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INDICE 

MATERIAS CONTIDAS NESTE VOL .UME 

DESICNMJÃO DIA DA APRESENTAÇÃO 

UV! 

Do senado, datado de !8 do corrente) 
communicando que foi adaptado e di
rigido á sanccão imperial o decreto da 
.Assemblêa Geral que autoriza o go
verno para emittir 2i>.OOO:OOO~ -em 
moeda corrente .....•........•........ Sessão de 20 de Julho 

DESPACHO DA !I!ESA PAGINA 

Do J.Dinisterio da agricultura, 
de :17 do corrente, em resposta ao de 
n . 283 ~e. ii> deste mez, co.mmunicando 

de i885... . . . . . . . . . . . . Inteirada .. ; ........... '~ i 

Ler· e..x.t::;wu uu engtmueiru cut:te llu 
prolongamento ·da estrada de ferro do 
Recife a C a ruarú informações sobre 
alguns dos quesitos constantes do ci-
taao o meto ..... . . ~ . . ~ . .. : .....•....... ,lu em ................... Ao sr. H. Marques ..... . 

Do 1uesu1o ministerio e da mesma 
data, em resposta ao de H de Julho do 
anno passado, declarando que o go
verno julga não convir ao Estado a 
conct:S!;ãO pedida. por Dyonisio Gon-
çal\·es :\Iartins ...... . ... ..•....... . ... lde1n ••.•••••••.•••.••. . .\' commissão de com

mercio, industria e 
artes .............. . . . 

Do nlinis terio do in1perio, de 
hon tem, em resposta ao de n. 288 de 
i7 deste mez, Jeclarando ter commu
nicado ao presidente da província do 
Rio Grande do Sul a decisão da 
camara sobre a eleicão a que se pro· 
cedeu em iS do me.i proximo passado 
no i 0 districto da mesma província ... Sessão de 2i. .. . . . . . .... Inteirada .. ........... .. 

Do n.1.inister·io da razenda, da
tado de !8 deste mez, em resposta ao 
ue u. ;:; .>~ ut:: ;:;.> ue o~_uuuu ~~ ulllu, n :.:-
metlendo informações sobre a pre-
tenção de D . . losepba Leopoldina de . . 
.Mello Gondim ..•.. .... .. ....• . ..•.. . .. Idem .. . .. . ............. A' commissão de fazenda 

Do Dr. Pedro da Cunha Bel- · 
trão, datado de 8 deste mez, pnrti-
c i pa ndo ter assu niido a pt·esidencia 
da província da Parahyba ............ Idem ........ ... . ....... Inteirada ....... .. ..... . 

l 

l 
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Í)o Dr, Pedro Leüo· Velloso 
Filho, de 9 deste mez~ 1·cmettendo 
um exemplar da; falia com que o 
1);. A nt.--.nin Tihnrl'.in Ji'iiTHPirn :~hrin :1 

2a sessão da 253 . Iegisiátura. da as-

· INDICE 

. DIA DA APUESEXTAIJ.\Ol 
: 

DE§P.ACIIO DA .1\mS.\. 

sembléa. daquella provincia. .......... Sessão d~ 21 de iulho 
de iSSt> ..•.••..•••••• A archivar ............ . 

Da. cnznara municipal dn ci
dade de Bragançri, na pr·o
vincia de S. Paulo~ pedindo isenção de 
direitos de imporLação para o material 
consttln te da reJa cão anne.xa., destinado 
ás obrag de abãstecimento d'agua á 
mesma c i dacle •..................•. . .• Idem ............•.. . . :. A • commi:;são de fazenda 

Do JUinist.erio da justiça, datado · 
ue 11 ne:;w mt::z, t::m resp?::sLa au l!t:: 
n. 280 de H do corrente. remettendo 
informações sobre a preténção do des- · 
embargador Joaquim Tiburcio Fer-
rmra ljOtnes, prestaente da HeJaçao aa _ 
Fortaleza .. .. ...... .. ..•........ ~ •..... Sessao de 22 .... . . . ...•. A'comnlissãodcpensões 

·Do zues.n1o Jninisterio, datado ele 
!S deste mez. em resposta ao de n. 2i9 
de 1-1 do cor!'en te, relatiYo à p1·etenção 
do juiz ele direito da comm·ea de 
Igarapé-mirim na província do Pará, 
bacharel Antonio Pedro Ferreira Lima. Idem .................. Idem .................. . 

Do n:zinister·io da. ma.••inha .. de 20 
do corrente, remeltendo a consulta do 
conselho naval sobre ·a prelen~ão do 
i 0 tenente da armada Alfredo José de 
Abreu •......•....••.... . ..•.......... Idem ......... . ... . ..... A' commissão de mari-

Do Juini!!õterio da a;;;~icult.ura., 
. .l • ~ ··' Clf\ ,.1 .1 
U.~lL~liV Uv ~V I.IV vVI>IJU~~. •c· UJ<:;;HviJUV 

copza do contrato celebrado com 
Waring nrotllers para rescisão do 
contra~?. da .coi~str:uc9ão da estrada ~e 
terTu \' sctun<L ü. naunuaur:, c :,uu-
citando meios para a sua inteira • 
e:x.ec u c_tfto . ... ·: ....••.•..•......... . : . Ide tn . •. . ....•...• . . •... . 

Dos en:apt•egados do In~t.ituto 
dos tueoinos ,cégo~,: pedindo 
que seus vencimentos sejam equipa
rados aos que percebein os de igual 
categoria elo lnsli tu to dos surdos-

nha e guerra ... ..... . 

A" commissão de orr.a-
menlo .... . .... .. .. : .. 

51: 

mudos ..• .-.. . ..... ......... .... . ... . .. Idem ... .. . . .. . ... .. ... . A' com missão de pensões 5~ 
Do Re,'rn . bispo de Olinda~ pe

dindo que os vencimentos dos empre
gados addidos ao Cabido daquell:l 
diocese sejam equiparados aos dos 
em prf' ga dos de iguaL categoria de 
outras dioceses do lmperio ... . ..... . .. Idem .. .. . .. ... ...... . .. hlem.. . . .. . .. . . . . . . . ... tii 

De Ernesto de Azeredo Couti-
nho etc Duque•Eslrada!l aju-
dante do coHelor da ca ixa da arnor- . 
Lll..<l',. tlV' I'<' U IU~V uI li <lll . IV U'C lll.i\;11~<1 

_com o respectzvo ordenado . •.. .. .. ... Idem ..... . .. ; . . . . . . . . . . ldêm....... . .......... . 5i 
u·o 1ninis terio da ~uerra, de 20 : 

deste mcz, ern resposta ao de 4 do ·· ·· 
mesmo mez, remettendo o officio do 
ui rector do archivo militai·, acompa-
nhado da relac:lo dos officiaes do exer-
ci to em pregados naquelle e8labeleci· 
mento ....... . .. . ... . ......... . . - ..... Sesséi.o de ~3 .... . . . . . ... ;\o Sr. José Marianno... 713 

Do lnir:.is terio da a.gricult.uJ•a; 
de 21 deste 111ez, em. r0sposta ~1 o de i7 
do corrente, dando algumas infor
maÇÕl'S sobre a estrada de ferro 
D. Pedro I. ...... . . . . . ... . ......•.... Iden1 .............. . ..•. Ao Sr . Scuutcl... .. .. .. . 'i6 
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DE5ÍGNAÇÃO 

De Ped ... o Luiz de Le•nos, pe
dindo para ser admittido ·como ma-

• • :l 

INDICE 

- DIA DA APRESENTAÇÃO 

armada ..•.•. . ...•.•.•...••.....•.... Sessão de 23 de Julho 

DESPACHO DA 1\IESA PAGIN.~ 

de iS85 ............... A' commissfto de ma-

Do capitão l1onorario do exer
cito Ca.ndido da Silva Bar
bosa, 1° su pplente do juiz municipal 
do tenno de S. Borja~ provincia. do 
Hio Grande do Sul, pedindo o paga
mento, n. que se julga com direito~ da 
gmtificacáo respectiva dunm te o telll po 
em que· exerceu e tetil exercido ns .. . . . . . . 

Do deputado Leandro lUaciel,. 
datado r!e hoje, participando t.cr ne
cessidade de ausentar.;.:se tempomria· 
mente da curte por motivo de mo-
leslia ....... · ..... . ......... . ... . •..... Sessão de 27 .•.. • •. •. • •. 

Do n1inisterio do iruperio., de 24 
deste mez, em re.sposta ao de 22 do 

I • 

' gestade o Imperador 1lcou inteirado 
das pessoas que compoem :~. mesa. da 
Camam dos ::irs. Deputados no il0 mez - ~ 

Do 1niniste~io da agricultura, 
de 24: rio corrente, satisfazendo a. requi
sição da Camai"a; constante do ~ffici9 
de .26 de Junho ultimo, rc!a.ltva a _ _ 
estrada d c ferro D. Perl roI. ..... . ..... Idem ...... ....... . ... .. 

Do 1° teu ente ref:orn1ado da 
arn-.a.d~ Collat;ino 1\la.rques 
de Souza, pedindo privilegio por 
30 annos para a introducç:io no paiz 
da a pplica.~ã.0 do a1· comprimido e 
canalisado para. diversos ilns de utili-
dadepnblica .. ... . ........... . . . ..... Idem ..... . . .... . .... . . . 

-
Do Sen~do, d:llado ele 27 do cO!'rente, 

conlllilllli<:a ndo que pot· officios do 
ministcrin da justi çn~ de ~3 deste me1., 

' . -
( 

cionadas <1S re:>olnções da Asse111bléa 
Gct·aJ~ nutorizando, o governo a con-
ceder I icenc;n. por um anno com os 
respectivos ordenados, para tratnr de 
sua. saude, aos desembargadores: João 
Coei h o Bastos, Bellarmino Peregrino da 
Gama e Mello, João de Carv<i:lho Fer-
nandes Vieira; c ~os juizes àc uireilo 
Fernnnd tl AIYCS de Carvalbo e Fran-
c isco da Cunha Cnslello Bran co .. . . •.• Sessão de 28 .... . ...... . 

Do J.uiniis t.erio do ill'l(:)er.·io, de 2i 
deste rn E'z, em resposta ao tla mesma 
data , comrnunicando que Sua illagcs
tacle o Imperador· se digua receber, no 

rinha c guerra ....... 

A' com missão de pensües 10') 

A' commiss<Lo de fazendaj 

A' commissrro de con
stituição e poderes ... . 

Ao Sr. Rodrigo SilYa ... 

A' commissão de com
mercio. industria e 
artes . . ~- .• . •..... .. . . . 

Inteirada ...... . . . .. .. . . 

{(19 

!80 
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DESIGNAÇÃO .. . .Dll.J?A.. :.APRESENTAÇÃO 

' 

paço da cidade, á i hora da tarde, 
a deputação da Camara. que tem de 
felicitar o mesmo Augusto Senbor no 

. ;:Ú:~ "'º ~n ~n ·rPntP -mr>z ~nnivers~rio 

DESPACHO DA MESA 

natalício de Sua .~lteza a Princeza ... . . .. 
Imperial •... ·-· .•.•.....•• : ..••..•.... Sessão de .28 de Julho . 

· - de :l885 .........••..• Inteirada ............. ~. 
Do Jnesn1o 1ninisterio!t de 25 deste · 

mez, em resposta ao de 22 do corrente, 
particip:-~ndo ter enviaôo ao da fazenda 
a requisição feita áquell~ m_inisterio! 
relativa aos professores JUbilados da 
escola polytechnica. e outras .......... Idem ................... Ao Sr. José l\Iarianno ... 

Do ntinisterio d:.. guea·ra, de 25 
dest~ rnez, rem~ttendo o requerimento, 
uevwarneriLe liJiUnlJauo, e111 ~lu~_ u:, 
serventes da compan!Jia de aprendizes 
artinces e do almoxarifado do ar.~enal 
de guerra da provincia de Pemambuco 
pea.em cenos JaYores .. ·'' ... . .. . ...... 11dem .......... ... . . .. ~ . ,A· comn11ssa.o ae orça-

- mento ....• .. = ••••••••• 
Do 1ninistcrio do ilnperio~ de 30 

de~ te me :r., de rol ,·endo documenta do 
o requerilllento_ que acotnpanllou o 
omcto de~ 22 do corrente. reJnliro á 
pretenr.:io do estudante .Antonio ~Ie· 
deiros (la Sih·a ....................... fdem ................... A' commtssâo de in-

Do bnchaJ•el Joac1uim Pauleta 
Unsto~ de Oli,•eil·a, juiz de di-
reilo ,Je Sourc, no Par<i, pedindo nn1 

strucção publ_ica ..... . 

anno de licença com o respecliYo orde-
nado .................................. Idem ............. ~. • . .. A' com missão de pensões 

Do Sr. Uh;sses ,-ianna, datado de 
-h,...;·' r.n .. .-: n • .-1"' -
'-"'J"' 1," • .-v'!"' '""' •uv ,!'V'-''-'~ ~""'X~ 
recer ás sessõe~, por mo ti \'O do falleci· 
meu lo de ~eu sogro ................... Sessão de 30 ... . ........ ~Iand_ou-se desanojar ... . 

Do ministerio da Ca:zeud:-.., data-
~ "'"" -

UU UC -'-0 llt::Ht; lllt::.l'. , t:lll n;::,pu:,t(L UU Ut: 

n. ~16 de :!ô de Junho ultíruo, prestan-
do inf~rmaçõe~ sobre n pt't>ten~:lo de _. 
D. i\lar1a Joaqu1na de AlbLlfJUI'rqne .. . Idem ...... ; ............ A'commissãodefazenda 

Do n1estno 1-:.1inisterio~ da mesma 
da ta, dêvol vendo o -rcqueri men to in
formado dé José :\lorcira dos Santos 
Br:,gn, em re~posta ao de 3 do corrente -
rnez, de n. 25;;. ............. . ........ Idern ........ -. . . •. -., .... Iden1 .... ·- . • . . ....... . . 

Do tnin.isterio do imperio, de 28 -
deste i1lez, em re~posta no de n. ao4: de 
21- do corrente. dccl<1ranJo ter co:n
mnni<:-:ldo ao rire~idt~ nte da. provinda 
do Pnrá a decisão da Camnra so!Jma. 
el.eiç:1o dll ' i 0 di:;tricto àaquella pro-
Yli1~Ja .••.••.• •• •••••.•••••• . • • ••••••• IdenJ ........ . ........• . Inteirada . . . •......... . . 

Do tninisterio tla ju~tiça, de 2õ 
de~tc_n}_f.' z, em resposta ao d~ n. 299 de '-
22 .Jo·cnrrente, i11fonnand•OJ a pt·eten-
~ "' ~ . . 

•' •v ovv -""" =>" · C'-' .. v VV<H-''V Uv a_u• 

-drad·· Pesso:t . .... . .............. c .... . Idem ................... A' com missão de pensões 
Do n1inistea·io da a;;•·icultut·a, 

de 2::> d1?ste mcz,.remettendo a repre
scntac:iio do:' propriet ~ rio~ da ~>mprez:i 
de na v egat;<10 a v a por nas !agôas ~lan· 
guaba e X orle . . ...... .. .......... . ... Idem ................... A' com missão de orca-

mento ...... . ... .. . : .. De Shneão ~oares tle ..~-1...::.r.e,·edo, 
pedindo que ~eja llabilitado o :;o,·crno 
com o respccli\·o credito aOm tle lhe 
sei" pa~a a quantia. que llle é devida 
pelo fonJeciult'nto feito durante a epi
demia das febres de máo caracter que 

PAGINA 

-!80 

181 

:l8l 

!Si 

!Si 

297 

20i 

207 

207 

20i 

207 
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DESIGNAÇÃO 

grassaram no municipio de Saquare- . 
ma, província do Rio de Janeiro ..•... Sessão de 30 de Julho 
· de 1885 .••••••.•..•..• A' 

Do 1° secretario do !!iienado, em 
31. de Julho ultimo êõmmunica.ndo 

................... 

DESPACHO DA. l\IESA 

com missão 

nior ..••....... · ..... , . 

que constou ao ena o er s1 o sanc
cionada a resolução da Assembléa Ge
ral concedendo ás menores C:trlota, 
?\Jaria José e Noemia, repartidamenLe, 
o montepio deixado por seu finado avô 
o chefe de esquadra reformado Anto- .. . _·· -· ·· - -
nio Fdix Corr-êa de Mello ......... .::-.. ;: Idem .................... Inteirada ........... ... .. 

Da directoria dõ Club de Enge-
nharia, offerccendo impressos os _ 
apontame!llo~ sobre o ~adastro e)m- · ' . , . _ . 
posto terrltonal do 13razii.. ....... -" .... Idem ................... A comm1ssao de orça-

meu to ...••...........• 
Uo ministerio da agr•icultura, 

de 3i de Jullto findo, pedindo a de
signaçào cl~ cl ia e bora p:ua aprese mar 
uma. proposta de credito para solução . · . . . 
de dividas do ministerio a seu cargo .. Sessão de 3 ............. Des1gnou-~e o dia 4 :lS 2 

Do ntinililterio' da guer.1·a, de 31 
e u o proxuno passa o, ra i -

tindo o I'Cquerimento e mais pape~s 
em que o alfer·es-ajudan te do 3u regt-
:mcnto de c:1vallaria Tristão Baptista . = 
Nobrega pede dispensa de idade para 

horas da tarde ....... . 

poder se matr·icular na Escola .Militat· 
da província do Rio Grand~ do Sul. .•• Idem .................... A' com missão de mari-

. nba e guerra ..•...... 
Do ministerio <la mat•inlla, de 31 

de Jul bo. remcttendo o requerimento 
e mais papeis em que u porteir·o da Se
cretaria da Inspecção do Arsenal de 
:Marinba da COrte Felix Fr·ancisco Ne· 
gro pede se mande igualar os s~us ven-

267 

268 

26S 

268 

320 
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cimentos aos :dos' porteiros da. Inlen- . _ ~ 
dencia c Contadoria da ~Iarinlla ...... Sessão de~3 de Agosto 

de -1885 ......... · .. • · · 

Do 1<> 8cet·etal•io · do Senado., 
con11nunicando que ·por officío do mí
nisterío ela fazenda de25 do mez passa
do. constou ao Senado ter sido sanc
ciónado o tlecreto da. Assemblén. Geral, 
autorizando o. governo para. e111ittír 
até á quantia. de ~5.000:00ll5 em moeJa 
corrente, applica.vet a auxiliar os b:m:- . 
cos de devo:;ilo d;t cürte ............. :-. Idem ..... . ............ . Inteirada .....•.•••..... 

Do tu.iniste1•io da justi~·a,. de J 
deste mez, satisfazendo a requisição 
con~ · n · . i -
mez findo, relativa á pretenção dojuiz 
de direito da capitaL da pt·ovincia de 
l\línas Geraes.. bacharel José Ignacio 
liome::. unnar· es.................... c -

sües ....•.•....•. ; ..•.. 
Da1nesn.ta procetlencin e datn,. 

n ·e:: }usüt ao úe n. 3úG de 2-í do mez 
pas:::ado. ~a.tisfaz mdo a requisição so
bre a. p·reten<}ão do juiz de d it·eíto da 
comarca de CaçapaYa, na província do . 
Rio Gt·<wde do :;ttl, bactuu·êl Eduardo 
José de ~loura .. . ........•............. IdenL! .•.......•....•.. IdenJ .....•.•...••... . .. 

Do 1uinisterio da. agricultua·a~ 
de 3! do mez passado: em respo:;ta ao 
de H do mesmo mez, remettendo in
form~<~ües relaliYas ás pro\•idencias 
tomad~\.5 para a. t!ollocação de duas 
boi2.s na barra do Gabedello, província 

(. ' " .. : .... . . . . . . ... . . . .. . . . .. . . . . .. . . ................. . 
Da cauta r· a. . dos deJJUtados da 

BoJh.·ia e da tle Portugal, Oí· 
ferec~ndO para a billliOtlleca destaCa~ 

ar. !:) • => , • ,:s . 
camara dos deputados e dos senadores. 
regimento das c:unaras e mais puDli.: = · 
caçue~ p:l rlarnen tares ...... '. " .. . ...... ldcm ............ ~ ....•. Recebido com agrado . •. 

Da cas::~aa•a dos deputados da 
He-spauhn~ Paraguay !I Due-
-nos--~y•·es -e 'Venezuela.:o ein 
respostn. aos dest:\. Ca.ma.ra., a.c~ilando a 
troca. das publicaçóe$ par!amentat·es -
id,:-:nti~·a~ (;0111 as daquelle:; paizes ..... [dem ~ ..•. ; , ......•..••. [nteirada ••••. • .•• •••• •· 

Do Sr .. ' .:"1-.ntonio Bezerr:t, corn-
municando n:Io poder comparecer á . 
.::ess;1o d ~ hoJe ... . •. ••. : •..... · •....... Sessão de 6 ............. fdem ~ .....••• . ••.••.... 

Do capit.iio F1''1nci~co Cundido 
de Olh·cira Castl·o pedindo a 
coHstrnc~:1o u~ Ulll ramal nà. grande 
\'ia-ferrea dv Estadu (o. Pedro H) a 
partir da esta~iio de Queluz~ passando 
por Si l~'·dra~7 até aos ~ertões dos ~laca-

·~ t: ' ·- • • • • • • • • • • • • • • •••• • • •• ••••• •• • • • 

Do Lnciuu•el José de ~'-~e,:edo 
~' Sih·:,, juiz de direito da. cornlrca de - --

Santa 1)iJilonJena~ na 'JlTO\'inciã. do · 
PiatlbY, pedindo um nr.no de Iicenr·a .. Idem ..... .. ........... . ... , _ . 

Da .. juntn npur·adora do 1.0 dis- . 
t.ricto elcito1·~.t d:n pro,'incin 
de lUa to Grosso~ de !2 de JUIIlO 
dest~ ;l11no! remettcndo a cópia au
tlJentkl da acla da apuração dos votos 
das eleicües d!ls diversas mesas eleito-
raes do referido 1" districto ... .. ; ..... Sessão de 7 • . ...•.••. • . . 

A' commiss:lo de [JCll· 
sões •••••••••••••• . ••• 

A' 3a commissão de in· 
qucrito .. .. .-.· •.••.. ••. 

320 

330 

33() 

33:) 

330 

373 
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·· -; DESIGXAÇÃO nl.\· D.A. ·APJtESEXT.\ÇÃO - 1 -. DESPACHO DA 2-rti.\. - PAGlX.~ 

ua. camara D1nn•e•pal da cicia
~ de da Franca do lauperador, 

em S. Paulo, remeltendo a represen...; 
tac1o dos habitantes ela fr~!!twzia. rlo 
Espirrto Santo de Canôas pedindo á 
desannexação da mesma, da pro-v ineia _ 
de Minas para a de S. Paulo ....• .. ..• Sessão de 7 de .~gosto 

de 1885 •..•••.••.••... .A.' com missão de estatís-
Do Sr. Prlseo Pnr:lizo, datado de 

5 do corrente, pal'l.icipa.ndo que, por 
moles tia, não pódc comparecer ás ses-
sões •...•...•..• .. ..... . . ~ ..... .... . ;. Sessão de 8 .•• -.•••••.• ~ . 

r ~, .... ,,. ",._.,,. .. .,,.~u.v, I~'" 

gaz corrente, da cidade do Rio de Ja-
. neiro~ celebrado entre o gúverno e --
Henrique Brianlbe .•. ..... ..... . ... . .. Idem ..• . .••••.......• .. 

Do mlnlsterlo ·do imperio, de G do 
corrente, remettendo umã represeHta
ção da assemuléa provinciaL elas Ala-

tica ....•.............. 

A' commissão de consti-
tuit;ào ............... . 

A' commissão de com
_mercio, iuuusur::r -e-
artes ...........•.... . 

t)ua::s :suure a coun~utencta. ae serem 
restabelecidos os limites entre a dita ' 
província e a de Pernambuco ........ Idem._ ................ : A' com missão de estatís-

Do mesm.o nl.lnist:erio, de~ do cor
rente. em resposta ao officio de 28 de 
~!aio ultimo, remettendo cõpia. de ta· 
bellas demonstrativas e das ordens 

tica ............. . . ... . 

daquelle ministerio referenLes ás des- - ~ 
pezas feitas no.Iazareto do Bom Des- ·; ~ . 
pacho ................................. Iden1 ....•.......•.•••.. .:\.O :>r. AraUJO Góes Jil-

----------------~--~~~~-----------+------~--------~~~in~ · ••• ... 
Do Senado!t de 6 deste mez, remetlen- -

do com emendas a proposição que re- -
forma o pr~c;:so das execuções civeis

1
r_, . l . • • 

- e commercJa-6 o • • • o • • • • o • • o • • • • • o • 14U.voUo • o • • O • • o • • • • • o • • • o lo<>. •w):'•'•~o.'o, • • • '• •' ' 0 • • 

Da 1nesma procedencia e <lat.-t,. 
remettendo com emendas a propu~ição -, 
pela quaL é approvado com alterações " . -- . 
o regulamento do niontepio dos ·ope- · .. · · · 

o rarios do-Arsenal de Marinha ela Cut·te. Idem •....• : •.. ~ .. . ... . . Idem .. •. . ....• ~ ....•... 
Do pre8idente da pNn•ineia do __ -

R.lo Grande do Sul" de 30 do 
n1ez passado, em resposta ao de i 0 de 
Junho ultimo, remettendo divet·sos 
impressos ..... .. ............ ... ..... . . lden1 .. ...•.......•.•. .. A arcbivar ••....•...... 

Do mlnll!!lterlo do huper•io, : de í 
de Agosto corrente, relll e L tendo, do
cumentado, urn requerimento em fJUC 
D.Maria Francisca de Bulhões Vallada- - -
res Huguenf.'y, viu va de Carlos Theo- . 
doro José·Uugueney~ pede uma pensão Sessão de 10 . ... ...... . ~ A' ~ommtssão de pen- , 

Do mlnleterlc) da gneJ•l"'a, de G de 
.-\gosto corrente, l'i'J it>lt~>IHin in r., ......... 

_do o requerimento em f{ue o a I feres do 
-- 3° batalb~o de infantaria.- Bra.:;iliano 

.Ah·es do Nascimento pede llispensade .. 
idade para em i886 se matricular Clll , 
alguma das escolas militares .......... Idem ........... . .. . . . .. 

Do preeldente da pro,rincia de 
Minas Geraes, de 4 de Ago;-;to cor
rente, remettendo dous exeul}llares uü 
relatorio com que o ex-presidenLF>,con 
selheiro O!egario llcrculano de Aflui no 
e Castro, passou a administraeão da 
pro·;incia . . ...... . ............. : . ..... . Iden1 .. .. ............. .. 

2 

sues ... . . .. ... : ... . ... . 

A' commissão de mari
nha e guena .....•... 

A archivar . ....... ••... 

3i3 

1.:•'\i'l 
~v v 

.1,09 

~üS 
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778594:0 que lhe foi descontada na 
pensão do montepio instituído por ,-
se\1 marido ... ~~ ..••............•... ~. Sessão de i O de Agosto - ·· 

de !885 .•.....•••..•.. A.' commissã~ de pensões -1:68 

Do patlt·e Dr·- -~dnucto _L\...urelio 
de l\lh·:.tnda Henrique!';, da 
pro\"incia da Par·abylla, fül'IJ1ado em 
canon es pt:>la Uni,·ersidade ·de Bou:a, 
pedindo dispcnsade exames prepar:t-

A' commis~ão.de fazenda ti.6S 

Ao Sr. Rodrigo Silva.... 50i 

A' .corumis~ão de pensCies 507 

Iden1................... 507 

A.' com missão de olicia 

A com missão de instruc
çã.o publica ...•....... 

507 

50 i 

50 i 

torio:; p:1r·a. ma lricu lar-se na 1;-acul-
dnàe do nel?.ife • . ..••.•.•••......•.. • . Idenl ... I . .••. . ...••. •.• Idern ... ; ..•.....•..... ;· 507 

Do nr.l\l:txil.uiano l\la.rquea de 
Car,·alhu, repres•'lllando 1:ontra as 
inot:tli;;\Oc•s dos lldcrobios de voruito 
preto, como meio preserva th·o contra 
a febre aUla relia. ......... . ........ .. . Idem ......... . . . ...... . A' com missão de saud e 

.. '•Zit~~.~ 

H d·~=-te 1nez .• em I'CS!}O::.ta. ao omdo de 
i uo correflte. remettendoinformaçues . 
sobre a preten~:'ío <lo ajnd?.nle do cc.r• 

pu!Jlica ...........•.. 

.· 

= retor da Caixa de Amorlizaç:!11.Eruesto 
de AZPr··di)Coulinho de Duque-Estrada Sessão de 13 ....•..... . . A' com missão de pensões 

Do pr"C:!>Oident:e dn pr•o,•incia do · 
Rio de .Jnneiro~ de$ desle mez~ 

· remeltrndo dous exemplares do rela-
torio que leu ultimamente pc1·ante a · · 
assernhléa le!.:'isl:ttiva ....... . ......... Idem ................... A arcbivar ............. ~ 

Do olini~ter·io de estr·angeiros~ 
datado de hontern, rernettend-o.a carta 
pela. qual o presidente da camara dos 

· I 

ti07 

539 
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DESIGNAÇÃO DTA.o.DA .APRESENTAÇÃO. 

' 
pende â mensagem :que lhe dirigiu 
esta camara por occasião da morte de 
Victor:Hugo .•.. ·.· .•. _ ............•.... Sessão 

e 
Do minlsterio <la justiça, de H 

dtl - Agosto deste anno, ·cn1 resposta 
ao de n. 323 de 4 do corrente, remet-

DESP.\CHO DA MESA 

539 

-- tendo lnforn1açúes sobre_ a prelenção 
do juiz de direito da comarca de Soure, 
na província do Pará, b:~cllarel Joa-
quim Pauleta Bastos de Oliveira .•.•• Sessão de !4 .••..•.•.... A' com missão de pensões 56! 

A' commissãode-fazenda õ6i 

, . (. . ~r. -

poder legislativo o que pedem aquelles 
empregados ........................... Sessão de i S •.• . ...•.... A! com missão de pensões 603 

Do n1.esnto 1ninisterio, de H de 
Agosto corrente, transmiltinflo uma 
cópia do officio de 28 de .Julho findo 
em que o bibliotllecario da BiblioLheca 
l\acion11.l do Rio de Janeiro solicita 
um a ugmento de credito para a. consi· 
~mação destinada á illuminação do 
dito cstabeleciUJento .................. ldem ...... .. 

Do ntini.st.erio do iinperio, de !3 
de Agpsto conente; devolvendo infor
mado o re uer·iment em ue o n- ·-
tu to Phanllaceutico do Rio àe Janeiro 
pede appro,•açao do projecto n. 55 de 
:iSSO, q ne autorizou o go,·crno a crear , 
nesta curte uma escola especial de 
puarrnacia .. .. ................. : ..... Sessão de :19 ........... . 

Do mini.!olterio da gue1•ra~ de i7 
de Ago:;to corrente, reuletlcnilo co re
flU~'rill!cnto e mais papeis em: que o 
alfer·es do iOI) batalhão ele infantaria 
.Jo:io Candido d~~ Aguiar· llello solicita 
licenca par:t se ma.tricul:~r na:..- aulas 

.-
J 

do cu·r·so preparatorio da Escola .Mil i Lar 
da curte .•.... . ......•.. . .......•.•... Idem ... . . .............• 

Do 1° !Õiecret.a.rlo tlo Senado., de 
18 àe ,\guslo corrente, reuwtten-do a 
proposiç:ío do senado, que deci:IJ'a que 
o suiJsrllUente casarnento le;.:itima os 

A'commissão de instrnc-
ção publica ......... . 

~\' com missão· de mari- · 
uba e guerra . •....... 

r tos :cspunos ...... . .......... : .... .. em .................. ; A impriéllir ... .. .:::_ .... .. 

Do ~r·. Znnua.- Indico que o art. 80 
do regiuu·uto interno seja substituído 
pelo sPguintP-: ., · 
Qu:mdo ruuitos deputados pedir·em ao 
mcsiiJO lert1po a palavr:t, o presidente 
maudará organizar duas llstas, cou
tendo' cada uma. dellas os uornes de 

603 

603 

603 

603 
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DESIGNAÇÃO 

-- . ' 

todos os que qui1.erem rauar pró ou 
contra a materia em discussão: lidas 

.. ~stas listas peln 2° secret.ario, si algu!n 
t11>n11 t'lrll\ t•>t•l'lll1'>1' m>l<~ nn•i-·''ill rf1> 

seÚ: nome, será este fínmedialamente 
incluído na lista respectiva: H~ilo o 
que, mandará o presidente proceder a 
sorteio, sendo os nomes dos que falia
rem co11t1'a esc1·iptos pelo ! 0 secre
taJ'io e111 cedulas: que serão recolhidas 
em uma urna, e os dos que falia rem a 
favo1· e:;criptos pelo 2') secretario, e 
recolhidas a outra. O 3° secretario 
tirará da 13 urna as cedula.:;. e o ~o as 
da 2a, entreg~mdo-as ao pre::.idente que 
~::. H~J~a em voz ai E~ ; u 1 secre~ario 
il'á fazendo a relação dos SOJ'teados a 
lavor e contra, a qual será lida pelo 
2° secretaz·io, sendo os nomes lançados 

-- INDICE 
- ' 

·' ····· 

DU; D.\. APUE5E~T.-\ÇÃO DESl'ACIIO DA .YEU 

depOis pelo prcstüente no livro das 
inscripções na ordem, em que tiverem 
sido sorteados ........................ Apresentada na sessrto _ _. -

'de i3 de .üosto .••... A' com missão de nÕ1kia. 

InteroellaQão lida e verincaua 

Do Sr- José lUnrianno, ao Sr. mi
nistro da fazenda: 

Requeiro que se marque dia e hora 
.para interpellar o Sr. mini1stro da 

' A , ,..,.,· ~..,. .1. 
~<<~!· UU<>' _K"·"",IU':.o ~l<v UV <JVU.,vllJV~ 

sobre os segutnte pontos: 
i. 0 Qual a opinião do governo sobre 

os imeostos provinciaes de !m-

2. ~vsi't~~~ sciencia de que a assem
bléa proYincial de Perna rn buco 
creou impostos de impoJ·tação,pen
den~o a r~spectiva lei de sancção 
prPSJdencJal ; - _ 

3. 0 Que iustrucções a esse respeito o 
governo deu ou pretenrla dar ao 
seu delegado na.queJla provincia; : 

4. o Si não entende ser ue urgente 
necessidade pedir jáao porler le
gislativo medidas que 11abilitem 
as provinciàs a vencer a crise 
financeira rm que se debatem; 

5. o No caso affirmativo, que medidas 

P.A.GINA 

teru cogita do propor . . .. . .... •.. .. Apresentada na sessão 
de 28 de Jull10 ...... .. ~larcou-se o dia ........ it;9, !97 

Do ~r. Andrade Figuelrn.-Peço 
dia e JJora pnm interpellar o Sr. pre-

• . 1 '1 .,,u ........................ .., .......... . 

i. o Sobre as razões de con \"en iencia = 
do sen·iço publico que determina
rauJ o :;:overno imp..-rial a proro
g-ar a licença de Sua A I t-'za o Sr. 
Duque de Saxe para co11linuar a 
residir 11a Europa? 

2." Sobre o qucmtum despendido pela 
nação com a dotação a Sua AI teza 
em virtude d:ts successívas licen· 
ças para residi r. Ióra do Imoerio, 
desde que ennuvou eru !87~. na 
razão de 75:000P, pot· anno l .... .. . Idem na sessão de 31. . . • . ....... .... .. ......... . 

• 
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DESIGXAÇÃO 

------------------------------
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--Internella~ão lida e não veriflca[a 

-IJv t!!!U". e.;nnl.J)OS enues. H.equetro 
. que se designe dia e hora üo Sr. presi· 

dente do conselho de ministt·os para 
vi r responder a uma i ri terpellacão 
sobre os seguinte.; pontos: ~ . • 

L 0 Pretende o governo, no intuit(l 
de facil~tar a organização do LI·a
balllo hvre, promover a adopção 
de outras medidas, além daquellas 
que já se acham consignadas no 
proj ecto de extincção gt·adual do 
P.IPmP_nt() ~Prvil 'l 

2. 0 No caso affirmativo, quaes são 
essas medidas? Pensa o governo 
que ellas devam ser restringidas á 
,.,.:.lr.n i•1'l1"lõn om nrn,•oi tn '"'P.I 11..:hrn 

do tt·ab:;ibo ag1·i'éo1a; ou que; ao 
contl'ario, devam ser tão amplas, 
que abranjam na _sua cornptexi· 
,i.,,.J - 1'\ ,..,,;::_hlnn"' A" ;,.... ;,.;,,.,,.:;,.,. 

ou d'o pÓvÕamento em bem da eco
nomia geral do paiz? 

3. 0 Julga o governo possível conse
gui,· este fim sem medirias legis
lativas que eliminem da tegisla
çào em vigor tudo quanto ella tem 
aihda de intolerante•e supersticio
so, substituindo-a por disposições 
lii.Jel'aes, garantidoras do bem -es
tar social do estrangeiro no nosso 
paiz 1 

r~,. v ~ neste caso, esta nas vtstas ao 
governo promover, como urna ne
cessidade urgente, o andamento 
dos proiectos sobre o casau1ento 
ci,ril, registro civil, grande natu-

. ~DICE _ 

DIA D.A APRESEXTAÇÃO 

-

ralisação, etc. 'f ••• ••· •••••••••• •• • Apresentada na sessão de 
30 de -Julho .•.•.•.••• 

Parffi;eres de comm~sõe3 

N. 16')' -188o.- Da com missão de 

DESP ACUO D.\. )lESA P.AGI~A 

.. 

. .............. ........ . 

'instrucção publica so~re a validação 
de exll mes do CollegiO Na v a I para a ~ ·..- ~ 
matricula na Faculdade de Medicina. 
Preteu1:ão de Antonio Medeiros da 
Silva.: ... . ........................... Sessão de 21 de Julho ..• Appr9vado •........•. . . 

N.16""' -188o.- Da commissào de · 
:pensõe~ e or,lenados sohre a licença ao 
desernbargaflor da Relaç::1o do Ma-
ranhão V·ocadio de Andmde Pt!~sôa •.. Idem .... . . ....... ... .. . • Idem ...... . .. . .... ···:·· ·. 

N. 160 -188:;.- Oa i a com na issão . 
rl t> ~""''""i In c:.nhr•p !l ,.;lPif'fi () 1ll'\ ~o di~-

- tl'icto da provii1cia do PitÍ'á .... .. ..... Idem ........... ......... A imprimir . . .... ..... . 
N. 17'0- 1.88:;.- Da comrn iss:io de 

fazeuda sobre a isenciio tle dir·eitos 
para o m:tterial destin;ido á fundar.ão 
de uua:lfahrica de ferro .......... : .• Sessão ele 22 ... .... . . .. : Approvado ........... . . . 

N. 1.7'1.- 188:».- Da com missão de 
pensões c ordenados relativo á licença 
ao ju iz rle direito de Caçapava. Eduar-
do José tle Mout·:t. ...• ••••........••.. Idem . . ........ ....•.• •. Idem ... . .. ... ........... . 

N.17'~ -1.88:~.- Idem, idem li· 
cença ao bacharel José Ignacio Gomes 
Guimarães, juiz de direito da comarca 
de Ouro Preto •.... • .•. •.. . . . ....••.• . Iden1 . .... . . .. . ...... . ... Idem .. . .•.... . . . •••.. .• 

··r. ;:>1: 
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. _ _ .. ~'I']) ICE: _ 
. ... ····:· . . ... .. . 

DESIG!C\ÇÃ.O D!A. DA. .Ã.PnESENT.\CÃ.O . . f•AGIX.A. 

·· ----~------------------------ ------------------1------------------l------
. 

N-17':~ -ISS»--ldem, ídém pen
são a O. Jo:iepba do Carmo Caldas· de 
Mello c D. Agcstinba. de .~ssumpção n 
Peix.illn [~p.;:,.;;.~n IP. '>"~ ~__Inll,_o. -A,~~-"~' .. '.d~ . .....•...• · 

X-17'4- I~!U!!i:;.-na.commis::ãode ·--
pensões e ord<'nados sobre eqóiparaç:.lo 
de Yenciruentos dos· enlpregados do :: 
Instilutodos meninos cegos aos do - -- · 
lnslítuto dos surdos-mudos •....•.•... :;essão de 2.4 ............ . Idem .............•.•.. 

x.to:-·:; -1.8~:;--Idem, idem sobre · 
a Jiceuça ao 3° escrípturario da Alfan-
dega do l'ará. Sergio Estulano de 
Ca~tr·o ~Jartins: .•••.••••.•............ Sessão de 30 .•.......... . IJem ...••......... ....•. 

X. 176- 18s:;.-Idem, idern rela
tivo á equipnraciio de vencimentos 
.:J • ' • • 

u~;, =-~v' c_La• ·~::. t: Ulllv!ii~~ U<l_::. ::.evn:_w
rias das Faculdade:; de Direito do Re
cife e S. Paulo aos das secretarias d:ts 
Faculdndes de )ledíciua .... . . •. ..• . .. Idem .. .•............. . .. Idem ...• •............ . .• 

""'- ~ ... i/ ... :e~;>.. ·_la em, wem soore 
a licença ao aj\ldante do corr.dor da 
Caixa da Amortização Ernesto·d e Aze· 
.redo C<)utinho de Duquc-Estr·ada ..•..• Idem ...... .. . .... . . . . . .. idem.. . . •.. . . . . . 

~. 17'~ -1~s:;. Idem. iMrn li
cença ao bacharel Joaqu i ín Pauleta 
Bastos de Oliveira, juiz de .;Jireito da 
comarca de Soure, na pro\·incia do 
Pará .. ....•.•..... · ....••...... .. •. .•. Sessão de 3 de Agosto . . . rdem .. . •..•..... . •.•.... 

X. 179 -ISS:.>.- Idem sobt·e o pa
gamento de gratificação ao juiz de di
reito e municipal supplente, c:1pit11o 

. Candido d:t Silva Barbosa, p1~ lo exer-
cicio dos r~feridos cargos en·, S. Borja. Sessão dé 4 •.. . •..••. . . . . rdem . .... . ... . ......... . 

x. 180 -l~s:;.- Da commiss;1o de 
il• :_t_· • _cü.r U '~ n" i I" .'l • · 
J_~ ~ • • !' .. - (o •'--',t-•v ••~ '4\• .. ~ -.. u:oo • -< 

ção ao capitão Joaquim_ Silverio de 
Azeredo Pimentel_. depositario publico 
da côr·te ••••••••• • ... • ... .•• • .. ... . . .. Sessão de 8 •.• •• .•. .. . . .• fden1. . . ............... . . 

: 

Prouosta de lei anresentada D~lo governo 
Cr•edit•l, na importancia de 3i9:S29S832 

para pagamento de dividas de exerci-
cios findos .. Ministcrio d~ agricultura. Apresentada na sessão 

de -G. de .:\gosto . ........ A' com missão de orça-
n1ento . . .. .. . ... . •. . .. 

Ptol:Gto3 da lei anrasentados nor denutaios 

~. :~8 -188:>.- Do Sr. Costa Pe
rcir:~ , sobre a apo:5en tadoria ele lllagis-
trarlo:' .. •. . . •. . . ..• . ....•....•.....• . Sessão de 22 de Julho .. . 

~- 4:l- ISs;;.-DoSr. :llac-DoweJl, 
rC\"úl!nndo a lei pro,·incial do Arunn-
.,.., ... <:: nn '' fi :!1 , ., ·.~ a' n ~ '7'> ' a n • • 

ceila' da ·proYindà, que cslnl~clece o 
impt~Stl) d i iT~ren ci:ll sobre llort·ac\ra 
expor·ta rl:l direct:uucntc ou por· inle l"-
mediu da provi ncia do Pará • . ••.. .•.. Sessão de 23 ... . ..... . . . 

A imrrimir ..... . ..... . 

A' commissão de asseru
bléas provinciaes •.•. . 

N. :;:;-ISS~.- Do Sr. João Pe
n ido, re\'ogando a l ei de !O de Junho 
de H'35 ~obre crimes de escravos . . . • .. Sessão de 12 d~ Agosto. A:.' c~m1_missão de justiça 

cr1n11nal. .•. . . •.. .. . .. x. 4~· - ·•ss:;. - no Sr. Araujo 
Góes Junior, garantia de juros a. em-
prezas . . . .. . .. ·. ~ ....... . . . . . ...... . . •• Sessão de 2i de Julho ... A· :commissão de orça-

nlento . ...... .. .. .. .. . 

:U(} 

: 
2(17 

-c 
.. 

207 

'201 

~20 

330 

409 

78 

508 

l5i 
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DESIGNAÇÃO DIA DA APRESE~TAÇÃO DESPACHO DA. .MESA 

.1.'-• roÁOQ .a.e~.;.Jio• ~lJU .:OI. ~nl ~~U I.JU~::í 

Junior, execuç<io dos contratos cele-
brados· pelo goYerno imperial. .•..... Sessão de 27 de Julho .•• A' com missão de orça-

mento: •.•. :. ..•..•.. .... 
J.'• ..,.... <~ •~n!!!to.,. uo.: ;:,_r. ~.;oeulO 

Campos, sobre a. ir.terpret:tçã.o do nrt. · 
iO n. 5 e art. H n. 2 do acto addido
nal. (Lei sobre a receita e despeza das 
províncias e municípios, e fixação da _ 
força policial.) ....................... Idem ................... A' commissãode consti-

Projectos ~e lei Que não foram diBcuMos, ma3 a 
reso~ito ·los Quaes houve p1recer das resnecti vas 
cmnmtssões. -

~- :~z; -l.f!1S:;.- Da comrnissão de 
pensües e ordenados sobre a licença. 
:lO . ifp.;:.>mh!!r<I'!Hlr.r n!l R>l!lrlir. t!r> (: 

Paulo Anton'io Barbosa GÔmes No-

tui~.ão .•.. . •.•.....•. ; 

• 

gueira ............. .- .................. Sessão de 21 ............ A itnprin1ir •............ 
.N. :u:;- ISS~>-- D:t commis:;ão de· 

l'l"llhlll >!••in in..Jn,t.•;" <l<\r.U:.• ~· ._..,_ 
~ 

á com,)cter:cia uas carna~ras ·;;~ unici pàes 
par:1 f:onces~:lo de privilegios ........ Idem ................... Idem ....... . ......... .. 

N- :~7" -tss:;.- D:l com missão de •. 
instruecão publica sobre o exame de 
Francisr;o de P;mla Cunha. na. Escola de 
Min:1s de Ouro Prelo .................. Sessão de 22 ............ Idem ................. .. 

N .. 9 .t'-.- J.ss:;.- Da commissão 
de pensões relativo á licenca· ao juiz 
de dir t>llo Aristides Augustõ .Milton ... Idem ................. . . Idem ..........•...•••.. 

N. :l9- 188~. -Da commis~ão de 
marinha e guerra sobre a proposta da 
ux.açao ele rorça naval p<1.ra o exerci- . 
cio de 1886 - 1887 ............... . ... Sessão de 23 .. . ......... Idem .................. . 

N. 40- 188~-- Da me~rna com
missão sobre a proposta ela fix~ 
ro.rç.as de terra para. o e:xercicio de . . . 
:ISSG - 188í ............. .... ....... . . Idern ................. . . Idem ......... ; ........ . 

N. ~1 - 188:;.- Da comrnissito 
de orça mento sobre o Crr'dito ex-
traordinnrio ele 50:3855108 para os ... 
~~ 8° e -::.7- Corpo da :ú·rnada e com-
busti n~l- do orçamento da marinha 

·no exer·cicio de :1883- :lSS!i: .... .. . . .. Idem .... .. ........ : ..... Tdem ............... ... . 
N. 4~- ISS~.- Idem. idem cre

dito supplementar de 43:52656il para 
as ru llricas dos ~§ 25 e 29- )luniçües 
nnvaes c eventuaes - do orcruuento 
da marinha, pam o e:xerc"tcio de 
:1883 -:ISS~ ..... . .... .. .......... . ... Idem ......... . .... . .... Iden1. . ........ ... ...... . 

N. -~~-1~8:;.- Da comrnissão de 
pen ·ü ~s e ordenados sobr·e :1 licença 
ao desembargador da Rel:ll;ão da. Fur

. ta.leza, Joaquiru Tiburcio Ferreira. Go-
Oles ............................. ; .... Sessão de 2-í . ••••••••••• Iden1 . ................ .. 

.N. 4t!' -ISS~;.- D:t CO!lHlliSSàO de 
orçamento ~obre a dCSileza dn ruinis-
tcrin da justiça pa.r:l. i885- :ISSG ...... Sessão de 30 ............ Idem . ..... ... . ... . .... . 

N. 49 -l8SZ>.- Da COlllliiÍSS:lO de 
sa.uu e pnblica. para. ser apresen tado 
COliJO substitutivo na 3a discussão do 
projec lo n. 59 de 1883 sobre junta de 
hygiP.ne e seus auxiliares. (Decreto . 
n. 8:~87 de :10 de Janeiro de -1882 .) ... Sessão de 31. ••..•••••. • Idem .... .... .......... . 

N• ~o -tss:;.-Da commiss:lo de 
pensôcs ~obre licença ao desernbarga 

:dor da. Belação de S. Luiz, Leocadio . 
de Andrade Pessoa .. ................. Sessão de~deAgosto .•. Idem ........ ~ ....... .. ,. 

.'i5 

P.A.GlN A 

22 

23 

. ... 
\)\) 

76 

71 

77 

uo 

20í 

~37 

330 
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..... - -

x. :;1 -1.88ü- - Da. com missão de 
. pensões e ordenados sobre a licenca ao 
· bacbarel An tonio:Pedro Ferreira Llma, 
··.a....t··.. ..._ 

c ~~· .. ~ ... _, .... c,~v u •• _..,v~u"'-"'a..:..u~ I 0 ara-
pé-mirim, na provincia do Par:l ...... Sessão de 6 de .:\gosto .. A imprimir ............ . 

~- ~4 - U!l8;;.- Idem, idem li
cenr.a ao juiz à e rlireito da comarca de 
Caçápaxa, no Rio _Grande do Sul~ ba-
charel Eduardo José de )I ou r a ........ Sesstio de i O ............ lt.lem ........ :; ....... .. x. :;G -188:.. ~Da com missão de 
consli tu ição e poderes sobre o palri
monio da freguezia de Xossa. Seallora 
do Patrocin i o. no termo de Araras. na 
provinda de S. Paulo ........... . ... Sessão de H ............ Idem ................. .. 

ReQuerimentos aoresentados por deputados 

Do St· •• J'oii;é ~la.rianno.-Requeiro 
que, pelo ministerio do imperio, me seja 
.fornecida Ufll!l-lista,t'.orn os re~peclivos 
....n1'>.n ~ _d_a '"''"'" r. • ...Í.o.u.l.o. • • :r. -~ 
••~···- •- ·~ •:wv ~_I'_' ~•~;...""":'.'-'• 
aposenta dos das Faculdades de Otrett0, 
)[edicina~ Escola Polytechnicn, Exter
nato e Intern:1to de Pedro IL com a 
especificaÇêiO dos vencimentos que cada 
um percebe e desde quando ........... Sessão de 2:1. de Julho .... Approvado ........... . . 

Do St·. ,~allada.t·es.- nequeiro que~ ; 
pelo m inístedo da_justiçn, se i_nforme : 

1. o Em que con:mtem a,; rewtrnnç.ões 
e communicaçües feitas pela adrni

-ni:ltração .da. casa de cariçlade da 
Parallvba do Sul ao a-ovemo sobre 
o comportamento dos libertos da 
finnda Condessa. do Rio Nov0, re
sidentes na colonia de Cantaga.Jlo. 

'> 0 llue. nelo meilllO_ lllinl.s_tl>rio. se 
requ i:'item informações do juiz-·de 
direi to da comarca. da Para.hyba do 
Su t sobre o estado daq uel Ia colo
nia, declarando o qum;tum de.sua 
actu:-~1 producç;lo de café, ten1lo CDJ 
vista a méllia dos tres ultimas 
annos de trabalho lin-e no dito es
tabelecimento. 

~. 0 In formação. sobre o q1umtttm da 
· prud uc~ão de café nos tres ui li mos 

annos de trabalho servil. 
-1:. 0 Qual o numero de pés de eafé que 

pos:-:ue a colonia, e si ten1 havido 

.~ 
,/ 

plantações nOYB depois da morte 
da Cond~ssa do Rio No\·o ... ..... .. Idem ..••.........•..... Adiado por ler pedido a 

palavra o Sr·. José Ma-

Do Sr. Rod.-igo Sih·a.- Requeiro 
(!Ue se oer.am no ~oYerno no r in t~r 

rianno ....... _ •. . ..... 

365 

168 

2í 

mNHn dO mintsterio do imperio infor 
mn<,:i>t'S :t respeito da cobrança de im 
po~tos dír·ecto.s e inter-pro,•inciaes a 
que se está procedendo no Dc·sterro .. 
provincia de Santa Cttlharina,::"corn 
g-rande queix:l c clamor do cofnmercio 
daquel Ja praça . ... . .....•... ........ . . Se5são de 22 .............. \ ppro\rado...... . . . . . . . ti;J 

Do Sr . ... '-raujo Góes .. Junior.-
Requeiro que se peca ao ministcrio da 
agricultura, cornmercio e obras pu 
blic:-~s cópia da innovacão feita no con 
trato dos empt·eiteiro's do prolonga 
mento da estrada de ferro da Bahia a 
S. Francisco, relativa á substituição da 

. 
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caução e dos mais papeis concernentes . . . 
ao 11ssurn pto ........... ·~ •••.•.•.•.. -" •• Sessão de 22 de Julho~~. Approvado ..... • .....•• 

Do Sr. A1•auJo Góes .Junior·.~ 
H.ea ueiro 11 ue se neca ao minis-
teria da agriculturii, commercio e 
obras publicas cópia. do relatorio ul· 
timo apresentado pelo engenheiro fiscal 
dos eng•·nbos centraes da Bahia ...•... Idem ................... Idem .................. . 

Do Sr. R.ociJ.•i;;o Silvo.- Requeiro 
que o ~ninisterio da agricultura re
melta a Camara, rara ser presente á 
com missão de estatistica, cópia dos re
latorios. plantas· e mais documentos 
ultima mente organizados pelas com
J!1iS•õe5 encarregadas <la der11arc~u~:lo 
·• ,...,. · a · · _, "' • 
...,v ...... ""H"'" ua. ~·v "~"'""' uo_..;J<l.IIL"- \..od.- _ 

. tl.Jarma com o Para na ...... ; ....... ~ •. Ses~ao de 23 ............. Idem .................. . 

Do í§r . -~· Spin~l~-- ~equeiro que 
"" ~V"'-'!~viH ÚV .lllllli;)~I;;IIU Ué!. !iLZ~l!Ua. 
as segmntes informações : 

!. a Qüi"i a som ma em que impor-
Ld. ,uu a:i ~auwrat::s toma_aas pe1o 
Tuesouro, de !6 de Jnlllo de !868 a 
31 de Dezembro de i8i7. 

2.a Quaes as taxas por que foram 
tornadas as cambiaes dumnte ore
ferido prazo, isLo é, a taxa do cam
bio sol.lre Londres, discriruinan
do-se a taxa de cada uma das letras. 

3.3 Si o Thesouro pagou cornmissão 
ou ccrretagem; e no caso affirma
tivo, qual a porcentagem e a som ma 
em aue imoortoll 

q,, a Qua··s os bancos em que fot·a.m . . . 
tomadas as cambiaes ..••........•• Idem ••••.••••.••.•.•••• Ad1ado por ter \)edtdo a 

Do Sr. A.ccioU Fran~n. ~.irn. 
C que, pefo ministet·io dos negocfôs es

trangeiros, se solicite informações ao 
govemo, sobre os motivos que . deter-

· palavra o Sr; :soat·es ... 

mmaram a remoção do conselheiro 
Eduardo Callado, da Legação da Italia : . . . . . 
para S. Petersburgo ...... ··:· .-; . ...... ~ Idem ...•.•••...••• ~ •••• Retirado dep01s das ex-

- · plicações do ministro 
da justiça .••••...••.. 

Do Sr • .Joaqulm lWnbuco•~Requei
!"Oque se laucr: naactada sessào de hoje 
um voto de pr·ofu udo pezn.r pela. morte 
do geueml Ulysses A. Grant, ~x-pre 
sideut•~ dos Estados Unidos, e se tr:\ns-
miltam ao Congresso t"ederal os senti-
mentos de sympatllia. com que o povo 
brazilei•·o ge associa ao luto nacional 
da União Am€H'ica.na ....... . .......... Sessão de 25 •.••.•.• . •••• Approvado ••.... •• . •..• 

Do @ir. Carlo& Peixoto--Requeiro 
que, porinterml'dio do rninisterio da = 

agncullur-a, infOrllle a dirf'lctoria da 
Estratla de Ferro o. Pedro li si ouviu 
a dirr.ctoria. da companllia .estrada de 
fel'l'o Lt'opoldina para confecciona.rseu 
novo horario, attendendo ao servico 
daquclla coru panbia corn a qual te in 
contrato de trafego mutuo ............ Ideu1 .•.• , .............. rdem .................. · .• 

Do Sr. Rodrigo Silva.- Requeiro 
se peça111 infor·rnações ao governo, po1· 
intermedio do ministerio do imperio, 
sobre o numero de demissões dadas 

, pelo vice-presideute da província de 
~anta Catllarina, nos quatro dias do 

5S 

77 

77 

8
,. 
~ 

i37 
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... 

e.xercicio, antes de entregar a ad mi- _ 
nistraç:lo ao actua.l pz·esidente, e a:; ~ 
razões dessas deinissões ...•........... 5es5ão à e 2õ de Julho ••• Adiado por ter pedido a 

n<> I!!Ur<> 1\ ~r . ~i I ;~ 

. D') Sr,;nodri~o su~'a·~ Requeiro 
que, por interrnedio dos ministerios da 
fazenda e imperio, se peçam infurma
c.ues a(1 governo sobre a esc ri 1)!.\ll'a~ão 
do lJospital de caridade de S. Fmnds
co,prOI'incia de Santa Call1arina. sub
vencionado pelos cofres pu bli.eo5, 
qua lu teor dos coulratos feitos Ct.Jm os 
medic' 1:; Figueiredo, Jorge Ku kemuller 

Mafra..... . ........... !34: 

Pacbecn e Abdon Baptista. e si 'luem 
t:~ta ;:)uuiitituiuuv a o:;~n; untuJu J-'U~~u~ 
tltulos legaes para preencher o cargo, 
quando alias na localidade ex isk lllC
dico fumwdo emuma das faculdades 
a este 1m f!~ rio ............... . .... . .. :sessao de 28 ••.....•.... ILdem .....•••......•••.• 

Do Sr·. <:oelho de Almeitla. ·- - · 
··- -~Requriro se peça ao go,·erno pelo 

m ini~trrio da fazenda o .segui n t,~ : 
i.'' cop r a a a ora em ou C li' CU ta r ao 

Tln·souro que declarou ao cull••ctor 
das l't~nda.s geraes do município 
de C::mpos achar-se deroJ:!:~do o 
art. 35 do regulamf'n to n. 4:8:3:> no 
i 0 de llezembro de !Si! pelo art. 9° 
do decreto n. 7536 de iü de Novem
bro de !Si9: 

2.0 Qual a impórtanciadas mult:~s co
lmlllas pelo referidO collector, de 
conformidade com o :~rt. 9° do ci-
+~rl" I'D<Tn l'l "'"ntr, r! o H!i'(l ,l.,c nt•n 

. ' ~ '.! prit'larios de escravos .. empregados 
na lavoura e não ~ujeitos a taxa; · 

3.<· A relação nominal dos proprie-f , .. . ' ~ · ...... ,., . , _, 
• 11 • • ·· 'i"".tJ"::>" :_ ... ..,, '"'~ •"~·· • ilU~lU ••••••• • • •• • •• • • •• • .:o.ppnJ\Q.U\J ••• • • • •••• , •• 

J)o @r. J\.~·au.JO GQes .Junror-.-
Requei roque se peça ao ministerio da 
agricu llura, commercio e ohms pu
blicas :·ópia do relatorio que. nos 
termos do a.rt. !O! do decreto de 9 de 
Novembro de !880, deYia ter sido apre
senta.J• • até o dia i o de Março rlo cor
rente <~nno peio engenheiro em chefe 
directr:r do prolongamento da estrada 
de feno da Bahia ao S. Fra11Cisw. bem 
comodN do~nmentos que o ar:o.mpa-
nbaraJJI .. . ... ........................ . 

Do Sr. Cnnt.ão.- Requeiro que, 
por in:ermedio d9 ministerio da jus
tica, :-;;· l'~'l.;'a cópia dos inqu~rilos pro
ceá ido:' P•'lo cbefe de pofíd:t do Pará 
"r\h.,n. • "" ' , ;,.."'" (1.., ,..,...,.~nN• ,. e . , 

[~em ................... Adiado por ter pedido a 
palavra o Sr. Bezerra 
de Menezes .......... . 

noel dt• Süuza e espancamento de 
outros tidndãos da rue:'ma nar;inna
lidad•·. ua noite de 23 de Junho 
ultimó. na capital da mestJJ<l pro-

-· ~incia .... . . ......... . ................. . Idcn1 .. . ... ............• Idem, iden1 o Sr. Joa-

Do 8r-Jo~é l\la.danno.- .arqueiro 
que sep moditicada. a inseri pçrto dos 
orador• s eon tra. o art. 4° do prüjl~do do 
elemen r o se•·vil, de modo a qu'~ possa. 
caber-1111~ a naJavra, visto como ftd um 
élos pl'irneiros a pedil-a e acho-u~t! cal-
locado eru um dos ultimo5logares . ... Idem .................. . 

quim Nabuco ....• ... • 

R~jeitado ... .. ...... . . . 

il:H 

I tH 

!82 

!9! 

203 
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uo ~·-. -·.et•nnnues ae Ul~'\·eira. 
-Requeu o que o governo, por· lll tl!rme
dio do rninislerio da agricullura,preste 
as seguintes informacües: 

v• ::-:.t o governo, de con!oruddade 
com a ela usula !Ja do contra to 
celebrado com a companhia da es
trada. de ferro do Corc(Jrado, or
denou á mesma com pau !J ia que 
can ai isa sse as aguas do r h) Carioca, 
,-i~to eslarem estas aguas a pre
judicat· a saude publica em 
cou~eq uencia das obras da estrada 
de f.:rro. 

2.a Si a companhia já curnpl'ill a 
o l'if p til"\ (({) . ........ ,.., " ~ 

Do Sr. Rodri;;o Silva. fiequeiro 
"""'· ..<:..J:>. ·~ • • 
~ '"': -~r' <' , p~•. IIILI:!Uit:lllll ~U UI(• 

INDICE 

Dll . D.!. .APRESENUÇÃO 

nislerio do imperio1 inforlllaçües ao 
goyer11o sob:-e a. dermssãt'J a belll do ser
viço publico, dada ao professor· lia villa 
co Tuharão na. província .- de Santa 
Cn.lllarina.. Edmundo CaJ)ral :\fonte 
Claro, pelo 1° vice-presidente daqudla 
proviw:in, durante os prirueirus dias 
de exl'rcit:io .................•.. .... .• Iden1. ...... ~ .......... . 

Do Sr. Çora•êa de ... 'l..r·aujo.
Requeiro que o goveruo in[ru·u'l' r.m 

19 

DESPACIIO DA MEU PAGIXA 

palanao Sr. ~Iactel. . 

Idem, idem o Sr. Silva 
)!afra ....... .• ..... ..• 

vtrtuCie de que acto legülativi; l~m 
sido arr cc:ul:1dos impo~tos provinciaes 
em Pernambuco, desde que começou " T. 

a correr o !10\'0.. ... armo ..Lin..a.Th·Pim 4::&>·--;;,... .'lo ·1 tll>- ;;"'::~· • •• IId--... ,_ ~d~;;w. v .::a • .JU~~ 
. . . Mananno... . .. . . .. . . . 278 Do Sr. Vallac.Iares.-Requei r o que 

pelo ministerio da justiça se informe: 

1.0 Em que consistem as recl:unaçües 
e eo r11 r11unicaçües fei las pela ad tni
nh;Lraeào da casa de caritl:tde da 

··. ParallyiJa do Sul ao gorerno. sobre 
o corrrportamento <los lilwrtos da 
Dnada Condessa do Rio N••Yo. t·esi
dcrJle na colonia de Cantagallo; 

:2. 0 Que, pelo mesmo minrslerio, se 
1 e1111 i si tern informa r.ües do j rr iz de 
tiir1·ilo tia COIIlarca· da Paralryi.Ja 
do Sul soure,o esladó d :HJil•~IJa co
lon ia, declarando o quantu m de sua 
actua.l producção de ··are .. tendo 
cru vista as médias dus ullimos 
tre~ nnnos de trabalho lrv:e no 
_u~•u t::SL:lUt:Ú~Cl!llC'IllO ; 

3.0 Infonrr:1rões sobre o qurmlmn da 
pr••due(:àÓ de café n1.1S ultimo~ 
tre:-; ani1os de trabalho St'r·vi I; 

á:. 0 Qual o numero de pés de café 
que possu~ a colonia, r. si tem 
havido plnnl:JÇões novas d1•pois da 
morte da Condessa do lt i o Novo .. Idem ..........• •.. ....• 

Do s,-. Leit.&ão (la Cunha.
Requeiro que, com declará.çiin ~~ ~ ur
gencia e por intermedio do lrlinis
tcrio da justiça, se requisrl em da 

Idem, idem o Sr ::vaz de 
Mello •..•••..•••••••. 288 
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plc:lJucllcla uu l'ará --as -seguintes , 
informações: 

.. -
Em virtude de que ordem proce

deu-se á revista de mostra. da 
g_uaraa nacional na ciaaae ae 
l\Iacapã, nos dias 2i e 25 de Junho 
do corrente anno? 

Quantos guardas foram presos por 
não terem comparecido á rPvista, 
e quantas outras prisões por mo
tivo iden ti co foram ordenadas 
e não effectuadas? 

Por q_uem foram decretadas seme
lbantes prisões, pelo commandanle 
superior ou pelos cllef~ de bata
lhão on seeeffo? 

Foram os guárdas novamente avisa
dos para apresentarem-sP. fardados 
nos dias !5 de Noverub~o e 2<i de 
ni>-rt>rnhJ'n? p,;,.., "''"" t:m ,... ,.....,, 

PAGINA 

Yirtuae de que disposiçào legal?.. Sessão de i de .Agosto ••• Adiado por ter pedido a 
palavra o Sr. Adriano 

Do liir. Rodrigo Sil,·a.- Hequeiro Pimentel.............. 28S 
l"'nl> t'\1"\ .. io···"' .. ' "rl'"'"" ·~--~. •'A A~ :l_ : I' •~, •uvw•v uv lUilUó''"' •u UV 

1mperio, se pecam informações ao go
verno sobre as quantias gastas peJos 
cofres publicos nas ultiam1s epatlernias 
de Tijueas, S. Miguel, Santo :\ntonio e 
outros pontos da provincia dr. Santa 
Catllarina; sendo apresentada~ ao p:u·~ _ 
lamento as contas pagas a di versas 
pharmacias da cidade do De~terro • .•. Sessão de 3 •.• . .•••.•.• Idem. idem o Sr. Si!Ya 

l\fafi·a... .. ............ 320 
Idem.- Requeiro as seguintes infor

mações, por intermedio do UJinisterio 
do 1mpeno: 

L 0 Qual o regimen em vigor no 
matadouro de Santa Cruz pal'a a 
ma tanca do e:ado? 

2. u Foi reYogada a portaria rio ex
ministro do imperio divil1indo em 
tres partes a mesma ma ta11ça 9 

3.0 A ultima portaria no nctual 
ministro do imperio de 20 de Ju
lho findo creou novo regimen 
para aquelle serviço? 

i." Que razões têm prevalecido para 
não adoptar-se o regimeu da Ji
berdnde, recommendado pel·• go
Yerno imperial, coruo 111etlicla de 
conveniencia publ ica e tle iucon
testavel garantia para os criadoa·es 
e consumidores '! 

5. 0 gi o governo nao enct'IOtJ·a meios 
nas leis para esta hE'Iel.'er esse 
serviço , de accôrdo r.oru a nnmici· 
palid ade~ sem sacrilicio dos in
teresses publicos, colllo e:-tá acon-
tecendo presentemtnlt'1 e sem 
prejuizo dos creditos e llloralidade 
da administração?. • •.•. -:: .. . ... . . Idem .•.•.••...•...• . ••• 

Do Sr. V~•lladares.-Requeiro que, 

Approvado . .. .......... . 

· pelo miuisterio do in1 veri<J, se in
forme que reclamações tern d:l di· 
rector da"Faculdade d+> Direito rle 
S. Paulo sobre a execucão dos es
tatutos daquella facuidatlt•1 que -· 
determinaram a expedição do aviso 
de 31 do mez de Julllo ultimo ..... Sessão de .1: . . ............ Adiado por ter pedido a 

palavra oSr. V. Vaz. 334. 
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Do Sr. Rodri;;o Silva.-Reqneiro 
que se peçam ao governo, 1•or in
termerlio dos ministerios da ma-
1·iuua, Jazenua t: a~ricunura, In• 
formações sobre os trabalhos e refa· 
torios referentes ao aprofundamento 
do taúoleiro~ no canal de Santa Ca· 
tharina, á entrada do porlo do Oes· 
terro; qual a. opinião dos profissionaes 
a esse t·espeito; quaes as vantagens 
a -esperar desse melhoramento facil e 
indispensavel ; e em quanto foi cal-
culada esta obra de tanto alcance para 
os interesses ctaquella provincia e de 1 ~ __ _ 

sua c a oital...... . 1 ~P.ss:in tle 6 rlr- A rm~:tr. 

Do Sr. Fernandes de Oliveira. 
-Peço dia e hol'a para fazer ao Sr. mí~ 

n ist.rn rln in!:j-;,.,., " "orrn in lo in 

terpellação: " ~o 
L 0 Estâ organizada a guarda no

cturna de que trªta o aviso de 2 
·. /lo:) Tnn h r. Ilo:) H!~~? 

2. 0 Em qne lei se fundou o governo 
para. autorizar o chefe de policia 
da corte a permittir o uso de 
armas a uma guarda que não tem 
ct~racter official? . 

3. o Qual a ra~1o de ordem publica 
que reclama nesta côrte a crea-

· Ani~rln nn .. fp-.. neninl'l ~ 
palavra o Sr. Schutel. : 

ção de guat·da noc.turna?.. ....•. Idem •••••••.•... . ..••• Ficou sobre a mesa .... . 
Do Sr . .1\fanoel Portella.- Bc

queremo:; que, por intermeflio do 
min isterio da guerra, se pPr:a m in-
10rmaçoe~ s_oore os motivos que houve 
para a demissão de Agostinho da Silva , 
Neve::;, do Jogar que exercia n(, :1 rsenal 
de gueiTa da província de Pt>rnam-
buco . . •••.. ' .•••.•..•.••..• .. •...•.•.• Sessão de 7 .•. ...•.•.•. . • Adiado por ter pedido a 

palavra o Sr. Jose i\la-
rianno .•.•.•.••..•. . . 

ua:s IJJc~uJa:s t;uuJpannias ..••..•• ·llUem ••••••••• • •••••••••. lut:m, Jutau u ;,r: liUt:• 

T fonso de AraUJO •••••• 
,;Do S•·· Fr·unçn Cnl•,·:nlho.-Re-
- quei1·11que se peçam ao govt• rTlo infor-

mac::õi'S :-;obre as respost:1s daflas pelo 
juiz de dir··ito da. coman:a, prPsLlente 
da carnara municipal e dt>l••gado de 
poli(>ia c! a _ Estrell~. _ provi ncia do Rio 
de J''111err .. _, nos otliCIOS que lhes f.,l'am 
dirigid('s pelo presidenle d:1 pro\'incia, 
relntivan ~-·nte :i ·re$idenci:t do juiz 
municipal e de orphãos no respectivo . 
tern'lo • . ...•...•.... . .•.. . ..•.•.••. . . Iden1 .••.•.•.••• . •...• . • Idem, 1dem o Sr. Al-

- fredo Chaves •.••••••• 

36S 

- 369 

369 

37:~ 

375 
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Do !!9_~. 1\Jonta.nüon.- .Requeiro, 
por inlt'rllledio do ministerio do im
perio, a seguinte informação : 

_Qual o numero de rezes exi&en.tes 

. INDICE 

DIA .DA APRESENTAÇÃO DESPACHO DA MESA 

na. fnenda. de Santa Cruz~ e si ba 
·receio de escassez ............... Sessão de i de Agosto •• Adiado por ter pedido a 

~~lavra o Sr·. Rodrigo 

que. [lOt' interruedio do ministerio do 
imperio. se peçam informações ao go
verno si foi declarado sem etTeito o 
-= 
~d~·"'"'s~~ ~:o.v:tl 1 ~c~"''t• pjJUl P' Vj);'~' ~~ _DUJl.> f.'IJ_c;:>l '~'"'p~~~ L\ e an ;t a 1arma, ::::;r. r. o::e a-
ran:-~guá, nomeou em começos de~te 
anno o D1·. Júsé do Rego Rapnso ins-

!::illva •.••.••••.•.••. • · 

~c:.~.;•o, uc sauul! P.l!.mi~:a nu UI'Sterro 
e que rnotiYosjustificam este ado... Sessão de 8 .•.... . ...... Adiado por ler pedido n 

pnlana o Sr. Schu-

o Sr. Rodrigues Ah·es.-Re
queiro que,por illtermfldio do ministe
río do imperio.se solicite do presidente 
da pro\·iucia de S. Paulo inf••rmações 
sobre os n10tivos por que não for exe
cutada a deci:;ão da assemlJ!éa.- pro
vincial dando provimento ao recurso 

_d_Q '\'.tlr.tilliÍill' d :1. c:w· :1 r .a nmn id ill ..de 
Taubaté D1·. J0ão Poriirio de Macedo. 
e cópia dns aclrts das sessões des~a ca.:. 
mara de::!! de Fevereiro e 2 de ~Jru·ço 
.dn.~ !:\ n nn ~' • ·Lffi_.MUJ:LO..d.!.. •A.!!. 

respondencia havidà~a respeito co-m o 

te 1 .•••••••.••••.••••. 

PAGINA 

3i7 

380 

409 

gO\'cruo ... _ ........................... Idem ................... Idem, idem o Sr. Can-
dido de Oliveira • . . • . . 421: Do Sr. LcopoldoCunba.-Hequei-

ro que, pelo ministerio da agricultura 
se rcqui.:-i tem do gorerno as seguintes 
infonnaçües: 

L 3 Quaes os estudos que até ao pre
sente têm sido subm~ltidus á 
appr·o,•ar:ão do governo pela r:om
p:-~nllia. da estrada de ferro dt> Ca
rangola, para. o prolo11gamentodr: 
seus trilhos até ás ruargC'ns tio 
rio ltape!nirim, na província do 
Espirilo Santo. 

2.a Cópias não só do dccrelo qU(· 
conceueu aquelle prolongau~t•ulo. 
como dP nn:~P~mú~t· onlt•u,; 11 t" 
hajam prorogado os respectivos 
prnos. 

3.a Quaes as concessões até hojl' fei-
tas á mesma com pan hiíl pa ;a. a -
ccnsl.ruct~ão de ran1aes cohvcrgen -
tes no Illesmo pJ·olongarnenlo ..... Sessão de 10 ...•.•...... Approvndo .•.... 4G8 

Do ~h·. Co1•r(!a de -"-raujo.- Re
queiro que o governo informe, per 
intennetlio do ministerio da faZ•'nda. 
qunes sàú as províncias do Irnperio qué 
tripu tam generos de produc~ã.o eslr.tn-
gerru ••.•.•...•..••••••••••. •.. , ..•..• Idem •.. . .•...•......... Idem.................. ~71 
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DESIG~.AÇÃO , 

Do Sr. Silva 1\•af'ra.- Requeiro 
que, pelo minister·io da agr·if:ultur·a, 
se requisite do "Overno o sw•uinttl: 

~ o li· nl<>nt.>~ tr. .~,., .r.·"' 
'I' 1:) •!""' •O->_. 1<0 <IH• 

ta .tas pelo engenheiro fiscal da 
estrada de ferro.de D. P~dt·o r, do 
li ttoral dos valles e rios, por onde 
podem desembarca r e avança r 
forç:~s inimigas até á me:;rna es
tr:trla. 

2. o Estudos estatísticos sobre a pro
ducçãoactual das zon:~.s por onde 
tem de passar a estrada sobre a 
probabilidade do seu augrnento, 
ou subslituição por outra de ruaior 
\'iuor, apreserHaaos peJO mesmo 
íl ~cal. 

3. 0 Dados estatísticos sobre a renda 
das mercadürias levada=- pela es-
_t,rao:L ao wterror <Ja pNYinl:.ia do 
Rio Grande eis fronteir·:~s e vice
vers:J, comp:u·ad::t corn a rcilda elas 
mercadorias introduzi·1a::. nn Rio 
Grande pelas vias de Monl~vidéo. 

INDICE' 

DlA DA APRESENTAÇÃO DESP !CHO DA :\IESA 

4.0 Renda de tranS(JOr[e . d~ passa
geiros desde o Hio da Prala e in
terior do Rio Grande até ao 
De:;Ler-ro e vice·versa, co11rparada 
com a reaàa de p:~ssa~eiros da 
mesma província e fronteiras por 
via rnaritima .••.... .. •. . •..••... Sessão de !O de Agosto .. Adiado por ter ])edido a 

palavra o Sr. Rodrigo 
Silva ..• . .• , .•.. · .... 

D) Sr. Rod1•igo Silva.- Requeiro 
C:fl no r> "",. ; .~I, .1 • .1 · ' • • 

•;..: •.1'': ""'"•vuovUVll ""•<;'liV 

da fazenda , mformaçües ao go,rrr·nü so
br·e ademis:5ão dada ao administrador 
da Mesa de rendas geraes d•' :-:. Frau-. . . ,,., 
ets~o, prv, , "" ~~ uv .::~au L<L ~..aulu n na, 
LUlz A ngusto Werner, empreg:t_dn an
tigo d·~ fazenda, sendo sub~ li tu ido por 
Yalen tirn Antonio de Souza , que~ pas
sou do IOf!:Jr de promotor publil~o para 
aqur.lle (!argo~ sem ter habililnçües 
nem pr:1tic:t al~uma, convindo t(ue se 
veriOqu~ quem se apre:;entnu pres
tando a fiança exigida por· lei .. . •• .. • 

Do Sr- Leitão da Cunha-- Re
queiro que com declaração de 'll:-~P ncia, 
se requr,ile:u d•) 111 inisterio da ju~liça 
as segrtiut~s infor!naçü~s: 

Em que datas for aberto e enc~"r·r:vlo 
o ultitllo concurSt) para provi
mr> nt'' de officios de ! 0 ,, 2° label
Wio na corn:u·ca de Purln de 
Moz~ provincia do Pará, "quando 
n,.,, ; ... "' m nv" "' • l'r. • · 
':' • • ~-· .. _~ ·~ u ...... . . : ... , •• 

os c;tntlidat•1~ José Caetano de AI· 
mdda e J. Conceição Al\'••s? 

Perant·~ quem presla.ran• osalluõidos 
ca11didatos exame de porlu~uez e 
ar i! h rnelica, quaes os s•·u~ ex:uni· 
nadttres e o theor das ccrlidür:>s de 
idad\~ e attQStados mt:dic.us por 
elk~ exhibidos? 

Em qne se fundou a presidenr:ia da 
provincia para nomear provisoria
mente 2° tabellião o referido Cae
tano de Almeida, que requerera 
o logar de ! 0 1 

Sessão de i2 . .. . . ....... Idem, idem o Sr. Scbu-
tel ......•... . ••...... 

23 

PAGINA 

4i5 
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24 

Si o recente concurso para. ! 0 tabel
li:lo de Gurupá. na mesma provin· 

_1>Í.'l _ __fn:" ___r{!_<rt;l-:~rml>nt,,. ,.._,.,.....~~'l..do...2 

Si o !!overno~ já approvoú Laes con~ 

INDICE 

DIA DA APRESE~T.\ÇÃO DESP.\CliO DA l!ES.\ 

cursos ou já. os aunullou ou pre- __ _ 
. tende annullar·~ . . ......•.....•• :. Sessão de 12 de Agosto. Approvado .•..•.•...•.• 

Do Sr. A. Splnola.- Requeiro que 
se soliciLem do govemo, por interme
dio do ministerio da justir,a, as seguin-
tes informações: • 

:La Si está tunccionando acommissão 
nornt>ada pelo governo para a or
ganização de um projecto doCodigo 
Civil. 

-· e:m "LJ.~u~; uala. wi Jiomeaua <L com
m1ssao. 

3.a Quaes as modificações que têm 
sido feitas no pessoal da mesuta. 

~.-_;,r o goYerno _lem connecunenro 
dos trabalhos feitos pela. mesma 
cornmis.são. 

5.3 Si o _go\"erno fixou_n_1·azo _n_ara a 
apresentação do projecto que a 
commissão tem de ot·ganiiat·. -

6.a Quaes os membros de qufl se com-
põe actualmenle a com missão ••.•. Idem .......•.••.••...•. Ar1iado por ter pedido a 

palavra o Sr. H. )iar-

vo Sr. Salgado.- Requeiro que o 
governo informe q_yantas IibPrt :cões 
foram concedida~; -- -· na pruvineia· do 
lHo Grande do Sul, por li!Jeralidade. 
nos dons ultimos semestres •......... : Sessão de !3 •• . . . •... . •. 

nn _~~ _R.a.d_ •n..., Qn.... \ 
• t :.'?'d.~d • • ._.~~J,"V'd~~v que, por m erme 10 o mw1slerro a 

agricultura, se peçam inf0rmaçUes ao 
governo sobre o numero de er:genbei-
ros e agrimen:lores empreg.1dos na tl!c· 
!lição de loles coloniaes e di~~~rimina-
ção das t~rr~s publicas e pnrticulares 
na provlllcla de Santa Cath:uina, 
sendo indicadas as datas ern que foram 
lavradas as nomeações, e os trabalbos 
que ~ê111 feito; bem como, si o titulo 
de a~trunomo por uma ~·scola de 
frança apresentado por João Taulois. 
t! documento sufficienle p:.ra legal 
preent11irnento do log:u· de director da 
ímportan te estrada de S. Fr:1ncisco. 
no município de Joinrill~ .. . . . .... .. ~ Dia !9 ..... .. .. ....... .. 

ques .....•.......... . 

Ficou sobre a mesa .. ... 

Iden1 .......•...•. . ••. . 

PAGIX.\. 

507 

5U 
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GAMARA llUS SENH~RES DEPUTADO~ 

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 1885 

Prcsidcncia do Sr. Franhlin Dor-ict 

SUolMAHIO.-Leilma da acla de !8 do corrente. Appro· 
vação.-EXPtDIENTE. Hcquerimonto. O Sr. Duar!o Llo 
Az;:veUo roforo-so ao Sr. Franeo do Sá. O Sr . .10~U]Liim 
Nabuco }HHie cinco minntns do urgenda. O ~r. Bezerra 
do i\ienczos lB um tolcgramma.- Ono::M oo DIA. ·EJoição 
da mos.a. ConlinuaçB:o dfl. 2 1 d-iscussào do projecLo 
n. 1 A-18R5 (art. :lo). Discurso do Sr. Saraiva (prosi· 
donLo do conselho). 

