpo legislativo ou governo pódem tratsr do ~r
COIUJtitue~onaes. çamento sem pesar de um lado os raeursos dta-

Acamara cet:l. apreciando _nm11- prJpostn do ponivei$ e da outro l&do a& despezas docrot.:tdas. 
poder executivo, e tem do cnvtar a sua obra a.o Declara qae ai em theee ee dá isto com rala
outro r•mo do_ p~d,~r lcgisl:l~ivo, o qual eslà .no ção nos oreâitos, isto se verifica maie a.9p~e~a.l
seu perfeltod1re1to de e~~nar as . emondas da. mente em nosso pniz COill relação n.os crcd1tos 
mesma camara e do ~orr1g1r oa ?rros, que ~r- supplementarcs. • . 
vcnlurd elh commetta; do ma.netra 9.ue a. du- Nós dill o orador. temos t1do o hlllnto de co
cusslto. deste p onto não ó sóml!nte utt.l para es- piar a.' França. no diz ros~i~ á 100: the~ria d~ 
chrec1mento d~ ~mara, mal amda uttl para re- credito, ~ tambom qua~to. a.s provtdenc..as lllh 
salv~tr e. su:~ d1gn;dade. . . . introduzidas par.1. · corr1g1r atá certo po~to _o 

Declarado, porem, e~ d1scussão o art~go, _o arbítrio do governo ; porém esq_uecem~s ate hoJe 
o ora~or forçad? 11 cons1derar toda a.leg1~lnçu.o de uma providencia, que a S1b1~ ~egrsl.ação ~~~~ 
em .v•S'?l', .relattvn ao O!ç.amento e que n~ re:- qu.elle paiz a.dO\)toU para eort:J.Sl.r um def~1te 
!;pe1te a fixação_ da recalt:J. c da d~spaza. ElS a):n, idantieo que alli se notou na verba- credttos 
portanto, em dtseussão toda. legiSlação relattvn supplementares. . . · 
aos eredi!ofl supplementarea e ao> e~traordi· ·Refere-se á andiencia obrigatoria do conse
narios ; eis ahi, portanto, em discussão toda. a lho de est11do para. que tenha logar a abertura 
ma.teria. dos arts. 3• e 4•, que se encerrara!:!~ de ereditos. 
atropella.damenta, sem 4i.scusaão.. _ · Não precisa historiar :i. camar3- qual s. legis-

Deplora o orador qlle'' nã:o lhe t1ves_se cab1~0 lação d:~.qilello paiz a r espeito de creditos; basta 
a palavra no a;t: 3• porque pretendta ~o.nv1- apj?ellar para o nosso_ sobre_ o ~esmo assump~, 
dar o nob1•e mtntstro âa fazenda para anxtha._r a pols que ·não temos fetto ate hoJ e nesta materm 
camnra com as. suas luzes no assumpto m~lin· mais do que copiar a lcgislaçiio france.za. 
droso dos credites · snpplemeutsres, matllna, a Na legislação franceza ba este recurso, de 
respeito de que e neeessario tomnr pr.oviden~ que temo$ usado e abusado, d~ abrir credito 
cins. . s~bre a responsabilidade dos governos, e que 

Os abusos eommeÜidos pelo. governo ua aber- foi o no3so prim}tivo ragimen, _com o qui! me
tara destes etedito3 tem sido · taes, tão c lamo- lho r a.ndtimos ; tivemos, ao depo1s, a tb3orla dos · 
ro806, que urge pàr-lhea cobro; não é _possi vel credites supp\ementares, 01 transportes de '!9:-. 
que o governo antes de e~meçar a dtspender bAs e os c1·ed\tos supplementa.res extraordma~ 
um real da >.erba vot:~d:1. pelo corpo legislativo, rios. · 
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Em i863, foi corrigida. a theoria tia al>crtura 
de creditos supplomentllres, redazinàl).os a. 
deipez:u; variaveis por SU$_ na~uroza, o ao mes-
mo tempo ala.rgou-so o principio, aliá~ jli. C()
nhecido na nossa legislaçã:o, do transporte de 
verbas. 

Os abusos, porém, repetiram-se aqui como 
a.lll, e o 1•esultado foi que o mesmo recurso tão 
natu1•al do transpor~a de sobras, foi ex.pressa
mento vedado pela lei, dei.:r.a.udo unicamente 
subsistir oa credit~ supplementa.res ex~or
dinarios, introduzidos pela. lei de 1850. 

Ora., desde <lUe é este ·o ~st:>.do da nossa le
gislação , declara. que, pll-ro. corrigir at~ certo 
ponto o arbítrio do governo na aber tura da 
ct'editoz, d~n haver a. intervenç!ío do conselho 
de estado, providencia.-que a legisl.s.!:ão fran.
cez~ julg ou dever introduzir. 

Acha a. ga1·a.ntis. pur si mui fraca, porq,te o 
goverho tem a fucc.ldade de nomea.i: conselheiros 
de estndo, e portanto, de ell:ercer inlluencia 
sobre ume. corporação de ordem administrativa., 
embo~ composta entre nõs do3 primeiro~ ci
dadãos de caract.er politico deste pa.U:, e diante 
da pala.\"ra. do governo que assevernr a neces
sidade de uma despeza, poucas vezes o conselho 
de estado offerecer.:i resistencia.. Entretanto é 
um embar""tG mais que ao governo convém 
. crea.r para que não continue a. aj)w;ar deste 
.recur!iQ. 

O Slt. LoURENÇO :olt .ÁLBUQUEI\Q.UE (ministro 
de estran.g~ros):- Melhor seri&. a. suppres!iío 
de creditas supplementares. 

O S.a: Al\"DitADE FIG!l:EIRÁ. declara. que, si o 
Sr. mimgtro de eatrangeiros aceita a. medid1, a 
proporá. com muito prazer. 

. Respe~ndendo a um aparte de que estes cre
·dltos são para deapezas de <lllraoter va.t'iavel, 
pergunta o or9.dor o que ha de·varia.vel nas gra
tüicaç1Ses e preuios a volunta.rios engajados ; o 
que ha. tambem de va.ria.vel nas remo~.ões que 
o goyer~o ·tenha de decretar de presidenciaa de 
}lrOVlD.Cl&. · 

Entende q_ue o governo póde tomar por base 
.a despe.za fe1ta em exercicios anteriores e pedir 
.o maximo, em vez de erigir a .i.nvariavel uma 
despeza J?Or sua. natureza. ordinaria, qné póde 
!Ser preYista, e para. a qual o COL'po lezislativo 
póde dar em tempo o uecess;u:io crodito. 
~orador declara qne não pôde continuar este 

reg11nen em que o governo antes de ga.stu um 
re~l d:~ vet\)a orcli~ria, wot~ ,pelo corpo legís
lattvo, começa. almndo um credito supplemen
tar de quntia. equiv:<lente. Neste sentldo, e em 
V.Í$1::1 deste estado de causas, ma.nL.endo-se os 
credlto! . supplementnres, convém ao .menos 
augment~ .difficuldadea ao governo a, ver si o 
governo d1ante dolla. reeua ou si ao menos não 
commette oa abua!>S clamorosos a que alludin. 

• J":i.deelarou qae vota pela.suppressão doa·cre-
ditos. . 
. ~i o gov_erno eativer resolvido a adaptar esta. 
ldea, e felizmente o encerramento de hoje tem 
o.aeu .correctivp, porque o arLigo entrará em 3" 

.díseus~; pr~pori. a medida que o governo jul
. . Pr, ltlaJall:cettawl. 

.s.1 .o ~verho an.t~nde 9-ue .não póde ficar 
com a slia re$ponsahllldade lntor.ramente de5ar-

.mada e que convem manter os cr:editos supple
mentares, o orador a.presentari essa provi
dencia da. a.udiencia do conselho de eatado com 
a obrigação de publicar o respectivo parecer no 
.Dia1-io Official, de o submetter cpm os creditos 
abertoa .á. apreciaç1io do corpo legislativo~ Sll& 

pl'imeira r ounilo. Não tem confta.n~ na. se
gund:~. medida. Acredita. que o governo abusarâ 
della como. tem a.bus9.do de todas as faculdades 
que lhe têm sido concedidas em materia de cre-
dito; para de um lado seguir. o espírito de 
imitação da legislaç~ fra.nceza que o.té hoje 
nor. tem acompanhado e perdido nesta:lllll.teria, 
e por outro como es,;;a medida. não póde ser 
adaptada senão esgotados todos os recnraos, 
para propô l-a. a. respeito do~ creditoa supple· 
mentares. 

A m!!did:~. heroica é a suppressio doa creditos 
supplement.a.res por a.utorizaçã.o legiala.~i"f&, e a. 
faculdade deixada ao governo de, em occasiões 
de Stlprarila. necessi.d:~.de, de salvação publica, 
ll.S>umir inteir~ responsabilidade, íaz'!r a.a dea~ 
peza.s que Ol serviços demandarem, deliberadas 
em com elho da ministros e vir ao corpo legis
latÍ\'0 pe:lir um bin de indemnidade, expondo 
as circumst&ncias que o levaram a lançar mão 
desse. recur50. 

O Sn.. ULYSSES VrANNA dá um aparte • 
O Sa. ~NDlW>E FrGUEII\4. responde que os 

credito~ extr~ordinarios estão determinados na. 
lei de 1850. Insistindo, pois, na suppressão desses 
creditos,pergunta ao nobre miuistl'O da fazenda. 
qual o pensamento do,gover.D.o em mnteria de 
creditos1 . · 

Qua.nto ao.! crcdito10 especiaes inclnidos na 
tabella C,de que t~tava o art. 4o, tambem en
eerrado, o orador não eomprehende o que con
_tinU& em vigor, nem qual seja. a neceasidade e 
utilidade da conservação desses creditas espe
eiaes, que tiveram sua. razão de ser quando se 
~tou do &zor operações dG credito, de obter 
recursos as:tra.ordinarios para cortas obro.s que 
se denominaram reproductivas, ce~mo engenlios 
centra~s. ~minhoa de forro e garautia.s a di
versos serVlÇOl. 

Entendeu-se que, d~sde que se recorria ao 
credito pat·.! obter recursos, ficava justificada 
a.despeza, o aug~ento da diyi~a. qae dlllli de
Vla reanltnr . Fo1 essa. a 1dea. e&pita.l ; ma. a 
hoje essa m a.teriá esl.á. prejudi03d8., ·porque 
as importa.nci:~.s cousignad:u; nesses creditos 
espaches se acham quasi todas, senão todas, 
e~:rota.da.s. . 

.vurante este decurso de 9 a 10 an.nos os 
creditos tem~se esgotado. Os sel'\'Íços a que 
elles eram destinados, uns têm sido execu
ta~s em toda. a sua. pleni~ude; outros tem-se 
adi:mt~o ; e em todo o caao, mesmo á:quelles 
que se referem a garantiu de juros, qu e não 
têm sido. pg.ga.s, se acham esgotados por ter 
o governo uSldo da &Utomação pa.ra gara.ntil." 
j uros. Por exemplo, a. respeitodos engenhos 
centra.es nito se tem gasto, é verdade, & I'Grba, 
mls o governo já compromettett o credito do 
Estado p.clo. q uanti:l. coll.lligna.dl\ noa creditos • 

Nestas eondiçõa;, pergunta o orador, q_ll:G 
necessidade h3. de figurar ainda. uma tabelà. 
com ~rGdl.ooe és!Xlci.a.es 1 O malho:; 6 él•wAr 
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na verba. respectiva $ despeza ordinaria o A unica vautn.gem que tem, na ç.piniio do 
credito sufli.ciente para pagar as garantias de orador, este systema de legislar é complicar 
juros po1· que o govru·no ee tiver comprome~ti- os trabalhos da. camara ~~m necessidade, e 
do, ou supprir a de1iciencia do credito na- dividir uma matel'ia qu.e de\'ia eatar eonnexa. 
quelles serviços em que o credito e&pecial não Assim ci que a cam&ra. jli -votou no orçamento 
basta.. Por exemplo, na verba para abasteci- do min1sterio da agricultura as obras compre
mente d'&guD. na cõrte; o credito não. chega, hendídas DD. tabella. C ; a cama.ra discutiu, 
pede-se a.ugmento agora; entret.a.nto incluHe &preciou e votou. os melhoramentos de que 
ainda na tabella s6mente porque o credito pri- trata. a ta.bello. C, e isto qu;1.ndo discutiu o or
mi~iv-o tinha sido alli incluido. Depois, qu~IIto ç:~mento da agricultura ; e entretanto reser-

. ás operações de creditas, tanto se fazem pa.rs vou-se discntir os recursos que se facultam M · 
as despezasdaquella. tàbella como para as outras governo, por meio desta. ta.bella, resei"'''u iaso 
despe~a.s decretadas na lei ·do orçamento: pano mínisterio da fazenda. · 
nada. tem do especial, até mesmo porque slio De 1llilneir!Jo que ha um.a dupla discu~ sem 
de~pezas ordiDal'ias. vantagem alguma. ; entretanto que leva.da. estA 

Sem emb~rgo d&s promessas de sl!.ldo, o que o ms.teria para. o orçamento ordina.rio, no orça
orador tem 1•iato até agor.1 ê que nenhum exer- manto do mínisterio da fazenda. discutir-se-iam 
cicio se tem encerrado sem deixar um graDd'l o.> recursi)S dudos ao ministeril> da bzenda para. 
deficit, não eómente nas despezas de caracter o p1gamento de todas as desp~zas ordinarillS con
extraordinado e rc productivo, mas até mesmo templadas na lei do orçamento, e ti cavam assim 
nas despe~ ordina.rias · contemplado3 os· serviços qne hoje fazem p~rte 

Si se :~ojuntar ás desper.as ordin.t.rias os cre- da. t.a.bella C. · 
ditos supplemental"es abertos ã.s differentes Eita. divisão de matarias, entre ai eonnexa.s, 
verba-s do 1>rç1mento, ver-se-á que nem I1.ão pócle auxiliar a boa. elucidl\ção deste ponto; 
mesmo para as despezas ordinarias a receita pelo contrario, tende a complicar a. discussão. 
tem sido bastante, e por coue.quencia pa~a. os Tendo, p~>rem, este orçamento em ga. discussão, 
saldos têm sido necessario fazer todos os annos o orador convida. o nobre ministro da fazend~ 
operaçõ~s de credito. E não é só iato ; uá. ta- para el\amina.r este ponto e dizer á camara. si 
biilla C, entenda•se que estão incluidoa os ser- á ou não tam.bem possivel es:finguir-se a tabella., 
viços de nMurezn. reproductiy.1. passand1> as deÍipezaa nella. contem.pladaa pa.ra. 

Ora, ·primeiro c1ue tudo rio orçamento ordi- os orçamentos ~rdinarios. 
nario, têm vindo iBcluidos alguns serviços de Quanto a. opera.çõ~s de credito, a autm-ização 
natureza reproductiva, como telegrapho, cor-- é mais ampla do que a qui) se contém. Ra ta
reios e obras em ditrerentes ministerios, mesmo bella, pois que o governo não só cnrec.e de tel' 
no m.inisterio da. agric.ulturo., e que não pôdem lLUtorização paro. fazer a.s ope_ra.ções que forem 
d eixar de ser consideradas melhoramentos necessarias pM"a a execução :dOf! serviços .eon.
reprodactivos ; emq uanto que por outro la.do tem piados na tabella. C, mas tun.da ~reoc de 
alguns creditas cspeciae3 da tabella C, alli igual autoriza~ão para occorrer a daspezas or-. 
contemplad.1 como serviços reproductivos, não dinarias, si a receita .orçada não prodllZir o re~ 
o siTo ; po1• eum plo, essa eterna medi çã1> de s~ta.do espero.do, não fOr stúficionte. 
terra.R paru. o dote de Su~s Altezas, as nos~ Pot• consequenci& esta questão é .apenas de 
gr::Jciosas prine~zns. O q~~oe tem isto de repro- complicação uo modo de orgnnb!at 011 orça
ductivo 1 Entretanto figura na ta.bella C. FB.Ço.- menlos; é urna questão do del!oJr4em por assim 
so a despeza desde que o Estado está. a ella di:ter e não de recursos dl!odos ao govel'I!o. 
obrig:ldo, mas fttç.a-se como deapeza ordinat·ia, MIIS o orador susc~ta ainda ao nobre ministro 
não só porque ella nada tem do oxtraordinaria, da fa~onda. um~ outra idéa, te~dente tambem a. 
visto q 11e dura ha muitos a.n.n()l, como tambem. simplificar as causas e a aproxim8or o orça
porque não é d!! natureza reprodnctiva. m.entô da. realidade, fugindo da.s :fieções. Os 

o m·ador admitte que se altere a nomencla~ credit03 supplementares .são abertos em. virtude 
tura. legal iDtroduzindo cred~tos extraordinarios de uma l~nga nomenclatura., que acompanha. 
de nD.tureza especial ou como lhe queiram toda.s as le1~ d~ or~mento desde i873, em que! 
cha.tnar, nos orçamentos; miL& pondera que esta como _ restt:cçno, _ordenou-se que o governQ 1!1() 