A's H horas acham-se presentes os Srs.: 
Franldin Daria, Affonso Celdo Junior, Joii:o 
Dantas Filho, Valladar("s, Coeta Rodl'igtws, 
Moreira de Barro.~. l\Iascar·enhas, Aives do 
Araujo, Dias Carneiro, Adriano Pimentel, Sa
tyro Dias, Bento Ramos, Ca.ndido de Oliveiea, 
Jo~é PompAu, Silva Maic., Lourenço ,Je ilbu
querque, Aristides Spinola, .J uvencio Alvos, 
João -Penido, Motltandon, Rodrigtws Junior·, 
Bezerra de Menozes, Zama, Olympio Campos, 
Frederico Borges, Augusto Fleury, lld ·fonso 
de Araujo, Araujo Góes .Junior·, Co lho do Al
meida, Alcoforado Junior, Moreira Bt·nndão, 
Leitão da Cunha, Mares Guh, B ·zamat, Padu:1 
Fleury, Ferreira de Moura, Antonio Carlos, 
Rodrigo Silva, Campos Sall•·s, RAtisbona, Ita
qui, Valc!Ptaro, Paula Pr·imo, D:~ntas Gó~;;, 
Affonso Porma, Antonio Br.zr·rra. Mac-Dowilll, 
Silva Mafr·a, Maciel, Joaqt:im Pedro, Cr·u:! Gou
vêa e Coelho do Rezende· 

Comparecem depois da chamada os Sra. : 
Diogo de VaRconcellos, Corlho e C mpns, Fer
nan les de Oliveira, Antonio Prado, Barão da 
Leopoldina, Almeida Oliveir·a , Sigi,mu ndo, 
Ca"tollo Br·anco, Cruz, Camar·go, l\lic;ur>l Cas
tro, Sinimbú Junior, Carlos Aftlmso, Du:u•te 
de Azevedo, Barão cl:L Villa da Bana, H.ibeir·o 
de Menezes, Salgado, Gonç,lves Fl'rreira, 
Carlos Peixoto, Franç.a Carvalho e Cbag·as. 

0 SR. PRESIDENTE declara aborta a se<;SãO. 

Compal'Oc'm, dopais dCJ abcr·ta a srssi'ío, os 
Srs. : Barão elo Guahy, Rodrip·nes Alvr', 
Barão dfl An··di 1, Corrêa do Araujo, Schutel, 
Soar·es, I-Ienriq ue l\Iarques, Castrioto, Felicio 

v.ru.-1 

dos Santos, Alfredo Chaves, Gomes de Castl'O, 
Manoel Portdla, Carnoiro da Cunha, Leandro 
1\iucir,l, Henriques, Alv ll'O C:tminha, Joaquim 
Nalmco, Delfino Gintt•a, Francisco Bclisarit~, 
Bez rra Canleanti, Burr.1s Cobm, Costa. l'o
r·erra, Alvaro Botelho, Thomaz Pornpeu, Fran. 
cisco So lró, Antonio d,, Si•JLLCiJ·;~, Acc)i<:li 
Franco. Prisc·1 Para'ZO, Jo.'Ó i\Iar·ianno, Ln
C•.:t·d · Worneck, Pn1 tonto d" l\lot·:~os, Carneiro 
da Rochn, Bernardo cl' l\londonç[l. Sobt·iuho, 
Araujo Pinho, Mar·tim Ft•anci,ro, Vt>z ele Moll,,, 
Vianna Var,, Ulysses Viantw, Bulhões, Antoniu 
Pinto, Atlllrade Figuoira, Jo;tyuim Tav:wcs o 
Diana. 

Faltam, com cans 1 pat·lioipadr., os S:·s. 
Demetr·io I3ez,,rt'a, E<rfr·:lSÍ•J Corr·oiil., Gaspar· de 
Drmumond, Leopoldo Ctmha o Cunh:.t Leitão. 

Falt11., .sem causa pal'lieipad:.t, o Sr. 1\.iboiro 
da Lur.. 

E' lida o Appr·ovacla a a c ta ela. .sessão rmlo
cedente. 

O SR. 1 o SmcRETAlUO d<i conta do s0guinlo 

EXPEDIENT!i: 

Officios : 

Do Senado, datado de 18 do corrontr, conJ
municnnrlo que foi a loptuclo o dirigido á snncc;ilo 
imperial o decreto ela Asse:nblóa Ger·al quo 
autoriza o govol'llo por>< oruittir· 25.00ll:OOOS 
em mor'd:J. corr<lnte .-Inteirada. 

Do Mini-ter·io da Agr·ic<lltura, do i7 r1o cor
reu le, em re,post>t ao ele n. 283 dn Eí deste 
mez, C'Ommunicando tGr exigido do eng-enhoir·o 
chef0 do prolongamento da o·;tmda elo fcr!'ll elo 
Recife a C:Jt'<uu·ú, inft•rmaçõoN sobre alguns du.~ 
queNitos con>tanti'S c,o cit.:ldo ofl1cio.- A <Jucm 
foz a requisiç:lo (o Sr. Henrique l\'larqu~s). 

Idam. dr1 mesm:1 chta, om resposta ao ch 
11 de .Julbn elo anno pas'a lo, declan.nrlo qno 
o g-overn<> j"lga não convir• ao Est::tdo a cnn
cessilo p0clicb por· Dy•Jnisio Gonçal vos .M<1 r·
tino.-A rruem fez a r'C<!Ui,ição (comrniss!io du 
commorcio, industl'i'l o artl3s.) 
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E' prrse.nte :i :nc;;:~. :~. :~ci: .~ d:1 :lpur:1.~:"ío g-0 i':l\ 
dL eleição om Zo e-crutinio uo 1.o dist!·ieto da 
pl."'ovin:::ia do Par·á, que declat'<!. ier oi;t.i.!o m •io
r:a de votos o Dr .. José Ferreira C;tntão.- :\.' 
fa. commi;::s_:!o_, de inr1uct·ito. 

lia:-ca
Conc.lc~ 

E' lido, apoiado e appl\Jv:tdo o s;gt~in te 

Requeri ;itCn to 

Requcit·o que se solicit:; do !'.Iinisterio dt .. 
.:\gricultut'<l. cópia do p ~~· .. ·cer <h s ~>eção d~·s 
Negocios do lmpi~ rio Jo Cons ·lho do Estado. C:e 

e • gosto c t:i(iü. appro\~!l o pe '~ 1mpcnal 
resolu ,:ão de 20 do 1w~smo 1:.ez, a 'lual 8en-iu 
dr, fundam•'nt~ ao asiso de -1 de Abril d•.! 1SS1 e 

' . 
petenda dos poder·e..; geral e provinci:ll para 
conceder privilegio de naYegação iluYial. 

0 : Sr. Daarte de _,'\..zevetkO 
(ntal:Íiileilto g·]ra! rlc attc1lç,Tu):- Sr. pr.~ 
sid(lntc, fui <..bquelle.-; que incorr.·ram nus cen
sura.; do digno s:maJor pcl•J l\Iaranh::to, e:!-mi
n:s::l'O do lmperio, por h:wercm cGnsn~·adv os 
ultÍUlO:> ÚCCI'i'tOS, quG t•eforwaram OS r's ludos 
::>nper·iore.;; do lmpe1·io : fai dos qualifiea los 
Aby~sin ios, pot· barermos ador_ado o ;;;ol nas-

, . 

já tio h:~. descaruba.do no horizonte _ Chego ,;,_se a 
Jeclarar, Sr- presidente, qn·: ccnsurimos o., 
re·~ ulamenlos de instruc ~ão ~tbli a !'; 

v~rmos hdo, e ouc em tod:.t. t:E:s:t discussão h:t
viamos fallado ·ab ir:([CO . Compt•eh.:n.l•·, por
tanto, V. Ex , a nece,.:sld :dé q' e i' int0 . de I 
escoimar-me de zccusaçiio tão pouco mor·ecida, 
justificando de modo mais amplo os dcfe:to$, 
ali:.is obdcs, que ar:;ui :1.0s re~?.:'n:cs t·cguln.
m~ntos das fuculda.dcs d'; mcdicin:t o de fli
reito, no primeiro discuJ'So qu·! 1wonunci ei 
n~Ha casa. ·~ em a.l.!:!·'lt!:; ~parte~. rü:n qwl 
acomp~t nhei a proced ·n te iut•1rpf! llaçã; do meu 
illustrado atl!i!!o e col.c!!:l Jnr S. P:oul•), ao d. i
stincto düput~:Clo pelo l 0 districto tlt' PPrn~tm
uuco. e ao digno re;H·c ;,v~ nt 1nte d:t p:·u nlwi;l. 
de !\1inas Geraes. 

Senhores. niio me occup.Hci delid::tru ··ntc com 
os r:st<.ttll tos fia. Facul bdc de :\I e !ic i:ta. )Oi' 
q11e 1o:-a.:11 Iormu a tos .·po:s do ::ppro,·ad:1 
pelo eorpo Jegislatiro :1. iuno\·n~:(cj tcmor.l t'Ía 
;-;ug:;erida pelo go,· c;·nv. 

O Sn •. Jo:\o PE:-:!Do: - E-;;e r .'gularwm•_o ô 
um \'Ordal~iro c:tâos. 

O Sn. Dt:An.n: DE :\zn~IJo:- O eot•po l·~g i -;
htivo \'Íu-"e constrang-i .lo a appr·o;·ar a 1·efunna 
feita por decreto e reg-ulam ~·u t•> do por1e!· ~xe
eucivo. par:• qu13 ces~~~sse o e:st?:tndalo ele ~e 
estar executft.nuo com a wlcraa~ia ou :indiil'e-

E:JVc innt.o o g-O\'el·no, (fUO C!.ll vez Ja censura o 
d:;. rospo n:; , bi I ;datlc, ol.ltev.~ a. co nfii'ulação do 
sen pl'ocediru(·lHO, rcineidiu no abuso, o ;•tH'O

\'HÍI.•)U·S•• da :mtorização que teve de con:>oli
d r em r·cgulame!lto as di;;potiit;õ:;s exi::>tcnL~s 
ac et·~:i. J :1 ensino medico supr:1:or, pãra com-
me u~J· 110\'0~ aLLcll ·a 0s.1 •sun '·' <!UO no reg-ula
rnc1FO prou1ulg-.:do p:u·n. :.;s Íi.iC ul !ades de medici
na ,CO !li pl··~hendoralll-se a inl:~mui tas <.iisposiç~es 

1 'Jo • "' O ' 

latiYc; de modo c1uc o. go,•urno faz uma l'(·l'ol'Wa 
pal'a :t q•tal niio ost:'l.\'<t autori:t.ado, sub~nctt·'-n. 
ao poder·legisla.ti\'0 quo tem a condc:>cenrlcncia 
de app r;)val-~ , e porque é autorizado para con
Llens:n : i s d ispo::;i c;ões exist<m tes, julg-a-se c":>m 
o direito de le!.!isl:u· d~ llOYO, oa de fazer ao 
po:!e!· l •'g-h:bti\·o noYas propostas em regula· 
mentos ! 

(JIHil r;s apo:ados.) 
Foi ass:m. Sr·. presidente, que no rcguh

meuto cxpeclid•J par:.'l. :;s ücnLhdcs de medi
ei n:1. c:-car·am-se d~~po;;Í\-Ões conc~:rnentes i 
aposcn t :t o r ta <.Os · pro1e~sor•es, c~ml!odendo-se
!hes o orrlfmado e met:trle da gTatificaç:1o de
pois de 25 !l.l:nos de PXerci··.!o, e o o.rdenado c: 

SCl'\'it;O. 

Foi a::;sim qu;:~ i;C enxet·Loa no r(3guhmento 
3. pClllt d:L perda. da C:tdcil':t Vül' COn Jemnac;::'io 
em cl'i::!CS communs, c :•-ssim lambem quo se 
c::nc,•àe:-am honra.::; e li'alailwato de pl'e!-i
de:lle,; de Rdução ~lOS dirActores cl:l Facul·.i<'tde 
dr,~ "ledicinc~, c hol11':l.S e tratamento de desem
bat·;;atlu!·es, e alé de ministros do su .. rcaH.o Tri
bu u·a.l tl '..l J n sti(::J. aos lentes de ::s~s fuculd~t te::.:, 

Com 11t·cheutlu o qacl signi íi •1nc n. concess?io 
de hont':JS uu prerogaliv:'!." pessoaes a um func-
.- ' ,• j ;~, • · . ~ · ' '' n t 'l 

E" o mod~ tlc \'iv.;,. cconot1~ico e ~ocial do i nüi
viduo o u ~~~ a tp)ali fi<.:açüu que ell·~ tem? Si. é a 
ql t~lificaçii• t, niio sei o f{Ue al•;rn d.(s honr:1s se 
conc:;clc mais aos direct1) res das fa. c:uldades 
do:~ meJ icin ~~ , sah'o si at'firmar·tnos que ell0s 
fi c:-:. rr1 com :: CJ\talificadi•J de pl'es!dentca de Rc-
b.ção. · • 

.i\Iu.s 1·arecc-mo tão 0Xt!'[i.\·agantn conceder-se 
a t!W mcdic·•. liO!' se1· directot· d ( F:.J.culciatlc de 
:\Ic l ir~itta , h11r~r:-ts de d~sr~ wba.rg-a lor e trata
P').Cnlo d•J pl'üsiclenle da rtclilc;ão. corno confo
rir-se-lhc holl:'.<S mililarc:; un hont·as ca.noui
c:•s. Com a uwsm:t r ;::do po:ii:un d;l. r-lhe as 
hon ;·:•s e o Vat<l.!ll•;nto du ~bb ::dc ou de bispo. 
(R. i.,·o .) 

os~~ . 
mes:üo. 

I) Sn. Dt.: .\:!TI·: In: .\zi~n:tuJ:- !\hs uJucu 
!l:lt, Sr·. prcsidnule. é solJI'etuuo clwrnat· a a.t
teiH;:itl ela C:tfu:l.J'a para úS J•egubn1eu to~ das 
fac t:l'-h :c;; di! di r. ~ itn, ond · de do tsi9 se faz'!m 
Í !lilOV~L<;. ões 11ue tem ::c:tf'l'(:tado n mais com
:leta do:-:o:·::<Jn:zaeão no cn~ino su : cr·ior. 
{.lhâl o:> OJ)-,i~ul os_). · 

P usso f 1lht.r c.:m :-d~um co nhccfrnento de 
cn.u."a . (Jpu;Hdos .) ~ 

rcnça das camnraE legbhii vas uru :ser\·i ço (J:H~ i O Sn. 
só em virtude de J.ei dr~vera ter <do organi;::.!do. ! da·.lc. 

1\L\c-Ji JWE t.t. : -Com t oda~~ attto1·i .. 
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S8ssuo crn zO de .Julho de 1885 ··' ., 

O Sn.. VAt.LAD.mEs :-Toda., de certo. 

O Sn.. DuArtTE J>E .AzJ::vr~oo :-..• '{)(Jl'•iue fui 
membr·o do magblet·i(J por muitos annos. 

l\1t;r-ros Sn,;. DEPIJT.o\.1>0." :-.Muito distint:Lo. 