e::s:press§o só ó justificavel coro relação a til- pudesoe abr1r .credttos ~pplem~nta.res para as 
gumae deepeza.s de caracter tranaitorio, e:t- v~rba~ de~l.at"a~:J.s preVlamente pelo corpo le
tmol'dinario , que se possam Íll.Zer em um até g~sl_a.tr.vo, xsto e, para as deepa:a! t?.e D.$ti.U"e.z~ 
dous exercieios .. A tabelh C, porém., não estti ra:mi.V~l. . . 
nesse ca!o; a .tabella C rapresents despeias Ora, póde-se conseguxr o mesmo .l"esulta.do., 
quen!\da têm.de e:s:tra.ordinarl .. s; ao contrario, simpli1ica.ndo as leis an.nuaes fal:endo por,Ullla 
São ordinarias, são permanentes. Por exemplo: vez esta no~enelatar& d~s -verbas, • d~ndo-.lhe 
o que é quo tem de extrnor\linarío, de oventueJ c:~.ract9r permanente. Ficario subsiattndo em.
os prolongamento~ de linhas ferre:J.s para.· que ctua.nto o p:.r13.mento não ent~nder revoga-r a 
:figurem n9sta tabella, qu!lndo .. é sabido que a legislação re~tiva a. eredit.os supplementa~es. 
construc9Io .levarri um certo nuznel'O de annos; Que n~c.9.S8ldade ha, pergunta o orador, -~e 
custando allllua.lm.ente .uma. certa e determi- reproduztr annnalmente esta. mesma :relaçao 
n~a somma 1 · . que vem na !A'belb. desde i8n 1 Por um .ar.ttgo 

E' uma despeza. ordinari:~. o permanent.e; q11-e de er~e11to, ~m a $~a de .pEU:~n~11ote_. 
devo figurar uo or91'mento ordiu&.rio o .nlo em se d~tgn&rão as despezaa para. que .• gov~.rJlo 
nGI1hllzn cr.dito da ta.belh c. poderi abrir ereditoa supplement&-res a sul!~~i:: 
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tuirá a nomenclatura feit3. por uma. só vez, em
qu.anlo o poder legislativo quizer, ficando rom 
a faculdade de 111pprimir uma. ou oo.tra verba. 

E.ite systema. . de reproducção de tabellas !lO 
orçamente MO é Bómente uma. complicação do 
trabalho, produz seus inconvenientes praticos. 
O goverao muitas vezes levado ~ augmenta.r a 
verba, julga ama despaza que nada tem de 
variavel como tal, e por isto ob~tva. que ~ t:l.
bell;~~~ cÓmaçaiXl sempr~ . muito modeetameute, 
lWIS v5o com os annos creando forças e au
gmentando de tal modo que ap'!'esentam,como na 
tabelli>. a que allude; uma nomench~tura de me-
tade das verbas ordinarias d9. loi do orçamento .• 

A idéa. c:•pital do credito SU})plementar é at. 
tender a Elespeza.s imprevistas, isto é, despe7.aa 
para. que o poder leg:islativo decretou fundos de
terminados, mas que por serem de natureza va
riavel apresentt~r:om rleficit. Si d esta a idóa 
dos credito~ supplement.ares, não. póde ficar ao 
arbítrio da administração o considerar a. des
pe7.a de natureza variavel. 

A prevalecer este arbítrio tod<l. a de~pe~a, 
embora. o voto do pofier legislati vo, seria. sus
ceptível de augmento pela vontade do goyerno. 

Não se póde determinar a. legitimidade do 
credito snpplementar; esta é determinada. pela 
JJatureza variavel da. despeza., depende da. na
tureza das co~sns. (Apoiados.) 

Por exemplo, o orador cit:~. as difi"ersnças 
de e.unbios, qne não dependem da. adminis
tração publica; ao menos directamente,-os 
soaeorros publicos,-cuja despeza esta na razãc 
da!! e11idemiu, ench.en\es, desastrea e outra.s 
cauaa.s lUituraes que a1fectam a população. 
Esta é a verdadeira doutrino. sobre os creditas 
aupplementaree, mas o governo do pniz, como 
de outros onde &!lbi a.dinittido o regimen deB!Ies 
credites. entende que o semço· póde variar, 
não pela natureza da.s causas, mns pelo J>lano 
que p<l!!Sa. querer executar, alargando desp~· 
:oa.s qM. devem eer feitas dentro doa limites da 
autorização. 

Eis a razão por· que a tabella &\?L·esenta cre
dito:~_ p1ra. aja® de custo a presidentes de .Pro~ 
vinc1a. Não se tr.:~ta de uma despcza vanavel 
p )r sua na.tureza.. A verba. votada set·á sufli
ciente desde que eon.signe quantia razoa.vel e o 
governo evite coa tradançs.s com os pr~.sidentes 
de províncias, como fer. um de aens antecesso
res com. os diploma. tas. 

·Estas contrad&nçaa trazem dea;ulpa que póde 
triplicar ou qua.drnplicar a verba. Ora, depen
dendo o a.ugmente> delBSO. dcapeza das diaposições 
do g-Overno, n!o ó caso para. ter fa.co.lda.de d e 
abrir ·c1 edito sO.pJilementar. 

O SR. ANDRADE FtGUEnu. diz que é questão 
pa.ra apreeia.t· por oo.tNI- fuee, mas regra g er-.. 1, 
na provincia.s fazem e!ta. desp~za e o Estado 11ó 
despende no tra.nspo~t.e de umn. provincia para 
outra. 

Eln todo o casG & deepeza é limitada e póde 
ser prevista .. 

Referindo-se a -ajuda de cUllto- relativa ao 
ministeriodos estran~eiros, observa que tambem 
se pódc \>rever a ·~espeza e ser votada pelo 
poder leg1ala.tivo, que eatà sempre r eunido· lllllll. 
boa parte do anno. . 

Considera. alguma eousa. varia vel a despez:~. 
extraordinada no exterior, mas níio tanto que 
a utorizo a abertura de creditos suvplernentaras. 
Si Ío51Se su.aeeptivel do credito Sllpplementar, o 
governo devi.:~. ter ig11al faculdad!l em relação á. 
verba de polieh secreta. n o interior, entl'etanto, 
não a tem: Trata-se de uma d~speza que não 
se fa.z pela primeira vez e pôde ser vot:taól. com 
alguma mugem. O orador é dos que ~referem 
votn.r uma quantia mai;~ que sufficiente por 
credito orclinario, do que da.r ~o governo a fs.cn l· 
dade do fazer a de;pen por credites supple
mentares, :~inda que gast9 só o n~sil\rio. 
(A.paiados.) · · 

· O SR. VJ&c:ONDl!. Dl!: P AIUNAGu.i (pY'esidents do 
conselho) :-E' a. ve~dade do orçamento. 

O Sa. A.'iDJUD~ FiauszRA:-E:~te regimen de 
credites te m sido a )>erdiçKo de Lodos O> paizes e 
ha.de ser a nossa, st a elle nl\o puzeL·mos cobro. 

.No tninist.erio da. ma.rinha. admitte-se e-redito 
sapplernentar pelos medicamentos e uteD.JJia dos 
hospit.a.ea, 

Ora, est:i claro que póde haver em um anno 
mais doentes do c1 ue em ouLro, m~s isso não au
toriza a abertun. de credites, porque o governo 
tem elementos àe apreciação ; pôde, pelo que 
e~m gasto nos annos do lll&io~ epideuli:J., calcu
lar o que ha. de gastar. 

Credito pe.ra a verba-Reformados : sold011 
de offici:l.os o de pra\'.as reformadas-, .aão t&m 
justificaçlio porquanto, si estll varba fosae va
ria-vel, devia lambem ser a dos aposont3.dos, a 
das classes inactiva9 do exercito, etc. Si um 
governo reformar muitas pr~ças, tP.rã. maia 
prets a po.ga.r, si reformar muitos officiaes terá 
maia soldos a p:~gar, mas o orador nã:o cogita 
dess11- especie. O corpo legislativo voto. annual
mente uma quan tia. par~ reformados ; essa 
quantia comprehende nio sórnent.e aquell(!s que 
e.~tlto centem!)ladoa em folh!., como airtd-:1. dá . 
certa margem pa.rs. outros que ile poesa.m ••o-
formar. -

Portanto o governo tem primeiro as sobras 
q11o doh~m ~~quelles que tillecelll e ~~oinda. a 
ma.l"gem quo o corpo legislativo dà., e ai · t ado 
iHso nllo but~r. o corpo logí•lativo reune-te 
todo• o·• ~unoa e 1111da. custa ao governo pedir 

Quuto a magl~trados de primeira e segunda 
entrancia, taJnbem não é despeza. qno possa 
justüiear a a~rtura do um crGdit.o ; basta. que 
a lei do orçamento t~tte.nda ao que so das
pendeu no e:iercicio anterior para um calculo 
11eguro das deapeULS a. fazer. 

Quanto à. oonducção de ' pr~ de justiça a 
varia.çlto póde ser prevista, mc!Wlo porque :l\1 
provincias fazem quasi toda. esta deape:oa. 

um •upplemonlo de verba. 
A verba -1\luuio;llet de boece.- osti no 

meamo caao dAque!!A do que o.eAbou de í&.lla.r. 
A verb&-MuiU911e• uvaea, oo10s fortuito& de 

avaria.~ e DAufng1o11-tasn algum c traetor m&i~. 
ev~ntnnl do que 1\1 oulru, 111111 aiadA uaim 
.nlo so d:i:o C~tw :. L.:O (re<jli!IIDlos p·1ra que 110 

O Su. . Pa:r.stnEl\"'1'& no CoNSBLIIO:-Algurnu 
Já Jtlo querem votar quantias para alimento dos · 
presos pobré,. ' · 
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consel"Ve perpetuamente uml!. te.bella no orça· 
mento; bastava consignar uma quota. para estes 
casos, como se consigna para eventuaes. 

A verba-Eventuaes, ditferençaa de cambio, 
etc.-é, talvez, de todas a~~ .verbas a que deve
ria ser conservada, porqu.e, com eff'ei!.o, com o 
meio circu.lant~ que te moa e 11u.s act.u.aet cir
ctu:nstanci~ tina.nceiraa, não só não é dado a 
ninguem prever qua.l ser9. o cambio que se t~rá 
dentro de um anno, como aind:~o n~ é íacil to· 
mar uma média. Os factos podem alterar muito 

Para. o feitio de notas o corpo legislativo vota 
sempre quotas, Bendo a deste u.nno 40:000$. 
Com esta quantia ee oboom muita. substituição 
de notas, e caso não seja bastante, o governo 
venha. pedir ~upplemento ao corpo legislativo, 
quandll r euru.do. . 

• O c&liÍbio, pa.ra Jllll.iS 014 para menos, desgraça
damente selllpre pa.t"a menos, · porque não se 
tr&ta de remover as causa.s do mal. 

E' , portanto, uma des~za que não póde dei
xar de set• a.ttendida.. 

A verba de « Gra.tificaç!:o a volunta.rios, ~n
gajamentos, etc.-., nio está no caso de ser 
approvacl:a.. O governo pQde pl:'evar a. despeza 
a fazer p'lra preenchimento dll.ll va.ga.s a fAzer 
no exercito. · 

Cretlito .npplements.r pára «Etapas " é mais 
uma condemnaçA:o do nosso orçamento. Pois, si 

. o nosso exercito compõe-se de numero cert·~ de 
pra.ças, e o corpo legislativo deve votar a quan
tia safficiente para. pagar a. esse exercito, como 
da.r~e a.o governo fu.culda.de de a.br ir credito~ 
supplementares pa.ra. etapas, alem dll. de~peZ:J. 
votada~ 

E' pi-ova. de que oa orça.menws não consignam 
as Bta.pas para o exercito e que portD.u to silo 
mal feitos, mas n~o se deva manter semelhante 
despeza. , 

O mesmo dirà quanto n. for ragens e ferragens 
e quanto u etapas de praçll.ll invnlidas e aoldo 
de officiaes roformndoe, ajud~ de euato, etc. 

No ministel'iO da a.gricllltura fi.gura a mu. 
roinaçio ; ro11.a a. iUuminação é foita por um 
contrato em que vem s.j~tado o preço de cada. 
combWitor e o nu moro delles. Esta despez 1 não 
é por sua. natureza. varia.vel e só assim pedir. 
aer oonsiderada si o governo quizes~ amplinr 
, .zon~~o da illnmiBaçlio ; mas o gover11o n.lo 
pód.G ter oaaa. iaculdnde sem o voto do corpo 
legiala&ivo. 

Gar~tia de-juros a estradns de ferro, en~e· 
:nhos centraes pelo que es:ceder no decreto. 

O governo póde prover qual ó a Sllmma das 
garanti.?.s que pddem om. Ulll :~nno dado ser 
ooncedidas, e a despeza. póde-se fazer por um 
credito ordinario. 

Correio geral. 
Ora, em que ·póde o · correio genl ser consi • 

dcrado wna deapeza. variavel por sua natureza 1 
O parlamento vota fundos nào só pa.ra. o p~s

soal do corraio geral; transportg de malas, etc. 
mas ató para melhoramento de serviço dá. u.ms. 
verb3 de duzentos e ttntos contos. · 

Em que é que a. despen do correio é vs.ri.avel ~ 
Ahi nem a.o menos ha. a. diff'er!!DÇI!o de c?.mbio, 
que havia a. respeito da illuminação. 

No ministerio. da fazenda, cuja lista é longa, 
o orador ·sõ reconhece éomo despeza verdadeira
mente varia.vel a de diJl'erenças · de cambios ; 
tudo o mais ae pôde bem calcular, e pam· D':ll ou 
outro caso vir ao corpo legislativo pedir eup
l'rimento ILOS credito~ votad·:s. Podel'i4- fazer a 
demonstração, m:UI tlão a fará por ser ·longa, e 
citará 11penll$ algwnas verbt.S. 

Juros no caso de fundar-ao parte da divida 
fiuctuante ou d~ ae fazerern operações de cré
dito. Estl!s juros sã:o pagos de 6 em 6 mezea : 
o govern!l faz a ope ra!(ão de credito em um se
meJtre e paga o j 11ro no semeGtre seguinte. Si, 
por con.sequencia, carece de fundos, j:i. os tem 
na autoriZação concedid.1. p&r.l. eon tra.hir a divida 
flnctuante. ' 

Péde e~sa quantia nã:o ehegar pa-ra os re
cursos. de que o gol"erno c:..t-ece nesse semes
tre, mas peça-os ao cori>o legislativo, que se 
reune no semestre segumte. No interva llo do 
corpo legislativo nãD b necoosido.de de ficar o 
governo armado das d1làs autorizações, uri!.a. 
para pagar os jnros da. divida fl.llCt!4llnt.e, e ou
tra para pag:~r 6s jatos de.!lla meam!l. di. vida. de-
pois de consolidada . · · 

Divida inscripta il.ntes da. emissão das re,pe
ctivas apolices. O governo tem o credito pau 
isso e, si fôr inauffi.ciente, peç:l mnis ao corpo 
legislativo para. o que faltar pelo pagamento 
da. divida a.rrec:ulada quanto a po1·centagem, 
ta.nto do juizo dos feitos, como dns estações de 
arrecadAção. 

A providencia :1 tomar · n.lio 6 autoriz:.tr o go~ 
v erno a. abrir credites supplomenta.res, m:~.s sim 
arm<~l-o sempre da. faculdade de corrigi r as 
tab~lla.!l. 
· Devwe cal.co.lar uma renda. para todos os 

agentes de arreca.da.çio, e ficar o S'OY&rno, como 
tem a respeito das alfa.ndegas a d·ls mesas de 
rendas, eom a facald&de de corrigir a tabell:~. 
das porcentagens, de ma.neira a reduzir l!.llando 
excederem a.o previato pelo corpo legislativo • 

lato tenderin a eata belecer a i$ ualdade da 
retribuiçiio deaaes funcciona.rios, Vl&to que nio 
ô po3aivel, nio conviria. JReBmO ao fisco extin
guir as porcentagens e ao melll!lo tempo não 
oneraria. oa cof\'6s do Estado com porcentagelll 
exces_siva.s, corno hoje ac.ontece. Aatna.lmente 
dà.-oo a maior desigualdade: ha empre~dos de 
aifandegaa de 2• ordem, que têm vencimentoll 
superiores aos dos directores do thesouro, e 
c.om pouco trab~lho e quasi nenhuma respon· 
su.bili~de. Não se referê 1 Ol'll.dor ás al!Andegas 
impllrtantoo, porque nestas ha. b:~stante tn.
balho e responsa.bílidade, que compellllam.oque 
ganham, por muito que seja, o in$pector e 
demais empregados. . 

ga. ainda ontra~ :verbas, }lilol'ilo que o governo 
não care~ da. faculdade de abrir creditos I!Up
plementares., por e~emplo, a. dos jnro3· do em
prestimo do cofra de orphios e a dos juros dos 
deposites das c~~;ina eeonomicas e montes . de 
soccor.ro. Estas duas verbas careciam umbem 
de una providencia mais · energ-iea que esta 
e m~i5 reg-alar, em vez ~e se autorizar a 
abertura de credit?s sapplementa.rea; devia-li(! 
co:naiderar co.mo .receita a.quillo q o.e sobn.sse; 
depois de p&g~J. a despeze., quer do capital, quer 
dos j uros. isto é, o . sa.ldo, porq u.e com eft"eito 
não se poiem considerar de outra maneira as 
qua.:atias que o E~b.do 1'0Cebe. . 
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Recebe~ai a titulo de deposito, e, como dep~ 1 O Sr • .AfFonso Celso Junior: 
aito, sô tem o direito de empregal->u na.s suas • -sr. presidente, tomando a palavra em hor:~ 
despezas ordi D&riaa provisoriamen ~e, emq uanto tão adiantad:l., é de ver que pouco me esteRderei 
não são reclamadas pelos rBII~ctivoa deposi- sobre o a.ssumpt.o; De resto, as obsal'Vações que 
tantes ; e; si o Estado paga juros, deve, ::11\tes vou. fa~er refe1•em-se unicamente a. algumas 
de applicar essas quantias, sa.tisfazer o juto a proposições que e.~I~ittiu o nobre deputado pelo 
que é obrigalào, assim como satisf3.ria o capital Rio de Janeiro, a.s quaes, no meu entender, não 
si lhe fosse reclamado. p6dem ficar sem re>posta. ir..media.ta. 