,[o. Quando o Lntl) tem algum conh~;cim~nto 
das :,. ptidõ~s c íl<~s ht~.bihtuções do estudante. 
P''-'fei'i) a sua d''CÍ~ffo com rntt!tO mais c.:onheci~ 
~~~"li tu 1h cau--a,~ d1> qu~ julg<~.ndo unicamente 
pelo r!X;1 ;ne. ( :1puiudos) lh llluito estudante bom 

'\ i'f: 'i 1- ( uc uã'J cons,.:crue fazer ex:amrJ re•~u:ar. A 'JOta-
ligo e ao !l')Vu sysLem:.~.. ap:dpei á" nrlt:l.g"··n-; tlr;.') J:i tive occas ã.o do irnpcdil' que collegas 
e os de!'eitos d') um e outro~ e pol'Lanto pos~, mens r~pt·ovas~~·m estu·.la.ntr~s com o te'it,:
a!'cbr:ir ''fHll ~ miÍs profunda convicção pc- l!lllnbo ((1113 da.Va do apl'OVCÍtam·~uto delles 1:or 
rantc a r~m::ra,'iJU'~ os V!ClOS actna0.' n ens1no l•l":i'> "> 1 · a ::o 
l"Up••rior, a desorganiz.açiio e a anarchi:t que in-:omll!Odo d.:: momento. asusccptibilidadl:) do 
hwr!l.m ::ão pur·o eif~ito da.q reforlll:ts dispa1·a- "'ystelll<t nervoso: o a('anhamenlo natural, o 
tadas :o ~o\·emo. (.11 tti•us apoiado::.) ruo:[o de argumentar dos lon tes, c.1 ual•1uer cir-

Entend.cu·se qua devi::~.mos adnJittir o ensino cumstand 1. emfiln, põd:J infloil" para que um 
livre. e:;tudanlc d ·ixc do faze1· exame reg.•lar, c 

Sr. presidante. seu1;1L'.) comprehcn li. por cn-1 :.:ob1·e cdlc snja. proferido umju:z.o injusti-si.tJ!O. 
sino lÍ\'l'e o cl:reit·J rlc livremente ensinar... E posso attestar a V. E:s:. que •~ facilidad(} 

O Sr.. VAT.I •. \Iunr::s:- Ou a Jibei·•ltvlc d J 

a n·c>nder com c nonJ o e.luchnte r uiz\:r. 

0 Sn. DU.·\.Rn: m~ .\:r.EYY.Dü :-••• ou mes!no 
a liberd::~.do da ap1·r~ndor com quem o estnd~1ntc 
c uizet· com vb:er\·a nobt·e c!C•)utudo JO!' 

MinLs. 
!\las, o que !'-Ígnifica 1ibr.r.]aí1C u.~ aprr:nd~r. 

ou não ;:pr~ntlel', confoncc o al'bitrio do e:';tU-
an e ... 

O Sn.. ~L\c-DOIYEI.L : - E' ali:ncnbr a va.
dia.ção. 

U:n Su. D;~runM:-Niio apoiRdo. 
O ~u.. DU.\RTE DE AZF:VEDO:- ••• on a facul

dade de não frequenta~· a~ aulas,qua:1do noBr ·zil 
n:1o "'Xist·.! iustituto p1rticn]!1.!' ond'~ so flOSS:l!:J 
ap!'''lVler f,<:: rn:1.te:-ias •:rn~ s:> cnsina .. 1 nos insti.· 
tut1s c·fih::?.e~? (.if uilo:; r:poi.(/(lo:: .l 

_ quo r! c:•rto, S':!n .wrcs, o (1ue o ens1no c:n 
m·~lhora{b m11ilo. 

o s~t. L;\~.L\.:-i\'Ia.s n;;o a ;l.fll'cndizag:!m. 

O SR. Du.\RTF. m~ Az;:;n:oo : - D:t libm·.iade 
.da ft·cq• ;en :i • "Ô l'Csultou a. .,,ndis~::'io {riJ1âiados); 
c tf:thi riuB provém o abnti:n~nto da iusti·uc<y1o 
s:trct·iot·. O ensine se ··perfeiçoon c:om {\, I'CCO

nhoe ·da compcle::cia. d s nli''Sire;:, m:~s ~\ :3.pt·cn
cl:zag,):n c::tà ritwsi cxtincta. por fulb do 
cstr.do. (Jpúiwlos.) 

Etl pe1·g :n!.avn. um~l. V''Z nesta Có,·to a um 
discipu:~, \IJOU, c nHm ~rnigo pm·ticulu1· porqlie 
mol.'tvo ·h via nbi:l.tHlon:ulu o r·ur·so c Yie1·a 
cxorcr•r empr··go ao l~:o de Janeiro. Respon.leu
rnc qno não tinha. ub tndon.tdo o cut'EO, r1ne era 
e ~~'lpn~g<'d\1 publL·o no Rio de .JaneiJ'o, qne se 
h fl \' Í ~ m Lricubdo em S. P:,nlo, c <1uc no fim do 
anno i:·ia fn;.:CI' cxnrn •J. Ei·> a l>oileza do sys
t·~m :t. 

O Sn.. C.\HLOS AFFO:"so:-N:i minha MOYinch1. 
ha um (!scl·iy:\o de orphàos quo ~~ c ;;v:td:1ntc de 
S. Paulo. 

O Sn . .Jn,\Q::m XA~l.J(•o:-0 1n~pect·H· (h :\1-
fa nrl .. ga cl! P<!ra::un lJuco õ estuclan te llo terceiro 
:~lll1•). 

U:\1 Sr.. [)EPUTADO: -0 remcdio é nib appro-
v. :.--se a tj•teul não se mostrar habilitado. 

( /fu o t!/l'OS (rpm·te.'· .) 

O Sr •. Du.u:n: DE .Ar.Ev r.:D•J : - ::f5.o ü Í:-;lo 
l5t1 simtllr~ ... , c·0mn se afiglll'(\, (1.1.' J1obl'e rlep1ún-

aclual das app1·ov::r.ções f;~n:la-se no receio na
tur:ü l.J.ue os l··ntcs têm (1e commctter i!ljus-
. ' ~ 

m~1is ~reprovações, ernquanto pr'rmaneces'-'C a 
incertexa, pNveni.ent8 do novo regimen. sobr·~ 
o exado c•mh~cimento chs habilitaçõ~s dos 
cx~:n 1 nan .lOS. 

E não ó este o unico inconvenient~o lo in
·culc:!.do ensino livre. O ensino livrr.l ocahou 
com os e~er·cicios cscolat·es. e portn.nto 0 m a 
g-\·mna:;tlca da p::dan·a e do p·_·nsament qu') 
httbililava os estudantes pa.1·a a oratoria d •pre-
t .. rio e .:o parlamento, e com qttc elles i:lm logo 
adquirindo a reputac,:ão, que desde os bancos 
<IC::d ·lloieos •.s a •. ·ompanhava no futu1.'o, e do 
ta:ü•1s !h ·s s :•rvil na •:ici:L public7. 

~u o:·o prto, cm1 'J m 1 n Li' a . , 
meaçÕes f•1nria!as 11esle conhe~im,mto. 1-IC'je 

'1. ':\T' b • o 1p10 acontece .: .l'tngu<3m ;;:a : mat:.;, nem os 
. .. I· 

o gove1·no q uaes são os m~lhores cstHd:l n te;; de 
qual,iucr :tn iJO no cnrso, ou os nwis talent(:sos e 
in;;:trnidos Jos bad:ar•·js formadós. J:i. vi rnesmo 
uunsi_ rcpt'O\'a :--se o mclho~ estudante J.e um 
:tnuo.iu opinião dos sr~usco1L,•g: :s.porq<:C, a não 
:;e;· pelo axallle imp,·ssirel de estabdec<>l" juizo 
fil'!n :~do,OR l•:ntc,; 11Cuhmn conheciml'nto tinham 
<h1 m''l'~C; tnc nt.o r·~, l d.•·~se rstudantf:l. 

l\hs ,; p ;rv~n tnl'a. isto que convem como re
IÚltlc n ordi11:tl'io .:os t•st · dos nas faculdarlo.: de 
dit·e1to '? Foi nes::e r0g\men q11C se cd\lcaram 
:1. i uoi]t");; lrneiro:; rln. jurisprudencia e do foro, 
d:1. m : · gistr~t t lr::>"• do magi"terio c do p9rla
m~nto, qne org:\lli~n.rarn cst~ p:>.iz e illumi_. 
nar::~.m a politicn. a scienci;~ e as lettr:.~s pn1.rias'1 
( .11 ui! · ·.~ o1i~'iwl o:.:). 

• ... 1 . 
\·erdnrl i1·o p:·es r! rt te de p:t· ~· g-o:~ f, •i to :lOS estt:
d:tnte~. porrr :n coalprt·metku a sort·1 (k!lPs, 
:dÓ!n tlc an::\rchisu;· c rlcsorg:mizar o Cr\sino. 
(:\p,;i(r.rlos .) 

R ·pito. St·. pt·.,s:dente, que comprcbendo o 
ensino lin·c nos p:Lizes em qt:e ha institutos 
em q nc :-;. ~ C:';tlldem ;; -.: mllt•'riao:: dos cur.~{·S r1E
ci::~Qs: ma~ entre nós, onde sómente nas fa
culd:J.dcs de di!"óJito se pód~ aprende!" o di:·eito. 
onde ~ô clous homens ensin::ttn dirni to romano 
ou dir,,i lo crimin:1l ou thGorias. do processo, 
c·om11 6 possi\·1)\ di~rcnsll T' og tJlumnos d:~.s fa-
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Scssüo em 20 de .JulJlü de 1885 

\'(•lb:t.Coiml.lra. c ond:• (! 7·a,·o opresenl :r-s~~ um 
estudant-e :1. ox~mc sc:1: que sr.j-1 rc;·oruu1Cn i~~ào, 
mesmo por aqu.·ll~" CJUC mai':' dg-oro,-:o~ s l :no~
tram quank1 111: guv l'i!O do p:liz. (.ipoi(tdt_;s,) 

·Em t:da a p:d't•~ cxi:;e-:-: • a ú·c:r:Ioncia Yolun· 
ttria ou ot•t'Í:..!':lto;:ia.. conforn:c as circu:ust:t:1-
~ias, ma.s is :--nlar ab;olütar:IG::tc o alumno ch 
obri:;açiio d:::. fi'''C(!Ienci:•. c :J.di!Jitlil-o n. c:s:am~ 
com a cGrtcza de '1l1C cl:c 11ào c;;tud()n, nem 

o lia. t1~r EStudado S"' m .: 1: •i · , 
aprenJiz:•gem. c mystific~1r a instru~ç-ão. 
(Jfuitos ap ,i((,{rh.) 

O illliS<:re Carlos !l!aynz, lenl~ de dit· .... ito 
r mano n:t c g"lCa, rCp:i.'0\'011 ::t um estur1an h 
que tinha. feito bom acto de direito romano, 
c qt:0 se lhe foi q=-eixar .ta inJu~tiça com-

oa o mouro. 
Sobre n.s.:umpto,, do di1·eito ccclcsiastico cs

crcve:·am umito~ auto1· ·s :•c:tthlllicos, como 
Van Espen, BtdHUCi, Hi ·gc:-, \Valter e tnntos 
ou:.ro,.:. 

Sr. pr~sidentc, si os cst:üutos da.;; f:tculdMles 
de direi 1o excluem do curso jurídico Wl.lterias 
de pn1·o direito, :-i comprehon~l0m no ca1·:~o d0 
scH~neias so..:iaes JJ:at··l:i:'s . c1u~ dovi::tu per-

1 g-a.maram em :unbos os cursos matcrias que 
n:1c' tern atilnidade scienlifica com a :-ociologia 
e o dir.:ito, c 11a.es siio a. medicina lcooal e a h -
g'ICI1C. . 

A medic!n 1 lcg~l é nquella parte da medi
cina que serve ;to, usos judicia.rios. Assim como 

• • o • • • • 

. ' ~ ) 

O eminente p:-ofessor rcsp:>n len qn:: des·':!- cnl'ias o complewento de :<uas d 1~monstrações 
JU.Y:t :lp!"O\"•.: itnr os talentos · do :-C•I r·-tilll:do c :t~ condições do oxercir:.:io dos s ••us preceito;:. 
alumno, O 'lU:Il COm um :"tllllO apsn~s de C:;tudo s~~gun li) a ·•nliga. e app:tr,•nterneoto pl' Ct·~n
de ?ire!to ro.•·a:IO, n:i:.> porlir. con!t·:cot· :l ll•a- i cÍO!;:l dcflnio;:'l;) dos jlll'!sc,> ns,lllos, a scieacia 
ten:t. I do direito é o <:onlt':!ciwonto tlc toda..; a,.; c ousas 

Yej·\ V. Ex; 'r::e irnpori:anci:l s · lig .\'<.1. :!a di·:in ··s c humana,.:. As couS;1." podem na. I'<·a
Bclgica, :i fre ·!ucnd:: Iins t:u::-,;o:::, e :10 t ·wpn de 1 ]iõl:ul·' :S"r ~ohjcc:o OllUJ:lLt:ria dt~ to Ia::: as sci·n
tal fr.·quenci:.t; ~lli não s; li ;! tudo 1!0 mÚ!'o 1 cias. Si :t~t:~nr~cmno~ ~- p:·opri:uades dos Cl•rpos~ 
ex<!m~. o :tlh nmguc:n !G~l! d s aubs, n :·nt : o:t!'·S a phy <1c:1; s: a,.; t'e:tcç<J~S que clles pro-

. • j :. , ;· 1: <- r .. .l d • I • 

fa.;ul.iades de dil'·:~itu. A c~id~:lo d s cu:s.;s. .A:>:-im. o lii:·eitu, c~·wo as muis sc!cnci~· s, 
a cr '::\';:1o do:; :lHH c:n·.sos tlo ~citrnc:as sr;ci;;cs t··m n,; I'Oil':l.S p·>r cb.~o.::to. mas sob Ulll :Jspecto 
e sc.:iencia.;; jnridica,, V·::: <•penf!S 11:::;~ 'íual :- su:nenle. C!U :-ua t•claçiio com O principio soci:Jl 
ficação qu!' cu 11iio q:1izer:~ .erHLc:ar: ú u1u I tla ju::tiç·1, c ruuit~ls \'CZCS precis;:! du auxilio de 
disparal•'. ontt':l." s.:ic:Jcia''• ou o que ó o r:nesmo,pl'ecisa de 

C.'ncr.J;'-s ': p-1rv:•nlt;r[l (i~~c s' o:•;:;:1 nÍ !.C UIH consid ·l':ll', :~s cou;;as sob n."p :cto scientifico 
Ctlr;:;o com:1leto ,:c ~ ~:onci:ts ju1·iJieas scrn cliírúrentc, nai'~'l. com: dctar :ls snas no\ÕCs. 
ramos iropÔn::n tcs do rlit·cit '• COi!lO 0 d: 1·ci:o Tn<a·; as' scit!nci~s :':C tocam c se anxilinm 
p: :blico, o di!·eito d:ts gent.0s ~ o di:·eito [llrni- mutn:n;;onte, n::',;;; n:io ~o confun<lc!ll. 
nisir:t~ivo '? I E' p;l!" iss:> qtie muitas dcll :s podem anxili:u 

Cn:np·~h0;dc-:o: ~ rr~~ s ; incL~Pl n ~n nm! c• dirr~:to, elltll:) :lS llUtl:c:lln.l"icas, amc.Jicina. :1. 

cur~o (1•' lllC:':i.s :> C i.Jn ~Í;L: :'0ei :.co;. Ji.::1tc:·i:1s de rt i'chitcdu:·:l, :\ r.!.lg-t:nh:H·i::~, S:.!m que faç«r..1 
pnro direiw. Clllrl·J di;·o i lo n • ttEa!, publico. l ' ;;t i'ta da ,c!eucia do •lit·,:ito. 
constitue o:J:d, ll:1s gcnt ·'~. (h··'Íto ec:les:a•ti,·o; Em pre~e n1,::t de orn feri:a r.nto, qual s0rá o 
c o •1ue r~nis ê. (1:1 a c::l U iü ...::l:'SJ no 11u:tl n·; o jut·:::;ta cap::z do apr.·ciot· a naiurcla do fcl·i
S•} p:o ;'e::s :~ o di ·,·it··· r.! ':i !, so "ncoJlli'C U!u:L ,,:cr:to ern t·cbção :i s:tnde do p:tdec,~nte? Feri-

cl os.) 

"\. divis:i•) d-,:; cm·sr•s ne!ll ao' m·-,::o:.: tem 
lHCt'ito or Jinario Ja d"liJ:lil~!\ào d.ts HW.tt:!'Í:.s. 

· · rr . . ! (J ne pr·o uz g-t·ave in
com mo lo de saur!o; incornmorlo d13 S;l.udc é 

0 õr,•· nça, e. p: >i:-:, g-l'ave incommodo do s::tudo é 
àon uç;t gru \'e. 

As disciplin ' " estão confunJ:da . ...:. 

Em um o outro cur~o ÍS· ! ill:~ ru-s·~ d:t f,·,~ ·pten
eia. das ;:ub:s o do exfl:ue d·• dit··-·ito eeclesia:::tieo 
o:; estudaute-; ac:J.tholicus; entendeu-se qne era 
constranger as c:,ns ·i .. nclas obl'ig[lr os a.c:: tho
licos ao e.:tu~lo do di1·eitq ' cclns :•sticl). l\la:> 

• t ' f I que 1•. oa ~c ,J ,.;, noc; reg-11 :a 111 ·nt0s rio 1-!'t.!''crno, 
do diroítrJ ecclo•iao.; tico '? Dire;to eccle'3wstico c 

P1·od u': ii· .... uot·tan to, o Í"·l'imr>n to ~~·ave in com
modo ·Jr· s·liAc ~i Íllt(: l'Cs:-ar• nl..!·u~;l o:·gi:o rs
~cnchl Ú Yida, Oll C:ll.t cai' profunda alter:1r;ào n.3 
l:itW .... 1\w•·çõ s pLy,;i_oiogicas. Ató a.hi chega.
J'êmt>-- nós com a.; noções g<waes : po1·ém em 
11111 caso dado, COI:i') pod·•remos "a.b"r que o f.:
l'im" nlt) prod tzi11 gTa,·e incomrnodo cie saudc? 
O lcg.i:;t.a c.onbr'C·"J'}Í. P•·rvonl.ura •;tHII'S ·os or
gâO$ que for~ru int,.!rossados ou 11ttMS :•s func· 
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ções phy-iologicas destes~ Em um easo de 
a!)Orto. ,,o lerá saiJ,~r si foi casu:1l oa provocado, 
q ur~ orgão;; infiuiram p:Lra. o aborto, de q :.:c 
rnodÍJ funccionam taes 01'.:.:-iios ~ 

J.l vê V. E1:. qüe a metlicin' l •g-:J.l pt·esappõe 
o estudo da anatomia, da physiologia, da. p~
tholo~ia, da toxicolo·•ia, da chituica !'""' · 

si não buçando mão de outro sub ;;tit•lto ~ Mas, 
é conv,mieute lançar mão desses substitutos, si 
oelJes não se e:s:igom as haailita.çõe.; proprias 
para a regencia. das tlitferentes cadeiras do 
curs 1 '~ (~lpoiat.los .) 

de quasi todos os ramos da medicina, e qur~,por
tantu, será aba ,Jutamente impossi VI'!! a q ualquor 
letrado r·eger uma cad':!ira de m :~r!icina legaL 

' . á . .' a c1 eira e ygtvne. 
A hygiene, srmhot·es. é o transumpto dos es
tudos de mr.dicina.. o fim princi p:d da mr~di
cina é curar a.;; wo1estia'3 '1ue affiigcu1 o corpo 
humano. O fim priucipal du hygicne ó pre
servai-o dí3 taes mole::3tias. Conseguintemente, 
a hy giene pr,~su P! .õe os estudos m1~dicos, o t;O

nheciment.o das inliuencias rnorbidas, das cau
~as das cnfet"llltdad(!S e dos meios d·! evitai--as. 
de tod:~ s as condições da t::uud,~ o da . vida. hu-

Ne:n pó le ser um bom hy.::;-ienista senão que ,u 
for um L'rolundo medico. (Apoi!ulus. muito 

Comprehr:nct!,Sr. president~,~ nccessida le de 

dades u~ direito, 
curso ii canhado. 

tem Ib r.;alidade um 

O Sa. DUARTE DE Azl~Yzoo:- O governo 
Jeu á.;; faculdades de medidua. uma. expansão 
·J.UP- elbs não têm eru pai.t. algum da Europa, 
(.·lpuiarlos) ao passo que n<L!l f,culdaJes de di
reito su 'Jsistl) o curso de 1828. 

Os qne tÔ111 pra tica do;; ~stu los juridif·O'.! sa
bc ta q11·· não é pos:oivol estu.Jar tlireito com
me,·cial ('ffi um ann'J ape ·uJ.s. 

Q::) p,ro4'ess~res não pa.ssar!l da primeira p11rte 

E~tas unicas considerações, S:r . p··esiden te, Não " possivel estudar a theor·ia e pratica do 
con :emnam os estatutos. pl"úCeSStl ci \' il c criminal don tro d · um anno . 

.Mas não creia. V. Ex. c ae !São as unices. O O role, sm· costuma. chr·rra.r ató sentt•n a.s e 
filrnp es at::to e rel!on 1ecer o governo que as 
in novações in troduúdils dependiam de dispo
si~~ões legislativas, er<J. quauL' iJastn.va para não 
incluil-.. s nuin rr~gubme;; to da administraç;io 
pui.Jih:a..Pvis que,Sr. presiuent.c~ o gover·no ousa. 
induir e ;u um regulamento materi.•s que ello 

.. - · l~!'0;J!.'!0 ~onf · siia que são cb competcncia do 
poder l~gisl11tivo ; . O reg-:1l:unento c pon·en
tura mna proposta d ) goveruo ~s C:tmar;;.s ~ Mas 
a proposta se Í!:lZ pelos m- ~ios in1!cados na Coll-
s Itm:;ao c n:> reg1mento a• n.tuara~.;. u 
seria indifferenle ú autoridad'3 e ao svstema 
llo reg ;;}amcoto, que o pod91' leg-isluti,;o con
firmasse Oli não :-ts di ' . - .- . , v :- ~ - -

peitosalllente !lle foram su .~geridas p lo govr·r
uo, dei-s.ando in-.·(•mple t~~ 011 annuH •• da a 
reforma em qu~~ o gn-.·erno reconheceu 'lue 
cxce .era cl ·~ su :~ compet"!neía 1 (-lp:;iwlos .) 

No rr~cente r "gularue ::to r1ás fac·1ld ades de 
direito o gov rno crecu, 0m vez de 11 que 
c:Ü!;linm, 22 c . •d ~ ir.-ts, e, em \' GZ de ô, 11 lo
ga··es J.•! substi tntos . 

Si <1 cre<~ çã.o das n .wns cadei1•as U' l1Cndia da 
nrpro,·açãa cb poJcr lcgisl t t\·o, assim tambem 
a crea~~ão de iogares de substi Lut,;s . Não ob
stante, o gover no julgou-se an toriz.-t.d ' a Iuan
da:· pôr em ex·~Cil\~ão a dis posição do J"Agnla
mr. ntu quo divide em soc,;õ·-s os substitutos 
das faculdades 1le di1·eito, de wodo q11e ()sub
stituto~, a :)en .s,quv.ee são~ os ~~-s.istentGs, fic!l.lll 

l \'1 : . os por c . ncü secçu ·s,exr;;w o-se e ca a 
um delle:s sómente as babilit·tcões con··eruente!:: 
ás caJe iras em que tiverem d(~·ler! 1\Ias. V. E:s:., 
oue cut·::ou com distincç io uma das nossas fa
-l.li.IHdes de dirPi io, sabo que os s~is substitutos 
:1ndam CO I!st .. ntement:.! empregados em todas as 
cadei ra,;; do cur~o. 

Fui 10 a nno.:; suuslituLo da Fa. ··~ nlda.do de Di
reito d~ S. Pattlo, :::em um din d ~ folga e regi 
mu it s c 1deiras do Clt:·s:·. Cumo :ss h:' de pOl'
tanlo prover· a falia. 10 caLlwdnttico, quaud • cs
tiYCr tamlJt::m irrrp-edido ó resp'llc'ti\·o substituto! 

S·"llS l'CCUI'SOS,sem explicar O '"JI'OCCSSO àal3 exe
CUÇÕCS, q tlC é mate1·ia de uso ho:l;erno e de 
graudes difiiculdadf!s na pra tica. Do processo 
t~riwinal f:tómr;nte se explicam •:s no~~ões preli
minare". 

S ria. indispen~avel, pOI'Lanto, cr·ear-so uma 
cadeira mais da di raito cnmmereial P. outra de 
processo, ou dividir-s:1 n c11deirn. de theoria e 
flr~ 1 ica. do p1·oces 'o em uma cadeira de p t·oce~so 
civil e outra. de 1rocesso ct·i!J.Ünal. 

•ót•n. e neceseidad ) ainda croar-se a Cl-
dei~·:• ele di r ·i to intei' n:-tcional privaJo ou do 
domínio das le i5 no ~!'paço. 

ma" quest.ões qur. S ··· av•· llhlu sobre o direito 
i 1ttern:1cional priv~. o, h~je e m di::l.. quando sã0 
t :io frl~•tUr~nt s ~s r ··laçõe:> dos p0v IS. 

A" questões charuadc~.s de es!ndo. ou da qu!l. · 
li.Jacb das pe .;soas, :L:' condi,~ões de vali h.1.de uo 
r·asawento, o.:; direi tos de fau.á li :~ pur·os e áppli
cados, e t;-.nt:t s out1•a.s, tra ~em const:ml Ct•1ente 
en le1ados os howens da ~cie .cin.. e têm sid>) ob
jectn de granrle numero de tl·:.tarlo.;. :\ 1íerauça, 
a fallen ~ i:•. e oatrvs conjunctos de di reito, s:io 
constitui •o" por um;l. un dad : jnridic~, que 
m uitas vezes r: ncont.ra obst.lCulo n ; 1-•gislu.r;ão 
do ..; ditlerontes povos, 1nas qu:~ mnd ·rnawente 
tem-~ c procurado reduztr ~~ sna nniformidadc 
sy~teroa tica _ 

A cafleira de direito i.n ternacinnnl ri vado 
s:•r1a. po1~, na . .; Íacu a es ·· ·llreito de in ts
cuti vel necessidade . (.4po•at/.o$.) 

.Mas, com excep~ão de,;s:J.s tres cadeiras, to
das as mais que M pl·Clj P.ctam cr.:ar são com
pleraru "'n t.e .tispensaveis . 

Senhores, peço . a att .. :eção da Camara pa.ra 
mais um ponto em que me parece que o eu . .lino 
fi,:ou sen-:h·elm t> ute prejudtcado, e am 'fU11 o 
g-ovr~rn:> nãt• tinha competrmcta para le[i islat , 
isto r'•, p~!·a as condiçõ:Js do ma:..:-istw io . O go
Vd'llO su ppõc que tem com .etollcia par3. tudo 
qu:ant'o- não demand<t dinheir'o. 
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O ciue inL•'J'êssa ao orgauismo intimo de um 
s-:rviço. creado por lei, ó sempre m·1is irn
pnrt .me d·• que qualquel' outro pont.o qu•' acar
reto3 dis 1)'ll~dio. Pois b"m: ~l~. , pre:sid:~nto. 
o governo J•dgou-s' a.utPI'LI.:Hw a ali_Cl':il' a~ 
• ndi ~õe::; do ma"·isterio. Dis· en.,ou o doutcra-
mento 'lue se r·xigi~ antigamente, :Hlmittiu cs 
l>~1.ch:U'eis ao concnrS:) das cadeiras vagas o 
cto;; logarcs U<) "ubstituto-". conc;mtrou c•s roa-
Clll'SJS 11a:s •.. · _ . . t; . ""'' 

e só ex1~1U pa1·a os lcutes c substitutos h:tbi
litlções parciaes o liwitad·1~, muito t"• duzi(L;s 
em comp 'ra<:ii') das requeridas :Jtltig::uuen<.~. 

Nos conCIIJ'~os, acabún t·om a discuss:lo oral 
cntrl} os concunente;;, o~:;ta.b·•lecendo para. o 
exame nma c.uumis.:ão de tre:> l(~lltf.~S. de modo 
(1ue não s·-~ pode 111ais (:onhe··er o gt.:tu rda.tivo 
do mer,~cimento dos ca.ndida tos. 

.:\.cont· ·c e . c?m _:ste S);Stt'ltl!a. Sr. pr:1si~'' l1 t~. 

de talento e in.:tt·ur·\ãO. e o concurso S(•U ·e 
todas a,;: _materiaes do cu1·,o. Sô de: .. ois destas 
'I'OV:;tS, pOI' SU:\ natUI'PZ:t Ul'dll:l.~, é t(t!O O SU 1J-

stltu to pas:::av:1, ut Jl Jta o pe o CX:Cl'CJClO em 
diiferenre6 Cll !eiras, :i cadei1·a qu:; lhe comp·~
fssc p•"'la ordem da. :~ntig-uidadr~. Hoje em dia, 
o moço (1tte th·cr a f ·lici :ade de m<~I'CC"I' ;dgu
mí'is condesccndr.ncias do corpo docentr.>. on 
cpe po;;suir est11dos mais on menus es ,ecia.ns 
sobre alg-um:t m teria. do cu:·so. vai dispnt r 
11LUa cadeira na f;lcnl-l<~de, G pódn conqui::tal-a 
sem a va.t·iedade e profundeza dos conhecimen
tos exig do:-: no =-ystema anLcriot·. 

ru, ~r. p:·es1 Plltc, r st~t·r.._ o g-ovP-rno au
tol'i:r.<ldo para fa7.et· esta innovação irupo1·tr~nt0.? 
Ent,·etn.nto. c•b esti rm J•lenn. com 

O Sn. V.Ar.r.AnAm~.s :- Apoiado. 
O :-:n. DUARTE DE ~\zEVEIJO :-0 exame vr..go 

é fc!il-mo sio ('stad;,ntG for arguido sol>1·e 
b:malid;~d s. ou si Livet• conhc.:imcnto nntet•ior 
du ptmto :;oure u ql!t.:l Je\':l. se1· argui.Jo ,apuia
do:;' ~mas o exame va''"O é di·fticilimo. couforme 
u. n:ttu1·e;.a e a esp·'ci:-.li 1aüe das doutrinas, 
ou o mo.lo da. arguruentr~ç;io . 

~
1 

•• Ex: _sa~~ que um ~netubro da Camara vi-
_. c a po. 1 a. 

exame vag-o nem do JJad;·e .Nosso. (Riso.) 
Aiém <le~te ve~ame oscusaJo, o governo ain-

da tn:tltratou a mocidade academi--a, a:,rgra
Yando lho a;; . . p13nas. Assim ô que cowmÍn011 
as pcuas de duus ~unos d~ e~pulsão ~b Facul
dade c ate de 4 annos, não só a estudantes 
como a qual<plCr empregado das F~L~ulda:les, 
nas hypoth<Jses prevista-; no at·t. 3ô4 dos esla
tntos; e, excedendo-iie nas su..:pe! tas!. com que 

ll:lU•.<S ao c•xpedienle, esp<~ro que v. Ex. COll· 

clua o mais dei're,sa. possível. 

O Sn.. Du ,\ nTE IJE Az;::YEDO : -Re:-:peibri?.i a 
observ:,ção <lc V. Ex., e não mo detel'ei 11::1. 

tribuna. 
A suspeita que pt'o!ligo. Sr. pr~sid ·>nlc, 

impnrta na ins: nua\::lO d.e uma calumnia. atl'OZ. 

C Sn. RATr:'!Bü:-\A: -E uma injut·ia, que não 
se Jodia cscr~ver. 

O S!1. DuAnTE DE Azr-:YEIJO: - Os estu
oant S poder:!o co:nrnetti~r todos OS desval'ÍOS 

ro·l:·io:; dos ='Ons vordes nnnos ma• ossnom. o 
• 1 • • 1 cot·a.ção g :> naroso clt mocidaf!,., e siio incar1ar.es legrs attv::. (.tp .uu . os.) 

S8nhct•:' s. não foi uni(~::l.ment::.- Alternndn as d!-l pr·~tt:ct~r :<ctos propl·ios de cr,min~r::os 
condições do magisLerio que o ,!,!'o\·ern') nbn ,ou. \·ul:.;·t•re~. Inf."lmal-o!;, pois, com a snsp-;i;a do 

crin;c de fm•to é o cumulo ,la. inJ·u~tic;::t oJkial Ao rns-;o em q:1c .<:c Wl'l10U cuu:plice da nl-
dia~ti:O dos cs~.l1 1h,ntr:s . di.::r;ens ,~ndo-os da. fr·e- ( mui'us opo:'wlo.-.: ). LJll(! s ~) po-io:·b faZi' l" 

1 úquella. cbsse, compostu das C~'tlCrant>.as ro:tis 
~-lucnci;-t tbs uu as. e dos ex,~rcicins cscobr•'s, . ~· • 1 mais auspL·w~as ll t n;_\fiO (A1;o;(!clos ; muito 
CJUe lhes Í[l.!ll at0;:nc o succ~ssiva1ur·n tP. o :lpl'il-.• 

1 
b,·?n). 

yot.;~mento. o g·~\'•~:·ao a::·g-rtvou o prnce~so c os · · 
1 :\ cx1g·•n(·•a .-i~ nc.vos J•re : ·aratot·ios ... cxawes, '_ornnnr.o-o~ quas: imposi>iveis. 

OS:: . R'..TiSn•!:-\A :-Ab:cndonn. 0 estudante O Sn.. ZA:I!A:- Si elles não aprendem os 
. . qu e ji se exi gi:tm , qnnnto mai::: os J;ovos! c: cntrcg-:1.-o (k poz:> a s1. 

O ç: D o s ~t. DGAi:TE DE A7.:E\'EDO . .. dus lll1g' ii3S 
... r... t.:.\RTE DE A7.EYEDO:- As:.:im que . re- i t:1 liana e allcmii. c das :;ci8ncias naturae-; 

solveu 0 governo que :~ Pt"Cl\':.t r• sei·~ ; ,ra e n- orn.l excedP- t mbcm o Oi'_Znnismo cstal;cle ido n:;s 
Lsscm presta :l:t po; r:m ponto dado pdo lente: . . • d F:l''uid:tdes ele Dit·eito. e o ,zo,•· r no n:1o est.a,·a. 
11:1. p:·oprt:i. OCC:.!BI:III O C'!:l.ill ·). · ' 

an t"l'i z:;do · 
•"'n 1<1 1'·~:-:, quando um homem proíiss·on·tl 1 ens1no. 

! ' ÚJ<'~ f:.1 ;~er· (pnL:uct· t:·ab:dho v ·•rfcito •·m seu 1., , · · 1 1- O Si:. \.\ ns;w::-; A:- Pal'n. :1lterar l)t·ofnnc1a-
g-:>ü!nr- to~. n. nv'w ( -· s r- us · t\'l'Os. naJa m:1.is 'e --· mente, como :dt•.!t·ou. 
pód·~ exig-i:· dele ( ~l,;c,irul os). Como sn p:-e-
lende PTJtào que um estnd:'l.lli.O, qne não é uuri- o~:; . DUAP.TE DE A7.F.YEDo:- Esta c ensura , 
gad 'J a fl'cqucntar ns a1:l::s, poss:J. fazer nm com que t·ewatar;-i. pO!' faltj:!, de temoo. o exa.nw 
exame a:)solut::ulleute vago? pGrfunct:orio 'iue fiz dos esta tutos, o't)l·iga-me a 

O S \ . uuw. pequena (J..monstt·açiio . .._ n.. Ai; LAD.mt::s :-A eonse(1ncncia é que 

I 
O governo teve por uma l·~i de b53 autDt'i-

os exHucs serão !•Uras forl!l al dad<~s. zn.ção para reformat· o~ est.:tl•.ttos das Í;Lcul-
0 S11. DG.\fiT i~ DE jlF.n.:oo:- 0 r:xn.me v:Jg-o,! ~hdcs <l(! direito, c pai"a os i1· modifi .c.:1nJo aat:•r-; 

Sr •. pl'~sid:ntl) , ,: o mais f<lcil o ó t.H ii1bl}m n l de -~CJ'Cl:l deíln i tiv:-~men l e HprtW8d(IF; p:~lo poder 
ntrt.ls ddüctl. I Jcg1slntt\"n. 
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Mas, em 187:=i, pda lei de 23 dê Agosto, se 
di.;poz Cl'lrl todJ. e qualqu•~r autorização cOn··~
dib a·; governo pa.ra.t·efoJ'!.Illól.t' qualquer serciço 
caducaria, não senJo ex.et·ciJa deu.tro de dous 
am-.os. 

O Sn. DU.-\RTE DJ'. AzrtvEDO : - Disser<J.m no 
Sen:;do q_uc e:.ta disposi~,·ão nfio so applic~t ao 
easo vertente, p·.1rque a. disposição decl· ·· 
tro do dous annos da lâ q1,!e a dccr;;tar. Con
seguintemente,não se rcfilr•~ a leis que anteriol'
m<: n te ti11 ham ft~ i to e.-.~a d ec;·c t-.c;ão. 

~~Ia.s. St·. p:·osidontc, o argumento é !'.bsolut:~
ment•·l inisorio. 

Puis então o po ler legisb.tivo Leve ctu vista 
simplo.;;ruento coartar-se a si proprio n:Js au
torizações que rlc fuLuro tives"e de conceder? 
I~' do St~tppõr que o. po!et legi~lativo q~e n~o 

f o • • n - . 
dnquellas que I'e~'ringia, se itnpuzesse a si pt·o
prio a limitação cio 11razo, oll1·íg2-ndo·~G a não 
C0!1Cedel-o rrwior '{ 

A disposição da le1 r e , ,; proveta UJ:lJCa
menle do abu~o commcttlilo pelo govern.o rela· 
tivarnente n ~wtori?.:J.çõos unt;L·iores. 

e .. ~ ~< t 

ent ·ndia. qu<:~ clb não tern.1inav:.\ 11· n~.:a., d~ 
modo i.jUe i:t-S·~ pouco a poaco transfunllindo 
p<tr:J. o goyorno toda ~'1. ac<;ão llo p':der le:;ishti:vo, 
con.sti.tumdo-s \ :Jss\m un\a. funcção cllmulativü 
ent1·e as cam~wa.:; legishti v:1s e o gov·~rno a 
proposito de qualquer autol'izaçilo. 

A lei de 18i:) tevo em visi:a pr.:cis:1mrmb 
CSih\S :J.llt<wiza~õa;;; ; e si alguma concc;;são se 
r~odr:ss~ f.~:r.er na int•'llige11 c ia de sen contex-

Ficou~ pois, este p-:lnl:l, o <la fr~q•lencia. n&.s 
aulas. tlU ,~ perda. do anno por 40 faltas dadas, 
r:s.:pt·e-;s •tn•mte con :.tgra.d.o em lei. 

.Mas si e;ta.va. con~:t.gi"ado em lei que com 40 
falta;; se pe;,-dia o anno, como é que, pelo regu.· 
lum ~nto de 187\J e do anno corrente, o governo 
fe cons1 ~~ou auto~LZ:'.. o pat·a lS'éen.s::>t' os es
tudantes da f,·eq·Hmci::t das aulas '? 

O que que1·. dit.l}r não a~mit_tit• qua o .estu-

:1 ul:.~., e adrni ttit· que elle se rnat ricule e não 
assi,.,ta a aula n.lguma durante o anno? E como 
ó c1ue o .estudante; não . se póde matri.cula.r 
corn 40 fa.lto.s. c !,-ern rautr1cuh, e com qualqu::r 
nu mero de faltas pó de set· aJmi tti.!o a exame, 
desde que P',\g'lle os direito,:; fisC<\.eS o satisfaça 
as mai,:; conl~ções. que nenhuma rel3.ção té[n 
c nu :1. úequeneh. cla.s aul •s ·~ Abu,-os e incohe
re11cias, qul3 não :-esi:;tem á menor analys~:>, e - . ' 

(Apoíndo.~ .) 
:Mui. to mais tinba qne dizer, Sr. p-resid.ent~, 

mas a horn. o. r a esta di "cu,.~ão es:.á finda I) 
V. Ex., no cum!•ritllento wcon.te~tave o seu 
dever, já chamon a roi.aha at~en~ão para tal 
circum..;taneia. V1 lU ssnt :r-me J•enovanà.) O pe-

.., ~ ' 
(. > , r . :J. • " . . • 

proj0cto su . .,pendendo ou unnullu.ndo este mal· 
fadad > regubmento de instruc~ão pilbli·~a, cttte 
tanto ruat tem cao:-al• ao ensino supr:lrior. 

:\p·J:;;ar do dGc1·eto de liJ de Aol'il de 187g t0r 
co~ltl'a si ua1 p·!recer r} utnn. vot:1ç::ío do Senado 
em P. discussrlo, o g-ov,~l'•lO expediu o recrmte rt.
gulamen:o de 17 lh Jdneii'O, que confirma. intei
ramente o de 1 !I de Al.Jt•il, .... ~ml.Joro. t•econheces
se nest;1. easa o JJOUI't) ministro> do impe1·io qoe 

:""\ ' ., o' ... 
nfi<) o pode~ 1'•'\·og;lr, pnr cslllt• · sul.nn~tt:do ftO 

pode~ legislativo ! A·~al>e-se ao rncuos com o 
, " 1 "' " :1 t· riz;~ ~ii ... " · , .~ · · t' • o iiloo-<Ll do .~over:lo 

r1ue o g-ovemo tivess?. para r·cfonnat· os estatutos S!lbnwttido ao poder le:;isl:lti\'O, e concorra V. 
das F~:::ul,J<td ~ s de Di:-~iro, só poderia durat· Ex. c n.na s :1:; n.ucturir[ de pa~u. que ao menos 
don.; anno.; depois da lei do orç~ aruento de 1873. esta Camar·a inici(~ a obt'.L bcnr! fica P. pat1·iotica 

· d d:1 com:ct~ão de tnntos :tbnsc.s. (Mtúto bem: O Srr •. MAc-Dow.ll:LL:-Apo:a o. . 
1itUito IJGiJ1. O Ol'((r/o;· J cMnp;·imcJ;t(l,(lo pJl' 

O Sn. DU.\.HTJ.o~ DE A~•w1.;oo:-O e:s::-mini3ti"o muitos 81·s . dejidarlo·:) 
d-) i mperio no~ accusa de não termos lido o re- 0 Sn. J•.lAQUI:ti NAnuco. oh!endo a palavra g-ulam P- nto das f,lCulúade;;. 
· f{espondc rrü arguindo <Í s. Ex. a f,dta imper- pela ord~m, p:·dc. <10 :Sr. pre.sile?te qu~ con~ 
doavel de nàn hn.\'er ti lu as lt' is; si 0 fize~se sulto a C<:ltnar:.L. Sl lhe conce~e c1n-::o nunuto::s 
euco:Jtra.ri.'l nell -ls jmpudiml\nto formal p:lrü ·.para. um neg.o,:;o pmg~nte, ·ns.to c~mg o uob:e 
dect·ct ·l· a su:t r•~forma, s,:brctudu a do des~s- d~P1:ta11~ ~?1 S . àtltO, que e ll -·1 . ••>S m•lS 

L 
, · 

0 
1· (, ). 'o \ mun~tcri::~. 1stas o<l~,.la. C:HJfl, c·onsum1u tod. os os r:v.o enstn lVl'O. .-lp< tafl .~. · d d' 

Di~pü,; um decr·! t•J legi::::Lü~v~ do :t~no de V3.G?) cre3~_qu:~I·to's~u •. h~t·a destrua o> :L estas rs-
qnc os e"tud<i.nte~. ~e yoderao m·. ~~·~cttla.r ate o cus - ~.es · Pl: al c:;· J • _ 
fim do mGz d ,.~ Abnl, nao t~ndo hav!(tO nlllda -10 O:-:,:~ . . JnsJ~ MARL\:\:\O: -O regimento nao 

·· i ~rJ· d, in ~ i .:to clan lestína. 
do anno por.-10 fa.lta.s~ (Con ;utlarla, a C'(Uluu·a conced1j au;·ge?~Ci(G 

Or:1, o governo tmto julgoa que e.~:N d.ispo· petlirüt peloS,·. J()(lql! int :Yab~tco.) 
siç~o acha-~;c em vigor que a r<'!prodU:t.lU no 0 Sr •• ]"oa.quhu ~abu.co diz q11e 
at·t.22.'J do r.~gtda.rn :' ntu (lendo)~ podGm as con- l' n. Cama1·a. vai v01• a ui'g-en ~ia· do seu pe·liào 
g'l'C.~:J.(JÕ:.~ d:-1s .Faculdad ·s em qualquer t t:-mpo pel L na .. ture:r.a. dn documento i)LlC v:~.i.:lpr0sent:•r. 
adr:uttir a rn~ttl'ICUI:i o~ alnmaos que por mo- Por <>:üo ch.~umenlo o Sr. Vi,l'o11 ·lo dG Silva. 
tivo de justo im~')edim_0nt_o não ::;e lh·~I'Ctll ma- Fi;;nci1·a e a Sra. Vi~cnntl "Jssn. ile Sih•a l?igueira 
i:ricul:>do nos prazos Indtl•Z~do-:: JFl at·ttgo ante- .1~, lib •1·.-bde immediata a 200 escr:wos ~eus, e 
eedentc: co nt.ant~ que r~m qt~alri~l~r. •:_ula da aprcfJent::tHl ú Can~ara. do3 Srs Deputado::; um 
I'J~p F! Cltva sene na:) tenha h:w!lO '1!,~ hço ~S· "/ pedUo par.'.!. que ~e vote uma lei qlle consig-ne 

Po :-quc,~:S:'• dispo:;içiio: 11ue ó d~ hi f Por-j os princípios sobre 'la<J cJl.es h;\;:,eal',l.nt o stlu 
f'IU" co:., - ~\.lla1t:Y; ~e pcT:\u~ o nnno. 1 .·\f!o'lados ,) : r..cto. 
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8 sessuo ern 20 'de .Tulho de 1885 

Elles deram liberdade immediata aos se~ag-e~ 
narios sem condição alguma, e a. todos o~ outr~·s 
com a <.~ondição de )";e:virem por seis a.nnos,. 

O orador acredita que este documento c a 
melhor resposta que o;; prcprietaria;; de escra-
• ~ ' r · <>'OV rn . 

O Sn. A:snR,\DE FrGuE·tn.\.: -Ou a outro 
qualquer. 

deiros -·de Campos e de Pernambuco pediram 
cinco e sete a.nnos. 

O Sn. JoAQUI!Ir NAnuco responde qu~ ostes 
não pedem, estes dão. E' uma liberdade conce
dida, não pot· morte, não por tt?stamento, por 
senhores que não podem le\·ar vara. o outro 
mundo os escravos que possui:Hu nqai, mas 
no momento em que M est:i fazPndo uma !oi 

ue· tarifa a e"cravidão, e c ue o-i iam es Jerar, 
portr.nto. receber po1• esses 2 escravos ul'j;un-; 
contos de reis. 

O Sn. Z.DJA :-Mas isto não é novo no .aiz. 
O Sr.. ULYSSE~ VrAN:'\A :-Em todo o caso é 

muito honroso. 

" 

tação, afim rle que ella seja publicada no 
])im·io O ffici.al. (Li') 

O Sa . BEzErtRA DE l\bNEZES requer ur;en
cia. de dons minutos para li>r um tde,sra.mm-:t 
sobre negocio grave. 

l~' conce iid~•-

O Sr. 13ezerra de ~.J:enezes 
acaba {e receber um telegrammn ara s:er a r•'-
sentado ú Ca.mara. afim de qne o ,zoverno tomr; 
as providenci •s que o caso e~ige. porque o c:~ sr> 
.~ . sério c requ ·:· providencias promptas ern 
n. a ( 

O Sn. FELlcro Dos· SA!'\TOS: -São os ossos do 
officio. 

O SR. SoARES : - Ar;oiado, sã'J os ossos do 
offiéio. (lia o·u.tros apaNes .) · 

OSrt. BEZERRA DE l\htNEZES "á vê cue é só 
um:~. questã:o e. palavras e que não e grs;.ndo a 
diífcrença. entre· o que cnter ... .leu c a e:s:pliea~ão 
do aparte. Dizer cp~e são ossos do. ?ffi~io u~ 

pouco mais ou menos o qu~ tinha entt>ndido, 
i'i:o é, que não faz mal matar um abolicioni.sta. 

(Trocam. ?·epetido.~ ·apartes os Srs. J os c 
.M ariamwt Joaquim .:.Vabuco e Soares.) 

O SR. Pn.ESIDE:->TE:- Eu peço aos nobres de
putados que dei~em o oradorcontintl:tr. 

O Sn. JosÉ ~L\nuNxo troca muitos aparl~s 
com_ algnns deputa.Jos d:1 bau:nda. opp:-~st~ e 

O Sn. Pi:ESlDE~TE:- O nobre :dr>putado não 
tem a palu.n!l. e c;; ti fallaudo constantemente. 

O Sr,. Josr; ~L\Ru.xxo:- 1go o exemplo d:1. 
mosa. 

O Sa .. JoAQUm N.umco:- Em uanto houver 
est~ espirito de combate, não póde haver justiça. 
para os ab:Jlicionislas. 

O SR. J,l:51~ 1\L\.RIAX:-;o:- E' o regimen do 
cacete. An1anhã qnn.ndo o deputado lev;l.r va:a 
ou receber qualr1uer outra , otfensa, t·•mbem 
Jirão ']UQ são o.~sos do officio. (fia Ot!tros 
apm·tes.) 

O SR . PRSIDENTE : - AttGnção. 

• ME. z 
diz que embora não siga o reg-imen de apanhar 
como os •os do o!fido, ou aceitar esse prete:tto 
para justific;;. r qualquer o•·f:·nsa. à liberdn.1e do 
c1 't ' ão. ent131l· G rp1e nao e easo L~no e ser 
1·epro"arlo pelo~ noiJre :.; d ~>putados vir o orador 
pedir ao nobre ministro da. jostiçn. providencias 
pn.r a que o crime commettid0 seja ou pos ::a. ser 
pünirlo. 

·Quer simplrsm"nt~ r0clamar d;'l. trih11na 
contra o facto d ·~ não permittit·-se na.quella lo
c:tlidade que ~e proc13da a inquerito sobre o 
delicto que denuncia este telegrammn.. 

O Sn .. JoAQUDt NAnuco : -A hi de 28 de 
Setembro nunca es t·~ve em execução no inte
rior. 

o SR. A~DRADF. FIGUEIRA : - Oh ! 

Ha. pou~o~ ,lias quanto o or•1d0r di:scutin os 
neg ;cios de Campos com o nobr·~ rcpres··nt·1 nte 
peLo i.Jo Jistl'icto ua provinda do Ri•J d ·~ .Ja
neiro. avançou na Gan1ara q11 e n.lli se fazia, á 
me1·ce da administraçã ·, g-eral do paiz, uu1a 
verà:1deira rea.cção que ida te1·miMr, não 1:=abia 
então em que ponto. mac:; que: em todo o ca;:o 
não t~rminarin agrnda,·r:lm~nt·~. Effectiva
mente acaba de chegar de Campos um t ·le
g :·amrna d!zendo que foi aggredido o gere nt-: do 
jornn.l V'ii1te â nco de M ar':o . orgão do p::u·
tido abolici .. mi:-: ta daquella localidade. achando
se ferido gl·::tv·'ment·} na. cabeça ; sendo que a 
policia se oppõe ao inq uerito . O SR. JoAQT.:DI N.umco :- Kão h:t liberd,1do 

O SR. SoAREs:-Isso é muito commum no no districto de V. Ex. para organizar-se um~ 
razt . associa çao a o i ionis a. 

O SR. BEZEB.RA. DE ME~r:zE;; diz que este é o O SR. :\xoR.\DE FrGu EmA: -Fazem mais 
ponto c~pital da co_nununicaç:1o, e· ê somente pela emancipação do que essas sociedades. 
esta a r az;ão por que se leya ntou para pedir ao o Sr. .. Jo.\QUDr N'Anuco: -Fóra das cidades 
governo providencias. a lei não está. em \Tigor. 

P.trocc que o nobre deputado po1· 11inas :J.Cb~1. o sn. A~DrtADE FmuEIRA:-E' eng.mo de 
que é cous::1. :11UltO commum manclar-"e ma tar V E 
Hm abôlicioni::; la. • ·X. 

O Sr... B F.ZEitll.\. DE MENE7.ES presta um 
O SR. SoAnEs:-Não apoi:;do, não profr~ri serviço ü ca usa p iiblica, d "nunciando ~'Ste fa-

sem~lha nte causa.. cto, que veiu tirar a limpo. A epinião que ma-
O SR. BEZERRA DE ME~EZES tinht1. enten.- nifestou de que a população de Campos, no 

dido mal, e pede desculpa. ao nobre depub.do, c1ne teve a.poio do nobro deputado represen~ 
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Se~suo en1 20 de .Julho de 1885 

taute daf]_u01le districto, sustenta. idé:1o;; p1·o- 2° sec;·eta1·io (77 cedulac;) 
grPssivas. como coos:a da. sua repre•enlação, 
cunfit·rna-se, desde que se dão factos desta or- Vallad:.res .... · • · .. ·••..••..•••.••...•• CB 
dem, que lá não podem ser rept·imidos, sendo Vianna Vaz. • ·.- . • . . • . . • . • . . • • • • • • . • • • • 2 
assim preciso que ar; ui se levante urna voz Amaro Bezerra .. ·...................... i' 
pedind? repre~~ão. E' o que tinha a dizer, e .Jo5o Penid<) .. ~......................... 1 

, . 

·sou um aparte que lho foi dado das 
conservldélras. (J1-uito bem.) 

ORDE:\1 DO DIA 

J!:LEIÇ:\0 DA ::\IES.\ 

Prcsiclenre (108 cedulas) 

F1·anklin Doria •...........•........ :. 
Andrade Figueira .............. . ... ·. 
Alv~s d~ A:.~mjo ............. . ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Barão do Guaby ... . ..•.....•. . .•... . . 
Em branco .....•....•. . .... .. ....... 

1) Vice-pí·esiclente (87 ce<lulas) 

Padu1. Fleury . .... , ....•............• 
A.nt:1nio Prado ...... . ............... . 
Barão da. L,.~0~1oldina ........•. . ......• 
Barão da Vil! a da Barra ... . .......... . 
Gom~s <le Castro ....•...•..••..... .• • 
l·.!aciel . . ......... . . .. .. . .•.......... 
En1 branco ................•......... 

2' 

1\faciel ......•...•..•.........•..•••. ... 

Gorn ~>s d·3 Castro .•...............•.•. 
Barão da Vil!a da Da rra . ..... . ....... . 
C:1 r los Peixoto .. . .. . ...... .. . . ...... . 
Soare~ •..............••..•.•... . ..•.. 
Auguslo Fleury .•. .. ..............•. 
Em branco ......................... . 

8° vice-pl·esiclentc (7.3 cedubs) 

:\lrueida. OlivoiJ·a ... . ..•.•••..••..•...•. 
Ba rã.o do Guahy ......••......•..•..•... 
Barão da Lcopoldina . ...... . ..• . .. • ..•.. 
Carlos P e i xnt:o ...••...•.•.•....••.•...• 
nomes de Castro •. . . .... . ..• ... .......•. 
Em br~nco .... ..... . ...•... . ........•.• 

1° secretario (75 ccdulas) 

Aftimso Ceiso Junior .. •. . ..•.......... . . 
:lvJaiã • .• . ••.•• . ••...•. • .•••••..•..•••. • 
1\.rat1jo Pinho . •.... .• ....•.......•... . . 
nlac- 00\YCll , ••••••• , •• , ••••••••• .•• • , • 
::l\-1 on ta nrk n1 ...•............... . : ..... . . . 
Em brii.l1CO .•••• • • • •••••••••••••.• • · • ••• • 

v. III.-2 

Em. branco ......•..•...••.•. ~...... . . . 6 

77 
3J e 4.o sec;·etarios (!v cGdulas) 

Costa Rodrigues.~ •......•...•.•........ 51 
João Dantas Filho.. . • . . . . .. . . . . • . . • • . • . 51 
Bezamat.. . . • • • . • . . . . . . . • • . . • . • • . . . • . . . -22 
Aranj.J Pinho. . . . • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . 22 
Vaz dc>l\Iello....................... . ... 2 

71 .José Marianno .................. :'...... 1 
10 Joaquim Nabuco.. . .. . • . . . • • • . • . . . • . • . . • 1 
11 Etu branco.. . . . • . • . . • • . • . • • • . • . • • . . . . • • 8 

1 
14 

108 

1 
5 
i 
i 

19 

87 

61 

i 58 

S1·s. Costa Rodrigue5 e João Dantas Filho, na. 
fó:·ma dn regimento p:·oc ~deu-se no dr~s3mpat~. 
decidindo a. ~orte em f:.tvor do Sr. Costa Rodri-

CO::\TI::->UAÇ:\0 D.\. 2<> DISCUSSÃO DO ART. 2° DO 
p;!QJECTO N. i A DE 1885, SOBRE O ELE:\IE:XTO 
SEPSIL. 

São litlas e ficam sobre a mesa, para serem 
tomadt1s na. davida consideração opportuna
mente, as seguinte!; 

E:ilenr.la:; 

At·ligo para. ser collocado onde convier 

Fica revogada a lei do Jnnho de 1835 . 

1 Fica abolida a pena de açoites estabelecida 
i nn Codigo Criminal, e sub~tituida pela do tra-
1 b,ühos 1rubl ices. · 
1 Artigo. Os ct·imes commettidos por e;;cravos, 
1 emqnanto durar a escravidão no Brazil, gerão 

H julgad•)S pelo juiz de direito com appellação 
neccssaria para a Relnção do diqtricto. 

!=l- Sala das scss0es em 20 de Julho de 1885.-...:::> 
Jocio Pcnido . . 

Para .5er collocado onde conviet• 
52 A r ligo. A alforria de escra. vos, condicional 

:3 ou incondicionnl, conferida. por devedor insol
:2. vavcl, :';Cd. nulla de plr:no direito e nenhum 
1 eil"eito po lerà pro luzir. 
·t § 1.0 A nullidade da carta de alforria, con-

14 f~l'ida Cal taes con.li .õ:s )Odet·á s 1· ,.,.ui a 
nos proprio::; autos de oxecução de sentença, 

7:: inde~endentemente de deposito dos esct·avos 
alforri aclos e de:~. propositur:1. de acção esp')Cial. 

§ 2.0 Tarnbem se pr;dcl·á argnir a nullidade 
56 nos autos de seques tro, t·eque.rido pelo ct·e.lor 
1 hypothQcar!o. · 
1 j ~~r ligo. As c•Jrb!; de alf.n·ria só mente SIJ 

1 considot•arii::J d::ítadss para. com terceiros pr~ju~ 
1 dicado~. t1es !1· que fot·cm rcgi.o:tradas ou exhi-

1:> bi:las em juizo. 
S~tla d.tS S:?SSÕeS Cll1 20 ele Julho de 1885.-

15 .lo(!o Pe;tido. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1608- PÃjgina 20 de 45 

!O Sessiío em 20 de .Julho de 1885 

O Sr. Saraiva (presidente do conse
lho.) Jf ovi1!leuto gei·cd de o.tteíição. P;·o
fundo silencio):- Comcçar~i tom:~nlo r:m (~Oa· 
siJeração algumas olls·.~rvações feitas por di
versos orador.?s, e ulcimam_(!.ntc pl)lo nobre de
putado p~lo mo ·:0 Jnne.irol) . ' . ' 

A emenda pois do nobre àoputado que em 
t!?mpo sori apresentada ó malhol." tlo que a. di!<pO
sição do pr(ti~cto, e s.;~tisf:i~-me com1lletamenta, 
pOL"lJUe no !im de 10 anno.<; dã G4 oJ0 , quando 
o rueu pri!JGcto dava 60 °/o· 
. ~ào ha. poi;; transacç~~; ha a aceitação àe um!l. . 

ses;;ão por um dos membro;; da comroíssão dis- mente que a. do nobre deputado pd." S. Paulo 
peusa-me gr~mde· parte do trabalho que ted:t parec"lu-me menos desarranjudora doi> elemen-
m rcs ondeL· a. al"'umas ar'~ui .ões feita>; ao tos do trabalho. · 

projecto. A rt'spcito do fundo de cmaneipaça:o, S. E:t. 
c~m·~çarci, pois, respondeu !o ao nobre d.,__ d<)seja..,.a, po1·qne o pro._;ecto lhe parece muito 

putado pelo fho de Janeiro· na parta em que ra lica.l,que concordas"e eu em que todo o f11ndo 
t.rtJ.tou especialmente do projecto. do emancipação re,ultaut~~ dos 5 °[0 a:Idicíonaes 

Disse S. E:s-.: cntrH o presidente uo conselh~, foso:e applicad,, â emancipação dos escra\·os d:J.s 
e divers-os dep11tados (natur.:llc!Lt'nte referia-se f;.:.~endas ~á coloniz:l.ção, porque, dizia S. Ex., 
ao di,;ti neto deput:do por S. Paulo; hott ..-e essa me .tida. trazendo o me~mo r ('sultado que a 
t::~n,;acç- io. o em:meipa.çã'• dos ve:bos, produz a o1•gani~ação 

~ec.,s:;ito de rxplic:lr o qu~ se d•;u entl'\~ h1Üt1 Jo trabaiho directament"e.pdo fundo de emanei-
c o nob1·c de u ütdo ; .or S. Pa.ulo. 8 ~{to a l :ic:~d 'á lib ·1·ta .ão .:los escravos das fa-

.:\. Camar;~ ter:'llell!urança de que ouvi com a zenda,.:,e in•lirl!ctamente aug-m···nbndo o nt;me
m:~.ior a1tenção u ài~curso d·: S _ Ex. e úci o s ~- r' de colonos e }Jo1·t:.mto tornando di:o:pensa..,.el o 
guinte apar:e :-"E' a. primeira. \-r-z que c•uço s ·rúço do.J:s e.:.:cravos. Ob .:erv~i á S.Ex.que não 

:J nr m · ·,~ qu u ,; 1 tatr p - ~: : - . . o'"' • t ·r· a sua emenda, porque 
stitui:- o pr<•jecto. N•·sse t"rt·t>no e~tou dispo .. ;to I pcder·i~ dur os mesnJOS r. sutta.do.~ que qu~ria 
a ouYir a S . Ex. '!a trocar t:unb~·m idéas. ,. obwr, ma~ que havia uma J•at·te ,J~>ssa emenda. 

Com eff'eito, o dii<rincto deptli:Hll) pot· S. p aUlQ I quê alteraya um dos pens:HMll~OS Cio\rdeaes 1)0 
procurou-rue com outros membro" .ia com- prujecto. 
uüssã.o e conxer:i:~ru s s. respeito do pt·oj·~ct•J . Qual é este l)•·ns::.mento ·~ A Camara compre-

Como é ·sabido de todvs os seus co-rdit;iona- hend! perfeitttwen te que desJo que procuro ap~ 
r.ios, S. E:s:. tem um ponto de vi . .,ta diftercntl} plicar uma parte desse fundo à liberdade dos 
do men, em r lação ao proje.·to. S. Ex. ~':::cravos mais velho,,tcnho o grande pensaroen
achou-o demasiadamente :radical, mas obsc·r- to de nãa ddxat• que ninguew en\·elheç~ no. 
,·ei-lhe qu~ ne,s~ ponto o go\'erno não podia escl'avidilo, dt~ata idé-a não posso desistir. 
üze1· tt·ansacção, mas que S. Es:; poder a Qu-::ro que ·a:;sim como a lei de :28 de Sz
apt\~sent\r tod:ts ns ide:ts que substituíssem tr>mbro~ como observou o nobre deputado po~ 

• . . . ' l . ' • -· 

c:ll-o em relação aos intuitos que com elle pr·e- apt::zar de exigir annos .Je s·· rviços aos liber~ 
tendo reülizar. ta.ndos, que e,ta. lei complete aquell~, 

(lua•''S são eSS14S intuito€ 1 'Cru de!les e di- e ue uino-uern en"Velhc: a ns escravt-
minuir por uma pot·centagem annufl-1 o valor dão. qu0ro quo o ftmdo de emaucipa\-ãO actuan
do escr.rYo, de maneit·a que, em naruero m:•is do solire cs velhos, Yá lii.Jere:mdo og de 50 á 
ou'11aP-nos prefi:(a :o de :1-nnos. a escravidão es- 55 aunos. e assiril. por diante até que ninguem 
tej:1 terminada no BrJziL e até sem dispendiü chegu~c~ aos 60 aunos na. esc1·avidão. S. E:s:. 
dos cofres publico• . achou razoa.vel o meu pensam~uto,porqne,como 

A esse t~sl?eito S. E-À. offereceu idés.s que dizia. não queria düu1nuir a energia do projecto 
aceitei, e que são melhores do que as do p:-o* comtD.nto qrJe sa dé.-sc ltma parte para a colo
jecto, pot·qu~ S. EÀ. neste ponto mostr<t-se nizn~üo . (Apa;·u:.,·. ) Por conaeq U1~ncia a com
atú mais radical rb l~Ue eu. 111:ssão, de que S. Es:. é membro, redigiu a 

A opinião de S. E:-::. emittida mio pndia ser l e~len?a fc! eu a .ac•~:i lei. Não houve pois tr:-nsac
aceit:t por mim no ,·oto em st>:pnrado, por•rtue ç:au amd~ nr,~ta. parto e es1o? couvenculo de 
reservava todo o :wgmento de mnis de G (.'/o que o .no~n·e at'puttdo c seus chgnos collegas da 
var·a depo:s de "i!J a.ano.:;, e então oLser\·;·i. :.\ con:nn"!i:lO .c~lUCOI'r.er~:n pat•:t. se tttcHn1·ar o 
S. Ex .• que ::t ~ ua. maio!' p;)rce1nagem \'inha. p!'OJecto. (.\r~ /~ u!iowr1os o ''JIOWdos.) 
a r calizar-s•' ex·;etamenb qu:4ndo eu conta v:::. _ lJu\·o. d~ · pots d1'-to, re,.pon?.ar a outra.obsen·a-
que a emancipaç.fi.:) estivesse fc:ita. ÇâO do -~I(Jl>J·o deput:1do pelo h10 de! Ja~<nro,ou de 

O SR. DLYSSE-3 Vu.~~.\:-;\poiãdo. o ~ubstüutivo rel:lt~\'o aos ;>."/<> · O ;.lens:\menlo 
O Sn. S.u:AIYA ( :l •'csidente rlo conselho):- qu«:l ~w:·itei f i o seguinte~ 5 uf0 com m:1i:s l/2 ''/o 

Por con'-equ"ncia., não me aproveitei <)O a.u- de ~\morlizaçiio. s.~udo equiparados os tituios, 
gmento de S. Ex. tal qual foi rttJresentiJ.do no qne tem de ser eruittidos eru \·irtude desta lei, 
Yoto em separado, n1as ::ceit i uma tauelh aos rz ue têru d.; ser emittidos para consolidação 
propore onu.t do nohr~ deputado por S. Pa•llo, d:-t divida flut.·tuante. 
na. '!ual S. Ex., come~,·11ndo Je 2 ''/o a dimi- Esta r·xplic:tçilo é nec•'SSaJ•ia por-:1ue, si o 
nuiçJo do vulor, vai au~mentau lo sempt··· gr:~- pensrtmento d~ comn:1:ss:lo não está.. cltlro, <i 
dualment··~ de maneira. CJ.l1''~ o prazo ela extin'c- nreci."o r.sch!·e,·el-o na 3:1. discu::.:são. 
ção da escravidão, por dfcito da diruiuuinio ' Tenho ex; .lirr;do o que ó relatt\'O ao pro
gr3.dua.l, é menor do que o que e~tá no p;·o- j~cto e mostr:1do que não houve tcansacç:"ío. por~ 
jecto , qui} ficaram consignadas ~s idéas do governo, 
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na pasta da f~~.zenda. qu~ não estivesse no ca:so 
d•J SI.". Martinho Campos. 

11ma. par e par:l. a co omsaçao, por o::-ç 
diminuir. 

O SR S.in.AIYA (pi·csi~len~e do co;iselho) 
Não diminue tal. 

Ago1·a I.",~sponde1·ei á part~ politica. do dis
curso do nobre d ·putado pelo Rio dl) .hneit·o, 
que foi um pauco rjgoro~o para commigo, na
t!lralmonte porqul! S. E!.. entendeu qnc não 
o tinha tt·atado com as dcf:·r.:mcias ~ que S. Ex. 
t m direito 

O Sn.. A~nn..\DE FIGUEIRA : -Não ~poi:.Ldo . • 
O Sn.. S.\RArv.\: (p;·e.'-irle.,te do c··nselh·)) :-

. ~ . 
na e:s:pt·essã·•, m&.s qne {meu p-roposito firme 
não dizer nada qu~ po-:sa siquer ue le\•e moles-

t 1 r ( s rs. d•· utados 
ãquellcs q uc mo molestarem. 

O Sn. A:'\o:-:ADE FrauEmA:-No que seni per
feitamente corre:-;pondido por mim. 

O Sn. . SARAI\'A (p,·c.~idente do conselho):-
0 meu fim principal pnra com ~ Camara é 
mostrar que a re~peito tanto que sou incapaz 
de f<.Lltar ao respeito a qualquer de seus mem
bros. 

Chego a'J ponto em que o nolre dept;tado se 
mostrou rrgoroso, e varece a e que um pouco 
offendido po1· mim; mas sem -razão. _Disse S_. EÀ:: 

~ O presidente do conselho depo1s da le1 ele1-_ . .... . .. . . 
succoder-lhe o Sr. ?\brti~b~ Campos. }) 

Notei logo, em aparte, qtle eu não tinha in
dicad·l o Sr. !llat·tinho C•mpos, ap'·?.ar dn ter 
este J.ign0 ciàadiio todos os pr•·d ··ndos necessa
rios para e'sa emin·~ nte posição. (AJJOiad,•s.) 

Dei-!he o meu apoio e dal-o·ia mes· 
mo não fazcn:lo ·"lle a omancipaçiio, cotno 
nã.o fez e como não podia fazer. simplesmente 
por urna conside:nção. e era d:·l que via no The
~ouro hom·>m ca··az de nífrontar tudo para de
fendei-o. (Muitos <:íwuulo.~.) 

Só esta eonsidcr11çfío, ••l"m de outras. fazia 
com que apoi tsse o Sr. Martin:lO Cnmp:.~s. 

O SR. A~l>R.\DE FIGUElr..A :-.J:i V. Ex .. eslà 
ltntepondo o Th·~ souro a c1ucsWo do elemento 
servil. 

O Sn. SARAIVA (p tc.~ irlen.t.c (lo COJ'tS r".l h ~ :
Não ê isso. ma:. porq11c pt"nsava. :•ssim. Pnrrr1 e 
ó que que 'Lueria ' lu e a questão fos;;e l'esol ,jd .. ·~ 
Por uma 1·a zão muito -:implr.s. e •rue ainrla ha 
ponco o nobr•·' deputado df'u. O nobt·e depn tano 
ai ndn pensa que :1 nação não quer ;~ solu çrio da 
qucat~o ~ e eu 1wnsava então qnn a n:.ção repre
s~ntada pola C::~mara dos Deputados não qncria 
esta 1·efo 1·ma que "li quet·i :., nem mesmo prda 
fórma por 'JUO alguns mais modestos quc1·iam. 

O Sn. BEz~nRA DE MENF.ZES :-0 quo é prr
ciso q o e ao diga é litlC ainda n inguem esteve 

pouco da questão. 

O Sn.. A:~m~ADE FrGUEIRA ~ - Si a questão 
era tão urgente, porque a não resolveu V. Ex., 
que estava então no poder'? 

O Sn. SARAIVA (presidente do consdho):
A questão não era tão urgente e tão instante; 
m:-~s era preciso que se fizes~e alguma cousa 
pat·a q ne não se tornasse urgente e instante. 

O Sit. SARAI.YA (p·;·esirle'<Ue do conselho)~-. . . 
. ~ 

.,·erno emqu :nto julg-a que pàdn servir util-
mente o S"n pn.iz. !\"las :o. questão é que a Ca
mara então não qur·•ria ..• 

OSn. Axon.ADE F : GUIRA :-A Camara estava 
commigo. 

O Sn . SARAIVA (ili·eside ;~te do conselho) :
::\ão duvido rle que V. Ex. servissr~ para minis
tiO com ~~quella Cam:tra; mas eu é •1ue não 
polia r solvet· :~ questão porque .)à ntão queria. 
pouco rua i , ou m"n()s o que está no projccto : c 
·omo 0ra uma soluçiio <H.tiantada, j algava qne 
a Camnru não quel'i 't ir nté ahi. 

Mas, is..;c ainda o nobre dq.n.1tad.o pelo Rio 
de J;lw~iro : 

~ F os I e-3 convidado ala Cor(n 
e não ncbast· s urgente a questão, c. mo 
achais. » 

Pelns ~'xpUcaç.õe>: dadas nestl\ C:1-ma.ra. mos
trou se quo rlla é ut·g· I_!tA por ci1·cum,-tancias 
.. Xtl':lordn taria.;;;; a r ar.i:oara quer hujP o que 
não queria antes da ultima. el · i~ão. Seja qual 
fór ~ ca ns:t, assign lo o facto ; <' l;asta rocor•Ütt' 
4ue a 011tra Camara volou contra um··1 reforma 
m•·nos adiantada do que esta em seus r "sulta
dos; bn.st · r"'cOJ·dar o f cto de ter eu obtido em 
1 a c1is r~nssiiO a apprOViiÇãO do projecto qne se 
discuto para mostrar qnc tive razãó, acoit<mdó 
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hoje o poder qtwndo não tinha aceitado antes li: fazer-me ju~tiça, porque a faço a V. Ex. o a 
(Apm·te~ .) . todo!;.-

Quero r:spond~! sóm~nte o que lHl de.,d~ ~e;;1- o Sn.. BEz_xnn..\. n:~. ?IIE:->E7.!!:S: _ E 11 a. faço 
soal nas r,JerencJas fett~s pelo nobre d,.p.lt:ld(.' a V. Ex. mmto respeitosamente. 
porque tod:ls estas qucsloe~ 11ue S. Ex.. uventon . , 
r~ferexu-se a minha pes_;;oa, e tenho ourig;tção O. Srt · SARAI\"A (presz.dente do conselho) : -
c e ar o motn·o porque aço o.Je o que não ~ ,, ta r\jpt> -UZlt_: o :\r~um_eu açao t• 

pud~ fner entito. oc~upando p:1ra tal fim ~ at- out~os ~ esta. .a.rgomeuta~,~ao nao c ~mnha. . 
tenção do"'lob:e d~putado e da Camara. Ja ve o noure deputado pel9 Rto de J~'>ne1ro 

·- : - , · ·)s tirei illa\.ãO do que m.e pare 
ll:itm·:.dmente injusto qu:1.ndo me chamastes. :.i ceu conti !o J!OS prin~~ipio~ enunciados por 
principio, qt~ escravocrata, depois de :dwlicio- S. Ex.. c que não foi meu intuito nem de 
nist:t. )) Perdoe-me o nobre dcpntado,não 0 qua· leve.prejudieal-o em rclaç1ú á;; suas opinjões, 
li.fiqu<>i d.; uma maneirõl. nem de outra. porq uc rc>:peíto o seu cat·ect·3l" o as opiniões que . 

Quando o nobre deputado negava em seu dis- tem. Comprehe::do que se po;;sa t1~r as s :1as 
curso e po:' seu vot.o a depreciaçiio do valor do convicções e muito patrioticamente. Ella.s 
escravo~ quando, negava o :augmt?nto do fundo coincidem com as do meu particular amigo, 
de emancipação. para libet·to.ção d'} escravos, o Sr. l\brtinho C:~.mpos, e nem por isso o 
quando não queria n~nhum dos 1àctorcs em que St·. l\fartinho qampos perde. em o nos.so con-. .. .. ;:" 

)'' . . ·~ 
nobi'e deput;\do com a :-;ua pahvra c com o s,_;u 
voto faxoreci~'l. ·aqnclle.~, qne nada qu•Jrem no 
assnm Ho. 

'Iira\·a eu apenas conclus\íes, apreciava os 
r ' i;Ult:\dos rl1 sua doutJ·ína, e não pó lo ser p~r
tidario d~1. ato1iç:'i:o urna p~sso.a, qnc não q ner 

s r'j:l sincero 

O SR. S.u~"\IV'A (prcsiclr:nte flo conselho) .•• 
pois. cad:1. um pensa como entende. 

, r a lurn os ac ores,quc a po em pro- . ' 
1 • • de certa rclrrcsal1a, l):.treceu m:.~!!'oa'lo com uro:1. I<UZlr. ~ 

Qun.nJo chamei 0 nobr.~ d'!putnclo de abolicio· expressão que me attribuiu e de que n·io 
nt;;:ta ·~ Qaando tirei conclusõ'!s jg11almen :~ ins- t!S'3l. • • 
tas, m:l-3 que 0 nobre d~puiatlo não quer 'qn , 0 nob;-~ deputado_ ÜlSSe:-«JU~g'asta~ que CU 
;:e dedt.Izam dos :>-:us nrin:.:ipios. ostentava coherencta.. )) -Eu nao use1. d,t pa-

. . . · . . . llaV"ra-ostentar.-Esta expressão ferim:.t o no-
- O 9.uc dtzla o nob:-e dep:ttado? De1x'n a qne;;.~ ll.H·e deputado, por·quc, com a sn:;. gravidad~~, 

tao tora do pn.rla~nento, a yropag:md:r dara com a sua intellig•mcia e com a sua ilbstração, 
conta dr!l~.-.; mtts a pNpag !ll•:a legal, aqnelb .. não se pód:~ ostentar coherencia em relaçã~J aos 

n0 cons1ste em au ~'~'men tar o f· l . · · · · 

O Sit. A:-;onADE FwuEiiu:- C;mtesto. Não disse s~m,.lh~mte cou..:a ao no\.Jre de-

O Srt . S .'..RAIV.\. (Jjl"IJside;WJ do con;;clft '>):
Serà :1 prop·tgand::t illegal, que fn com quo o 
senhor não reul1a fá na posse·cb csci·avo? Esta 
pl·op:tgand .L n~!o a quer o nob;·o deputado, ma-; 
tenl(;-se pronnncindô po:· aquelle modo~ cs ,;:eu:' 
intuitos e;;t n-:1m no scntidn do' a!Jot : cioní~t~\s. 

Verd.:de é quo !:o ultimo tl ;scurso pt·oG:'riclo. 
S. Ex: .• pa-r~ sahit· de,tr~ illaç:'io G;:·\·~~dn,om qnc 

11 ' • 1 - . I s~ c0 .oca t' .l. l lC:: Ton nao qu•' rer :t J•rop:\g'•nú.:l. 
ille.gal, e :':Í elJ~ pudesse ,.:r. empt·eg-al'iu. os 
mcws, que S(! cm pre~ar , 1m em outro tempo . 
De;;de ~"JU G declarou qui} ~ó 'lueria a propag:~n
da. legnl, eu não poss::J mais dizer que os seus 
in t•1Ü·.lS s"io abolicionistas. 

tid 1 do;; ta ca,Hra. 

.o S:t S.\n .\ I\"A. (p;·esiden'c do con.;;efh,I): 
D1zendo o !!O!JI·e ileputado qno só a prop;\.::anrla. 
em poaco tl}mpo resoh··~ria a. questão, P'llos r.~
~ultados hilitoricos, entendi C[Ue ~·ó a p:-op:••~an-
da illegal <l ; IJ'Üte~=Les resultado-:. ~ 

O Sn.. l3,r.;.;;mrL\ DE 1\IE:'\EZES:-i\b:s o abol í
~ioni~ta nàu é aqu<!Hc qna qu· ·r a propagund~t 
d!ogal. 

O Sn. S.\1\,\I\'.\ (p;·r:s idf. n-e rl1; çon:::ellw} :
Não 0.:tol1 clizón•lo i~ (l) ; t~nhil. :i f)ond!ltlc (l~ 

puta to e sirn (1ue S. Ex. podia arrasta.1·-se 
iuvo:untariameute polo seu desejo de cohe
l'>)llcia. 

~Ias o nob:<e -daput~~do, julgando-se off.n
àido, 1·..; talia.udô, lançou-mo tamuem uma of
fen.;;a . 

O Sn.:-. .A:-;-n_:Ao:o: FwuErnA:-Q11:1.l a oil'ens:d 

O Sn .. SA11.\I\'A (JJi·esidentc do con:c:ellw):
Tenho tah·oz I!Ommcttido nuü:.os erro:;, mas tenho 
\l. furtun:l !e tel-os conlmctti :o dO:mnudo pelo 
pens:imento ch~ PI'OUIO\"Cl" (J uem do pai;.: Dtssc 
o nobre deputado :-u.nles ostent:tr coherencia ..• 

O Sn.. Ax. Il.ADE .Frcur-:m.A:-Antcs, não. 
O Sn. SAnA IVA );·csidcntc do c ;1se h 

do qur\ incobercncia . E nisto consiste a mali
gni,ladl! do uoiJre deputadn,e si a pala\·r:~. não~~~ 
parJa , ncut::~r~ ~u :1. r ••tiro. - \'ó:;; declara!-itCs 
:\11 ui, d 1::;s··· ainda o wibre deputadu, qUI:! e reis 
conrscn·ado:· de h ~;}~ de hontem 0 de :J.ma.nhã. 

O Sn.. A.:'\mt.u),~ FrGtJJ·:r!:A:-Na'i occasi~ti em 
qur~ proferiu é.;tas pala.vras, nós os conserva
dOi'Cs r:l::tl· .• nhamos ruuito. 

O Sa. S,\1\A iVA (p;·esirlente do co;rscllto) :
Não podia. ~;slranhnr, c a Cauwra v:ti julg:~.r. 
E' !J!':'ciso qttc este ponto, l.>em co:no o ponto 
d:t 'i rptida(i\ó do p'n.rtido 1 ibcrnl! do rpm tttnto 
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se tem usado e abusado contra mim, fitj!lC hoje 
liquidado. 

Quando em 1857, ha 28 ann::ls, formou-se o 
gabinete Olin Ja, tinha s ·~rvido como presi
de~te c delegado do partido conscr.-ador no 
Piauhy e creio que nas Alagoas ... 

O Sn. . .AxmlADE FrGUEIUA :-E em S. Paulo. 
O SR. SARAIYA (pl·csidcntc dl) cm'l..se!h:J) : 

r • • • 

Qaai é a celisur.l. que hoj'3 se me levanta 
na. Carnara ? Pode1·ia · dizet· agora a mesma 
~.:ousa. De c1ue sou accusado ? De ter feitu um 
projccto com feiç:ões conset·\·ador2.s. 

Poderia r::petir. em r.-spost:1., a!'l mesmas pa
lavra~ de então: wis bem, em .r•,la <io á se u-
rança da nossa lavoura, à segurança d·3 nossos 
interes-:es permanentes, sou conservador de 
hon.lem. de hoje e de awanhã. (Jíuito bem.) -. . 

" faz:endo justic;a a todõs, EDcrv.,~s e couss :-v a- acc usaç!lo con trêi mim. 
dores, e tendo a fortun:~. d•) conquistar muitos Se!'ei sewpr1~ o m~:smo: liberal. quando qui
elogios, talvez inlcvida.s, do partido Iibera.t. · zor que a sociedade marche e rna1·che como devr.l 
J.bs, organizado o Hlinist•:rio Olinda, e conti- rnnrchar. como po1· excwplo, acabando com a 
n·ran to este :.'.. polü.ict do g-<:binete P~rard, e,;;•.:rav;dão, que é realu,ente uma ncdo:.L que 
ch:unad!l. clt~ conciliação, e entendendo que o temos na nossa civilização; conservador, quan
Brazil não podia ser go\·ernado por um só pa.r- do ,1uizllr qué esta. extinc:,~ão se f:.çade maneira 
Lido e que v IJartido liberal est.wa um pouco que pos:samos acab:Ll' com a escravidão sem 

. clcsol'ganizado, em cons(!quenc.ia de mo~iruentos que as no;;;~·,s rendas d.minuam, ~;em c1ue, -~ 
l'C\·Olucionarios C do auandono de lllUltO~ el';l. · ' . . . . · . .. 
prec:so reconstituir esse pa1·t~d~, de fórm~ que , pOJ·que é jl\.'1' 1s~o que des~,jo que este projecL~ 
no sy~tenJ!l. parlamentar brazlleH·o, que e mo- t\.:n ha fe1ções eonciliadorag. 
n:lrcinco, holl\·esse dou;; parttdos eapazes de se De;;(~·o one em 7. ; ;; ou 10 annos or ·· I:i 

v za · c • • r o p >nsamen o o : a:-quez não ehegal':i a escravidão com este projecto,o li-
d·~ P:•raná., ::;eg11ido pelo _.Mar·quez de Ol_in la. berto ucabe bem co:n aquolle quo tiver sido o 

E o nobre marq llc' Z fo1 busear duas ulustra- --en senhor olhando-o como irmão, na mesma .· . .. , 
gabinete. Er:l o regontc do imp••rio, o homem 
que tinha. organizado o pat·ti io conserv:1dor 
em 18:)7! q llG ia buscar duas da:; maiores il
lustrações do partido libcl'a.l para fazor governo 
com el!o.s. Erltrei ne:-:se governo. 

O Sr... A'ND11AD1~ FJGUEIRA:-Xo tempo se 
dizia q tle era. politica i tu perial. 

O S:L SARAI\'A (presidente do conselho): 
-V. Ex. é in"u.;;to. ~hoiaclo~. 

Formou-~e a oppoEição conserv:Hlora nn. Ca
mara e ut,w. da.; opposições mais notaveis àeste 
)êl.l'Lido ela I'oeminencia de seu.;; m •wbr · 

que aqui ostavam. O rniu i st~rit; Olinda, a que 
eu pcrtenci<1, bat•~t1-sc com cs~a opposi~ão qua
:ü maioria, como est:i hl1jc nG~t:L C<Hn::tr.'i a 
oppo.;;i•<=1o couserntdora: !!Ó'l ganhavamos por 
4, ti, I) f) 10 votos toias a~ qucstõç.'l impor
tante ~ . 

Pois bem, ncss1 occn.!;iilo: em qui') cu t:ra 
coll;~ga de Souza F'l'anco e de .J:; ronylltO Coelho, 
•'m que riefendia ncs~a Camn.t·a :1 politicn. libe
rd do ministerio Mar:jue?. de Olínda, urn nou1·e 
deputado, CJU'! h•t rnuito::. unnos nf.o Sl:lnla-se 
:tyni e quo ó hqj:; miuist:·o do Supi'<HliO Tt·ibn
nal d1! .JusLiça, o St·. Cons lneÍI'O 1\rauj<> G:Je ~ , 
lc\·aut~)u opp11sição ao muito di,Lincto :>cnador, 
entii:o prcsid:mte <!n. provinci:t da !hhw, o 
St·. C:·llsansiio de Sinirubt't. c a. Sl.<a accus:•ção 

• ·~ o 
tinha curn ;·rido o seu de\<er Jr<t. mL'~rnu pru
viucia. por-p10 tinha pactuad:t corn o woLim 
que lá. tiuha havido, e 11ão ho.vh us;a:lo cnet·
gicamentf1 da. aut•1ridaJe. <'Orno J .. vcria u:::ll', 
pa.ra rc;·1ri:nil-o Levantei-me enl:i:n ü rcs :•"nd1 
áquelle illust ra·!o dcptil::l.do, def:~n .endo (J 

St·. ~inimuú, di:r.endo gn·· a uutol'idade não 
tinha. lÍ!fJ neees~ida<lo dessa CIJCI'gia! 'lue se 
foese ni!CI)~~a rio, el!:.t a teria cwp~<·gadn, e q uc 
em rel ~tio :1os priucipios <lo or·dem publíca P. 

de · !:'egurança, ficar; ';C ceJ•to. de que cu (/. er·a 
conscrvrnror de hontem, rt~ ho.Je o 1lo nrnMhfl. " 

:. . a, 1 !.'l~smo t•a )a 10. 

Tud•> isto é a minha aSlli t•ação , e si não vou 
além, ó por·,fue julgo q ~.!e tudo m<!is uão traz 
este resultado. 

Cada ~:m fi 111•1 com o seu pens:1me11to. Os li
bei·aes si n:1o gost;1.m d(:sta r.linba. manci1·a de 
p·•n>::tt•, estão no seu dit·cil:() ; reprovem o pro
jecto . 

Mas não posso ser senão liber:•l; o.quelles 
q~c não m~ qnizerr:m a ::sim nã.o faç~m caso de 

.. . 

julgam librm.tl, c não me qu •rem mal por i.•so. 
'Estiuio tanto os meu-; correligionarios qui'! não 
desejo quu por uma intrig:L fiquem zangados 
·comruigo (dsos c apçl i'te~). e, pot·tanto, predso 
tamb::m desfazer ··s5a accusação. 

A CD.mara vai Yc1• a inju:;tiçn. qne o nobre 
d~'pn:ndo me fez, :-::np!•Ondo qur.: cn, sendo hoje 
m in istt·o! tinha julg :do liquidada a sitna.çào 
li bera.l. 

Ora.; rcaltnenlc, qu:•m j1~lga uma situação li
rrnidnd '• o e mini~tro nro.sta situação, pelo mr.-
11· •S não tern wuito criterio. 

O St• . .Jnnqueir·a, illustrado ~enadm· p·~la B::.
hia, f•JÍ o pl'imcir.l que rdpi·orluziu un!> apn.rtes . 
'illt1 we parc•·c n:Io !':•hiram co Jo, nal. 

a.p;.:.rtcs attJ·ib:,iJIIS a. V. Ex. 

O S!l. SArc\1\'.-\. (pl·csirlcnte do conselho): 
-Eutiio niio sei si f• .r.un bem t'JUHI.Jo.:; ou não. 

O Srt. :\.:XDUADE FIGt:EmA : -Isto é outra 
questão. 

O Sn. S,HL\lYA (jn-e:;irlente do conselho):
D j,.se o S1·. J <~nqueira que viu do cu de 
S. Chrístovão, enLr•l a;; raz'Dr~~ quB tinha dado 
p~1·a n;1n flceoitar a iacumb"n<:ia de or~:tnizar 
o :,!ahincte, tinha r!~clarado a-o Imperador quo 
a ~itu:•.:;ii.o ~stava htr:tid:.ttl:1... 
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E' ut:na,cousa muito séria, muito. grave di-: ' maioria do partido liberal desta casa. (Apoia-
zer en ao chefe do Est :do, na. o(~c:tSlão ~m qu~ dos). . 
tinha d~ organizar gabinete, f!UC achaYa. a si- 0 S . ~ . N , •- . 
tuação do meu partidv liqni-iada. . R. • OAQUDr r -~auco :- Nao apotado. 

Repliquei ao Sr. Junqueira:- não foi isto O Sn.: ~Ez nRA. CAVALCAXTI : - E;;t:i em 
o que disse; V Ex. tiá licenç~ para um nome da. dt:ssidenda, est:i em m1nol"ia. 

tambcm nunc~ dei o ap1.rte. (Ri:wda ... . ) 
O Sr. Junqueira. tinha s·~ engana:ln: nunca 

fallei em semelhante cou!':a em S. Christovão e 
ne:n podia fallar. O lm;.Jerador com a. sab•doda 
que todo~ lhe reconbe~em, e corn o conheci
mento que tem das cansas. com a coÍlversaçàÕ 
que tem com todos os homens de Estado é que 
julga si uma situaçã0 r·stá ou não liquidada; e 
não deve tomar m·smo o parecer de um homem 
de partido para formar c~~:~ juizo. 

O que aconteceu foi -o seguinte que vou 
expor a~ mealOI'ia á CamaJ•a. 

Discorria brilhantem<•ntc no Senado contra 
um ministerio. á q nem eu n.pmava verdadeira
mente. o nobi·e senador pelo Rio G1·ando do 
Sul, o Sr. Silveira ~f·rtins, e então dizia CJlle . . - . - . . . . 

< l ' 

bons, e continuasse a ter ministerÍ;S COmO 
aqu~lle, repu~a\•a liqui.~arla a situação. . ,.,. 
o Sr. Silveira Lobo (eu dko tndo quanto so 
pa~sou, e de que me recordo), d·~u o seo-uinte 
aparte: -A situação está. liquid ... da, e ~ó diz 
que n~o está qu~m ~em ain la seu negocio para 
arranJar. ( Htlartdadc no í·ecinto e nas 
galerias.) 

O Sn.. PrtE'3IDENT:E:- Attenção! 

O Sn. SArtAIY~\ Qn·esida,He (lo co;~sellto): ~ 
Eu estou r>x )Ondo o ue se )ass u 

Isto naturalmente encommodou-me por ..-er 
que hayia inju~tiça tanto de um como de outro 
!Senador. or ue realment·1 niio 'ulno tva tn:iu o 
mi~iste~io a qu~ r>lle suppunha q,.e eu n:io 
apou1.va: nr~m julg-ava ~u ·• o Sr. Sih.-~ira Lobo 
tÍV•'<::Se razão nas pala\'r :-~.s qna prof.-~l'ira e 
en~ão, tal:o-,,z U!ll pou:·o ma-.~·oado 1>·>r aquillo. 
deL o s~gumte aparte, que tambern reprod11;.o-o 
de mem?ri.a: .- Sim. senhot·. esta liquid:tda; 
mas ~sta llq mda·la por.pte cada um dos senho
ra~ é um partido no s nu pr<)prio parti lo. 

O SR. ANDRADE FtGUil;IRA : - Ahi està, V. 
Ex. até as:ig-nalo ·' a caus:i. 

O Sa.. SAR.-\IVA ( presirleute rln c •n:~ellto) : -
O que en qu•·ria dizer er ~ qu~,dr>sde ([Ue os libe
raes não ··!itivesse u entr:~ si a destruit'-!"€1 nr~m 
::.os 0~1 t1·os,o partido ter i).\ forç L '\ grtLnde força. 
comn t~rn. E·:ta é a vur .Jarl~. Eu nilo jnlnouei a 
it a 'i · ,. ~ · " 

tancias graves a qu·~ se referiu o Sr .• J~tn.
queira. 

O Sn. A-='D!U.DE FmuErnA : -Si n:ir> o dis~e 
naquella occasião, hoje póde dize l-o com ver-
dade. · 

o SR. 5:A':AlVA (pY'esirlente rli'J C'1 1'1.SCllto) : -
Nã:o sei. verificaremos isto e.:1 t~mpo. · 

Di;;se o n0bre rlr>putado: si port •nto 11. situ:-~
ção e;:;L:i liqn•d 'da. si tiV"cstes 17 vr.tos aqui na 
Caro:tra. ~m nom~ de c1ue parti.!o csta,,s no 
IJ'Otier? Eu estou aqui etn ríómo da grand!) 

• ' 1 l:l. o 
partido liberal r !Jll"-Jscntado ne-;ta. Camara e 
fór-a. tlella.. ( .4..poiado.s c_ 11r1o upoiados. Trocam~ 
se aparte~.) 

E' uma questão que se póde liquidar em 
qualquer occasiiio opportun:L. 

?\ia.-, s11pp~nha-se mesmo que o nobre depu~ 
t~do tom 1·a~ao. que ou não represento a maio
r~a. do p:.rtlflo libe1·al nesta casa e que o p:u
ttdo cons~rv?-Jor em grande numero fó1·ma a 

hypothese, emquanto 
especial, eu poleriu con-. - . 

Vou dar a prova; maf::, ant(ls d~ tudo devo 
observar c1ue não é verdade que eu tive•se 17 
votos, porftue todo-; sabem c ue osso 'uln-ar ue 
o e~c~·avv- e :'~'uno~. que é 1ib,•rb hoje como 
o .set·la pelo ant~go pro.;e~to, prest~~ alguns sar
VJÇ?s. e 'QOSs:, Julgai" tambe:n que o::; meLls co
rellgwnarws po.:~sam ter opiuião de que se deva 
dar po1· esses e..:o;cr~vo; alguma indemnização, 
por.1ue ~ questao e d<3 nenhum valor ou pe
queno valor. 

Ora, a todos os meus cor<?ligionarios decbrei 
que. não fazia questão sinão de deus pontos do 
)rO reto. 

Deixei aos meLis proprio.;; amigos a 1ibet·
dade de vot:1r contra estes do:.~s pontos; 
ap~n:1s disse ue, arec"ndo-me l ue elles 
eram :neces::;anns para a exlincção da e~cr-a,·a
tnra e pa.t·a a não desorg-anização do trab:llho 
não queJ"ia qu0. p~1den io a lei pt·oduzi!' 111áu~ 
re~ultados, se attt·ib11isse a mir.n ta.••s res"l
tad 1s ; e rmlão retirav:L-me para não toma1· :1 

re"=ponsabilidade do que a. Camara fizesse. 
Por consequ0ncia, tudos elle::; ficat"am corn a 
lib~rdad:: de v ·la;·, e exerceram ess:l. liber,lade 
perfeitamente bem. 

. Mas o nobt·e ·l·"pntado pelo Rio de Janeiro 
vtu ao mesmo tempo que na p:1.rte rio projecto a 
respei tn rlos "er·dço~, a rn:t ioria foi irn~teus·r. 
~i eu n:~o ~ivo maillr·ia em rc~ação ti emn.nda, 
tl\"e m·il!Jl'la. ,_.m relação ao projo·cto, o ma;orin. 
enorm0. 

o Stt. A-=-DR.\DE F!GUE!n.\.: - o )Q! 

norrante era. o qu·:! provocara a dissoluç:1o d:l. 
Camara.. 

__ o Sn. SARAIVA (: ;rc~ide ill ,J do COll sclho) :
~ao~ Ma para m1m, p01"CJ.U f1 eu nnnca dei 
impo~ta.~· ·ia :i que~tão d13 u :n artigo que podi!l. 
sui;stltutr-:p po1· mil fót•mas. inclusive da11do
s~ Ult)a ind,.,mnizaçün dr 100.~. por cscr·avo de 
00 annn.:, o que· poderia importar em . . •.. 
2.UUi'):IIOO.::.OO:l . .Aquillo a que eu dou irupor
tc~.ncia ó que o cscr,1vo lib(:i'tado. tenhn. 
mais ou tnenos permanen .~ia na c sa do : 
c~-senhor, até que procure serviço alhures 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1608- PÃjgina 30 de 45 

Sessão, em 20. de Julho de 1885 15 

ou procurG outro ampal'o; e julgo isto muito ne
cessario para a organização do trabalho, mesmo 
porque - não quero multidões ·aispersas, sem 
terem abrigo no dia seguinte. 

Eis porque achei que, no interesse do pro
p:io escr-tvo,? serviço era preferível á indcm-

Mas, senhores. se o nobre deputado pelo Rio 
de Jan(:iro me permitte, vou produzir uma de-
fesa de S. Ex. · 

Para que procurarmos autborid:tde nos pai
zes estrangeiros, se temos tambem estadistas 
de nome como o Visconde do Rio Branco ? 
(Apoiados.) 

A Camar.a s~1be que uão tivemos intelligencia 
mais robusta, n_em exp~riencia mais c~msum-

do Rio Branco (apoiados), de quem fui adver
sa.t·io, mas cujas relações pessoaes conservei 
até o ultimo dia de sua vida. 

O qu(~ disse esse eminente homem de Estado 
qua.IJdo o meu corrE'>ligionario, o Sr. Za•:harias, 
declarou que elle não devia fazer a reforma. 
sem o apoio de set1 partido. 

Note a Camara que tratava-se de uma re
tJrma radical, talvez mais importante do que 
esta. (opoiados), pois estancara a fonte da es
cravidão. 

O Sn .. A::m:u.DE FIGUEI:RA : - Reforma defi-. . 

O easo se1·ia differente se S. Ex. foso;e leade•· vidão nã, põde prolongar-se por que a insti
do seu partido; e eu. que não so11 autot"ida.de tuição é detestavel. 
nestas ruatedas nor ue não tenho !l. rrr:1nd~ Pe~o licenç:t ara ler o ue disse o Sr. Vis-
illnstr:u;ã:o, que outt•os tem, nem me:;mo ruu1ta con< e o 10 ranco, na sessao Jo ena o e 
illustração. socorri-me ao:;; escriptords inglczes 12 de Maio ile i87l, respondendo ao Sr. Za
e mestres do :;ystema parlamentar, e fui vêr charias no debate do voto de graça (l8) : 
q uaes eram as obrigações dP. um lcadr.r do par- ~o nobre se nu dor tambem de passagem a pro .. 
l::~.mento inglez. Copiei algumas palavras de veitou a. occasião para Jizcr-nos que o partido 
um desses mestres, não para r-::sponder ao no- conservador foi sempre opposto a esLa idéa. 
bre deputado, qnc j:i. ~isse que nesta questão S1·. presidente, sempre lamentei que se preten· 
não é leade1· do partido conservador, mas que desse fazer esta ref.1rma da. legislação sobre o 
servirbm para responder .ao nobre deputado, estado servil uma arma ou bandeira de partido. 
caso elle fusse leade1· do a1·tido conservador. · · · · · 

P mo:otram temerosos < e suas consequenctas, 
« O chefe da opposição não poderá perder de tambetu ha do Jajo opposlo entre os libcraes 

vista que so deve ~cbar preparado pat·a tomar a quem s<.>ja intciramenLe contrario ou nutra as 
- cada in~tanld a dirccç~o dos negocies publicos. mesmas apt.•rehensões (ap ia dos . ) Porque pois, 
si os mini -·terzos perderem o poder por uma vo- Dffirmar que o p::u·tido conservador foi sempre 
ta~ão da. Camara ou por faltc"L de accôrdo ent1·e opposto :i reforma de que se trata '? Acaso o 
si. Não convém pois que esses chefes erHpre- nobre senador, ex-presidente do conselho, não 
guem senão palavras rcfl·~ctidas,e é preciso -que pó :e dar te .. temunho do que estou affirmando '? 
tomem sóm!'nte comproroissos,que não lhes tra- Quem inil'iou esta rdorma no conselho de Es
gam obst:•culos invonsi\' eis.Um chefe do parti~o tado 1 Não foi um illustrc conservador? Econ
a .tvei·sonão deve regatenr ac governo o seunpo10 servadot·es que têm aJõsP.nto no mesmo conselho 
pmtod 1s a" occ.\siões em que a voz do patriotis- ·de Est:1do não se pronunciaram tarnbem a seu 
mo de\·e·se sómenLe f'uz~'r ouvir, e a \'erdaclei ra favor, como algum libl·ral se m:mif~stou contra'{ 
h:• uilidaâe d1'S~e chefe o obt·igu. ~~ reter o arJor A proposição do nobre :-:enador é portanto 
de seus amigos.de facilitar mesmo a marcha mi- uma. temeridade . S. E:; .apresentando o pat·tido 
ni~terinl afiw da se resdve1• po1· me: o do sr·us ad- consen-ador couto infen:":o a essa idéa. de certo 

· e ri:l.imrossivelrcsolvcr · - ·:- · 
por f::1lla de accürcto entrn os membros do seu mulhor.~mentu s0 c;a), poi-: a nenhum pensador 
partido. )) · se occulta. que si e~sa reforma encontrasse 

N5o houve em todo o mundo chefe do pnrtido contra si todus os esforços de Uill partido, fosse 
conscr\·ador mais eminente Jo que aquellc . con,erva.dor ou liberal, talvez se não pudesse 
(Apoiadas.) · levar a cffcito. 

O Sa. LounE:l'tiO DE ALnüQUERQur;::- Pa- O Sr. Fmncisco Octa'IJiano:- A não ser 
rece (~ue let·:• m e;criptos para a occas!ão. por uma revoltlção.» 

O SR. S.ARArvA (p1·esicl~nte do con!ielho) :- Eis como o Sr. V~st~onde _do R.io Branc_? sus-
SG o nobt·t~ deputado não esti vreparado para. tentotJ que esta reforma nao pode ser Í1!lta se
resolver a que,;tão com o seu partido, a sua. não com o concurso dos dous pat·tidos. Oppon· 
obrigação é resolvel-a commigo. (.c1pa1·tes .) l do-~?e ;:t ella um dos partidos, a refor:ma ·~ó póde 
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s"'r feita. naopinião dí) Sr. c,\nsrlheiro Octa-.. -o. Srr .. S"\RAIYA CíJ:e3identc do consellL~):
viano,pol' rnrios rovoluêionarios. (.\poicdos). 1 Se c :tssun St•. pt·e;;lden_Le, a C:<m~ra ~ompre.-

F t- d · !lO h~ndo q•:e eu obt·o con!orme,a m1nha consct-
O _Sa. JoAQUDr N.\nuco:- .:n ao elxe-a encja. não d:>b::1ndo o lJOder ne~ta~ cir<mnú;-

partldo ~nset'\'ador. t 1ncias se não por uru voto da mesma ·Camara 
O Sn. SARAJY,\ (p;:~sirl,cnte r~ o ~on.~ellw):- (a1ioiado.\·). V('.ta em que declare que não tem 

· · · · · ::, " r s a q ues ao. 

O Sn. Jo.~Qunr l\A!HfC~:.-:-V~t.1ri:1 m:-n'a, corno~ 'o Sn.PnEs~oE~TE ~lechtraque não pôde da.r a 
ntaram ho.Je pela elctçao, ao. =:-r· Do~-1~~ _ __p.a!al:I'~l.--ao-nebr-e--dei'rtl·tatlo-p~ra--respun·der-e:u-· 

-----0-Sft·:· SxlunA-- (pí·i'.·.~írleiWf7lo consell~o):- vi~tn. do art. 165 · do regtmcnto, q11c dtz 
Hão de permittir-me _que pre!\t9 n serv~~o de (lendo) : . . 
eaectu:-.r a ref?rm:1~ n.mda. mesmo com n.polo de <.<. No debab entr0 dous opinantes, aqucll~ 
~mbos os partldos. que prim·,iro tiyer f;dlauo, tet·à a pri··rida.:le 

(Trocrcm-.,-e apw·tcs l.!illre o,<.: Srs. Jorr.qttiíil na rcpliL:a; e não entrarâ outro na di.scussã•J, 
N(tbuco c Fclicio d:J:; Sa11to:~). s;t~1 que os dous opinantes (teierendoj .t .. nham 

r. pr0s1 ente. p0ço 1cenç~ 

tet'minar o mecl discurso. 

Aind:l. 13m outt·o ponto em qnc tenho ~ido 
censura o ne::b. <\mara, act)O-me e :tccôt·do 
com o Sr. Vi:::conde do H.io BI·:tnco. O noln·e 
deput·,do pelo Rio de Janeiro. disse:- Como fr.·Nncia. 

• · • ~ • ·- • • 1 • .- • · • ': · • Ot·a. não ::.:-; vc:-ifi•::a.ndo e::;ta hypothese, nã<J 
li.cen~a ai:1d''. :io TI0

1JI'e depn,t.ar1o p:tr::t le_r o ~o- põde o mesmo Sr. pre~icl:nte dar a. palav~a 
p_1co de um d~~c,~rso ~e um ~?s seus m:lts d1s-! .para re,ponder ao nobre deputado . pelo RJO 
nncto.s correhg10narws. (le;: Gr::1ude do Norte. 

« Si ac.aso ;1 Camara consi:lerando, como mr:- A uiscussão fica :.:.dia h pela hora . 
rec'3 ser consider;.1.rla. a p1·oposta relativa :~o 
"StaJo servil. entendesse C?:n sua consc;encin O Sn. P!iESIDE:'\Ú: dá para amanh:t <:~.se-
que :1 d.,vi•• rejeirar. unicamente r:eh re'eição guinta ordem t!o dia: 
do p:-o.iecto~ não j11l~aria. eu prudente acon~~- ~on.tinunção da 2a discussã9 do art. 2) do 
lhar· n. di" osiçib. :\Ta-s est~1. ro) si(!à<lédiYer;;::~. l "" · 
da quo fignrou o nobre. s•>nador, qnando suppoz 
ou9 o min!':terio Je.sar·mou-se e commetten um 
êrl'O im perdt:J:l yr:] ••• 

.rs 3 1./2 í,.oi'('S da tarcla 

O .St. Zuca;·ias:-De ce1·Lo. menta dtt d1;spez~, do l\1inist·~rio do lmpe1·io para 
() S1·. Fiscond'} dn Rio Brrmco:-... eru 18()5-i88G. 

dc~cbr·a:- que :m nenl~nm:_t hypotl;es~ b.ni;:u·ia. 2"- dii;Cllssiio do projectln. 18 de 1885 sobre 
miro deste me: o constJtuctonal. S~ tac:s cu·cum- um credito ao :hlinist~t·io da .Tll'tiça. 
stancias s:\ dc:::sem (o q :;e não c de ~'"-per~r, 

0
. - · 

1 
· d d S"nado (pl'O 

d. 1 - f, l"CU"sao umcn. r as cnv~n as o " -n''m 'tJo:so lll'C\'erl (1ue a ts"'o uc·u 'l o:;'>c um l . ·· ~:.. 
1 188

- 1, d"t 1 e 
· 

1 
1 · · 1 1 1 :·c to n -.. o (e 1) sol,) r e um Cl'<' 1 .o (e :-rt~r-cai'o, n:t phr:•sr; d<1 !JOSS:-t Cl fundnm•·•nt3 • c~ · : . · - · . : . , · 

1 ~alv,: ç:ão de Est:1d1), ::r"in que 0 minist 'rio teri~} ClCt~s findo.~ ao l\h1n~teno aa. Ag·ncu tm·a. 
decisão pat·a cumprir o seLt devet·. Lcv:nüa-sc ~ ~cs~;io às 4 horas. 

O Sr. Zaça,·ir,s:-Oh! isto ó retirr.r·. 

O Sr. Fiscol;rf,; r!o Rio Bra;;co:- Islo não 'DOCU:.:E:-;TO> .\ QUE SB RF.J•'EH.E O sn. JO.\Qüll! 

='ABl.iCO :\O SEU DISCURSO DE l10JE 

O nohr_e senador n~o confia ~enüo nns n:ci os Exms. Srs. presidente c dep11 t::tcl<)S it Asscm-
d•' coacçao, e eu conll'.l nos me1:•s persuast \'I!S, ]J:ó1t Ger~l. 
e_. nest~ cas~ só nos meios pe:·,;uus!vus (·'~>oia- I . Os abai7'.t: ussi::n:ldo~. Yi;.:con1e de ~íln'L Fi-
dO") · . \" l. d . S'l 1"' . .l · • . . . gn · ~na o ·1.~cnm •'l'Sa e .. 1 ~-!1. 'Ig'll(llra. peuem 

NL!nca. entx·ou no pen~~mcnto do ll1lll1St;~r·lo venia :l. :tU.L:'llSl:l c~ull:lra pai'a apt·esentat• um 
c?ns, guu· esl:l_reft.)rma. '·:clentando .n. conscnen-

1 

pl'ojecio sobre a liu ,~t·d ::dc dos escrav~~~, c o · 
~ra de ~eus :<:rng-~s (upm~rlos.J. f-'~rra tttn ;n~ qu:d rara <·s seus dc.:de Jl converte em le1, pe
rmperdüavel (r1po wrlo ~·). bu Ja dt.s:.e 3.CJ!ll: :::1 I dinõo garantias p::ra a ·cumprir os cedentes a os 
est:J. rcfor·ma enconl1'as~e r·ontr·ast C'S p1'e.con- li '

1
rr·t.os . . 

coito!", a resistencia cou1l:in:v\t de nm p ' rti·~o. I Qnan•.lo nfinal se acha lla at·en'l. do debate 
ninguern a roder_i:l l'OS?h-ot· , E~m (':\US~l' ;:!'r.:..u-1 P'II'bm r~ nt < l' :l. qtli'SI.ão do ehmPn to :-.er..-il. p~
ch~s damno~ ~~o p~~:.: •tt,. lo<u:los).COiilO, pms~ l;:v~~ :· 

1 
cliu·lo ~ oluçfio a migavol, :t· :s recbtnos ardrJates 

r;ste neg•Jeto ~ VtYa..fo:·ç' ?)) 1 da Oj•ini :'i:o publica. agit.;~~Ja p ·la.s cit·cn.msktn-
0 Sn. Fr:ucro nJs ::;,\);TOS : - ~ Apoiado ; i cias p!'ecat·.ia~ e pcr·ig?S~'$ da lu~'o.ur~ c'·:1. cor-

c..,tt\ é :1. vet·d<ldo. . i rento \'er·t1gulo~<1. da 1deo. abohc roru!:;la, deve 
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s:~ licito a um patriota, que ~stremece a fe-: 1 . ~r-~5.0 Os lib3rtos que, no decurso do prazo, · 
hc1da::le e a grali\iez:: Ja. pa~na, apresentar a attmg1rem a 60 annos, ficarão li•;res sem in-
augusta Camara, pedtndo rev1gorar esforços no demnização. .· ... - . 
estudo c solução da crise e aceitar _o projecto, Art. G. ú O liberto que fugit• será obrigado a 
que oiicrece; qual, pens:1, do melhor modo completar o prazo, com o tempo que esteYe fo
barmonizando os encontmdos intet·~sses das ragido, em serviço. 
duas id~as e:n luta.-----resoly~r~- · . . -. · ~ ' . ·i

0
am n. ensl-

anll.':lo e o con.tenta!llento de todos os nar a ler aos ingenuos e aos filhos dos libGrtos 
ressados. . e a tratar a todos com al>undan.te e boa ali-

Esse plano para a rédimis>ão dos ca tivo.::;. nienta -o · 
que e ata, não e poss1vd 1mpedir como a fermidades . 

. q.u.e_i_a_il_!U!!.llJ.flche._~ _ _g_~ __ se ~s~enha do alto Art. 8. 0 Os lib3rto . ., co.ndicionaes são furçados: 
da montanha da liberdade-se fiaséá em ãóiís a prestar os seis anno.:; de set·viço e - no caso de 
priucipius:-liberd~de immedi~üa e ple~a dos rcluctn.ncia., serão obrigados pelas 'autoridades 
sexagcnariOS-3 l•b~rd_ade _do .resto ex1s~en~e do_logar, ~om os recursos e ~s penas que as 
dos es;!ravos com a obrtga~.a.o forçada de ser\'lr leis autorizarem, para. garantia desse direito 
por se5s annos aos ex-ssnhores ou aos seus pre- aos libertalores. 
dios ag-rícolas. S: .. tnto Antonio de Padua., i5 de Julho ele 

Os escravos de . 60 annos jã prestaram á la- 1.885. 
voura. os serviços 110 valor de sua indemnízação 

~ i a e o p~ssa o, e a car1 a e pe a 
velhicC, :tCD1lselh:im e persuadem <í. concessão 
da lil>er.:lade plena-pura. 

_ _ _ _ __...,o~s-li:Q~s,~S-de- · • , 
se nega, tenham o mesmo direito natural ao 
reconh0cimen to da lib l!rdade, c por isso se affir~ 
ma, mas se a. restrinn-e a condicional de sen·il.· 

Art. 1.0 São livres, sem condição alguma, 
os c~cravos de 60 annos de idade, dos abaixo 
a c: i o- r 
Figu')ir:•. 

Art. 2. 0 Todos o.::; outro:; seus csct·avo:; no
meados pela lista que :'l.presentarà, s:\o livres 

por sets annos~ sem os rigores do antigo capti
veiro, com os beneficios do estado livre, por 
uma justa conces~ão á hvoura, p~n·a. não ficar 
desamparada de braço; e ter t empo para soh·er 

com a con tÇ<LO ot·çu a e os ~ervirem por es-
-paço de 6 ann.os. ~, .. ' 
· Art. 3. 0 Os s:~rviço> do liberto condicional, 
são unicamente transfe:i Ycis aos seus her
deiros, até tem1inat•-se o prazo cstipubdo. os seu;; compromissos. :·. 

E' o ! ·rojecto nestas b:lS0.S e$tuclado que, de 
um lado, affirmando a liberdade e sem ouus aos 
se:!agenarios, satisfaz e modern. os energicos 
reclamos do partido abolicionista, que vai --re
voluciouido pelo paiz-e de outro lado, estabe-
eccn o a con 1cao orça a e servtços pe o on

go prazo, satisfaz a lavour:1. intelligcnte e pa
triota, que, em geral, pede um prazo para a . . -
meuce po·r uma soluç<io dednitiva, p ~tra descan;.. 
sar e se salvar das duvidc.s e pet·igos da luta 
de discordias que se levanta m:ais odiosa. e fatal 
peh opposição no s-eio do paiz. 

Confiados no patriotismo dn. augll'>ta. Camara, 
entreg-am os abaixo assignados o esboço do pro
jecto que para olles deve -ser, desde jã, conver
tido em lei.-Visconclc de Silva Figueim.
Viscondessa de Silva Figueira. 

PUOJECTO 

A Assembléa Geral Legislativa. resolve : 

Ait. 1 . o São livres todos os escravos do CO 
annos sem condição· alguma.. 

Art. 2. o Todos os outros 0scravos são livres 
immcdiatàmcn.te, com condição forçada de ser-

· res por espaço e s~1s 

annos. 
Art. 3 .'1 Os serviços do liberto condh:ional 

são unicamente transferíveis aos herdeiros de 
sens ex-senhores, até torminar o prazo esti
pulado. 

Art. 4. o Os serviços do liberto condicional 
pot· lodo o prazo de se1s annos se avaliará na 
quantia de 600;3 (iOO$ annu!l.es). para ca~o de 
indcmnização equivalente, si quizPr o liberto 
resgatar~e da obrigação de prestar os ser
viços. 

V. III.-3 

Atr. 4. o Os serviços do liberto condicionai, 
por todo o prazo de G annos, se avaliar:i na 
cluantia d~ 600$, 100$ annual, pat·a o caso de 
indemnização equivalente, si q11izer o liberto 
resg_atar-se da obrigação de pt·estar os seus 

Ar. O. o O libedo quc fngir serà obrigado a 
completar o pl'azo. com o tempo c1ue esteve fo-
r:~.gido, em ser·viços. : 

-Art. i .0 Os libertadot·es se obrigam a ensinar 
a ler os ingenuos e aos filhos do::s li.bertos, e a 
tratar a todos C)tn abunàantc e boa alimentaçJo 
e sem •igor~s, c a tratar de suas enfermidades. 

_-\rt. 8. ~ Os libertos condicionaes são for
~~adcJ ' :1 prcst:: r os (5 annos de serviço e, no 
caso de 1'eluctancia., serão obrig:ldos pcln,;; au
t(Jt'i tlados do logar. C(lffi os recursos e :\s penas 

· qu , as leis auto!'izarem, para. garantia desse 
dit'Ct trJ dos libertadores. _ 

Vi~,:o;ule ele Sil·ua Figu,ei?·a.-Viscondes
sa tle Silvo. Figuei1·o .. 

Relu:~'' 'ÜJ, ma ri 
lo~ e:::cN.t:oos de: (rt;endo. de Santa 1tf a;·ict 
do B-::mito, no mtmicipio de Santo AHtonio 
de Padua, na p1·ovincia elo Rio de Janeiro, 
da ln·opriedade do Visconde de Silva Fi-_ 
guc:ira, Mmo ele 1885. 

N. i.- Antonio B.clisario, c~sado, lavoura, 
matricula n. 4.:384, averbado em 23 de 
Abril de 1878, iJO annos, crioulo. 

N. 2.- Alfredo, soltei:.-o, lavoura, matricula 
n. 4.349, averbado em 23 de Abril de 
1878, 23 anno3, crioulo. 
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N. 3.- Silveriu, vi uva, mucama, matricula _ N. 
n. 4:350, averbada em 23 de Abril de 
1878, 45 aunos, crioula:. _ . N. 

N. 4. -Sebastia.na, casada, la voara, matricula 
n. 4.352, ~werb:lda em :23 de Abril de 
1878, 24 anno;:;, crioula. 

, L ' ' 

n. 4.353, ayerbado em 2S de Abril de 
1Si8, 4i a.nnos, crioulo. 

-Jose 1ha casada costur ira ma 
n. 4.:354, averbada em -:23 de Abril do 
1Si8, 39 nnnos, crio uh. 

N. i.- Gabrieb, casada, hvoura, matricula · N. 
n. 4.355, àvcrbada em 23 de Abril de 
1878, 2i annos, crioula. . 

N. S.-Benta Ce~aria, viuva, Iavom·a, ma
tricula n. 4.3:J7, averb.:tda eru 23 de N. 
Abril de 1Si8, 27 annos! crioula. 

N. 9.-Sinhorinha, ca;:;ada, la,·ourD., .matricula N . 

N. 

n. ~L358, averbada em :23 de Abril 

:33 ,..;...... Muri?- B·ranca, cas:1d:1, lavoura, ma
tricula n. 4.39~>, 35 annos, crioula. 

34.- Maria Joaquina, viuva, lavoura, 