Tambem :figuram nesta. verba os -exerci- s_. Ex., a proposito do art. 5•, acaba de dis4 

cios :findos-por penaões, aposentadorias, orde. c.utlr o ~rt. ~·, o ar:. 3G e o art .. 4G d,:t pro_pos!A. 
nados, eol<ioe 6 outros vencimentos marcados Eu sere~ ma1s obedient~ ao r~i'llll.ento, Clllg"m-
em lei. do-me s1mple~mente á d1scuss~o do a!"t. 5.0 

Antes, porem, de prosegn1r tenho de re4 

Sponder as increpaÇÕeS Vl!hementiosas que ll03 

foram dirigidas pelo facto de havermo~ encer-
Dar ao governo faculdade de a.bl"ir creditas 

&Upplementares para e:S:ercicioB findos, e an
nullar toda a lei do orçamento. 

O corpo legislativo, q u.erendo es~llbelecer um 
correctivo para o abuso que e e dava., de exceder 
o governo oa cr~ditos ordinarios, determinou 
que não fossem pagas as despezaa, a~mp1·e aue 
excedessem a esses creditas; mas não cogitou 
de que t!n.h~ consagrado uma disposição que 
burfa'Vl1. utetramente essa. 

Entende que desde que o governo póde 11brir. 
credito supplementar pela. verba.-Exercicios 
:fi.ndos-para esta desp~za, é claro qu~ elle não 
tem uin limite, qu~ póde gastar o qu~ en4 

tender e aesirn illudir toda. a. providencia leg-is4 

!ativa. 
Quanto a reposições e restituiçÕ!ls também 

acha que é uml'. despeza. que pód3 ser prevista 
e calculada de ante mão pelos annos de maior 
renda, c portanto, não autorizar a abertura de 
credito supplementar. 

Da.s considerações que ha produzido resulta. 
que sómente quanto a differenças de cambias 
pôde aer justificada a. faculdade de abrir cre
ditas,~ para uma só despeza não convãm man4 

ter um regimem como elite dos creditas su~
plementares, antes conviria supprimil4 o, au4 

tori~ando o governo a. fazer a despeza india
peill!llv21 com a differença de cambios, CMO 
foasa inferior á cota.~o que se tomasso na lei 
de orçamento. 

Portanto, não 1ó pelos pducipios g~ra~~. 
como pela& applicações que entre nóJ· aa tem 
procurado fazer do credito llupplementa.r, elle 
ni:o é .sustenta.vel; e si o Sr. m.ini•tro o ani
mAr propor:i a su~ rastricçào assim como 
t&mbem uma. providencia contra o abusJ dos 
craditos ex:traordinarios. · 

Quanto ao artigo em discussão tenova. a ob
jecçio que o'ppoz ; declara ctUe o Sr. presidente 
ha. de recons1dera.r a. sua de eis~. pol"q ue e ate 
a.rtigo só podi • eer discutido e votado depoi~ de 
discutido todo o orçamento, porquo o arti~o 
joga. com a recoita, a que si o Sr. presidonta 
eonsultar o orçamento que se fez dJpoiY do. 
lei que deu nova. forma ~ diacuaslo do orç:~men
to, ha de ver que o nrt1go de que so tra.ta ó 
comprehendido como o ultimo do orçame'"to.a. 
qu6 s& refeFe- (l! uito bem..) 

O. Sa.. PusiDIUfrE : ..... Devo notar a.o nobre 
depntado 'lue, si submetti .i discu.ss!:ío o artigo 
é porque .não tenho autoridade para altera; 
ou suppr1~ir o_ a.rtiga de um prajecto, que aa 
acha em diroussao. 

rado o ar~. 4•. (Apartes.) · 
A maiol"h tanto não enaerrou a. discussão do 

art. 4° tpe o nobre deputado acaba de fazer con
siderações larguissimas sobre elle. (Ha outro$ 
apartes.) 

A maioria nã;> quer sufl'ocar nenhuma ex
pansão da. opposição ;-no que ella tem empeuho 
é em mostrar ao paiz que 11rocura evitar que 
o> debates se prolonguem demasiadamente, 
para poder no tempo legal dar um orçamento 
ao govo3L'no. (Apoiados e apartes.) 

A 1·es ponsahilidade de não fazer casa recáe 
tanto $Obre a maioria come sobre a opposição. 
(Apartes.) · 

Portanto liquidemo~ oa incidentes 1 àlém de 
não ter violado nenh.uma disp~sição regimel'l
tal, propondo o encerramento, penso que pre
stei um serviço (apoiados), porque a :mataria ti
nha 11idu discut1da. antes, foi discutida a.inda 
dep(}is; logo u!to houve .11enhuma soffocaçii:o de 
dsbate. (Apoiados e apart~s.) 

O nobre deputado fallou do incidente com l;.'t
•nanba exage~ação que, me troux:e á memorh o 
pensamento de um escrivtor antigo jâ citado no 
ae11a.do a. propolilito da discussão sobL·e o cafti :
da me&ma sorte que a obesidade denuncia mo
lestia no organismo col'poreo, a exageração in
dica a sem rnão do esph·ito. 

S. Ex., além cli5Bo, citou uma. phraSê la. tina 
<l ue não pude bem o>uvh·. Peço-lho licénça. a.in-. 
da. pa.~a recor~r ou~!'D facto hj.stori•!O. O car
deal d.e Retz, quando conversava com os seus 
amigos e queria. dizer alguma cousa menos 
verdldeira, costumava servir-se de expressões 
latinas. 

Não ~Gi si foi este o intuito do honrado de
putado; ma~, ai S. E::s:. fallou il!A espirito de 
ambiçao da maioria e não sei mais o que1 com 
certa reserva, eu ·posso tambern applicar-lhe 
ll.'l_Uelle dito da Horacio, tambem em. latim : Si 
t>is me {ler6 doknttum ~st primum ipsi tibi:. 

Creio, portanto, tGr liquidado succinta.men te 
os pontos do que tratou o honr:J.do deputado, 
ponto• de quo dle não poderhl. tratar regi
IU(lnt:Jlmellte, porqua o q11e ostavn em discLJs-
alto era sómante o art. 5. o 

O Sa~ Al(OMDE F!GUEJa.~ dá um aparte. 

O Sa. AFFoNso CJ!;LSO JuNIOR ::...... Discutindo 
~~te 3-ftigo, S. Ex. fez uma pnica obsern.ção, 
1sto e, que elle nãt~ pod1a fazer parte da 
despeH, porque diz (tê) : 

« Couttn.u'lm. em vigor todas a.s disposições 
da.s leis de orçamento antecedentes, que nio 
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versarem par!.ieula.rmente sobre a ftn.ção da. 
receita c despe;a, sobre . autorização pllta. 
marcar ou augmentar vencimentos, reformar 
repartições ou legislação 'fiscal e que não te
nham sido e:ttpre=mcnte revoga.du.s."~> . 

A' fe que não oomprehendo a. censur:r. do 
nobre deputado, feita sem duvida. á falta de 
assumpto. 

Repito que confio ba.stante na integridade 
da. m\}sa para não tonta r esmerilhar es~ ponto. 
Devo entretanto di2ar que esta emenda. foi 
apresentada ha. di's pelo Sr. Felicio dos San
tos, que não designou o artigo a que ella ae 
referia, sendo apoiada e poata. em discussão. 