matricula, n. 4.399, 4Q anüos, crioula. 

35.-Anselmo, casado, lavoura, matricula 
n. 4.400, 47 annos, crioulo. 

36. -Gcrallina, casada, hvoura, matricula 
n. 4.401, !!:5 annos, crioula. 

37.- Gabriel, solteiro, l:woura, matricula 
') . . . 

7 , :.o annos, crioula. 
N. 10.- G.1 udencio1 casado, carpin teir·o, ma

tricula 11. ·1.:360, ayerbado em 23 de N. 

N. 38.- Vicentina, soltoit·a, lavoura, matri
cula n. 4.403, 16 annos, ,crionla. 

. - . 39.- João Pimenta, ca~~do, lavoura, ma-
• , , u o. 

N, 11.-Caet:lllO Vicente, casado, bole0iro,ma- N. 
tricula n. 4.361, averbado em 23 de Abril 

........ ;-. ;:> 

. ' N. 12.- Delfin!i-, casada, lavoura. matricula 
n. "1.370, averbada em 23 de Abril de 
i87S, ~5 annos, crioula. 

N. i3.- Emilia, cas::t.da, mucanw, matricula 
n. 4.367, averbada em 23 d~ Abril de 
~878, 18 annos, crioula. 

n. 4 AO\), 18 annos, crioula. 
N. 42.- Silvino, casa!o, oleiro, matricula 

n. 4.412, 45 annos, crioulo. 
N. ~3.- Maria Caet:ma, casad~\, hwoura, ma~ 

tricula n. "1.413, avet·bads. em 23 de 

N. H.- Pedro, solteiro, laYoura, matricula 
n. 4.368, averbado em 23 de Abril de 
i878, 1? ann9s, crioulo. 

Abril de :1878, '!3 anno~l crioula. . 
N. 44.- .Petronilho, •oltciro, lavoura, matrl

cub-n. 4.414, ayerbado em 2:3 de Abril 
de i8_78; _21 a.nnos, crioulo.; · 

-. 0· 1:\ ' 

n. 4 .sng; averbada. em 23 de Abril de 
1878. 3S annos. crioula. -

N. 16.-Jo~é Adão, cásado, hvout'3, matricula N. 
n. · :o:H -,, a ver a o en1 2:) de Abril de 
1878, 47 annos, crioulo . . 

N. 1/._;,Leopoldiua, cssada, lavoura, matricula 
n. 4.371, averbada em 2:3 de .Abril de 
1878, :3~1 annos, crioula. 

N .. 

N. 18.- Lazaro, solteiro, lavout·a, matricula N. 
n. 4.372, arerbado em 23 de Abril de 
1878, 20 annos~l!rioalo. 

N. H.l.- .Joaquim, solteiro, lavoura, m~tricul:l. N. 
n. 4.37:3, averb::.do em 23 de Abril de 
18iS, 17 annos, crioulo. 

N. 20.- Luiza, casada. lavoura, matricula N 
n. ·1.:377, :~rer badn em 23 da. Abril de 
i878, 21 ánnos, crioula. 

N. 21.- B:tsilio, ,·iuvo, pedreiro, matricula N. 
n. 4.~70, averbado em 23 de Abril de 
1878 52 nno · 

N. 2Z.- Laurin~o. càsado) laYoura, matricula N. 
n . 4.380, 37 annos, crioulo. 

. . ' ( :.. ' ' ~ 

n. 4.415, averbado em 23 de Abril de 
1878, 39 annos, crioulo. 

46 -Mar· a 1' r s ·a a I voura 
matricula n. 4.4i6, averbada em 23 de 
Abrjl de 1878, 38 annos, crioula; , 

47.- Thereza, viuv~1, layonra, matricula 
n. 4.420, averbada. em. 23 de Abril de 
1878, 51 annos, crioula. . 

48.- Petronilha, c:-tsada, lavoura, matrl.
cula n. ·1.421 averbada em 23 de Abrll 
de 1878, 21 annos, crioula. 

49.-Francisco Pinto, c.asado, l:woura, 
matricula n. 4.423, averbado em 23 de 
Abril de 18i8, 43 annos, crioulo. . 

50.- Crispim, solt•Ü.ro, cozinheiro, ma.trl
cul~ n. 4.424, ·avcrb::J.do em 23 de Abril 
de 4878, 43 annos, crio,1lo. . 

51.- Viobnte, solteira, l:woura, matrt.
cula n. 4.425. averbada em 2.3 de 

' , 
52.- Maria Angel::t, casada, lavoura, m:~:-

tricula n. 4 .427, averbada em 23 de Abnl 
N. 23.- Silverio, casado, lavoUl·a, matricula 

n. 4 . 381 ~ 3i annos, crioulo. 
de 1878, 28 annôs, cril)ula.. . 

N .· 24 . -Onorio, casado, carrcíro, matricula 
n. 4.:384~ 38 annos, crioulo. 

N. 25. -Ponciano, casado, lavoura, matricúla N. 
n. 4.385, 33 annos, crioulo. 

N. 53.- Emiliana, viuva, Ia,·oura, matx:1cula. 
n. 4.420, averbada em 23 de Abnl de 
1878, 48 annos, crioula. 

54.- Raphael, casado, lavoura, mat~icula 
n. 4.430, averbado em 23 de Abr1l de 
1.878, 31. annos, crioulo. N. 26.-Paulino, casado, lavoura, m:1tricula 

n. 4.386, 39 annos, crioulo. 
N. 27.-.Maria Loló, viuva, lavoura, matricula 

n. 4.388, 5:3 annos, c r í.oulo . . 

N. 55.-Rufino, casado, lavoura, matricula : 
n. 4.431, averbado em 23 de Abril de 
1878, 40 annos, crioulo. 
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56.- Rosa, viuva, lavoura, matricula N. -79.- Benta, casad<t, __ lavoura, matricula 
n. 4.432, averbada em 23 de Abril de n. 4.459, averbada em 23 de Abril de 

N. 

1878, 52 :mnos, crioula~ 1878, 38 annos, crioula. 
N. 57.- Bibiano, soltei1•o, lavoura, matricula N. 80.- Onorato, casado;' lavoura, matricula 

n .. 4. 433, averb!ldo em 23 de Abril de · n. 4. 460, averbado em 23 de Abril de 
1878, 29 annos, cr~oulo. 1878, 43 annos, ~rioulo. 
• • o . , , ' 
·cula n. 4,4:34, averbado em 23 de Abril 
de 1878, 23 annos, crioulo, 
- Re<>-inaldo solteiro la ura matri-
cula n. 4.435, averbado em 23 de Abril 
de 1878, 16 annos, crioulo. 

N. 60.- João José, casado, capataz, matricula 
n. 4.436, averbado em 23 de Abril de 
1878, 48 annos, crioulo. -

N. 61.- Anna, ca"ada, lavoura, matricula 
n . 4.4:37, averbada em 23 de Abril de 
1878, 45 annos, crioula. 

N. 6~.- Olympia, solteira, lavoura, matricula 
n. 4.43<J, averbada em 23 de Abril de 
1878, annos,crioula. 

N. 63.- 'M::u·garida, casada, lavoura, matri
cula n. 4 .440, averbaua. em 23 de Abril 

- I ~ • 

' . ' . 

,_ '- ' ' n. 4.461, averbada em 23 de 
.de 1878, 18 annos, crioula. 

N 82 - Caetano Loret solteir 
matricula n. 4.402, averbado em 23 de 
.Abril de 1.878, 27 annos, crioulo. 

N. 83.- Mathilde, vi uva, lavoura, matricula 
n. 4 .466, averb:tda em 23 de Abril de 
1878, 53 annos, crioula. 

N. 84.- Felippa, ca.:;ada, lavoura, matricula 
n. 4.468, ayerbad~ em 23 de Abril de 
1878, 5S annos, cdoula. 

N. 85.-Marcolina, casada, lavoura, matricula 
n. 4.--469, averba.da em 23 ds Abril de 

' , :.., anuos, cr1ou a. 
N. 86.-Serafim, casado, lavoura, matricub 

. n. 4.470,ave~bado em 23 de Abril de 1878, 
: '' . 

N. 64.- Ventur.1., casado, c:u·t·reiro, matri- N. 87 .-Lourenço, casado, carreiro, matricula 
n. 4.471, averbado em 23 de Abril de 
· 878 33 aunos crioulo. 

cula n. 4.441, averbado em 23 de Abril ···- . 
N_, 65.- Ladoina, cas:~da, lavom·a, matri- N. 

cula n. 4.44:2, averbad:~. ~m 23 de Abril 
83.-Fortunato, casado, lavoura, matricula 

n. 4.472,averbado em 2:3 de Abril de 1878 
- ' de 1878, 35 annos, crioula. 

N. GG.- Albino, casado, lavoura, matricula N. 
n. 4..14.4, avet·barlo em 23 de Abril de 
18i8, 43 annos, crjoulo. 

N. 67.- Cecilia, c:1sada, lavoura, matricula N. 
n. 4. 445, averbada em 23 de Abril de 
1878, 33 annos, crioula. 

N. 6S- Jose )ha viuva lavoura matricula N. 
n. -1 .447, a~·erb:tda em 23 de Abril de 
1878, 48 annos, crioula. 

N. 69.- Cypriana, solteira, hvoura., mntri~ N. 

33 annos, crioulo. 
89.-Tertuliano, solte tl'O, lavoura, matri

cula n. 8.M6, averbado em 23 de Abril 
de 1878, 15 aunos, crioulo. 

90. -Isains, solteiro, lavoura, matricula 
n. 8.55:3,averbado em 23 de Abril de 1878, 
21 n.nnos~ c1·ioulo. 

'91. -Gre()'orio casado · lavoura matricula 
n. 8.664, averbado em 2 de Abril de 
1878, 33 aunos, crioulo. 

92 .-:-Toaquim B~go, solteiro, lavoura, ma.-
c .. ,: r · n- , • 
de 1878,~18 ~mno3, crioula . de 1878, 35 annos, crioulo. 

N. 70.- Guilherme, casado, lavoura, matri- N. 93.-Scgisn::mda., solteira, lavoura, matri-
cula n. 4.450, averbado em 23 de Abril cuia n. 8674, averbada ero. 23 de Abril 
de 1878, 48 annos, crioulo . de 1878, 15 annos, crioula. 

N. 71.-Luiza, casada, lavoura, matricula N. 94 . -Cesar, solteiro, lavoura, matricula 
n . 4.451, averbada em 23 de .Abril de n. 8.677, averbado em 23 de Abril de 
1878, 38 annos; 'crioula. 1878, 16 aunos, crioulo. 

M. 72.- Eulalia, cssaltt, la~;·oura, matricula N. 95.-Culimerio, solteiro, lavoura, matri-
n. (1,.452, averbada em 23 de Abril de cula n. 8.6i9, averbado em 23 de Abril 
1878, 31 a unos, crioub . de 1878, 17 annos, e.rioulo. 

N. 73. Salustiano, solteiro, lavoura, matricula. N. 96 .-Candido, casado, lavoura, matricula 
n. ·1.<153, avet•b:J.do em 23 de Abril de n.8.680,averba.do em 23 do Abril de 1878, 
1878, 1G annos, crioulo. 38 annos, crioulo . 

N. 74.- Ricardo, casado, lavoura, mát1•icub N. 97 .-Agostinha~ casada, lavoura, matricula 
n . 4.454, averb:tdo em 23:de Abril de n. 8.690. averbad<t em 23 de Abril de 
1878, 45 annos, crioulo . 1878, 38 annos, crioula.. 

10.- uz1a, casa a, avoura., matr1cu a . • - au ma ~ so teua, avoura, ma r1cu a 
n . 4.455, averb:tda em 23 de Abril de n. 8.691, averbada em 23 9-e Abril de 
1878, 41 annos, crioula. 1878, 16 annos, Cl'iGnla. 

N. 76.- Josó, ~olteiro, musico, matricula N. 99.-Mari:l , solteira, lavoura, matricula 
n. 4. 456, averbado em 23 de Al.>ril de n . 8.698, averbada em 23 de Abril de 
1878, 18 annos, crioulo. 1878, 38 annos, crioula. 

N. 77. - Primo, solteiro, mosico, matricula N. 100.-Josefinha, casada, lavoura, matricula 
n. 4 .457, averbado etn 23 de Abril de n.8.698,averbada em 23 de Abril de 1878, 
1878, 16 a. unos, crioulo. 38 annos, crioula. 

N. 78. ~ Domingos, solteiro, lavoura, matri- N. 101. -Rosalina, solteira, lavoura, matricula 
cu la n . 4 . 45S, averb:~.do em 23 de Abril n.S .699,averbadn. em 23 de Abril de 1878, 
de 1878, 53 annos, crioulo. 15 annos, crioula. 
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N. 102~..:...Galdina, solteira, Iavoura, m2.tricula 
n. 8.704,averbada em 23 de~Abril de 1878, 
15 annos, crioula. 

N. 103.-VerJian:L, soltejra,lavoura, matricula 
n 8.715,averbadn. em 23 deiAbril de 1878, 
21 annos,, crioula: · . -

n.S.725,avet·báda em 23 de Abril de 1878. 
38 :1nnos, crioula. 

N. 106.-Ju~tina, casada! J&>onra~ matricula 
n. 8.727, averbada em 5 de Agosto 
de 1 SSO, 43 annos. crioula. 

N. 107 .-Cecilto, ca<;ado, lavoura. matricula 
n.S.72S,averbado t'Ul 5 de Agosto de iSSO, 
4:~ a n nos, crioulo. _ 

N'. iGS.-Rodolpho, solteiro. LwOl:ra,ni::o..tricula 
n.S.G55 averbado em 5 de A ""OEto de 1SSO 
21 annos, crioulo. 

N. 109.-Jeronymo, solteiro, lavoura, matri
cula n. 8.üi3, averb:1do em 5 de Agosto 
c· , , annos, cri u . 

N. 110 .-Ro~a, casada, lavonra, m:,tricula 
n.8.68S,aver?ada em 5 de Agosto de 1880, 

-·- ,. . 
N 111.-Donaria, casada, lavour:l, matricula 

n. S.GS9, averbada em 5 de Agosto de 
1880. 21 annos, crioula. : 

N. i12.-Ang-ela, ca~ada, lavoura, m:üricula 
n. 8.701, averbada em 5 de Agosto 
do 1880, 38 annos, cr·ioula. 

N. 113.-Luiza, casada, lavoura, matricula 
n. 8.709, averbada em 5 de Agosto de 
1880, 2~ annos, cri?ula. 

' 

N. 125.-Angelica, solteira, lavoura~matr:c~la ' 
n.S.ô84,averbada em 23 de Abril de 1878, 
35annos, crioula. 

N · 12ti.-Eva, solteira., · lavoura, matricula · 
n. 8.684, averbada em 23 de Abril de 
1878, 18 anno:::, crioula. - ' . . 

bação em 22 de Setembro de 1876, 32 
annos, crioulo. 

N. 129. -Bernardo, eas&.do, lavoura, :werbação 
em 22 de Setembro de 1870, 3() annos, 
crioulo. 

N. 130 .-Raymundo, solteiro. lavour::~, aver
ba.c;ão em 22 de Setembro do 1876, 25 
annos, crioulo. 

N. 131.-Amancio, solteiro. lavoura, nverba-
ã em 22 de Se - 9 

nos. crioulo. 
N 132.--Domingos, solteir-o, lavourâ, aver

bação em 22 de Setembro de 1876, 18 
annos, cr1ou o. 

N. 133. -i.\lanoel Baptista, solteiro, lavoura, 
averbaçã~ em 27 de Ag-osto de 18i7, ·18 

N. 134 .-:M~noel F~lippe, solteiro, lavoura, 
averbação em 27 de Agosto de :l8i7, 21 
annos, crioulo . 

N 135 . -Manoel Qnirino, solteiro, lavoura, 
averb:1ção em 27 de Agosto de 1877. 21 
annos. crioulo. 

N. 136.-SaÍustiana, soltcira,co:-:tureira, aver
bação em 11 de Julho de 1877, 30 annos, 
crioula. 

, • • 4 • ·~ " ' ... • 

cula n. S.i20, ::Lverbada em 5 de Agosto a...-erbaç~o em 25 de Setembro de 1878, 
de iSSO, Hl annos, crioula. 2Z annos, crioula. 

N. H5.-Pedro solteiro, lavoura matricula N. 138.-Antonio solteiro. lavourfl. avP.rba-
n. 8.684, averbãdo em 5 àe Agosto de ção em 5 de Setembro de 1878, 23 an-
1880, 25 annos, crioulo. nos, crioulo. 

N. i16 ~-Alcxandrina, casada, rendeira, ma- N. 139.-.Jose, solteiro! hvonrà, averbação 
tricula n. 8.G84,avcrbada em 2'?. de Ag-os- em 5 de Setembro de 1878, 23 annos, 
to de 1876, 35 annos, crioula. crioulo. ' 

~~ 
.:. ' . 117 .-Antonio, solteiro, lavoura, matricula N. 140.-Serafim, solleiro, lavoura, averb:1ção 

n. S.GS4, averbado em 22 de Agos to de em 5 de Agosto de 1880, 18 annos, 
1876, 25 anno.;;. crieulo. crioulo. 

118. -Jo:-é, solteiro, lavoura, matricula N. 141.-Francisco. solteiro, la.vonra, aver-
n. S.GS~. ~xerbado em 9 de Setembro bação em 5 de Agosto de iSSO, li ::1.11- ' 

~-

d0 1879, 2i annos, erioulo. · nos; c1·ioulo. _ 
N. 119 .-Honorato, solteiro, lavoura, matri- N. 1.12.-H.aymundo, solteiro, lavoura, aYer-

cnla n . S.6S4,averbado em $) de Setem- bação em 5 de Agosto de 1S~O! 18 an-
bro de 1879. 2i annos, crioulo. nos, crioulo. 

-:\. 120.-:Manoel, solteiro, musico, matricula N. 14:3.-l\Ianoel, solteiro, lavoura. averbação 
n. 8.684. :-vertado e:n U de Setembro ell:' 5 de Agosto de 1880, 17 annos, 

N. 121. -Le:mdro, :-<olteiro, musico, matricnla 
n. 8.684, a\'~rb:: do em 9 de SetenüJro 
dB -1879, 2 L annos. crioulo. ' 

N. 1:22 . -Ricar.:lo, i':Olteiro;- mu~ico, matricula 
n. 8.684, averbado em ~ de Setembro àe 
1879, 23 annos. crioulo. 

N. 12:3 .-Antonio, !Oltr>iro, lavoura, matricula 
n. 8.684, averbado em 9 de Setembro 
ele 1879, 52 nnnos, crioulo. 

N. 124. -João, solteiro, padeiro, maú·icula 
n. 8.68:1, averbado em 9 de Setembro 
de 1.8i9, 41 annos, crioulo. 

N 14•1. -Rnymundo, solteiro. lavoura, ~yer
bação em 5 de Agosto de 1880, 1ü an
nos. crioulo. 

N. 145.-Innocencio. solteiro, lavoura, aver
,.. bação en1 5 de· J\gosto de 1880, 18 annos, 

crioulo . 
N. j46 . -Mari~ Cora., solteira, lavoura, aver

bação em :1 de Agosto de 1880, 18 an- .·· 
nos, crioula. 

N. 147 .-João, solteiro, b .voura, nvcrbn.ção 
em 5 de Agosto de iSSO, 15 r.nnos1 

crioulo. 
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N. 148.-Raymundo; solteiro, lavoura, 17: an- N; 
nos, crioulo. 

13;.,:_Victoria, matricula n. 8.729, ·· or
dem 73.-Cozinha para os ingenuos e 
delles ·zela. N. 149.-Raymun·;a., solteira, lavoura, ~ver

bação em 6 de Agosto de 1880; 17 annos, N. 14.-Simplia.na, matricula n. 8.733, or
dem 75.-Lavadeil·a em auxilio~ 

15._-Porcina. ~atrict~l3:-. n. 8.?34, ordem 
crioula. . _ 

N. 150.-Maria, soltei.ra, lavoura, averbação N. 

crioula. 
N. 151.-Barbara, soltúra, lavoura, averbação 

em :30 de Jan0it·o de 1870 22 anno;:r 
- crioula. 

· N. 152. -Marianna, solteira, lavoura, aver
bação em 30 de Janeiro de 1879, 23 an
nog, crioula. · 

N. 153.-.Joaquim. solteiro,lavour:1., averbação 
em 30 de Janeiro de 1879, 26 annos, 
crioulo. . 

N. 15,1.-Thercza, ~oltcira, lavoura, averbação 
em 30 de Janeiro de 187!), 37 annos, 
crioula. 

• ~55.- osepha, so tc:llra, avour;\, averbação 
em 27 de Agosto de 18i7, 22 anuas, 
crioula. · 

em 2~ annos, 
crioulo. 

-7 -Mar·a 
em 29 de 
crioula. 

N. 158. -Antonia, solt':'ira, lavoura, averba
ção em 28 de Julho de 1880, 26 annos, 
crioub.. 

N. i5!J.-José, solteiro, la.Yortra, áverbação 
em 5 de Setembro de :1881, 21 annos, 
crioulo. 

N. 160 .--Benedicto, solteiro, pedreiro, aver
bs -o em Sde Junho de 1880 crioulo. 

. , . 
N. 1G.-Bento, matricula n. 4.357, ordem 

53.-Com todo vigor; é perfeito ca
nataz. 

N. 17 .-Modesto, matt·icula n. 4.407, or
dem 63.- Adoentado~ molestia chro
nica. 

N. 18.-Gaspar, matricula n. 4.417, oràem 
73 .-Habil trabalhador de machado, bom 
escravo. 

N. 19.-Julião, matricula n. 4.467,ordem 123. 
Trabalha no eito. 

N. 20. -Salvador-. matricula n. 4.4i3, or
~·.,_129.-Emprega-se em ta umes. 

·ril~ "Ô _.;e •ontlm, matr1cu a n. .6 1, 
·a SUJ~~ 2. -Ainda : é para todo_ o sel·-

"'\o..> J,J• ., 
'""-' , 

·. _ 78.-Emprego de ct:iat· aves. _ 
N. 23.-Candido, matricula n. 8. 736~ ordem 

'· ·: 78 averbado m A,.,. sto de 1877 .-Tr -
balbo de terrei.ros. 

N. 24. -Lauriana, averbada e:u Agosto d·~ 
1874.-Na ro~a e farinha. 

N. 25.-Antonia, matricula n. 8. 718~ ordem 
65.-P:lrteira, e roça. 

N. 26.-Carolina, matricula n . 8.711. ordem 
13. -Ser\'iço de roça. · 

N. 27 . -Fc:lisbina. matricula. n. 4.350, or
dem 15.-Ajudante da eozinha. 

' Julho oe 1885.-Visconde de Silva Figueira. 
]f at'i·icula e nwne1·o clos-:-ccscra'Dos sexagena- ....;. Y iscondessa de Silva Figt~d1·a. · - . 

~·ios clispeiisaclo$· como da ?·etaçtio junta 

N . i.-Balbina, matricula n. 8.674,ordem 44. 
-Bem disposta. 

N. 2.-Lucio, m~ttricula :n. 8.672, ordem 30. 
-Ainda tem aptidão. 

N. 3.-Matheus, matricula n. 8.654, m·dem 
14.-Idum. 

N. 4.-André, matricula n. 8.656, ordem 15. 
-Idem hOL·teleiro. 

N. 5.-Bonifacio, matricula n. 8.G58, ordem 
i7. -E:ttingue formig·ueit·os. 

N G.-'-Ct"Lmillo, matricuh n. 8.GG6, ot·dem 24. 
-Doente, trabalha pouco. 

· N. 7.- !vl::lximiano, matricula n. 8 .669, or
dem 2i .-Preto robusto, bom traba
lhador. 

:r S -Ao-ostinho matricula n. 8.671 or-
dom 20. - Ainda trabalh<l. soifrivcl
mente. 

N. 0.-Luciano, matricula n. 8.1349, ordem 
10."""':'"Robusto, tem falta de _:vista. 

N. i O .-Balbina, matricula n. 8. 642,ordem S, 
-Cançada, mas cri:.\ g ullinhas. 

N. 11.-Mu:ria, rontricula n. 8 .697, Ol'dem 47. 
-Idem~ alguma cousa faz. 

N . 12.-Joaquina, matricula n. 8. 705, ordem 
5:~.-Faz pouco; mas não1 se presta ao 
trabalho. 

~*---. - ~ .. · 
SESSÃO E)I 21 DE .muro DE i885 

Presidencia do Sr. Frartklin I>oria 

Süi\EIIARIO.-Loilura o :~pprol"ação tla. :~ela de honlcm.
E:<PF.DIB:>T!.- Pareceres.- Requerimento.- O SJ·. 
~l:lrlim :Francis··s fuud :uncut:~. um r('qncrimcnto. O 
Sr. Vall:tll:lros fund:UJwuta um ro:1ucrimcnlo c pede 
uisrensa do c:~r;:o do 2o sccrcla:-io.- O Sr. Olr.npio 
do C:~mpos occup~·so com os ncgociog da cstr:ulà •lo 
ferro de ~()rgipc.~ o Sr. so~lrcs podo n ma Ul'(;l)nci:1 
110 lO :ui::ulos para o St·. minis tro da ,\gricttlltlra rcs
pontlcr. Dcclar:q;üos do Sr. ministro da Agricult.ur:~. 
Ono&.\1 no nto~., Conlinnaç:to •.la ~2a di:;cnssão tiO prüjccto 
11. lA-ISS:>.Discut·so do Sr. Can•lido de UliYcira.
Discussão do or-çamento elo Impor i o. Emoudas. Di>
curso Llo Sr. Gvmog de Caslt·o. 

.c s · 1ora , ac am-se pr sen s o.:; r.s. . 
Fro.nklin Doria, Affonso Celso Jun;or, Costa 
Rodr•igues, Va.lladares, Mascarenha8, Silva 
Maia, João Pfmido, C·mdido de Oliveira, Alves 
de Araujo. Lourenço de Albuquerque, Rodri
gues Junior, Antonio de Siquein. Ratisbona, 
Ribeiro de M .. mezes, Moreira Brandão, Campos 
Sa.llcs, Dias Carneiro . .Tu-vencio Alves, Barão 
do Guahy, Augusto Fleury, Mare;; Guia, Silva 
Mafra, Montandon, Barão da Villa da Bat·ra, 
Alcoforado .Junior, Olympio de Campos, Alfredo 
Chaves, José Mo.rianno, Barão da Leopoldina, 
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MoreirJ. de Bàrros, Leitão da Cunha, Diogo de 1 Do Dr. Pedro Leão Velloso Filho, de 9 deste 
Vasconcellos, Chagas, Almeida. Oliveira, P<l.dua mez, reruettenJo um e~cmplar da Falla com 
Fleury, Co3ta Pereira, Dantas· Góes, Ildefonso que o Dr. Antonio Tiburcio Figueira abriu 
de .Ar.1ujo, Ferreira de Moura, Satyro Dias,. a 2a. s'3ssão da 25a. legislatura: da Assembléa 

· Camn.rgo, Sigismundo c Ma.rtim Francisco. daquclla província • ......: A archivar. 

Henrique l\brquas, Valdetaro, Paula. Primo, 
Frederico Bor~es, Aflonso Penna, Fernandes 
de Olh·eirs, H ~nriques, Duarte de Az0vedo, 
Antomo ra o, ruz )UVC.l, arne1ro a 
Rocb:1, Gonçalros Ferreira, Corrêa de Araujo, 
Joaquim Nabuco, : Bezerra de l\Ie~ezes, José 
Pompeu, Alvaro Caminha, Rodrigues Alves, 
Le.:tndro Maciel, Coelho de Almúda, 1\Iac
Dowc:ll, Bernardo de Mendonça Sobr:nho. 
Soares, Gomes de Castro, Bezerra Cavalc:uüi. 
Castrioto e Bento Ramos. 

O SR. PRmiDENTE abre a s~s~ão. 

Eufrn.zio 
Leopoldo 

Falt:;~.m sem causa p :?.!'ticipada os Sr.;;. : 
Alvaro Bot~lho, Antonio Pinto, ·Aristides Spi-- . 

' 

Cinl;a, França Carvalho, .Joaquim Pedro o Ri
beiro d':l. Luz . 

E' lida e approvada a àcta da sessão de hon
tero. 

O Sr. !o SECRETARIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do ~1inisterio do Impcrio, de hontem, em 

res·lO•ta ao d·! n. 2S8 de 17 tleste m·:z, dc
cb~ ;mdo t~"~r communicaclo ao presidentt; da 
pro\·incia do Rio Grande do Sul, , ~ de cisã~ da 
Caraara sob:-e a e~clção a que se pro ~c~eu . e?l 

o mez p x ~ 

da mesm3. p1·oyincia . -Inteirada . 

Do 2\lini::.terio da Fazenda, datado de 18 deste 
mez, em resposta ao de n. 239 de 23 de Junho 
ultimo, remettendo i nformuções sobre a prel;en
ção de D. Josepha Lcopoldina de Mello Gondim. 
- A quem fez a requisição (a commissão de 
faz~nJa. ) 

Do Sr. Dr. Pedro da. Cunha Beltrão, dat :l.do 
de 8 deste mcz, p:uticipando ter a~sumido a 
presidencia da provincia da pro,·inci~ da Para
hyba. - Inteirada. 

Re~ ueri d u a a M 1 a 
dade de Bragança, na lJrovincia de S. Paulo, 
pedindo isenção de dit"citos de importação para 
o material consttmte da relação annes:a, desti-
na as o :-as e a as ~c1men o agua a mes
ma cidade,~A' comruissão de fazenda.. 

São lidos e approva-!os os seguintes 

PARECERES 

N. 167.-1885 

V alidaçiío d e ex cones do C olle,qio S~.lv6ll2Jal'a 
a mat-ricula nlt Faculdade de J1 edicina. 

do sup;,licante seja remeltid:.\ ao governo para 
informal'. 

Sala das commissões em 2i de Julho de 1835. 
- .Almeida Oli"teira.- Sclmtel.- Joaquim 
Pedro. 

N. 108-1885 

Licença ao dc,~embm·gado1· da R claçao elo 
Jl al·anhc7.o Leocaclio ele A.Hclracle Pes sôa 

A commissão de pensões e ordenados, teudo 
examinado o requerimento em q1:c o Desem
bargadar da Relaçiio do Maranhão, Leocadio de 
An ra e essoJ . pe e um anno r c 1cença 
com o r espectivo ordenado, par.'\. tratar: de sua 
saude onde for mais conveniente a seu resta
b <~ lecirnento, ó de parecer que seja ouvido o 
g·oyerno a respeito da pretenção do supplicante, 
remettendo-se-lhe para isso ô dito requerimento 
e docum0nto a elle annexo . 
. Sala d!l.s commissões em 20 de Julho de 1885. 

_:_ Ildc(onso de Aí·aujo .- Jcüo P cnido .
.4. t!gHstá Flct'l'!J. 

São lidos e vão a.· imprimir os seguintes 

PROJECT03 

N. 35-1885 

da R d açtto ele 

gueim. 

A' commissão de pensões e ordenados foi 
prese nte o requerimento documentado do D~s
embargador Antonio Barbosa Gomes Nogueira 
pedindo licença de um anno, com os respe
ctivos vencimentos, para tratar de sua saude 
onde lhe convier. 

All0ga o ,~;upplicantc e prova com attestados 
medicos sofl'rer de molestia chronica, cujos 
soifrimentos o inhibem de c~ercer as funcções 
de sou c:n·go e cujo tratamento r.::clama sua 
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prompta retirada dologar onde é obrigado a 
residir. 

Attendendo a commissão às rf>zões produzidaF.; 
e a exemplo c!o que invariavelmente tem 
observado a Camara dos Deputados, é de parecer 
que seja deferida a petição concedendo-se a 
1cença so 1c1 ar a, mas somente com or ena o, 

~para o que offerece o seguinte projecto : 
A Assembléa Geral resol v c : 

Artigo uni co. E' o governo autorizado para 
conceder um anno de licença com o respectivo 
ordenâdo, para. tratar de sua saude onde lhe 
convier, ao Desembargador da Relação de 
S. Paulo Antonio Barbosa Gomes Nogueira ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissões em 21 de Julho de 1885. 
- Ilde(onso t:le A.raujo. - .4ttgt~stoFleury. 
- Joao Penido. 

Co~npeteneia das Cama1·~ts lliH~ticipaes para 

A' commissão de commercio, industria e artes 
foi pr:~e~te o requeri~nto d? Dr. ~M.ano7l 

' - o 
.. por go annos para fundae nesta côrte um esta-

belecimento baln.eario, na conformidn.de do 
plano que offerece, assignaclo em 19 de Julho 
de 188::>. 

O peticionaria junta ao seu requerimento 
diversos documentos, dos quaes consta qur:l' 
tendo c ele brâdo,em Março de 1882,com a Illma. 
Camara Municipal para esse fim, um contracto 
e sujeito este :i. appr0vação do governo inipe-. . . - . . 

· Conselho do Est3.do, o governo deixou de appl·o
val-o pela resolução de 16 de Dezembro do 
'mesmo anno sob o fundamento de ne n-aran-
tindo a clausula 12a do contracto ao contra
ctante e durante o prazo de 10 annos; em uma 
zon::~. d:1da, o monopolio dos estabelecimentos 
balnearios, não podia a lllrua. Camara conce
del-o. 

Os conselheiros Visconde de Bom Retiro e 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada pronun
ciaram-se pC'la approvaçil:ll,baseando-se em qne, 
sendo de reconhecida utilidade public.t a em
prez:t, e estando limitada a zona, embora haja 
privilegio, é estG fundado em tUilidade publica. 

A commissão, Pxaminando detidamente a 
materia do requerimento c tolas as circum
stancias expostas, passa. a dar o seu parecer. 

Em tolos os paizes os banho~ publicas nrti
ficiar::s têm sido considerados um poderoso auxi-
.. d r~" • • 

concorrem, por sua influencia benefica, para di
minuir as molesti:ls pelo asseio do corpo, que é 
uma das primeir<1S condi~ões d~ saude; dahi 
resulta que os poderes publicos sempt·e se têm 
mostrado solicites em favorecer o estabel'3-
cimento de banheiros, que facilitem sobre todas 
as classes menos favorecidas da fortun:1. esse 
eleme11to de bem-estar. 

O Dr. Marques de Faria propõe-sG sapprir 
essa grande falta de que tanto se rescnte ~sta 
importante e populosa capital, obrigando-se a 
fornecer banhos a preço modico e até gratis 

em certo numero, da.das determiiJ.adas condi
ções, mediante um privilegio que 1he garanta· 
o capital que tem d(~ empregar em uma ei:npre
za, de incontestavel utilidade publica. A ·com
missão julga-o, portanto, no caso de ser atten
dido. 

Considera, porém, a commissão que, tratando
S·~ de um r.rivilegio que é repugnante aos 
p~incipios ~a liberdade da indu:;t~ia, esta.bele-

, 1auttae 
publica, não sõ deve o prazo delle ser reduzido 
quanto fôr possivel, como tamb2m ser respei
tados os direitos adquiridos pelos proprietarios 
de· e~t1belecimeutos de igual natureza que exis· 
tam na zona p;.-ivilegiada. 

A commissão. e:s:aminando a lei organica 
das camaras munici paes, não encontra . dis
posiÇão em que possa ser firmada a competen
cia .das mL:nicipalidades para concessão de p_rivi-

o ' ~ 
serviços sujeitos á competencia m~micipal. 

No caso pres'?nle ·trata-se da liberdáde da 
industria. e im rtand , i · 
pensão ou a restricção de uma faculdade que a 
todos outorga a lei commum, e só podendo uma 
lei ser suspensa ou restt·ingida por outra lei, 
• 0 u ·s q o privi cgto so po e srr es :1 ut o 
pela autoridade competente para fazer a lei, 
qu0, nos ca;;os, é o poder legislatiYo. 

No erutanlo, pema a commis~ão, que ás ca
maras mu nici paes, corporações encarregJ.das 
de promover o jnteress0 e b:::m estar dos seus 
municipns, corporaçõ~s independentes e que 
gozam de autonomia propria, deve ser confe
r:da a faculJ.ade do conceder esses privil0gios, 
nos casos permittidos pela Constituição do Im-

. , · r< r · s rviços e 
sua compotenci::l, c a quo lhe cumpro prover; 
pe~o .que_, em logar de propor a C?nce~são do 

(>o < • 

~ecer que sej:1. submettido á discussão e appro-
vado o ,seguinte projecto : ·· · 

Art. Lo As camaras municipaes são eompe- , 
tentes para conceder privilcgios, nos casos 
em quo estes são auto1·izaclos pela Constituição 
do Imperio, sempre qne elles Yersarem sobre 
serviços municipaes a cargo das municipali
dades. 

Art. 2.0 O pi·azo dos privilegies, de que trat:~o 
o artigo antecedent0, não excederá de s0tc 
annos no maximo, e e.;;ses ficam dependentes 
da approva~ão do governo, na côrte, e dos pre
sidente::, nas províncias. 

Art. :3.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

~ -
-.:.liiguel Ccr.st1·o .-Felicio dos Santos. 

E' lido e vai a imprimir o seguinte 

PA.P.ECER 

N. 169-1885 

Pro'Oincia do Pará (fo dist1·icto) 

A fa. commissão de inquerito, preenchidas as 
formalidades do art. 7J e §§ do regimento, 
examinou as authenticas da eleição em 21 es-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1609- PÃjgina 4 de 32 

24 Sessüo em 21 de Julho de 1885 

crutin~o do to districto da pr~vincia do .Pará, l ess3: occasião, e::s::po: m.o~ivos que torn:J.m incon
procedlda em 2o de Junho ult1mo. em nrtude vemente a n.omeaçao felta. 
da deliberação to~ad:t. P2r cst~ .aug-u ;ta c::- Consultada. a Cama1·a. concede a ur<>-cncia 
mar a na su:1 sessao de 1o de :\la lO do corron te I pedida. · _ o 
anuo; e -

Considerando ue das mesmas authenticas c 
da da .''puraçiio geral não consta vicio Ot~ irre- Sr. presidente, que faço o proposito de sub
guhrt~ade. alguma em. todo o proc:esso eleitoral, mctter :i cousidm·ação _da Camara o recmeri-
que o mqumG de nulhda.de: -mento qu~ tenho em mão. 
ConsidErando c1uc a referida eloição sô deixou I Tendo, porem s1do urecedtdo constante-

do § 2° do art. 18 da lei . de 9 de Janeiro de pcit) do objedo deste meu requorim0nto. Li 
18-31., e que ror pa.t·te àa :--.dmi.nisL1·ação d;• C:ts:t <!G Ca-

. · d P.t 1· .•l ,., ":r looum:l. 
ultima pa1·te do para .. :~Tapho unico do art. '15 cousa do goY·~rno imperial, relativamente ao 
do regimento! pó lc ser lavrado o pa.reccr sobre comportamento dos colonos cstabeleádos 11:\ 

- ··- <'- ref.:>rid·1. eleição! a· C0!:1missão nropõe: fazenda d; C:tntagallo daquelle rnunicitJio,d.m·.lo 
hte sep. approvat a a e c-1ção em :...a e;;crutlmo 1sso em I'e.;;u ta< v or em e 1nquen o po 1cu 

do 1' districto da provinda do I\wà e reco- poL· part~ do governo provincial. 
nhecido e declar.1do deputado o Dr. José Fer- V. Ex:. compt•ehend<l que o assumpto ó ftC im-
reira Can t:to. portn.ncia e de actualidade. A finada Condessa 

Sala das commissõe:; em 21 de Julho de iSS5. do Rio Novo liberto L< todcs os seus e;.:cL·:t vos. 
- JI. A.l~;cs de .-lí·al' jo.- Josd 1lfa,·ianno.-~ Legou-lhes e à Casa de Caridade da P:u·ahy0:1. 
.:ilmcida. Oli'!ici,·a . ...:._ .losJ Pom1Jett.- Hen- do Sd! em p~rle,.; iguaes, o _rrod11d~ das l:t

Jiq·wJ Jiai·qt~es.- s,,.;n l!d J.1I ac-Do1cell.- \ vomas de ca.fe, fie tudo aos 1rbertos mtegral-
Alca•·o Caminha. m~nte os cere:tes ·hs bvouras, que :fiz ·ssem. 

,.,,..,. . Em uma palavra: legou a fazenda_ á. C:~...::a de Ca-

n , ' 
me s:~ja. fornGcida uma lista, com os respectivos 
nome-:. de toJos os lentes é""p-fo-fa-ss:Jres apo•en
t;l.•los das Fu.culdades de Dir~ito, 'l\Ie:licina, Es
cola Polvt~chnica, Exlernato e Internato li~ 
Pedro li.~ _;om a especifh::1ç:'to dos ve:1cimen tos 
que ('ada um pc-rccbe e dfc!sdc quando. 

_ Sa~a das s·:s,õ··s, 21 de Julho de 1885.-}osd 
.I f· :1·:(/ li íi o. 

r1 a e a · ara 1y ):.t, p~ra usu rm -a c e par 
ria. cou1 os liberto:;. em partes ig-uac'=', quanto 
::1s hvouras de caf·3; ficando-lhes, porém, inte-

, .. . -
I:> • • • • 

Salvo quanto omissão de pequena importaucia, 
é esta a svnthcse do testamento da Condessa do 
Rio Novo." 

Trn.ta-se, meus senhores, de um en;;aio im
porbntissi mo do tr~(b:tiho livre . A illustre 
finada deixou libet'tos muitos esci·nvos : .!ell
lhes direito a importautcs hwoma.s de cafó,que, 
em .1nnos normaes. scp-undo estou infot·m::tdo, 
tinham pt·oduziJo cérca: de 14 mil a1·robas e, 

O Sr. '1\lartilu. J;....,ranci~co (pm·a em · annos excepcionaes, as su~s colheitas 
w :f!Ot'Íu Hrg·:;lt-J):-Sr. J•residr:nte, tenho de ele\ .. aram-se ;t 20 mil arrobas. Essas lavouras 
pedir al.~umas informações ao gü\'•.·rno, n. r•'s- no tempo do trab:~lho serril produziam, ca.l
peilu d:~. nom·~adío do consul i,razileiro pnrn. culo mcdio da colheita, ruais de 10 mil ar
Baltinwr•~; C', como não d .. v,, fazol-o infl'ingindo t·obas. 
os preceito~ do I'egimenlo, cumpre-mo requerer Comprch~nde V. El':., Sr. prcsident0, qu:3 
~ urgencia que vou pedir, para. a prim· ir:~. sos- tt·&tando-se de ex:-cscravos que, por seu estado 
são qu · ~ tiver hgar. Pretmdo enlao JesenYol- I de civ1li!"açao pouco adiantado tõm necessi-
ver os fun -lamentos do meu r•:qucrimeuto. que des muito limitadas, esta simples e:tposiç:io d•:!
veL·sarà sobt·c a recente nomeação feita pelo go- monstra que interesses importantes, valiosis
verncfpara o consulado de Baltimore. simos mesmo, proporcionou-lhes :a s:1a bem-

Peço, portanto, a V .. E:t. qu n. solicite da. Ca- f•Ütora. c?mo estimulo ao trabalho. Não é li
mara, pa.ra mirn, urgencia de meia hora, na. cito, portanto, allcgar que lhes f.tlte o movel 
se.;;são s3guinte, urgencia de que me servirei de interesses. e importuntirssimos, quo estirou
em tempo opportuno para fundamentar um re- lem ao trabalho. 
que1·imento, com que pret,~ndo p!'ovar, com .Acc::-r~sce. senhor.:s, que estes libertos de
tod ta moderação, que, sem duviJa, por falta vem usufL·uir tão impo1·tante legado conjuncta
dc informac;ões, o governo nomeou para consull m2nte com uma in.;;tituição de cat·acter religioso 
em Balticnore um cidadão que, em uma diaLrib~ sGrvida por irmãs de caridade, de sorte que pa
poetica, insultou o chefe do Estado. Hei de. por rece,Sr. presidente, a administração da Casa de 
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Ca.ri•lanc da Parahyba do Sul não póde deixa!' 
de .. compenetrar-se dos ~entiwcntos geni)J'Osos 
qu~ aniula.t·am a finada condessa,q uando consti-
tuiu ~emelhante legado. · 

Deix:an io, S1·. presid,mte, aos seus bons ~er
vidores o seu importante estabelccin:ento agri-. . 
instituição de caracter inteiramente religioso e 
chri_stão,. com ~ma casa de c.atid?-de, Mnhuma. 

quero fazer dest(l. tribuna. accusações injustas, 
quer á administrNção da casa -de caridade, quer 
aos colon :s, a r~'.speito düs quaes essa adminis
tração dirige ao governo imperial reclamações, 
talvez peaido de providencias.:. ex:cepcionaes. 
Nii.o q11ero accusar injustamente, nem a um, 

O Sn.. Rt nsnoxA: -Sim ; é prec~so conhecer 
bem dos fac tos. .: · 

lustra finala. R. ALLADAREs:- .•• entendo que n Ca-
Accresc·~ que d!lS disposições testamcntar'ias mara tem o d·.~ve: patriotico de apul"ar os factos 

da. Condessa .:o Rio Novo resalta qu(3 a illu>;tre desta. natui·eza, que não podem deixar de inte
finada teve em v.i,..ta., Sr. presid ·tlte. coll car os ressal" muito à discussão do 1?rGjecto da e~tinc-
seus servidtJres sob a g-uat•da, sob a tutella ma- ção do elé!mento s~::rvil. . 
terna.! dest~ instituição religiosa, com o in- Trata-se, Sr. presidente, como eu disse á 
tuito de impedir ~ue se cnt1·eg :~sem á com- C:1m~r::,de um est~be.lecimento agrícola j:npor
pl'lta ociosidade e que viessem finalmente a tn.n 1.11mmo, dos ma1s 1mportantes do mumcipio 
succumb!r pela miseria.. da Par;,hyba do Sul, que os possue muito im-

Trata-se de um le"'ado im )Ort.antissimo a portantes. 
cs~a do caridade com o Onlls manife;;io, e p :)sso 1 O Srt. RATisnONA:-Sem.duvida. 
dizer que explicito,de protecção aos seus libel"
tos, de c11jo trab:dho a finaJa tirou a riqueza 
qu possma.. 

V õ-se, Sl'. pre~idente, das dis11o~ições testa· 
men t~rias da Condessa do Rio ~ovo que e lia teve 

ba do Snl um verdadeiro protector aos s us ser,;. 
vidorcs. No emtanto, Sr. presidento, como 
acabei de expot· á Ca.mara, li no ~:cpediente da 
ad.uinistr •ção da tJrovincia do Rio de Janeit·o 
reclamações da ad:ninistração contra estr~s ho
mens e a conseqnente o1·dem de pl'ocedimento 
de car-acter criminal. A administt•ação da pro
vi.ncia do Rio de .Janeiro ordenou á autoridade 
pol!c~al do logar que procedesse '" inque1·ito . . 

Cumpre. poi·tanto, senhores. que a Camara, 
que se ncha a braços com a reforma mais im
porta.nte de que possn.nios cogita.t· nC' momento, 
a re orma o tra ):l. 10 I:Gt'Vl , para. Set" su s l
tu ido w~lo t1·a.b:Llho livre, CU:IIpre que a Ca.ma-
1'3. dirija a sua ::tttenção patriotica para assum
})tos testa. n:üu1·~zu, que não podern d~>i:s:ar de 
intere;:;::.:ar müito :i disCLti'S~o do p1·oj:~cto do 
n·overno 
:::- Síio f:~ctos, Sr. presidl3nLe, qne prl)cis:un set· 
ex:tmin,1dOi 1)ara que a Camara verifique si da. 
parte dos libertos ha um prucedilllcnto menos 
reg!tbr, ou mesmo c1·iminoso; f;i estes ho
men~. ap •zar de mn.r.iros na pr·oclucç:io do um 

-estahelecimento a.t:"ricola. verdacloira.mentc im
portant~ . mostr·.1·m·s~ inimi;.ros da ordem. 
avesqos ao Lrab:Llho ; e si, P'll'tanto, o g'O\'t:l1'llO, 
ÚiiO Vai a.t1•:is do ÍmpossiYCJ, lJU!llldO SUppÜG 01'
ga.tllS:lr o trabalho pela m:meirfl por que se acha 
cons' o-nn.do no )rojecto. 

Cnmpt·e tambcm tl.YerJguar,pot·que os po leres 
publ i c1>~ dwem protec~~n:o a todos c especial
mente ans mais fl·acos, e estE.s libet·tos c-:tão 
nesta categoria até em face da. lngislação 
civil'3 penal, si os direitos do.::; libertos e::;tão 
~enio rPspeitndos; on, S r. pre;;idente. si ba 
desa~ertos na :uhninistração do estab··Ieci
mento. a que me refiro, desacertos ~'fne pt·ovo
qu em manif·"staçÕ"S menos ot·deiras. porven tu t•a 
de caracter s')dicioso, pm· pa.rt"' d..,s colonos. 

As versões, Sr • . vre~identc. na Pa.rahybfl. dtl 

Sul, onde re~i.lo, são contradictot•ias ; c eu nã•J 
v. fi[ . -4 

O Sn. VALLAD.U1.Es:-E1;ses libertos receberam . . 

O Sa. R..t TISBO~A : -O governo não poderá 
lançar mão senão de medidas que estejam dentro 
d:t lei. 

O Srt. V.u.LAD.tRES : -Parece-me, Sr . presi
dente, quo ao governo falta inteiramente com
petencia p 11·a tomar provi.:loncias, antes que o 
poder ,jn.liciario se manifesto, em reLlção 
1L1 ucUes homens ••. 

O Sn. RATISBOXA :-Apoiado. Cumpre-lhe 
apenas apoiar a. acção do poder judiciario. 

O Sn .• \'ALLAD.I.nEs:- ... salvos o;>; casos ex
c~pcionacs de insurreição ou sedição, nos 
tjiH\.CS o governo dt~ver·a tomar, em relaçü:o aos 
colonos, as mesmas providencias, que dcvGria 
t11U1:l.r Cllt rcla\ão a. qualque1· outro ~rupo da 
popu açao, q11e se mo~ rasse se tc1oso . .. • es 
est:io sob o 1·egimen do direito commum. 

E' cet·to, Sr. presidente, que, segundo o tes
tamónto da condessa do Rio Novo, a população 
liberta naquelles estabelecimentos está sob a. 
protecção do lJresidcnte da Camara Municipal e 
do jui:t. ele direito d·t comarca, ao~ quaes assisto 
o direito de tomar conta::: à administt·ação da 
c.sa d'1 Caridade da. Par~hyba do Sul; e as 
comminaçõe!;õ, as penalidade;:; con<>ignadas 
n0 testa111ento ern r elação aos'libertos. pare
ce-me, não poderão ser applicudas discripcio-
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nariamente pelo governo, e sim p,Jo poder 
judiciario, dPba.ixo de cuja protecç5o a condes-=:~. 
collocou s.quelles hon'lens e lambem os colloca 
a. legislação geral do paiz. · 

Elles estão debaixo àa protecçiio da legisla
ção or lhanolo""ica.; e, Sr. presidente, a pena-
!idade que neste momento me occorre, a. 
expulsão dos colonos. parece-me não poderú ser 
descr_ipcionariamente a.pplicada I?P-~O go~ern~ 

- ' porventura. nessa reclamação incluir-se o po-
dido de tal providencia. 

Penso prestar serviço ao governo, desper~ 
tando sua attenção sobt·e tão momentoso as
sumpto. Além disso, de._•,jo conhecer o fac o 
para que possa formar o meu juizo, bem como 
a Camara.. 

O assun:pto é (~a maior gravidad~, ~a maior 
\" 

estas considerações, e passo--a ler o r~queri
mento para. o qual espero que a Camara não me 
recusará o seu voto. I Lê): 

E jã que me acho na tribuna, Sr. presidente, 
aproveito-me do ensejJ pa1·a ainda uma vez 
sCJlicitar a benevohmt:ia da Camn.ra. pat·a outro 
pc 1 o, em que espero merecer a gi·:~ça 
attendido. 

Tenho sido honrado pela Camara, elegendo
me para. o logar de 2° secretal'io em quatro 
eleições consecut vas. sendo esta :1. quint.a. 
Depois do todas ella~, tenho pedido e in:-;isti.do 
com a Camara. pela minha exoneração Je se
melhante cargo . .:\.llcguei motivos de moles tia. 
q~e subsist•~m~ e agora al~ego ai ?d.a. mais iwpe-

licença do e~tylo._ E" por todas· esta~ razõ --s 
que espero merecer a exoneruçiio que solicito. 

Acredito mesmo q11e i~to SPJ•:i agradtn-el :L 
algun~ dos Srs. dr:lputado.;, C'specLlmenta ao 
nobre dep:tLado por Pomambuco ... 

O Srt. Jo.o:É ~L\nu~~o : -Não ó ngr:~.da\'el: 
conc,~do, porque V. Ex. diz quo ó precnrio o 
seu estn.do de saude. 

O Sn. \".ut .. ~DARF.s ••• que j:i. mo cün.,ido
rou phy~icaruent~ irnpo!õsibilit:ldo. e, portanto,ó 
parn. generosidade do nobr•' d1~ 1'utado por Per
n~unbuco quo appello, Sr. pt•e .. idcnt·~ • .., <'stou 
certo ue que votará pelo meu pediu'J do exono-
raçã~. · 

nl :1 e tlido à amara o edido do ex n ra~ã 

O Sr. ~-alladaJ. .. es(pcl~ o;·dcm):-Sr 
presidente,insisto no meu pediclo de exoneração. 
Já declarei á Camara que tenho imp0dimento 
effectivo e por isso peço novamente a V. Ex. 
que consulte a ca:.;a . 

Consultada a Ga.ma.ra, conc~de a exon~ração 
pedida. 

E' enviado :i mesa, lido, apoiado e . adiada a 
dis~ussão, por ter pedido a pal~,vr:l. o Sr. José 
~Iarianno, o 2eg-uinte 

Requerimento 

Requeiro que, pelo Ministerio da Justiça, se 
informe : 

~ . 
2° Que, pelo mesmo ministerio, se requisitem 

informações do juiz de dir. ito d l comarca da 
Parahyba do Sul sobre o estado daquelb. colo
nia, declarando o quantu~n de sua actua.l pro
ducyão de café, tendo em vista a média. dos tres 
ultimas annos de trabalho liHe no dito estabe
l~cimento. 

~' Informação sobre o quantum. da produc
ção ·!e café nos tres ultimas anRos de tra.l>alho 

' 1::1 

alguma provid;~ncia a. bem dos intel'esses da. 
mi11h ( proviucia, e, como tenho a satisfação de 
ver pr~'sente o nobre ministro da agricul
tura, estou cGrto 11 uo S. Ex. não se recus~lrú 
a 1n·estar as infornw.ções que solicito, não 
por me1•a curiosidade, mas por intere~se 
geral. 

Ha muitos annos que a proviucia de Sergipe 
trabalha ~ara ter UUla estrad<L de fe:ro. _Não 

~ ' 
entt·etauto, de\•o diz~r que ha dons annos 
mais ou m P::lcls :1. provincia celebrou um con-

. · ;- .. · J · L"ma 
o tr;1nsferiu a uma companhia, a Se;·gipe 
Rttil·u:ay, · p u·a coustruir uma. estradll. de 
Aracajú a. .:--imão Dias. Tanta era a utilid::tde 
da construcção des:;a. cstrad:l, que o 11aria
mento voto11 utna lei :~utorizando garantia 
..te juro p 11':\. olla. Surgiram, porém, difficul
darlos por parte do governo geral. A com
pauhi t mandou proco~tm· n.os estudJ.s por 
urun. COlllmissào sua, o governo fez acomp:L
nhnr cs-;a commi::~são l)Or um fiscal de sua 
confiança, o engenheiro Paes Leme. 

Ou por · faltas commettida.s pelo cngénhoiro. 
fiscal. ou pela commissiio, o ce1·to é que a quan
tia orçada.. p~u·a a. construcção da estt·a:la, foi 
considt!rada exagerada pelo ?\Iinisterio da Agr·i-
cultura. 

A companhia entendeu que, pat•a. ter ga.ran:
tia 1lu juros, en preciso fazer noV'o ~ estlldos, e 
então não orçou mais em 10.000:000$. como da. 
primeir<~ vez, os trabalhos para a construcção 
da estrada, e sim em 10 mil e t a ntos contos. 

E' sobN este orçamento que eu desejo cha
mar a altenç:'io do nobre mini stro da agricul
tura. Seguudo sou informad~', acham-se su
jeitos .s. despacho do honrAo mi nist,·o os estudos 
feitos ultimnmente pela commissão particular 
dn cowpanhia, orçando a construcção om iO 
mil e tantos contos. 
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Devo eu perguntar. ao nobre ministro~ pnra. 
que S.· Ex~ me esclareça, si está disposto a 
aceitar esses e~t.udos ou a repellir inteira
mente, e assim d··negar a garantia de juros. · 

'Não posso exigir que S. Ex. me diga. si aceita 
ou n~o os estudos como estão formulados, por-
que IS'lO serza m rserzçao. 

S. Ex. ha de apr·eciar os estudos, e depois do 
seu ?s:ame ? q 11:c darâ a ~U:l opi?ião. . o. r! u.e 

dar Ún; indeforlrlo que implírJ~o a não con·~essão 
da. garantia da juros ou Sl pret~nde fazer mo
dificar o orçamento, caso julgue es~a quantia 
exagerada. 
- ·Isto é que eu de~ejo saher de S. Ex. • 

E'pero qu'~ o nobro ministro, pele facto dG 
julgar os calculos ••xagerados. não recus:::.rá in
teiramente, a~~ uma vez o favor que a. provin
~ia de Ser_g-1 pe pele; isto. é, a. garantia de 

mGnto. Tenho motivos_para inquil"it· ole S. Ex. 
isto, porque, pr"'ten ien lo-se inaugurar ostra
balhos da estl'ada_de Arac;• 'li. a Simão Dia!=:, o 
governo, so consu ta o pres1 ente a provtn
cia, telegraphou a este dizendo que não assis
tisse á. inaugaraçã~ das obr:~s, inauguração 

1:> 

Não sei que vantagem ou desvantagem podia 
rcsaltn.r do facto ·le o presidente da provincia 
assistir a essa inaua-uração; was o certo é 
que o presidente da provinda indefnri:t a pe
tição da companhia., :na. qu:1l e;:ta pedia que s~ 
marcasse dia e hora p'lra a inanguração dos 
trabalhos. Si S. Ex. assim procedeu dá a en
tendBr que tem muito pouca vontade que se 
construa a estrada. : 

Simão Dias. S. 'Ex., aind~ ha pouco tct~1po •3 

em r~laçiio :i. estrada do Cncequi a Un
gu·1yana. nn provinda rlo Rio G:-ancl~ do 
Sul~ que e.,-t:i. nas mnsmas ~oudições tesb 
ria província d11 Set·~,dpe. não proc •den d" 
modo a de urna voz matar as aspirações 
áq 11 r> !la e ~trada. 

Fizer:tr11-se muito::: orçamentos pr11'a s ·~ obtct• 
a garantia de juros. 0t'Ç • mcn i o-: uns exa!!e
rados, todos inaceitt\\'CIS pot· p:me do go
verno. 

Mns o nobre túinistt·o não indeferitl de uma 
vez esses estados. ~lljoitou-os :10 c-tudo rln ~'a 
secretaria, e, :i vista de nma comp:"lsi ç iio ~no 
tives~e c?~ a companhia, é que dcli~lP.;aria 

caso não acl~ite os estndos que o~Lão snl>met
tidos a s~u de<:;p:tcho. E' possivel qnc sejam ti
dos po1· exa;;et·a•los os estud s a que Procedeu 
a commissão da comp:;nhia da e-;traul'l. dn fel"ro 
de Arac~1.jú !L Si mão Dias ; mas o nobre mi
nistro e bahiano, c isto quer dizer que deve 
tt·ntar m.uito bem a provincia de Sergipe, por
que é della quo a Bahia aufere as maiores 
va.ntagens, e quanto mais prosp0-r•a estiver a 
minha provinr.ia m~is enriq uel!erã a sua vi
sinh~. E si assim não proceder dará logar a quo 
se diga que a Bahia quer ter somente os htCl'OS 

e não prestar attenção a sua. viamha porque é 
menor. 

O Sn.. SOAREs: - Mas V. Ex. tem duvila 
nisto'! 

. O Sn. ÜLYliPIO C~:II~os:-Tenho algun:a da-

Rocha, que tambem é bahia.no, não pL"ócedeu 
bem em rcbção a esta e);trada. 

.A a.n :a r·· • • • 
tu·los, pt·opoz-se a mandar uma segunda. com
missão para proceder a novos estudos, fazendo 
ella as despezas ou por outra o governo propez 
e a companhia aceito11 e:..;te alvitre; mas o uobro 
cx-minisLro da agricultura apre..,.entou uma 
dausula impo;.sivel-que si dentro de s·-is me
zes nã•) fosse concedida a g-arantia de .jur•üs, os 
estudos seriam entregu,·a a companhia como seu 
trabalho particular, fic:Lndo o governo cxone
radode ual u~r ob:-ia-a ão. 

O Sn.. CARNEIRo n..\. RocHA:- Nome-ei a com
misoão pedida pela companhia e estabel·~ci·uma 
clausula ue entendi conveniente aos inte-
resses do Estado. 

O Sn. OLntPro C.nrPos:- O ministro po
deria or esse modo não resolver a uestão den-
tro do~ ~eis ml':\ze:- e matal-~p:.:!lo tempo, como 
parecm ser a sua mtenção. 

Para mostrar que a provincia de Se",Zipn não 
tem tidn do governo g·~ral a attenção que meNco, 
basta referir que todos os portos desde aqui Hté 
ao Am::zona:; são frequ•!ntados pelos vapores da 
Companhia de Navegação Brazileira. except~ 
o porto de Aracajú, capital da provincia de 
Sergipe, quando a barra póde ser demandada 
sem erigo. Ella mede actualmente .:ie 20 a 22 
pa mos e profundida·ie ; os vapores poderão 
entrar e Stlbir· na me,.ma maré, c, q nando não 
p~1dessem, ficariam fôra da barra sem inconvo-

o , ~ l' 
viço importante. facilitando as communicações 
da Côrte com aquella. provincin. 

Por motivo~ que eu descor1hcço, talvez por 
tratar-e~ de uma pl"o·:incL\ po JUOna c q ufl não 
t ·m tan·1 ri'lpresentação qn" S ''~ imp ,nh , pelo 

umero tL consider•a.r;ão do governo, ó cet·to que 
a provi nciu. n:icJ t•>rn ti I"U lo t• •s 1 taci.o a.lg\l m de 
s :1n.-. re··l tlla~~ÜP.~. e, p·~lo pr·oecdímenlo il ~) 11obr·e 
ministro Ó:\. agt•icullul"n, jHL''"'~A qttr• n c-trada 
de fer•r·o, cni'~s trabalhos l'ot·nm in:1.ugnr,\ tos, 
niio A !t·~\. le\'~dn. a t>tl'etto. 

Peço ao nobt•o ministl"o infot·mnçõ,•s quo us
~e ·..:-ut•c.n ~i minha prO\•inci:, alg·tHlll\ csper:mç·~ 
de obtor o melhor:Lmcnto quo h:l. tantos annos 
alml)j:~.. (t.ftt :lo bem.) 

P0ço a palavra. 

O Sa. PnESrDENTE declara que estão esgo
tado:-~ os primeiros 3/4 de hora. 

O Sa. So.~RES requer cinco minutos de ur• .. 
gencia para qtle o nobre ministro pos~a' res· 
ponder. 

E' approvado o requet•imcnto. 

O Sr. ~.J:ouru, (minist1·o da agl·icultH· 
J'a) louva muito o nobre deputado por Sergipe o 
interess0 quê mostra pelos negocios de sua pro" 
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vincia, c aproveita a occasião para declarar a ] pal:lvras cnergicas, quo mais de uma Ye_z estr~
S. E:s:. _quo todos os b_ahian(Js desoj~m muito a nhou 1:a cadei:a presid~ncial, ~ão _a ex;stencta 
prosperidade de Serg1pe. 

1 

do magv;trado 1mp:lrc:al, suv·r1or as lutas, tuas 
Quanto á estrada de ferro, a que se J~cfcriu a cxi~tcnc ia do político identificado com a causa 

o nobre deputado, db: o oi'ador que üs pt·imei- do seu pari ido~ · 
ros estudo;; não foram. como S. Ex . o declarou. 
ace1tos pe o nnnistro, por e-:s:agcrados. A com
panhia fez um estudo p:n·a construcç:1o:de via 
ferre:t em Se1·gipe ~o.bre preços nunca. \'~::_to;;.:. o 

blica. 
Posteriormente l'Cquereu para proceder a 

novos estudo~, c as'-Ím o fez. 
O orador não aceita estes tt·abalho;: , nem para 

base de uma ·estrada fu iura. O g•werno, pois, 
não mandou proceder a e.;;tudos lJOr engenhei
ros seus. 

Respondendo á parte em que o noure deJ)U
t~do refere-se á inauguração 171 timamen te fei ttJ, 

Inaugurou-n, porém, pot· sua conta o risc,), 
porque o orador não dará g~rantia para os 
estudos feitos. 

(O S;·. p1·esiden te co ;wida o S ;·. dC(JUtn.do 
Be.:;amat, na qualidade de SI'J;plentc, a or.:ct~
lxo· o loga1· ele 4' secretm·io .) 

PRlMElRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

, ' ~ I .t. -

ciação das dispo:;i.ções do art. 2" e c:;pecial -
mentedo substitutivo que a commis::;ão oilereceu 
ao inichw-;;e esta. di~cussão, valcn·Jo-se lll8Smo 
d.:~. natu1·eza do debate em qun e,;ti cncabcç ·da 
uma questão de confi:HI<;-:1. poiitic:~, !c:u neccs
sid:lde d•.! liquidat· desde já um oonto de !!r:Jnr!c 
alcance político e qne nã'o dc•.r.~ ·mai~ s·.~r~lomo
rado. Rcfet·e-sr~ ::i fónna por •1ue hont0m r··:Hl
zou-sc 111~ .-Ln. cas:t a elei~iio d ~~ presiclcn te (h 
C:un:11·a. Atlin ua. que. na>~ con ,.. ideraç0 :s qne a 
r.::spo: to expend·•rá , por fói'lll• al;;uwa actnar:i 
em sc11 espi1·it•) o 1 •• enor sn11tim•·uto de ho· ti li
<iarle ou tio desejo rl • d minn r o prcs:igio o 
imt ·ortnnci:t <lo c:u·g-o confiado :l•i Sr. !ll''~si
,] on te. 

O oradot· decb .r.1 que ,Jc bo:1. Yon1 :1 t:1o ac•' i-
ou o nom~ · ! ...,. :.x .• 11U::n o 0 1 J .. wiJr· ·do 
pa~:t cst.e posto, e aceitott-o pot·quc c:;re noll!e 
s : gn ific~n·a nesra ca'-a uma rru · ri~~::io perrnanenro 
de Qé!UiCação :i. c:Wl'a l rberal, sernpie <J:.le esta 
causa. e;• t•1va em jogo. S. Ex. leve então a for
tuna de teunir os vot:ls da maioria liberal 
p ~esenl0, o qne acon teeeu ig-ualmt'nt.e q uandu 
reprodu;.:iu-s•! <~- mesma cl•3ic;:'io ao i niciar-~e o 
segundo me ;.: de sf!s~iio. POi·q no h (,llt•!rtJ, pcr
g11nta o orador· ,e';ta mutaçiio,esta conu·a-mai·~· h a 

.. da opposi~.ão consfJ t·vadora, yue mais de U t11 a 

vez lançou mão conh•a o honrado presidente de 

gumes; a minha pergunta póde ser feita. aos 
senhores: porque retiraram os votos ao Sr. •:on
selheiro Doria. A·wimlos e ;dlo a Joiudos-

O Stt •• JosJ( nL~RIA::soxo:-o.~ ult.imos acon
lecimcntos justificam :t nossa a ttitud c. 

(lia out;·os a.pàrtes c o S1·. p1·esidcnte ,·e
clama attrmçcio.) 

O Sn. CAxomo DE ÜLIYEliU. di~ qu~ o acci
deute poliLieo, aqui hontcm occorrido, su1·gin ;o 
depois da apresentação da emend;L substi
tuitiv:J.~ vindo posteriormente ~ís decl:trações 
continuas do Sr. presidente do conselho, 
(e que nao presclll 1u a mtervenço.o o par
tido conservado!' . na elabor:,ção da. refol'ma 
do elemento sen·il, significa de um lado, 

para realizar e:-: ta rel'orm:1., e, de outro lado que 
o nobre presidente do consr-> lho na politicn. 
inici~c!a em rcla ~:1o a est~ t tu•stã•), não )odondo 
contar exclusiv:irneute par;\ lc\·at-a a effeito 
com as for.;.as libet·ae:,; cohe.sas ... 

O Sn. V,\.LI..\.D.\.ltES:-Ncm ministerio algum 
ainda pôde. 

() Sa. ZA:'IIA :-O mesmo aconteceu com o 
ministerio passado. 

O Sr:. . CANDIDO DE OuvEm.\ .. . p1·eeisa, não 
di r:i. o oradot· t1·ansigir, mas aceitar idéa <::, 

ue tornem mais fol'' e o nucleo o osicionist3-
qne hoj e se eafilei;·a em tol'llo de S. Ex. 
( .:l]Joi ml-u d a Sr • .:.1Iac-Dou:clt .) 

.A nol;re on osi :ão conservadora dizia ar ui 
a poucos dias e ain:i:1. o l'epetiLI no Senado um 

de ::eu.; coripheus, o nob1·c senador pelo Pa.
ranà : ~<Acompanharemos o gabinete n::>. vo
tut,;1i.o ci:L rc-fo rrua ser\'il. )> 

E~ta ch.·da raçãc~ rorém ~ \'a i prodL:zi udo os 
S '" Ui c•H't.:itl•S. pOt'Ll ue n;~ política a lu:;ic:1. 
t<: w l>em é fo1·ç:a.d;L: os nob1·.~ s depu ta dos con
s~rv:: dorr;s ,.êlll-se hoje ob1·igados a vota r poii
ttcarocn lc com o g overno, purt1ue de outra 
nu.neJ.r.t não poderiatu taautot· a altitude •tttC 
pr-·Lellll·•lll t··1· 11;•. C~ll1Jar:.~ , i·to é, voLar eotu o 
governo :-: Ólll rmt.c ll :t t!tl eS; à o do elem,.nto 
ser·vil. 1.\1Joirufos. ) E'. n:~ histori ;~ c:os p:.t·tidos 
con~tit< : cwua,~s, sLIJI'Ct•tdo nn. sna nltima 
ph :L~C, um: f:tclo nove,, C!'pccial, que d0\' 0 ~"r 
t•emr:mot·a do. (.·lJh Í•: •Ir: .~ c nri O apotwlos) 

. _ l' H ~ "'•I.- se 11/ U ~ l : · s t:p(lrt•·s, 'J !'C inlcrrom
jJ iJ u : u o ; ·~.u lo ,·, l) t!C .~~~ • .ta - :'c:. lc:n•lo o Sr. J>,·,!
s i rl c; rl rJ Jll'r! id ·, por tlif(.:re ll lCs ,e ~c.s r1 í'C ,,t;r.~
beleci,;!ento da o;·dem. ) 

O Sn. Pm~swis~Tl~ : - P eço :1 0 nobre dcnll-
tado li u c se CIJnserve do pó na t ·ibu nn. . • 

_o S_R. 0.\.Norno m; OLiv:crr:..\ l'I'Sponde que 
nau pod ·~ 1allar com tantas :nterr upções . 

O Sn.. i'Ia :::; rDE:->TC : - E:;:tou er:npregando 
esfoi·,:os, cc.ruo o uobre depntàdo v?! , para re
stabelecr?l'·~e o sil·::ncio. 
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O Sr... CxNDlDO m~ ÜLl nma reconhe·.~e e 
agradece muito aS. Ex. 

O Sa. PRESIDENTE : - P:~ço mai-. uma vez 
ao-. Srs. deputados 11uc n:io Íliter-ro:.mpam o or;;
dor, ao qual convido a COI!tinu :r o seu di-;cur."o· 

e por outr·o lado jusrifica a convieção de que 
o orador e 8~,1Js l':l.wi:;os não estão contentes CJm 

o projcct'J do governo. 

(0 Sr. 1' -vice-pi·esir!ente occup(~ a coJtei:··c~ 
da p;·esidc,,cia.) 

a 
tentr•s com o pro}~do do goveruo, ~obretudo 
por·c1ue a üppos ção con"er-vadora está satis-

• I!.~ • • • 

COW <•s.,;e pi"Ojecto. po1·q U•), Clltbora. não tenha 
caract•;r par·tidario. d':Vo marcar a ltnha d!vi~ 
s•;ria dos ilons ]:Jar·Li los. e não é ju,;:to que, 
q::ando governa a i.le~ liber:.tl, passe liill pro~ 
.Jecto dessa n;,tur.•za com o enthus a,;:mo c ap· 
plauso da o;•prJsiçào. ?\Ias <!!:<SC: entbusias1110 as
t.:C'lden L8 da npposição conservadora pelo mi
ui:"t~ri. , jus_dfic:.-se p ·rf•ilar~r~ntc:: é por·que, 
.• e dia ~lll dla. a no· .. rr~ orpr)•Jção abt·e brecha. 
nas idéas ld)c:-ar·s do : rc• ·e to · ~ or•. ue ou 
lr .nsac<.~ão, ou conee,são, ou reconhecuu~nto 
1la. bon Jade rla. emRn.Ja. foml1:lada. P'·la coru
r:.i<:sio. ?u siwplesm'~r.:te a.;;;.;ignuda pelo Sr . 

• · )jút os·) 

O Sr. Z.\.:\JA :- Onde é fedda ahi a idén. -
libet-a.l ·~ 

niio cogitava da reforma :;ervil; t;n.tanJo-se de O Sn..C.\:\DlDO DE ÜL~VEIR.\ mostrr.rã ao nob:·c . 
. refom1a política. Sliccc lium-s~ os mini;;:ter:0;:; d0put;;uo. Q•Jando. surg·~ u1na emenda, é bom 

e par:1 tudo.; el!es, sempr··~ compucb e unida. a à~'0 1 11P~~nlwr o histo:-ico ào seu apparecimento, 
oppoi:ição consenudora !SÓ teve votos de descon- p:• ra se ruosr.rar como todds os f •dos ~e enca
fianç·t no di·t em que ellrs eraru provoca 105• .eiam. pnra se cbega.:· :-.o resultudo da votação 

Assim ta.mbem quan:lo 0 nobl·e pr·esideute do projecto sob os moldes cons•·rvadores. 
do conselho aqlli aprês··nlou-!':e co:n o sou pro- O Si·. pr•~:;idc ... te ha de lenibr·~tr-se de que, 
gramma, quando vc•iu dizer que tr·atal'ia de qnan .lo se enun··la\·a. o illitst:·e repres··ntante 
realizar uma l'efot·ma qu•l tive~se por fim aprB:'- da opposiçào cons~~t·varlo!·a, que, pelo talent·• e 

.:- c:: • 1 ndla. tcro Jugitr <listm;; to. o Sr. Fra.ncú:co 
eervil, a nol)rc oppo·:içiio,-:,in la então ca.pita- e Izario, S. '~. ·c <~ruu Cl'le negava. srlu 
11 eada pelo nob:-e deput~do pelo H o di,;tric:o do voto aos ad licion(),es fJedi.lGs p:.~.ra se apressai." 
Hio de J:Jnciro... ~' •· maucipaç;io, por,JUC ent"nd~l!l. li.U~ o paiz dis-

O Sr... :1\hc-DowELL:-Ai::cb. ho,jc. re,;;oh•er-so o g1·andc pl·oblcu.a por'ou;r~ forwa. 
O S!: . · C.\:\DIDO nE ÜUi"JWU. ouscrva q no Até então, -o iilnstt·c ch0fe do gabineto tiniu:. 

hoje n~o é rn~is. lll:ts ucssa o~casiãn 1'l'a ~api_- d•'i:s;.~. :o CO!l!pl"t'llllCnlc aberl:>s todos ~·s iélo:as 
1<ll1 adt~ .J'-:llo Jllust~·c dcpubdo pr•l•J 1Jo rh-trt- d~ ~en proj_r,do: ate então,~- Ex. declarava quG 
clu do [\.~n dl3 .bnetr.,! c. :':tn.!ou cot~ p:<b\' l"as em u1ria quí ·.~tán cotuo <~st:1, que a C<: mara ::.ur
s~mpathtca> c_om :1. att~~u.do d:1 ~m11 ~u.t!c, Ill<':!) 1 giu, :.poz um, dis·oluç<io. o go\'nrno não ~·odia 
u:w da sohd::!fll~dad·~. po1li.L~a o ga Ltnoi c q ne I pí' · teu .:ler outra c r: usa 'e11ão a ~urar o voto na
Vlnha com p!ano snast Idcutt;.·o ao do !:iC t nnt~:- dona: para converter o r)l'oj•~c to em le1. Foi 
ces~or · cl1J'~ 1· cs · l_ • • • . • 1 e- ta de ·L! t'!.<;:in 'l uc troux.o para o gabi neto o 
_N~~ •otaço s mul!st ··I'WCS ::t llln ·' I.!"C ~ppnsl-1 voto d•J noi) l"e depntadn 111·lu ;) · distt·icto de 

çao nuu~a coll<tborer:J c9ru o t:.al' Ltdl1 l;b,.l·a_l. :.\linm; e lli·IÍ rn~ o•ttros. E--,:·: d··claraç:Io, pot•úrn, 
pnr·;JI_I'! Crh co.upt•t:hcn·h·, (j 11'' e tltlH vo:.,. ~,~ · .t) I do n b;-c ,·ll'C~ i·ll'nto do (:on,.•·lho foi !JIOdifit•:Jda 
I•OliL.IC:1. 3lJU~1!:~ (~C q• :C d,•pr.'ll c C··llo..::tl' .na r.l roi:S do .i:t'lll'SO do uo!.>ro deputado pe:o ;:)·' 
ea •Clr:t pr•1'!ncncral o rep esentantc ;;en•tliH• d:í;.r.ri~lo) rio l·~io rio .lan ir·o. f~::. G•rn:;ra. d •~v;: 
d:-. waiol'ia. (:tJI"If"~''..,·' l :·mhl· r-so. de ~[IH~, :l!Jüna:-; iui.~i;;d ... a 2:~. cliscus-

Entr·ct:mlo, com sorprczn "XIJ·acr : in:lri~t ..• :oii"'·' S!·. JI'I~ Si :ente .lu cousolho dedaro 1 cu· se 
O Sn V.\J.L,\DAI'l. Es :-llo oros • . iilu;h>.m a.1u :· ll• ·S q .c supptnhntn •JllC o gn-

0 SR C.\:\n 00 1n : Ol.lYEI!U... d~ dor:,sa, v~ ruo nii~l tinh~~ i _:c :.~ tt::i=-O[Jt.tclns c definidr.s 
nãü •.. ~~·c,crlt'iatnn~.h011L•·m ltllla g"l':tml f:u·ça j ern l"<:l :u;no ao. proJ ·ct') , 
00 p:.trl.ldo f'11Usei"V::t10i' dústrtl':tl'-50 '' (~!IIIC ll-, 0 llllht•e lntn Sli'O tl ·'CJ:ll'011 qne par:1. cJlO 
LJ':ll' s~us voto,.: no nom·· do ~r. pt•esidente cb havia. i.1u•~stõos eapiL es, ponlo;; vita<•s cuja 
C~un:: r", da n lo-ll10. a:;,im u. votai,~tio •.splca- jreje 1,: •v !·~i:~ co1z!wissã•) import:1.\"11 a :su~ reti
d!da e e:'piln osa. qtlC lhe coube. (lpowdos e · r d:~ cio nllntsrei'IO; e cornp,mdr:.n.Jo c~:~t·~:': j)On

(l.,.,a,·tell.) I tos, rli.::se •jllC todo o s u p1·oj eto g:;ynwa en1 

Estn fac to, corno d ss", !em oyr:•nrle alcl'lll · ~~ d11ni'. ·~h o~:~ "S~et.J : ·ine~, s .. bre os qua ' S nrio PI"a 

Jc docla~ar ao pa ·z ~uo o ··art11h c"n en·ad"l" 1 P"ssivd lr:J uSl!;H'_: a . dt:[>'"CC a\~rlo do valor do 
al;re 11 ao da ucca:•lao l, u~ lh0 m·a •. t:.d<• pat·a 1 <3scr.t v o e :J. c1·e:":ao Cie llllpo~Los para a or.!·a
subir no pudor nntes da renli2ação da re:fol'ru:1.1 1 nizaçtto do trabalno ,· E:Sta decbraçào1 este en· 
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cerramP.nto da questão, !'ste levantam~nto do 
queslõ~s de gahin~te, em pontos que eram con
sid•.·rados abertos, devia produzir as suas con-
sequenç_ias nat.uraes. . 

A nobre opposiçiio, que sab1a bem a grave 
) ·lirJ d ~ a !< m a l · -

parl:imentare;; d·tndo impo-tos quando não são 
reclamados ou r111ando n::io estiro convencida~ da 
nccessi:Iade delle~. a n••i•re opposi<,.0o cotllo 
que se re ra i ; ouv' ur s • ias anci a c ~ 
par~da que a slla posição 00 parl:Lment.o t(!ria 
de mudar-se na votação do art. 2°. Eis, porém. 
continúa. ú orador. que surge na tribuna n il
lustre repi"e~cntante Ja província r!e S. Pa11lo, 
levantado lcarlu (ln seu p·• rtid<~, pela abdicação 
impost:-. ao sflu legitimo chef ·• o nobre l1P.pn
tado pelo Rio c1'3 Jan•üro. (.:.V•ío a1wiados da 
baí1cada con8er~:adoi·a : a;Jai·tcs, ln·ote:>tos c 
reclam·· çõe.~ .) 

t o a., .• 
que não se devia gastat• dinheiro co._-n a immi
gração~ PSta emenda apparece depots da asse-
• - - • I 

em mate ria de coloni;::ação, a poli tica :\ seguii·
se ainda era a do sP.u companheiro de minis
teria o Sr. Buàrque d~ r-.h:.ct:ld; ·~·ta erncn<ia 
apparece drpoi,:; da d·~clarac,'..1:o Jo nobre prc'-'i
dente do C·?nselho, de qu~ considerav:1 a m:ds 
lJella. parte da sua obra nqurlb que tinha por 
fim favorecer a lavoura c~w a concessão de ti 
tu lo;: nfl!:!'ociavt: ' s e por r. n to con ,-c:·ti \'e i-: em 
dinheiro; e!;t·• emcn-Jn. apparece m•IIilando. de 
um h.do. a parte mais b ·lla tlo p1·oj"cto. e de 
ontrn la lo. fazendo um contra~t11 completo corn a 
pol :tica inaug-urada na. Camara. pelo g;Lbinet ·, 
desdr> os primeiros dias de sua administr·ação, 
a politic:-1 negativa em r~bção <i. colunizaçào e 
à immigrar;iio. 

0 ft11C CJilCI' dizer istO '~ Quer:- d~zcr ftllC O ga-
• (I • 

d~via npohr-se do prnferflncia, poro:[U':! roprc
~er.t3.Va no poder a idô:t libernl victorio c;;a nas 
ut•naf", o g·dJi nete te,·e necessidade. niio de 
enlrar er11 accôrdo 1~ra ~stabelecer um morfus 
'tJicc;2di, Í;tz justiça ao nobre pre::idnntc d11 
conselho • reconhecendo a sua isenção pelo 
poder. mas teve necPssidade, para realizar wua 
idé·• capa~ d ·• dar gloria ao seu anto1·, de 
ceder exactamentq naquilln que r~put:wa im
portante e de cnntr:dizer-se com os primeiros 
actos de sua vida minist·•rial, porque o n•·bre 
minist~o da agricultnra affirmiJ1.1 que r cputaYa 

dete;:;tavcl o systemr~. qua mais tarde tem de 
aer·itar. pparrcs .) 

Não dirá. que honve retractaç:1o plc~a do 
projecto de 12 de Maio; mas (>SS'-1. limitação 
Úí" idéas cardeaes do pro}•cto justifica ainda . . . 
tomaram nost.a Camara.. 

O ~abinete que viesse, em nome do partido 
liberal. organiza!." a reforma do clemen!o 
scr·vr .•. 

O Sr ... LACERDA \VEnxJ-:cK:- Cahiria em ~-1 
hor·ns. 

O s~. JoAQüm N,umco:- São os melhc·res. 
O Sn. C.\:iDIDO m: Or.rvErnA ... devia adhcri r:

a e5t:l. que . ..:tão nos limites que o partido liberal 
traçou para rra.lizar a r.~forma. Estee limit~'s 
cstiio symbolit.ado;; na votação dana ao gabinete 
p:-~ssado pelos 1 ibet·ae;;, em g-rande numero, . .. 

se res-

O SR. CAXDIIllO DE OLIVEIRA diz: que o go
verno f;:>i ao rncon tro cio p:•r·tido libera. I levan
t~ndo o prndão .Ja emn.ncipação, e o g~Jbinr>te 
teve as forças congr·egadas do seu partido, 
excepção de p~quena dissidencia, to a 12 votos 
então. Todos os mais li beraes. ern. numero de 
50 e tanto~ llPSta C::unara. adheriram no lro-
gramma. o gaJinete. e as urnas consultadas 
deram como resultado a apparição no pur·Ia
mento ~e ?ma gt·ande f?t·ça libe~3:I, cuja eno:·-

netc . 

O Sn. ZAlf.\ : -Note V. Ex. que não estâ 
deseoberta a opposiçã•) liberal ao nobre pre..:i
dent.e do cons~lho. Os 3q votos qu'3 teve a sua 
emnnda niio sign;ficn. sen:"i·, coh·'rc:1cia e r·cs
peiro a principios. l<'iqu.:! isto c;)nsi.~·Iulo. 

(llrt ouli'-·)s ap ·o·tes.) 

O S~:. CA:-ioro:) n..: OLI\"F.TnA pondnra qno 
os discoloa, os indisciplhn.los, os qnc se 
l•!V~~1 t.a vam c-on tr:t n. opi nh1o do p:wtido e1·nm 
a11 uellcs 12 d"rtlla l•)s da. dissi Iene ia antig~. 
que :H111i fizer • m grH•rra no gabinete I) de 
.J un llO : ist.o q ucria OÍ7.Cl' q 11~ :l rr,:;iori:l do par
tino I i hera!, n:io 11·•aiorin súrn~n te no !'lnrla.
mrmtn. mns mn.:orin. no p:1i~. adoplar:t a oliticn 
r aqnc e g-a. 111 ~ e; ·t]uor · 1ÍrJr qne o p:wtirlo 
li be ral desP.j ' ''n. qnf! a roformn. do do •mento 
~ervil se v;•sno::sc no-, moldes traçados no pro-
jecto de 1:5 de J olho. · 

O Sn. FJ.:Ltcro DO'> SANros:-V. Ex. mesmo 
não o quer hoje. 

O Sn. CANDIDO DE OLIVEIRA. reS!)Ondendo a 
e;;; te upartl'! , :diirma que a m •ior·in. d • partido 
libera l :.tenitava 3.•JUel!e proj'1Ct0. (.:-ipa;·tc .) . 0 
S;·. _ p1·esitiente r edmwr._ attença '·) 

O ora 1or diz esperar que o Sr. presidente 
lhe mu.utenha a palavra. 
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Esta politica, contintia o orador, é a. política 
da n1aioria do pa1·tido liberal, da grande maio
ria c10ste parti:lo, consignada nos comícios de 
i o de Dezembro; esta poli tica, por causas que 
agora não quer discutir, porque já pertencem á 
hísto1·ia, não encontrou apoio na maioria da. 

amr.ra. m1nts erro c un o m1a por s1 
a gra.nd•! maio:-ia do seu partido, 5/G dos seus 
rep:e~entantes__; mas a oppo.siç~o ~o~;;ervadora, 

• 
phrase do Sr. preside:nte do conselho, com os 
discolos de seu partido. d:~u batalha contra o 
gabinete, c, pelo triumpho insignificante de· 
vido ao accidente das va1as, fez com que esse 
ministerio se retirasse da direcção suprema do 
paiz. 

O orador diz que, par.• assumir a suprema 
gestão, nc!:'se momento politico de grande diffi
cul~ade, a tarefa .era realmente espinhosa e es-

O orador declara. que as;;im não póde conti
nuat· ~ pois não é possível que todo o mundo 
collabore no seu discurso. -

,, ' 
estndo maior desse partido ha muitos annos, 
considerado como o mais prestigio-o dos seus 
prohomens, o or:Ldor affirm:~. que S. E:c tinha 
diante de si o partido libc·ral. qnc queria uma 
r e: forma a. tiantada,q ue queria que se a p1·ess;1~s~ 
a sol' ção da questão do elemento servil. feita 
o mais rapidamente possível, sem dt!Sorganiza
ção do trabalho, sem perturbação do modo de 
viv~t· do paiz. 

' ~ 

forçt~.s compa· ta~ e cohesas delle, sendo uns 
i O ou 12 os indisciplinados. os discolos, os que 
rom iam c·Jm os rinci ios de cohesão do seu 
partido. 

Mas. nestas condic;:ões, o Sr. presidente do 
conselho sabia. não poder contar com maio
ria parla.mentat· r1a. Cama.ra, que nesta não 
vodia ser o continuado1· ft·anc.:o d:t politicr. in
iciada a (i de Junho, porque a colligação ti
nha-se levantado contra. elle e tinha alcançado 
maioria parln.mentar. 

Então dous eram os alvitres do S. Ex. :ou, as
sumindo a dir·~cção da. política nacional, em 
notne da mnioria do partido liberal. pedir a 
di~soluc,~ão da Camarn., que não representava as 
:-;uas idéaf';, q uc tinha como m:· ioria uma co! li
gação de dous grupos extremos ; ou pactu~1.r 
com essa opposição vencedora, transigir cotn 
rlla, acceita.r dclla cerceamentos, modific.:ações 
na r n ) litic liberal etn rela -iio ao ele-
mento servil, e apresentar um projecto que 
fosse capa.z de vencet· as resistencias, que 
soubes.:o adaptar-se ás condições, liU(! pudesse 
a.brir entrada pat·a' aquelle,.; que. levantan-

. do-se em non1•~ do supposto respeito a princí
pios a.bsolu tos, q uGriam todavia c~tminhar e 
viam-se forçados a ceder ante a. força dos acon
teeimuntos. 

Foi e:;:te o alvitre que o nobre presidente do 
con-:elho adoptou. O p:-ojecto de 12 de Maio ja 
em si é uma concessão :i oppos1ção; o projecto 
de i2 de Maio, que queria a decretação da liber-

dad9 para o s~xagenario, viu-se obrigado· a 
procilra1· o disfarce para essa mesma dBcr~tação 
de liberdade; o projecto d·3 12 de Ma.io, que 
queria realizar a emancipação impondo ao 
paiz o menor numero de onus, teve todavia de 
cede1· ante os timoratos, ante as exigendas do 
conaervator1smo, vazan o as suas 1 eas em 
puro m~lJe conservador, como foi cont'essado. 

Entr~>.tanto, ainda o disfarce n:lo foi com-
4 ;- • -

ás oxigencias da opposição conservadora. Lá 
cst·-:tva a vobção dos 5 ofo ad iiciona,...s, que. p~>.la 
inexeq uibilidade do plano da organ iza~ão do 
s ·rviço da lavoura, ia flcilitar a libertação 
numerosa da classe Jos=mai:; velhos: era uma 
ameaça para a. nobre opposição conservadora, 
que não queria esss. precipitação, que não 
qa.eria essa marcha rapid:t em tal assumpto. 
O retorço de 3.000:000s no fundo de emanei-

- • • - lO • • • 

da.quelles que tinham menor valor, se afigurava 
á nobre opposição conser\·adora uma marcha 
poJ" demais verti"'inosa, como uma libertação 
mUltO numero:;a a~ c asses serVLs. a 1 as 
o•cilla~ões, dahi o grito de alarma dado pelo 
no~n\: deput,do pelo 5 · distr.icto ~o Rio de Ja-. - . 
tribuna pelo illusu·e r(~presentante Je S. Paulo. 

.Foi necessat'io recu:.n·-s<>, e a emenda caute
losamente c•·rcea en• n.ais de mil contos o fun.Jo 
de emancipação, dbtrahindo-os <tnnualmen te 
par·a as despezas com a immigr:tção, como si 
houvesse n<'c•~!"si t:!de de, na reforma. do ele
mento set·vil, cogitar-se deste assurnvto, que 
seria melhor encabeçado no orç<'l.rnento gei."al 
do i'?perio. 

a 25.000:000$ no fim de 10 annos, quP- podia 
fazer a divida publica. augmentar-se extraordi
nariamente no fim do er·iodo da emanei a ~ão, 
essa emissão ficou reduzida, porque ella apenas 
póde ser proporcional ao juro correspondente a 
2/3 dos impostos addiciunaes. 

Isto quer dizer que houví"~ necessidade de 
diminuir a energi~ emancipadora do projecto 
para contentar a oppo-içã 1 conservadora que 
vinha ameáÇar o govel'no com a quantidade de 
seus votos : isto qn~'>r dizer que na transacção, 
concessão, o nobre pr•-·sidente do conselho mu· 
tilou_a sua obra redu;r.indo grandemente a quan
tia destinada para o fundo dG emancipação. 

E" por isso que o Ot"ador dccla: ou que esta 
emenda, si não significava uma transacção, 
traduzia-se em todo caso em uma reacção con
tra o pobre projecto do 12 de Maio. 

an.tes da emenda já. os s•:nhores e~taYam em 
opposi~ão. 

O Srt. CA:-;omo DE OLIVEIRA tt•atará. deste 
ponto . 

l\Ias, assim como o orador não podia . dar o 
seu voto ao a.t·t. 2°, como fora elaborado n11.s 
conferenciM ministeriae;;, hoje, com maioria 
de t':lZão, vê-se forç,tdo a recusar esse voto i 
emc·nda substitutiva. que tem todos os defeitos 
do art. 1°, e é uma roacção contra a. idéa eman· 
cipadora. (Apoiados e apartes.) 
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-Nega. o se~l YOlo a. toda a. mr!d:d<L gne ten.l~• <1.1 ç.ad·l por o·~lros. m.~ios, qne garanti$sem ao go
decr ·t•r in lernnizn.··ào l•l'.l'i1. se real1z ::·" crnan- v-••·no a. e:hcr.c1a d..1 :-ystewa por elle adopt·,do, 
cipaçiio. pr.rq'Je. p·•io p(tJw. d;) nobre preai~lente ist-1 é: a e:Hancipa<;ão ~út:l p"lO E:;t-~~o à c~sta 
do ~.:onselho e em f;ce.das :.:1rc:.uus~ neta:; ü:t~•n- · .. lO funlo (_le _e:nauctp:t~-:=lQ. ~ts _:J. t·:~zao do lm
cei1·as e ec .. nomi·~as io paiz. n:1v sõ e-:s:1 dec•··~· p:1sto ma1s !orte, calun lo. m~1s d11·ectamcnte 
ta .:lo do imp-1st•1 é 1nna .!e..:n-,ce.ssidade, como 'S ,f.H'' di,·er·s~., class·.ls I!Ontn.bumtes, do c U:3 o 
!-!erà urna. c:tla,oidat e p:•ra o pa. tz. -- S\":<t.-~u,a n.c.lua . 

0 Sn. ZA~L\.:- v. E:s:. dl-me licença d-~ ··O syst·"lma. era. outro, coglt:lv::t simpl•'sm~nta 
,, d:t .. mancit):tc,\:(o i custa do Estado, pr>.lo fundo faze1·-lhe um:l p~rgant1 ·~ . ~ ~ _ . 

O Sn. CAN"DlDJ DE Or.rvRilU: -Pois não. '3~>.n:'ill 0 i!Uposto: 
0 Sn. ZA:II.\:-0 sc't p1·ojedo con,ignn.\'a E' pi·ccis-J dizet· ainda que o gabinnte 6de 

ou não o p1·in~.·.ip!o da. i11demniz:1ç:i.o. cotu ·'~~:e- de .lunht) p<! litlto o imposto, toda.vi~ não f,zia. 
p<;:io ap··n:ts dos se:s:.agen:.u·[o.s ·~ (fia out,·os d ·lb qtt•J;;tão de ga:)in•lte. 
u;ia1·te:>.) A :•oi:tica deste ministerio •:stá por demais 

defiui i:'. uos nnalet•,Jsc•s e in1porta.ntes discursos 
O Sn. CAxoroo DE OLtVFmA p~de ,-!ue tGnhnm .Jo "X-pl·osidente do conselhü. S. Ex. disS1! sem-

a bonlad·;} de ouvil-o, pa.r:t depois podcrelll ore:-0 prineipio carde<il, o ponto qu. o govr~r-
jukai-o. . _ . ;lO cons~det·a como t•epreseo.tando e tr:tduzindo 

Jà esperava csto. oh.JeCÇJ~o do .scn llh~.str· ': · · ·. o 1 • 
1 

~m·m~mbro do ~:>binete G ,!·~ .Tnll :o n ~~ar im
postos ao S'lt "'th~ 'c~ssot·, qnc os p0ciia. m::is mo
del·a-los ,, red r:z iilos. 

s .I ta o. 
T.~tuo o governo de então !\ceita.v .. l outJ•os 

mr.·lcs p:t:·a a suluçlio -~~·adtJal ,io problo· . . ~- . . . 
civ:t e úc ol·~~~tll 1!11to 0m que tinham ás;;r>nto 
<i.tuigos 1li:!rlic:1dos dn gabinete pot• :1-ssirn dizer 
i11t 'I'Jirl:t•:s cia Slt ;t polttica. adaptaram embor'\ 
tim •hm1mte e como prin:itivo cnsai1), a. idéa 
d:1. do:!pre ~i:tç:io do valor do CSCI':lNO, idéa f.!'le 
tinha si·!o apre;;ontada ne,te r·ecinto pelo nobre 
d ·p•tt:>.do, hoje rcpresent:lnt~ do 17o districto de 
l\1 nas. 

A ~tcdt~ç.:io .desta emenda :.la d"pr~cíaçi'io do 

s'ervaclores da. so.ci·,t!a le,~'ntr:m lia qu(\(0 S•·.Pre- niio [ari ·~ tr.tll.~mcnte qu'!stão d'l to .as as let
sirlente VIl/ta á -·mo. ctdeira á i ha,·rt r: 40 mi- tt' cL" e vit·gul~ls do pt·o ecto, pediu Io a \'Otação 
mtto >=.l não po li·1 -pr ~sdoJlir da indromnii.:H:ã' em gl.·bo, eow.o aq1ti se 1\ss~; est:~ aceita .ão 
}l<ll"a. po er c PCre 1r a ennnr:tpnçao. re urço o quer II.Bl' qu·~ o pen"amento do ~:1binete er·a 
fnnrio d·; em~nci pa~ão, a :!ecr·et tção do i 111 posto pro-.:urar ~\ solu~ãC'I do p1·obl~rn~. sem pertur
pa.ra que um:1. forl.e ~o;nrna fosS\ :\P.I1.U'\l u·,nte ba.<;.ào J.o tra.b:o.lho. sl3m alteração da noss1 vda 
destin:1/l • n e :rln.ncin::t·.~:io . cru vi1·tu le dos pre1;n::; soc:,d; e si ~e pedi :m irnlJo.;r.os é porque na
da tn.11ell" ::b pr·o ecto. ~i" <'l. b3.~e do proj~cto. quülla occa;;iào ern ess•'! o ~d\'itt·e, qu11 melhm· 
Com.oex:cepçãonnicn .eest.~torlo.::s:1benlqneg-d- Sl ::di.g.troll. ~1,sd·~poi", coma aceita.çil~ da 
ta :1g-i to't.hwia fi. OHHltH:i p 11;ão dos s~ •:a g-e 11a:·i~~s ·~meu la rL' 'l"p1·eciação d J vn.lor ~ podia abrir-se 

::-:e ·n indernni7.nç·io H!~nrna. aos >:npp st .s rwo- 1ui'io nã0 só da (l'lalid:.de do i1nposto, rednzin
priet::wio:;. G . 1 g"l'ande p1·incipio hum:i:Jita.rio •"lo-o extr·a.orJiaariam·'nte, coal•J ainda fazen~ 
e U1na considera.•:ãn econ mic:l pr~~itii nn ::t c.;;s:t do-o d;:sappar~ccct·. 
excepr.~iin. O p•·inc:pio hu•na.n:t:tri 1 ~~ q11e os ~la.s. ol.ls ~na o or;;do;-, a Cam:lJ'a. sabe que 
sex~~en?rios r~ão devi:1m _ulM.l'C:lr uo c-~-pti_,·,: i,·o.~t~.'lUê'l._ s~ P~.rmittiu no g .' b!nete G de Junho 
.~ a constde:·.'lçal) econcliul C<'l. e c,nc o mdt v1d 110 <llSCil t: r a~! Ul o seu pt'OJ cr:tü. ( .4.,ooiarlos. ) 
qnc ciüJ•antc tno long-0 tempo .Je -:;~ta vi t:t p ~·~s- Com umn. ten:tci·itl-d:l inc ·ncnbivei, com uma 
t1111 S"l' '.'"ic;:'" rla o:·üelll mais pes::\1h }1.0 s :H se-~ int ol •rancia de que dHficilrnente hão de do.r no 
nhor. dcdrt conq~1-;ta r· a su t alfr)rrin. se; tt :L f1tt ·n·o a :Jticia os an.n~:es pal'lamnntares. e de 
meno;- t·ernnn--t•a.-:;ao. Entret:cinto I'!Stc JWOJ~Ctrr ~'rn · ·· nnn ~a 'lcr:•m not1 '.~1a no Jassa.do as o :)-
o: c?n'>H.~r::. 0 com: n~ .. ~nt to:-to r n 111·;:to ~·on- i'Í~l>r.!::: eo ll~p;:1.da.s . ernbaraçar::m. s~mpre, p :)l' 

st1t111 lo, P. me:uhros lll1 pn•·t.a n t ·s· do p:~ :•tt ln h bf)- to :lo~ os meiOS a ch,:;cu;;•il:o do proJecto, de so•·Le 
J'S.l S'} rlest:>c:v:un pa"rt fuzet· c. ns:1. ~omtnum eo n qu•' t) g-c;vel·no n:"io t•we nunca opporrunid,tde 
os conser\w1o )r-:s P. c1a:•,,m c<Hnp tnha. a.o g-a1Ji- d·" fa~1!J" cst:Ls dcdaraçr•cs que ded:1.m S·!l' 

n etc le en !iio. ~hls o irnpost.o ct•a n : c:c•s=trio. :q)l'e~enta las por oc·~ ll.si:lo do d '~ b:J.to e D)rmu
era essrmcial ;>.O sy.; tema. u.rlüpt·,do pelo rninis- hrhs ( 'lú ClllCU·las. Então o gover·no havia ue 
terio 6 Õil Junho. ·si e;;;se mi ni..:tr~l'io :,lf.,r :·iava d chr·~ r. com toda :1. fra.mrnnza. que som,nte 
OS OSCriVQ<:; -peJO.f<l!l~O de ~ · roUn •• ip:>ç:io, i-:l ~'SSIJ, fwt.:a 'Jil"S.t:1o ch i•Jé '.rio art. in. e que nOS OU· 

ft:ndn de em:tn.~Ip ·H:a~. forrn:vl0 ;o!n ~' t~-xa.s! tt·c.-; [t ('.Cita\·a modtficaqõ.-Js, aceita.v.1 novos 
"Vl!::" ''UI.fl>=: , era 1n :\di let .t. e, d ... oha a d!a. ÜJilll-llllOrdos cvrc a Cunar:t f f'T/.0'-'S/!! vot tr. 
nnia. pnrqu~ so :.:asc:3. nn imposto o:ohrc a ela~- 8 o:endo assim, a Ca.m:-a. vai ver crrmo o ora· 
se 'seNil, C!':\ nec.;s ~:lrio que fo;;se r·efot·- I d·)l' responde victorio::amt;JlHC aquelles que o 
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atacam pr~sonlmente, consider-ando-o rl~prc..;cn- • o Sn.. C.\:s'DIDO DE 0LIVE!nA, continu~ndo, 
tante da intolet·<.~n~:ia pl'la opposição c1ue f;;..z ao diz quo o pro,jec:o do 12 dr\ l\f~io ac•dl•1u a 
projecto actual. deprec iaç:To do \':llor m •i!; forte, mais energica, 

O orador queria o impo~to pnlo projecto d~ · mais (·fficaz do que o proj cto 15 "'~ Julho. 
15 de Julho, era a basr: do ::ysterna do mesmo O orador entend'~ que s:i ú ex:rtclo, como 
projecto; mas o ruí 11isterio ccdr:w[a d.;~tr: im- n.ffirmon o nobre prosich1te do r•onsrüho com 
posto por outro qua q•wr mr~t JO o que canse- sua tsençao c ranquez:1, st e ex.acto que estes 
guisse o mesmo re;;ultado. O proj·~cto do 12 de sim:)lr:s fa·~torcs res:o:v··m o p1·oblema em 
Maio, porérn, surge faz'1ndo de eixo da >;tu:. noucos ::.unos, S. E:oc.com!l estadi~ta e sobre 

• • 1 ' • • .. ':""' • 

' ' 
esse projccro com a deprc~ciação dos · 6 o;,. é 
mais admissi vcl do que co girou o nobre presi
dente io conselho, propu·~-se a operat· a .. olu
çi:o de tão t..:wel:'oso problema, dentro do 10 
annO'-. 

Como so pódc c3nf':ur;~.r os liueraes que ne
gam o seu voto :10 imposto, qne póde sc~r con~i
derado urna de.-necessíd:·d~, tlm verdadeiro 
lu:s:o? (!lpoiados, não a1Joiarlos c apro·tcs). 

• ~· • ...,. ( • Q()·· 

norm:ts verdadoit•,m~>nte p n·J:u11ent;r:::s ~ si 
aos triumpha.dores d::s idé:1s fosse dado t:lm
bcm a direcção g.,vemaruent,d, cr:rtamente qtw 
quem '••VIa ·et• or·galll7.:t o o g~ nnole era o 
seu amigo dr>putado pnlo 17o dist:ricto da. pro
vint.:ia de Minas, muit•• digno a todos os .r•!S-

• 1 • -

tinha direito, po,:q,Ie o p1·oj cto 12 do 
ilão é m:lis do quo o reconhncimento àe qu·' o 
systema d'• dept'íkiação do valor póde t·esol
ver o problema. 

O Sn. FELrcro DOS S.\NTo~: -O sen vizinho 
já dissr:l que eu niio eei s:tltar para cima. 

O Sn. CAxomo m~ Or.JYEIRA cmt~'ndo que, 
correctamente d0vi:~ o nol>:·c deputa lo vir em 
loO'ar do nobre residente do conselho la.t·a. 
upresent:• r o seu projccto. 

O Sn.. ZA:\IA:- V. Ex:. hadc de aceitar 
toda o:; as · on~e uencins d:t sua ronosi ão. O 
Sr. conselh·~ii'O Dant:J~ tam''e:n de\ria te1· sa
hido 1 go que a commiss:to aceitou a irié:t de 
S. Ex. que devia occupar o logar deix[ldo por 
ellc. 

O Sn.. CAxmoo DE Or.rvEIUA. o:cupar-s~-:i 
deste ponto. 

O Sn. ZA:IrA:- Si as id6as preclomin::s;;;em 
não tinh:lmos visto tanta Q'e nte ministro. Só 
ago1·a é qu :~ V. Ex. desc~l>rc os d ·feitos do 
11adament:L ris mo. 

O SP •• C,\ xomo DE 0LIYEillA. diz: si o nobre 
deputn.llO r··fere-s'3 a mim ... 

O S:l. ZA)u.:- Não, Sr.: e si nlg-ucm ll''stn. 
C:tma1·a conquislou o lo:.;:tJ' de minist1·o, f'oi V. 
Ex .. ( .:lp? iwlo~·) ll••ndo os: a. ho:nenagem :i 

-o 1 
O Srt. CAND!Do DE Or.rvJ~mA, proseguintlo, de

clara que o g-ovemo procnrou um molde para 
a solução do pro!Jlcmn. i nteir:1 mente contt•ario 
nesta p II:'te. aos do :mtecndent~. 

O pruj~cto d,~ 15 de .lutbo o o de 12 de I\Iaio 
têm muita :ltfinidade, l'Odc- -e dizer qu0 s:-io co
irmãos, e por ~'Ste motivo declarou o nr~<d~l!' 
que .;,ste ulL: mo 'Projecto é maio; ::úli:mt:•do sob 
o ponto de vi,ta ela n.baliçilo. 

O Sr.. V.u.LADAn.Es:- E no 6nt:mto V. Ex. 
faz op J:lOSi ção . 

V. III.-!) 

, 
b t1ir·eito dl) vir pedir ao padatnrmto a dr:creta
ç;1o de impo,;to• a ldiciona0s. Este é o ponto 
que o orador p;·etende der:wnstrar a tc·da 
a luz. 

O Sr~. Z.uu:- A justificação está ern dua:.; 
pahtvra:.;: é o d·3scjo de diminuir o prazo. 

o Sn. JOAQUDI .NABUCv :-Dinheiro vu·a pa· 

gH' escr.tros estafados. 
n . 

attençüo elos scas collegas p::u·a o facto se
guinte: traL:J.-:.;e da clec1·e:a~ã') d~ impostos. 

Ü Oratlüt' t'll t n 1e que O I'Cpr·'!Sentanl~ Ja 
n~:.çao. que a'1u1 vem uc vog:<i" o lntel'P.SS43 c•s 
contribuintes, t ~~n o riguroso de\·er de hvan
tar-se contr<• cs:;a. coucnssiio de im_Pos_to~, 

• 
c ([lH~ de,·c se•· posta ú margem quando não ~e 
truta da sol,ção de u;n pt·oblema qnalqu~r. 

O or·arlor entendí:l qu-3 o act') m;J.is sn·io dos 
parlamenr.o;; ~a d'J!:t'H<:ção d·' impo~tos. O re
Pl'CS')Utante d:t nação, o contribuinte só tem o 
direi to !e dúl-o~. quand' a f11I'Çn das circum
st .. ncias, as necessirLd·)S publicas, o estado do 
thezouro s1o de tal natureza que imperiosa
mente recl::1.1natn a sua votaçã?· 

ten Je que a votação deste im1'osto addicional ó 
não :;:6 ~.una. superJluidade para o fi .u qne tem em 
Yista. como um ct·imCJ de leu patriotismo. E' 
um;:L d''snccr.,;;.:i ucb. um:t su:,erílm a e. porque 
a emancipa<:ã:> póde faze1·-:; ~ sem perturba
ção da o!"Jem pu br c:1, sern perturbação de 
trabalho, sem :iltcr 'ç:1o de regim ·~m econo
mico, simp!esnBnte p ·la depreci:1.ção d~, va
lor sem a in•lr·mnização. O or :dor não falla. 
~rQ"tmJent:mt1o :::imnlesmnnt~ com os dado:; for
m~1bdos pelo Sr. p~·e;;idente do conselho. falla 
tendo nm considcraç·1o o estado economico e a 
opinião do paiz extern 1da velos meio3 que 

. pode, p~h imp1·ensa c · pchs deputações. 
Oor:HlOI' entende que o Sr . presidente do 

consGlho en.:.:-an:l.-se. al'redir~ndo qne o que a 
la \'Oal':'t (fllÚ e (I p:lg':ttnentO C!ll dinh·~iro peJo 
<'SCl'::t\'0 que lhe é 1in\do; o S1·. presidente do 
co ·sr•Jho discnle sobt·e o falso supposto de r1ue 
a indemniz:w:tll do Ur::\.t'O I?SCI'~l\'0 mediante ~ 
concess:'io d · titnlos de divida e m <>diante nv·smo 
numeraria é bastante par:t sa tisfazer a :; recLt-
ma<;.õe' e "xig-r'ncias da. l:tvo~tr:L . 

Não; os propriet;lt'ios de e~ct"a'\"o, aZr1cola::; o 
gue CJI!ef"lll é o instrtHJ1•' nto do trabalho; o que 
"ll"s d;•scjam é nm corto período LlG 11a1., !o tmn
q n! ilirlad •, d,, segurança c _,·ar 111tia c!urante' o 
qnal nossHm Jli:"···p il'ar-S" par:1 c: nm·o systema, 
Lill" Se ÍDÍ1:i<1. dv t:Ofl.b~!hO li vre 0 q1111 1iese_i ~T!l 0 

I n::o s·wem dP um dra par::~. outt·o. t•epcntm~\

c mente. bruscamente, nt·ivados de seu':! a•:: ttt:l.<:s 
t mstrumcnto.'> de tt•ab,\lho, sem terem cogitado 
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da. substitu:~ão, ~:em terem cuidado em t•~m po ! 

de prover-se de outros m~ios, dn que · [JOss:•m; 
\raler-se para o descnvoh•imcuto da sua la- I 
voura. 

Os pre\.o:;, os valot·es do escraYo, pouco im
ortam ao ro rietario a•,.ricola. Tanto f;tz-lhe 

receber pelo seu instrumento de trv.balho a 
quantia de LOUO.~OOO em dinheiro cotuo um:~. 
roenot· ; o que elle quer antes de tudo. :~ su:l. 
aspir· .. - · · . n .1· a . 
rantt) certo periodo. (.lpartes.) O Sr. pr·e.:identc do c.)nS;Jlho foi o mesmo 

Ora, a.•.Juillo <}u·e o nobre deputa:lo pelo Ô" que leu :.o pa.d:nnettto :l. pr,,postt\ do g-ov.-:wno 
di;;tricto do Rio de J;1neiro di:lia que conteu- para o exercício do i~Su-l~N7, na qual d:! 
lava os fazenJ.IJit-os ; aql.illo que os repres"n- l1oticia do ~etatlo actual do: coft·e"' publ .co:;, c 
tantes d•3 Campos diziam que se obtem c ~on- em que denuncia. de um l:Jdo. decr·es(;Írn•mto 
segue l'Oru medidas tendent·-~s a g-a.t•antir a de r·end::.s (op,indos), e, de outro la.do, deficit 
propriedade servil durante o; ulLimos annos per:uanentc, que é nosso r(·gimen e~onoruico. 
da sua dm·ação no p:IÍz ; tudo isto cCins ·g-ue-se que é o f:'tclo com!nuru da nossa VIda. fiuau
coru a depreciação do valot·, em escala tmüor ceirt. (.:~f,OÍ ! Ir.lus.) 
ou menor, CDnil.O--e.~·w·Q.::;~n-~-i-l<lOO---Il{)--M-G-J-E~<h-+---lr:..;·.:..· ~· -;-. --I;;-;'*·--;-J:ne&mt-e.. ---s. -a:-e--te;oo.;-es--8iew;;-anve----- 
Esta deprecia•_:ão do vaior é a tn:mutenção do ce,-;sorcs q r:e dizem que, par.:1 debellar-se e..:se 
statu quo durante alg-urn tempo; esta dup1·e- dejictt, silo nece!::;at'Íos- ui!o mai,; os r·t:cursos 
ciação do valor importa ara a lavout':L a ce!'- or·dtnari•JS da. !lossa vtda. fin::..nceira ·não mais 
ez~:~. e que ·~ a vaL ter seus lnst.rUlllentos de a~ pe,1uenas reducçõ ·.~s r1 ue um;J. economia or· 

tr•abalho durante um pcrioJ.o maiur ou menor, g tnizadora pôde d:Lr, ·mas a dect·etação de 
mas sempr ·.durante um pet·íodo basta~te. p:m1 Jh·érsos impo ... tos. E pr~os c~lculo~ a que se 

(.-iJJartcs .) 
Sendo a::;sim. é êvidentq. a não po:lcr ser 

cont•!Stado. que a depreciação do valor. illlpor
tando o prazo, importa tambem a manutenç·:'io 
do tn1.ba!ho :-;er~il durante ce1to periodo, c con
seq uellLe111ente tr:t nq uillamente, com paz. sem 
perturbação notavel no nosso movimento eco
nomico. ella chega ao fim da. s :Jlução do pr·o
blerna. 

- - ~ I,; •) 

de imposto~ J0vem se1· vota.dos pelo parh.~.mento 
para l~cudir ao rlefi.cit. 

UJ'<l, como é possível ctne um paiz pobr.~, que 
a travessa um:L crise financeira UJedou ha. (apodt- -
d os). que e..:tá ainda 11:ais a.me:u~ado da. teroe
ro-;a ct'i -e da evolll•;ào do trab.~lho, possa. ao 
lad.o àe ô.OOil:OOU$ de impostos. para as suas 
despe:tHs ordin~ría.;:, Yot:Lt' per·u1a.nentemente 
5 '-'/, addicionaes, que hão de el(W<lr-se, isto 
-. · ta.t· ptH·m ·mentement'~ eerea de . ........• 

çar mão de impo,tos, .:1uand·J C(;tes sã~J supGr- 1l.uuü:OOO$? (.:lJJ 'I ituloR e apm·tes. O Sí·. 1JJ·e
iluos, quando süo iucompativei:S CC!u o ~c~1 p:-o- sidente !"eclrmw altt~~?çiZ '.) 
prio systema '~ Oude buscar novos im osl.os 1a::-a fazer f:tce 

is, por· o o, ac ver o ot·a ot·, < •'mou --tra:.a. a cst~ <1uadt·o cnntt·i:;tadur ~ (Apm·te .~ .) P:ü:r. 
a primeira p:\rte do seu enanci:tdo: no i')"s~em::t novo. pai~ pobre, em que ~s fortte~ de tr-ibu
do nobre presidente do conselho, :1 cnwuc.}lação t::~ção são reduzidas. em q H.~ poucos novos im
póde ser feita sem indemniz-tção. postos podem set· dcc:·etadG:.:, e e,.;scs nH~SaltJS 

Esta iJéa não é nova, e, h a muitos a n nos. de peque no resultado. só a modificação dos 
um distincto b:·azileii·o a indicou, na occasião actuue~. :'-Õ ~ sua ele\·açib é que pode sa
em C[11e sG começava. a cogiLr dast·; tcmt;:roso tisfaze1· as úxig-enc:ias do T I!OSotuo. 
problema. :S~ndo a;;siw, n~:o compt·clwnda como, n. 

Em um numaro do J,w~t'll dos Er~onomislas, hdo d;L dCé'i etnç:io desse.,; i :n poslos pa1·a des
de 186i, um illnstre c:s:-me<llUJ.".) dr~sLa Carn:u•:1, peza s ordia ,f'ias.se poss:.un veta r p<Lrall•!b.lnentc 
o Sr. E:$crag-eo1le T~uoay, fe~ pu!Jljc:l.t' 11111 ... ut1·os i:npo;;lo; para l! em.tllerp •ção. Ni:iv é 
anig-o, em que, mostrando os ponlos de ditre po 'sh·cl. Empr:uu. :•os nub<e:; depul:Ldos p•1ra 
renciação entre a em:1nc ip :~ çiio doa c-cravt.s nm:J d~cus<iu op ortu:m. Si o p11iz pó:b so
no Bt•azil e U<•S cohnüas inglr·z;L-::, hc·spn- lJI'f!C :rl'••i:)H.I' aind l Cll lU addicionaes r•a.:-a. a .. 
nhola.;; e outras. concluiu qw! a em:mcinad:o d--SI•ez:,s do or•:a.:nento, é d•'V•~ t· rig-ot·us'Y da. 
no Br.tzil de\•ia. ler fôr!Ua diversa d:t one' tê\·e C<:u.lu:l v tal-os. i\hs o c!ue se n:1o põie vot:ar. 
no CStrallg"•'! ÍrO, aonde 5'3 linha leito elll l' Cgt',\ O (•1JC 11:10 S'! de\•n votàr é 110\"0S Ítn DSt :S 

ir t.emn1zaçao; c que a X:J.(iiO ') u::l rc.:f.);·ço d, fundo de cru:ln~ip::ç:to. qu mdo e~s·~ 
prazo ou, ante~. a depreciação do va.l.Jr até Ull! c· rnanc i pação se pu·!e fazer por outr<L fórma. e 
periodo raz.nvel, era. ~ó bas~:Hlle par..: a solur;ii:o outro sy:-;tt:ru:~ . E i:> :t razão poi' qml n•)ga. o 
do problema. seu \'O~o ..i p:-~ rte qn•l pede os imposto..:. 

Tal artigo faz honra ao illu;;tr.~ home:11 de N··~· css0 voto, p:lr:1ue He:ll o pa.i1. comporta 
le~tras ([U" o escr·eveu e tem ll. ~ua coniit·rnaç;io tão clev<\d:l e! ·s .icidaJe do svstema de tri
no sysLerna cogita: lo 1)elo nobre n~pr·esen ~ante bn tação, ne: n r·lles sih n ec·~~s·t~ios: antes s:1o 
d~ provincia. U" Minas. Tàl sy ... LenJa c hnj13 offi- U!ll' l ~ap~l'flui·l:vle, e a Cumara. não tem o ;li
cwl:n;.nLe revelado no parlatrl ')lltu p:..Io S:·. pre- r·~ ito ch :-.upcriluamentc dal" dinhci!'O a·J go-
s id ~n te do con-;elho. v;,~rno. 

Julg-a, po:-t:mto, ter demon~tr.-... !o {~ s~; cie- l\LLi;, si :1.incla o paiz pudesse comportar tão 
dade que, sem perturbação d<l. ot·J·::!m ocon.omlc<i 1 elevada tributo.;· .:to; si ~:.nda · não fo~!ie uma 
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super11uidad•:1 a decrr>lação de impostos, o ora
dor vntari:'l. contn elles por ea.u~:a d .. d 'i'Lino, 
qUO Jh,•s d:i O lll"l(jr~do ~a emen la. su!JsLitutiv;.~. 
O nobrr) presid~nte do con-clho n:io pad ~os 
imposto.; sórn-: illc par:1 a I iber·t:lção irnmed i, ta 
dcs cscr;:~\'OS, re:·orç • ndo o fun'!o d•3 ,_.manci-

cado. 
O fundo de ~mancipasão vai s~r 

:,., .. 
pli('ando-se á~ ela :ses com pendi aJas n~::. legis
lação vigente; é urn 2' fundo tir,ulo da te1·ça 
pal't'~ doa addiccion:•es, applicando-se a Lber
taç:io dos e .cra\'tlS w~is velhos; ú o 3o fu!!dO 
destin:ldo á missão de títulos. t.endo por fia1 
auxiliar a lavou1·a na subst[tuição do t1·abalh() 
es\!rn\'O pelo trabalho livr.~: e lu uinda lHüa 

4a. verba, c1uc rdw é fundo de emanc:paçiio, 1!las 
que e;.;tá in·ledd:tmcnte compeadiad:.t nest<) ar-
1 cr ~ • ·: · • • 

graçãl!, "om sy,tema tambem OJ·igin·.lis:-;imo, 
que o orador d;;..qui ha. pouco ex.a.min:.~rá. 

cip:·ção. pod ria ser· dado. como dechrou o 
orado!", porqne nesse caso tinha por fim apres
sar-,::e a emanci;'ação, ma-: ~ctu:tlment13 é dis-
pens:1ve , po o systcm:1 do nobt·e 1:resid·~nte do 
conselho . 

A concrssão desta. quoL~~ do imposto ·para 
a or·ganização do tralJalbo é simpl ·smen t·~ 
preito a uma utupi'a do nobt·o presidcn:e do 
conselho. S. Ex:. act·edita ~~ac a o:·;::tniz·,<;ão 
d) tr., b:l.lho consiste n~'tflll1llc •ocialis,oo rlo 
Estaria, cMnp ndbdo no :>rt.. 2 ·do t·rojedo. 
s·. Ex. pensa IJU", ·L mio ~í. iavour:'. titulos HO 

ortadot·. )Cl'<nittil!ilo ue elh• ib.'H'L 
escr::wos com ohri::ar;~o fi .. sHrviços por cint:o 
anno:.:, te:·à re~oh•ido este g-rande pr11blcma. 

O S:1. ·'"A uur N,\flüC•):- Titul 
consiituem dtvida s (!ria do E"tado. 

o SR. c,\NDIDO DI!: ÜLin:Ia.\ di:r. "!!IC, si por·
ventura o pt·ojecto de 1~ de I\Iaio for· com·er
t ido e111 l~~i. o nobte p:-esid,nte do con clho 
rr·conhece!'á om breve que ó uma utopia o que 
S. Ex. con-dd"ra. es~encial a r'solu<,~ão ào pro· 
blem~ e a sui.Htituiç~ão do tr .• babo. 

ITroca;;;-.~r:. r t,nrti'tC< C· •tr;: os S.-s. Be:,flm.rtt 
c .luaquim .. Y uú·'CO. O S; ' .Jl,·c.ú dcnt.; .,·,·cíama 
(l[it:IOÇ!'O .) 

O Sn.. BEt.Etti:A C:\\'AI.CANTr:-Va.mns ou'(it• o 
orador littn est:i corniJatcnd.J o pt·ojecw d•J 15 de 
Julho. 

O Sa. ~lorum:u n:~ BAmto :; :-E Ltrilhantc
mente. 

O Sn. Jolo PENino:-Està canlandJ ~l:pa
linu.!ia. 

O nobr1 presidente do conselho J•st•,dcu ecü
nomia política. E-.piri.to illustra-Io. a•:ompa
nhando o Jr•s"nvolvi:w'nto da sci~nda. d·~ve 
,.;ab1 ~l" rple a substituição do trab .lho. nas .:on
dit;.Õ'•S de quo tt·ata o pmjecto e que pro~ura 

·alcnJçat· por meio::; impro rios, não se o era 
senao so) a I_n u?ncia. ,1e leis economicas, 
pcwmanentes e 1n wltavats. 

Não ha d11ns ec_onomi~s políticas, e 

vont·~de de q ue1n qner que SPja. 
O trJ.bálho livre não sub.;;tituirà o trabalho 

cscr·:wo me Iianie o ~< uxilio artific~ial de quo 
cogit3 o ;·r~jedo, nem rnedianre- -o-soc•ãEsmo 
q11e s·~ qu-:w 0nx., ~rta!" nas nos!'as leis; :nas sob 
a graade regra da offerta e da procura.. 

O Sn. :\L\ C- Dowr::LL:-A substituição, a tram
formaçãc, não. 

O Sa. C.\:\DIDO o:s 0Lrn;mA ern-unta : 
:';llade-se, por\·entur·a, o nobre presidente do 
conselho... -

FLr:TJn\" :-Persuade-se 

O SR.CA:\DtDC DE ÜLIVEIIU. ••• que, só porque 
no te.s:to tia l~i ~e eonsa"ra UIJ u litnrLo deve 
traua. h<U' LIUrante cinco annos em proveito 
do ex-senhor. est•l t1·aba.lho se fHá ~ (Apartes.) 

Os factos protestam contr·a e~ta dispo-·ição ; a 
hist~Jria c .~ononlica do paiz e da sua vida in
dust!'ia.l estú mostrando que, na maioria dos 
casvs, o liberto n:io prest;t serviço ao ox:-sr-~nhor, 
nem 1uediante sala rio ou outr<~ qualquer condi
ção. 

Aind ~ hoje o seu illustre :1mig-o represen-
ta•1le do 5° •iistri ; · · ., · 
inr.ell ~·ctuaes ha. t.uuito tempo o or;,dor ap:-ecia, 
o nobr•' deputado o Sr. Vl:l!ladar"s, d ·u ao no
b:·e p·esidente do cons lho a prova •. e que o seu 
p 1a 'ans •·;rio nao apresentou r usu ta o. 

O orad•)r diz quH S. Ex. trouxe a:.,ui um 
r r> qu rim ·nto qne r,~f,~re-se e:~uct~mente a um 
facto gua.'>i i .enti.:~o a es:>e de C.JUC cogita. o 
S:.-. pr·e::;ideuto do conselho, no seu pt·oj ·cto. 

Uma fazcndeir·a libert~u gr·and•>. numero de 
C'CJ':Wos na [tl''W i ncia do Rio de J:.tneir·u, to :os 
o.~.~ seo.; C · Ct'.tVOS. Deu-lhes t•Jrra P'•ra cult.i
v~•rell1, d .. u-lhes bvo.tra feitas. impoz-lhcs n 
.~onrliçà' do :1hi t:abalh;Jl"i·~ m dur;·tnt · cc•1' V• 
tempo. e c(lnthu a ctirocçào desses e ~cravos a 
U!li<L in:;titui(,'ào rio ben:•fic••ncia, R. c~sa de c :t

t•irhde da Parahyba. O orador diz qtiC ~s;;es 
o~c :·a\•n,.:, Cf ' l'l tem to.!as a::; comwodid:ld ··s, que 
podi m de \1111 d1a p ll'a OUti'O constituit·-S' em 

PI'• 'PI'ietar •os. \' ivenilv livremente, - . 
1 a 1 •a 

b n ct1eio, <llld m m~ndi !.!'Rn lo pelos p•wo . do , 
~· ba: :d ·llHLildo ns t.er ra~ qnr~ lhe fora 111 ei'lll fiada~:.. 

O ~~~- C,,:"\IHoo DE ÜI.I\'Etr..A di1. qu•3 tanto I Si ist.r.1 : : r~ontece · • e:n rel:",~ã.o aos ex-:~scl·;wo.:; 
melhor p:11'a S. Ex. que r!<io têrn ncnhtwl onus. que só tew rega .. 

Con..: idem c la pa1·te 1lü p1·0j f! eto um:L ve:-rh
deil·a utoi•J:l; e. s · o nnht·i~ p1·•~sid:;nte rJ,, ~~nu ,•·
lho su ppüu obt: ~l· J'csul t~1dos cnn1 a. l'nHccs . .; ;"in 
de ti tu los c com n. lihcr•t:1ç:in. media ntr• l)l'e.;La
ção d" serv i ço~, set•:i d· ~s " ng-:tn:,clo, taes r·o
Cllr -;os s:1o lllusot·io::: . n•io rcsoh·cm o prvblc,u:t 
nern prodnzit·ão o tr~tbul :w li rrc. 

lia~ e \':.lnla:.:-·~n .... a colhe1·, o otwll>r p:~ l" ;.!' Uiltu. 
o 'J'It~ n:io "ueedor:L com os ~~l:!CI'a.v. ,s que o 
St•. pl'csi.l nt· ~ J" · ~r,IlS•!lh · , rf11or a.;socht• aos 
cox-,.;euhores, obrig-.:ndo-us a trabalho~ llllrautc 
cinco n.nnos '? 

O Sn. 1\Jor:rmu. DE Ihnttos :-Os ~euhores 
não iitwrln:1u. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1609- PÃjgina 16 de 32 

Sessuo em 21 do Julho de 1885 

o SR. CAXDJD:) DE ÜLIVE!RA dechrr. (1 :IC op- r Suslent·• qne o nobre pt•e:;idente> do conse 4 

porluname~ltc tomarú em c0nta o ,,p;rt.e do :lho, com eerte .. m, w"orel1ectiu basta.n~; cú n'iio 
l!ob.re depma.do qne é contm o gabmctc <luo 1

1 
(Iuiz le1· com ;..ttenç:lo o projecto ~e 15 de 

apo1a. . .Julho· ·· 
O (1u·3 n:io acorJtec..:>d, reper(' o ora.J, t', a es- Li est io medi la~ •. ex~lama. .o o;·,;dor, que, 

te-; e~-cscra,os ue aclc!lirir;<tn a "'un. libcrda- I ::.ltendentio.J-50 a() me;o econo1mco c t!C sob:e 

bem t1t:e o 0.S~::tt;u unl~Jr!l!..: wente I r.t•J.< n.t ~ ·.r.t l'~ t ~H~tp,os l?ar.c .coca~.tO to, ~En'v!ços, 1:.t 1Jr~n
a s ta lil.>ertaçao? Ser·ao SC!!Ipre mnu,;; aux1lln.- , C!J!10S t'<'httyamontc a orgamzaç:::o de cclvntn.s 
re5 do prupriot,•1·io, S'."rá o s ·u toru:enLo. llfas ag1 i colas com regili.1cn li1ilit<tr; ha tambem 
o orador. quer adiHittir '!"'~o goYer ' '" e acnu- •.lispoú<,~õ ·s. qne forum trasladaJas para o J:ll'O
te:e este estudo jul'idieo. 'Jll '~ lume pro\'idcu- ject1 u · 1:? de Maio, obrigando o li!Jerto a ter 
cias a resp·)ito; mas, perg-uma o o:·aclo:·. (1uae" .;omicilio forçado no lllunicipio de seu senhor 
serã•) estas proYid •ncias -~ Sü pod ·rão ser cs- durante• um certo numero de annos. (.-lporte.".) 
ta., já conhecidas das leis de locação de f:e:·- u pr<.,jecto do nobr·c prClsid·.mto do cunselho, 
Yi~,~os, isto é, a impcsit;:io de p ·-n~ts pecunia- :JOn~iderado nesta parre sou outras face,., ainda 
ri~s ou a prisão ? A p:·imeira não pó de ser a p· t··lll gr 1 v· s defeito.s _ Disse S. E:s: . que o pt>t~-

de pr:são, af stando o t:·abalhado1· d:1 la.Youra, 
dà um eifeito ne)~·a tivo ao projecto do nobr<! 
presi ente do cons,Jho. O or.'ldor ent<'nde, ~on-
sC'g'Uln ·mwn ·, que e uma ntnpw .• ') ue c um.-.. 
illusã._, ac:cd tar o not:·e presid··nte :lo ··onselho 
<~ttC asstm resoln:ra o problema do tr~lbalhv 

. . ~ -
de titnlos, é c:tuxlli::.r a lavoura, é gar~ultir-lhe 
meius de fazer ac•1uisiçào de instrumentos de 
tr·:>.balho, outros c ue não san 1-":.-:nente os ex-
escravos, c para •::"Ste fim da-lhe tuctarlc do 
\'alor du l:'Scravo, que 1m~stará cinco annos de 
S'C: I'YiÇO. 

"' 
O oradot• refere-se ~o aparto do nobre depu- tabella; süo :1. ~édi~ ou n{enos do qtu~ n media 

tado por S. Pauln, e um dos t • rin~ip~v's ba- do~ preços actu,1es em divct·s:t~ provl.ncias; 
lu:1rtes do gabiu,.,re n~'sta casa. e que di::;se ~1ne ma", depreciando-se o valor annualm,~ nte, como 
l!ii:o é obr:g :torio par;;l nin ~·nem este reg-imen. s : ~ faz, na ra.~ão de (i / ., on mais, o que acon
e que. os '-' êuhor r:s o q : e.r·er·ã? ua propot·çlo dtlS tece? E' (1ue os ~'l.uxilios tornar-;;e-:'í•> nullos 
Eeas 1nL•r• sses e cc:nvcnwuctas. t'U tl•:ga.t.ivos d•J annu em :lnno, isto é, ser:'l0 

Si ê :t:>!l~m, o n · .. dor· r:ntoudo que esL:i.lan-1 ab ~L'lutam ·nte do li.enhum valor. qna.nto mais 
~- a·h. a C•)nd·•nlll:l\fio sobre a pulüica do l!0'1ro ~\g ll .:\ fó r n. ct·ise da soluç:io dü trabalho. 
pr· ':>ldúute ele) c.:·.•U:;elho, 1•orque S. Ex. nfin tem No Uo e 10° a.nno .ta ~: xecução da lei, a dopre-
o j I' ·i t ,J " \'i ' 'l ' :- • •; 

C,wwra dclS De[Jut:tdus rio tinta id,;:.1. de cuja GU "/1, , isto é, o t: zen loiro que quhet• libertar 
e tlkacia. dt:viclatn os seu-; amig-os . Si e::w, ' ' 'e- o sea, sc:·u.,·o ll"~>Sa occasião, terá de receber 
dida é \•nlunta:·i:l,si {)lla não p' •:io ser realtz:ida, uwa uantia inteir·:Hnr>ute inetlic:1z )ara. a 
o Cj tn acon C L' C c 'iue o ::-r. pre.w.e n te 0 co11- IJUt··nçüo de um q nn.lci uer· col no. 
selho v··iu faze;• 'l'H~s'ã" de :::·::uinNeíh mn pO!I to Pass, o or[:dor a consider<~r a qu~<.: tão po:.
íb p!·ojc,·to de cuj:t \':tl11<tg"E' m c. lo não pode ou:nt f.,rtnn, isto é, <lttcn tendo-se os e!lcitos 
cstat· con ·:encido . em:~ncipadorc.~ . · 

:\o mesmo t'?J: r. p·> S. Ex. dccl :t r:~ •lll '~ •'sb. 6 n 
ma:s Gelh pnt·to da sna out·a, i" to t', runis uolb 
part•! da Sll;~ ol.Jr.t :Ltlue lla em cJUC ,,s S"liS ami· 
g-os 1··\·antam tanla ' du\·id:i s ! ( .1 oa.,·l·' s l 
"' Di z:a o oradui' <Jl1 0 :.1s lüi~ c , ·,~ norni · ·~;·s f;;io 
que n~ ·~·ub•11 o syst..;::l:t .;,) lr ·inliw. Dus:h o 
níO:ne nto c: :n c: tte o t>'. ktl hadLtt• :ot• ul_~ :·i~~ldo a 
proc111':~r o Uo;dl~diJo p:il'i~ vi~·et·, o pz·,,l)'c : ,~ a . !:.U. 
resolvi.!•) : • .'~>t:l <·· 'i tt e o ::< ver l:.d ·), ,_. o <JliC s ·~ 
not:t em todoos os pazzes . 

O f:~zcncleir .) pótlc ;;sufruir os ser,•iços dos 
s ·us e~vra vos, aincLL cinco annos depois di~ 
em;•ncip:lÇ t1o. Quc::1 tiver 200 <'Sl' r :wos! i;or· 
ex" rn ;1lo, póJ0 cons"rl·al- os c"msigo até :ta 
!J11 0 :1 Ju · a uno .a. (\Xcc uc:ão d :L lei. Qu : ~ndo 
esll v•~ :· p:·c l.•'s a e x ti u :.:-uit·-se a esct·a. vidtío, 
•.Cd:u·a ; o E"-itado cr :e lil);' l'l:l o" SCt!S escra\'OS 
cotn ob:·igaçàQ de set":i<,~o pur einco anno~, 
recebe o cstipendiu que lhe d~ o Estado, c t•' rn 
sct' l' iços g-ra tuitos dos e . .;ct·avos pot· cinco :tO.IlOS 
~.iuda. 

Enten io o Ot'.Hl<1l' •tno. em ;u:~n ti) nü·: ti·;:•!' · 
n: .;s :1. a i •un : l~v. ci ;... ~los tue ios .:o \' id::~ • .; ,. 'lt:c 
cll ... po··:n o~ pt·olcla rtos; CIH(J 'anto u .•s t·3 :1tí: Dcstn mo,lo vô-sc ue o projccto n·os ta-se 

it l1 ' m mort·.•t •··· ome; cmqnanto a nua. a couseguenetas mu Lo e~ag·rad.-i\' ClS; por um 
noma la t;•r has t:mt · J•:\l·a rw dtos ~L: no•s"s lt~ lo, favorr~cr, a tu:t f · e a c•sp0. rteza do f:t.l\(.lll
comp :ttl'io r a~ ; não se rão leis :: I·tific 'acs, nno deiro; JlOI' outr,, ó Ítlt.:onvenionto pat•a o 11m 
scrü n socialislilo do E!; ttvh, nfio sot·fio os auxi~ <fUC ;;o tew em vis ta . . . 
lios ú. bvoura. q11c pnd••1·;io A.ltm·:w o~ fnctot·cs u Sn. ~hc-DoWELL : -E' verclad0. 
da UOS~t\ Yi.Jae~Ona1mi:C;L , ( \;u.!I'I•JS) . S, . . , . , , . " 

O n ol;t'ü Jil'•.'Sldcntl3 do cüns·:,lbo mu1tas vcz•' S U -.~ •. C.t:\tHno_t•E 0Ln~nu . .. pOiqth, vn.i 
tc111 dito nesta Carn:1r.~ : ,< Eu uão que J'O a eles- day ~ remun~raçao no ultltuo anuo no valur 
organiz:H:~o ; 0 1neu }'J ro.iec1n . n:lo é unic:">; IIU!'! lluo.' '.'xac·~ ·m.e:lt~ r1u~udo :l Ct'.ISO do traba· 
apre~enta1-me ouLro quo 0 snbst1t •::,. qne ~_.0_~1lo lho tor .. ar-se·.t m.11s aguda. (.-lzMados) 
do ~raba.lho, o ou o ac··itnrei. At,; hoje nenhum I O Sn. MAc-Dowl'LL:-V. Ex. mand·} uma 
proJecto amda cogitou dcett questão. » cmen .. ln. 
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O Sn.. CAxmoo DE 0LIVE!Ii.A mandarã emenda 
a todos os ar ti -,-os. 

Chama. ainda a att~nção da Cam:l.N para al
guma~ anomalias da emenda substituLiva. 

A primeira é a seguinte: (le11do) 

:;;ccretario de estado dos negocios da faz ·nda. 
«lli De titulas da di,.·ida publica emittidos a 

;) 0 /o. com amorti:t.a<;ão annu::l.! de 1/2 "/ , f'endo 
os juros e a amort•za~:io pagos P• b referida 
taxa .e 5 "/o· 

«§ 2. ') A tax<~. addicional s('rá. at·recadada 
ainda de:loÜ; da libert:•<,~ão dl3 todvs os e:>c.r;.t
vvs e a: é "e extin~uir a divida proveniente da 
emissão do" r.itulos autorizados pol' i'Sta lei. 

((~:~. 0 f Od UJ Í <l-0 1\ 

o n. '1 do § 1 o deste arLigo, continu"rà a ser 
applicado, de conformidade ao disp•!Sto no art. 
17 do regulamento approvado pelo decreto 
n. o .)o e v e r ovem ro e ':..., 

(<§ (a,o O producto ·la La:s::~ addicional serâ di
vididi) em tres partes iguaes: 

« par c scra app tca a a emanc1paçao 
dos escr::~vos clt::~ maior· ida . .:e. conforme o que 
for c,;tal elecido em r<'gnlam<'nto do governo. 

(<A 2a parte <:Pr:i applica ia i libertação. ,.o~ 
metade ou menos da mr·tade de !'-CU valot•. dos 
escravo!': de lavüut'<'!. cnjos ~cnhores qui1.er·em 
convcrt"r em e-tabclccimcntos ruantiJ.os por 
CSCrflVOS. 

•<A 3a. par·to ~cr·:i destin· da a subvcncional' a 
coloniz: ção, tendo em vist colono<:, c ue io~em 
e ecttvamente cr•. oc:1. usem esta e ec1meoto:~ 
agi" i colas de lJUal· 1 uel' n;~.tureza. 

Esta disposição é abdicação das prcrog:ltiva>~ 
c o par amen o P.m m er1 · : am··n e e 1ca a, 
corno sej~ a decretação de impostos. n ao mesmo 
te111po chtr,t ;;~o govemo ar ··itrio perigoso, :• r
bitrio qne póde sei· levarlc a la l ponto. q;• ·~ por si 
so de~ trui1·0:t todo o el'l'eito beneti ,:o que o nohre 
pre;;; id .. nte do conselho 0spcra cio seu projecto . 
A Camn•·a. rcprr sPntante do contri ,uint'l. não 
tem o dirr· ito de abrir UJ:io da su:. JH'• ·r·ogarivn. 
em bcnr fi ·io do grn·Í'rno. O imposto d~>vc ser 
~lecrctudo tax: t ti v:t. clara e po•il i varu~>nte p"b 
Ca marn, Ü7.•'!1dll c:llu incid l· o ~obre os n.rt!gos 
que entender mais cOJIV tÜ•)ntc. Os a!'l 1gos tr-i
buta.\'cis j:í. p:lgam •lua)< veze;; adrlic.on·los c 
agora p · g~~ruo t• ·rccit·a; mas os.:es ::(ldicionncR 
são sobrll todas a.s mat:m·ias .Jc im 1 ~o1·taç:1o. 
O project• 1 actual \'ai alóm, n:!o oó faz rec:dtir 
o irnpost') sobre a importuçiio. con.1o tambern 
quer q11~ :1 amara :i e ao -~ov,.rno a t.ocu: :toln 
de sup. ·r mit• o impt •..;to "lll cert;ts rcg-iõ~s fl 

cir·cnm~cr-ipçõ ' l<:. l\s provincias rio Hio Grn.n·ie 
do Sul e !\1u.to Gro1sso .i:i. LÔ111 ta•·ifa. dillcr~nr.~ial. 
RazõHs p 'd'.'l'• s~ts a ctuat·;uu nn e sp t•ito Jo le
gi..:l:ulor • m·a deo·reta r e~sa tn.1·ifa . N:io vot:tl'b 
o ora.lor -pur elb; mas, cie!!dC que existe o ~o
vcrno será forçado a i::;entat· :1 provinda do Rio 
Gt•unde d 1 Sul dos ad:licionaes. não só pela 
razão t·conornica que prc~idi11 á decretaç;]o th 
ta.rita rliff .•rco~ial, como . ara evit:w choques 
quo jl\ foram donunciudos. 

l\Ias não é este o unico perigo da autori
zação par~ o systPma do nobre presid.-nt~ do 
con,:r•lho. S. Ex:. t·~m uma fé 0norme. exces
SÍ\'U nesta parte, que declarou ser a m:~is bella 
da sua obra. Supponha-se, porém. que amanhã 
succcde a S. E::~:. o nobre-deputado pelo 11o dis~ 
tr1cto o '-lO e an~1ro, ( 1gno as m:ns 
altas posições, pelo seu caracter c talento'? 
(Apoiwl~;s . ) 

' ' o 
o systema quo tem. e convencido da desnecessi-
dade dos hddicionn•'S e armado d! ~sta faclll
d~de, dispens ria t()d<Js os a.d licionaes, isto é, 
nullificaria. tota:ment0 a obr: da. Camara :·ctunl; 
e assim vai dar o noOI"f! presi ente do cons~lho 
os meios .!e burlar tolo o seu plano. · 

O Sa. 'CLvss:::s VrANNA :-0 nobre deputado 
não cumprirja assim a lc!i. 

0 :'R. ANDRADE FIGUEIRA :-Cum riria er-
e.l tamcute!. 

O S::1.. C..l.xDroo DE 0LIYEIUA entende que 
odia tomar contas : ~ o nobre de u-

ta o 1'01' e.;se pt·ocn imento. A quei3tão não é 
de mais nciin de menos ; ó Ja competencia que 
tom o goyerno. 

.. .. ' .. " o , 
constitucional, attentatoria dos dir·eitos do par-
lamento; por utro la..to, urna porta abet·ta aos 
governos r.~acci(onarios. por flxemplo, a um gc
v•·I·no do nobre deputado pr>lo 11 · districto de 
Rio de .Janeiro, podendo nul :ificar con1p!eta
wcnto o pb.no. que é a mais bella ohrJ. do pro
jecto do nob;o•l prPsideut•J do c0nselho. 

O Sn. . ULYSSES Vr.tNXA: -Q11antas autori
~a çü·~" temos votado para o governo alterar as 

0 SR. CANDIDO DE 0LIYEillA responde que C 
melhor é n.ão vot1.1r nenh_um ; o melhor é negar 
t ; aça . ... e c1 o par arn••n o por 
si as ~>U s altr·ibui,·ões; não :-tS delegu • ; cuide 
m:,is n···::o tcs as,: !: Illptos; as comruissões que 
tr•ub:dhe·,~ tnelho1·. 

To .. . ar:i t: m consid•"ração a outra parte da. 
eme nda a que o orador chamott origin.disüma. 
E' o § 5° .1ne diz (lfJ): 

« ~ 5.o Pn.ra dcs0n\·oh·er os recursos empre
Q'a.dos na tJ·anst'onnaçãr.l rios e~tabd~cintentos 
agdr·ol:ts sc•·vidos por cs ·r:n·os em estab.-~l ci
W·'ntos livs•o..:, e p" r~~ a xiliat· o desenvoh·i
•u lH O da colonizaç:'io :-~.gricola, podará o go
vorno Ciuittir os titulas de que trata o n . lll 
do§ t o » _ 

No pl·ojecto primitivo, no art. 2°, o governo 
r,ra :t:tt•Jri:r.:do a emittir titnlns qur> . segundo o 

I . •, • • 
. . 

cnnsirlers do- not·:S p1•omis..:orias a favor dos !'a
zen I c; i r••lS que se sujcit~4Ssem ao r·e:;imen do 
~r·t. i.l". ~. Ex. de<.:lal'ou que não eram apvliccs 
propl'iam0. n te. 

O Sn.. ULYSSEs VIANNA:- Est/~ enganado. 

O Sa. CA~DIDO DE 0LIYErnA insiste em que 
isto estava na pat·te pt·imitiva do projecto. 

O Sn. ULYssr::s Vr,\NNA dà um aparte ; 
(T ·,·ocrrm-se out ros m.uir.os apartes.) 

0 SR. PRESIDENTE roclaum Mtcnção, 
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O Su.. CA~o 1 oo DE OLtvErru ohs"rY:l quanto é· uma cb~ provincin,:; m::~i;; importantes ?o Im
inconv ·nir.~!1le a :;:usell.');l. do :JOOr·e IJ!' '::>Í·/(Htt<~ pe::-io, CUt':•Wfo Ja iiu!nigr;lç:lo rara a}IJ e •-n
do cons ·Ih'). Si S. Ex.. ~1l;Si,.,ti,..~e à discus-ão. s:d,~!!Jo o trabalho li\'l'C, apl'oveitou-s·~ da fran
com cenet.:~ rest:.~bel,-•ceria fl ''et·dado, m:1s o qut·:t.:t do govc>rno p:tr:r so;·v I' à cau~a de sua 
ot·ador tem boa rueruOI·iaele·,dJra-"'' q!1eS. E:x .. província. O nobre d•putt<lo no regim·n de 
:1.nte uw 1'6 )~tro seu. disse ouo os títulos (•tu • no u·an":.< ~Tio de f ue resultou essa emenda fel. 
co :.r i ta. 0 projccto. não e1·;rm :.-tpol_ic:·s do t.ypo _d · tambcm o Sr pl esirlenlc do conselho reflectit· 
1827. wa.5 ~iwples titnlos de d1~·1da, UC!.!O~la- so ·rc a srrn. puhtica em relação à imrni:;r.t~·ão, 
y .·is. c~ co"t os 4 u:~0s o.; fazendeirO'> podei'1~1.lll obtendo d-dic a .co_n:cssão de <~U~il_ios p:~t·a .a 

• # c. • c 1'\ •• - :::, .J. . ') 
llour" rt: · ra:llente novo c sin.Q'uhr, isto é, C!llisslio de 

O ::'>n. ULISSES Vu:s:s-A : -O l 1' 51~ I úulo:;; de divid t publica para. prrga1' o e:-;tabc
dcntc do com:clho disso :i V. Ex. qu·~ Colanci;;ss. Jecüncnt.n de colonos. . 
a Psses títulos notas promi;,;sorias u omo 

0 
.:~ 

1
. · · ·1. E' 

e yue wo 10 se ara e•se se~YIÇO ~ • o que 
qnizc;sse. o :-rojccto n:i.o diz. E, en.t matr,ria de tant~ 

O Sn. CA~DlDO m~ OL:YE!JU J•espon !e qne magnitwl•~. c·omo soja e.;ta do dispenlio de 
em rodo o C:l,.O fica p~tteute qu•! n:io ~:1o apoli- gran .cs so:nmas dos crinheit·o-; p11blico~, o go
ees. por .. iue csr.as tem _re:.ôm·~n e'~P"?ial, p:·ivi- Yú i~no vai ficar com gran.lo arbitrio. (.'tJJil;'
legio$ j•n·idico• quc~. ~~ f.,,se!ll ':lanttuo-, wu- tes.) 
;liz ·hm n h.n no'Jrl'l r ·td >nte d• 

selho. (.:lpot"tes) 
Scj:t qmd fóJ• o 1:nml'\ qur>: ~e lh"~ dê, é fót'·' 

d·e d tvid~lt)\16 são ttt •rlc1s ne~,.w·nve1s e qne.y ·lo 
p.:tno.o nc•lre pt·-s· n e tl ··on ... e 1 _ '"~' t : :t

rã:o ao far.enrle.ro ~l acquisi~ão de tt·abalb.adorcs 
para I!. !aroma. 

o Sn.. c ,\:\DIDO DJ:: Oz.rn:rnA (I:l C)Ui'! si er·amnu 
esr.<" svstetn:l "Hl rehção ,t oJ·g-anização do tal 
ir;lbalho detest:'l.-.-."1, de •tue cogita o projt'\·~to. 
pessi rn •. i n<'oncebi vel é, tr·atando-se de auxilias 
i iuunigraç:1o. 

O Sr,. A:sTO:s-ro P i:.\DO : - Colonização. 

O Sn.. CAXIJlDO DE Or.!VEIRA: - E' a mesma 

'· 
O S t~ . :\xTo~ro P1uDo : - Não hn tal. 

O Sr.. C:c\~D:DO DE Ounm:,, ob:'CI'\':l r uc 

polirie-~ do nol,rr: pre:;idenltJ do cuusr>iho 
·v~cillantc, modifica-se Jia po:.· dia. Auert: a 
s s,ão ... 

O Slt .. JJJQl:!:H :\,\Bt:Co :-O projccto n:io 
r.:ntt·ou ainda '~lil di,::ca::,::;:i•). 

() nobr.~ m~nis:rn <b. ::q.n·icnllnr~ . no:: pri
m.·iro-> di:ls d J se•t min.st ri '• coiu a nnlcm r .·
\'OCa t.o!'i~ do p:lga. :IIC!Jio de a.ss · ::;•~f!s ;,. i:nwi
g-r:•nt s. p :--:~ ·.-oc 111 gTa.ndr> d r•s ··· llr · nlaru ~; nlo fb 
i:npr·•ns:t ··ar.': r··cl . .rn:1','Õ•~-" r) ·. :li!..'I!IPi t].,_, uo
br•e, d.·p·;l:tdo,.:, uclu:duJf' UlO a d•!nt ·s g'O\'Ct'
nist:t.; . 

r:.('>eOI'IJa-~c 0 C./':1Cil1:' Jc 'JIIC O noh~l) d('p•tl.:t
tlo P· ·l' :3, P:tuLJ rc..:la :11ort co:ttt·a :H1uc!L. tw~
Jida . 

D ·1·J,JÍS, •! el)t·tn. "':c~- Ex. P.:-:Lendc•ll l!z;<o =•!'· '-' . 
- o ·; ! te ,.!'U\'. lln, Jl •1.111 10 11 :: I:Lili"IIIO I • 

ClllCll Hl . (o:):! 111il ('CJlJJ·.,.:. :\las, O ' (11 ' ' l~!'a \'CI"

dad ·• o •tu c fi e otJ .:ul:.:ad<t P'·b:i declat·n.c:ii s ,J J 

n.:linisl.I"o !!a a!.."·Í('•dtu:-::,. do ~r . j'I'C"1d •r11.e .-lo 
C JllS ·lhn. <i •Jill~, Cru lllc•tet•ia rl·~ C• .!ouizaç:H, on 
d«~ ÍlalllÍ_!.;'I':r~,;.~~''• o t'l"':.::im•!n llrel :r·•l" \~r-a'' rl~ u:ula 
far.•·r·. o t·eg •IJI"ll do :O:t· . Bu ,. 111~ Je ,:\I C:Pdl). 
r<:c~ebet· oq cul >tiOS. d:1t'-lh ·s aga~:..lhv, wa,; não 
se jmport · r cum :1 vind:1 del1es. 

l\las, sn-gi 11 depo·s o sy~.:Iema. dn. orgnni
zaç:1o ;O : r;.l;:.~lhn; I• o or:H}nr amrm:t quo (} 
nobre deputado P?:' 8. l'aulu, rcprc~cntanLc (h 

projecto, pelo que vai ~er votado. Salvo mndi
fiea\~õe~ poste iore" n que o ot·ador rlc~conh"ce, 
o Q'Ov ·rnn fica. arm·• !o ela autoridade üe emilit· 
tlt;:lo;; (a tnd • pu 1cu para um r.:>gimen novo 
no qud todo o ;:u·lJiLt·io lhe é dado. 

O Srr. A:s-To:sw PnAoo:- A Camara óde c.>-

O Sn.. C.\:SDIDC 1m 0LI\'Eirt.\ :-Por cmquan
to n:'ío a" d.:>.u.. 

Ainda honte.n. conlinú:.-. o orad.-:r, o S1·. pre
sidente do ~.:onselhc leu um trecho dP. um cs
criptot· frail\.\ z sobt·e a vida dr. lor I Be::~..:::con
fie!d, mo,trou :•o llu-tre rlcputarlo pel• H.io do 
.T:lw'it·o ~.1 uaes o;.; dev"re:;; do chc:·o d:1 oppos c,~:1o, 
isto ó, r1uo a o >posi~~ão deYo e.;;tar pl'ep:.u·a.la 

O Madur mio '! IHW molestar o Sr. fWesidrmtc 
do cPn:-;··lho. c~tjns altas qttalichdes apt··-cia c 
vene1·a : nns S. E~ ]h~ ,e nu i tti ni d izr~r ue 
, s ( -~vnres de pr·'~td ~llti! cio conselho s:io wais 
rig-ot'••50". O presi lr\nt ·~ do conselho teru sou 
pbnn. plano ruo ic.•l:tdo. n:1o iJóde Yi\·er de c lil
ce-:sões dianas, não pútle clri xar ~ ~or:-el· à lll"rcê 
dos acon~ecilw!lltos o seu programmrc, o .. seu 
p ,., •.ice to • 

O or.:dor f>lrtcnd' qu"!, infelizmente, oul.I':t 
t·~;" ,.j,lo u. nor::!o 'Inc. !1•1 tl<·ver de hefe do go
Y ·!'11:1, t•'{j) o illHsrr·~ ··::tadi:>ta. I,PUlUra •tl!C'. r ~Jll 
iN:·-il, quoLdO s·~ rliseorL1u a r· ·f.·t·ma eleitiJral. 
:-i. Ex. :...pr•~'"e"rou :i C.11:J:1ra 11111 pr :iecw. qw: 
hoj ·i· l"t, ('(•tu b 111 pnnc s palavJ·;.s do pi·oj .. (!tO 

priJ~,itiro. Ft~i o Son:1do que fez t!lJo. :te ·en
lnan :o o s••rJ t yp • df! :o:uwrc •dam ·ntr ('.OtlSCI'va

do:-. d1~i:>:nncl · · · sta~ do ~~ b •!;;e< nui ~:rs-:1 :;e\''1-
l'id d · ~ d i':·on1 ele' ren.!a c ''" distt·id·J~ c!~ u111. 
I I:-:., • . )Jl'l)sÍ •'-• lli.C do •·o ·1,..elbo ad111it.t.iu no li'O• 

.J (•to; n:-; icle:.s wais I'C!J.C ·ionar;:-Jll• JilC 1~1u tn:ü•~ :-ia 
el t~ t.ord se podi a inL·o l11zii· ·~~~~ u•u JH ':t. UO\' '· 

1·:· F!'lC O SC!!re•Jo r)as Opp•JSÍÇÕPS ('CJllSI~l'\'; t
!or s unnv..!:· .. ~a,;. 0111 unr pa'z ·l<! ·r·ofun'l" "cn
l.iment · di'HII•CJ'a: ico. Ht11 :1 : ~ a~ iJ-i .. l!l lrbcr:.cs 
l.ii' a•.:c: Htna(b:neoi.H s • ,.'nt.ra -h:LtH n, e.spiriw 
da \l~lpirl_:·çl'io. Cor!l o n!~>Íll!l':vio 'JIHl h<~. _o c.pte 
adm11·a. e tJ11C ~ nob1·e oppu:'li,;ão cons~r,·adora. 
n:io eon'-'Cir· i'lso f zer a nraioria da Carnurn.. par:L 
'l'tr~m o censo o tã·1 ()J·•\•:•do, qr:e as das cs 
irrln~ rLtc~ e "s ['"Ofh:sões libe··a s são rl't:t· i '!x
cluida" <hs urn;ts. (:\puic!dos e ;1,-zo CtJ.IOiwlo.~). 
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l\Ias, 11izem os nobr ·· s deputados: « \~tastt•s ' a colouiz:>ç:Io cc..m o arbitrio com que é decrc
pcla rdorma, não Astiv· stes em opposiçuo aj.t·.td<%. 
este ulit1isterio. » E' \'é1·da .. c que o ot·a.lor Ainda ha um ponto i:uporlant!ssirno que 
y(:tou por essa reforJwl, c o fez porquo cutendia ora.Jot· a n:gar o seu voto ao im-
que a m;,iot· preocupaç:lo do pa.rLi :o libe1·al 
devia set• obter a reforma dirccta. Esta era a 

grande de~ider:ttum, si j<í. uma tentativa, a do 
Sr. Sinimbti, tinha naufra!.:·ado no Senado, o 
mesmo p:srtido, c•rmo todos os outros, cowo faz 
hr~je o partido t•on-:er·vador. tinha Je transigir. 
A reforma. veiu do Scuu.do eivu. 1:. ele sentimentos 
cunserv~>dores, mas us liberaes da. Carn::u·a vo
tat·am a favor della. n~'io ~ó par~t experiencia, 
cowo ~orliue a l •:!i não ci immutavel. 

Poi~, pol't1ue o orador votou pela reforrna 
'., - : . 

ções snccessivas, de p· dit· retoqu '~" a lei 1 
.Jà não Íol'l.i.m_pedidos esses roto 1ues em io::n? 

Jà. o prog!'amma oio ala.rgamento do voto não se 
va1 111 L tran o nas e• r as 1 e t•aes • 

R'!IllO\'ida •h tóh do d•·llate e;;t,t qu~>stão 
incan iece11tn rio elem•lnto set•,·il. t·esolvicla ell~ 

, 
sn, o grande progt·:lmma (lO pal'tJd" liber:tl ser:\ 
o de alar· ~·ar o :;ull't·agw, de m ·do gue a von
tad ~ ua•·ioual seja d:;vid. m"nte consultud:L e 
representada. (:tJir..iadns e apm· tes.) 

Est<:t f ,j :1 p1·coccupação do :,eu i !lustre amig-o 
o Sr. MartiHho Cawpos, S. Ex. d ·clarou q1t0 
o par·tid J li l.Jer'<ll ti nh::t g-r:mde nec 'l,;;sidad•: de 
nln.l'g:u· o sutfragio , e :•go:·a, que vé que as 
classes conservadot•a·• são as que i ~t•' 1'\"&rn r~ a 
"' 
se ac.~•~ntua esta. necr~ssidadu. isto ~. o paiz nã.<~ 
póde aspi1·u.r :.t~ houra;; do f•'gimen r<!pr•3s n
lativo emq u nto nàu alargai' sufücientc:ment·:! o 
S 11. 1"3.g'l0. i ]JUUI,f 1)$. 

Não cl uet· de forma ~1lgmna o s,:ffr;1. g-io uni
VI:!t'sal, queéa.g-arantia parat:·das ::ts tyt·annias 
e diet::~duras , m:Js fl:l class•·s lwstantcw~ llt<:! ha
litadas !J:d·a o ex,·rcicio prct,iuso do àit·eito do 
\'Ot:), CJII '~ f,H'am exc uitlo::s p t-l:L lei de 1~1)1. 
que, cr0ando uu1 eleitor:.do de 1:20.00 J eleito
res . eru loga.t· dr} ~1.ug-:1lCtli.al-o ;;elo alist•
:nr,nto, vei11 reduzil-o. por.ptc :1 fon (C pt•it t

ci nal dos cl•:Ílor·c" dr~sta l ro i •:ram o-; jnr•:•do~ ~~ 

selh·~ ~ 
.M~nt0m poe P•'[JZO longo, r1uasi sreubr, e~te 

Í!í!posto que ;,~sir!J pesa.t·á não sósobt·e a geração 
pres"nte c.HllO subt·•~ a. geração Ú•tut·a. Pat·a que 
clara esses titulos caractm· pel'fO<\ll•~nte '? 

Não é no vida le alguma lle.~te paiz, em que 
;udo se tem t••ntado, o regi•uCil dos titulo~ da 
divida pubLca. pat·a. pagamento de certo.;;; sor
\' i\~os . 

• ,l 

cogitou doa tilulos ,!e divida publica :smortizn.
veis ern :~l) annos p::::.r·a o pa!.!'amento dos scr
vi!(OS dos ingenuos. E"ta "ü,edida., porem, foi 
wut1 , po1·que o.s ~en o1·es ll> escrav.Js n;io se 
a11PL'o~·eitaram d~lln. ; entt·etauto devia durar 
;,q.enas 3U annos, ao P<l:S~o q_ne o. proj·~ct0 ~ctn:J.l 

. v 
aos d' di \'ida. do Estado. isto é, amortiza.\'~'is e 
com jm·o. Portanto ~~inda po1· este ladu votaria 
coutr1L o pr.;jodo. 

Pa .. s:t o ot·ador a consid,~rar t:m:l qucf:tii:o 
muito grav•:l e imp~,rtante, que ó prr:ciso ficar 
liquidada para urru v•~z . 

Pelo quo so venceu, pelo q1le foi votado na 
CalliaL':t, o escr•V•J qs1e tem actualrncnte 
GO anuas não ci tw::triculado. é considerado livre 

pat·agt•a ·ho ;.)o. 

O r1r1 e faz o p1·ojedo aos c:-cr~:n·os que de 
futu ro attingircm r~o anuas '1 

O qne 1;11. dMf:.leil0S que, da d!tt:l da ü:!.ecnção 
da lei etn diante, for . .;ru :1d•p;irindo a su~ lil.Jm·
dad··: ·~ 

Chanut o Ol'<ldor a at tenç;'io da conurtis::i';o par:.t 
cstu pa1•te do !Jl',ject·J . 

O Sn. P.\DU A F't.F.t::n. \' :-.1:.!. c : t:'s eombinado 
na <·ornmissã ' :•liCI'à< :1 I' d::cção do modo 'JUO 
fi:111e ucm dara . 

o s~-:. . LI.YSSI: '; \"1.\:\X.\: -E' inutil \', Ex. 
J·n1zcs d.~ 'YIZ . O eleitores no n sso t>·~iz tnnde 

t iil "' lstir. a <limi1:11Í:·. (. iiJuÍt! •los r~ U]Jil .·tcs .) 
De ix:m rlo l·oni111 de p .• t·tc c..:t·• ponto. n :tl cl'l" O Sn.. C.\:'\IJ!:JO DE Or.n'I::Il:.\ per~untL então 

Loeou p:1r.~ ruostt·at· o sy::;t cttl'• d ~ go\'CruoJ d•.1 :Ü • s e .·:t!:':t\'U:l '! !IC, d :t cl.! l'L da éXC··ução da lei 
nolJt'C lll'l~~ :dente do con~·~llw. di:r. q1.o S Ex. ·~m d iantt~ . fl)I'Ct •t atti:rgindu l): l :>t1Uo:> de idade 
v:1i fa:r.emlo couce::;sões c JiJO(Efiea•:Gn..; lJlll! :di- fic:;m li\' t' \! ,;, só:J•" lltr,!, cour ola·i;ra (;:1o Je pro
ll:d Lerá :L sua obra. dclut•patb t uaudo cOn\'Or- st:.t'e111 sct·,·i·:o:s H<·S !i'~ ns ex-,;ouhot··~s pdo es-
tu.la em ac.tt> ~g'IS :.~.t1vu . pa t;o .ie :,allnos. ü ac L:.L IH o.uo ap:Ll'te rlo no re 

Di ao nobt·a pr·c,.idcntc do cons•·lho o ct"edito L'el::. ior da cou1mi::;sào, a !'t!spos t ·J. a:Jit'!llativa a 
p:lt'a a immig r•ç:1o e ··oloni:r.:Lção, m s •.+UCr e::ot:L Stt:L pct·gunVI. do,::•j:l •tn '~ elb fi ·.[llG con
dnl'-lh'o no pt·· ~•Jcto que ;;o occupe r:.xcl tiSÍ\'a-1 signa.d 1, por 1 ue é dad · •·a~:l•• itllpGrt:wLis~ima. 
mente com o assum .to. c o ma ig ~onn:nicnte é N••o lra t t t!B ÍJ :d~.;;a!· Hl! esta declar:1çào sati;:fa1. 
o orç:luv•nro (!:L Agr!cnltu:-:L. ! os Ci;l;t'll uln~ d•Js rx- Jis .~ identc-: , poi'•Jue o ata· 

.\ d t·cuss:iu des.•e or ·•;;un r~nto é a Ol~ a•ião de ~'JIL • :·l pro;:ríedaue a hi cat::i pCl'i!rane:Jte ~o q1:e 
s;• lr:H:l.:' dd t::d a~S I!illpi;ll, pOI'•.J'lC, l'i f;ll. p :·e- d '~'V•ja •! q1 :E; a l'•!dacç:t'> s·ja IIIUÍLO cl:tl'a 0 }JO!$Í
CÍ~~ :w_:tnc:: tar 11s iwpo .[o.; p:i!'<'l as dc-=pe;.~as \ th·a. c~ ltobt·e rebt!•r <b conuni::;:~::i ll o_jiJ:-iscon
Ol' lJ ll:ltW!'.! do orç;tnH.:n to. íat·~ a iuella V· ·rbu ~:dto ' 'ISltnc:o c .•:::;.IJ ,J ' I •t'l f.!St:L q:t•' Sla 1 de J'C• 
p:wte da. dQsp,'<la or.iina1·ia.; o qur~ uão pó l•~ l dac\1\'J tC ill g 1·au·.b ::lc;mcr' , 110rqu~ tt·ata-sc 
pct·mit~ír é c~La erni8s~o de t ilul::os lJM:~ fa:r.cr de uuta J•!i •.JUO Y:.i afi'edar importantes in~ct•-
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esses c abr:".ngGr uma class" in t~i 1':1 ~ uma lei 
qu(~ joga com in~er.:sses da liberdade huma.n: •• 

T()da a da.,·ez:~ é preci~;a p:1ra e\·it·-{~ c!''al
q uer :-:o phisrn:o: de rigor ou d·· bene~·oleneja na. 
execução da lc1, e er·a esse o grande mc•r1to do 
llro]ccto Je 13 d;; Julho. 

O SR. P"\DU.\ FLEURY .lá um ap:'..rtc. 
O Sn. CA~DIDO DE OL:\"EIRA pergunta por que 

raziio si o nobro dr> utado tem a m••,:::11u idéa 
si acceita a.libe1·t:~ção dos e:<cravos de 60 ~mno;; 
actu:H'S e futuros com a orest:·ção ele serviços. 
não redige o projecto no"s termos chros e posi
tivos do projecto de 188-l 1 

O Sn. PADUA FLEunv:-V. Ex.~ que o acha 
obseuro. 

O Sn. CA~DIDO DE OLIVEIRA entende qne 
üra m1'lhor dizP.r que o~ escr .• vo.: que attingis
serl1 60 a:mos d·~ idade, ant~s ou depois d ~ta 

commissão. 

O que deixará á. :1 preci:l.~ão dos póstero~~ 
do~ j :ize..; ·· ompetentes. são os escrupulos da 
antiga di.,sidrnt·Í:l. a rr::;peito do proj··cto 1l<! 15 
de Julho~ qu::mdo agot•a. acrita urna idéa que en
tão parecia. repellit·. 

Fique consig-nado est0. principio: o s:'xage
n:l.1'io. quer no tempo d:1 lei! quer posteriormen
te, nca li\'1'('. 

... st·1 ec: ar:1~:'Io não e p atontca, ~mo pre
tendia (I nobre prr.osldente do cons-;1:10, rt!spon
dendo a um~ objeccito do Ol'ado1·. 

~ . "':' 

I' 

execuç:io da lei, attin.~irá a idad:l d-~ GO annn~, · 
porque o fun :o de emancipat}ão, actuando sobr(~ 
a classe dos mn.is \·elho:,, libcrtar:'i aqu.elles que 
for0rn attin,ziodo á idadn de 58 e;)!) annns. )) 

As e.:.:t·•tisri•·as s:in incomrlPt::ts a t·esp•;ito 
dos esci"~vo.- de 5t;, 59 c lJII annos. K"io ha 
dados ~osit.ivos q1:e per·wit ,am a,,,.Ji:l.r com 
ex a c tici:1o ns1 é ponto. As ultimas b: se~ fm·ne
cidas pela re ·.artiç:io comp·'tontc, !ão 22.(1Qr) 
escra\O~: nhis ou wenos, com a idade de ;,\) 
anoos. 

Sendo as..;im. c s:nclo o \':11 •11' de c:l.ola um 
2(11)~. a lib ·'rtaçilo d"\'Cr:i. S'r feita nse lia11te 
-LO!.JO:ÜiJÜ.-.:: pnr·tnntn, o n11V0 fundo de CIH:I.Ilci
l'nção pal'a lihci·taç;!o de C·crn.,·o" mai.; Yelhus 
ser 1 consti:uiclo C• ·m ('Sia sommn.. 

·' . 
serão de~tin:ldOii no novo fundo ch <'m:l.nci j}" ~ão, 
quA r•'PI"''B '•nt.am um~. t•'l'ça parte do Ílllpo.;to 
dn 5 c;j, .. As~im po ler:io ser Ji'>ert::dos S.OIIU ou 
ü.O']O escravno; . nttingindo ns outros :í. id:H'l!'! de 
60 annos. (.-tpa;·tr! . ..: .J A declar:1ç:1o f. ·it:'l. pelo 
governo ~de .~·r:mdes conse<)lVmcias. 

De\·e ficar firma to, '! ha dP. !'er por t. lll~Jvb rlr. 
governo. que· os esct':lVOS de üO. na dr.ta da lei, 
ou que attingi~n:n a es~a i.dad~~ p8stcri .rm~nt·~. 
ficarão livres . · 

A c1ttestão, porém, é de serviços. 

Como elemento hiEtorico :1 estiJ rc~peito • o 
ora for indi~a a m·tção de confianç:l quH foi \·o
tada nesta Carn:tra. O motivo d\ woção fui que 
o "'overno o ucria libertar os sexagçn::trios 

e • . . T sem indemnização pecumarla. ( -;·oca li~-se 
apartes.) 

gov rno na pr: . , •J , 

diz u orador, por11uq quer a. hbei"tação ~os 
sex.ag-en:tric;s sGm indeumização pecuniar1a. 

... ... I ~. • .. ~ '"• t 

do conselho aç1·h.mado pelas opposiçõ·~s colli
"':1 das, e fez insel'ir no seu projectc) que os 
~exagenarios presentes e futur·os fie:trã 1 livreE, 
obri0ados ap•!n ts it .ll~"''stação de servic;os. 

O SR. EuFR.\SIO CvnREIA :-E V. Ex. por 
que está fazendo opposiç:w ·~ 

- O Sn.. CA~o:no DE OLIYEillA. Yot~ o projecto 
nesta parte . 

.:\. ob;ecçlio do statam libei·. que er;t. o grande ... . . -

completa-

O Sn. CA:-;omo DE Or.tYElRA diz que o nobre 
deputado só ;.ffirma. ta.l porcJUe é exlr:mho aos - ~. ) .. . . . ( . . - ". . 
co1u o orador que t~mto é stotwn libc;· o escravo 
que tem a sua ,.~perança de liberdadr~ a·!s ôO 
annos com a ob1·iga~ão da prC!"taç.:to de 3 annos 
de serviço, como o sexag nario que é liberto 
immediatamente. (.-ltlaí·tes.) 

g· pre.:iso <il'i'ancar mtis uma illusão do C•S
pirito do nobre pra,-idente d.) conselho. S. Es:. 
dis::;c c1ue rsta lei é a ultima. que o gTande 
merito desta 1'efor111a é f.,zet• caL1• a propa
"'anda abolicioni.::ta e dizer a ultima :davr:~ 
em t·cla~·uü à lJUestão. Os factos virão m•)Sti"at• 
n S. Ex. que ha completo en.:;anodc ~na p:1.1·tc. 
Nenhum esradisw .. e!l1lllateria dc~ sta. OI·Jem, póda 

_ • ' - u i · i, s0nao 
quando de•·retrt.l' :1. Iiuer.lade do ultimtt escravo, 
c is•o mcs:uo ainda pó te app:1reeet· .restaii
t':\dor. Mas o que é vet·dade é que, com a 1n
demniz:lçào. f'iz ••ndo pes •r S'•bl'C as cla.sscs 
con tt'ib:dntes os eri'eitos da e5cravidão, p13la co
brança. do impo3to, o 110bre presid· ·nte do 
conselho levanta uma nov:1 prop g mda., prop~· 
ganJ.a. contra os impo-.tos cr ·arlos em nome da 
emaucipnçiio p:-tra alforria de es ·r~ vos :1lhcios. 

O nobro wesidente tio cons·•lho pnblique 
amanhã a sua } .. i, dt~-lhe exccuç:'lo, e ao me~
u10 tempo v ro r;\ },.van l::J.r-se no paiz :1. l'f'~ln.m:-t
çfio dos contribuintes \·ictilna los prlol\ 5 "/o an
diciona<.•s, c rp1e diJ·.io ue a e!"crn.vi Jão aind :.~ 
contitwn. n. prod11zir· c.s seus e·leito;; IMlilS, pot'•illO 
~1g-g-ravn. as fon: e.; de pro.lucç:'lo c tot•nn-'<e por-
an o rcci,.:a a sua ex tllC<:aO lll1nlf~ 1:1ta. 

A han !eira do o.l;olicionismo no f•II.lli"O s :1ni. 
po1· consert ue ncia, a in l:t mn.is radicnl : 'l uer·ed 
a d•'lcr·~'a•:5o dn. emancip·,ção immediata para. 
minora1· os onus do estado. porqne. ncssn re
g-im 'n que ~e \'ai iniciar. é. sem duvida n~nh11-
ma, ::r:md!' iniqnirhde ohri!!"ni· 10dns n.o{ cl:t:;ses 
cio Estado a contrib !ir para a li ilc•·t: (:.·i.:• ,[.~as
era.vo~ cn_ios Sfl r·viçr,s forarn U'i llft'UÍ<lü' pel•JS 
,.:c11 s PI'01'll'ietal·ios. 

!~ata objecç:"1o n:io podc"ria ser levantada 
contra o gabinete p:.1ssado! por<1ue o i.mposto 
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actmwa. immeliatamente sobre a emancip:1ção, \ de dar impostos quando elles são sup~r.fiuos. 
ao passo que, no projecto actual,o imposto actú.a (-'1poiados.) 
permanentemente, por muitos annos e com O Brazil, na clas~e das nações contribuinte~, 
cff.útos demot·udos, sobre o Estado. porque o occupa o 49 ou 5o logar; porém, si s~ reflectir 
systcma do nobre pres:dente do consr;lho des- que n. piirte da população quo contribue p~~ra 
falca o fundo d~ ema~cipat;ão, reforçando o seu os onus do Estado é reduzida relativamente 

, 
mais quG pudesse, attenuar os etfeitos da abo
lição. n·ahi a. larga ba.'!e da emancipação pecu
niaria, o ue é o ponto do apoio do projecto. 

Mas â n:t~ão pronunciou-se eom uma elei
ção livre, como a mais livre que tivemos 
(apoiarlos c ;1üo apoiculos) ; o orador ha. de 
proclamai-o com toda a verdade, e a prova 
disto é a nobt·e· opposição. (.:lpoiados c nc'to 
a.poiarlos .) · 

A na.ção fez-se ouvir G mandou il Camara, em 
gt•tmde maioria, partidar-ios da emancipação 
(apoiados e apa.rtes), excepção f,•it:l. do nobre 
deputadJ pelo fio districto da provincia do Rio 
de .Jancit"O C 'le poucos crne O acomprmham. 

Este anno, dopais de uma dissolução, de
pois da agitação que o problema sct·villeva.n-

• • • • 4 • . . , 
questão por outt·os moldes · qu0 não os do gnbi
net•l ü de Junho, isto é, fazer-se n. emancipação 
sem a decreta~ão de impostos, sem :~ indem
nizaçiio. 

E isso queria o nobre presidentG do con
selho q ua.ndo, a primeira yez, fazendo q ues
tão fecha. !a de parte do pt'OJecto, declarou que, 
si se d~i:s:asse c:s:clusiva.mente a. depreciação do 
valor, a reforma eslava feita. 

Sendo :1-ssim, o orador c seu~ amig-os, repre
sentantes ào contribuinte, não têm o direito 

V. IU.- 6 

. 
zil é quem paga. mais impostos do munào. 
(Apoiados.) 

Sendo certo que '' fot·tuna publica est:í. 
re· uzr a, que crises e tversas ordens vão 
actuar sobre a sociedade, não ha o direito de 
V0t;u- impostos para a emancipa~ão, ,1uar.do ella 
pot" outra fórma pos~a ser feita. (.J.po.:··.!dos c 
apai"tes .) 

O nobt·e deputado pelas Al:lgôas c outros, em 
ap:l.l·te;;:, têm censurado o procedia:ento do ora
dor r:esta. questão, dando-o como incohcrento e 
versatil. Viram, no facto de prestar o ;;eu aooio 
ao g-abinete de 21 de Janeiro, a confusão de 

. 
problema servil ainda não eslan\ na téb. · dn. 
discussão, e portant·) não tinha de lo\·antar 
questão alguma ; p01·ém, si quizesse occupar-~e 
de factos pessoaes, o que aliás sempre lhe re
pugna, dil'ia aos nobres depub•dos q uc, :·1inda 
em 1883, em uma cart:\ dirigida aos eleitores 
de seus districtos, carta que foi publicada., d~~
cla.t·ou que a situa~~ão liberal devia. continuar 
no poder por muito tempo, que lho cst:wn con
fiada a solução de grandes problemas e entre 
clles assigna.la,·a o da e:s:tincção graduü do 
elemento scn·il. 

0 SR. VALLADARES:-J:i. li um discurso ::ti.JO
licioni~ta de V. Ex. q nando era estudante. 

O Srr. CA~oroo m:: 0Ln·mnA agradece ao . . ~ 

pre teve idéas abolicionistas. O problema do 
elemenlo servil não podi:l deixar de o preoccu
par,como preocapav:•. todo os brazileiros. Tam
bem o actual chef.l do gabineto disse na Ca
mat·a, quando o Sr. Na.buco pediu urgenci:t. 
para apresqntn.r um projecto, que não cogitava. 
do tl.<:sumpto, e, ainda mais, fez qttestão de ga
binete dessa urgenc:a ; entretanto apoiou o 
ministerio do Sr. :Martinho C:m1pos, o mini':i
terio do St•. Visconde de P~ranaguá,conser,•ou
sc silencioso dur:~.nte toda :t situação liber~l e 
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agora, depois do programmade G de Junho, de
pois da agitação feita no paiz, em tão mã 
hor<l. como dizem os nobres dcputados,apresenta 
um 11rojecto que atac:l o direito de pro;n·iedade 
nas sus.s bases card~aes, fixando-lhe o Yalor e 
depreciando esse valor, e que, em poucos annos, 
era como resu a o a a o iça 

viduo ; entretanto ninguem nota contradições 
no nobre preside:lte do conselho .e a.té. os que 

,. ,. ~ 

hoje estão enterrados, a opposiçiio mais cruenta 
ao gabinete de 6 d.~ Junho, hoje são as senti
nellas avançadas do G de :Maio, proclamam a 
e::s::cellencia do seu projcct', e-<>quccendo-sc de 
que esse projecto libert:l os sexageu:trios sem 
indedmiz~ção pecuniaria c deiwecia o valor do 
escr:1YO ató fazel-o desapparecor totalment.:, es
quecendo-se aind;< de q 11e o projecto é confisca
ção~ não no termo jt1ridico ; mas n~s seus ra
suliados. 

Dá o setl volo ao projecto na parte relativa à 
dt~preci:lção, somente não o pódo dar na parte 
aue au~menta os imnostos. . ""-" . '" . 

pro}.~ cto do~ goYerno. Isso reconhe:-em os ady,~r
sarios do partido lihernl, que até nas questões 
de alw quilate politico, como a eleição do pre
sidente d:'l. Camnrn, \•i eram estender mão bone
fica ao ~oye;·uo. 

I\! as o parti ·lo lib~ral deve comprehender 
In ais algum 1 cousa~ é q uc os liberaes, para fa
zerl?m reformas que dêm glori:t e honra. ao seu 
p~rtido, devem. fazel-as vasados em moldes li
beru.cs. 

O partido liberal deve comprehr,mder que tem 
uma responsabidade perante a historia c que 
e~sa respomabilidade não póle tr~dttzir-se em 

"' ~, 
infiltrar em um projecto que de\·ia ser uma 
grande gloria p:Ha Ct:~ta nação, as doutrin:JS 
reaceionaria.~, os sentimentos de r~gmsso que 
se encontram na emenda que tem o placet da 
opposição consen.-;o dora e que é, por assim <lizer, 
a arca da alli:mç-a do novo g:tbinete com a op
posição que o comb:ttia. (Jluito bem,, 1lH.GÍto 
bem. O omdor ,; (clicitado). 

A disctlSEão fica aJiada pela hoia. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.1 DISCGSSÃO I>O ORÇ,\:\IE::s'TO DO DIPERIO PARA. O 
E:tERCiC'IO DE 1885-1886 

E' lid;l, :1poiaJa e 1)0Stn em discuseà•) con
·uncta.rnenLI} eom o ~ro · ·~cto a aerruinte 

Em 7ilda 

F icam equi parados os vencimentos dos se
cretarias •) empregados das Faculdades d~; Di
reito, aos dos secretarias e empregados das 
Faculda•les de Medicina. · 

Sala das commissõ~s em 20 df) J ulho de 1885. 
-Corda de A;·aujo .- Alcof'oí·ado Junior. 
-Ben to Ramos.- Costa Pe;·ci;·a Juniw .-
Duurte de A z c1:edo.- Henl"iquc ]lf C!1'1)Ut?.S . 
-L-;itão da C1~nha. 

O Sr. Gomes de Cast :-o occnpa 
tão poucas vezes a tribuna, que, a.ttendendo á 
esta circumstancia., espera que a Camara releve 
pedir-lhe hoj ~ alguns momentos de att~nção. 
Nas considerações que tem de aprescn tar ao 
illustrado criterio da Camara. quer r~ar pref~-

dente. 
Tem ouvido discutir a maneira pela qual o 

n r resid nte foi elevado a eminenci::t em 
que :<e acha. Respeit!l o segredo do rs~1·utinio ; 
não sabe com que votos está. o nobre presidente 
dirigindo os trabalhos da. casa; sabe, porém, 
que não c com o voto do orador, não porque 
recuse suas sympMhias n. S. E::s::., ou desconheça 
os meritos do nobre presidente, mas porque as 
suas convic\Ões, erroneas talvez, porém since
ras, separaril-n'o de S. E:t. 

Entretanto, sejam qus.es forem o:; votos que 
o investiram na alta. magistratura de dirigir os 
trabal os a amara, esta mvest1 ura repre
f::enta um facto da. época; si a época é de senti
mento o poesia, não -6 muito q11e se entregue . - . 

1,; 

va-se em censuravel mutismo, de sorte que 
S. E:t . , sem dispor C. e tempo sufficicnte para 
estudo acurado e consciencioso do regimento, 
vê-se obrigado a tomar decisões repentinas, 
não dirà irreflectidas. mas constantementa re
vogadas, com prcjuizo da graYidade do presi
dente da caso. e da boa direcção dos trab:tlhos. 
E, pcrmitta-s1j-lhe a franqueza , obrigando 
ost~L circumsta.ncia o Sr. presiden t 'l a intervir 
con;;t:lntemcnle no d~b:lte. o orador 1:onsultou. 
_os mais an Ligos membros da Camara e e lles de~ 
claram que nunca viram cadeira qu0 mais falie. 
(Ri~o.) 

N:"io ó possi\·el que isto continue. Acre:lita 
qut:: o nobre pre~idente do conselho ha de 
atlender á sua supplic:l- S. Ex., que como 
a • m viu, · i os y . i n0 z ~ . r s
peita tnnto um lcader, acha o cargo tão im
por:ante quo;, segundo sua e:tpr(lssa. decla
ração ao parlamento, !'acrificou a. reforma servil 
a -conservação do Sr. Martinho Campo ~. ( Riso.) 
~ntendcu o orador que o respeito que vota ao 
presidente da casa o obrigava a. preceder das 
consideraçõ~s que nc:1 ba de dirigir á alta be
nevolencia de S. Ex. flS que tem õe fazer 
!õObre o orçamento. 

Para o orador é inditrerente que se s9ntc n~ 
cndcirà. presidencial este ou aquelle deputado. 
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Si houvesse algum menos digno dessa honra, 
e a maioria, por uma aberração, o elevasse a 
tão alto cargo, não seria menor o respeito do 
orador porque esse respeito significa consi
deração i Camat•a, que o presidente representa, 
defcrencia à nova ~orma ~e .~overno •. o. presi-

, 
sidl)ntc-, por mais injustas que l'ejam. 

Pele agora .licença para congratular-se com 
o nobre ministro do imperio pela posição, a que 
S. Ex. chegou, de director da política do paiz. 

S. Ex. aprendeu a dominar os tumultos na 
pasta da marinha quando teve de lutar com o 
oceano. 

Deve confe;:sar quo tem grande respeito ao 
caracter do nobre ministro, sabe da merecida 

u~ S. Ex. conse..,.uiu na carreira 
da magistratu1·~ (apoiados!; por este motivo 
pede licença jJara dirigit·-lho uma ~up],)lica. 

Nãt) ha. ao menos q o e conheça o orador, o r-
ganzzaçao m:ns par am 1 _ • 

ministro emquanto o parlamento SI) conserva 
aberto, S. Ex. ostenta saude invejavel, mas 

' 
S. Ex. se altera, c ha 4 on 5 annos, si não b-
lha a memoria do or~dor. o nobre ministro do 
imperio conser,·a a var•~ de orph•ios '} resíduos 
da capital da provio.ci:1 do Maranhão, renovan
do-se constantemente as licenças. 

Assim pede :lO nobt·c ministro da j 11stiça. dê 
soluçã,J a. este estil.do de cousas, que não é 
agradavel, nem conveniente. Hoje ha na ca
pi~::t.l daquella provinci~ um unico, juiz de di-

na Relação, de sorte que estão as varas em dis
ponibilidade. 

Deseja. s'J lhe diga, si, caso uão fosse sena· 
dor do mpcrto o no re m1ms ro, po er1a e e 
conseg-uir conservar-se, ha cin.:o annos, talvez, 
e nunc~1. menos de qu:dro, fÓl"a. do exercício de 
seu cargo, prcjudicar.do a justiç:~ publica nos 
seus mais alto,; interesses ·~ 

O Srt. AttAU.JO GóEs JuNror.: -Qu:mdo podia 
pedir apo~enta.doria. 

O S lt. Go:.\zt:s DE CAsmo não desej:t isto, por. 
que ontenJ.~ 11ue ~L aposentadoria deve ser dada 
a empr0gados inutilizados, e diz que terá en
sejo de voltar a cst:\ q11e8tão, qu~LUdtJ discutit• 
o piano de reforma do Con~elho ele Estado, pre
conisn.do no rclatorio do nob1·c ministro. 

A verdade é que na capital do :\Iaranbão 
a jusl.i1,1U est:.i. ,·etluzida a um unico juiz de 
direi to c ess·~ mesmo com assento na Relação 
porque a 1 ta v:tga. 
. Lembt·~ um facto q1:e ha pouco tcmpo'se deu 
em virtud•! do qual ficou aquella c:lpit'al sem 
juizes, c não :;al>e si o publico sofll·eu tu11ito 
com is.-o. Na administra1;ão do presidente Go
doy na fórma. da legislação vigente, designou
se em :\"ovembro a ordem ela. substituição dos 
juize~. E:s:pediu-se o acto e nãt:~ houve re
chmação de pesso:~ ;tlguma. 

Em .raneÍL'o, como determina a lei, os sub
stitutos designaJ.os entraram no exercício 
das respectí vas varas ; mas seis mezes depois, 

segundo crê o orador, o vice-presidente Ba
rão de Gr~jahú revogou o acto e mandou que 
o substituto da vara do comniercÍQ pas';a~se 
para a vara civel e o da vara cível para a 
do commercio. 

_o juiz. do cível não admitliu isto e o outro 

tados, tratando do orçamcnt0. 
Era tlll'Ja •las constantes reclamações do 

partido libe:.-al, quando havia partido liberal 
no Impf:\rio, a que se erguia a favor do orça
mento; mns t0rlos ~abem como tem tido exe
cução essa protnel'sa do partido liberal. 

Ach::t-SI'l este pt\rtitlo no porler ha mais do :';e te 
annos, ainda não honvc ministerio que, o ora
dor não di.rú consegtlisse, m:1s ao menos, mos
trasse dese ·os de ronu· a sinceridade danuel!a 
promessa. 

E' dolorosa e affiictiva a situaç~o do The
souro ; a Camara enceta o :3o mez da sessão or-. . . 

' ~ '~ , .. ' 
pois àe estar a attenção da Cam(1.ra. cançad;t pelo 
longo tempo em que: tão brilhantemente occu
pou-a o honrado deputado por Minas, se inicia 
este debate. Entretanto não é um simples de
ver constitucional, que o ministel'io tem de cum
'fl:."it·, organizando o orçamento; é hoje o ,ma
ximo dever. A,;; nossas finanç·1s chegf,ram a 
tal estado, as nossas circumstancias são tão 
grave;;; que o 01';\dor acredita poder affirmn.r,sem 
reMia de conte;;ta,;.ão, qu~ a ninguem é dado 
prever com segurn.nça qual s!rá o pa•·adei.-o. 
(.Apfliados; ?i't.Hito bem.) 

E é nestas circumstanci«s que o ministerio 
absorve t·Jda a. sua a.ttt~nc;ão em enredos e me
xerico;;;~ nes~a t:ousa que Pile chama. ;·e;;Ji'ííW 
.~en;i/., que tem ~ desg-rar,~a do não contentar a 
nmguem . 

O nobre mini.,tro do itnperio, fiel ao systema 
do seu partido, dos seus anlece!='soros, vem 
pedir á Camara mais dinheiro do que a quantia 
votada no orçamento anterio1· para as despe:~.a!=: 
do Ministerio do Imperio. 

Não ha anno em que as despezas 1:,ublicas 
não cresçam de modo desordenado e fatal, 
qualquer que seja a critica que !"e exerça. 

Lamenta as vezes a força. perdida, e c:urv<t
se tocado de admiraç.ão diante do patl'iotismo, 
que não cança, do nobre deputado pelo 11') 
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disfricto do Rio àe Janeiro; todos os esforços Vai pedir licença ao nor)re px-os1acnte do 
de S. E:s:. baqueiam diante da indifferença. o conselho para tambem dizer-lhe quaes são os 
da impr-evidcncia do. go,•erno; no anno se- deveres de um chefe de gabinete. 
Q"uinte as verbas regateadas na Cama.ra. têm de O governo ê uma entidade tão seria. e tão 
ser l'l.ugmentadas ; e dem:Ji:; \"eDl OS Cl·editos grave que não d<)Ve aventur:ll' em occasião 

· su•pplementares tornar a1nda mais difficil· a si- nenhuma proposiçõei; perigosas á or-lem pu-
-uaçao o 11esouro e tmposs1ve1s as prevt- 1ca. 
sões do legislador. r~tpoiado.'>.) - O nobre presidente do conselho disse ao 

E' sn.bido o qne fez o ministerio passado em illustre amigo do orador: «não quereis estare
mataria. de CI'editos. H<1. no orça.:ucnto nma • forma. ; si ella não se fizer no pP.rlamento, a 
verba, quG mais que nenhuma out:·a deve me- nação a far::.» 
recer a escrupulosa attenção do ministerio- Como a nação ha. de fazer uma reforma 
a verba secreta. Ella escapa á íiscalisação do destas ·~ Alludia porventul'a o nobre presidente 
oarlamento : é uma qnanüa que este entrega do conselho ao direito que têm os proprietarios 
á probidade do minist','r:o. . de escravos de ronunciarem esse seu tt·istP- do-

A Ca.mara. viu que o a.ctu~l ministro da jus- minio, dan·!o liberd !de a todos os escl'avos? 
tica veiu 1)edir-lhe um cr"ediLo p:lr!l. as despe- Ne~te sentido foi feita :tllusi\~), de:'de jü 
zis desta Ye1·ba. Era de espe!'ar f[UC na expo- saúda o dia feliz em que se extinga. a_insti-
:-;ição de motivos, na demonstração deste cre- tuição servil. · 
<lito. n:J. · 11 >tifica ão do edido fossem c nsi- i. rém. o nob::"e )r si nle d n~ l l a ~ 
gnai:bs as d·espezas confessadas naquella e na ludia ao dir<:>ito que têm as m~ssa.s oppl'imida.s 
outra casa do parlamento pelo nobre presi- ele insurgil·em-sc e proe:amarem um estado 
dente do conselho do ministerio 6 de Julho. e. extra-legal,. quem den a S.. Ex. o direito de vir_ 

Ora. o orP.dr•r é naturalmnnte l<~vado a crer 
nuo todos cumpr13m sea de\·er, e a respeito dos 
êscriptores f:wor:wei~ a esse ministerio na 
one$lão servil não tem duvida. nenhuma em 
âcredi ta r que os set·viços por clles prestados a 
c::~usa. tão :-;yrupathica, foram os mais espon
tnneos. 

Não acredita, portanto, que :-:e tivesse do pa
g"['. r r. c;;criptor-es, mas a V01·d:~de é qne se pa
,::;·óu a im r0ssão dos arti rro:;:. 

0::; ministros daquelle gabinete defenderam
se uo Senado G n;t Camaru. dizendo que todos 
os _g:ovo1·nos tinh:1m. procedid? assim. 

. "'' ,.a v L c1 , o ora or a-
r.1enta o facto\ mas, si O'- abnsos têm de per
durar. por que mudam-se situaçõ)s e gabi
nete;;~ 

Entende que o govemo não tem o direito de 
cr··~rtr opinião nos paizes livr<~s ; cl13ve sim per
~·:rutar o sentimento publico, int:::rpretal-o o 
o!)edecer-lhe. (Jluito bctn.J . 

Urn grand1} cscriptor inglez dizia: o povo 
mais livre e feliz é a•tuelle em que o govoruo é 
n1::ti..: pacifico e o cidad:i:o mais activo. 

Pergunta p::>r que despendi:1-sc dinheiro com 
publica;ücs na irnpr13nsa., não para defesa de 
a"ctos do governo, enH1uanto c1uc, fpla.udo :':C 
trata\·a. do rectitif'ar taes actos. recorria-se âs 
columnas officiaes? 0 que se faz:a enLão ·~ 
Institttia-se uma pt·opaganda, quando o deve1· 

,., · isar a opiniu.o ja cr-
mada. 

Tem ou vi do na Cama L·;~ theorias quo não es
perava ouvir no l'ein:tr!o da liberdade. 

O Sr. presi lente do C'>uselho lcn na Camara 
um trecho de es<:riptor (1ue diseé ser inglez
para ensinar ao illust1··; amigo e ch(!fe do ora, 
dor os d'~v;m~s d0 urn leade;· da opposição. Ivb.s 
flue o ensino era inntil dr:sde que o nobre de
putado pelo Rio de Ja.n11iro dcclar!lra que f.d
lav:t em sea nome, e não como leadeí· da cp
posição. 

na :tmara ._ns 'r 1eor1a ass1m rcvo UClO-

naria ·~ (1lf ttito bem.) 
o. pezar do orador subin de ponto por ter 

. . 
esqwTda) estas palavra~ : << Vós reprc,-entais 
cento e tantos mil eleitores e propril}tarios de 
escravos ; a vossa opinião não é a opinião na
cional. >"' 

Quem fez a lei om virtude d~• qual e!':tamos 
aqui, pergunta. o or:H.lor ~Foi o partido liberal. 

Uma voz autorizada, cuja ausencin. lamenta 
sinc0ramentc, o Sr. Ruy Barbosa disi;e em 
bl'ilhantissimo discurso pronunciado na Ca
m:1r;t referindo-se · ., · · · ,.. 
magn:~ cal'ta da nossa liberdade constitucional. 

Não vem trazer força a esta declaração ; mas 
adopbl-a. _Si não fosse aq uelln. Jei, em vez da 

" S armoma apparen e que e o s1gna ma1s 
manifesto na liberdaJ.c, o nobre presidente do 
conselho teria louvores unisonos, nenhuma voz 
r1uebraria o hymno que em honra dos governos 
hayia de entoar-se. 

Si a rr:forma eleitoral e:s:cluiu grande numero 
de cidadãos brazileiros, como o orador reconhece 
que excluiu, disto só ao partido liucral d0ve a 
naç:To pedir contas . Mas é preciso ser justo com 
os autores da lei. O que é que pe:·deu o povo? 
Qce direitos tinha antes da lei? Chamarn-se 
re~dmcnte a multid~o a cooperar nos comicio;;; 
ma;; o seu diL'.J ito ou cahb. ferido nas al·tima
nhas da fraude ou e1·a esmagado nela ·violencia. 
O eleitor cr[l. designado de ante-mão. E pre
senciava-se o tristissimo espcctac11lo das paro
chias reduzidas. não {l ;lrt> na nobr~ n d " 
plcitf"lassem :t victori n. dus suas adhesõns e sym
pathias. mas a um cit·co vergonhoso em quo a 
embriaguGz o a c1·n.pula lutavam dcsbragada
mente. 

Com que direito os autores da refo1•ma vêm 
repudiar sua obra e appellar pa1•a a. opini:'io 
nacional ;que não pódo ter outro éco ::;.~não os 
r<:presentantes da nação ? 

No dia em qui) se convoncP.r de que não estú. 
legitimamente eleito, d~ ,1uc não é o manda
tario de um mandante que respeita e cuja gra-
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tidão l)rocura c::tptt·, ao Sr. presidente não terà 
o desprazer de ouvi r a pala na do orador. 

Pede ao nobre ministro do imperio desculpe 
essa digressão e convida-o a declarar si não 
é chegada a occasião de reduzir os encargos 
publicas de moJo que arenda decreseente baste 
p:tra az r · .. c · espeza. 

Ouviu l1a .. pouco o nobre ex-ministro da 
guerra diz~r que somos o quin~o povo tributado. 
;'.. • • • - "" s:: 

!';Obretudo quando são invocadas como provas 
do qun se pretende provar. Acha, porém, riue 
o povo bra.zileiro está. muit·J tributado, e os que 
dizem o contrario não attendcm aos onus pro
venientes da nossa moeda, :i sua depredação 
quo torn:1 a vida. difficil para todos. 

O nobrê ministro do imperio podia, si qui· 
zessG, reduzir as despezas do ministerio a seu 
c~trgo. 1\creiitaque não será com golpes de 
no U8DRS verbas do or .amento t:e ::;c conseo-ui-
ri o cquilibrio orçamer~tario. Crê, pelo ~entra
rio, que <oiio precis9.s reformas radicaes em 

.. no.s:? s.r~~tfl.ma d~ ad:ninistraç:Io, ?e. modo. _que 
S I • 

e provincial cb vida geral-e não continuemos a 
ver no orçam,:n to :figurarem verbas, como :'.. do . . . 

• • .... f)' • -

dacle do Rio <le Janeiro. 
1\Ias cmquanto não se chega a e!;se estado, 

que confessa não ó fa.cil obter, poder-se-à ir 
prt:~par:mdo um orçamento menos oneroso, e as
sim tornar menos pesado o sacrificio que se tem 
de pedir à na~.ão. 

O nobre ministi'O do imperio, ao receber a 
pasta, tão dignamonte confiada nos seus t;:
l~nto-:, achon uma disposição da. lei manrlando 

n r ,,.ai' z a dotacã do ~r. Duc ne 
de SÔ:~e. Esta despeza não póde continuar·, 
Aquelles que amam a monarchia· como o orador 
e o nobre prcsiderlte da Camara, têr;n ? maximo 
1D eresse em arre ar es ms 1 mçav u o 
quanto possa prejudical-a no sentimento na
cional. 

O Sr. Duque Je Saxe reside na Europa ha 
muitoo; :tnnos ; o governo está sempre a reno
var licenças eomo meio de conservar·-lhe ::1. do
ta~ão ; e o qu•! r:: mais, estão là dous principes 
filhos da princeza D. Leopoldina, prematura
ment8 roubnda aor; cal'Ínhos dos l>razileir0s. 
dous princip•)s que se educam adquit·indo amor: 
ás causas cstr::~ngeiras. esquocPrtcJ.o complet~l
mentl} a patr-i:t que deseja possui l-os. 

Aucb.m 05 jovens principes em excur::õ :~s ti 
prOC!lrn. ·!e precipicios p ·~las montanhas Ja Aus
tria. Hungri:1, pois o orador affirma ao nobre 
minisu·o .:o im;~erio oue mesmo nest~ cicl:l.:le ou 
em Petropolis -os prfncipes :-teha.riam precipi-
cws a que outros mats orta ecu os pe a 1. ac o G 

peh cultut·a. do espirito não tem sempre resis
tido. (R•:so.) 

Faz justic.~a. ao principe qnc r0ge o Braúl. 
Si Sua M'lgest:1.dc soubesse que :fig-ur.:~.m no 
orçamento estas duas verbas, uma dellas ma
nifestamente contraria :i disposição cxprcs~a 
da constituição, certo não toleraria a sua con
ti.nua~.ã.o. Príncipe completamente desprendido 
e indi.ff•·Jrente ás questões de dinheiro, elle não 
poderi:1. ver com bons olhos aguillo que o orador 
considera verJadeiro est·andalo. . 

dr~vi::~. pelo seu consorcio. Graças á impertuba
vel serenidade de espirito do nobre deputado 
pelo 11 o districto do Rio de Janeiro e :i sun. 
coa tinuada insistoncia para acabar com essa. 
desp~za que não se justificava, desapp:ucceu do 
orçamento a. verba. • 

Ha ainda outra TCt·ba que parece o nobre 
presidente 'lstú querendo denunciar antes do 
orador. Continuam :l. paga1·-se honoT:'arios aos 
m~stres da familia im edal. 

A opposição conservadora tcm-s~ cançado a 
p~dir ::1. eliminação dest;\ verba • 

Quando ? p_rincip!• carc.cia de mestres, nc-
urt'l H:lZl etr r 0 ana spr:z:ts par<l que 

se cercassJ o throno das luzes que a civilisação 
mo~e:·na. não póde disp,.~s~r em ningu~m, e 

• I) 

o reijã attingiu uma idn.de em que é mai's di
ffil:il a instl'uc~·ão niio precisa mais dr} mcf!tr·es. 

Leu, choio de enthusiasmo , a narrar;ão da 
entrevi~b do chefe do estado brazileiro com o 
gr.1ndc poeta cuja perda as l0ttras, a humani
dade inteira lamentam. Victor Hugo, admirado 
do espiriLo phílosophico e livre do illus
tre 1)rincipe que rege o Brazil, disse:- Se
nhor, Vós soia neto de Marco .Aurelio.)> Por-

átl uelle quo, no pensar do grande poeta, repre
sentava o que em eras pagãs o throno teve 
de mais illtistrado pelo saber e pelas vir-
u es. 

E de mais, fique sabendo o Sr. presidente, 
si não o sabe, não é possivel descobrir quaes 
os mestres que recebiam os honorarios mar
c~dos no or~amento. O orador debalde e5<gotou 
os meios ao seu alcance ; tinh:1. a cnrio:Sidade 
do s::,ber quem poderia aehar sciencia para 
ensinar. (lUso.) . _ 

G Sn. PRESIDE~TE rechima a att'?nção. 

O S:r:t. Go:.IES D~ CASTRO diz que e;;ta mate
ria ê séria. S. Ex. sabe que a forma repn
l.>licana vai angariando adeptos no paiz. 

O Sn. PnunENn~ nr~ MonAES:-Infelizmcnte 
mui to devagar. 

O Sn . .- Go:.r~s DE _CASTRO r:sponde guc, pelo 

' ' nobre deputado que lhe dá o a.p::l.l'tC para ' a~sim 
se expl'iwir com ft·a.nqueza. Lamenta profun
dtunente que a monarchia no Br.lzil Yà per
dendo terreno. 

O 01·ador não é republicano e anda:.:.descoufiado 
de quo nunca o será. 

Quando observa o nosso extaclo, a extensão 
deste vasto territorio quasi deserto, e reflecte 
qu[l.nto a:; necessidades do governo são fortes~ 
instantes, inadiaveis; quando observa o furor 
com que se pleiteiam certos cargos, estrc-
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n:ece ~iante da perspecti.,.·a. de uma-eleição pre-
sldenctal. -' 

O Sn.. PnuoE~"TE DE MoRAES :-Pelo $ys
tema da federação perd-~ toda a importancia. 

O SR. Go:m=:s DE CASTRO não conhece a orga-. - . -· 

feita na tribuna por dons profe.,sores de 
direito que, com grande pezar seu, ~e jubi
lados, não obstante se acharem na pu.Jan~n da 
saude e.do talento. 

Pedirá ao nobz·e ministro que lance vistas 
patriot~ca.s sobre o ensino secundaria nas pro-
vmcuJ.s. O ecreto que creou mesas e exames 

O Sn.. PRUDENTE DE ?l!onAE'ó: -E· -.a fede~ nas provinci:t'S foi accusado de illegnl. O orador 
rativa.. não t:1r-lhe-á esb censura, nntes affirmará que 

· · · 1 ·n · · t! · à · ti n ti 

penleudo mait~ tlesse ca.racler calmo que tanto tar com- a sun. fr~quezn.. Ahi est:i a histeria 
a di,.ting-uiu na:3 primr·iras époc:b. attest~ndo gne toda~ a!'; más 'Í:t~stituiç0Gs do pas-

0 orad•)r a oiando-se em Ull1<1- au toridadt'! StldO tem SldO der!'Ibada;::, nao tanto pelo-: es-
d1ante da ífual sempre :o;e curva, ,tirá que tor~cs ·1. re 1g:1ao c a mor:l • mas pe 'i nc ona 
aq uclle paiz não póde ainda ser julgado. j da mtelhgen~1:1. O gran~a facto1· do progres>;o 

Ew um~ carta do C_?lebr~ Mac~u~ay a um 
1 

e da ~randeza dos po'-·os c a .su:< cultura. 
o ~ \,' i tl 4 ' ... 

escriptor: ,,_E. cedo par.l julg::'Lrdes da excel- dos inc1uisidores; entretanto não ha crime mais 
lencia de vos.~as instituições; esp·~r~ti 'iue nào violr:nto do que comprimir a conscíench. 
haja um palmo Je terreno clevoluto; que a 2\b~, na ignorancin. daquellt>s tempo~, o erro 
populaçã? t ~nha attingido ao maximo; que dos inquisidores foi mais da intelligencia tlo 
o paupcr1:::mo tenh:l ganho maior superficie · que da Yontadl). 
que o soifriruentn das class,~s pobres tenh~ Os erros c}l)sapparecem, desde que o pt·c-
crescido, e Yereis o qu~ será da União quandv gresso humano sr~ v-ai opt:'r[tndo. 
~ p1:o.letario das vos~as cida tes sentit·-se inani.~o J To:las us instituiçõe~ ruins tem seu tempo, 
ae 1r10 e Je fomD. d_1antt:'. dos p::tlacios monumen- e hão rle su~ir-sc diante das Juze~ dos scculos. 

c1~ na. nobreza, que é e:;timada, mas que YÓs Os exames gr>r::tes no Maranh:.to, no prin· 
od1aes; temol-a na tradição. )) ( ..-ip!iiados e cipio, longe de contribuírem par~• o depre
apm·te s.) c ia meu to do Lyeetl ProYi ncial, pelo contrrtrio 

Nos poucos dias de ~on.,ivencia. com o3 iL- nugmentaram os estudos de humanid:uies. 
lustres deput:1dos republic:1no:> , o orador não Otltr'or::t, U;t provinci:t do orador,estudav::tm-se 
tem senão que feli.cit:U-os pelo :.:d\'ento de SS. bem as materi!L~ de prep::>.ratorios o não era 
EE-s:. :iquelle recinto. difficil ~ncontrar muit:t gente qu~ so11bessc o 

E~t::wa. h::1.bituat!o :>. vêr na Camar:J. alg-uns re- fr::tncez, o latim, :t logic::t c até a rhctodca, 
publicanos, mM ~.:om a -fl·auq ueza de SS. EE~. é pedi) pe"r-mi~são ao Sr. presidente parn. dize l-o. 
a primeira vez. Não endeosnrâ este aconted- tRiso ) · 
mento, porque faz \'Otos para que a monarchin. Hüje não ha nada disto. 
~erdure e t;1es sentimentos o autorizam a pedir Dous motivos rl·~rermin~ram este estado la-
a monarchta que não a.bnse. mcntavel. .• 

O Sa. A~nrunE FrauEtn.,\.:- ~1nito bl3m. I O Sr.:. Vu.!\XA V,\.7.; : - Em primeirJ logar, a 
O nobre. mini:;t1.0 :do imperio apresentou r13lax:1çao do::: exames. 

um relatono. que o orad0r ôde dizel"', .com O Sr:.. Go::'-tE.:: DE CASTRO p0d-e perdão a seu 
a ev1 a ven1a e :::,. -_.x., e Jntelrall1ente no ro co ega. c eputaçao, parn 1zer que o 
baldo de informnções e de d~ulos. vicio principal está no programma. 

Procurou saber o qu·~ é feito da instrnc- Hoje não se ensinam mais disciplinas com-
~tão 'j_)l:hlica do r,a.i.z ; achou sit:nl)lesmente pletas. 
~lguns dados quanto á côrte, e a cou:fi~são O governo quebra. a. concatenação do <m~ino, 
m?e~ua de ~-ug .o governo n~da sabia do q ~e organiza ce~to numero de _questões, c1ue se 
V~\ pJa.s pr.onnc:a.s. Pede, P?ls, ao nobre m1- tornam prev1amente conhecidas pela publici
mstro do. lmp~rlO lhl3 permltta. algumas bre- dade e sobre elhls mand:1. interrogar os estu
ves _conslJeraçoes sobre ~ste a.ssumpto. dantes. (Apoiados.) O que ~e segue? O estu-

Nao quer _ tra~:~.r_ ~o regulamento que refor.- I dante sabe que não póde ser arguido senão 
D?-OU os cur,os JUr!dlCOs, porque a analyse cr1- ! sobre aquellns questões qne estão no program
tlca desse trabalho já foi profissientemente ! m.a. do paternal governo que nos rege, e ad-
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quirc noções fragmentadas. O methodo, a 
parte philosophica do ensino desappareceram. 
Este vicio parece tão grosseil·o :10 orador, que, 
sem presumir de SCia'l habilitaçõ~s ao assumpto, 
admira que haja quem o tenh:1. s:mccionado. 

.A este mal, já radical· e funesto, ?-c~resce o 

rMorios, nomeando-os para e~ercerem as fuac
ções qu~. n1 lingu:agcm officia1, se denominam 
de delegados do inspectJr geral da instrucção 
primaria e secundaria do municipio da cõrte. 

Si um digno deputado por sua provinda es
tivesse pr.:scnte, o orador po1erin. cx·~ml_.llifical'; 
mas não o vê e não costuma fazer accusaçi3es 
que não possam ser immediatamente respon
didas. 

o 
delegado do g0v·:rno babilitaçõe.:; ; nega-lhe, 
porém, gosto para o officio : não tem o menor 
interesse pelo ser\'iç.). Do seu estado póde-se 
aquihtn.r pelo seguinte fa<:to. . 

Em época recente, aniava em campanha elei
tor,ü o delegado do inspector geral da i.nstruc
ção public:~ da côrte no :Maranhao. O presi
dente nomeou para substituil-o um con~go, o 
que ca~sou alguma estr:mhl3za, porque no 

são do pat·Üdo liberal, ~subiu tambem ao poder o 
espirito forte (' o p:1.dre ficou lá suspeito. 

mim. 
0 SR. GO)IES DE CASTRO, continuando, diz 

que causou e;;-pecie ser um ptvlre nomeaao, 
nli::is era. um homem illustr.1do. Refere-se ao 
conego Ozorio Cruz. (.Apoiados.) 

Ora, como esse conego era quem propunha 
os examinadores, quer o nobt·e ministro do im
perio saber o que se deu? p,,ra os exames de 
philo:;oi)hia, si não falha a m.;moria a.o orador, 
h~via grando numero de alumnos inscri
ptos, ma.s, como os examinadores não inspira
\";1nl confi 1nça, apenas aprescntou-s·) o lente 
dessa caàeira, que t:unb)m era candidato ao 
examc.(Jlila,·idade.) O nobre mini tro do im
perio võ que isto ó oloquente. (Apa1·tes.) 

tra.ndo muito solicito en.1 conservar a saude 
public:1, e não ha elogios bastantes para em
preza tão mcritoria. S. E-s:. já. a'!hou iniciado 
e trata de acabar de r.onstruir um grande 
lazareto, que ha potlcos dias o illustre depu
t:l.do pelo Rio de Janeiro disse ser um palacio 
de fadas. 

Lembra ao nobre ministro do imperio que as 
epidemia<:: que nos ameaçam podem invadir o 
paiz por EJUalquer parte, e que S. Ex. não 
deve applicar exclusivament~ ao lazat·eto da 

Ilha Grande o creiito para as despezas ten
dentes a evitar aquella invasão. 

Depois, a experif3ncia tom demonstrado que 
nestas n:aterias, a preocupação constante de nos
sos administradores é crear empregos para a 
sua clientela., (AlJ:Jiados .) O nobre mini;;tro 

Ora, ist) se faz, por,lue a despeza não sahe da 
nos.:;a ~lgibeira (riso), sah~ d11 do povo, ~ em
quanto elle quizer e pud 'r pagar, não irá mal o 
negocio. (Riso.) 

Em s·1a província, fez-se tambem um laza
reto para i.mpedir que alli pen'3tr:::.sse o cbo-
~m. . 

Const..1.va de uma palhoça m. qual s~ gasta
ram i2:000$. Ora, uma pa.lhoça o mais que 
)óde dura.r são 4 ou 5 annos, está su "eita :1 ue 
um malfeitor a incendie, e não se deve estar ' 
a d.:sperdiçar dinheiro. (Apoiados.) 
. Pt~de pcr?lissão _ao nobre mmistro -do impe-

não pag-twm ajudas de custo a deputad·)S cuja 
eleição seja con te,.::tada ; porqu·3, diz S. z~., 
tem havido difficuldade em rehaver as quantias 
rec~bidas e é melho.- evitar isto. (úh ! Oh !) 

Acha c1 ue esta questão interes;;a. a todos os 
homens politicos do paiz. (.Apoiados.) Até hoje 
o no>:so car;~,cter passava como 'incapaz d~ faz.;r 
qu os tão de dinheiro. (A.poiados .) 

Tinhamos uma. generosidade extraordinaria, 
como o-ente ue vive do trabalho de outros. 

Ao nobre mini"tro da fazend~ e a seu collega 
do iinperio corre a obrigação de declara.ram os 
nomes dess.es i~diYiduo" que, recebendo indivi-

. ' . 
restituil-os. O orador telil a presumpção de se 
julgar SUl_.lerior a toda a suspeita ; mas não 
póde dehar de notar que o governo dê ns The
sourarias compctencia, que .rui o po:lem ter, 
porgue só á C~tmara dos Deputados assi,tc o 
direito ele dizer quem são os deputados eleitos. 
(.Apoiados.) 

.Mas que difficuld:1de ha em promover n. res
tituição? Pois não tem o Ti1esouro o seu tri
bunal espeáal, um ad\·ogado pago? Qu) des
peza tr:uia a cobr~tnça de:3sa divida si a parte 
vencida teria de rcstituiL• capital e juros? 

O que mais espanto c~tusou ao orador foi ver 
que o Sr. ministro da fazenda errou o alvo, 
não soub'! tomar a providencia. O nobre mi
nistro da fazenda determinou que os inspe-
c ores as 1esourari s ao 0 ~ aj a 
de custo ; mas o inspector da thesouraria é 
nm empregado su borJinado :i presidencia d9. 
província e o presidente da provincia é que 
manda pagar essas ajudas de custo. 

Na distribuição àos creditas nunca se con
templa a verba de ajudas de custo e o presi
dente está autorizado a abrir creditas sob sua 
responsabilidade. A' Thesoura.ria de Fazenda. é 
licito p1nder·ar ao presidénte que a ordem de 
pagamento não põde ser cumprida ; mas. si o 
presidente insiste, ella. é obrigada a obdecer. 
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Como o, pois, que o nobre ministro da fazenda, 
em vaz d~ se dirigir aos presidentes, se dirigiu 
á.s thesollr:.trüts? · 

O ora.Jor observo11 UJ.l.l. dia q11e ào govemo 
deste p:1i.:l po:lia dizet·-se· que era um governo 
despotico set·vido por mand:..rins. O nobre mi ~ 
mstro a JUStiça. recamou lZen o que 1sso 
era uma oifensa.. Não insiste na censura:· 
sorte mcsq uinh~! tem-lhe negado a. fortuna da 
•• T ·,. •• ;-' -

vernar :··x.ce hnd::> as vcrb:1.s, e a Camara.,pol' esta 
~ubmissão nunca a~saz 1 uva·Ia. h~ tie conce
der-lhe o.'5 cr2ditos que pedir . .:\inda ba pouco 
o nobr~ ministro do imperio veiu pedir á Ca
ma.ra L oo:3: 000$000 p:.tl'à \'el·bas c njas dotaÇÕAS 
tinham sido esgotadas. Ora., que o governo es
gote verbas e as exceda por moti\'O de despezas 
que não está em seu ro·let· evitar; que Oagel
lada uma parte éio territorio nacional por uma 
" id Ulis. ou r urua. r \' 1 _;· 
lance mão dos dinheiros puolicos vindo depois 
pre;:tar contas ao 1)ar!amento não ha. quem se 
atreva. :~ condemn.ar ; ma~ q uR o gov~rno es-
~o e vet· as que epen e e sua umca. von :v:.:.e, 
e ponpar nãl) se pode tolerar. O orador tem 
presente a. demonstração da. dcspeza. com ajudas 
de eusto dos president~s de provinci:~s; e cham:1. 
a atlenção do nobre ministro p:lra o abuso na 
gestão desta verba. (Apoiados.) Não ha. ho
mem publico no paíz que der:s:e de reconhecet· 
que é um mal n. mudança quasi que mensal da 
.alta administração provincial. 

fl.a. administrações tão fat;-te:,; q~:e ó providen
cial dureu1 pouco ; m:~.s tambGm ha admini~
trações que se diz serem henefic:1s, por e:templo, 
o nobre ministro do imperio recebeu de seu 
antecessor um presidente em S. Paulo, que se
gundo ~ e diz, estava agradando a. todos, a pro
vinci:l. esttn·a satisfeita. • .• 

O Sn.. Go~rx:s DE CASTRO ••• til' o satisf,üta 
que a administra.~ão daquelle presidente agr;1-
da\·a ao partido republicaM, visto o apoiado do 
nobre deputado. Pois um minis tro que vcrda
d_eiramente desejasse o progresso do paiz, que 
hvesse em attnnção o nosso estado financeiro 
que não ha palavras que tenham força de e:ta~ 
gerar ; um govcr·no que compl'chendesse a 
sua respon~abilidadc arrancaria da placidez de 
uma administração como a de S. Paulo o 
Sr. Almeida. Couto, para o mandar para a 

Bahia, on.ic S. Ex:. ia. luctn.r com as pr-evenções 
d:; chefe de partido, de chefe local ·~ 

O SR. Jo.\QUDl NABUCO da urn aparte. 
O Sn. Go:.m.s. DE CASTRO diz que as objec

çõe.s do nobre deputa?o p::n· Perna.mbuco o en-
..... .. "' L ' 

que respeita o<: talemos do nobre deputado o 
deseja obter os seus applausos. l\1as o orador 
niio estabeleceu a. these de uc não devam ~e r 
filhos J.as províncias cs administradores dellas. 

P<Jn;;a. com o nobre dcput;do que . muitas 
,·ezes seri isso cónfenicntc. Não ten'i regra 
nesta matcri·.t e cDnfcss:l. mesmo com vergo
nha. que' e Unl homem sem regr:t.S. 

O que sustent:t é que si aquelle pt•c:.;idcnte 
era bem aceito crn S. Paulo c a.dmi nistrav:.t rc
gubrmcnte a proYinl!ia, não devia ser mu
da lo. 

O ua h:1 re-al em tudo isto é que um sô Ln-
dividuo, .~0 lll'3Sln0 CX.I}l'ClClO OU 110 CX.f!l'ClClO 

de -igual carg-o, tem duas njudas de ctt.:;to. 
Assim nã_o ha v~rba qne r:~ista. 

O or:tdor agradece ~ rcmo~.ão ao govct·no por
que parec:; que elle não estava contente com o 
vice-prosiden te. 

O Su.. 1fErru. DE VASCO~CRLLOS (m,inist1·o ela 
imperio):- Nada constou contra elle. 

O Sn.. Go:~rEs DE C.tsmo objecta que, si o 
governo estuv:t satisfeito com o vice-presidente, 
não pó:lt:: pens:tr do mesmo modo a resfleito da 
administra ,ão do Sr. Go:loY Oi.'C uc o vice-
presidente não fez mais do que t•ofornull.' os :;.ctos 
daquelle administrador. Si estant. satisfeito com 
o Sr. Barã~ de Grajuhú, para que mand9u que o 
novo n 1 

legrs.mma? 
Não sabia que e~se meio pudesse ser empr.;

go.do no caso a. que se refere. Tinh~ visto sus
pender a execução de leis por meio de tele
gt·ammn, mas que sem Lelegramma supprisse a 
carta impel'ial de nomeação causou-lhe estra
nheza. Não viu relatado o facto em nenhum 
jornal de sua. p1·ovincia; tem noticia dalle por 
carl'l. particular. 

Obset·va que a:; con":idci·açucs com que occup:~o 
~t nttenção da Camara não podem ter ordem, 
porque acomp<mha.m os pontos do rebtot·io. que 
não estito subordinados ós leis de filiação. 

O nobre ministro disse que suhscre-da. 
quanto disse seu antecessor n. respeito do con
selho d·~ estado. .Ach:!. urgente a refor· 
ma, que em nos~o pallr. cons1ste sempre em 
augmento de empregados. O nobre ministro 
enten-ie que as ma.terias sujeitas ao exame 
daquella cor·poraçiio são em tão grande numero 
que ha prejuizo i nevitavel para o serviço pu
blico ; q uc o conselho de· estado precisa de 
uma secretaria, de pessoal e objectos d~ ex
pediente. 

Acredita que o Conselho de Estado como cstã 
organizado não póde continuar, mas si este 
paiz, diz o orador, tivesse a desgra~a de t-;1-o 
por seu reformador, a reforma que fizes.;;e· seria 
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radical e profund:1. Não crearia. empregos 
nem secretario, reformaria a propri3. insti-

. tuição. · 
O orado~ é pouco amigo de phantasia:;, de 

ficções. Não acredita na divisão dos poderes, 
quando as respectivas funcções estão accumu
ladas em um mesmo individuo. (ilpoiados .) 
. sena or nao po e ser conse etro e 's
tado, são funcções repugnantes. Juiz ela familia 
imperial.. co-leg!sla~or, rept·es~~tante tam~Cl:O . . 
stra~.ão, sem comprometter a gravidade daquelle 
cat·acter augusto de legislador c de juiz, não 
póde assessorar o governo sem reduzir a. res
poo:=:.abiliJade deste. E depois h')mens que 
chegam a uma casa, cuja entrada a Consti
tuiç~ão veda a quem não é velho. não poderá'.) 
dcsempenh:u·-se dos devet·e.:; de conselheiros d) 
Estado com a. celeridade des;>ja.vel. 

Entende Cf'Je desde que se tor;:ass0m incom-
i is e r()' ~ 

conselheiros seria de sobra pat·a dar ex.pt~diente 
prom-pt1) e s-eguro aos ne.gocios do Estado. O 
mal e;:tá na accurnulação, e o nobre ministro 
o mper10 eve app 1car sua a ençao a es e 

assumpto. 
O Senado já ':ai perdendo a popularidade; jà 

o 
representante; e ::1.s accumulações de oradot·,não 
dirá a ralavra, mas a Camara bem supprirà o 
seu silencio. 

Vai agora tratar das aposentadoria'>. E' }_}re
ciso cl:Jmar coutt·::t o abu:':O c01·rente; n. aposen
tadoria uào é direito de ninguem, mas uma 
graça que de\'e ser concedid:t, quando a. saude 
abandona o funccionario e a velhice o torna in
cap!lz. :lO ~~·aba.lh~. Nest/3 paiz, quando ui_? . (\ 

mentos, aposenta-.o;e para occupar outra func
ção. O povo não deve manter empregados 
robustos c sadios ue estão a gozat• de favores 
que a ~Cl Hstmou tão s mente aos en ermos on 
aos valetudinarios. 

O orador ha de profligar este abuso, e acL·o
dita que nã.o ha. nisto pouca coragem, porque 
tem de lutar com pessoas d:t mais alt:i 
gerarchia. 

Este assumpto ju ó de si fatigant~. e, diz o 
orador, com. su:t palavra, tornar-se-a ainJa mais 
fatigante c desagradavol. (N<"io apoiados.) 
Carece, pois, procurar uma diversão, c vai 
liqnid:tr algumas accusg.ções feitas ao partido 
con-:;ervador, e até umas atn"aças i p!·opric
dade. T•!m ouv-ido dizer por ditfercntes mem
bro~ da Cam:1ra, c dos mais notaveis, que o 
partido conservador. a que pertence o orador, 
tem tido o m:1u veso de empaltnar reformas 
liberaes e detu1· al-as. 

Esta. accusação não é verdadeira. Os conser
~·adores nunca empalmaram refot·ma alguma, e 
tão pouco a. deturparam. Si os nobres deputados 
quizessem applicar sua attenção aos factos que 
motivam esta accusação, acredita o orador que 
a renunciari:lm por uma vez. 

A sociedade politica é um organismo vÍ\•o. O 
clesenvolvimento deste organis.uo tere épocas, 
não se Í:lz uniforme e geralmente. Emq uanto 
a gr:mde mãs'3a da. sociedarle se conserva irn
mer.~a em trevas, uma. parte j:i vai transpondo 

v. III.-7 . 

a penumbra. e out1·a aind<l. menot· está. em plena 
luz. 

Da ultima p:~.rte tiram-se os homens directo
res da sociedade. 

Nesses, nem a. illustração é igual, nem a 
luz irradia com igual força. Uns são mais 