Como jà. disse, não tencionava tomar a. p:Lla.
vra nesta. sessão e levantei-me apenas pa.ra: não 
deixar sem reb;~.to algumas proposições. do no· 
bre deputadtt pelo Rio de Janoiro . Portanto 
sento-me, levan.ta.ndo a. inda. um euergico pro~ 
testo contra. a.quellea. que di~em quG a maioria 
quer suffocaT u discussõee.Ninguem aqui quer 
tlonão tliscUliSão ampla. , larga , a.pah:onada. 
mesmo. (Apoiados.) Queremre discutir todo e 
qualquer acto nosso, porque nã:o temos receio 
absolutamente de accunçlto alguma, parta. 
donde partir.(Muito bem ; muito bem.) 

S. Ex. diz que este artigo é d:~-receita. e que, 
portanto, só póde ser discutido depois do re
spectivo or~mento. (Apartes.) · 

Mu.s a. simples leitura mostra que o artigo 
consta. de duas p&t•tes concernentes á !'eceita e 
é. deapeza, e, portllnto, tanta razão ha para .dis
Ciltil-o depois do orçamento da receita., como 
agora. (Apoiados e apartes.) 

Onde esti a logiea. dos no 'bres deputado~ 1 
OndeesW.t · 

SS. EE::t. cenanrarn-me de um lado porque 
encerro a. d'iscusaão, e de outro bdo porque dou 
duas discussões a um artigo . E' oriiinrJ. 

O Sa. Amuuoz FIGtl'J:IlU:- E' por isso 
mesmo, porq_ne não sabem aproveitar o teDSpo. 

· O Sll.. AFFONSO C11Lso Jumoa:- A a~cusação 
deve recahir sobre aquellea q_ue a proposito de 
toda e qualquer discussão fazem explosões re
taliadoras que não vêm a.o caeo, olhando para 
o relogio para sab~rem quando se esgota a hora 
do debate . 

A m1iioria não quer sllffocar as diseusst!es 
porq_ue acha-se .convencida de que apoia um 
mimsterio que eatá pr,esl.ando rea.ea 116rviçoa 
ao paiz (apakldos) e,portanto,nio receia debate 
de qualidade alguma.. 

O Sa. C.mvALBO REZINDll::- Não fazendo 
ce.sa. 

O Sa. A!IFONSO CELSO Jt7Ntoa : - Tambem i) 
preciso liqllida.r esse ponto :- na. organização 
actual do parlamento brazileiro, em que a 
vontade do paiz manifestou que, ai tem uma 
gra.nd11 m&ioria liberal, tem tambem lllll& gran
de phala.nge conaerva.dora, & prl)ci.so qae sobre 
oa representantes deo ambas racaia. proporcio-. 
na.lmellte a responsabilidade de todos os actos 
da camara. 

Si sois vÓII quem não ~ndes a9.ui â. hora re
l!imontal, como se póde ver das listas das cha.- . 
madas, ai sppareceis sempre depois de e.berta 
a eesaão, a responsabilidade de não haver casa 
é tanto vossa. eomo nossa .(Apciados ~ apart~.) 
Nós tem::ls tanta. confia.n'}a na mesa que nem dia-. 
cutimoa eates !a~ toe .Mas o nobre deputalio pelo 
Rio de Janeiro estranhou que, com as idêas 
livres que eu aqui. represento, vieue. propor o 
enc ~rramento da d1seusaio. Não ba usso abso
lul;a.monte incoherenci.a da minha parte. Pelo 
facto meslllO de eu 9,11erer ampla liberdade é
qna nlo p0810 co.naenti.r que a todo o iilstant&; a. 
tOdo o lll.omeato, ae aproveitem de tocha aa dia

. cliAõea para tratarem de queatõea que nada 
têm..com o as,nmpto. Ea prégo t1. igualdade 
coiD.pleta ; e a igu.ald.ade verdadeira. consiste 
em collocar cada eoUlla. no aeu logM". (Apoiados 
~apartes.) 

Ainda o nobre deputaM levantou uma cen
~Un~t.llo propos:~o de uma. emenda qne, no. dizer 
de s: Ex., tenclo sido apresentãda, :cão foi 
apoiada e· posta em disc1188io. 

v. m.--64 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sa. Pusml!.Nn: dá. a.. s.egui.nte ordem do 

dia. i6 d! A~to: · 
Con.tinua.çto da Z.. discussão do orç.a.men.to do 

art. 5° e seg'llinte. · 
2• discuas§o da receita. geral dO lmperio. 
3• discussão do projecto n. i68 relativo á. ju

bilação do conselheiro J. J. Ferreira de Aguiar. 
ContinuaÇão da 2• discussão do projacto n. 

42 sobre estrada de ·ferro do Timbó. 
DiscllSSio d8.s ma.terias dada.a para ordem do 

dia ii, tanto n.a prirneir:.~. como na. segunda 
parte. . 

2• discussii:o do projecto n . 7 A sobre as car~ 
tas de uaturalisaçãa. . 

Levank·ae a. seesiro ás 4 3{4 horas da. tard". 

RJ:cL.uw;lo 

No discurao pToferido a i4 de Julho pelo Sr. 
deput:ldo Lacerdll. Werneck lê-se o seguinte 
aparte que não proferi : c Sobre este ponto es
tou de accordo cotn V. Ex., aou o primeiro a 
confessar a. min:(la inepcia. ~ 

O que eu disse, foi : c Sobre este ponto e!tou · 
de a.ccordo com V. Ex. !!Ou o primeiro a. con-
fesslr a minha inopia. ,. · 
· Não dei 011tro a.parte que se encontl':l.· logo 

a<Üante ; c Como miniatYO nceito o co1111elho de 
V.Ez:., 

Em i4 do Agosto de i882.-.A . .A. de PaiJw~ 
F.l!NY'fl. 

.4.CU. DA. .5{ a. SE88~0 l\'ll 16 DB AGO&TO l>l!i f882 

Presidencia do Sr. Lima Duarte 

SUliMlllO.-' E:>IIDID'rl· Dlse~~ttos dos Sr&. liCD2. 
DuUI& e l lluacio llalUm;-ordom do di2. p,ara U -~o 
Agoslo. · · 

Ã'fi U 11ol'lls, feita a chamada, acham-se pre-
sentes os Sra. Li:ma Durte, Matt:t Machado, 
Ribeiro de Menezes, 'Leopoldo Cunha., Basaon, 
Barão da Estanci&. Candido de Oliveira., Theo~ 
philo, Almeida Oliveira, ·Vieira. de Andrade,. 
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Gonçalves de C!lrvalho, Souza Queiroz Junior, 
Marlim Franci5C6 Junior, Montandon, Aloofo
rado, Cantão, José Pompeu, Bezerra de Mene
zes, Vianna Vaz, · Ignacio Martins, Barão da 
Leopoldina, Jo~é Ma.rianno, João Penido, Silva 
Maia, Ratisbona,Cruz Gouvêa, Manoel Portella, 
Juvencio Alves, Salustiano, Carvalho Rezende, 
Manoel Carlos, Rodrigu~ Lima, Martim Fran
cisco, Yaz de Mello, Olympio Valladão, Paula e 
Souza,Alfredo Chaves, f>eretti, Gonçalves Fe~~ 
reira, Meton, Ulhõa Cintra, Paulmo de Souza, 
Barno de Ca.D.indé e Sinval. 

Comparecem depois da chamada os Srs. 
Rodrigues Junior, Affonso Penn~. Re.dolp"ho 
Dantas, Pereira da Silva, Ruy Barbosa, 
Adriano Pimentel, Antonio de Siqueira, Gemi~ 
niano, Barão da Vilh. da Barra, Joaquim Ta
vares, Pompeu, Henrique Marques, Souza 
Leão, Mac-Dowell, Felisberto, Lacerda Wer• 
neck, illysses Vianna, Souza Carva1h.o, An
drade Figueir-a, Soarês, Zarna, Carneiro ia 
Rocha, Pereira Cab1·al, Barão do Guahy, Cruz, 
Barão de Araça.gy e Ildefonso de Araujo. 

Ao meio-dia, achando-se presentes 71 Srs. 
deputados, o Sr. presidente abre a sessão. 

Comparecem, depois de aberta a. sessão, os 
Srs, Tarquinio de Souza, Seraphico, Barão de 
Anadia, Rego Barros, Generoso MaJ.>ques, 
Antonio Pinto, Alfonso Celso Junior, Fr:~.nklin 
Doria, Alvaro Caminha., Aristides . Spinola, 
Carneiro da Cunha, Prisco Paraíso, Maciel, 
Duque-Estrada Teixeira, . SHviano Brandão, 
Felicio dos Santns, Gemas de Ca~t~o. Passos 
Miranda e Francisco Sodre. 
Fal~m, com caus:~o participada, os Sra. Au

gusto Fleury; Almeida Pereira, Alves de 
Araujo, Ferreira Viann~. João Caetano a 
Mo1•eira de B~rroe. . 