adiantados, ou por estudos mais s~vero.;;, ou 
por 1n o e m~us generosa; ou ros sao :mats 
rctat·<latat·ios, mais amigos do passado, mais 
adherentes ás t:·adic9ões de fa.milia, Jo povo, 

Uas, experimentando o que ha mau na>; in
stituições recebidas. desajam cx.termino.l-as de 
prompto; querem reformat·, porque julgam do 
estado geral pelo !:sta.do proprio; estão de boa 
fé: são os libet·aes. Os conser\radores attendem 
mais para o estado geral; reconheccJ.U r1 ue a 
lei, que s~ ll uer reformar. jà os i.ucommoda, 
ma;; suspeitam que ainda é nece:;:sario para a 
m'lssa geral da população, que ainda nã:u se 

ô:le ele ni · 1 11 . ·: 
ch0gararn. 

Estas duas tendencias oppostas tem lambem 
dous vi cios op.po;;tos contrarios. Os liberaes, ús 
v zes,se exce em; ornam-se anarc 1sa or0s; os 
conservadot·es às ve~.es exageram o respeito ao 
passado; tornam-se rett·ogrados. reaccionurios. 

• . a l • 

missão do partido lihet·a.l, qual c a missão do 
pa.rtidccconservador '? Vós quereis a refor.ma de 
uma instituição, pergunta o orador, nós a com
batemos, mas em que terreno ~ No terreno da 
occasião, da opportunidade. Quando se volvem 
os annos, quando algumas reformas, que se 
nos aflgut<:W~m perturbadoras, nos p3ret:em n
conselh::td::ts pelo desejo geral, então tratamos 
de rcalizal--:a~. Ora, é claro q~1e ainàa .a.!;si!ll 

rações das nossas indoles hão de encarnar-se 
na reforma: não homologamos as nossas obras, 
mas realizamos a uelb.s que a nossa rasão nos 
aconse a que rea 1zemos, 1mprlffilll o- cs a 
nossa indole. 

Um 01·ador ingloz (o Sr .}_}residcnte hade per
mittit• que o orador hoje tambem esteja inglez) 
(riso), dizia com bom senso extraordina rio : 

«Si rctlectirdes bem, reconhecereis que a 
obr:1. do legislador moderno é antes des trui• 
do que eonstruiL· ; trata-se antes de abater as 
insti tui~õe,;; já carcomidas pelo tempo e cujo 
merito foi de~truido por elll}, que de crear insti
tuições novas.» 

B o ~r. prf'sident~. que é tão lido na vi:ia 
dos povos da Eu1·opa, sabe qual tem sido o 1no~ 
vimento legislati,·o da Inglaterra. : alli tem
se conquistado as libcrd:~des palmo a p-1lmo, 
isto é, tem-se palmo :~. r1almo destruido as 
institui ~ücs ue tinham sido autr'ora profi-
cuas e uteis . 
_ Na iufancb, o poder n1aterno é muito mais 
lato, mais f01·te, mais exigente. 

A' medida que o filho se desenvolve, c1ue a. 
sua int~lligencia g:tnha forças, aquelle poder 
vai se restringindo, até que fica reduzido a um 
dever de reverencia, que todo filho bern edu
cado deve a s~~~ progenit0r. São dons cidadãos 
em face um do outro: o pai tem diante de si 
uma razão culta, ás vezl!s mais culta do que 
a sua. 
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O orador pede aqui licença ao nobre depu- 1 O Sn.. Go:~rEs DE C.~sTRo pergunta.:- O go
. tado por Pernambuco para entender-s\3 directa- verno lucra substituindo esse imposto·~ 
· mente com S. ~x. O Sn . JoAQUDI NAnuco:- Sem duvida, vi-

Orando um rl_1gno collega, o nobre deput:1do ria. a exploração da terra~ra toda a parte. 
procurou expltcar uma pbrase sua, que tem .... · · · b 
· ., · · ~ · O ,:,n. Go:~rES DE CAsTn.o o serva ue um 

cratiz:Jção do sôlo-. o orador s.cha ne;;ta éx- economista distincto dizia que, em ma.teria. de 
pressão, qun é sonora e que considera perigosa, irnposto, era m<~lhor conser-v:lr o máil e antigo 
uma das tendencias do es1)ir-ito liberal-ir sem- d;> gue su?stituil-o por imposto novo embora 
pre ::l rante.- • · 

.A plu·ai;e-democra.tização do sólo-não pa- O paiz jà está acostumado a pagar aquelle 
rêceu muito compreheni;ivel para o iUustre de- . impo~to do mesmo moJo qufl o organismo hu
put.ado quo na occs~ião orava, apo 1uto~do mano se acostum:t com ~ortas molestia~,que niio 
2)ar-tt (t (re,1tc ), o o orador notou que, pedida a pode_m S"~ e:'\tirp~das sem o .con:prometterem. 
explic:tçã .1 authentica ao seu inv•3ntor, o illus- _N~o cr~ q 1:e o 1m posto terr:_tor1al possa sub
tre representante de Pernambuco apenas repe- stlturr o tmposto d :3 exJ.=>ortaçao; c deseja o_•te 
tiu a mesma "phrao;e: <~.. Sim, uernocrati·r.ação do · o nobre dt'pntado ponha. o orador a ph·:· o :s 
solo . , c o illustre chefe do orador disse, em dados em que so ~und~ pa1·~ obter, por me1o 
aparte, com a.quella promptidão de espirito que tlelle, a d0~ocrat17.açao do solo. 

, . . - . 
O Sn.. A::-.DRADE FIGUErRA. :-Sim~ é o que se 

quer ; democratização j:i. temos. 

R . O:IIES DE . ,\STRO eseJa. que O nobre 
deput:tdo por Pernambuco diga si acha pos'-'i
vel a infeu?::~.ção do solo em um paiz c1ue tem 

ú SR . Jo.tQUDI N,~BGCO dá um aparte. 
O SR. Go:.IEs DE CASTRo:- O nobre depu

tado diso :-Dai-me um imposto que ett d~mo
cr!ltiso a terra.-l\las que imposto é esse? E" o 
imposto territorbl. 

O Sr... JoAQUI~r NAnuco:- Em substituição 
do imposto de e~portação. · 

O SR. Go:~:Es DE C ,\.STRO pcrgunt~ si~ no es-

n~ção sotfrer mais essa levo. de impostos que 
ameaça as~ob~rbar todas as inclustri:1s. 

E· preciso protestar alta e solemnemonte 
um e a naçao contra e~te governo, que, tendo 

a coragem de csLragar- cs recu:rsos uniccs que 
uos restam pn ra restabelecer o cquilibrio e sal
var a honra do paiz, ainda tem a corag~m de 
vir pedir i mpostos pnra liber-tar escravos ! 

O Sn. Tuo:.rA:~ Co :ELHO :-:Mas o governo não 
cogita da questKo financeira . 

O Sn. J oAQliDI NAnuco :-Nem a Camara que 
vota esta lei. .. 

O ~rt. Go:\!Es DE CAsTRo declara que ~ão 
vota Impostos . 

O SR. .JoAQUI:.r N.umco:- Não me refiro 
a V. E~. 

O Sn. Go:.rES DE CAs-rno nã o os votaria para 
um gov~'rno do seu partido ; não vota para um 
0 \'\~rsar-ios . . ' pouJ. os , m·~zto em~ 
m:ttito bem-.) Não v otará impostc>s; eD.Jquanto o 
não convencerem de oue se e mpreg-ou tudo 
quanto era possivel pâra reduzir a.s 16:,pezas 
publicas e não foi possivel couseguil-o. (.:lpoia
dos; muito bem.) 
Vo~ tando-!3e para ') Sr . :loaquim Nabuco, 

diz o OI"ador:- O imposto territorial não póle 
Yir :,cnão como substitutivo ao mpoato de cx
pO':"t ação. 

O SR. JoAQUDI NABuco:- Foi o q ue é...t 
di~.:e. 

, 
si não exceder ás faculdad1~s do contrib11int~ , 
o nobre deputado compreh(}nde que não havel"à 
mudan(·a na situa ·ão da )ro rieda.de. A terra 
vóde ser cuitivada por meio de con tractos de 
Jivcrsa especie ou por meio de alien~~ão da 
propriedade. 

SR . OAQUDI NABUCO : -Jà Ó um grande 
progre ,so. 

O Sn. GoMES DI~ CASTRO vê que o nobre de
putado não s ·~ import:1 com os meios e tem o 
mesmo idoal que o orador: desenvolver o bem: 
estar das classes pobres, levantar-lhe o nível 
intellectual, como um meio de assegurar-lhe o 
cumprimento d0s seus deveres e o gozo dos seus 
direitos. , .. 

o 
que ha de obter isto por meios artificin.r:s. E' 
pelo progresso da riqueza publica que se pôde 
cherrar a semelhante resulta.tlo. Si o ca i tal 
se fór accumulando, ha de ter uma àrca elo ir
radiação maior, ba de dividi1·-sc por maio-c- nu
mero de indivíduos c ~(ssim as differentes 
dasses irão adquirindo pou <:.o a pouco os meios 
de desenvohrimeato. i\ã.o acrnctite o nobre de
putado no eil'<~ito dos meio~, que são verdadei
ro::; meios de g u')rra. Ha veria apenas um:>. dos
locação; m:1s as condições ficariam as mesmas . 

Ji rendeu o preito das st1as homenagens ao 
talento do nobre d.~putado e n:1o serà tão in~ 
jus to que o julgue .filiado a uma e ~coln. que o 
orador cond,!mn:l. com todas as veras . 

E" urna escola perigosa, e acr·edita que, sem 
a prova pratica dos phalansterios,elln. teria cau• 
sg,do ll'\ Europa maiores nstragos ,:o que occa
sio~o~ e não ser·ia repudiada por um dos ~cus 

H:~ dous unicos me:os d~ euriqu~ccr : o 
trabalho e a economia. O governo açula a 
cobiya creando cs-;e j ogo irumoral a que se 
chall1a loteri·Js ; andam os !lmigos do povo 
pregando doutrinas subversivas, aconse
lhando-o ú revolução e :i. preguiça como meios 
de protestar contl'a o presente ; o o orador 
diz- preguiça por que é o nome que dá a 
doutrina da.s rreve.s . 

P ois era melhor próg;r.r o antigo evange
lho ; dizer ao povo que o homem foi creado 
para o trabalho. 
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Esta. lei diz a religião que foi um castigo, 
mas c1:.1stigo de um' D.;us de bondade, e castigo 
que eleva, que n~bilita e engran:lece. O ho
mem não póde Í•Jgir a esta lei. E' no tra
balho quo elle cons~rva o vigor do corpo ; é 
no trabalho que elle rasga á sua intelligencia 

or1zon es mais vas os; e pe o ra a o que c e 
adquire o sust'3nto de todos os dias, conserva a 
indepe~denci~,r1ue lho dá força para aífrontar o 

Fóra destes :dous meios , todos os conse
lhos dos philanthropos políticos devem ser rece~ 
bidos com desconfiança c pre ·,·enção. Ainda nos 
estados democraticos, aind ~ no domínio da 

. republica sonhada pelos nobres deputados por 
S. Paulo, é preciso desconfi:~.::- destes préga~ 
dores de felicidade bal'ata. 

O povo tem tambem os seus aulicos; são os 
que lhe aifagam as paixões, que se dizem 
seus a i,... s c nd -:- ã s -
dugns C' e:xplo1·adores. 

.Não deseja abusar por mais tempo da atten
ção dos seus collcgas. Quix8ra demorar aindl:l 
p r mu1 o tewpo o no re mims ro o 10:1peno, 
não para lhe ser desagrad<lvel cotn 11alavt·as 
rudes e de cer:su.ra, mas para go?.a.r -p(}r mais 

Mafl. é certo que o partído liberal não póde 
contin.oar. A maioria da Camara é liberal; 
foi.lil..eral tambem na lBgislatura passada; não 
houve porém ainda um ministerio liber~l que 
lhe pudesse resistir. 

Si o ministcrio d') Sr . Ma.rtinho Campos não 
o eve ma1ar1a, nao e pnra a m1rar. s ava. 
na indo! e daq uelle estadista crear l'esistencias. 
~lle como que se co~prazia com _a ~uta e ficaria-

quando o orador perdeu por uma vez a espe
rança que o partido liberal se pudes<e habilitar 
para governar este p:ii1., foi quando viu a. op
pl)sição levantada ao nobre Visconde de Pa!'a
'laguá. 

O Sn. .. ToAQunr N.-mcco:- Por que·~ E' algum 
tepublicano 1 

O SR. Go:\rEs DE CAsTRO vai dizer por que. 
Conhece o illustre 'Visconde. Nunca. viu figur~ 
m:lls 1nsm uan c. are c e que 01 crea o par:t 
arreJar todos os obsLculo"'. Dizirt um dos 
ch~fe~ libéraes, notavel pela agudeza.~ m::!i-
~ ~ , 
lustre Vi!':conde tinha Yontade de pedir-lhe que 
fusse seu tutor. (Riso.) 

" brazileira e digno senador do lmperio; mas é que t11m ouvido. 
muito tarde, e 11or isso vai abreviat• ns suas S. Ex. entrou para esta Cama:ra. d::-sft·aUando 
consideraç:ões. • a bandeira liberal, e chamou a posto;; a guarda 

O nobre ministro do imperio est:i em posi- velha, que devia zelar ? pen~ão que elle hac:;
ção de prcatar um bom scrvi~!O ao sen paiz. teava, ~ym.bolo do part1do l_toeral. e da sna 
O orador acredita no patriotismo e tem plena per~anene1a no poder- P01s b?m, o. nobre 
confiança nas luzes de s. Ex. Rompa 0 nobre prestdentc da. casa sa.be, _com ma1s sent1m~nto 
ministro com as tt·adições bastardas; habi- do. q.ue o. orador, qual fo1 o de:3fccho daquelle 
tue-~e a considerar esta Camttra como a unica mmlsteno. . . . 

a hbel'al e multo auto· a] 
rara vez i eloquencia a ab:mdona, o Sr. 
veira Martins, descobrindo certo vicio 

0 S.r:. ufE!R~ DE VASCO:<CELLOS (1~1,ir;ist1•0 do origem, negou-lhe ap?iO. 

O SR. Go~r:ES DE CASTI\0 deseja que Deus 
<!Onscr~e ess::1. con.vicção ao nobre ministro . 

Consid!}te-se S. Ex. ministro de um governo 
represr.nta tivo ; tenha a coragem do arcar con
tra os erros dos seus amigos e contra as exi-
gencias daquelles que o sustentam. :... 

ran e numero 1 ·~raes 1nsurg1u-se con-
tra esse chefe tão brando, tão amigo dos 
seus e do seu partido. . 

Veiu o Sr. conselheiro Lafayette. Dotado de 
~1·ande ínte1ligencia, de illu~tracção -vasta, S. 
Ex. tinha uma propried<).de que não ó para des
prezar em tal posição, era um homem sceptico. 
(Riso). 

1\gora umn reflexão ger~l sobre o partido S. Ex. veiu e diss?, repetindo uma phrase do • 
liberal. para tr.rmi na r. : grande orador rorn::mo:-~ou homei11 110vo, como 

O orador ~stá convenc:do de que o p=trtido·li- pa1·a dizer : olhem, não tenho tradições, não 
bcral niio póde continuar a go,•ernar . .:.i.. Ca- tenho passado que a-;;,:uste; sou a Pspr. r~• n~~a ; 
mar·a está vendo o especLaculo de estar o no- sou uma. aurora !-
bre presidente do conseU1o vivendo á sombra Depois, pouco depois. opposição w:> Sr. La-
do.:;; con~crv~dores. O orador não accusa os seus fayette, quéda no s"u minist0rio. 
amt.gos por darem esse apoio ao governo. Não Subiu o Sr. Dantas. Era ehefe de gT:lnde 
os acorupanh:•, llH\S não os accusa; n.cha pelo restigio, :õ:agrado como organizador do g-rande 
con t·a rlO JUS 1 ca o o proce unanto e es . .t s mm1steno. •ra expertmenta o nas utas, e tao 
e~igencias liberaes a respeito desta q~estão experimentado que o Sr. presidente se ha de 
chf>gar:tm a um ponto que levaram o desanimo e record·11· com que terror os conservadores enca
o te1·ror a todas as classes. Seus amigos poli- ravam a conjunctura de ser elle minisLro 
ticos entendem que a reforma. proposta é um quando se fizesse a eleição. 
meio de cr0ar um dique a esta corrente, e por O orador dizia: Não rece io violencias, S.Ex. 
isto votam o pr.1jecto; mas o orador, que acha é incapaz de praticai-as; mas tambsm lem
este projecto peior do que o do anno passado, brava-se de uma fabula que, si o Sr. presidente 
vota contra este como votou contra aq uelle. en ton ler que não e digna do parlamento, o 
A sua opinião, p( róm, póde ser errada, e por- orador não a recordará. 
tanto fu:t. votos para lfUO não seja. elle quem j Lafontaine disse um dia que, púr milagre do 
triumpho. . amor, uma gata ti.nba sido convertida e:m mu-
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lher; quiz provar que o que é natural não 
se póde mudar. 

O amor converteu Ul~la. ga.ta. em ro1.1lher, e 
em um memento em que :'ltiuelle animal es
tava recebtmdo o testemunho do amor intenso 

Quanúo a eleição i:1-i'e approximando, lã ia a 
graV"idade do governo, e com ella. um candidato 
conservador. 

Este presidente do conselho não pôde re
sistir, cahiu. 

Vem agora o nobre~ Sr. conselheiro Sal'aiva. 

O orador saudou a S. Ex. como o novo Jo-
~u1\ mais poderoso que elle, porque si Josué, 
como diz a Biblia, mandou parar· o sol até que 
!". victoria coroasse as armas do.=: seus, o :S1·. . . . 

( 

Pois :icl uüllc l\le8sias que todos chama1·am, 
aquelle homem e:~:tr·a.ordinario, cuja vinda. o 
p:1iz :1gu:l.rdava, espera.udo que elle dei~asse o 
ocio honrado do lavrador para. vir assumir as 
redcas do Estado. poderia ancontrar peb frente 
~~ dissidenda ? Era o chefe dos chefes, a per
sonalidade mais o1evac1a do p:n·tido liberal, o 
homem a quem nn.s situações dit11ceis os che
fes do p:.lrti!o e o chefe de Estado, consulta-

' . . ' 
tretanto. todos sa1Jem o que aconteceu. O no-
bre presidente sabe o accodo que foi hoje de· 
nuncialo e em virtuJe do ual o orador tern. 
hoje o prazer de dirigir-lhea pala\T:l . . 

Ora, si um partido, c1r.bora com maioria. não 
consegue nuuc.:a. organizar-se, si esse pá1·tiào 
deYora. todo;: os seus mini::-terios, si esse par
tido, apezar de todos os esfo1·ços, divide-se, ó 
clan que a cohe~ão é fraca c qun. as suas idéas 
não têm a nr.ccssaria fo1·ça para ligar aquillo 
r1 ue se de;;:morona por si. ' 

Por Yezos,a. pequena fracção dos descontentes 
atira Cflm a outr;t fóra. do governo ; o dcp(_~i.,; 
levantam-'e :1mbos os lados a proclamar que 
não hom·e vrncedores nem vencidos : d~u-se 
batalha, o c~crci ro perdeu o acampamento e a 
bandeira () nffo ho11Ye rcncedores nem vencidos. 

O Ol':tiOl' niio duvida affirmar que nós o~;ta.mos 
um ou co mais a iant do o rr •• 

onde o p~rtido libc1·al só tam um chefe, Glad~ 
stone. 

Este homem em opposição l11ta no lado do 
sett partido. E' um octogcns.rio. mas faz dias e 
dias de viagem em estradas de ferro para assi~
tir a meeti;rgs, destr·11ir dissidencias c anim~'r a. 
fé dos crentes. O partido conservador cahe em 
virtude da manife;;ta1;ão dae urnas,e é Glad!'ltone 

- q !lem or·ganiza ministcrio e antes que a rainha 
o chame já a opinião publica do mnndo o indi
gita. 

Mas, no momento em que elle perde :t ~aio
ria na camara., vai immediatamente res1gnar 
nas mãos da rainha o poder qne lhe ~õra con
fiado. 

Aqui. o8 factos são outros; o parÜJo liberal é 
derrotado em batalha caro lal e chama-se ainda 
um novo Gla.istone do.-. liberaes quo orme o 
go\·eruo. Nest:L formação de governo di-se uma 
co usa engraçada: 9: no:o orga_ni7:at:!or chama 

Os outros todo!» são da guarda velh3. que foi 
derrot;~da: forma-se úm ministerio derrotado 
p~ la maioria. 

Como não ha neste recinto nenhum repre
sentante do se~o amavcl, observar:i que ha 
mulheres oxtrao1·dinariamente norvos:1s e sen
síveis p·,ra quem desde que enviuvam, o lat• 
deserto e o tl1abmo va.sio são inteiramr!nte in
supportaveis. (Riso.) El1as convotam a novas 
nu pcias com o r os o a . . 
viuvez, estrutam o novo esposo na illusão de 
que é a continuação do defunto. (Riso.) · 

a nnos mais feliz o.'>; o n?vo esposo é :1 n.t•'S u_m 
remorso, sempre a fiufpr, do que obrcto de 
amor e de carinhos. 

A Camara t·~m bastante pc:·spicacia para 
fazer applicação desta comparação; e~ qunndo 
Ít)sse preciso, ella lembrar-se-is do que todos 
os dias est:i. vendo com o actual ministerio. 
Formado o ministedo, Sll ppuzeram os illustres 
deputados abolicionistas q~e po<linm com elle 
(; ... ! (; - ' ' 

~~ dissidenciu. procurou não crea~ obstaculos a 
es~a paz, que se presumia :restituir os·· dias 
f lizes à i()'rc·a d'Elvas Y.lertürbad:.\ e chen-ou 
a. ponto ele sacrificar com crueldade os seus 
melhores membros, aquclles tlue mús tinham. 
soífl·ido com ella: tudo sacrificou para. que 
houvesse p:tz entre os campos belligerantes, 
e de facto pareceu que havia. 

Viu-se o Sr. i.\Ioreira de Barros arred:tdo d~ 
c~dcira presidencial e dignamente substituído 
por a'1uelle que a occupa.. 

Um illustt·o melllbt·o da dissidencia, notavel 
pelo sea talcnlo o por seu bom sonso, foi 
sttbstituido na vice-prcsidencia por outro 
membro dtl ex-maioria. 

Mas já começal'a.m as ccdulas em br.tnco a 
a<lret·tir o ·gorerno de que a illu.;ão do pri
meiro IDOill(lnto ~e ~sta\·~L ~issipando ~ o ~gora 

uma parte numerosa dos reprcsontant~>s ilb€
raes, notavel por talentos d r.! pr meira ordea1, 
repellem corn indignação o governo do Sr. Sa· 
raiYa ; o outra parte esforça-se por conser
v:ll-o. e é innegavet que, sem a connivencia 
dos conservadores, nem aque1les conseguiriam 
derrotar o ga~inete, nem estes poderiam sus-
tentai-o. · 

Ora, uma situação que chcgon a este ex
tremo, não está de facto liquidadO\ '1 O nobre 
presidente do conselho procurou hontem Mrcdar 
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SESSÃO E:,\I 22 DE JULHO DE: 1885 de si uma confirmação, que si em sun. bca fé ti-1 
vesse feito, o tornaria digno de louvor, mas a. 
explicação que S. Ex. deu confirmo;u otlcto. PnJsidencia do Sr. Fran"Zin Doria 

. ~rufim, já que é impossivel_a paz .entre os . Sum,AnJo.-I.eilura. c a.pprovação da :~ela da scss:io do 
am1gos do governo. o orador, ae1versar10 deste. hontcm.-E:tl'&lllE:-õ"r'~--Projerto~.-Parcecn!l'.-Hcquc-
mini~terio está arrora osando de uma. com- rimontos.-0 Sr. Arau· ; · · · • -
panhia que até então lhe tinha sido recusada, senta!:ii? de dous requcrim':_ntos.-0 Sr. Bc~~r:·a. C•~-
. · · h · "d · · d d d. · valeanh faz uma rccl:am:~çao.-0 Sr. Ans.ulC's SJH-pots t1n a VlVI o ma1s approx1ma o a lSSt- nota aprcscnt:t urna cxposq;ITo- On oz~ 110 DrA. -Ur-

dencia. do que da maioria. :;cneia .do ii.~-hora ~on~cdida_ ao Sr. i\lartim 1~rancísco • 
Si perdeu ou lucrou com a mudança, o tempo 

o dirá ; o <1ue póde dizer é que nesta questão 
servil deseja que os seus receios >:ejnm infun
dados-que o governo realize a reforma, si é 
isto uma nece$sidade para o paiz; e o. que pode 
a todos & que, antP.s de se decidirerr., ponderem 
com a. ~aior reiir,xão os eff.átos que ella pôde 
te:r ~:o~re o est·1do deploravel das nossas finan
ças. (:"lpoiados .) 

.T' 

e_m materia de finanças (apoiados) ; está cun.:. 
vencido de que nenhum pm·o pode supportar im
punemente interruittencias nos ::;eus elementos 
e ra a o; esta convenci o, na mente,de que, 

sem conservarmos a nossa. organiz~ção agri
cob. por algum tempo com o maior numero de 
braços pos:;;ivel; a renda ha. de ter decresci
rnl?nto mais importante do q 11e têm tido até hoje, 
vs nossos dc[icits hão de ir crescendo e esma
gando a nação com impostos. os quaes hão àe 
ter um limit~. O que pede a De11s é que aben
çoe o paii:, e que a reforma seja saudada por 
esto, como tcnJo sido exigida e apregoada pelos 
~ is ar en es e ensores. J. • ttzto em .. 
muito bem! O o;·udo;·· J fclir:itado JWl' todos 
o~ Srs. deputa(lo:.; presentes.) 

A discu•são fica :l.(liada pela hora. 

O Sn. PnF.SIDE:-:TE d:i. para ama uM: a: se
guinte ot·tlelll do din.: 

V L'gcn ·in. de n;eia hora conce,lida :~.o Sr. 
!\Iartim Francisco. 

Con tinunç;1o da 2" discussão uo at•t. 2° do 
pl'O.Í'-!Clo sobre o olcmonto s0r\·il. 

.l's :J 1{:? ho;·as da tcwdc 

2~ di ~cus:siio do pr·oj e c to n. 2·1 do :1885. or
•. ~:~rnonto d:L desp'3za 'do Ministerio do Impcrio 
L•Ma J ~85- !880. . 

:Z~ discussão do ro"ect n. 18 "1 S:> 
um c1•edilo no l\IinisLerio da J u:.tiça. 

Discussão unica da.;; emendas dl) Senado (pro
jccto n. 20 de 1885)! sobre um credito de 
excrcicios findos ao l\Iinistcrio da Agricul
tura. 

Levanta-se a sessão ús 5 1/2 l10r3s. 

• . • - ,~. • ~ • prOJCC o 
n.1 A de 188:;.-J)i;curso dú Sr.Carlo:; Pcixoto.-Yotacão 
do art. 2°.-Continua!;:lo da.~" discussão da OT!;amcitto 
!lo Imrcrio. 

A 's 11 h01·as acb&m-se presentes o.:; Srs. : 
Franklin Daria, Affonso Celso .Junior, João 
Dantas Filho, Bezarnat, Costa Rod>igne . .:, 'Mac
Dowell, Mascarenht·S, Lourenço de Albuquer
que. José Pompeu, Zama., João Penido, Silva 
Mai::~., Leandro l\Iaciel, Juvencio Alves, Mo-

Oliveira, Araujo Góe;.; .Junior., Thomaz Pompeu, 
LeiUio da Cunbn, Alvaro Botelho, Antonio Pra
do. Rodrigo Silva, Accioli Franco, Campos 
S;,Jles, C~Lstello Brr.nco. Barão da Vilb da 
Bar:r;a, Sigismundo, ·. Rodrigues Alves e Vaz de 
Mello. 

, - ' . . ' 
Bulhõe~, Bezerra. C:1valcanti~ Affonso Penna, 
Cam.1rgo, Bernardo de Mendonça Sobrinho., 
Henrique Marqu~s c Coelho de Rezende. 

O Sr.. PnEStDE~TE declara aberta. a sessão. 

O lrnparecem depois de aberta a scsz:Io os 
Srs. :Mare:;; Guia, Si h· a l\Iafrn, Antonio Carlos, 
Henriques. Antonio B~7.ert·a. Ferreira de l\1on
ra, Satyro Dias, Fernand•'S de Oliveira, Coelho 
n Campos. Gomes do Cnstro, Olympio Campos. 
Jon11 uim Tav:n·cs, Ft•:tncisco Sodré, Ild" fon:::;o de 
Araujo. Sinimbú Junior, Andrade Figueira, 
tbrros Cobra, Fr·ança Carvnlho. Diana, Frede
rico Borge;:, Crur., Coelho de Almeida, So:n·es, 
.Toso Mari:mno, Cor·rco. de .Araujo. Cunha Lei
tão. Maciel. .loaquim Nabnco. Ulysses Vianna, 

.' • • r· r ,. • . • · f}· 

rn Salgado, P1·udente de M01·aes, Felicio do.s 
sa'n tos, e Dolfino Ci n tra.. 

F<l.ltam, com causa participada, o:.; Srs.: Deme
tt·io Bezerra. En frasio Correia, Gaspar de Drum
mond, Lropoldo Cunha., Prisco Paraizo e Gon-
çalves Ferreira. . . 

Faltam, sem ca.us 1 part1c1pada, os St·s. : 
Adriano Pimentel, An tonio Pinto. F. Beli8a
rio, Itaqui. Joaquim Pedro, Moreira Brandão 
e Ribeiro da Luz. 

E" lida e approvada a acta ela sessão do 
• hontom. 
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O Sn. i 0 SEcn.ET.-iRIO dá conta do se
guinte 

EXPEDIE~TE 

Officios: 

Do Ministerio da Justi .J.. datado de fi d'este 

q u~r'u fez a req nis:ção (Com missão de pensões 
e ordenados). 

Do mesmo minísterío, datado de 18 deste 
mez, em resposta ao de n. 279 de 14 do cor
rente. relativo· á preten!}ãO do jaiz de dit·eito 
da comarca de I~arapé-mi rim na pr?vinc~a do 
Pará.. bachaJ·el Antonio Pedro Ferre1ra L1ma. 

: -A que:n fez a requisição (commi,são de p~n
sões o ord•mados). 

o l. mtst"rlo da l\larinha, de 20 do c;)rren
te, remettendo a consdta do Conselho Naval 
sobre a :pretenção do 1°_ tenente da armada J..l-
fredo Jo:. · ~· ·- --~ · ·J.l! ·" -

e 

.. • ... (I 

celebrado com \Varing Brothers para rescisão 
do contracto da constr -•cção da estrada de f::rro 
Victoria a Natividade, e solicitando r.a;ios parn. 
a sua. int·~ira e:;:ec;!ção. 

A commissão de orçamento. 
Requerimentos: 

Do.c; empr.~gados do Io.stitnto dos )Ieninos 
Cégos, pedindo que sens vencimentos sejam . . 

. . . . ·~ 

goria do Instituto dos S11r.!os Mudo.s.-A' com
missão de pensõ~s e ordenados. 

. ~ u :s 
vendme11tos do$ em ~regá:lÓs adlidos ao Ca
bido dnrr1ella diocese sejam equiparados aos 
dos empr·"gados de igual· -categoria de outns 
dioce;;es do Imperio.-A' comroissão de pensões 
e ordenados. 

De E1·ne ; to de Azeredo Cot:-tio.ho de Duque
Estra la~ ajudante do corretor da Caixa da 
Amortização: pt~din !o um anno de licença com 
o respeeü \"O ordenado. -A' eoramissão de pen
sões e odenn.dos. 

São lilos e approvados o~ seg11intes 

PARECEIUtS 

N. 170-1885 

... . r í 'a es t-
nado á {ttndaçtí.o de w;w fabi·ica de ferro 

O engenheiro João Cordeiro da Graça re
quereu ao corpo legislativo isenção de direito, 
para o material constante da relação junta ao 
seu requerimento, e que tem de ser empregado 
na construc~ão de um:J. fabrica, que s ~ propõ3 
funda1· no paiz para ms.nipulação e preparo 
-de ferro . 

A commif'são de fazenla, depois de cxamin'lr 
o requerimento do supplicante, para sobre 

elle cmitti1•juizo definitivo, é de parecer que 
seja ou v ido o governo, :emettendo-se-lhe para 
esse fim o dito requer1mento c a relaça.o a 
elle annexa. 

Sala das commiss_õos em 15 de Julho de 1885 . . _ ~ , , , ·. -v· ··t ·v :: 

N. 171.-1835 

Liceílça ao }ui::; ele di1·eito de Caçap~t.·oa 
Edttm·do Jo$e de JI o-um 

-I ldef~il$0 ele A.Ja;rjo.- :tHgt{sto Fleury.
Joc!o Peíli,lu. 

N. 172.- 1:385 

Licença ao bachm·el J o .. ~J Ignucio c:ome . .;; 
Guiíi?aí'('le~, jui~ de dii·eito da COíiW1"W de 
Ott;·o P;·eto. 

A commissão de pensões e ordenad?s . exa
minou a petição em que o juiz de .d1re1to ~a
com.arca. de Ouro Pr .. ::to, ba.charel .Jose I9nac1o 
Gomes Guimarães solicit:\ uru a.nno de llcen a 
para trahr de sua saude, e é de parecer que 
seja elta euviada ao ~overno com os ~ocumentos 
a.nnexos, a:firu de mformar a respelto da pre
ença ·x pe icion no. 

Sala das commissões em 21 de Julho de 1885. 
-llde(onso de .-1·,·attjo .-.:iugttSto Fkury .
Joii.o Penido. 

N. 173-1885 

PeMi'io a D. Jos.:pha do Cw·;;1o Caldas de 
Jlello e D. ::lgo:'tinha da ..lssum]Jçé!o Peixoto. 

Fol'am pre5enle;; ::i. conunissão de pensões e 
ordr-nados os roq uerimentos em que D. Josepha 
do Carmo Caldas de Mello, viuva do corumen
darlor Emilio Xavier Sobr~ira de Mello, ex-sub~ 
director da dir·ectoria das Rendas Publicas do 
Thes:•uro Nacional, e D. Agostiuha da A ... sum-
. - • ... • ., ., ... • • rr 

José Peixoto, pedem uu.a pen:::ão pecunia!'ia 
para proverem à sua su bsisteacia. 

Não sendo da competencia do corpo legi.,:la
tivo a concessão de pensõ')::; pe ~uniarias, é a 
commis~ão de parecer que sejam cs .;ns petições 
e document )s a ellas annexos .reme ttidos ao 
governo imperial p:~.ra resolver como julgar 
conveniente. 

Sala das commissõas em i7 de Julho de 1885. 
-I lde(onso de .:L·,wjo.- kugust" F'leury. 
-Joilo Pr;1iclo. 
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Vão a imprimir, os seguintes .. 
PROJECTOS 

N. 9 A.-1885 

1885, autorizando o governo pa;a conceder ao 
j~iz .de dira~to da. comarca de Pedro li, na pro
vmcta do P1auhy, bach;1rel Ari~tides Aurrusto 
Milton, licença por um anno com o ord~nado 
para tratar do sua saude onde lhe convier. 

. Comquanto a alludida. proposição tivesse 
vmdo c~esa~ornpanha~a de documentos, que pro
vem a JUSttça. do ped.tdo, e o governo informasse 
que o supplicantc tem estado licenciado de 5 

z r ... , e 
Setembro de 1883 a 1° de MarÇo elo anno pas
sado c de 3 de Outubro ultimo a 1° de ·Março do . . . -
recer que entre ella na. ordem: dos tL·abalhos 
p::m1. que a. Camarn. se pronuncie a respeito. 

Sal 1 

-Ildefonso d·3 A.rau.fo.-A .. tt§US'o Flewry .
Joao ~~nir.lo, Ycncido, porque julga que deve 
ser reJeltado. 

1885-N. O 

LICEXÇA AO .JUIZ DE Din.EITO ARISTIDES AUGUSTO 
)fTLTO~ 

A Assembléa Geral resolve: 

terias d? 2° anno da Escola de Minas em aue · 
foi inhabilitado, o alumno Francisco de Paula. 
Cunhá, ~onsiderando-se approvado nas materiâs 
desse anno em que teve notas· correspondente;; 
á approvação. · · · 

ti·ario. 
Sala das commissões em 21 de Julho de 1885. 

- Almeida Oli1:eira - Schutel. 

N. 38-1885 

Aposentado1·ia. dos magistrado:; 

A assernbléa geral resolve : 
Art. :1.'' O governo mandará passar car~ 

de aposentação com todas as honra' c ven
?im~ntos de ministro do supremo tribunal d~ 
JUStlça, aos membro~ dest~~ tr·ibunal e das Rela-

trinta de effectivo serviço de man-istratür·a e o , 
C?m as mesmas honi'~1Se vencirnent?s propor
clOnaes aos ue contarem tem o 1nferior de 
exercicio. 

§ 1. c Serão igualmente aposentados com a 
totalidade, ou :parte dos respec~ivos ve?~imen-

' L rJ . ' I 

direito que atting~rem áquella idade. 
§ 2 .. , As referidas a posen tações serão de

cretadas sem dependeoeia de requerimento, 
pela. só verificação d:1s indicadas condições de 
idade e tempo de serviço. 

..:\..rt. 2 . ° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. ~ 

Sala das sessões, 22 de Julho de 1885.- C':nta 
Pel·eim Junio1·. 

o o 0 0V rno o para 
conce .!er ao juiz de direito da. comarca de Este projecto é remettido á commissão de 
Pe~r~ II, na provi~cia do. Piauhy, bacha.rol constit~:tição e poderes . 

-. rr . , 
com o ordenado, p:~.ra tratar de sua saude onde 
lhe ~onvier ; revogadas as disposições em con...: 
trar1o. 

Paço do Senado em 10 do Junho de 1885. 
-B(mío de Cote9ipe, presidente.- .·'lntonio 
Cai1dido da Crl! ::: Jl({f.:lwdo, io socretD.rio.
Barão ric Jlamangt~ape, 2o se :.~retario. 

N. 37 -18S3 

ExconrJ d e Francisco d e Pattla Cun.l~(t 1~a E$
cola ele Jlinas d tJ Ouro Prelo 

A commi<::são ele instrucção publica, :l quem 
foi t~rcsentc a po. tiç:io docum'·nta•h ,Jc Fran
cisco de Pa~la Cunha, alumno d? 2~ anno do 

pedo licença par•• em qualquer tempo prestat' 
exame;:; das materin.s des~e anuo em que foi 
inhabilitado, considerando-se vâlidos os exames 
das materias em que teve notas correspon
dentea á approvação, :i vista das .razõe:; alle
gadas e dos documentos juntos á referida 
petição, é de parece~· que s-:: adopte o seguinte 
projecto: 

A Assembléa Geral resolve: 
Art. 1. 0 E' o govemo autorizado a mandar 

admittir em qualquer tempo a exame das ma-

R equerimento 

Coorança de impostos em Santa Catharina 
Requeiro que S·~ peçam ao governo, por. iu

termedio do Minis te rio do Im perio i uformaçõ ~s 
a respeito da cobrr.nça de impostos directos e 
in ter-pr·ovinciaes a que se esta procedendo no 
De;;terro, província de Santa Catharina, c.om 
grande queixa e clamor do commercio daquella 
praça . 

Sa.l::l. das sessões, 22 de Julho de 1SS.S .- Ro
cl,·igo Silva . 

O Sr. Arau.jo Góes .Tunior: 
-Sr. presidente, desejo apresentàr a Camara 
dous reL uerimentos relativos a assumptos do 
.!. 1fil~ter10 a .:: gncu.tura . .r ntes, porem, c 
entrar nesta rnateria, peço liC(;llÇ!l. para per
gnntnr ao nobre ministro da justiça que s~ acha 

_presente, si é exacto que o governo m:1ndou 
suspender a remessa do Dia,·io O ffi cial aos 
juizes de paz das parochias do imperio. Rece
bendo do meu dis tricto reclamação de um juiz 
de paz que desde 14 de Março não tem rece
bido o Diai·io () fficial, dirigi-me á Typog-raphia 
Nacional e ahi informaram-me que o nobre 
ministro da fazenda. havia ordenado que se 
fizessem economias no Diario O ffi cial. 
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Parece qne. o director dà.~Typog-raphia enton-' O Sn. An.wJOGóEs J~~IOR :-Si não est:.::va 
tendeu que devia come~r as suas ec.>nomias acabado estav:~. a.· tet·mmar dentro do pouco 
supprimindo a remes~a da folh:~. :.tos jui~es de tempo; e o nobr~ ex-ministro, que é bahiano, 
pâz à::.s parochia:' do irnpedo, reme;;sa que saiJe perfeitamente que no estado em que se 
d:1va. ao Diario O lfir:iat ua-;tante circulação e achavam as obra.,;, ellas não se poderiam con· 

· ~ ~ • d .~ cluit· dentl" t·azo ne faltav:J.. 
nelle puuli(·ados os trJbalhos u:"!. Ca.ruara. Si Devia sabet· tambem o nobr.,! cx-m!rlistro que 
alglllna 111CdiJa. relativa ao Dia do O fficit:rl se o estado das obras é tão atrasado qué nem mcs
póde justificar é e:s:a-::tamen~c P.ssa. _que leya :~;os mo neste. novo praso concedido elbs poderitJ 
con.ws o tmpet•to as no tetas o c1a s e a.em 1 u1 · "· 
dis::o os trabalhos do parlamento. E~pero, por- I \'ê :~ Camara que o nobre ex-ministro, par<L 
tanto, que o nobrJ ministro dtt fazenda mande que pude~sc rescindir o contracto na parte re- · 
dechra1· :i Typogr:1phia. Nacional que a.s eco- la.tÍ\•a aos quat1·o engenho;.; centrao,, uão pre
no:uias a que se refeL·itl na sua ordem não Je· cisJYa d'l d<n· compensação aos eoncessionariJs, 
vem atti.ngir a remessa do Dia rio O (/icial aos garantindo mais 10 u/0 sobre o capital primiti
juiz.~s de paz; rua,; simplesmente a quanti:Ja!e vo; de maneira. qtte cad;t engenho centl"al, que 
extrn.ordinaria de empregados que t::dste na- fui cal;~ubdo em 700 contos, vem, pela nova 
q ueih repa:·ti\.ão. (.-lpru·[I!S ) concessão, a custa:· /70 contoa. 

Eu tamb':n estou de accôt•d<J, supprim 1mos N.ão S3Í si isto foi obra da arh·ocacia admini~-
a vero:t e con ra emos cou1 empr13za,.; parttcu
lai·es; o serviço ha de ser melhor e mais ba
I'ato. (.:tpro-te.~ .) 

que o exac :o c que o SN'\'IÇO presta o a • 
Camara pelo Dim·io O(fic..ial, não é bom, princi
palmen:e na parto da reYisão. At·-~ nus emen-
: f· . . . • . • 

Au,\.uJo GóEs .Ju~rou:- Não tenho 
. 

jecto do elemento servil, eu not') i nada men'>s 
de do:s erros no § :)o. 

!.\Ias niio foi isto, Sr. pi'esidentc, o que me 
trous:e principalmente .i tribuna.Eu quero tratar 
de dois a<'tos do SL'. es:-ministro d:1 agricultura. 
um relati\•o a engenhos centmes da. pro\•inci:l 
da Bahi::~. outro concernente ao prolongamento 
da estt·ada de fet·ro da B'l.hia ::t. S .- Franci;;co. O 
nobre ex-ministro d a agricultura. por decreto, 

• • l 'f .. - 'I 

a.nno, res .~indiu o contrato que o governo geral 
h::win. celeb1•ado com a casa Denis Bbir & C., 
par~ a eonstruc~ão de oito engenhos centraes 
na pronnc:a r a a 1a. na p.ute re a.t1va a 4 
dos cngenhos,d:mdo 'como compensação dos con
cessionarios 10 °/., sobre o capital primitivo de 
cada um dos outro:; 4 engenhos.0mboi'a estivesse 
caduca a concessão, c tanto que no mesmo de
creto o nobre ex-ministro prorog-ou po1• mai-. de 
nove u.ezes o prazo para a construcção desses 
neg-enhos . 

O SR . C.m~EIRO DA Roeu A: -Não apoiado. 
O S!l . AaAUJo GóEs Ju:\roa:-- Felizmente 

esta concessão dos 10 "/ .. ficou depen!l•mte d:\ 
allPI'O\'ação da A"sembléa Geral, o que não 
a:_ontcce~ no n~gocio da Nativid:tde, em que 
nao se mtl"oduztu semelhante clausula no de
creto, clausula que aliàs não era necessaria 
pol" estar subentendida, vi"to como o nobre mi-

O Sr:.. CAR~EIRO n.\ RocHA:- Ent:"to nú') 
lance proposi~õcs que n:1o pódo sustentnr. 

O Sn. ARAUJO GóES Ju~rou:- .A advocacia 
administrJ.tiva. não deixa documentos; não la
vra escriptu_l'<.\ publica, não pas;,a recibo; !!!as 
a concessão a respeito destes engenhos. como 
o nrgocio sobre a e .; trada da Natividade, ni:o 
pode deixai" àe sel" obr<~ <lella. E eu não sei 
de muita cousa que se passou. 

O Sn.. C.\.llNEIRO DA RoCL·IA.:-Poi:': deve dizer. 

O Su. ARAUJO GóEs .Ju~ron.:- Não Lenho 

O SR. C.mxEmo DA RocnA:- Então mais 
cuiJado em prejudü:ar a reputação alheia. 

.c. O Su. ARAUJ;) GóES Jc'~rou:- J:i disse que a 
advocr~cia :dministrativa não passl recibo, e 
menos os forneceria aos deputados da oppo-
sição. · 

o Sn. . CAR~EIRO D.-\. RocHA:- Ainda sem ro)

cibo sabe-se de muita- cousa. 

O Sn.. AuAuJo GóEs Ju~roa :-Os ministros é 
que não devem deixar que de s : us actos tirem
se estes corollarios, estas conclusões. De :muita 
cousa estamo~ nós convencidos. sem aliás se ter 
fei to inquerito a re"peito. · 

O Sn.. BEZT::RR."- CAYALCA.XTI: - A advocacia . . . 
. .. · · ~'S _.n ~on os aos 

concessiona.rios da estrada de ferro da Nativi- O Su. ARAuJo GóEs Jo~roR : -Eu não posso 
dade sem o voto do corpo legislativo. receber a carapuça . 

Diz o decreto em uma Jas suàs clau,;;ulas (l i]): O Su. BEZERRA CAYALC.(:\n:-Nem cu p:)sso 
« Fies. pi'orogado até 29 d<3 Julho de 1880 o referir-me a V. E~. 

pra~o concedido á. mes~a comp:-.nhia para con- O Sn. All.A.UJO GóEs Ju~ron:-Entre os quatro 
c lu1r 2s quatro rcfendos engenhos . em con- e_ngenhos centr'ae.;;; eliminados, acha-se, infe-
strucçao. >) . hzmente, um situado no meu di-;tricto no m.u-

. . . . , 
Ora, o prazo estaya acabado ou por acabal" niclplO do Conde, de terreno ubcrl'imo, apto 
0 SR c . _ · 

1 
para o d"senvolvimento da canna, município 

b
·. d · AR~EIRO DA RocHA :- Nao est:l.va que não podia deixa r de merecer esse fa.vor do 

aca a o. governo geral. -
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~-... ~:"'tO C'-'1 :)I) d<~ 't•lll O rl r. 1°0 :--.. .,t...,;:) ...... c . ~ 1_ -- J ,J .L u,; OO•.J 

Dcpoi;:: de muit1s inda.ga;;Õ'!.~. designou-se -

1 

n S!:. C.>.n.:a:::PJ) D.\ Rocn.:... : - Nilo al)oi:~.do, 
cs~c :;onto r•nt·a 1!m cng-•:mlEJ ccntr::~l. pot· :e1·· ·~1 lav!'')u-se o ~orür·üto n<J livro proprh d;.t ~cc:·e-
ahl os terrnno~ ~gn:v::s. co: no s~b~ o n r;br:~ rr::-: •

1 
t:~:-1a da ugn,:.ulwra. _ 

nis: r:., aos da. Íl'Cg'ilr:zin. do l30i.:.l .Jardim, do o "" ,A., T' " r.o· ..,.~ Jr·vron . r.-· r : .-

d S 
- I A h .l l ... ,Lt,. ... '1. ... ~...-' .. uJv u ,:,:, t L.... .;.\, .- t-:JlS ..:.r-lnJ.. eu 

t~t·mo e . ano H:n;:ro; pol't<tnt.l), tenuo q:1p o · ' 
J'nOtÍ~O par-a. ,:st~ censura, COlnO doputaào e n:io Eâbia disto • 

.. . ~- .. . -

. ~. 
administrativa, H.as ·la a h·ocaei~~ ue s. Ex. 

O Jlob:-c ex-ministro. na Bahh. 8ra advo!:!'ad0 
dos empri:!itciros do prolongnménto da cet!·a ia 
d::1. Bahi:'l. !l. S. Fl'~mcíec:o. e na l'asb rlói. :;v~·;-icnl
tura. S. Ex. ent~'nd~u dever f:wm·cceí· os seu:;; 
commiter!te.:;, i.nnoy!l.ndo o con~racto. 

O Sr..· C.\H::\F.LRO D.i, Roc!I . .o.. - Sõ V. Ex. 
póde tc1· esta coragem. 

... ~ .... . 
ex-mini:;tro aind:l me dá :tr:uas c.;ntra si. 

S. E~.innr,\·ou uro. coutracto trtlve·t. até sem a 
resp·~ito on vi:· o The!souro •.. V. EJC. r!Je ri i:· á 
s: ouviu ou n.:!0 o Tha:;sout·o. NJo ou·:iu e lavrou 
o contra.cto, reform:1ndo :.15 quantias p!·imiliva
mr,nte estA-belecidas no con t:-a ~_:to , n~lo Sr. 
Thomaz Coclbo ; e to bvi::t n:Io o h' POJ." meio 
de um tkcreto como o ·~evja Lz ··r. ~ 

O:·a. qual foi a razão por oue o nr/n·e ex-
• • .. - ~ • ._ I 

i. : .. i :. ) 

Tle!!minta.-me. si ni!o fór verd:1de. d :cr<:t·J tinha de ser di~cutido em conselho, de 
0 Sn. c.m:s-:.::rn.o DA Rocn.A. : _ D::sde __ 1· á 'Ee"'O ser l?vr.do. a dc~pn.r:ho~ dG _rocehr~r a assign~-

- . - tut·a rm '"'•1l " . "r :,1 t · 

O c: \ • G. ~ J·· - ~ . E t • 1 o Sn. c .... r.x:-:mo DA H.OCIL\: - B o que tinhn. 
, .... n. ,~IL\UJO 10P:::i .... ~r::~t, . -: n e.tr.eu tu(lo i::.to '? 
<tever fa.vot·ecet· ~eus commn,·ntes mnovando o I 
contr:tctó prímiti.vo. com ell::s c•!h~br:~do~ pa?<t q SR . A~.~~;Jo Gó~;s Jux:ort: Digo (:Ue o 
p:-olong-nnento da J'eferida ~~ .. ;t:·.:vla. n:'l p:wtc no?r? de: 1!tl:Hlo n:l•i fez por decre'o p:l!' ~ não 
relativa. :i ca.nção ou :.i garantia (iU(~ ellcs eram p~1 1>l:.car o sea acto, corno o não re:'et·in no rc-
ol.ii·igado~ a d"ix>tr' no The::ouro. la.t0no lfilC :liJl''!~Ontou ao p:u-lamcnto; porque 

n . d _ 1. , .. 
1 

. • t -.-a não ó eslo Lcto tão n;e,squiu!Jo. tão insignifi-
• or un:a . a.:- C.~lUSI1•3.-; ( _:-s~. ~ COJl~ra.c 0 • :1. .)I ~ <:ante. r1 t:e O nobr:; G::i:-mÍnÍ!!tro dei::::assG de 

08 empre•t·'ll'OG, •~ pt·opor(;.:IO que vao !'r?ceb•'ndo 1 r ' e .... c:on' . l-o n·) "•U ""''.,· r·io 
t 1 . T' . 1 1!. .... • . t , " . ... "l , • . o - • o pagn.men o c as suas oor:ls na nezournr1a ua ~· . _ .. 

B::\lün,d•,ixam em caução 10 n{, .dm·ante um certo 1~1s :tcrn n. r:1.zao porque_ o nobre ex-ml!ll:Stro 
tempo, - n~ra. glPntia dn. exr·cucão das olwas. fez ~:m eor;t:·acto cla.ncl· · stH~o, ]'Or;;ue el!c não 
:tté { ue êlta.s se' um de!lnith·nmént'? r•"'cebidas tc\'-3 :\ ;mhhcHbde ne .:es~:trt :1 ; porque S. E:t. 

B~thja, consentiu~ ~n1 te5cinàil· es5a. elausuln.. .. 1 u.. . ~ ~ 1
: ~ ~ 

,.,. t 1 ·>QO "'00' fi 1 fi 't' mai!_o conheCido em minha prorincin. e em Lodo :m:-;,mcn.s.n .o vn.ra ~ .:1_: .-:a • <3-nr,::\ (e. lll '1\':l. 

lJU" ellcs e:-[;.rn obr~g-:ld•)s :1. i!n.positar no Tho- 0 P:.JlZ 

srmro. 0in dinheiro ou f\1'11 ~~polices da divida , O Sr~. An.\..v.JO Gó:r.s Jr;xmn.:- Ei;; rtqni, o 
publico., m. importimcia de !)'J:000.-)000 nobre ex-ministro não póllC negar o f<tcto . 

o s:~. Ir.DF.F0:.'\5() DI:! Aruun : -::\Ias :!. o St~ . CA:::s-r::mo IH Rocn.\..:·,- Nego, sim. 
fbnç1, elevada a :!OO:U(JÜ.~, garante pe:-:'eita- Y. Ex. had'J 11-:ar confund:do. 
monto. O S1~. A!:,\U.JO GtiEs Juxrcrt:- Est:i. confes-

0 Srt. C.u:xt.:m.o D.'.. H.oc:u. :-V. E:.:. c;)n te ;; :~.n•lo mesmo, ( ~ n•· o contracto está h1vrndo e a-;-
o fado como ellc se do 1. c [ ::;ig-nat!o . . . 

o Sn. .. /~n.l.t'.J,) GciP.:5 Jc::-;ron : - Eu (ti~·o I o Srl. c.~r.:-:r.m0 IH. ROf'IL\: - r::~ti o :1. ~ or
~quiilo d·~ qu11> estoü i~fo!·mntlo .. L'-::'io . to.nl1o.Õs i (l,:ns f·J:\'l.l'J1 oxp ·'di1h;:;. 
doc;nnen tos ncct;'"~' rH!S <: po:· J sso e "i nn os i O Sr •. .Art.\.t:.ro (;6r.s .ir;:.'\ron :- .•• que 0 con
pe\o; V. E:,;: . _daix" qn·~ cl!ell . 'e~h:m1 p!l':l, t.r:1ct') os::i. p'·t·f·it•) ,... :\cab,.d·1 o i-;to ~i' lll qu0. 
que on pnssl ~:ll)ê l' des~e n~~g-:JC!O :1 luudo. I ti·.'•'H!'' si lo :·p;1roY:1do por tn•'iO df\ um d0cr•~ t') 

:t V. Ex .• ::nnanitii ou dept~·i:-J. p:1:a qu-':l o _,_·c a r. :
q ur:1·imcnto seja n ppl·o· .. ado hoje n:rJ;,:teo. 

O Sr... ~\rt.\!~ .10 GóES JG:.'\!0!', : - E~timul'.'Í 
muito. 

I;bs o 'FW ~ yeri!:vh é q·;0 n noh:" ex-min:~t1·o 
J:-1. ag-ricultura~ n:'lo p:;·:-l."!Hlo inei' r::<L<;l iJ:llo
Vt1ÇâO, s entia por· m•·io de um d~crcto. porque o 
COll<!'!'l.tO pdniil i v o foi arpr~lV:l. 10 POi' tl•'e:·eto, 
l imitoü·l:!e :1. um aviso, qne alif s nã rJ cheg-ou 
a ser GX1)Cllirlo~ por:}Ue 8. Ex. · re tirvu-s <~ cb 
p::tsta. 

v TTT. ·- 8 

U : .. :~. lÃ- '; ~Ern:l !IA \.LlCJU. cL um :'.(lill':r•. 

O ~ . ; . .A:uc.r;J r~úJ~:'; .J ;; :-r0~:-Entãn h:~ con. 
l:·:t. ::: t\:•s q11C não :-cj:1m f·:itos C- ·m pa.t·tc~? 

O nobt·r~ .:=-- -:ni.~i ,tt·o lli'io r:ncon~r:t '!th•m suf
ft·~.~ t! 0 1·sta opm;no. 

O St~ . C.-.r.~m !i10 DA Rocn:, :-V. E':. a :.a.
r· ' •oll Q.-: t ~ 'l' 'C'l' " '' '' O t''tl"l '-' ,.,. .. ,,..,; .. 1 ' ' I'O't l C' " ;,, ... . . "'' ... ' .. \ '""':: 'J.. ,, ' "' ·-· ~ (..l l,n..; ... , ' ~ -~ · • t ~ .:-

tu•l:t c!o a I.J;te- tfio. ~~o devia f,~z ·:·l-o. 
"'s ("' J· ,_ . u ... r... An .. w .ro _.o;:s :..::s:o i~ :-1\ao o. ~p:mhet 

n·nnl~-~ f!A7.c t.a: tive not:ciJs do fn,: to ' :~ not· isso 
qnet'o in form:·:çõ<~S . ~ 
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58 Sessão em !:!2 de J11lho de 1SS5 

O nobr·~ ex·ministro, . afinal de contas, con-
·, fes-=a : 1°, quo S. Ex. -era advogado dos em

preiteiros, na capital da. Bahi:~.; 2°, que os em· 
preitciros requereram a modificação ch clau
sula. 

• 

O Sn~ ARAUJO Gó:::s Jux10R: -Ma~ não con
t~stou estas propo><íçõcs qui} eu ~yntheti~ei ; 
por coa~equencin. não ai-i contest~núo, não po~c 
deixnr de ser condemnarlo no tt·1bunal da opt
nião publica. 

naturalmente aos meus antecessores. O Sn. C.ARNEIRO DA Roc:ru.:-Fdh:mentc não 
O SR. ARAu.ro GóEs Ju='noR:-Eu não estou serei ne~i:iC tribunal condemnado. 

O SR. CARNEIRO D.-\. RocHA :-Muda muito a 
questão. 

O SR. ARAU.ro GóEs Ju,;roR :-E isto impor· 
tava a retirada. de um certo numero de contos 
de réis retidos na. Thesourarta da Bahia, c que, 
segundo me informam, montavam a mais de 
300:000~000. 

o s~. CARNEIRO DA RocHA:- Pagando 

O SR. An . .a..uJo GóEs JuNioR:- Um juro ri
diculo. 

R. ARN:SinO D.~ 

juro de ô 0 /o• 
O SR. AR..a..u.ro GóEs JuxroR:- 3°, quo as in-

ormaçoes a secretana a agrtcu ura oram 
desfavoraveia á. pretenção. 

O SR. CARNEIRO D.\. RocHA:- Não apoiado, 
não é exa.c to. 

O SR. ARAUJO GóEs JuxiOR:- 4°, que o e::C 
ministro lavrou o contral!to ... 

O SR . C .. m,;Emo DA Rocru:~ Afinal, V. E::s:.. 
quer obrigar os mini:Stros a fnerem tudo quan
to a secretaria manda. 

O SR. An.AUJO GbEs Ju:s-xon:- Para i~to é 
que os ministros têm auxiliares. 

gL1il-os subeervientemente. 

O SR. AR.WJO GóE;; .Tox1on:- Ao contrario, 
acho que os miuistros devem reformal" us opi-' 
niões dos seu!'; subordinados, quando essas não 
forc:m convenientes. 

Mas vou seguindo a ordem das proposições 
que o nobre ex-ministro não contesta. 

4°, dizia eu, que S. Ex. lavrou o contracto 
no livro proprio e qlle foi assignado; 5o, que a 
questão não foi submettida a conselho, nem a 
despacho; 6'\ que o contra.cto não foi publicado 
por decreto, como devia. ser. 

O Sa. C.u .txErn.o DA. RocnA:- Não é essen
cial isto. 

O SR. ARAUJO GóEs Jmnon.:-7°, finalmente• 
que o no re m1mstro nao e?. menção deste fa
cto importante, no a•3u relatorio. . . . 

Ora, Sr. presidente, todas essas circumstan
cias contribuem para g erar a com·icção de que 
o nobr·~ ex-ministro não procedeu bem neste 
negocio. 

O SR. CARNEIRo D.<\ RocnA. :-ParaV. Ex. !':Ó. 

O SR. AnAUJO GóES Jt'NIOR:-Mas, si S. Ex. 
tem. razão para combater os factos que eu estou 
aqu1 apresentando e qu@ S. E:t. não negtl. , .. 

O S.a. C.UtNEIRo DA. RocHA dà um aparte. 

O SR. ARAU.ro GóEs JuNioR:- ••• nc!'n eu. 
O SR. CARXEmo DA Rocn . .a.. :-Apoiado; eLt 

appello para clb me:-:mo. 

O Sr .. ARAU.JO GóEs .JuxroR :-1-•Ias a ,·ertladc 
- r • • 

O SR. AnAu.ro GóEs Jr.;xron :- ••. c esporo 
tamoem qucnão o será nesta. 

. ) ~ ' '" . 
dizer a respeito de outros assuroptos relativos á. 
minha província, mas não o posso far.0r agora. 
porqtte me acho incommodado desde hontem; 
reservo-me para outra occasião. 

E depois que vi.erem estes documento~ qne 
peço, terei o ensejo de travat• a questão com o 
nobre e::s::.-ministro Ja agricultura . .. 

O SR. C.-~..a::.Emo D.\. RocnA:-.Aceito. 

tut·a. 
· O que fica demonstrado é o seguinte : que o 
nobre e::s::.-ministro, sendo advogado dos empr3i· 
teiros, procurou como ministro da. agricultura 
fa\'Ore~el-os no contracto t1ue fez. 

São lidos, apoi!ldos e approvados os seguintes 

RcqHe,·ünentos 

Engenhos centraes 

Roqu eiro que se peça no Ministerio da Agri
cultura, Co:Hmercio c Obras l'u blicas copi:l do 
relatorio ultimo ~prcsentado 11elo engenheiro 
fiscal dos engenhos centraes da Bahia. Sala 
dn~ :es.;;õe~ ?.m 22 de .Julho de 1885 . -~ tra~'jo 

E stmda de ferro da. Bahia a S. Frnncisco 

Requeiro que se peça ao Mini >=t orio da Agri
.cultura, Commercioe Ob1·as Pub!ica'l copin. da 
innovação feita no contraeto dos empreiteiro~ 
do prolongarnento da estrada de ferro da Bahia 
a S. Fr:1 ncisco, r r>la tiva ü substituição da cau
ção e dos mais papeis concernentes ao assnmpto. 
Sala dali! sessões em 22 de Julho de 1885.
.~b·aujo Grjes Jw~ior. 

o SR. BEZERRA c.~VALC.-\.NTt pedi a palavra 
p a r~ um a ligeira reclamação. 
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O Sn. PnESíDENTF.: -0 nome do nobre de
putado :lcha-se incluido na. lista dos oue estão 
inscriptos paL'a fallar nos 3J-1 do hora.~ 

Tom i p:da.vrao Sr. Alfred:> Ch:.ves. 

O Sa. BEzERHA C.wALCA:-;Tr: -O nob:·o de-

O SR. PmJ:srnENTE:- Não ouvi o nobre de
putado fazer a declaração de que cedia a }1a-

O Sn. ALFREDO CIIAVE~:-0 noiJre deputado 
declarou-mG que tinha necessidade de fazer 
uma lm~ve reclamação pessoal, facto pelo qual 
não posso deixar de ceder-lhe a palavra. 

O Sr... PnE;;IDE:STE:- Tem a palavra o Sr. 
Be1.erra Cavalcanti. 

O Sr. I~ezerra Cavalcanti: 
-E ti· reclamo contra um ab11so ou descuido no 

. ' em voz alta, que não se publicam, c em outros 
que sahem desfigurado;;, attribucm-se.::mc ás 
vezes a arte;;, uc cu absolutamf}nte não dou. 
Asstw, quan o Ol'ava o nob;·e deputado pelo 
Ceará, o Sr. Alvaro Caminha, sahiram no 
Dim·io Official dois enormes apa1·tes, que se
riam muito mais enormes si fossem proferidos 
por mim, dados pelo Sr. Amaro Cavalcanti, que 
entretanto vieram em meu nome. Eu não re
clamei, conten-tando-me com pedir ao redac tor 
dos annaes que, na respectiva composição, 
rectifi.casse este equivoco. 

Ha poucos dias em um discurso do nobre de-
puta o pe o :\.lO e nne1ro o r. J. n ra e 1-

gueira, veiu um apf.lrte meu em sentido por 
mi.m.~5o proferido, porque 6 contrario à minha 

Esle aparte diz que-no projccto de 15 de J u
lho estava consignado o principio da propriedade 

__ servil-, vrincipio que não reconheço e antes 
- peremptoriamente nego e comb~tto. O meu 

aparte foi que-no;;:se projecto estav<t con
signado o principio da indemnizaç::to, que é 
cousa. muito diversa. 

Hqje vejo no Diario 0/ficir.r.l um aparte 4ll'3 
me e attribuido quando orava o Sr. Cnndido de 
Oliveira, nestes termo~:-Va.ruos ouvir o orador 
que Gst:.i. co:ubatendo o proj~cto do 15 de Julho. 
-Eu não dei semelhante n.parte. 

O Sn. CA:sorno m~ OLtvEmA:-E' e::tacto. Foi 
o Sr. Antonio Bczorl':l.. 

O SR. BEzERRA CAVALCA.s:Tr:-Por conse-. . . .. 
o . . I:' 

aquella comarca e proceder ás diligencias ne
cessarias para a puni~.:ão destes crimes. 

Este magistrado foi logo de roi ttido, o as di· 
ligencias iniciadas não chegaram a. seus termos. 

De \'Olta á capital, apresentou elle no pre
sidente da província uma exposição em que 
vêm confirmadas as observuções que tive do 
fazer nesta casa. 

Lendo a exposição do honrado ex-chefe de 
. - . ·a . 

ella a atlenção do honrado Sr. ministro da jus
tiça, e estou certo de que S. Ex_ attendendo á 
gravidade dos factos, e ás circumstancias anor-
maes a Clrcumscripç.ao o 1s .r1c o que en oa. 
honra de representar nesta casa, tomará as pro
videncias precisas para que cesse este estado - . . . -
minh:~. provincia.. 

Eis à exposição : (Lfi). 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

URGENCIA DE 1/2 HORA CONCEDIDA AO Sn. 1\L\.r,
TDI FRANCISCO PAR.'- TRATAR DA NO:IlEAÇÃO 
DO CON:SUL BRAZILEIRO PARA. BALTI~IOR.E. 

O S t. ]I a1·tim Fí·ancisco le-oanta-se. 

O Sn. AccroLI F1u.:sco:-Peço a. palavra. 

O Sn. PRESIDENTE:-V. Ex. só pode ter a 
• O' 

O Sn. AccroLI FRANco:- Sr. presidente , 
acho-mo doente e não tenho mesmo podido oc
cu par o tribuna •.. 

O Sr •. 1\LmTDI Fn.A.:scrsco:- V. Ex., faz 
favor de me uizer se me deu a palavra '~ 

O Sr. PRF.SIDE:\TE:-Ao tempo em que eu 
dava a paln vra a V. Ex. o Sr . .Accioli- Franco 
pedia-a para negocio urgente. 

O SR.. 1\ImTnr Fn . .t..Ncrsco : - Bem, espe
rarel. 

O Sr. Accrou FnANco:-Pede e obtem uma 
urgench por 1/4 de hora para, na sessão se
guia.te, tt·atar de negocio urgente. 

. -
que nestn ~entido ,.:e façam as precisas recom
mendações. 

Começo dando uma explicação à. Camara. 
O St·. presidente me havia dado o. palavra e 

com esta licença me levantei para. e::tpôr a ma
O Srt. PnESIDF.~TE:-0 nobr0 cleput:ldo na teria d;~ rninha urgoncia., não tendo por intuito 

fót·ma do reg-imento, devo mandar a sua rccti- reclamanJo, prejudicardc wodo algum o di
ficação por esct•ipto. · reito do nobre deputaao pela Bahh a quem 

O Sn .. BEZERlL\ C.wALC.\:-HI :-0 uso tem sido muito rstimo e cuj>~s rebç~ões prazo ; mas pa
este, e por isso uis~r~nSO·IHe de maudar r0ctifi- rece-me que ó de boa regra que, depois de es
ca~ão à. rnesa. tA. r na tribuna um orador, outro se não possa 

Ah:·lU disso esLão pr·c~enLcs os encarrega.Jos 1 l"vant:1.1·. e isto para a boa ordem do.; nosso::s 
deste servi~o -no Dim·io O(ficid c ~1ttonderão ;.\ I debates. Fr•it:l esta reflexão, vou expor os fun
reclamnção. dnmenlos de am ·rcqnotimcnto que pretendo di-
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rigir ao governo com e ass'!FO d0st1 aug-usta' O Srr. NLunnr Fn.ANcrsco:-Si elas minhaA 
Camara, para que me esclareç::1 a rec:pelto dt~ palavras po ten1 clecorl'er censnr~s ao nobre 
nomeação feita do constü para Baltimore. ministro de estrange:ros, nao o ser. 

Sou muito amig·o o admirador, ha long?s.an-Dl.zem que entendo qt1e a opr'n;ão 110litica do 1 d b t 
r nos, das virtudes e ta ento o no· re mrms TO 

individuo deve influir p·:.ra a obtenção cargos de estrangeiros, quer como politico, quer so-
publicos. bret•1do como chefe elo família exemplar, que 

Salvo o qualificativo de cargos de confiança, sempre foi, em todos os tempos, incapa~ do 
que o proprio beneficiado e a sua dignidade de- endeosar ou approvar qualquer excesso, v1esse 
vem pt•ohibir a aceita>;ão, entendo que para as de onde viesse. Mas, Sr. presidente, as consi
funcções publicas todos os brazileiros são aptos derações pessoaes para com os homens nunca 
e digo mais que praticam um acto ele falta ele hão de deter-me no desempenho de meL! 
patriotismo, não collaborando com o governo de dever. 
seu paiz, cuja legitimidade reconhecem, para A opinião é boa ou má, o acto é bom ou mau 
que melhor sej'lm satisfeitas as funcções pu- para mim pelo menos e creio que em geral 
b!icas. para a maioria dos brazileiros, porque el~e o é, 

e não porque parte desta ou daquella ongem. 
O SR. ALVES DE ArrAUJo:-Apoiado. As"im, estas citações que se me fazem ás 
O SR. MARTIM FRANCI co:-Assim, não ve- vezes de que esta opinião é do Sr. Fulano ou 

nho estranhar a nomeação do consul de Bal- do Sr. Sicrano, para mim têm pouca impor
timore, por haver elle em ~lgum tempo ex ter- tancia. O argumento de autoridade é geral
nado opiniões republicanas, que actualmente mente considerado um sophisma. 
parece Já não ter ; mas porque -o não julgo Pe>;o por consequencia, ao nobrB deputado 
apto para o desempenho des"e Jogar. pela Pamhyba que não me interrompa, sobre-

Vou desenvolver a ma teria elo meu requeri- tudo para me apresentar destes argt1mentos. 
mento e a Camara, approvando-o ou rejeitan- O SR. CARNEIRO DA CuNI-IA:-E' para o au-
do-o decidirá si procedem as minhas allega- xiliar. 

ções · O Sn. MARTii\I FRANCisco : - Não preciso 
Entendo, Sr. presidente, que qualquer que seja dos seus auxilias. Tenho já o meu pensamento 

a fórma de governo,monarchia ou republica, de- formado, de maneiea tal, que os seus apartes, 
ve-se respeito e consideração ao chefe do Es- em vez de me auxiliarem, perturbam-me o 
tado, respeito e consideração que são devidos a discurso. Não exagero meus reparos nem os 
toda e qualquer autoridade constituída. atenuo, porque já trago coordenados os meus 

E' livre ao cidadão o direito mi'lsmo em raciocínios. 
nossa organizaç·iío poli tica, de divergir das No que vou dizer não existe o menor de
opiniões do governo, ou das interpretações que sejo de praticar qualquer acto quG vá mago'1~ 
possa este dar á lei. Esta paPa mim ó a vere! a- o chefe do Estado, a quem cons1dero, como e 
d&ira doutrina. Não acho, digo-o com frrtnqueza, de meu dever, especialmente pela minha posi
que na nossa Constituição haja causa alguma ção de seu conselheiro. Nhs, intelligente como 
que não possa ser reformada pelo13 mrios le- elle é, sabeNdo que no govemo constitncioml 
gaes e que seja vedado a qualquer cidadão bra- em que vivemos a responsabilidade não é clelle 
zileiro, na imprens~, na tribuna política ou em mas de seus ministros, quando se entenda que 
qualquer reunião, discutit", em termos conveni- nas minhas palavrBs exista qualquer censura, 
entes e moderados, a necessidade dessa re- elle ent~nderá que a censura vai ao ministro, 
form11. sobretudo dominando a opinião.Jiberal. em que 

Feitas e~taa declArações decorre da minha são rPspomaveis os ministros até pelos actos 
these a seg11inte consequencia-que a ninguem do poder moderador; e os m'nistros elevem ter 
e licito empregar a desn,ortezia, o insulto,a dia- a respousabilida ia dos actos que 8<l queira fa
tt·ibe contra o poder constituído, e é este in- zer correr por conta daq uelle poder. 
sulto e est:t diatribo, que provo com os do- LerPi alguns trechos da-Carta-zntroduaçc7o 
cumentos foram usD,dos pelo escolhido do -, elaborada pelo litterato e conhecido escri
governo para o cnnsula lo de Baltimore, em ptor Dt·. Lopes Tr,•vão, quo aciualmDnte na 
re!Hção.ao chefe do Estado. Eul'Üpa completa a sua educação superior, 

Não quero ler longamente 0 poema denomi- frequentando o cur.~o de dil'eito. 
nado-Regia saltimbanco, publicado nesta Diz o litterato, quo recornmBncla o poemeto 
côrt<.l em folheto, e cuja fórm8 é tal que foi ro- (lé) 
pellido pela imp1·ensa de todos os matize~, « Devolvo-te 0 teu Regi o Saltimbanco. 
mesmo a mais pronunci·->da contra o actual ~ys- « Apesar de 0 modelares pelo tt·aço viril da 
tema-a imprensa repnblicana de minha pro- molerna escola poetica, a que te filiaste, per
vincia,e pela imprensa de to .los os matizes desta cebem-se no peito do teu heróe as titJias pulsa
côrte, pelo desbragamento e licença de sua ções de um coração covarde e hypocrita. 
linguagem; o que prova que os mais pronnn- « E' uma admiravel estatua e tão parecida 
ciados contra o systema que nos rege compre· com 0 origiunl qu.e, basta vêl-a, para reronhe
hrm leram, e muito bem, quo houve exces~o cer 0 prillloiro saltimbanco da nossa infeliz 
na manifesbção. patria. 

O SR. CARNEIRo DA CumrA:-E' uma censura « Por exacto qn<e foste no esboço de tão sor-
muito direch ao Sr. ministro do est!'!mgeiros. dida physiónómià; foi que vieste de s. Paulo 
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ao Hio ele Janeiro em procura do praça na O Sn. JosÉ M.miAN:>o:-São nobs á mar-
nossa impt'rmsa jornalisticr< para o üheres gem. 
saltar aos nossos olhos ueslumbrudos. » o s ~r R . • ll. !' ARTI:\I ,'JlANCISCO:-Nutaiá marg.Jm 

Aqui está o fgcto a que ha pouco alludi :nem ma1s fennal' do que o poema. 
o jornali<mo paulista nem o da côrte quiz pu- Ett não queria ler· senão um ou outro hemis-
blicar o poem~1. que é organizado, .. Pode-se di- tich;o; mas si V. Ex. deseja ... 
Z"r organizado, porque varias litteratos, tendo O SR. JosE' MARIAN:>o:- Eu já li, e si nao 
lido attentamente O Regia Saltimbanco vel'i- fosse a carta do Dr. Lopes Trovão, não sabia 
ficaram que não h a nesse P'Jema uma iclóa o ri- que se tratava do Imperador. 
ginal, e que os alexftndrinos que o compoem (H a outros apartes.) 
foram tirados de v a l'ios autores. 

O SR. MART!M F,\A:NClsco:- Peço ao nobrrl 
Contimía a ler: deputado por Pernambuco que me deixe ler os 
< O teu in tu i to deu de encontro ás barreiras, meus decurnento'l. 

que o jornali;mo Jiuminense e paulistano er- Já di.,srJ LJU0 não é o facto da consura ao chefe 
gueu, talvrrz por umas razões de prudencia. elo Estado, q Lte deve, segundo o systema, roca-

« Tanto melhor, porquanto forneceu-me o hir somente nos seus mmistros, o que con
agradavel ensejo de a[Jreciarmos a tua procluc- stitue objecto elo meu re,.aro. O nobre depLl
ção em folheto ; meio nnis provavel, pot·vei!Lu- tado sabe CJLW, si nos pal'lameutos se recom
ra, para a perpetu"ção do pensamento.» meneia a maior moderação, e alguns regimentos 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs :-Nada tem taoto exagr~ram que chegam a prohibir que o 
ele commurn esta carta com 0 poema. oradot· prollltnP.ie o nome .o deputado a quem se 

refere, é e! aro que nas rel.;.ções com os poderes 
O SR. MARTDI FnANcrsco:-Continúa a ler: poltticos, nas rnanifestaçõe~ que se lhr"S fazem, 
«Esta mesma resposta tmnsmittirás a uns deve haver, pelo menos, u"'a cousa que nas re

certos amigo" que todos nôs temus; e a uns laçõs' particulares mto se dispens::t - a corte
certos correligiona1·ios, muito nossos conhe- r.i<J. - quo é o que demonstra boa educação; B 
ciclos, si, por·.·ontum, te disserem, depois ela o nobre doputac!o que leu com attenção, se
lei tma do tou vigoroso trabalho, que foste Dí- gun !o me díz, todo o poema, não póde achar 
CONVENIENTE e quo compromettestro o TEU FU- cortez a linguagem nelle empregada. 
TURO e outras parvoíces, com que já rne tra- O SR. JosJL' JVL~RIANNO:- O auto!' não cita 
zem enfttstiado de as ouvir. o nome do Imperador; está dentro do regimento 

"-Ser inconveniente e comprometteJ" o (t!- da casa. 
tU1'0 significam TER HO:VIBRIDADES DE CARACTER O SR. MARTii\I FRANCISCO.- Mas o S1•. Lo
E ABDICAR DAS PROP~UAS CONVENIENCIAS I?'!DIVI- pe.; Trovão na SUa fnt1·oducção declara que 
DUAES EM PROL DO BEM COLLECTIYO NACIONAL ; este poema fui preparado para receber O lmpe
fcttalissirn;;S eundcçõ"s que importam annullar- radot· na volta da "ua vi>~gem á Europa. 
nos para o emprego publico e propinas, que o O SR. JosÉ MARIAKNO dá um aparte. 
governo conce.le áquelles que pedem assc'llto á 
mesa elo orçamento, para levantar brindes ao O Srr. VIANNA VAz:- A carta elo Sr. Lopes 
systema governamental que fJlizmente nos Trovão inspirou-se etu Timandro, quo occupou 
rege. as mais altas posições neste pa1z. 

E
'· O SR. JosÉ MARrANNO:- Foi conselheiro de 

" ' 1sto exa0Lamente o que faz o clespero dos 
supracitados amigos e correligionarios. A'quel- Sua Mag·estacle. 
les, porque penlem na applicação das noss>~s O Srr. MARTIM FRANCisco:- Peço aos meus 
aptidõ ·s o bom recurso, que machinavc1m pôr nobre.; co !legas que não me interrompam. 
em jogo, para a obtenç.ão d•J certos fins com- !<;'um pessimohabito esse ele fazerdi~curso nos 
modo', já de h:t muito imaginados o perfeita- di" cursos clus outros; os apartes elevem ser 
mente eombinados A estos, por.[UO em a no<sa cnrtos. De mais, sou eu quem tem a palavra, 
abnegação o povo encontra a con.lemnação elo e desta fôrma os nobres deputados consumirão 
pr.;cedirnento clelles, •JUP,pam satisfazerem vai-' a m•.eia hora que me foi concedida. 
dadPs e inte•·esseg inconfessos,rccalcam nns la- 0 SR. CARNEIRO DA CuNHA:- Eu não sou 
tilmlos ele alma sordida a~ proprias convicçõ'"s mais n•alista do que 0 rei. Desde que 0 Impe-
politica s · raLlor nomeou ... 

« Valeis mPnosdo que um ... ccío,pois si o o SR. t\lAH.TIThl FRANCrsco:-Não pedi ur-
ctto ncíu p1·ogride, ncío 1'etrogrwla tarnbem., e genci'' para "aber o que os nobres deputados 
vós tivestes ele descer no cstalão das jünnas são, nRm o que pretendem ser; não é este o 
de governo para serdes m01wrchistas. meu fim. 

« Ainda mais: tenho fé que o teu nobt•e ex em- O Su. PRESIDENTE:- Peço aos nobres de-
plo será seguido pelo'l mais auclazes, depois putaclos a\tenção. 
por outros e finalmente pGlos mais tímidos. 
Todos nos cornp 1·omettet•emos, 0 então só O Srr. MARTti\I FRANCISCO.- Para quo a ca
nos rostani perguntar mui delicadamente ú m~ra, quo ainda não decor·ou o pooma, como 
dynastia, que nos d~evora dous mil e tanl:o.'l con- parece haver feito o nobre deputado por Por
tos, pelo p,·•saclo tt•abalho de nos govemnr, narnbueo. · · 
po1· onde ben< lonqe úo Bmdt scr-llw-ha mais O Sn. JosÉ MAHIANNo:- Fui lôl-o esta 
agmdavcl (aze1· uma '!Jiagem .. . perlJCWa. » nbito. 
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0 Sn. MARTDI FRANCISCO:-.,. cornprG
henda o r1ue é o estylo, paEso a ler alguns 
ver-os delle. (Lê:) 
(( E' outro o Coliseu; mais vas!.o o mais .focnndo 
Tem Homa por· sccnado c por plaLéa o mn11do, 
E' mais vari:.d:-t a festa. A nm tempo o imperador 
E' sal.Jio, polyg-loUa) artista o professor, 
_\croilata, truão, fr·ascario, roi o mostl'c, 
D. Junn, Ro!Jort, Falslalf c nonoit;Jn cqnes~rc. 
Oh! deve ser immonsn, explondido o foslim 
Oudo vai exhiLir-so o celebre arloqnim

1 

Colher, longe da paLria, alúm n'onLro llol'isontc_, 
:Mais nmJlor[o gonlil qno Jho orno a Itorolca fronte. )) 

Oh vüs, quo amaos ouvir do horóc funambulosco 
Na cor1Jica asccus?ío da mímica som par, 
As doitlas oxpansõos da. gargalhada alvar·; 
Oh I YÓ', qno uosfolhacs a l'OS;t do doLocho 
E o liz da hypoconrlria nos pôs do Rigol!wchu; 
Q~! YLÍJ, f[~! c adia os o Lcrtío !::! as tcutaçõos do- splcen-: 
i\ ao rccusciS um cc üravo " ! ao Dons do trampolim. 11 

c1 Si o\vid't as 1mcc·luwacs Uns Casares c1ovassos, 
Applaudu as contocsõos dos CtYsoucs palha(:os. 11 

O Sn. LEOPOLDO DJD BuLHÕEs :-E' um discí
pulo de Guerra J unq ueiro. 

O SR. MARTil\I FrrANCISCO :-Não sei si ó ele 
de Guerra Junqueiro, sei que em relação â pes
soa designada, é uma prova evidente cl0 falta 
absoluta de cortezia e de modera<;>iio na lingua
gem. Si qual iuer pBssoa dirigio<se ao nobre 
deputado uma objurgatoria destas, nem quero 
calcular qual seria areac~·ão por parte do ag
gredido. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES :-Falia-se dos 
Cesares em geral. 

O SR. VIANNA VAz :-A nomeação demons
tra o contrario do quo diz o orador. 

0 SR. MART!i\1 FRANCISCO :-E' uma causa 
muito simples : si o consul de Baltimore en
tende gue não foi ao Impera·im· a gurm dirigiu 
esta obju.rgatoria, nada mais simples do quo fa-
7-0r pela Imprensa üma de c! a ração neste sen
tido ; o então ás grandes agg;·essões os grrcndes 
csqu"ciment.os· 

0 SR. LEOPOLDO DE FULIIÕES :-Acho essa 
declaraç.ão inte:ramenb ociosc.. 

0 SR. MARTIM FRANCISCO :--Senhores, neqa 
parte terminou a minha exposi1·ão conti'<·l os 
inconvenirnl:es serias que, me pc.roce, offere-
cer rsta nomeação. . 

P;~sso a outra ordem de factos que me são 
pessoaes. 

Sabem os que me conhecem que só 8cciclen
talmente, provoc;;do na trii,una ou nct impi'en
sa, uma outra vez, em idade menos a liantada 
exagerei-me nas replicas. Sou tido gei·n]m,;nt~ 
por m.eus proprios adv< rs,cl.f'Íos politi<'os, que 
c.o?lrmgo lutam sem repon~o no c;,mpo da po· 
hhca, como homem 1noderario (opoinrlos ge>"ar's) 
o com todos s ·m excepção rnanlenho relaçõe.~ 
de cnrt •zia. Niio h;' um dP-puta<.lo de S Paul. 
rBp ublicano ou conservadot• quo nã; troqu~ 
commigo palavras de agrado e que eu lha's não 
l'etl·ibua. 

O Sn. Du AI\ n: DEl Azmvrnn1 : - V. Ex. é 
digno disso, ( .. ipoimtos da deputoçao de S. 
Paulo.) 

O Sn. l'viARTm FRANCISCO : - Socl justa!llB!l
te um d18 cpe 1<1ais 'B esforça>u pa!''' r1un a 
moder,,ção reine n1s fileiras elos parti dr<s om 
minha província. ( AJ.!Oiaclos da deputuçao etc 
S. Pa, cJo.) 

Estou sempre a recommendar a modoraç~ío aos 
meus amigos. Não In, portanto, qLJasi qLJem 
tenba motivo pessoal de ser meu inimigo, meu 
desaifocl.o ou que mo negne as suas relações. 
Respeito HS opiniões de todos, por mais exage
radas que sejam e as tenho como partido da 
sincei'Ídade. 

Pois lJem; convicto d0 que não tinh" d~saf
fectos, nem inimigos, fui sorprebenclido um dia 
na capital de S. Paulo por innumeros tel8gram
mas ele pezames, enviados de muitos pontos elo 
lmperio aos meus fill1os, e em que se me clav2. 
como fa2locido. A esses pezam s respondi eu 
que o facto não o r· a exacto. Nãu q Llero entrat· 
em deta]h,;s. A autoria desta noticia, que tinha 
sido publicach Gm um jornal de grande cÍI'Cu
laçiio ncc CÔI'te, cuja confiança fom ll'ahida, 
como mB foi decLrrado nobl'emente ]Pios seus 
reJactores, a autoria desta noticia, repito, f,Ji
tas as devidas indagações cb policia de S. 
Paulo, foi attribuida ao consul nomeado pelo 
governo actuul pnra BaltirnorA. 

O Sn. LEOPOLDO DE lluLIIÕES :- Peot·1sto ! 
A' fé cl0 C>Ivalheieo como não foi este o auctor 
de tal noticia. Quem passou um tal telegram
ma não foi a pessoa a quem V. Ex. se refere. 
Affit•mo-o. 

O S:.t. MARTIM VnANcrsco: -Não c!Gsejo en
trar em detalhes; mas attribuiu-se-lhe o 
facto. 

O Sn. LEOPOLDO DE BuLHÕEs : - Conh·éço-o 
pessoalmente. Asseguro que não 6 exacto. 

O Sn. MARTii\I FnANCISCo : -Os nnbr.'s de
put-Jclos, que são amigos pesso>tes do nomeado, 
bem vem que,desde que a increpação con·ia por 
sua conta, a sua obrig,çiío era declarar publi
t·a.rnonte 'íue S8 lhe attribuia um fucto,pelo qual 
slle não er,, responsavel. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs : - Foi uma 
brincadeil'a d<• estudant<Js, na qual niio tornou 
parte o eonsul de Baltirnoi'e. Jâ o affirnwi. 

0 Sn. 1\lARTIM FRANCISCO: -Peço ao go· 
verno do meu pa1;r, causa muito simples: que 
verifi 1ue si é proceJente ou não a inerepação 
feita ao f;,nccion:Jrio de que trato. 

O Sn. Ll<JOPOLD'> Dm BuLHÕEs :-Eu appello 
pam a lealdade da Gazeta de 1Voticias, que pu
blicou o telegrawma. 

0 SR. MART!lll FRANCISCO :-Si não r\ exacta 
a infoi'IlWÇão, nada mfJÍS facil elo que o incrcJ· 
pala clteclar;cr 'lne nãJJ p1·atieou o acto om t"mpo 
a!gum, nada rnais fa· il ti>lllb"m ele que o go
vel'l1o, perlindo a int'onn:lÇftO da folha que 're
ceb~u o t<Jlegramma, verificar q 11em o fez ox
pedu·. 

Para mim, Sr. presidente, si, tendo o go
vel'no e'ln procedimento, verificar a iriexa
ctL~ão dos fi~ctos que araiJo de espôr, prati
cam srm dunda um aclo de justiça, m:Jntendo 
a nomea1;.ão feita; nii,o sd, po1·ém, qua'<to á 
outra eBpeeie, q11e expuz, si a quem tratou, 
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pelo mPnos, com tão a:~pera rndeza, aquellr. 
q~:e jti lhe fez expedir essa nomeação, ficará 
bem ser no cstmngeiro o seLl representante. 
E' est • Llml qur•stão ele di;;nidade. 

Sem duvida, admiro a generosid:1.d0 elos cora
ções daquellcs que se acham tão altamente cal
locados ... 

O SR. JosÉ MAurANNO dá um aparto. 

O SR. lVIARTIM FRANCisco:- ... e que esque
cem as offensas; não ~ei, porém, si será de boa 
política. e d~e alta conveniencia ao Estado mos

. trar· aos ambiciosos que o caminho das boas 
posições é niTo só o arrependimento, mas alter
nar diatribes com o elogio. 

Quando no padamento ft· mcez .Molé n ppli
cava aos ambiciosos a phr ·se de Tacito omnia 
seJ·vilite,· pro clollúnatione, Guizot respon lia
lhe :«Vós vos enganais: Tacito não se referia 
aos aulico>, Taetito t•efot'ia·se aos mbícinsos. 

Tenho cone lu ido. (M: ui to !Jem; Jw~tito bem,.) 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs: -Pcço a pala
vra para ncgocio Llrgente. 

O Sn. Pr,ESIDENTE:- Tem a palavra o nobre 
deputado. 

O Sn. LEoPoLDO DE BULHÕEs:-Peço á V Ex., 
Sr. prosidrmte, que consulte a casa si me con
cedo u >ra urgencia de um qual'to cl0 hora pal'il 
na sessão de amanhã, responder ao nobrc de
putado por S. Paulo ... 

ALGUNs Sns. DEPUTADos :-E' melhor já. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES:- ... ou pro
rog[>ção dfl. urgencia concedich ao mesmo no
bre depu talo. 

O Sic. PRESlDENTE:-V. K'i:. já formulou o 
sou peclid.J de urgencia para amanhã, e neste 
s3ntido vou suj ritar a votos o seu requeri
mento. 

Commltada a Camara, concedo pari\ amanhã 
o quarto ele hora de urgencia requerida pclo 
Sr. Leopoldo c! c Bulhões. 

CONTINUAÇÃO DA 2a DISCUSSÃO DO ART. 2° DO 
PRO.JECTO N. 'i A-'1885, EXTINCÇÃO GRADUAL 
DO ELEi\IENTO SERYIL, COM O SUBSTlTUT!YO DA 
COl\!i\IISSÃO E DIFI'ElJ.ENTES EMENDAS Ol'FlmE
CiDAS 

O §r. Carlos Peixoto experi
menta certo acanhamento em occupar a tribuna 
depois elo honrado cx-ministro da guerra, á 
vista do cstado de r·elaçõos entro S. Ex. e o 
orador. 

Entretanto, procrrrará arroclar do dcb@ te, 
t'cdo quanto possa ser pessoal, e só apreciarà 
de passagem os ~ontos de q~te se ocrcupou S. E:s:. 
0 que entenJcm com o pe,rtido cons3rva
dor. 

NITo se incumbini o orador de fazer a defeza 
do minist!nio actual, mas não póclG deixar de 
defender seus correlig<onaeios. 

A sit, ação política é claea ; o mini.c;terio s~
raiva não p6cle ><iver sem o apoio do partido 
conservador ; clesdc qne os conserva .lorrJs, 011 

pelo menos a maior parte dellos, q tierem qur1 
sc faça a reforma ela q nestão servil, acoi
tando os pontos principaes do projecto Sa-

eaiva, rí claro qtlP não rloYem Joyantar ob~la
culos á marcha do actrtal gabinete ; o como 
tal não podiam concorrer pat·a afastar da pre
sidcncia ela Camara a um cidadão amigo 
1lo minis to rio e d(Jposit >.rio de sua confiança. 

Referinclo-so á'l palavras pronunciadas, em 
um dia do anno findo, pelo illustre Se. Barão 
do Cotogipe, declara que devem ellas ser a 
mot d'oTd,·e para os conservadoees sobre a 
questão do elem•mto servil, attenta a ocrasião 
em que foram proferidas e o motivo da reumão, 
que presidi"' o ilhtstre Barão • 

Taes palavras não foram ele modo algum 
contraria-las pclos S;·s. conselheiros Paulino de 
SoUI~a e Joào Alfredo em seus discursos, quan· 
do intet·pellaclr>s p8lo conselheiro Affonso Celso. 

A lcéi de 28 de Sot··mbro consagroLt o mes
mo objecto cb que tr1.•ta o actual projecto em 
cliscus-;ão ; tal lei foi acoita pot· tod,,s os par
ti ,o,, embora obra elo partido conservador. 

Acredita que muitos dos conservadores, que 
votam pelo projecto actual, apr·esentaram-se ás 
urnas dech>rando que faziam questão da indo
mnização para a libe1·tação dos escravos; (i 
just1mente tal principio a base do actualpro
jocto, quo salva os prineipios ele sua escola. 

Sus:enta que o> consrJrvadores, que votam 
pdo proJecto, estão ele accô>·do com o nobr·e 
deputado Sr. Andrad·" Figueira no ponto es
senci~otl da questão, que é a extincção do ele
mento r;ervil no paiz, a divergen<Jia (i no 
modo de se operar. 

Affirma que foram as exageração·; injuslifi
caveis elos abolicionistas, acoroço:1dos impru
clentemente pelo gabinde passado, que c;ollo
cat·arn parte dos conservadores, ou a maioria 
d()sles, na posi~ão onde se acham hoje, apoian
do o projecto Sarc1iva. 

Concorda com o Sr. Andrade Figueira qnan
do a~segura S. Ex. que o projecto de 15 de 
Junho, o modo pelo qual foi apresentado, e o 
prococlinvmto do gabmete Dantas, em tudo que 
se refe1·ia à questão s··,rvil, assustaram e muito 
aos la'fravores e proprir~tarios. 

Não acredita depois do que tem havido que a 
questão do elemento servil po-;sa mai3 ficar 
circumsuipta dentro da lei de 28 de Setem
bt·o ; e.o;ta bi é hoje insufficirnte para a reso
lução do problema, diante elas condições do 
pai~:-os agricultores não contam com o dia 
~eguinte. 

O gabinete Dantas encontt•on a idéa aboli
cionista já mni adiantada; ha annos em que se 
fa~ a propaganda, e nem pessoa alguma se ha 
esforçado mais do que o Sr. José do Patrocínio; 
quando estc senhor e seus amigos faziam a pro
paganda, mantinha-se ella drntro das raias da 
ordem e da lcgalidade, que só fornm alteradas 
quando foi colloborar com ella o elemnnto offi
cial. Foi isso origem d ts tristes scen[ls quê 
todos pr·esenciaram de Fevereiro a Maio deste 
anno. ' 

Como homem do povo, compungiu-~e o co
ração do orador, aô ver o moclo pelo qual foi 
tratado aqudlo d!modado abolicionista , não 
tendo tido os seus companheiros a lembrança, 
que tiveram depois em relação ao Sr. Joaquim 
Nabuco. Elle nadfl. cede ao nobre deputado por 
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Pernambuco em patriotismo, o il!ustt·ação e pre
parou-tle caminho. 

E' fóra de duvida que o partido libet·al tom 
maioria na Cuu·,ra, e si o S,'. con-elheit·o Sa
raiva, não obtpn lo cotFessões da rninoeia. ti
vesse de caminhar p tra o lado elos abolicio
nistas radicaes, como disse o St•. AndPade Fi
gueira, a lei podBria ser feita só pelos libera e-;. 
Tal hypothPse justifica o pt·o cedimento dos 
conservadot·e~ que votam pelo projecto actual 
devidamente modificado. 

Si se tr,,tassG de uma questão de partido, e 
si ella fosse lançada pelos conservadoe0s nesse 
tenono os nobres deputados ex-dissidontos ti
nham o dever d' acompanhar ao Sr. Saraiva 
om pro,iecto om que S. Ex. fizesse concessões 
ao Sr. Nabuco o a seus companheiros. 

Tem ouvido dizer que o projecto tem defeitos; 
isRO é fôt'il de duvida ; nonbum eonsorvadt>r 
acha o projecto completo ou mesmo bom; é 
apenas o r·Jenos inconvoniente ntl. actualidade. 
Os consorvadores devem aceita r o projecto 
como o menos nocivo noo; interesses do paiz. O 
homem politico deve nttenter ao futuro. 

Em relação á questão identica dizia Lord 
John Russell : « Não é possível um trabalho hu
;mano exidr perf0ição, sobrrtudo tt·a tando ·.~e 
ae um projocto de abolição de elemento sel'vil, 
em que é impos,ivel satisfazer a todos. » 

Pa"sa a oecupar-se do arti<ro que ct·ea o im
posto de 5 °/0 e autoriza a emi'lsão de titulas, 
cujos juros serão pagos com a importaneia al'
recadada. 

Uma vez que foi aceita a idéa do nobre de
pute do por S. Paulo, de dar se a applica\·ão 
constante do substitutivo a importancia do' im
po,tos, o orador dá o s •u voto a esse artigo, 
essa app1icação justifica mais esse sacl'ificio im
posto ao pR iz. 

A impot·tancia dos imp0stos é dividida em 
tres partes. Ach·-1. de grande vantagem I)I'O
curar-se a inrrodueção do colonos nos estabelo
cimontos ngricnlas ; em rel ·ção á libertação elos 
mais VR]hos, declara quo Om ta] medida ve 
consagrado o principio da indemnização mesmo 
dos sexagenarios, pelo quB sBmpre pugn,oa. 
Enten1o, pois, BOI' mais conveniente a divisão, 
como se propõe, do producto do imposto cre1do 
pBla emenda. 

Tendo o nob1·e deputado pelo 1i o districto ela 
provinci» do Rio de Janeit·o. feito mais de uma 
vez referencia ás cirrulares do' actuao~ depu-. 
tados, declat'a qne não tem um só exemplm· da 
sua circular; affirma, por·ém, que nella não 
disse uma só palavra em relação á materia que 
se discute. 

Por tal questão não tomou o minimo com
promis'o com os ele i teres do seu districto, que 
11or certo preferirá este projec to, como fvz o 
orador, a outro peior. 

Em circular expedida em 1881. declarou que 
entPndia ser a lei de 28 de Setembro a ultima 
palavra nes'a questão; acrrdita que 'i as cnu,as 
não houvessem sido encaminhad~s como foram, 
a. escravidão se extin'/Uiria sem nr·cessicl,.de 
do outra mediria o com proveito para a lavOLlra: 
hoj() são IJS lavradores que rodem mais alguma 
consa. 

Entende, porém, que na situação ct·oada pt:los 
aco :lteeimentos, pt-.;sta um r;erviço ao paiz 
acoitandJ o actual projecto; os conservaJores 
quo votam P'clo proj CJcto do gabinete Saraiva, 
não mentem ás su:>s convicções, não correm 
atraz das graças do governo, não armam a po
pul:trid:tde e talvez até, acredita o orador, que, 
como disse o Sr. Candido de Oliveira, se dis
tanciam do poder. 

Uma vez que a lavoura ficou alarmada com 
os acontecimentos ultimod, era preciso afl'it'mar 
o pensamento dos cotBervadores, collaborando 
na actual reforma, qne vai liiendo feita sem 
vistas pu tida rias. 

Felizmente, a lei não será obra de um só 
partido, mas ele todos, como succodeu com a re
forma ele i tora!. 

A um aparto responde : - é absurdo r1ue o 
orador recuse o seu auxilio para se fazer aquillo 
que quer que se fap. 

E' pt'eciso attender que, pelo regimon cre:1do 
pela ultima ld eleitoral, nenhum partido póde 
mais contar com grande maioria no parlamento, 
e então não se poderá levar avante qualquer 
refo,ma importante, pois um só lado da Ca
mara será impotentG pat·a isso. Até meio.3 de 
governo será difficil obter sem transacçõr>s. 

Assegura que não ha clivergPncia alguma ele 
principias entre os conservadores ; a divnrgen
cia esta no modo de resolv0r a questão; não é 
da substancia. 

Foi o proprio honrado deputado pelo H o cli
stricto do Rio de Janeiro, quem declarou a seus 
amigos que, não podia contimmr a dirig-il-os na 
questão do demGnto servil, attenta a posição 
em que se acha co !loca lo. 

De todos os a c tos dos conserva dores nessa 
qne~tão, cleprehende-se que procedem elles com 
tmnima sinceridade. O que niío podem fctzer é 
concort•c•r com os actuaes di'lsidentes para der
t·otarem o gabinete!. 

Pela sua parte, declara o orador que está 
quasi colloca lo na posição ela velha de Syracu~a; 
aceita este gabinete, porque tem mqdo que 
venha outJ·o peior. 

Lembra a necessidade de attender em tempo 
ao modo ds rmpregar-se o producto dos im
po<tos especiaes, não só quanto á cDlonisação, 
mas ainda na parte relativa á libertação dos 
escravos 11ela m>;tade do seu val01·. 

Entende o orador que tal disposição deve sr"r 
regulada, ou em vista da população esr>rava, 
ou em vista dei populaçfio geral dos individuas, 
de modo a SPr apt·ovsitado tão grande sacrificiJ 
que se impõe ao paiz. 

Ja tinha cogitado uma emenda sobre a mate
ria; não a formulou, mas lembra á commissão 
que a distribuição do prorhtcto desses impostos 
deve ser correspondente aos sacriflcios que 
fizer cacla província. 

Como ultima defeza dos conservadores, que 
auxiliam o gabinete Saraiva, pua realizal' a 
rrfonna em discllssfio, parodia o orrtdor a for
mula de Royer Collat'd, quando dizia que a 
FrBnça era o cc.ntt·o esquerdo. O Brazil, diz o 
Ol'ador : « é esta maioria padamontar que a. 
i.lóa gennt'osa da extincção dos escravr-s, de 
modo gradua! e com inchmnização confundindo 
liberaes e con~ervadores, reuniu om torno do 
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actu·ll minist.crio, par~ re •lizal-a d' modo 1 c!ot:1da, eomo se :~.chn. n. Yerba d:-!. coloniznção no 
. . . , ' . 1 . • -- - 00 -II1Cnos rUin.;:o_:·o-: g:r.PVlG"' Jnt··rc:-s(·sn:tla· prO.JC'"lOIOI·rç~rn··ntocomn:wlSl·''~: 0.-:;;,do 

vouJ·a. qnc s·i.·1 tam!Y)!n o:; g-::-ar•cl•:s int.et' ~s-0s flliC o havia s;r!o no orç ' lll"nto pas•aào, rr~quer 
(}.; E,~t·Hill. >) r.o Sr. presidente qn·~ se di:~ne de consuitat• ::i 

Tc:-min~ o OI'il.dor deel:wan:lo <lUO fallou c·::tsa si conecde votação noulinal para o§ 4.••· ch~ 
com o cor·3.ção, falbu com as s'u:1s convicçi'hs, e'!l'~nda su b;;;titutiva d:~ com missão, na parte em 

· · u_ ue · rmina que o erço sera c s ina o a 

co:n o coraç;';o, porqu•1 em uma t'}Uest-7o de,;;b. 
ordem, não 1Í possiv<~l completa subordinação 
:.ís leis tia.I·az:i•), :.:. pri':clpio~ algolntos. · 

Lembra!·{~ um p •n":t:uenio q:.:e lr'u ;dg-tll'CS : 

« /cs n::çúes t:nnbetn, <:OITJO os inJividuos, tôm 
Cilraçlio; os p;!I'tirlos que a repr.,:;;eHta:ll ni'lo 
podem díJÍxa.r do tel-o par.L se faz· ,:·et:t ttlll~n·. )~ 

Concluit"á dizcnr1o. CO!!-tO 81!·~: « Deus, dr·su•· 
o pl'incipio do mm1chJ, foi adorado, qnmdo :;o 

· ar · ·- chow m . )) 

Ú'Sn .• Z.UI.\ -I'r'r1n.:r n n. Cn.n!'lra ap[>l'OY::t o 
encerramento Ja. discussão. 

0 Sa.. CAXDIDO DE Üf.li":I:li\. .\ (p·~la Oi'dJ<i1.) : 
n • • ~ • . . 

sultc a Calllar·a !'Í con:;: ent.~ qn~ s0j:i. nomilrLl :1 

vot:. ção do n. 2 do § 1° do p1·:jccto snb.:;ti. 
tutivo. 

O §r. Pra:n.0:1J Car.,.-::üh.(') (ii2l<l 
n;·ll .:m), dit: <[t10 n1:1ndou :i mcsfl umn. "mcn :l:t 
de gTunde i!lJ :~ortil.ncia . c q a c d esP._j ava fnnd a
ment:u·, mas, n:Xo lhe tc:1llu cabido a pala\•:·:. 
nnsta diSCI!SSiiO, [<Cd) ao Sr. JW\:Si·i ·::tte que 
consulr.e á C amara si co1~sen te 11:1. retirnda de~-
s:1. emenda, r1u'3 lb.' suUI..lH.!ltel'á em outra oc
cn.si:Io. 

Consuh'll:l a. Camam cons~ nte 11:1. re~irad:t 
da scguil!tC emenda: 

Ao § :to ti 1 cmonrb ~nbstitutir::t, snhstitu:1-se 
a ultima. p:1.1'LC que di:r. :-:1 :}~ sf:lr<Í d •stinarh 
a subvencionar a colonis:~.çi.'í~), etc . , pelo so
guint·:-: 

A :3n. ser:i. dcs tinad t1. a auxiliar imrnig-rante 'l 
que se dostinarC'm à l:wonra, c n. snbvcncion~r 
uma linha üe navo;;:1ção rlircci-:1. cntr:' o Im
P"'rio e o ch H.n~si:t , r~;;·~olhr;nd•J o g·ov1'rno os 
porto~, CJI1C JU:-t.ÍOi'CS Y~tnbg'•..! l!S OÍf'I'CCOI'C:m. 0 

clct•'I'ntinan-lo o numer·o do Yi:1gcn' , Jur:mto 
lll'azo que n::to exc:'ch de 10 :-.nn(> :~ . 

Os l:w:·:1d:li'OS, tJU ·~ con !. t'al.' tar.~m sct·viç.Js r1c 
immig-l'élutcs ituport:v1os m ·dian: e r s rncnl'SOS 
~~~ ,:;ig-n<t los nesLc p::m~·r;t phn~ p :l~·:ti':3o E:ornon t•• 
as cl•s l<:lz:>.s. ' no com ell,·s o g-ov ·rno fizet•, 
dPpoi~ da c!wg-:1. h aos po1•tos do !l!lrel'io . 

S ::t!a da;.; red:t.CÇÕ·:) ~, 15 d·; Jutho rh 1883·
Fra,t •:a C:m·v .- ;1/t '' · 

O ~§r . -~-ran~~o (~{;c:~~ .:rnn'1o r 
(pela r,;·fi,J,il) dti': <1UC, nilo lhe tn.n :o cnbi 'o :1. 

vez rlc f:dla!' no ar l. 2o p:Fa oppo:·-:;c, :t !•:1r!:e 
dr~ c:ucntln., r[llC distrnhc do f:t:do clr! l'tnanci 
pat;:lo o t ·rço da no·:n. t : ~: a. cr: · ~.rh pr.l0 p:-o
iecto, afim d•J cmpl'l}gn.l-o n :t eo!oni:.:-,r~:1o de 
'i)!'ovinci:ls, que disto J1üo t<?rn neces.;;idadc. au
xiliadas coliJO tem sido l'GlO;) cofres gcl'acs c 

v. III.-U 

SLtbvencionar a culonização, tendo e111 vista os 
colono.;:; q_ue forem eH~ctivam-:nte collocados em 

reza. 
Consulbda, a C:imara. approva o rcqucri

ml)nto do Sr. Araujo Gó -:s Junior . 

O Srt. PnESIDE:-:TE diz r1uc no :; rt. 2o do 
pr[}.i'•cto foi nrt·c;;onta.dn, pela com!ni<s:1o uma 
cmcn l:t substitutiva. A \'otaç::io, pois, ro
cahid. so~rc esta emenda su bsti:tuiva. (opoia
d(ls). e, st_clh for appro'.·:v.la, fi ;;arà prejudi
cado o art1go, a. rptc corrc!';pondc. (:lJlOiados. 

'.intre n.n o, opport1mamente s-;rão tambem vo
tadas M emendas ofi~Jrecida;; pur ouli'os Srs. 
d·'putados, 0nE•ndas que ficam salv:ts. 

VozE' :-Foi sobre o numero tcdo. 

O Su. Axon.lnF.: Frr.r;ErnA observa r1ne o 
nnu;·~ro que s!~ vai votar contem lrc~s pt•opos!
çõo;; runito distinctns (rrpoiw1os),qnc são o O!lla
uel ' ! l' Íinr.nt-:l da taxa, a isenção dos impostos, 
flue não c01wém augmcntar , e a maneira de 
cobrar a t;,xa. 

O Sn. . .Tos:E :1\Lmu:xxo: -V. Ex . então peça 
a separ:1.ção. 

c:: 
se stllnnetta á vota~~iio unicamente :t ta~t de 
5 of, S.'ldicion·1es a toJ.os os impo~tos g·era<Js, 
e'i:cepto os de cxpot·tação, deix·1ndo o mais para 
otltl'a votação. 

O Sr:. . Pn.ESIDEXTE:-Estou disposto a at
tcnde-;- ao p0dido do n-Jbro deputado, mas a Ca.
mara se ha de record11r de que acquiosceu á. 
prop''st:'t do nobre dep •ttado pot• :Minas p:ua 
fJt'c a votaçrío nominal r r.cahi;;se ~obre o nn
mcr:) todo. (Apoiados c ajw,·tes .) 

O §;t·. nezerrn. de 7Henezes 
(pela oJ·rlam J :-.Ttilgo CJ no nã:> h ·t abso!u lamente 
diillculdade em concil iar o fJtHJ 1--,rn bt·I)U o 
nobre d:•pnt:rlo pelo 11" disHdo da p1·ovincia. 
1.!0 n.io d r; .lan~iro com o quo t>ropoz o nobre do-

O · no ll t•c cleput:vlo por l\Iinas pediu vota~ão 
nominal SObl'O :t m:ü nri n. do~ 2• C O llOurr) dc
pul:vlo pe!o F:-io elo .Janeiro i·e(l l!Orou que n. YO
taç fto se didoii-:;~0 em tt·cs pnt·tes . .:\. Wtta\:io 
nomi rwl , pois, rlcYO recuhit· f'Ouro c::tda uma das 
pnrtes. (. !poiwlo:'- . ) 

0 §r. o.,OSÓ ?U::n:r!ann.o (]18.1 rr. 01"· 

deJ,;') entr~ndc que, desde qno o noure deputado 
pelo Rio de .hneit·o pedi11 a. sep:u·ação, ~ vota
ç;io nomin:1.l pl·cvalec·J para touos os t1·cchos do 
nrtígo. (:1pr.itulos .) 
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-~ -- -·· -1 O ..,;1 .. ~o3ac,~' cr_i2 .... '>~ ''".:-··:a.')~-.:..,·'-= : :·; ;• r,., i ·i ·.~ 
· o;·d:~,:;)':}.c.h:~ qt;r~ Ii~;.,--; ~~~~;:s::;~;; f~-:-~:~ . .'~e',~. ·o. ! 1? 
vot:.l(•Ue~ n; fW inaes .. l(( ~)·nt t 1 -'" ! (u~u ........ ) : ! 1 ~ 

A C;;~.:La!·~ co!L~• ·de.u \"C\t~l~~=t•) , JW ·;,in:~l p:u·a o! i'J 
n~r:J.g-r:;pho intGiro. m:is <:csJe quo fcz-s~ a i :.'0 
·sep~r:u;~Yo sõ pódo h:wel' \·ot:\l;.1o no':ltn ·.l :-i i 2i. 

ç:'Io nomin:-tl sobre o todo. log-o ::.>. .-·epa;-:;.;i~o_ p0- - ~ij 
ditl:t pelo noi.Jre dcpatn.Jo n~o ~od0 c~~d :.tH t.l 2.7 
\'Otação l10H1ÍU!'J SOU~'C ca-la Ui!l:l d :1S rm~ tCS · 23 
(.tpui:rdos .) :2:) 

;)I) 
OS::.-. Joaqu~In Nr-~hnct) (pela ;~:l 

c;·rlc'i!i) e ntende (1·uc o nubro c!c;rutado pot· .. 9 
e }._; Min:ts est::tl:cleccu a qat-stJo comn j i f ,i rcsol-- ·v. 

·dda p-~ lo Sr. p:•c,;:iormte : lll:lS <lcr~_Ji , :>. cpw n:1:o .
1 

:~-~ 
J • d - <:: ~ ~-, ' .J . l;'l.ln~crcs::>•' , nem .a. parte do ._r· . . ~.:tnr~: <lo uc 1 ·;:-

Qn:1nto :\ ;):• [•:tl'ie pa:·,~ce-lllr.! C:'\n~s :d r) \'· ·l~1(ío I .
1
:) 

nom.inall por isso_qno ha :-:cc~~m!o qtl .·J' de nm i -! 1 
bdo q:1cr .!o outt'OI. P:u·eec-l::e. )<J;ot:'.nto. nu e 
in e:·pre.n. o p~n;,~mento _:~, C:.1n:nra. pcrl! ndo 
c11:C :t \'OLtri'ío no:nin::tl s(:jo. so·,:·c o-: do:,. porlt:•e 
a resrJeito dos Cjll:J.'.'S h:'. inl01' ·s ~,j e.:i :_;ue' ;:<,1110 I ·-

-i;) conhccid0 o T"Oto dos :':·-:. :. icput;,,:'fc.;;. .:;G 
Pt•or.cd t~ -" ·-~ ~i. ;:o.t:lç:'éo .lo sp~-IJ~n !.0 ll ' :mc:·o <:>. 

1 
.c._;· 

emea:!n. ~t:bstltutn·a d:1 col~:nts,.-;~~o: i ,,, 
1. (f d 1 . - . . 1 , , § ·'. J un o c e emanc1p:li_:.tO ~--- ra :0:':-il~<, :) : !' J•l 

1 D"s t·'"''" ,, 1''' 11(1 · · " ·J ~t· ·t o1 l -~ cl .-..- +;;, .. -1 ,.- .:· .!. • · : · "' · ·~· '-'- •.li . ... '..:; ' .L .. ~ . .; 1-'""f, .; J..'-" .. • .. . ....... l 1 • • :~ I ;)r) 

na l -' "lsl:1~·:1o YF··cnt"' 1 ·- • ~ ~ ~ ~· ::;t 

F' "l ') · ·NT"l\Clv 1 ~,'> 
J " l r ~ . I :~ -:-: 
PrJ~ e:,.._~-..; · ·ot!'l t':-;-0 c1o sl" n·uir~-~ ! .;.; .... __, ~ ..,.,... '-"~ \ ~ ,;""" ._ - ~v - ~ .. - : = l 
I ! Da t .. ,- .~ <~C :; 1 " '.!1 'l"tn l·o,·l~r--: '' f ,~ ,J , ·," (•G l '.;!_ .. .. ·• • \. ( t.-. u 1 r) < 1. \ _ ·._. _,. _.._, ... \1 ' · ~-- ·"' ·- :)=:) 

O'ltt'O< (•"e n·{·J C'lll\'C'1}q ''U""P"~ "''1i-''l" Sl"l i o· c1 ·- ' -.7 '- ' 1..... .. . '· ' . -~ .._, v L- V . .. u .. , ... • t : • ) 

cb:·ados por d ~ ·.:.:·c:to do gov(~ l·no. '! ;ss 

impgst<J: gcr:,es ~ exe~pto o.~ dJ G.-.. prJI' taç:lo o j ;;~: 

O Sa. PntswsxTF: :- Si a. C?.m:wn. esti de ?'.~l 
~. c cordo , a vot·! \:1o norninal rec::thi.-à ~~obt·e o:, l !~O 
dons pontos, 1'J c~\ conform-3 ji f·)i nz•:)nosto. ! \j i 
( . lpuiados [JCi'(IC.~ .) ' ' I (j? 

Votação da scgninte ru r t0: 

li . Da taxa de :S 0 Ío addicir:lnnt:s :1 tr:dos 
impo,;:tos f;·'r.H~5. •'xc··pt•) OB d · c xp~:-~a~ã" . 

Fc;la :.. (·h~1ii1::;..da 

Si in, 0.1 Srs .: 

11 . -.. , 

' L'·) 

! (d 
os! G5 

I :i• i 
I ·- -
' ;} J 

I;_-.-; 

Curr :.~ :. t. ~i0 .\!'anjo. 
!lcuri·jllC ~:.ia~·· rle·:. 
Sig-i;;m1nulo Goa,:;;h•e;:. 
Aicof.~r:ldo .J u a i o:·. 
l~·iv::s(-:s \~iauna. 

" 
f)~,;n:.o l-~aruos. 
Ant.ouio <lc Sirlueit•:J. 
B:wJ.o de An:di:1. 

f 
.. -_, 1... • 

LoiJ:·cnç.) d•c: ~UiJu,:uc:·c,utJ. 
Sin~mi)ú .Jun or. • • 
Leandro i\:ln.cicl. 
()lyrnpio C~mpus. 
B:u·3.ü ~!o G L!~Lh y. 
:\I o n ~ .1. . 

lldct'n:·,s·) de Ar~·.uJo. 
-'lr·· · " :O l'i; ·ho ..... . ~· .... .: ~ • . • l .. • 

..:\r a t!J(J (T')ÜS t1 tllllO:'. 
, ., ., ·. r- :r. ' ! . 

Ci;.~tn. iJ,-a rc1 r:1. 

Fc1:·n::n(!c~ <le Ol:vcira. 
C:1stri~ > to. 
C ::~ 1 !!O <te .:\lmelol:J.. 
l~~~zat!l :lta 

'. . 
"uase~t·en : :as . 
Aut·Jil:o Cn:·!os. 
\ '! :iz ·ie :,íc~lo. 
.J ,.~b p,_.nido. 
l\:íui!tlndun. 
F<!licio do .~ S.,!'ltvs. 
C:u·:os Peixoto. 
~\l!Lonio I..>r~i ·io . 
l\l'Jl' ·ir·;1. de ihi'I'03. 
i{()(;~ .. ; :rpns .\ lv~ · s 

1; i'),.-,: ~.-l, -~0· ~; !' -,:.1 - . 
" " •. 1 . ... ~.. . ~ • 

Il u:n·tÓ de ~:.ze\·eclo . 
~íart : m Fl'a:~,~i::>:·o. 
D •hin'J Cintra. 
1-'aJun. Fiotu·v. 

''! . ,\:tgust_o r 0ury. 
.\n·cs ti !! , \t•au D . 
S: l:tl te!. ., 
Si h· a )Ld~i'il. 

f;~~~t:{~-o · 
1 C!'Uz . 
2 L•3i L~ o J:1 C tllÚC\ . 
:3 .l\bc~ - Duw:· ll. 

i l 1.\ (íO : os S:·.~ . 

.:~l ::J(~!c. rt ~}. : ,··-· t:·n. 

:) C.··=-t:~. U.o:l:·ig-ut:':'. 
(j \ 'i:tn :J:•. \ ' ·!Z, 

, Ca-:L•!l!o Bl'<tn·~o . 
B .Tosô Pompeu. 
D Rod:-igue; .Tu11ivr . 

10 i\! i .~u~l Cast:·: •. 
11 1\.tl ti sb·:. !l :.~. 
1:! J-Ien:.-;_<IU S. 
U Cr·uz dn!l\··:·~ . 
1 t D.tn las G,jes. 
13 l'anla P:· imc. 

' 
;_~ Si l \' · ~ :d a i=~- • 
·1 1;. ::<1·)' t!o C :t.;tl'<). 
;J D i: t ·~ c~~!'l!c· it·ü. 
1j F1· rl nri .-.o Htwg •:•. 
i :\h·:~ :·o Ca ~~l:-r;l! : t. 
:-i C.u·w!:rr) d:L Clli~in . 
~) .l os<~ }l:•!'i:tnno. 

1: I •1o:tr, ::i:!l X:tbr:co. 
: t JJ,~ t- ;!:t i ' · ' · ' d .! ;\ir>t~do:J<;a Sob:·:nh. 
1.~ Ft· : tn t~i ~~-~o Sodté . 
~ : l C :-11' il ir-1 ,h Hocha . 
1.-1 .JD:lu Ihn!a:; Fil!w. 
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15 .,\J·i~tid~'s ~-~~i'")! no~.~ ... 
·1G VaH-•t<'.r'~. 
1.7 Bezcn·:,_ d0 .'·.r-.~:~0z~s. 
1) "1n'.11'~id·J l;tiQ"n.r::i~·a· 
1D C~1n !Ídll <l; iil:Y'3i l'.~. 
20 Valhrlare.~. 
21 Ch~!.Q'ilS. 
22 Ba1·if1 rln Loop:)!J.ina. 
:::-:.:; BarJ•:;s C·.Jb:-n. 

Jvt.. h • 

:25 C:<rlo:5 A 'onso. 
zii I\I:w .~s G :t'i:l. 
27 AJl',J!!SO C ·bn Junio!'. 
2" C::t '!JlCS s~·lles. 
20 Bnlhõcs . 
:3 J Sn!:;·a ;ü. 

Est~·. p:1:-tc elo n . 2 é a;)prov~vla por G3 
contn. 30. 

F0it1 a ch~.mad:t, ro:;rou:.l.em 
,Sf..;z, os Srs. : 

.1. L 

2 (~r)sl:t J\:c,dii .~·uc~. 
::; \~ianna, \~az-. 
4 C'I.~.L - .·llo l)t.tnco. 
S .Tos ': Pom: o·:. 
() !tod :·k: ;(~.;. .Junior. 
, :\li:;:-· • ~1 CnsLro. 
8 R~.tisbon :: . 
~) IIcnr:qncs. 

1 !.) (.j!''i:Z fl: i : t·:~n,. 

.'I . . 
A- rr · ·-7 · · .l :) - enr:;l'iü .\1;:u·,1 : j:~:--;. 
·J· :. ·l c : ... :c..,·lJI"'l,. (~t-, Pf•·1.~ \·(l :: 

,---...,\ ·: I•~'••'- al · ; • : • .>' " \.• - • 

i7 ' lc;,f:n·a :,·) .J:ir.:.:,:-. 
1:·! Lt\"l":,e:" \': :: naa. 
1 Q Bc~n t·l ll:.ww,; . 
2! .\ :~t-,ni" du ~;ir~u -·ir::!.. 
:21 i in.i•1 ,1 .. \n::di<L 
~) ~} l.~ib "iro r~c :-.Icn z~-:.-;:;:::::-
2:1 i . :"~:: J·cn ,., ~.: .·\Lu:' ::c:·. n ·:J . 
21 <i::i!ul;:\ .. Ju :\ :Oi'. ' ' 

2 :- \1 cn;·:L 
-~ : ~ 1 i ];\ ;'"o:~-:1) I : ,~ .. \r.11.! :o. 
2' .\ :·~, j.·t l' :n h o. ·· 
: ;f) ;-:·\ ' :1'l . 

>i ! .}! ~ y{' . ;_ t;;() .\1·, -: ... . 
:: -.;~ 1,\~;-n:l~ t , i•.' . .; de (lli\· Git:. 
:-~ - ~ !·;"~ .;.; l :·iu~n . 

:~ 1 (~'"'nUto d · .-\.L~1 "':dfl. 

:-~ · ; :\1 ;·i· c~ >-~ ( ;l!n Y0:-; . 
:~7 li r.! n ··:1. {~: t..··\· iJh(~ . 

'' ·' L11~r~!:,h \Vemccli:. 
3~) :\_:f,mso r·-:nn 1. 

:10 :~ í:bt~:tl"r'nh · ·$. 
·ll / . n L(, n i o C:-~ d :);; • 
42 \'a:r. :In ~.i ~no. 
43 .J o fio P~' n ido. 

l ~; :•,!;:.nt:mdon. 
·:·J .F'c11eio :.l(~s ~~,:-:Jllos. 

I }t)' {",.) ... I''~; lJ,y.; ...... ~.(\ . 
t. ·~ "'"". J .... ~ L '-i• ...:a..1Ja..; •-

I _,..,. \ l' 'r11i"' r:.r~··l u· "1 I : .,· • ~I. ) ,;J .t.. . 1,.1, " . • 

4'~ .:\Iot'!Úa. rle Ba.!•ro~. 
. fJ 

- f 
~) !: 

l~od~io·:·10S ~ ... 
n~)lrii:o SilY:l. 
D•J.:J.rle de; Azevedo. 
~-ht·Litn Franc!s~o. 

1 n r::t4. 
P~~.lt:a Flcury. 
• \ •1gm;to Fleur~r. 

~f) 9:~rn~rgo. 
;j7 Sal~n.rlo . 

. , ;);.; I\!::cicL 
:)0 D:ana. 

I 

~·oto:: I J.Yã.o, os Srs.: 
·1 
<) ..., 

" '1' ''1' ') D;"S : ' • 'J • I. J''- • 

Antonio Bezerra. • 
:{ C:··.z. 
4 i.c:tão da Cunha . 

. _. } 

, r:o !~1es clt.) C;;stro. 
~3 r;;:.lS Ci:l.Ll1Ciro. 

~ 

iQ ~\lvai'O C•imin.kt. 
i 'l:i. CarlF·iro dn. Cunha.. 
1-12 J• ;sé f.hri:1nno. 

1~~ t}O:!quinl :\:1buco. 
!1-1 H"rn:n·do de 1leu.d(~nça Sobrinho. 

I i-~) O!ympio C;\:upos. 
hi F1·an ·i-:c· ' Sodr•~. 

I l7 Carn ·i ·n du. lkchJ.. 

I' J~ ~\r~ui~1 (~ór:s tinuior . 
·!() .To-"in 'n·~p!-~s Fliho, 

I' ~O .Aristi ·l~sS:linola . 
'~1 Vald"laro. • 

1 ~) -; 13 .-~·zr:.~·t·.~ .·:c ~-L~l1 ~~ ·.:e3 . 
:(~ .1 ~~q ; :t.:lc /i ~- Lzr.: :;·a. 

t ~! C:1.Ed! ; ;~, d::~ Oli\"(·ira. l ~;; V:lll:u! ~:t'ü'~ . 
~t) c: h ~ -r~·ns. 
·!i I~a :· :io (1:"L T_, f'nn::;L.i i!l:l. 
2~ H:lr:-Gs Cnh1·~1.·. 
· Q .:\ l \':1.~0 ]~oto l ~ln. 

, :p C :,;·]a .; .\: ·t~!l'!SO. 

I :jl 1\L1re ~; Cl!!lrr . 
>1 ·2 .:\ ~i{)n~o {~·el::.;o J n n!c.r'. 
:):~ f~:t~:ip :.,~ S;),lit1.;.; . 
::.l i':i!df>.nt ·· rh \íor:lC~' . 
:·r ·, J)q\1~G :--? . 

:\ lv · ~ d:: .. \t·r-4- nj~") . 
:;í•ht:\d. 
~i L· ;~ .Ih f::1 . 

E:.;t •. ::' i' 1.r t-:~ 6 npp"'Oí":> 'h p"r :-,·: volos· o'On-
t: J~ ;~. :-1'!. 

y· ~ l:t (·:-1.· ~-,· _: lh ji:Crl •1:1. :?r·1 p:"'..:"iC c1o 11. :2 t.t't 

s~d.~~:-Cit,-:tf yo ··· c:r:n •.~ c hitL> ~· o.s s .\gn int•:.;; tc;ttnos : 
·,·: ._ . ,, ,· .. , ... ... ,,-.t·-'t co1)t':<•l,·~ (1··c:: t"tc ;.;1 'i"r" d, des-

· •• L to , . , . t .. , _, • J " _\.. .., t 'w. .,... \i >' • • 
r· o;o~~ :~ <1e : tr!· ;~ c:!Õr~ç :'"i'o: t; :tnnunlnv~ ntc 1~1SC1' 1 pt :l. 
;10 ''1'1.':1!i:c:nto G:l r C(>.i!.::,c [lprc~onUtllo :t :.s::etll
b!é , !~ , .i' :J lct:'i siat.:y[l pelo minis tro c ~~ccret~rio 
de cSr: lo (l{}s ncg.:;cios ela. f;lzcn:la. 

P~''"to :-~vo to : o sc3';'inlc numero ainda do 
§ 1". ~ nppl'O\'!l· lil . 
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lii. D1: titulos da divid:.t pn!JJicn. cmitliuos :.. 1 31 Ce:::~tt' Zau;a. 
5 °}ü, com :1mortiz~·)io :J.nnual de 1/2 ".'o, :'C!ldu I :;~ A·:t: ioj Fr<:Jl('.G. 
os j ur./s e o. :1mortiz:1~ão pag-os pd::1. rduida. I ::;;) J un~:iÓO .. \.li· c.~. 
tnxa de 5 1'/o• j :;.1 Cu:;ta l'ereü·:t. 

• • 
1 ·-'~ 1..'"aJ,I(\t·•··n Em .se!!md~ silo a1nro;-ados os se~urntes IJ~.- ! 0 '. ;, .... ~ · -· , ,. • 

"' ! ·o • ''':.Jp(;)''iHH!: '1"· ·13 ''- ... E:'l"' 

se exnng UI!' an Iwl p: o; e!tl cnc-: t::t em:ssao ; ,~() Alf.-eJo C lu v-:·s. 
dos tite~lo.s :1Utol·:zados por c::t:t lú. 1' .it' ;:1 .. n .. r. 1.,. 11 0 • ... .. ,I, c;.L ':: :. -'••l • 

§ 3.0 O funJo de cm:llicipação, de 'iU:l tr .. L:t , -l=Z L:•ce!·d.~ \\ crn•;eL 
o n._ I do§ 1° deste. a~Lig-o~ .~ontinu~i.rú a se_:: j -~:; ,\ü~;n .,:o l\:una. 
apphcado ue COllfm·mHh~le ••o ms1;usto no ar~ . . _l :. j ;_1 ~b:o;c[l.;<;:J~1::;;. 
do re:;ul~mento approv:.:._:lo p(!lO accrcto u. ol.iu I ,1 ~ :~at;.;n:o Ç~trk•s. 
d·~3d-:! No'\;embrodelti,Z. . -b '.n de ?11el!G. 

São igualmente a ppro'\"ados ~ymbolicamcntc os ! ·_'~ ~o:~i·<'r·~.:> da. LcoiJOld:n~ · 
l!eguintes me:uU!'OS do§ -L o I ~~ u UltÚ ~ 0,r:rdo.l 

o -.:; Alv.:;·o J)utd.l:), 
~ . . . ~ 

~ • ' • • • "'"" • .. .. .:...&. .. ~ ... .L .....-. - v 
Yidi.io em trcs par·tes iguae:;:: I 51 

A 1 a parte ser-i. applic::d:t i ernan~?i nação d ·s I 52 
eser t\'6.< dr~ mr..iot· id;:.E!e, eonfor1.1e 'o que füt ! 5:: .\ntoni·J P1·.ulo. 
estalJelocido om reguia~10nto do g-ev-.:rno. 1 ~ l :.ro:· ·.ir.t .~e Bano3. 

A2"- pll't·) se~á applu:a:a i lit:J,; rt ! ç:io~ pm·j ~·~ 1\or;r~:,;ue_:;_"\h·e:. 
met:.de ou mer.os da metade do ;;·~u valor·, :!cs l ;_::.(j Ho,:n~·o ::;!lra. 
escravos de bvom-;1 Cilj. ~ s 5enhorc:; q ui:-:e!·-:m j 57 D dr•rt·~ ele .·iz ·rGl~O. 
converter ea1 estabelcl:imc!l tos ll!::t:llidos por· i ;-)·~ ~hrt.:n Fr:-.aci:;-.:o. 
e:::craTos. I 5J C:l!H; •os S:d1o..:. 

I li'J .. , ··td ·n'c d' •. ' ·•···c · Procede-se ú vota.~ão nomi!l:d do 3J mc~:1- : .. ·, 1 l' · · • ··- .d""' :; · 
) Ut 1J ·ifinO C: n!r:l. bro deste para!::'rapho que diz: I ... 1 , 

1 
- i t ~~ J. .t lLI :l F' .:.. ~ tn·r. 

A 3• pat'tc ser:i des~ina<la a sul.J·,·encion::1' a ! GJ .-\.ug•J :' to FL~u:·y . 
colonis;:ção, tendo cru Yi•ta cclo:1cs, '1· -G f.:r· ·m! ;, : ,\l·,·,s de ~·u·,~ · -jo . 
c!l'··ctiY:tment<J collo .:; d ;::; em cst:J.> : l ::imealtJS ! r.5 :' .·:atld. 
agrícolas di3 c1nalquer n:tt urcz,\ , I ~·.,; S J.. a }.íaht. 

i S:.tYI'O Di.1S. 
2 CL'LtZ. 
3 Leitão da Canba. 
4 )Iac-D<)\\'•311. 
5 Almeida O li ,-e ira. 
6 Costa Rodrigues. 
7 C::~Aello Branco. 
S .José Pompêo. 
~) RoJrig-ucs .J uni o:·. 

10 ?IIig uel Cast1·o. 
1 i H:1t1"bon:\. 
1:2 II·~1~ri 11ue:.;; . 
B D :lllt:l,.; Gôos .. 
14 P :tnla Primo. 
15 Portella. 
1!) Corr;~u à0 Ar~uj.J. 
17 Honriqu8 )hrqurs. 
18 Sigismundo Gonç:d\'O;:,. 
1:1 .\lcof. !';Hio Jun:or. 
20 l..:l\':"se.; \ 'innna. 
21 Be"nto Ramo;;. 
22 Antonio de Si•;u·' i:·:·t . 
23 Barão de .An1dia. 
2:1 Ribeiro do l\lencí'.C.". 
25 Lourcn~o de AllJ ;:cill·' l"<IU•.! . 
~~·f Sinimbll Junior. - 4 

27 Leandro i\htc: cl. 
28 Mottr<\, o 

~9 . Iltlefon· o r!e Aranj:J. 
30 Jóão D.:mta-: Filho. 