Faltam, sem c:ausa participada, os Srs. Abe
lardo de Brito, Araujo Pinho,Almeido. Nogneira, 
Amaro Bezerra., Bulhões, Coelho e Campos, 
Gama.rgo, Costa Pinto, Gast.ello Bra.nco, Con
tagem, Diana., Espindola, Escrag-nolle Taunay, 
F. Belisado, Fernandes de Oliveira, Prado 
Pimentel, Rodrigue! Peixoto, Silva. Mafra., T. 
Henriq_aeiii e Riba\1. 

São lidas, posta3 em discussão e approvads.a 
aem debate as actas de 13 e 14 de Agoato cor
rente. 

o s:a·. SEcRETARIO dá. conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

O.tficio do ministerio dos negocios da. fa
zenda, de i2 d() Ago~to corrente, remettendo 
a cópia prestaàa. em i7 de Dezembro de f880 
por este ministerio sobre a pretenção de 
D. Marcellina C!,u-a dEi MeHo Carvalho, de 
reverter para. alias :filh9.s o monte-pio· de seu 
&llecido filho, o 2" tenente João Francisco de 
Mello Ca.rvt!-lho-A quem· í97; 3. requisição. 

Requerinie:a.tos ; · 

:na. camara. municipal de ltaju.bã pedindo a 
ccra~usão do privilegio requerido pelo enge
nheuo Costard e outro afim de ser levada a 
elfeito a .estrada de ferro de Passa Quatro a 
cidad~ de Calda&.- 'A• ·commissão de commer
cio, industl'il!. e artes. 

Do tenente-coronel Joaquim 01'idio Saraiva 
de Carvalho, concessionari'l de uma lín.ha 
fel"rea entre a estação da Ca.ehoeira e ltajabá, 
reclamando contra o privilagio solicitado peloa 
cidl'odãos João Henriqu.e Costard e Fra,ncisco 
Eugenio de Azevedo, por oft"ender os direitos 
do snpplica:nte.- A' coromissã.o·de com11tereio, 
indastria e artes. · 

Do capitão reformado de artil"haria, Francisco 
José Camaci, pedindo ·melh<Jramento de re~ 
forma no posto de major com os vencimentos 
ola tabella. actual.- A' com-missão de marinha 
e guerra. 

Dog empregados da thesou1-aria de fazellda 
da p~ovincia. da Bahia. pedindo que seus venci
mentos sejam eq_u.iparadoa .aos empragados de 
iguaes classes das alfandêgas • ......; A' commiséão 
de pensões e ordenados. · 

E' lido, posto eltl discussão e sem debate ap
provado o seguinte 

PaYecer 

i882:- N. 244 

2"" SESSÃO 

Pret~'llção do capWZo Franciseo de Paula 
Penteado · 

A commissão de pensões e 01~denados, teli.do 
examinado a petição do capitão honora.rio do 
exercito Francisco de Paula Penteado, solici
tando a graça de uma pensão annual de :1:200$ 
em a ttenção aos relevant~s serviços que presto \I 
o sttpplicante durante a guerra do Paraguay, 
o que se acha devidamente comprovado pelos 
documentos·a-nncxos; é de parecer, que a. 1'6· 
ferida petição seja. reme ttida. ao governo pa.ra 
tomar na coill!idcração que merecer, visto não 
caber nas attribuições do corpo legislativo -a. 
conceSlli!o de merc:ês pecuniariu. 

Ba.l11. das commi!•ões em 14 de Agosto de 1882. 
- Ilde(onso à,e Araujo.- Jose M aricuu1o • 

Acha-se sobre a mésa, é ·lida e vai a imprimir 
a seguinte interpellaçifu, para. cuja discuuito o 
Sr. prellidenta decla.ra que opportunamente de· 
signará. dia e hora. 

I nterpeUaçl!o 

«Requ~iro que ae marque dia e hora. para ill
terpella.r o Sr. ministro da. justiça sobr0 o ·se
guinte: 

fo_ 

«Si o go:v'crno aceita, para servir de base i. 
d.iscUBsão des~a. augusta camua, o projecto do· 
codigõ civil ·organirado pelo Dr. Joaquim Fali~ 
cio dos Santos, e oft"erecido em. seuão de 24 -de 
Ma.rÇó do ciirrente an.no· pelos Srs;·deputados 
Antonio Felicio dos Santos, Matta Machado e 
oull'os pará ser approttdo e servir com:o· Codigo 
civil do I:mpecio. • 

20. 

"No .:a.So negativo, o que pretende í:Jzer o go
verno no intuito de activar a. elabora.ção 
de ontro projecto do codigo ciyil que, conver.;. 
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tidO em lei, p08U B!ltiaf'azer á Urgente necessi
dade q11e tem o paiz desse import.anti~simo ramo 
de legislação.-Tar(luinio de Souza., 

O Sr. preaidente passa a cadeira. da presi
dencia ao Sr. i" vice-presidente. 

Vai a imprimir a seguinte 

.Redacçüo do projecto n: ~~~~ (111 1882, 

(Res:posh ã falia do throno) 

A felicidade e ;iquez; ·g. publicas apoiam-!e 
gra.ndemente na verdade .d? orçamento. Asse• 
gura.r o equilíbrio da reC\. ' •ta com a deapeza~ 
mediante severa fiscalização t! economia ; me-
lhorar o nosso meio circulante e as condições' 
do Estado, quanto aos encargos da dividia.. publi-
cs., ~o as~!!:.~ões ardentes da, eamara que,. 
"-:.r a a realizaç~o de tão g~~d.\o~ empe:rilio;. 
r ~ . -·· :~ .. --~·"·-- .. .. &._ .••• :-
empregará twôil os seus aesve1os e e.wcÇos. 

Igualmente ella. tem na mais elevada . consi
deração o estado da lavoura, _entendGndo com 
Vossa Magest3de Imperial que eu.cnpre desen-

Senhor.-A camara. dos dêp'a.tados re~b~u volver estabelecimentos de credito destinados a 
com a. maia viva satisfação &S congratnlações autilia.l-a. 
de Vossa M.~gesta.de Imperial pela: abertura da. A camara., respeitosa, agradece os louvores 
2.a sessão da sssemblêa geraL Correspondendo que Vossa Magestade Imperial dignou-se dir
á confiança que Vos3a. Magesta.de Imperial de- . gir á. assembléa geral pelo interesse que tem 
posita. no patriot4mo e zelo dos representantas mestrado na di$cussão das leis aanuas nli) e•
da na.<;;no, ella prosegue nos tra.bálhos submet- tud? do projacto de lei sobre compa.~hias e 
tidos à sua consideração o com solicitude cui- soc1edades anonymas e no exame dos defeitos 
dará das"med:da.s reclamadas pelo bem do paü:. da r eforma eleitoral, revelados= $\ta recente 

Foi grato á camara sa.be~ que a tranquilli- e:tacuçã:o. · 
dade publica eontitiúa inalterada em todo o 
Imperio e que ó s!'.tisfactorio o estado sanitario: Senhor . -Inspirada pelo patrioti•mo e cor
ella está certa. de que o governo imperial se res1:ondendo ãe vistas do g-overno de Vossa Ma
esforçará. em a~tender ás exigencias da, saude gestade Imperial, a. camara dos deputados se 
publica. . · esfol'~rá em dar sa tiafação ás esperanças da 

Com Vossa Mageatade Imperial lamentou a nação e em dotar a nossa patria. do medidas 
camara & perda. irreparavel de algwnas vidas que nssea-urem a sua. prosperidade e progresso. 
e os considera.veis prejuízos causados pebs Sal:s. das commissões, i4.de Agosto de 1882. 
inuundações a. quli, em varioa Jogares, deram C_andido de_ OU,eira..-Ruy Bar"Qoga .-.Mar-
eausa 88 copiosas chuvas dos me1.es de Fevereiro tmt. Francisco· · 
e Março, o confia nas ·medidas en,prego.da.s pelo O. Sn. Lt~fA Du,uln::- Peço a pahvra. 
governo para minorar as consequeuci~s desse O Sa. PusttlE."'TE:- Tem a palavra 0 nobre 
mal. deputado. . . 

Foi com -verdadeiro pl'llzer ~ne a eamara 
S011be que permanecem inalteraveis as no!ISM O Sr. X..i'lll.a. Duarte (Attençao·; 
relações de aroizad9 com as naÇ(l13s estrangei- com 1lo; pro(unda~rH8 com1110~ida.) 
rns, l:l&ndo, poróm, de sentir a pardurnçii'o da Sr. preeidon to, poço desculpa á c:1m1ra por 
!l'llel'l'a entre ~t ropubllea do Chile e na do Perú ter deixndo por alguns momentoe a. cadeira que 
8 lilolivia, e com Vo~sa Mu.g-estade Imperial faz V. Ex. llio dignamente està occup~ndo. 
votos p11ra que a. paz se restll.beleça entt·e essas Deixei-a., Sr. presidente, porque tenho di! 
nações. aubmetter no conhedmento da cc.III:Irs. uma. 

A inslrucção pabliea. é n base d:t civilisaç:"lo proposta. 
G prog-resso do$! povos livres : desenvolvei-a. e O Conde de Prados já não eii5te, Sr. presi
disseminal-a. deve ser o principal empenho do dente ; os seu e restos mortaes fo1•àm dados à 
legislador. Assim, a cama.ra toma o mais vivo •epulturo hontoro . 
interesae pelo ensino, e providencinrâ de modo O Conde de Prados, além de ter deU:ado nas 
a reali%arem-11e aa reformas reclama.d3s ·pela. sciencia3 e na política run nome distincto 
opinilto com referencia a este magno as- (rlf.uitos apoiados), um nome qne honra o nosso 
snmpto. . · paiz. (apoiados gerae3), occupou em duas }e-

Certamente o bem estar da. sociedade e a se- gisla turaa a cadeira. da. -presidencia desta ca
guranç~ do cidil.dão dependem grandemente de mara. 
"llm!l. boa organização judiciada. 1nfelizmenU! Esta r .:zão aetnou no meu espirito para. q,ue 
s.s nossas leis sabre cs~e ramo de serviço pu· . eu deixasse por alguns momentos essa cadeua. 
blico não sa.tisfazern :5.s aspirações do pa.iz e a:fim de propor à camarn que, em signal lle· 
nem aos sa.bjos preceitos da. constituição. v.ezar pelo fn.lleeimento de tão distineto quanto 

Reorganizar a. magistratura, garantindo-lhe illustrado cidadão, &1IBpenda oe seus. ~abalhos 
todas aa condições de independencía e capaci- por hoje. (Apoiados g~~raes.) . -
dade e ao .~esmo tempo .tornando . efi"ectiva .a VozES :-Muito bem; muito bem • . 
reaponcabilidade dos 111<\glStra.d.os, e empenho • . 
da ca.mua, <tue dest'arte pr%ncher.â os pa-I~ osr, :Ignácio Mariiine : - (At
triotieos intultos do governo de Vossa llfages- ~enç. à o);- Sr. presidente, ainda ha _poucos diN . 
tade Imperial. . . . a nossa pstria cobria-sa de luto ao receber a 

Da me>ma sorte ella. se esforçará. por" dotar 1 infausta. noticia da. morte de um dos mais va
e exercito e a armada nacionaes com uma 1e-llentes heroes que temos tido, o inclyto Bario do 
gislação penal, consentanea com o progresso Amazonu, que em Riachuelo, em f.1 de Junho, 
do direito, dando andamento aos projectos já em um momento de louea coragem abriu ca.mi
~ubmettidos a au:\ apl'eciaçíio. · · nho para a esplenilida victoria que o Btazil 
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aicanç·o11 _na_· maiO~ e ~. . ·a :t.rem~nda gu. e"ra~- qp.e. B.ob:r.· etudo.elev?u_ !1 se. _11 ~om~ e maia·'? _r e com~ 
.na Arpenca· do SuL·tem·. havtdo. •( .d,po~ad;!_s,, -m~~ âcgrat1daq J?ublica e o exerclClO e a 

. geraes.) .. ) .. .. :• .. : :,. . ,, .. ' . . . _:'' pratica.consta.nte· 'da sublime virtude-a cari-
Hoje .igual:'sentimentó: de. pe:~:a.r de~ e enlutar- dade~com uma modestia. - nitnc'a desmentida. 

os corações br:Y.~;*iros com a noticia.. que 11oCaba : (Ápoi!l.do.s geraBS ; 1lw#ii 'bem~). A apr~ivel e 
d_e ~r-n9s: ~ral}s~ttida.~-pe)_o illustre presidente pittoresea.:~da!fe de Ba.rbacen.a _f~i. nes~e. ponto 

· ~es~tu.~~blea.;,;;(A!>()t#o~;) _, , _ . . .: .. • , . o meJ!l.or theatro das suas glonas (apozados); 
. ,_ Q, ~n4Ei•~e~?~os, -sH.ão -t~ve eomo _o·:btavo foi alli- que em favor da Casa de Caridad'ê dis• 
BilrioA?_;.t\_x!J,a.zon}s ~á~ _glõ~ias militar~s; teve· pensou.e11~ se_mpre todos 9s seus hol!-orarios e 
~s:;~J:'l!l-S,J~l;:ançadãs nas mct'ilentas lutas das toda a. retl!tbmção do_ aeu· arduo. trabalho,. con
lde_!!l!~ .':('A~trUoa.) · correndo ta,mbem maiS do. que IUnguem para a 

IUü.straçã:o assas conhecida., o Conde de Prados sua .fundação. (Apoiados..) · · · · ' ·: ~- ._,. ·· _·· 
sc.iabe pelos . .seus estudos e trabalhos elevar com Na_s aolllrosas_boras-da:sua l.onga ~gollÚI. o 
honra. o nome. bnrileiro. (Apoiados.) . . venerando.{:pn~e de Prados .deVla ter tido uma 

Não pretendo nem qnero agora. ÍlL~er a. bio- cons.olação l•tiDl.a. na. •1e,mbra.n_l(&-do_-: b~_ que 
graphia de tão illustre bia.zileiro ; pernlittir- p~atl_cou e na. certe:r.a. ~e ·qu;e o ,SE! li ~~e:j;~~r~• 
me-ba:_V.•E:s:., pf!r_ém, qus:não deixe em silencio VlY__ar.á D grata memo~ de ~oa~s-bra~.e~s .. 
alguns,~actos.•da; :vida'·:.de':ti!O.precla.ro cidadão. (Apow:dos geraes; mtHtQ bem.)'- · . · -- ... ·· 
O:fJ.\?ld~:~~;J=I:s~o~-l!iS')!\:ã po~terida.da nobres , .· A' pt:Qposta do meu digno e nobr~. amigo, I>a.ra 
é~e~X!;p}~~~~,!~~I):.O (:d.:pl)/a.do1 ;). _ _ -: .. que se. suspenda a aess.ão de hoJe, po~ pr.ra 
·:_ÇQ~o,p~li_bc_o;-esteve s~pre_lilie.do.ao gr.a.n-; acorescenta.r que se oona1gn~ na. acta .o_ voto de 
de par~tdo liberal ; c·onncto, smcero, : comba- 'p~fun_do pezar com_ q~~ fo1 pela. camarare~e
~e~ até com_ as ar~as :ns. mão pelu :nobres b1d3; tão doloro-? notltlla. (Apouzdos gera~s._; 
ideaa dEr s~u pe,rtido; ·esteve preso durante ;mu~to.bem, ?ntnto b8m.) . . _ 
lon~~s lJ:!-~Zes,:' a.~éque no tribu~ dos ae~ pa..:, ,. -São approvadas unanimemente as propostas 
re~ -~~!1-Cf?~~~ou-)ns~e:'.e · ~ua~e- absolVIção, :dos Sra., Lima Duarte e lgna.cio· Martins, 
(~p._offiif:~-'4~~):' : ·· · . · . . O·Sa. PB.EsmnTE dh segninte ordem do dia: 
. · Do·;g<;llª?c <!~:-Praa~J,óde•se c_omjnstiça Jizar . pa.ra.i7 de .Agosto d~ i882: 
.o q~e um·:ül1lst:a:~·,bto~~Pllo . . ~S!!e- do_ ,p-a~de EÍeição aa.·mesa. 
pa.trrota. Theot~1illo .Ottom. ~. liberdade illlliDi• · • . • · . · • 
non a. 811a Vlda.··-desde:·'_<{liiii'Çii'át.ê.ao't-q.uuilo.- DiscUiisao das m~~otertaa des1gnadas para !6 
(Apoiadas; muito õi:lm.r· ·>:~:: : ·-:.~, .. . .. _ - . de Ag<~sto na ordem da sc.a collocaçio. 

Na sciencia não encontroc. o·Ci)ndedeProoós 2"- discnssão doprojecta n. !53 A, relativo ao 
quem n,a m~dici_na.lhe fosse·>superiof>~~poit:t~- a.rraza:nanto dos morros do Cas~ello e Santo 
dos.) A s actenc.tas naturaes,IJ. a:strônomlll., le&'B': Antonio. 
o Conde de Prados um nome altamente respei- Levanta-sa · a. sessão á. meia hora. depÓis do . 
tavel. (Ap11iados, 'müítõ bem.) Porém o que meio-dia • 

. .. . ... , 

FIM DO TERCE!R.O VOLUME 