I _'. cio. os S1·s. : I i ,\ntonio. Bezerra . 
1 2 Si !v:( l\hia. 
1 :_: G~mo·; de qastt·o. 
I ~ ~.l::.s Can.H;;ro. 

I ;J \ 1:mn:1 \ az. 

1 íi F redericc J lnr.::;· '"· 
1l 7 ~\!v 1r n C:nn;nha. 
, ~~~ Cal' : l~-~ i ,·~, d:?.. Ct.~nha . 
i '• Cr• ::: 1 ~o nvó;~. 
i lO .lo ~ó ::\brin.nn·'· 

11 .li-:l•j11Í1ll I\:di::,~ '' · 
U B c 1'll:ll·do d c .:\I. •n!l0:1 c;a :~ol.lrinho. 
J :~ Ulytilpio C~-:llliJC$ . 
l-i- 1Ltt·:1o dt1 (_i !1:t!1 , . • 

F·: FI'all•~!se:J .<od::.· .• 
11', C,t;·Ho:r,) ,J, [\o.·h:t. 
17 r:tnjn l'ir!l:o. 

1 
! ~ /\ r; •.: ; .in ~ ; d , s .I n n i c_d~ . 

I i~J "\ri ti· ' s ~t~ ! n .-•b . 
I ·.•:J .\ 1'' ' " ' ; "' 1: 1· ' '1 ''1, " '1 - - . ... , , to, ... 1 11. ., • , ~ _ l 1 , • 

f •) I l~• l • , • 1 • • j -l •: lllt:l<J() 'IQ !)H\'Gir::t. 

I :.:2 \ al:a.l:t rcs . 
l ·~·- · ,.. ' . .... o 

- ..1 vll.,~ ...t:;>. 

i ~~ H:H't' :r::; c;,, ,Jl'J. 
: 2:"1 C<~rlus ,\lJiJn ~o. 
l 2<i ~lar"s n11ia . 
t 27 Aífonso Cob:o .J11nior. ! 2.g !3 ul tlGO);. 
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Este 3' membro do § 4° é ap p rovado por lO 
votos contra 25 . 

E' approvaclo symbolicamente em krbs as 
suas parte3, o seguinto: 

§ 5. 0 Para desenvolvor os recursos empre
gados na tr·ansfonnação elos c:sbbekcimer!Los 
agrícolas sc:rvidos por escravos em est1bel•JCi" 
mentos livres, e para auxiliar o desenvolvi· 
mento da colonisaçã•J agrícola, podera o 
governo emittir os titulas ele que trata o n. lll 
elo§ 1. 0 

Os jur• s e :~.mortização desses titulos não 
poderão abJorvet• mais do.~ dous terço'< do pr·o
dueto d:t tc:xa addicional consignaJa no n. I do 
mesmo paragrapho. 

O SR. PJ~ESIDJmTE dHclara que à vista do vo
tação elo artigo sub:;titutivo da comrnissão fica 
pr·ejuclicado o art. 2° do projecto o bBm assim 
ficaram prujudicadas as seguintes emend.ts elos 
Sr~. Araujo Góes e Alvaro C,uninh~\ referentes 
ao fundo de emancipaçJo. 

Do 8;·, Araujo Góes Junior : 

Ao :~crt. 2": 
~ 1. 0 Da ronda com applicação osp,lcial, ce

gundo a lrgio'laçio vigontto, e ela taxa addicio
nal de 5 "/o aos i:11postos cb importação e aos 
outros que forem designado.s na lei do orça
mento. 

« 2.o Substitua-se pelo sJguinte 

A emiss:io destes titcüos porler:i elo segundo 
anno em diante te1·, o augrncnto que o g-o
verno juL;·ar· necessario, afim de serem atten
didas todas as proposta~ foit.:s pGlo~ wnhores 
para as alforrias nos tormos do art. 3o § ::Jc' 
desta lei, comtanto <[U'l a taxa addicional s:,ja 
sufficiente para o 1mgamonto dos reepectivos 
juros, 

Do Sr. Caminha : 

SuiJstitua..-se o art. 2° pelo seguinte: 

Art. 2. 0 O fundo de emancipação se con,ti
tuirá : 

§ 1. o D,<s ronchs quG actnalmente o com
poem. 

§ 2. o Do impos:o ele :1 °/0 , sobre o valor dado 
pelo s<mhot• ao escn·avo, clentt'il dos limites da 
tabolla elo art. 1" § 3°. · 

O SR. JoAQUIM NAnuco (peTa ordem) cJn
corcla com a !\:solução do nobre pr.;sidonte, jul
gando pre_judicadas todas as emondas do al't . 2', 
menos a elo Sr. Alvaro Caminha, que contém 
materia inteirament ·: nova, sobre a qual a Ca
mara ainda mio se pronunciou. 

O Sr .. P nE;<IDJJNTE declara quo aceita a in
clic IÇàO do Sr. Joaquim Nc:bLlL:O c I[Ue porá a 
vobçao a emenda do Sr. Alvaro Caminha. 

O Sn. JosB MARIANNO (pela ordem) rc:quor 
votação nomimtl sobre a emonda do Sl'. Alvaro 
Caminha. 

dua~ Pf_trtes, e na 2o. porq,,e rostángr~ a crnissffo 
elo tlt.!ilOs de clivicla publica a jmo ck 5o/o e 
impõe !!. ~oudiçào de serem eLnHticlos ao par, o 
'iuc não e--tá n(~ ornouda da curnu1ü;são. O artigo 
approvaJo autoriza o governo :J. e:nittir tit,,los 
nu quantidaclo que quizer, emqna nto que [c ~ua 
emenJa limita a emirosão a 6 mil contos annl1nl
mente. Portanto a emcmda elo orador eleve: ser 
vo~a~la; os que appr·ovaram o projccto quo u 
l'GJSit•Jm. 

Deve tambem ser votado o § 4° do projecto 
por que nã.~ està preJtldicado pela emenda 
substitutiva. O§ 4° refere-se á distribuição do 
ftmdo ele emancipaç.:1o, na pl'imeira parto ; 
mas na sogtm,h, refere-se a distribuição dos 
títulos do 5 "/o ele: que não cogitoLl a Gmencla da 
commissão . 

O Srr. DuARTE DE Az.n:vEoo :-A substitui
ção ó elo todo o artigo. 

O Srr. ARAUJO GóEs JuNIOR diz que: esta 
l_larte do projecto deve ser Sltbmettida a votaç.ão 
Hssim como a sua emenda,q Lle manda distribuir 
os titulas pelos municípios na razão da popu
lação escrava, empr0g-acla n(ls estabelecimentoB 
ele lavoul'a ou mineração, que tiverem 20 escra
"O'J, pelo menos, em 8ifectivo serviço. 

O Srr. PRESIDE;o.rTE:- Qtunto ao projecto, 
ficou evidentomonte prejudicado nesta e nas 
outras partes, dosclo que foi a pprovada a 
emenda substitutiva da com missão. 

Quanto ás "mendns elo nobt·a deputado, P'?ço 
quo me attenda. Considerei-as tambem pre
judicadas , mas em vista d:,s observações que 
fa~, não duviclJrei consultar a Camara a 
respeito. 

Postas a votns as seguintes emendrcs elo Sr. 
Araujo Góes Junior são rejeitadas: 

"2. o De titulas da divida publica a juros de 
5 °/0 , emitticlos aJ par, até 6.000:000.$ an
nu,llmente e resg·ataveis: gr,,dualmente depois 
de oxtincta a escl'avidão no h:nperio». 

§ 4. o Fi11ue assim redigido : 

" A disll'ibnição da primeit'a parte do fundo 
•le emancipação continuará a ser· feita como 
adualmente e a do~ títulos elo 5 "/o fal'-se-h[l. 
polr1s municípios n[l. razão da população es
crava empl'egada nos estabeleJimento> dB la
VOUl'i\ e mineração que: tiverem pelo menos 
20 cscl·avos em effectivo serviço. 

Posta a votos a emenrla do Sr . Alvaro Ca
minha é igualmente rojeit:~cla. 

O SR. PRE>IDENTE d8clara concluída a 
v o ta~· à o elo art. 2° do proj o c to. 

O §r . .P""-ndrade Figueirn, (pela 
on/eut) lemb1·a ao Sr. p1·esidente que não foi 
sniJmotticio á votaçuo o§ 4o elo at·t. 2° elo pt·o
jccto ptimiLivo da commissão. 

O Sr.. l''REBIDENTE :-Já o declarei prejucli
c~cclo. 

O Sn. ANDI~ADJ" F'lGuErH.A entende que não 
O Sr. A11·au,jo Góes • .:Tuniior está prejudicr\da a materia desse paragrapho; o 

(pela m·rlcrn) entende que não esta pr·ce.indicada substitutivo qne a Cu:.,ara votou não cont1ím 
~ saa. cli'nen:la c~m nenhuma de suas ptlrtes; na clispo~j~ão algurr1a a esse re<:,eito, ó ma teria 
1" jldi'1i.H3 di \'ide tJ fltrttlo cli:l iirtlântiltJ:t~âd t!tll r ntJ\11:1 tl itldispeM::we]; (Jipufcnlo~,) 
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O Sn. Pn:&S•DE~"TJ!: : -J:\ duac; v~zes declarr>i 
prejudicada css:~. mat~r-ia ~ Pnccrr:•da. a. votaç:io; 
o. como já est:lva finda. a hora d;~ 1• part~ da 
orriern o J:l, annunctel a ... par e. m u e 
mi.nh:1 d~!cb.ração. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~1 DO DIA 

CO~Tt;~;ti.\Ç:\0 D.\ 2~ DlSCUSS:\0 DO OnÇA:ItE:I."TO DO 
ll\lPEI\10 l'AIU. O EXEfiClC:o DE 1~85-1886 

uul incon,•enieate. urn ma.l a que os nossos ho
men;:; d~ E.~tado dcv.•m prover de rem6dio. 

Outr:a. tace por quo :s. qucs:..io pódo ser enca-. . - . . . ~ 

el•itoral ~o!locou o d ~Jmb.-:lo. representante dos 
inter··sscc:; loéM.:;, em fronto do ministcrio que 
to:n de docidil-os. 

Outro ponto que o ol':ldor compr~hondnria 
na política ~;oral é a desorganização dos velhos 
~rt dos. po1· etfeito uo novo regitnen. Os 
partidos. que de\•e:n s~>r do idoas o não de 

O Sr. .A.:n.1íOll.ÍO de Siqueira p"sso:•s. devem aor constituidos sobre aqut!Jlas 
diz que incornrnodus de saüJc oão lb'"! permit- bases. Hoje o deputado pô1e atfronta.r as irn.c; 
tiram ouvir o cloqocnt~ orador m:1ranhens~. do ooder sem qae dabi lhe resulte A sua. derrota 
nem lhe con~ntirnn1 l~>r o rcsu•n() do seu dil'4- eleitoral. si.os eleitores o apoiarem na sua. 
cu1·so public do no Düvio O(ficiat. Deveria f rcsisteueir.... 
por isso tah'cz de .. istir da p:~.lavra.. pois S. Ex. , · Os partidos velhos que não podem ch~ma.r n. 
t.raLou de ponros importantes quo Dl!)recr.m r<is- si o p1·ivilcgio da. defesa das liberdades pu
po:o:ta. blicas. têm nccessidado de rnorgani:zarcm-se 

Entretanto demorou-se bast;1nle na Camara n nte as questtios economica.s. íinancciras e po
p~ra ou\'ir a primcir·a part" do dis'!nrso do h .. n- litícas que int~ress:trem :i naçã'). Só por ellac; 
r:ulo depttt:~do por.Minns. cx-mini't"O dn. guer- e ·~ue os partidos poderão ser uteis ao Estado. 
ra, lamont."lndo S. E~ •• a. proposito an. eleição Poderia. tambem o orador demon~trar como 
de p1·esidente. q1tC o partido consorv;•àor nã.r:- no Brazil a administração rern sido sacrificada 
th·esse votado r.om n. di,cipliua conveniento :i pela politic:1. ou p~ra SI! exprimir melh('r~ pel11. 
in-:i isc; pliu~ do nobre clcput.ado. politi~gem. Est.'t tem comprornel.tido grave-

S. E,.. aliás hnvia f··ito parto do um gnbi- mP.nte a a.d:ninic;tra.çào do E~t:l. lo. 
n~te que n:io se julg-ou obri~a.do :1. lieixar o PrB:::cinde. poróm. da. di-;cussão, que era !liU:l. 
govt'rno, depois ~o cmpntc Jo uma votaçi!J de intBnção fazer<. ele politica gei'!I.l, porquanto 
quc~;tão de confiançll. em que t ·!YC por si os a occasirio não lhe p:~rece opportuna . Os ~!.'l
votos de u·cs conservadores o do tt·es repu- J)iri tos l'C acham tão absorvidos pela. questão do 
blicanos. diH, que o orudor S') ~1bst~m dessa discussão. 

Pdos ostylo;; consagr:dos. est.a. discu~sã:o pedin<h entretanto :1 Ca.mar.t permissão p:1ra. 
per1J1itt~ tratar-se de politica gt}r:ll ou do qntJ considl)rar n.l~uns factos recentes que têm sido 
se chama entro nõ::;-p(olitic l g·~rat. O orador trat:~dos na. Camar:o~... 
porém uuüc::a s~ cn-:cly~u '!1'1\ t:•ec; dh:cus"'õ~s. O modo por- que tem sido tliscutido o votado o 
pois a unica. V<'Z qu" tom;;;•• ~ p!!l.avrn ~n orça- I nr~j ecto ~ou r~ ú ;:1-.;::ncntc ~'1!"!ri1 Ã um acontc
mento do lmperio, foi com~ r~lat•Jr da coJ.n- cimento not-.vel ãa. viu::. p;:;h:.~C!l ~ Br~il e 
mi~,;ão para explicar eert::~.s \'Crbas que h:~.vi:•m liç:!o provcitos:t p::~.ra. os partidoa no fulUl'O. 
sido impugnndas. Em politicn. dP.sde os tempos Os partidos terão d~ ::.provcital-a, terão d-3 
da oppo~iç:to, tem-se limitado a a.d"ognr idóas conscn•a:- esse criterio politico nas crises por-
c p_;incjp1os. • . · • . que a patria. th-_?r de pa~l<ar. • • . • 

Entro esS!ls 1do:~.s. con.:aderou sempre a. de;:;- · Est~ rc.ontec1mento e ucn dos cife1tos md1-
ccntr:1li~ •ção administrath·:~.. Em f879, q11ando N~ctos do ntt!)t;O regim~n .. leitor:~.l. que, fa
foi el..-ito p:~r:\. n c~ma!"n dos Deputndo~. côm- z~ndo do parlamento a imag:•m da. n:l.ção. dc
prehenJ.cu quo lhe falt:w:~. opp:>rtunid:.de p:tr' terminou na c:i~c quo se :~trnvcss!l. a. colla
ella. Trat:l.vn-s~ então da dn.r no p:11z ,, su::~. bor::tção de ambos os pa:tidos na obrn de vital 
representação leg-itima. e tndlis :l!S r<)forrnas interc~se commnm. 
foram !.rn:trd!ldas p::rn. os lc~itirncs r"presen- E. ,·crtlad~ que. p:1ra que s1 produzisse"!oste 
tnntes d'3. n:1çiiv as •·carzar~m rlc :lCcor.:lo com ~m~ito. c isto aind. mais c~alt.'l. a sua ~rrond ·za 
clla. bcnofica_ torno11-se n••ccssario qu~ :lSStlmiss~ a 

A primeit'!l le,zislatnra do novo rcgim_9n í.>i dir~el:;ão do Estado o illusrro homem político 
um cnsai1'• uma e:s:pericncia. Entra n. Ca.ma:ra qu·· tcrn a fortun:l de ronciliar a posi~ão de chefe 
na Sl)~un::la e jã a ns"':'io. sentindo-c;;e de po~se supremo de seu partido com ~ de d~>po~itario 
do parl!!.m~nto. ini'!iou uma phase de reforma. d::~. maior confiança nar.ional~ fortuna. que enn-

Est:mula-:io por ~~s~ facto. o dopub.do com- q•ti~tou por•:ptc par:\ eUe a luta dos partidos 
]lenetrado de que não é fcitur-:~ do g-ovorno, nnnC!l. foi sinio n nobilissima aspi~o ao m~ 
forto pela permanencia do elcitor:1.do, advngn lho!' sP.rvi~ da patria. 
a.~ SU:l.'!l idéns pcrant~ :• na\.ão vot ·ntc. Assim Congratula-:::e coro a Camara. e C.'>Xn o pa.iz 
in:.ocr~veu-so· o o1·ador n:~. di'>cus~ão dt> orça- por c~tc acontociment,.,: m~is de um:\ v~z disse 
m~nto do lmpGrio r~,~·a. discutir noliti,.a. g~rH.l. d., t1·ibuna que não se conforma. ao re?itnen 
coJnprchcndend • nelL~ :1. incnntpatibilidarle do que estab -lece que em uma ca.mnra. ~elibera
verda.l~iro rcg-imcn parl:lment:l.r com a. centra- tiva. dividida em dous p:t.rti ios. estes condem
liza.çito a lministrath·a. nem-s~ a votar s~mpre o:u opposi·;ão um AO 

Attouda. :1 C;1m·1ra p:t.r:l C!!-te montão de ne~:..- oull'o. muitas v..,z.~;.:: de mo lo dive:-so do que 
cios geraes P- loe:1e.<;, importantes o insitrnifi- p"nsn.ro.-con ternnem-se muit·:s vez~s a pen
cantcs que enchem as pa~tas ào:o: m in istro!l. sar dh-er :nmente por cssta.rP.m .liiviriidos. em lo
isto é. dv::: memb:-os dos ~biMtes sttjeito~ ao~ ~a:r de dividirem·s~ por pcns1rom de !!'~'o 
vai-~cns da.~ maiori:1s p~rln.montnreg. E' is-;o diverso. 
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No estado do l'trazo polil:ico em q 11e os homens 
de sciencia consider'"1u ainda a soei e ela le mo
derna, o varlarnentat·ismo é reputado um sys
terna adiantado ele governo, ruas. a extrema de
licadezrt e coruphKidaele deste mecanismo exige 
tlmto senso pratico, tanta tolerancia, tanto es
pírito Je transigoncia, tantas virtudes civicas, 
que nada é mais facil cb que perturbai-o em 
suas fLmcções, o dahi, como todos sabem, o 
manter o regímen pal'lamentar as mesmas fól'
mas entro os diverclos povos que o arloptamm, 
sondo todavia praticado clilferentemente em to
dos elles. 

Por nutrie duvicl"s sobre o reslllt?.do de nossa 
educação no regimeú parLunentctr, maior tem 
sido seu contentlLmento ante a maneira por que 
vai sendo disclltida e vobdrc a questão do Gle
mento servil. 

Sobre esta questão apem.s Lollou rapidamente 
quando se discutiu o orç.amento da fazcmda no 
ministerio Lafayette e tem estimado q~te o de
sejo, que anima muitos Srs. deputados, ele to
marem parte no deliate, o haja arredado ela tri
buna. 

Naqllella occasião assig-nalou, como as cau
sas mais pro:s:imas cb demora na fructificaçã'J 
de despezas com melhoramentos entl'e nós, a 
falta de criterio na decretação clelles, a falta de 
immigt·ação, a manutenção do tr . .tb:dho es
crav-o. 

Veiu depois o minist0rio de G de Junho corn 
sua bandeira abolicioni:ôta. Na primeira votação 
de confiança a esse rninisterio, declai'Oll que 
ora abolicion·sta sub leg} ; que votava pelo 
govemo, porque queria discuti r o proj e c to pa
ra emendai-o nos§§ 1°, 3' e 5°. 

A sua emenda ao § i 0 era no sentido ele se 
libertarem, em vez dos es<)ravos de 60 armas, 
todos os ele nacionalidade ufri01na. 

A emendei ao§ 3' ora suppressiva na parto 
em que o projecto estEtbelecia o eliJ•,Jito ele tes
tar livremente, sompee que s; tratass3 da li
bel'tação do ec:cl'lwos. B' apologistll, da liber
dade plena ele testat·, e pois compl'ehencle a Ca

attribtw princip >lmanl~ o gran.!e cabedal illl') 

se tem feito do facto dB haver sido a questão 
trazida elas ruas para o padamento. 
·Si não fora P.quelle habité!, a verclíuleira opi

nião seeia \t elo nobre deputado pelo 11° clistricto 
do H.io ele Janeiro, quando sustenta que o go
verno devia mantc:r a sua posi·;ão. 

Apezar disto, porém, reconhece que a lei em 
que collabJra é unicamente um dos factores da 
I'·3forma, tão grande é o movinl3nto nacional no 
sentido da erna!lcipação. 

Qtmlqll•)r que seja a lei que se votar, um 
grande defeito ha de tet·-o ela uniformidade d9 
suas disposiçõ 'S para a extrema variedade da 
condições elo paiz . E' um absurdo inevitavel. 

l'rla-;· para o ol'ador a grandB sabedoria ela lei 
consiste naquillo que tem peovocado a cl'itica 
opposicionista, a qu"l considera a reforma uma 
lmndeiw ele retalhos, pelo modo como o nobre 
presidente do cons)lho iniciou-a e porque 
S. E:s:. aceita as modificações que não lhe al
teram o plano em sells princípios capitaes; em
fim, porque o nobre presidente do conselho 
transige com os interesses legitimamente re
:n·esentados no poder quo tem de decretar a 
lei. 

E é assim que S. Es:., depois que esta lei 
fór adoptacla, poc!Gl'á responder áq uelles que o 
accusarn de falta de Jogi0a, repetindo as p~la
vras eel•bres de Solon quando disse : 

«D.oi 11.0s athoniens,'s não us melhores leis 
quo eu poclia conceber, mas as melhoras 'lue 
elles podiam sllpportat·. » 

A clisc ussão fica a.liada pela hora. 

O Sr. Ari,tides Spinola (pela 
m·dem) pede ao SI'. presidente se digne incluir 
em primeiru .. lagar n::~ ordem elo dia o cre.dito, 
que veiu do ::lenado, par-a pagamento de exer
cicio.c; findos, attondendo á importancia do 
assumpto, sobretndo quando a materia não dará 
logm· a debate. Ha wuitos dias que este credito 
figm·a na ordem do dia, sem que possa set· dis
cu'cido e votnclo. 

mara lj uanto lhe seria, agraclavel votar o pt·o- 0 Srr. PrmsiDDNT'TI: -0 pedido do nobre clepu
jecto nessa parte, si lh'o perrnittisse 0 seu taclo será tomctclo na clwilla consideração. 
~bolicionismo Jub leqc. 

A o!'clem elo dia pMa amanhã é a seguinte : Er<t t:unbem suppt;es'iiva a emenda ao§ 5o, 
em quo o projecto estabelecia o imposto elo ô "/o 
unifm•·,,emente sobre todas as taxas, excepto Votação do pc:recor n. 169-1885, relativo it 
a~ de expoetação, para o fim de libortae a ma- oloição do 1° clistrido ela província do Pará. 
neira do fundo de emancipação cll; lei do 2d ele 
SetBmbeo. 

Urgencia ele 1/4 c! e hora cencelida ~to Sr. 
Aceioli F rem co. 

Idem d<.l ij4 de hoea ao Sr. Bulhões Jat•dim. 
Não et·a por lhe dominarem o espírito idéas 

absolutas quo oppunha estas resistencias ao 
p1·ojocto ele i::í d9 Jl!lho. Oppu!lha-a'l sim pela Contimução da 2a discussiio do projreto 
necessidade indeclinavel da tmnsacç:lo, ace1- n. 1 A-1885, sobre o elemento SBrvil (art. 3 '.) 
tando para base, a legalidade ; com? con:lição 
de pode!' o pad1metlto actual, consntmdo qual A.'s 3 1j2 h,n·as da tarde 
se acha, voLar uma reforma qualqll ·'1' 

Nesta questão a sua philosophia lhe dá tull 2& cliscu.~sJo do orçamento da despeza do Mi-
clóse de impal'cinlidacl" que maior não S.Jt'á a 

1 

nistol'io elo lmporio. 
do ~uturo hi~toriador dos acontocimentos que se i ) 
estao pasanclo. sa ,Ji,; ·nss:'io do credito (mnondas clü Senado 

Desejfl a l'e:·onn·1 , mas estima a opposit;ão fcO Mini.sLel'io ch AgTÍCL!ltma par<t exercícios 
qu0 se lho faz, como meio ele tomar a mosaw findos. 
reforma util e proficua. . Levallt:\·Se a sessão às 5 1/2 horas ela tarde. 

Ao habito em que está a sociedade IJraz]eil'a 
ele tudo osper[l.r da acção elos poJet·es publicas 
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DECL.\R.AÇÀO 

. 
p)sto :1ddi::ioa~l de 5°/ , mas t:unbe.u contra. :1. 

emissão de tiLulos da. divida publica. para o 
fundo de cm!l.ncip!!.ção. 

S:~.b. d:l.a s~s'iõ~s. 22 do Julb.o do 1885.
Alvm·o Caminlt.a. 

1 plinado:-. l:'nc::-gico e erit~rios!'), investido do 
c:m;~ de delc;<ldo d3 p_olicia. visto que ~;; pes-

... 
ser\"ir ear;;os policia~s. 

Do pa.-sa.gcm na. villa. do Bom Je3us dos 
i\Jcir:~.s t.ive occ :s:ã) d~ verifica.r que é indi;;
pcn~a.,·el :~.lli um desta.c:un~nto. commanda.do. 

· t."'.mbem. por um offici ,1 de confianc; L• pa.ra evi
br-ae 4l reproducçiio dos factos desagr;1daveis 
que, por fslt<l delle. se dão frequentemente no 

I 
termo. 

DOCU:\fEN·ros .a.. QUE SE n.EFEn.tu o sn. AntSTIDES Em Caitité. pGl:l.'> syndieancia<; a qu~ proce-
SPINOL.\. E;\l-_ SEU Itl:iCUllSO DE HOJE. i di, \'erifi.quei qU!! apÓS a.' agitaçõ.:>s havidas nos 

Bahm 1~ d~ .Abrtl do. 188<>. do. por occ.1si;'io d•~ proccder-s~ :i :lpttr:ufi:o doa 
. - -~ . - I di:ls 20 c 21 de o~zembro do anno p:-oximo fin-

111m. c E:::n. S!'.-V~nh.o dRr cQnt:t :t. V. E~. votc1A do fia districto p:lr~ um O putado á As
do resultado .b..;;: co:nmi~~õe~. de que "? 9iS''l"U somu~éa. Gor.s.l. a.c d~nar.J.tn-se o' ãn~mos. sem 

:JCOtnpo.nhado <h :l~n:~AUense da 211. S'JCÇ10 Ó Se: Í 0 tormo de ~!ac:thUb!I.S. qu ~ até 23 . d·) 
cretnri:L d::~. polici:.~.. eanit:!o Feliciano Jn"'é Tei- 1\Iarço de 1878. data do morticinio perpetr;~do 
xeira.~ d') mous or:J~Jnanç:l.; e do u~n:l. f.>rça d ~ pel:t horda de p .•r\•er.;oa~ que nnquelle dia. in
vinte praças Jo ~' batalh:!o elo i ·•fant•lria. sob vadiram :l \"illtl. c~a o rr!Jn~no;o d l paz. tornou
o comm:~ndo Jo tcn~ntc Juão Paul'> d~ S:1nt"An- se. d'! cr.tão 1>ara cà. um fóco de desordens c 
na~ e ofi~ctaei meu rcgr..!sso no dia 10 do attent!ldos Je t.>:lo .o g~nero. o thc:~otro de cri~ 
j}uentc. m~s os rn~is hcdil)ndos. 

P:Ldccim"'ntos physieos, o rigor d:~. ~sta.ç1o. Pondo de parte os luctuoso; :lcontecimontos 
a distancia não ig11orada, ~Jm ~ue íica.IU o;; dttos de 23 de l\Iarço c diversos roubos'! a.s~-·ssina.tos, 
Jogares, c outros omba.r.tços, niio mo pcrmittt- dos f[Ua~!s uns passaram desap~rccbidos e outros 
1·a.m percorrer a via.gem r~dond:~ · em menos c•>nstam dl) processos~ que ac acham por con
tcmpo. cluir~ por tcx-P.m sido ballad:'\S toda.s a~ diligen-

Na villa do Brt"~jo Gr:m:l~. ond·~ dcm)rei-m!!, cil\s n'J sentido do serc·u in.qoeridD.s a.s teste
pox- moi estia, como j:i. participei a V. Ex •• ten- munh·\s • 1imitar-m~-ci aos factos que mai'l 
dosêienci:l. do qll<J tia. uuii~ •1·.: tZ l;,i i' - 1

"' ·' - ' - .. - - ------- · - -
1-------- ~-· · .- _._.: __ 

nciro, na marg4!m ~SfJ.nnr.ia do l-tio d ~ Coul-ls. 10\':Lr!lm :to extremo o terror, quo jã se havia 
no loga.r d~ nomina.-lo ~Pass:tgcm <lG Sa.:u: An- apoder•tdo da popultlção. 
na,., pc1·tencente ao t~rmo !a mesm3. vil!:\. um Os factos :1. que me refiro são o csp:mc.:amento . . . . - . . . . 
,.., • o .. • .# . \,;; - • • • 

Vieira, a.uetor de ditf~rentos hotnicidil) ~, ROiiri- o :l!'!sac;sinato do eleitor Estevão José d:~. Costa, 
go Procopio F0rrcira do Brito. uru e::b:>clo em Dezeu1bro do mesmo a.nno. o cspanc~m~nto 
conhecido p...,r Xicão e um tal lttha.n"lSiO, as~as- ·lo bachar~l Numeri:tno Honnrio de Serpa Bran
sin:ira. bn.rbaramentc a José A.lbino, h.avr~n :lo-so dão o o assassinato do to ta.bellião c escrh•ão de 
pas~ •do para:\. margem ;Jireita, que t~rn a mes- orphit"'!': .José Frnncisco de .Andr:1de, em Maio 
ma. d·~nomin:tç;"lo e pertence ao termo dos Pos- d:~ 188-t. 
sõos. as~assin:ir:~o uin.h a José Firmino ocas· Todos e•tcs factos horrorisam a quem quer 
trará. n. 1\lano··l d~ Almeida. a qu~m cortarn a q11c não tenhn. a sensibilidst.de cmbota1a. por 
orelha. cs lll~rd;~ c roubara ,Jinbeiro, tendo ma. · uma. lona.g- &el'i • do :~~tos reprovados, sobre todo 
tado em seg-llida ,::p·ande qunntidade de cria.çõ~s pclns circumslnncias que o:; ar.ompanha.ram. 
para. b:mquete·1.r-s~, recommendci MS d<'l·gt- João Josê Tcix~ir:l. Seh·a.. dirigindo-se. em 
dos respectivo<J q :Hl procedessem aos nJ;!ces~n- um dos di:ts do me;: de Abril d~ 1883. para. a 
rill3 corpos d~ d ·licto "in·1u~ritos policiaee, ftzandn Brl'JO. dl) c.:tpitito Porphirio José Bran
determina.ndo mais no do Brejo Gra.nrl~ 1)11 ~ s·~- dão, quo o haYi:L ehamn..lo a.lli por e;~cripto. ó 
guisse para n.lli com doz praça"( 'da força. de li~ agtrrn.do c se\"'icia.do por quatro individttos, ã 
nha. que me acompanhava; o qual em seu re- pequena. distancia. d:l. C:l.sa de rnot\lr do mesmo 
gresso cornmunicou-me quo an.tcs de sua che- c~lpit.;1o Porphirio. com pahnatoadas e ebieota.
gada ~o log-ar dos delicto;; tinham-se t·~tirano das~ o que tu rio -: nsta do i.nquerito policial pro-

priedn.de do capiGo Clemente. no termo d :1 vil
la da. Areia, da qual tinham sn.hino p:t.:o:L a. p!!r
p2tração dos refori los factos critni.nosos. 

Julg-o conventcnt·~ o emprego d:i.., m:Lis ac~'r
tadas pro\·idencia.s pn.ra que ~ej:\m captur ;do~ 
os m011ciona.dos dolinquentes. que se t&rn tor
nado o ter-ror do sertão. e o augrnento do losta
camento existente n '> Brl'jo Grande~ confiando
se o respectivo commando a um official disci-

Este\·ão Jos6 àn. Costa. homem pacifico, chefe 
i!e numerosa f:l.milia e bem reputado. tendo 
s.'lhirlo. no di:L 17 de Dezembro do mesmo anuo 
de 1SS3. a procurãlr :mimaes que lh~ pPrten
ciam. repousava. :i Rombra·de uma. arvore. em 
um logRr ermo. dcnomina.·lo-Canclh d·Ema. 
qll'~ado reccb~tt um tiro, qu~.· o fe~ succumbir 
instantanea.m·!nte. sendo gera.lmente indigit:t.
dos, como ma.ndan te desse assassinato, C:~.rlos de 
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Sonz:~. e Oliveit·a, cunhado da victima., e, como J rão desempenhar sa.Lisfactoriamente os seus de-
mandatario, u:n indivíduo dG nome ~Iu.no~l José, veres. · 
que está !-;Cnclo prJccsso:.do por denuncia da pro- Para esse estadll de cousas muito concorreu 
motol'ia publit'a. a falta. de exacção no cumprimérrto dr! s•1r:Fi 

O b:.JChãrel N11meriano Honori.o do Scrpa. obrigações da p lrte d.os officiaes, que têm alli 
Brandão li:l. em uma rede, na madru n·adu. Jo exor id rr ,... • • 

I:.L ;J e 1~· a1~ o _a:tno pt·ox:.mo p~;;sado, _em se evidencia _d~ ~ue passo a expe?der:. . · 
sua casa~ na dlta v1Ua, onde cxercta. entao o Era o capüao Lu1;r. de Amor1m l•Jlguc1ras 
carg-o ~e juiz municipal, e, sem o_ espe_ra1·, é deleg-ado de policia e com mandante do i!.-·staca-

::.c • , o aq1te a v1 a na epoca em que .. ot espan-
que, S'llll eUe os presentir, penetraram inupi- cado .Joã:l Jllsé Tt:ixeira Selva, e n&r; se iustau
nadarnent ·~ até ao aposento on le lia o dito ba- rou o competente processo contra ·os aucLoi·es 
chard, por terem d~sapparecido na referida desse espa11camento, em consoquencil:l. dos b:;a
noite as ch:;.ves da po!'tt da rua e desse apo- tos, que ent:io corriam, da que s~ria rasg~ttlo o 
se nt::> e esturem es..;as pot·tas apenas cert•a.das, processo, caso fosse inst·1 ut·a.lo ; boatos C"<ses 

.notando-se que, n:ossa mesma noite, o delega·~ a que dava eei"ta credibilidade o faf:to de por
de polici~, alferes Joo.qt~im. de Meir<3!les, hc.wh• con.!rem a villa. n. qualquer hora do dia e da. 
des:n·mado o dito bacliat·el, tomando-lhe um noite os capangas e criminosos cvmplr:tament•} 
rewolver quo p~h;su~ll..· arma los e n:L mais intima con\·iveneia com a;; --- - ~-· . . . 

•n 1.. : · v ~..t ' <. 

pacificamente, :í.s 8 horas da ncJite do opposição por p11·te do referido capitão Fil
da.tp:eH~ m·~smo mez e :~uno, em su:.t casa com .~lleiras, como se ve dos depoimentos constan-
diver·sa,.; pessoas, ei~ { ue ttO cheo-'-~r á ot·t3. da tr)s do clocument c:ob ::>. 
rua, a m e cvtta.t· qu::l seu u•mão .i\ anoe •ran- Ao menciona lo capitão Filgueiras succedeu, 
c:sco de Andr:tde conti.u.uasse a. alt1wcar com c;om pequeno iuten'allo, no e:s::ercicio d:t dr;le
tres indivíduos, que a~li :l.~abavam de chf':gar, gacih c commnndo do Jestacament•;, o alfe1·e..; 

. · , • ir· s, o qua , por nr~ .:s tgen·:::la ' . ' um de;;sc..; individuas, cot.n quem altet·ca.va 
IvfanMl de Andrade, e expíl'a. instantanea
mente. 

E, r:.o entr.jtanto, os autores uesses cl'imes 
viv•3m tranquillos e socegados, comquanto se
jam notol'iamente conhl)c:do$; resultado do 
terror, que se tinha. apoderado Ja PO[>Ulação : 
ninguem. so anim~va a declarar ~• verdade em 
jui:r.o, motivo por qu1.) os rnandante!S do assa;;si-. - . . 
tranqnilla i.mpunid<\UC. 

Fez-se um in,iuerito, que pouco ou nad3. vale, 
visto ue a;:; testemunhas, ue odiam esclarecer· 

ou frouxidão s11a ou por outro moth·n, Goacorreu 
pat·a os triste~ acontecimentos, qtte dú1·n.n te seu 
exercício tiveram logar naquel!a villa ; •!ocu
mento sob n. ::>. 

Foi o dito alferes sub :Lituido no exr·rcki<> 
da delegacia e cowmando do destacamento pelo 
capitão Antonio Martins Barbosa, o ({1!~1 não 
pet· lia oc:~asião de revelar sua de,;;lealàadrJ ao 
governo da provinda, apregoando-se adepto 

r• r·os (o pat· i o em oppos1çao, Cü.JOS lil t•;-
resses advogou c:>m ::tfinco no ultiroo pleito elei
tor~!. como se vê dos d~poimentos constantes 

o acto, não oram mqu1r1d:ts, por s ·>. terem oc- · A d"t ·t- B 1 0
. ~ · b t"t ·r e :n 

. o 1 o cap1 3.0 ar> sa 101 su s 1 u1 1 culbdo, e d rmtrl) as que presencea.ram o assas- 1 M b 1. · "' · ·
0 

d dele"' c
1
·a e · · d d · 1.-..ovem 1'0 u mno no e~ .. l'c1cl a s:~. s1nato, apenas JUrar:l.m nas, as qua0s uma d 

1 
·o d 

1
- h · t·- s 

· · d d . fi' d comman an. o .:.1. praç'ls e m a o cap1 ao er-"VlU-se no. n~cess_Ida.~e e 1:1U ar-se p~ra ora o o-; T t r . C tell Br ,.
0 

ne deitou a 
termo, segundo 0 alh pubhcO e OOtOrlO, pOr ter o•O el' l:llan,J. a~ rrO ~n. ' . q .. i 
t"d · '". · .ão de declinaL' 0 nome de um barra mu.~to ma1s .On0 e, promovendo mn.n..fes-
; 

0 
a In~b~rlpdessê bat·baro aüeutado. ta~ões rmJ~sas aos ~hefes conservadores 1l:3:-

os man an e.s . . . quella locahdadq o a tal ponto levou sua dedt-
. Cu1::rn•c-m~. porem, ob3e.rvar que, SI o :nque- cação ao c~ndidato conservador nn.s ultimas 

rlto, Ja refendo, pouco adiantou no s~nttdo de olQíçõe;:, que mandon o cadete Nabuco á vil1a 
ser,,m :onhectdos os a::ctores d_o as~assmato que do Urnbú em companhia do capitão Porphirio 
o mot1vo~, _den:.ons~r~u todavr~'.q~e _o m·~ nc1_o- José Br:lndão, que alli foi em Dez·:Jmbro do 
nado escnvao na_o trn.1:'l.outro;; !mmr_gos, ale~n anuo prox1mo passado com grande nnmcro de 
de seus a.dv_er:w.nos poht1cos da lo~ahJade, pois capangas arm::dos por motiros cleitoraes; sen
que ficou ISSO pr?Yado eelos depo1ment!JS COn- do de notar-se que esses cavn.nga ; entre OS 
stant'3S do mesmo 1nquento. quaes existiam alg11ns cri1uinosos de mort~, na 

Outrosim, na denuncia dada p : lo assassinato. no~te ante:ior n. es'l~ Yiagem do capitão Por-
cc , i apênas con em- p ll'IO a 1 a Vt a. r•e:rnot aro.m _n·1 (t.; • aca-

plado um dos mandatarios, de nome Joaquim hubas; o que tudo se ve dos ~epounentos cou• 
Pedro Alves . stantes do documento sob n. "· 

S<?ria uma ruerlida de grande acerto ~t ida do 
Dr. chefe de policia á supradita villa, afim de 
proceder á fo4'mação da culpa. con.tra os outros 
mandatario:::, e os man.lanLes, s~rv111do de base 
as diligencias a que já proce~~ e constam ~~ 
doc. n. 1, visto que as aucto1·w~de~ loc~~s, Ja 
pelo receio de lutarem con:. odtos1dades, qu_e 
lhes poderiam s er funestas, Ja por outt·os moti
vos, (1ue julgv desnecessarro referir, não pode-

V. nr. -10 

Não admira., pois, :l. triste cebbrida )e, de 
que hoje gosa :tquelle município: que ali:is 
estaria. presentemente em muito melhores con
diçõas, ::;i a resist::ncia dos malfeitores n~r~ ti
vesse sido acoroçoad~ pelos delegados nnhta
res, que para alli tém ido de alguns anuos 
a esta p:trte, delegados que apenas tomavam 
p~sse do cargo, _o meJ?-OS qu~ faziam. cont1·;. ~ 
m1~são, d~ que l 'Jlll 1ncumb1dos, era hos 1.1h 
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za.rem abertamente a situação e o go-ç-erno, que , 
os tinha :aome:J.do. : 

O actu .1 delegaào, t·mentc Frelerico Lisboa 
de :\Iara, vai procod~n lo com a ruaiot· impar
cialidade e a contento d.l p~pulação t;ensata da 

o ~ . ' 
noso de morte no tQrmo de Mjnas do Rio de 
Contas, achava-se homisiado no logar do Sacco
Grand•J, do t•mnJ de Macahubas, e deva~tando 
o gado e criações miudas dos moradores d1:~se 
logar, dirigiu-se no dia21 d~ Fevereiro ultim•J 
á frente de uma escolt·1 parc1 o re!'erido log-ar 
:lo SaccO-(ti."àiÜ! e capturou aq uelle facínora, o 
qual foi encontr•tdo com a came de urna cabr·a, 
que h~:vi.ã furtado. 

quo OI'a exerce~ e que S~ augmente O d-::staca
mento sob seu comrnando, afim de q ·.1e possa 

" ' • ·,. ' m ffica ia s mal e : to r e.~ e crimi-
no:;o,;:~ que infe!"tam aque!b tel'mo. 
Com~~m i .;ualmente que vá quanto antes 

exercer all i o cai'"'v lle 'uiz munici al um ba~ 
charcl i'or,uado, que po :sua ,os requisitos ne
cessa.rio : par:• b;m d ~s~rupenh:1l-os. E' intui
tivo que .~ uize: l~igos, sem a:;; precisas ha.b:li
taçõe=- . sem pr.1tic 1 do fõro e as m:tis das vozes 
supin~uuen ~ e ignorante;;;, não podem exercer o 
mencionado CJ.rgo ser.n derrim':nto do serviço 
puulico . 

Encarreg::tdo por V. Ex. de abrir rigoroso 
iuqueriLo so1.>re o; factos que ob.;.:taram a reu-
·- I • ' ' 0 • • • -

ral e a 'conseque:nt'3 apuração das p:trochia;;;, 
que compõe o mesmo districto e havendo me 
éomidet•;.~do sem jurisdicção para desempenhar 
ta 1ncum enc;.a., por ter sa 1 o por um os .Jor
naes da p:-ovincia, qu~, por- J~creto de 14 de 
Fevereil'O proximo passado tinha sido dis pen
sado ut~ cargo de chefe de policia. transrnitti ao 
deleg iv1o d~ policia do "C'rul>u a ' peças officiaes, 
afiru de r1ue proeede."se ao referido mquerito, e 
reco:mnende ~-lh ! q ue dr:pois de coucluido o 
mesmo i nqu.~ ri to, lhe desse o conveniente des
tino p ar a ser in:':lau rada a respe_çti v a formação 
da c ulpa , :. Hm de serem julg ados e punidos os 
delinque nto~s. obsei"Yando-se as regras da corn
petencia do fõro . 

O dele;;ado sa tisfez minha recommendação e 
o inquorito a que procede u, leve o destino hgal. 

Peh syndicancia por mim proc.; dida, ,·erifi
q~ci 'l'-! e ~·~pois da dei~·ão .h~Yida no. 13_o dis-

, 1 1 , ;~ 

comrca da. Urnb ·.'t, n a forma da lei, o dia 20 d·,· 
Dezembro para a n.:pura~.ão daa nuthcntica s dos 
ditferentes coilegios, e logo que se soube da 
des1gn::~ ção do dia, come~~ou a propalar-se, com 
mui.t. a insi,.:tencia, que o Dr . Pedro Gu·nciro, 
um dos candidatos, preten dia forçar a junta apu
r ador.t a conl'erir·-lhe diplom:1. de deputa .Jo, 
visto a r g uir- elle de fr audulenta a eleição de seu 
cornp-: t~dor, Dr. Aristides de Souza Spinol::t. 

Tão d·;scommunal pretenção não . podia ser 
tomad~1 ao serio, visto qu@ contrariava o bom 

sonso ; e comquanto o Dr. Carneiro ja tivesse 
mandado ameaçai" pot mais de urn•J. vez~ o dito 
j i•Íz de direito e dous dias ant~s tivesse feito 
chegar a ell.c uma representaçã•), que lho foi 
l~n·ada debaixo de c•scolta e na qual d:wa-lhe a 

t ~r· ue devia. attender a seus documentos 
contradi~torio:; àas ~uthen ticas, o juiz de di
:rcito se recusa.va. a acreditar que quem preten
di~ a ?o.nra Je representar o di;;tricto deYcss~ 

r 1 J •: o • 
se. illu liu o juiz de direito ! No ciia W viu o 
mesmo, de su ~casa, cntrar0m prda t"Ua princi
pal, vindos de Maca.hubas, o capitão Po!."phyrio 
José Brandão. seu;; filhos Dr. Reg-inaldo e Mi~ 
guel Brandão, o víg-ario Firmino Bapfsta S:Ja
res. o cadete Na.buco, que se acha\a dest:.J.cldo 
na. Vill::1 de :\lacahubas. o tabellião da. mesma 
villa, Chrysa.n.to .Aug-usto do Na-;;cimonto, Igna.
cio Ah·es da Silva o Candido José Felix, acom-

se apear em casa do 
P0dro Carneir.;. onde ji ha•;ia dous dias 
cst3vam aboletados ~lartiniano Antonio de Al~ 
meid:t e o 0x-pro•notor Ar.:-hias Jo·é da R·)Ch::t. 
:Meia hora depois da chegada do capitão Por
phirio \'Ínte e s.eis homens a. ca\•allo e armad_9s, 

! - ' 
seguini.lo pela yargem que circumda a villa, 
atravc!'!saram a rua, se for . .11n ig.:alrnent-: abo
letar na me:.;ma casa. De noit8 for,m1 vistos 
penetr,n· na villa 011tros grupo,; arma los ca
pitaneados uns p-::Jo bacharel Bartholomeu Tei
~eira. Palha e outros pelo ca.pitão Manoel Joa
quim de ?IIa.galhães, conhecido pelo cap.itão 
~landú. 

No dia 20 observou-se que toda essa gente, 
em numero supe:i r • · pessoas, in a o
mado quarteis em diversas Cilsa.:; ~·djac·Jntes á 
casa da ea:nara municiJ?al, co.mo na casa do 

Dr. Palha, na.· do escrivão de orphãos da villa 
(li rn uúl, \V encr:sláu Ahres d :1. Fonseca Gondim. 
Todo esse apparato bellico in:licava intenções 
sinistras, t:specialmente porque a capangagem 
!3em r .:speito alg-um vag-ava armada por todas 
as ruas : p;do q1.1 e tres juizes de paz officiaram 
ao juiz de d ir•?ito que não compareciam par~1. a 
formação da junta , e o juiz de direito deixou de 
comparCC·31" à hora indicada ; não havendo, 
portanto, apuração c ficando frustrado o plano 
dos invasores da villa. 
Dei~ou o juiz de dit·eito de marcar no...-o 

prazo. po1·quc era gera lmente sabido que os 
a:;saltant'!s da villa esta\'am dispogtos n. repetir 
n inva~ão, logo g•.1e se d·~sig-nasse novo dia ; 
nem lhe era dn.do lançar mão do alvitre de re-
q · i :1 11. • i a , -
huba.s. porque era notorio que essa força ou 
p '? lo menos ~cus officiacs apoiavam os int0r1tos 
do Dr . Carneiro, bnto que acompa nhou o ~ as
salt mtes o cadet ) );abuco, que insistia e p edia 
ao j:liz de direito para requisi tar essa foi'ça, 
dizendo-se incumbido p ::lo proprio comman
dante Cast·:llo Branco. 

Tendo-se passado o praz(l p l ra a apuração, 
r .:metteu o j ui z de dire;to as acta>, que re
cebeu, ã assembléa g-eral, que é a compet·::mte 
para decidir a que.:;tã') em ultima instancia. 
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Não deve passae-se em silencio as ace!'bas 1 

invectivas do De. Carneiro quanto ás inten
ções, que empresta ao juiz de direito m1 re
pt'esentação, que fez a V. Ex., intençõe~, que, 
aliás, estão desmentidas pelos factos. E' facil 
de comprehen ler seu desapontamento, não tendo 
levado a etfeito seus planos sinistros ; ele cel"to 
muito commodo lhe seria que ninguem lho em
bargasse ()S passo:;. 

Explic;; rei com a verdade elos factos os f"ri
mento.s qLJe tiveram logae no dia 13 de De
zembro e de que trata a mesma represen
tação. 

O Dr. Barthulomeu Teixeira p,J]ha, voltanrlo 
ela fl'eguezia de Santa Maria do Corrente, onde 
foi assistir á eleição no dia 1° de Dezembro, 
trouxe em sua companhia os dous irmãos Her
milio e I-Ioracio, desordeiros e criminosos, que 
estavam sendo perseguidos pela Justiça da 
Villa do Santa Rita do Rio Preto; estes perso
nagens est 1vam aboletados em casa do Dr. Pe
dro Carneiro, e do lá sahiam quasi todos L,S 

dias a provoca!' Jesorclens com os moeadores. 

No clia 13, d'l manhã, em uma dessas cort•e
rias, encontrou Horacio com alguns moradores 
da villa, adeptos da outra parcialidade, e ele
pois de largas líbaçõ0s travaram luta, na qual 
Horacio ficou contLmdido, e recolheu-se furioso 
á casa de seu hospede. 

O irmão Hermilio sahiu á rua com uma gar
rucha de clr)US canos em busca dos que tinham 
offencliclo a seu irmão, e, encontrando-se com 
dons drlles na rua larga ou baixa da Confusão, 
des"atTegou contra elles um tiro, qnG, não 
tendo ac<ertado, deu occasião a que os aggre
diclos o cle8arm:1ssem e com a propria garrucha 
o feriosem no rosto. Acúdindo a policia, Her
milio se homisiou em casa do Dr. Carneiro, e 
os outros dons cot·reram. São essGs os feri
mentos do que falla o D1·. CarnGieo em sua re
presenb,ção: outros não houve na villa. 

Para serem capturados os diversos crimino
sos que infestam a povoação do Bom Jesus ela 
Lapa, e para desapparecimento dos receios 
ele attentaclos que ameaçam a mesma localidade 
é r],, mgente necessidade que do destacamento 
estacionfl.do na vilh do Urubú sejam transferi
das para alli dez praças sob 0 commanclo ele um 
inferior. 

Antes de terminar, cumpre-me dizer a V. 
Ex. que encontrei no aw.anuense Feliciarro 
JGsé Teixeil'a um optimo auxiliar no desem
penho das commissões ele qne venho ele dar 
conta, pelo que tornou-se digno ele louvor e ele 
minha estima e confiança. 

DeuR gLJaecle a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. 
desembargador Esperdião Eloy de Barros 
Pimentel, presidente desta provincia.-Vital 
Fe,·reim de M~ oraes Sarmento. 

13ESSÃO EM 23 DE JULHO DE 1885 

Presiclencia do Sr. Franhlin Daria 

SUMMAIHO.-Leilura o approvação da acta uc hontom.
EXPEDIEHE-- ProJecto.- Declarações do voto. - He
quoruncnto.- O Sr. Aifonw Celso Junior nodo dispensa 
do cargo llc 1° secretario. -O S1·. 1\Iadim Frantisco 
faz uma rodamação.- O Sr. Mac-Dowell fundam011ta 
um rcquorunonto.- O Sr. Carneiro da Rocha re;:;pondo 
ao SJ·· . Araujo Glics Junior.- Ordem do dia.- Dis· 
cussa~ dat: _urgcnCJas.- Discus::;ão do projcct~ n. l A. 
-ISSo.-:- D1sourso d,o Sr. Ca1jos AITonso. - 2·' parte ua 
ordem do dw.-: Cont1uuaçao da. discussão do orca
monto do Impono.- Discurso úo Sr. Carneiro ·da 
Cunha. 

A's 11 horas acham-se presentes os Srs.: 
Franklin Doria, Affonso Celso Junior, Costa 
Rodrigues, João Dantas Filho, Bezamat, Lou
rengo de Albuquerque, Carneiro da Rocha, 
Padua Flnury, Alfl'odo Chave', João Penido, 
Frederi_co Borges, ( hagas, Aristides Spinola, 
.Tnvenmo AI ves, Coelho e Campos, Silva Iviaia, 
Alcoforaclo Junior, Araujo Pinho, Bar·ão da 
LAopoldins,Miguel Castro,Antonio de Siqueira, 
Alves de Araujo, Affonso Penna, Dantas Góes, 
Mascarenhas, Leitão da Cunha, Dias Carneiro, 
Ribeiro de Menezes, Carlos Peixoto, Almeida, 
Oliveira, Rodrigues Alves, Zama, Schutel, 
Camargo e Coelho de Almeida. 

Comparecem depois da chamada os Srs.: 
Maciel, Leandt•o Maciel, Ra tisbona, Lacerda 
·werneck, Candido de Oliveira, Antonio Prado, 
Prulente de Moraes, Ildefonso ele Araujo, 
Campos Salles, Valcletaro, Antonio Pinto, Val
ladares, Cmz Gouvêa, Gonçalves Ferreira, 
Duarte ele Azevedo, AugLlsto Fleury, Antonio 
Carlos, Coelho de Rezende, Accioli Franco, 
Rodrigues Junior, Barros Cobra, Henrique 
Marques, Manoel Portslla, Bento Ramo3, Ro
drigo Silva, Cr,strioto, Martim Francisco, 
Cunha Leitão, Barão ela Villa da Barra, Ferrei· 
ra de Moura, Bernanlo de Mendonça Sobrinho, 
Bezerra Cavalcanti, França Carvalho e Cas
tello Branco. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão. 
Comparecem, depois de aberta a sessão, os 

Srs. : Soares, Francisco Soclré, Thomaz Pom
peu, Barão do Guahy, Fernandes de Oliveira, 
Alvaro Botelho, Corrêa de Araujo, Andrade Fi
gueira, Mac-Dowell, Alvaro Caminha, Morei
ra Brandão, Salgado, Costa Pereira, Carneiro 
da Cunha, Delfino Cintra, Carlos Affonso, Joa
quim Nabuco, Antonio Bezerra , Henriques, 
Cruz, José Pompeu, Itaqui, Montandon, Pau
la Primo, Sigismundo, Silva Mafra, Moreira 
de Barros, Gomes de Castro, Olympio Campos, 
Joaquim Tavares, Diana, Jofé Marianno, Bu
lhõe3, Barão de Anadia, Sinimbú Junior, Sa
tyro Dias, Castello Branco, Vaz de Mello, 
Vianna Vaz, Mares Guia e Ulys,es Vianna. 

Faltam, com causa participada, os St·s.: De
metrio Bezerra, Eufrasio Correia, Gaspa1• de 
Drumorld, Leopoldo Cunha, Prisco Paraizo e 
Araujo Góes Junior. 

Faltam, sem causa participada , o.- Srs. : 
Adriano PimentBl, Bezerra de MenBzBs, Fran
cisco Belisario, Felicio dos Santos, Joaquim 
Pedro, Ribeiro da Luz e Diogo de Vasconcellos. 
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E' lida· e approvada a neta da sessão de 
hontem. 

O SR. i o SzcRET.Htro dá conta ào seguinte 

EXPEDIE~TE 

Officio,;: 

Do Mini:Jte.rio da GL1erra., de 20 deste mcz.em 
rt>spos a ao e . o mesmo 1nez, r 1 e en o o 
officio do director do Archivo l\1ilit·lr, a.compn.
nh:do da relaç:1o do.;;; officiae.;; do exercito em
pregados naq11elle cstabel• cimento.- A quem 
fez :l req uifiição (o Sr. José l\hrianno). 

Do l\!inist0rio da Agriculturn, de 21 de.-::te 
l:l•;z, em re~posta ao de 17 do corrent", dando 
~lg"lllll' : s informações sobre a. Estrada de Ferro 
D. Pe.!ro I.- A quem fez a. requisiçiTo (o Sr. 
Schutel.) 

Re.1uerimento de Pedro Luiz de Lemos, pe
dindo para ser admi ttido como machi nista de 3:o1. 
classe no qnadro da armada.-A· commissão de 
1~ar1n 1a e guerra. 

São lidos e yâo a imprimir os s·3~_uintes 

N. :39.-188~ 

P.-oposta da fi;•:aç,;o d~ forra ;;aval pm·a o 
exc;-cicio de 1886-1881 

A commi~:::i:lo de marinha e guerra
1 

tendo exa
n~inado a pl'oposta do governo fixando a. força 
naval par:• o exercicio de iSt:lô-·1887, é de pa
r~cer que se.ja clls. ~d,)ptada ~epois de conver-

Acaescente;...se no logar competente: 

A .Asseml;lé~l. Geral decreta: 

Art. 1° (Como na proposta). 
Art. 2{) (Como na proposta) . 
Art. 3° (Corno na pt•opost~J . 
.At·t. 4° (Comü na pt·oposta). 
Sala das cornmissões em de Julho <.le 18S:S. 

-Canr!ido clu Olivcira.-!Ji(lnet. 

P;·opostc! 

Augustos o Dignissiraos Senhores Represen
ta ntes da Nação. 

Ern cumprimento dn preceito constitucional, 
e de ord':!m <le Su!l. ~Iagestade o Imperador, 
\'enho apresentar-\'os a scgdnt~ pr;:> posta do 
lei. fixando <\ força naval para o r.xerciáo de 
1S8ü-1~Si: 

. rt. . 0 A f•1rça na nl activa pat·a o anno fi
m.nceiro de 1886-it\Si constarú : 

§ 1. 'J Dos officiaes da a.:-macia c das classes 
annexas q uc fôr preci;;o embn.rcar nos navios 
de guerra e nos transport~s, conforme suas lo
tuçõ·~s e dos estados-maiores das e:';q uadras c 
das divisões navaes. 

§ 2 .'' Em circumstancias ordinarias, de :3.300 
praçae: de pret do corpo de imperiu~s ~arinhei
ros, comprehendidas as companhias de fo
guistas, de 1U4 p1·aças da companhia de im
pcriaes ma!·inheíros de Mato Grosso e de GOO 

praças do batalhão naval, das quaes poderão ser 
embarcad:1s 2.800 e, eru. circumstancias ex
traordinarias, de li. 000 praças destes col'pos e de 
marinbag-em. 

-!;-s escolas de apre.ndizes marinheiros tet·ão 

A1·t. 2. u As llraças de pret voluntarias, quando 
forem excusas por conclusão de tempo do sel."
vi ,o terão direito a um ra..~o de te1·ras de 
'108,900 metros quadrados nat(colonias do Es-
b~. . -

Art. 3o Para preenchet· a força decretada. 
proced~r-se-i IU\ fórma. da lei ~ . 2556 de 26 
de Setembro de 1874, fic~1ndo o governo autori
zado a conc<~der o premio de 400$ aos volun
tario~, de 500,.:; aos engaja{los e de GOO$ aos 
reeng.1jados; e, eru circumst~ncias extraordi
narias, a. contl'::.ctar nacjonaes e estrangeiros. 

.Art. 4. o Ficam re\·ogadas as disposi~,"ões eru. 
con rarw. 

Pala cio do Rio de J :meiro, 21 d(; :\I aio de 
18A3.- Luiz Fitippe de Souza Leio. 

N. 40.-1885 

exer-c~ClO ( t.: - ~ ., 

A commissão de marinha c gnerra, exami
nando a proposta do governo fixando a;; forças 
de te1·ra para o e:s:crcieio de 1886-1SS7, é de 
parecer que elh deve ser approvada depuis de 
convertida no seguinte projecto de lei: 

Accrescente-sc no logar competeate: 

A Asseml>léa Geral decreta.: 

Art. 2. o (Corno na proposta). 
Art. 3. 0 (Como na proposta). 

-C(mdido ele Oliveim.-Diana. 

Proposta 

Augustos e Dignissimos Senhores Rcprcsen
t :mte;; d<\ Xa~~ão.-Em cumprimento do p.-eceito 
constitucional, c de ordem de Sua Magcstad~ o 
Imperador, venho apresentar-vos a s~~guintc 
proposta: 

Art. Lo As forças de terra pn.ra o anno fi
nanceit·o de 1886-188i constarão: 

§ 1. o Dos officiae.s das d]tlorcntes classes do 
quadro do exercito. ·• 

§ 2 .o De 13.500 pra.ç::s de p1·c t em circum
~tancias ordina1·ias, e de 30.080 em circumstan
cias extmordinarias. Estas forças sei·ão com-.. . . ~~ 
S~; t~mbro de 1874. 

§ :-J." Das companhias de aprendizes arti
lheiros, ntio excedendo de 400 praças, das 
duas companhb:"i de aprendizes militares crea
das nas p1·ovincins de :Minas Gerae;; e Goyaz. 
com o pessoal que lhes foi marcado, c do co:·po 
de alumnos da. Escola Militar da. Côrtc e das 
companhias <l3 alnronos da Escola Militar da 
província do Rio Grande do Sul~ até 400 
pra ças. · _ 

Art. 2 .o O premio r~ara ,os volunlarios será. 
de 400.~: c para os, engajados de 500$, pag-o om. 
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prestações, sendo os dos segundos proporcional 
ao tcu.po pelo gual de novo se engajar~m. no-; 
termos do a.rt. 2<l da lei n. 2l'.23 de 13 de Se
tembro de 1875. 

§ 1. o Os voluntarios p0rcebcrão, emquanto 
• • ~ (7 ti -

igual á metade do soldo de primeira praça, 
conforme a arma em que servirem; o~ engajados 
perc~bcrão mais uma gratificaç:Io iguul ao ~oldo 

e pnmc1ra pr::tça, e am em scgun· o a g.rma 
em que servirem. 
· § :2." Quando forem escusos do s ·~rviço se lhes 
concederá nas coloni;.)s do Estado um prazo de 
tsrras de 108,!)00 metros quadr-ados. 

§ 3. o A importancia da. contribui~ã.o pecu
niaria, de que trata o m·t. 1° ~ 1° n. 7 da lei 
de :20 de Setembro de 187 4, sera de 1:0008000. 

Art. :-L o Fic~t m revogadas !IS disposições em 
contra -rio • 

18S5.-.4.nton.io Elc11tel'io de Cwnargo. 

N. -H.-lb85 

das v,~rbas votadas para estas rubricas c saldoa 
em outras rio mesmo orç:~mqnto, o não poden:!o 
o governo tr~mspor·tat· a;:; sobras dP. umas para. 
outras rubric:as, ó de parecer a éommissão que 
deve se: adopta~a a pt·op?sta, convertendo-se 

AccL'e;:;cente-ae no logal' competente: 

A Assembléa Geral decrela: 

Arts. ()e-. 0 (Como na proposta.) 
Art. 8,'> (Additivo) R:.vogam-a~ ~~ disposi

ções em contrario. 
Sala das commissõ~s em 16 de Julho de 1835. 

-Lourenço de AlbttqtteJ•qtte.- 11:[ .. illpes de 
Arw,jo.- _.t, Cm·ileiro dtt Roclza.- A.ntonio 
de SifJUCi,·a.-Ulysses Vicmna .-.L "'1. de Pa
clua F!ctwy.-F. Sodrd. 

(A propostcL e wbeUc~s a qm--s~1·cfto;·-e· este 
... .. · .. .. - •) . 

E' lido, apoiado e approvado o s3guinte 

Re uarimento 

Limites do S:mta Catharina com o Paranà 
H.cqueiro que o Ministerio dn. Agticultura re-.· . ·. ~ -

de estatística, cópia dos relatot·ios, plantas e 
A commissão de orçamento, examinando a mais documentos l!lltimamcntc organizados De-

las commis.-,ões encarregadas da. demarcaÇão rn·oposta do governo abrindo ao Ministerio 
dn. :Marinh.~ um cre ~Lito e:x.traordinario de Jos limites da proyincia de Sant!l- Catharina com 
-o .., ,.,- " ·108 · d - d o Pal'!l.ni. o :.)tiO:) para occorr .:!r as espezas as ru- S 1 d .- 9<:\ d J lh d 1~8:- R 
bricl:Ls-·Corpo da. Armada e combustível-do, . · a a <"T·as scssoes, _.., e u. o 0 ~ ;J,- a-
orçamento p?.ra o exer~icio de 1883-1884, e (l 1 tgo iSthHL 

verificando, pelas tabellus demonstrati~as que J?: lido, apoiado e aJiad~~ a discuss~o por ter 
acontpanham a pr~posta, que essas ru~rlC<l~ ti- pca1do o. palavra o Sr. Soat·es, o segumtc 
ver~~.m um ( c ~ct 1gu. so a -p ' 1t a, e · e 
parecer qne seja adopta.da f~ proposta, convel'
tid<~. no seguinte projacto de lei: 

At•t. 3 . o ( Add iti v o) . Revogam- se as dispo
siçües em contrario. 

Sala das commissõ~s em '16 de Julho de 1885. 
-LoureiiÇO de .tllúttfJ'WJi'fJ.ttC.-j[ • .:llves de 
Arattjo .-.t; Ca1·n.eí;·o da RtJcha.-:lntonio 
de S :quei,·a.- Uly.~sc . .; Virrnna.-.-1 . ..11. de 
P r(ch1 a F lew·y .-F. Sodi·C:. 

( .lp;·nziús ta c ta';cllas a IJHe :se rcfrJi'C c.çte 
jii'Ojecto acl:ct ,íl-$C ntt scs.-·cio de 20 de .ribri/. . ) 

N. 42-1885 

rttb.-icos elos §§ 2:; e ::!0-3I u niçucs Havaes 
e eve~~ t twes- do orçamento da mm·i11lw, 
Jiata o exucic io ele 1.88:J-18S·:i. 

· A " commissão de orçamen to foi presente a 
propo~ta do .Ministet·io da Marjnha; !lbrindo um 
credito supplem'·~ntar de -1:3:520$641 para at
tender :is despezas para as rubricas-Munições 
navaes e oventnaes- do exercido de 18:::)::!-
1884. ~~ ~ 

"-'< 
Achando-s~ demonstr:ida nos documentos, 

que acompanham a proposta, a insufficiencia 

Requeiro que :<;e so!ícitem do Ministerio da 
a ~ ço 

1a. Qual a sornma ~m que importm·nm as cam
biaes tomadas pelo Thcsouro, de 16 de Julho de 
1868 a 31 de Dezembro de i8i7. 

2 :J. Quaes as taxas por quo fo t•nm tomadas as 
cambines dut·antc o refet·ido prazo, isto é, a taxa 
do cambio sobt·e LondrGs, d1scriminando-se a 
bx~ de cadn. uma das letras . 

3a. Si o Thesouro pagou commis~ão oü corre
tagem; e no cl\so affinnativo, q ual a po!'centa
gcm e a somma em que importou. 

4ól Quaes os ba ncos eru qt:e for.tm tomadas as 
cambiaes. 

S:.tla das sessões, 23 de Julho de 1885.-.:b·is
t ide.-: Sp inola . 

São enviadas á mesa as se.lruintes 

DcclarcLçõ~s de ,oto 

Esl:l.ndo o meu nome entt·c os que vota rnm 
nominalmentf! , na se:;são de hontem. em favor 
do imposto addicional úc 5 "/o, declaro que não 
me achava presente ne:':sa occasião, e que. si 
estivesse presente, teria. vota!lo contra.- Dr. 
A iltonio C undido da Cunha Leitli•J . 

Declaro que si es tivesse pres J? nte quando S ·} 

votou o n.rt. 2o do projecto sobre o est-aào servil 
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tet"ia voiado 9. favor dos §§ 2o e 3 · do mesmo 
. artigo. 

P<l.ÇO da Camara, 23 de Júlho de 1885.
Thorna; Pompeu,·. 

Declaramos ue 5Í estivessemos resentes 
na sessao e . ontem vot:l riamos contra. o sub
stitutivo do governo, na parte relativa ao im
posto de 5 ufo e respectiva applica~.ão. : 

5~la das sessoes, 23 de Julho de 188;).- c
zerra Cava f canti.-!lf o1·eira Brand~o. 

O Sr. Affonso Celso . .:runior 
(fo $Ccr~tal·io,pm·a uma explicaçi~o pcssoal):
Sr. presidente, é r e~ ra comesinh:t da jurispru
dencia parlamentf\r que os loga•·es da. mesa 
constituem c:ngos de c oh :fiança ministerial 
(apoir1do~)~ importando a su~ occupa~~ão ac
côrdo complet':.', harmonia de vistas e solid_arie-

no pod~r. 
Assim o tenho sempre ·~nteu·lido e praticado 

no desempenho do meu cargo de 1° secretario, 
pres an o :lO gov•)rno o:; sernços compath·ei;; 
com as minh:~ s forças, com a lealdade e :~ d.edi· 
cação de que podem dar testemunho a Camara, 

i ~ . • . . 

. ' . 
neir:1. ac:1.to, ~. acima. de tudo, a minh;t pl'opri:l. 
consci~ncia. 

A Camara., porém, fui testemun.ha de que 
hontem em um::t questão reputada d~~ confiança 
pelo roinisterio, fui coagido a votar contra, em 
virtu,le das minhas declarações anteriores, <l:J. 
posição assllmida nesta casa relativamente ao 
prol.Jl~ma do elemento s·~rvil, e á luz das insi)i
raç ões do meu patriotismo. 

bidade política vir depôr, como o fa~o, a minha 
exoneração do ca:-~o que occupo (;nttito be;;i) 
perante a generosa maioria ClUe se dirrnou 
e eger-!ne . 

.Antes porém de retirar-me da mesa, Sr. pre
sidente, sej:t o meu ultimo act~ como secre
tari0 um voto de agradecimento a V. Ex. o aos 
seus dignos companheiros pela con~icieração 
que sempre tributaram-rue.e um roto de louvor 
aos empregaélos da secret:rio. a cujo zelo inex
cedi\·el e a cuja cap:tcida.de devo o haver po.lido 
desempenhar sati~factoriamente, {nutro a v:>l
leidade de suppol·o) a minh:\ ditncil missão. 
(J[ tâto beiil.) 

Subml?ttido a YOtos o pedido d'J Sr. 1" sccre
tarió, é : ceita a exoneração pedida. 

O Sr. ~.Iar tim Frn.ncisco (j jai"(! 

Hm.a í·eclt!'lít"Ç{i(•):- Sr. presidente, t·: rminei 
hon~em o meu .(iscurso r.:lati' m " 
Dl''fl.çào do consul de Bnltimor0, citando pala
vras do mini..:tro ?llolé, quando accusado ds 
aulicismo. 

~Iolé, como era logico.: declat·ou que Tacito 
:';e refer-ia, não· aos aulicos, mas aos ambi
cioso;;. 

Por- um equivoco, foi attribuido no meu dis
curso a idéa contraria a esse ministro francez:. 

P~rcebe-se facilmente o equivoco; porque 
nas ultimas palavras do discurso se consigna 
a idé:t de que Tacito se devia refer;r aos am
biciosos e não aos adicos, attribuindo, porém, 

a r~ petição da. phrase a Guisot, :então em oppo-
~~- . . 

Assim peço :i. redacção da folha que publica 
(:s deb:ltes t!est:l. cas:'l, que faça em suas (;0-
lumn:;s a deyida modificação, isto ó, que rcs-. . 

que se referia :•os :lmbiciosos e não aos aulicos. 
Por esta. razão é que subi á tribuna, pedindo 
a V. Ex. se sil·v!l. mandar ublicar a. rectifi-
caçao que vou e r , e): 

<.< No meu discurso proferido na sessão de 
hontem se me attribuc na publicação do ,'ornal 
O fficiat ter nffirmado que o ministro Mole a.p
plic:ira :~os ambicioso;; a phra.se de Tacito 
omnia ~er"iliter JWO dominatio;tt;: e que Guisot 
lhe replicál."a attr-ibuindo a intenção do auto1· 
em rclayão aos :lUlicos ; é justame11te o centra.· 
rio. 

S. R. eru2:3 lle Jul).o de 1885.- ·1lfal·tin~ 

O Sr. ~.J:ac-Do~ell pediu a. palavra. 
ara mandar á mesa um roiecto sobre ma leria 

que reputa urgente, so lCltando do Sr. presi•len
te a sua valios:J. inter\·enç~o p::tra. que :1. cnmmis
são comp~ten-te, qna.nto antes~ ~7obre o mrsmo 

· . ·, . · afitn du s·~r dada a m:xtet•ia; 
para a ordem do dia. O proje.;to é o seguinte. 
(LG.) . 
· Reitr?ra ao Sr. presidente o pedido que já. 
havia feito 1)ara que interponha a sua. valiosa 
inten·enção, afim de que a commis;::ão quanto 
antes de o ~eu pare..:er e entre n:t ordem do dia 
esta materia., por sua natureza urgenlissima . 

O SR. PnEsiDE::->TE:-0 pedido do nobre depu
tado serã satisfci to . 

. O prqj ecto v-ai ser remettido á cornmissão de 
assembléas provinciaes. 

E' P ã~o-------
de assemblé .... s provinciacs o seguinte 

PROJECTO 

N. 4:3-1885 

Rc'Voga ((lei p;·ooi;lcial do .. tma:;onas qtte fixct 
us desprJ:;a:-: c o1·ça a rcceitn da pi·ovincia, 
que esl(lbelece ililposto <liffci·ente .~obre ÚtJi·

raclw cxpo;-tw.la di1·cctamente ou 1JI.Yt iate;·
M.cdio da. pro c i il ci•t do Para. . 
Considern.ndo q •:e !\ Assomblén. Legislativ:-~. 

Provincial do Am:·•zonas em su:~. ultima. lei do 
or•..:amento reduziu a 5°/., o imposto de export:l.
çilo sobre a bon·a·· ha, que ~:1 h ir direct.amente 
para os paizes e~trangeiros o a 10 c:/o o que in-. ; . .. 
capital do Pa.rà para os referidos mercados 
consumidorl?s ; 

Consit:!erando que este producto natural, 
donde resultam q uasi dous terços da. r enda pu
l>lica de uma e outra provincia, é tributado 
na do Pará com 13 °/0 ad val o1·em, como o era 
tambem no .1ma7.onas ; 

Conside1·ando que a differença. de frete entre 
a borracha exportada dir~ctamente e :t que o é 
por intermedk• do Pará, quando pudesse servir 
de fundamento áqu~>lla medida, não justificaria 
razoavelmente uma reducção maior de i ofo; 
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Considerando, por conseguinte, que o aeto 
da Assembléa Provincial do Amazonas, por um 
mal entendido espirlto d~ brusca emancipação 
da mesma província. do commarcio do Pará, o 
que só deveria ser consequencia natural da. 

1 .i . ~ 

que o fôr por intermedio do Pará, sendo nulla 
e ficandoJ portanto, de nenhum eff.Jito esta dis-
posição. . 

Art. 2. o R~vogam-se as dispcsi~~ões em. con
trario . 

o.-
evolução do tempo, importa grave prejuizo 
aoa direitos da provincia do Pará, que, como 
aquella, tem estado sempre no go :o da attri- O Sr. o~rnei:ro da Rocha:-

~çao e g"ts ::1r so re aes 1mpostos, não r. prest ente, ven o á tribuna respondet" ao 
obstante a. ir.nproc·3dente impugnação do finado nobr.~ deputado pelo 8° districto de minha pro
Marquez de Olinda, no con;;;elho de Estado em vincia, e la.m~nto profundam-)nte niio ver S. E~. 
i85~) a proposito da questão do::; herva':ls pu!>li- nest~ recinto. 
cos no Rio Granie do Sul. Porquanto: Si não fossem tão severas as accus~ções <lue· 
' 1. o O acto da. Assembléa do Amazon:~s r.~- S. Es:. f.Jrmulou e em t~•·mos tão asp~t·oe, cu 
duzindo . desigualmente o impo,;to eol>re o mes - .não. occupa.ria a-tr:bun~ nesta O:!casião, por11ne 
mo genero estabelecerá como conseq~tencia uma desejava def~nder-me encarando o nobr(! .~e
guerra de tarifa. entr.) a-, duas provinci-.ls putado. 
pela natural r.~pr·csalia, que ha d~ exercer~ Só posso explic~r o dist;~r.so_ do nobru <Í•.!J"l-
do Pará a5gra1tando os imposto 0 ~, . " . • Ime1ro, porque-o-: 10 
que expprta para consumo do Amazona.-;; e velho nã·) cança-; o nobre deputado h::. mtúto 
cre:lndo ;1uiçá outt·o3 de transito, etc., etc. ,o que não tem a menor relação commigo, íazcm 

ue do m tis a ais · · · · s q11e não o cor tejo ; seg11a l o, tWr-
-violação do acto addicional taxando-se com sub- que o nobre Jepubdo tem r Jcebido tanbs ~ezes 
terfugios Otl pr~ t-axtos mais ou menos h~b3is, a a ccusações semelhantes ás que tM dirigiu . que 
imp)rtação; deseja. te.r algu ·m com uem s3 homl.Jteie 

r ç ara o con ra an o azen o que s · •)US ac os que constttu1ram a \'\! ••• ua do 
pai:' te da borracha do Pará pas313 como do Aroa• nobre deputado foram, a. rescisão do cont:-acto 
zonas e até mesmo como tal seja expo~tad,l. pe!o para a construcção do quatro eng~nhos cen
pot·to de 1\lanáos, com m~lito maior prejuízo traes na provincia da. Bahia, e a. <llteração de 
ainda para aq u :~lla p:ovincia, conforme já tem uma .las clausula ~ do contt'J.cto com os em
acoutecid•) ~ervatis sen;andis a respeito da prezarias do pt·olongam·m to d<~. ~strada d·~ ferro 
que é pro:luzida em uma e outra ruargem do da Bahi 1 a S. Francisco . 
J:wary ; Quanto ao 1° ponto, devo d:z'3r ao nobre 

3. v TrarJ. isto como fat:ü conseq_uencia a depu ta lo que pratiquei nm acto no qual con
ruioa _de uma e outra ; provincía, n.mbas já sultei as convenicncias p :1b!icas. Os Srs. De-

" • "S • • • omp . o ivcram conl!e:;sao para 
imprudentemente tomadas por cont.ractos de construir oito engenhos centraes na JWOYincia 
emp~ezas e obt'.l.S publicas. alguma~ de lu:s:o da Bahia. Por decretos posteriores foi-lhes con
condemuavel e outras filhas desse pr n · .· 'do conAruir primeiramente qu~tro desses 
estradas de ferro e engenhos ce :1 tra.~s , do qual engenhos, e depois 0:.1 tros quatro. 
a primeira victiml tem silo o Estado ou antes Em -v-irtude desses_ novos decretcs;=:n;:~'lmp~-
o Thesouro Nacional, nhb. concessiona.ria. 1'\rincipiou a construcção 

Gmsider.1ndo, além disso, que a citada lei do de qua.ts·o engcmhns, sendo um em lgua.pe, d-::us 
Amazonas constra.ng0 o pr(•düctor a permut~r n:1. villa d" S. Franci:'>co e _um em Sa.nt•) An:.aro, 
sua borracha ná praça de l\I !Uios e o commer- deixando dG construir os c;l.uros quatros, pot·que 
ciante a ,. xportul-a. directam~nte para. o estran- o governo nssim lh~ f:tcultúra. A constrncção 
g.~iro, d.espucha ndo-a na. ~\lfandega. e Recebe~ dos · ~ngenhos, que constituem n primeira 
doria Provincial da m'!sma. cihü~ , o que tuJo seri" , esti adi·1ntada, conforme a~ infwmaçõcs 
entra nesse plano odioso de r-~5õtricção; e con~ que colhi e de algumas <J.IIC devem existir na 
segu intQment~ imp01·ta essa. lei em uma Jll'ohi- s ~crctMin. 
bição indiNct'" do comlllel·cio inter-provincial Autori1.n.nrlo o orç1mento, qu0 fin lon em Ju~ 
com o Pará, ferindo a g ar .• nti~\ constitucional nbo do 1\nno n.nt~ce lente , s. l'Cl!cisiio dos con
d<t libel"d,~de de industria que o não l)Ód·~ ser, trt\CIOs de cstrnd.~s d•) ferro e ongrmhos centraes, 
ainda t 1u.ando i,-so pareça de n .. ·côrdo com os in- quo :ünd:t não ~sti\'esscm em construc(;ão e 
teres;;es mon-ientanl)o' dos proprios prejudic 1- pudes:'>em ser adiado,;; , mandei, corno j.i disse 

_ _ _ _ .ud.oo~S-l:O>-I:UW(I-Ue~fll· ~~-------------1-\!flla vez a Camara., in~ima~'-f~eS!<-lr~)e~-.-----
E attnudendo emfim, á nrg en .:ia de uma me- ctiYas , e um::~. dll.s (file re 'POnder::tm :i. intimaçi:i . 

di da legislativa. geral que faça ce,;sar esta si- foi a d~ engenhos c :nt::-aes da B.lhia, no tocant9 
tuação anomab entre a.s duas provincias, as ao:;; não principiadns. 
quaes devem ser verda.:leiras irmãs e auxi- E~sa empreza di1·igin-me uma petição pro-
liar-~e mutuamente : pondo, não r escindir o contucto para a cons-

truc~lãO dos quatro engenhos. mas adial-:~. por 
A Asscmbléa G-:ral resolve : um prazo nunca menor de tres ~nnos, meJiante 
Art . 1.0 E' revogn.da a ultima. lei provin- o levantamento de3de logo de 10 °/o do capital 

cial do Amazon as que fhn. as despczas e orça 'dos mes mos quatro engenhos, cvrrendo sobre 
1il. receitJ. da província, na qual se estabelece o esta importancia osjuros de 6 1)/o, ficando livre 
imposto de 5 of" sobre borracha exportada di- ao governo exigir no :fim do prazo a conatruc
r ect;.lmcnte par a o estrangeiro e -10 °/0 so'Jre a ção na forma do·contrs;cto e si, findo este prazo, 
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o goV'erno não julgasse conveniente mandar 
construir os ditos engenhos, ficaria neste Cê:lS) 

a companhia no g-ozo da. garantia sobre os 
10 °/o que so pelia- p tra levantar, c caduca ~ 
ga:-antia e mais f:.t.vores ('Ollcedidos :Í. 2a. ;:;et·ie 
de en•>-en!1os. 

Respondi que não podia aceit:1r a proposta. 
p·tra o a.dinment•) : f o, porqu~ não me acha\~3. 
autoiiz c do para tant~ p~J·J :rt~amento.; 2°, pol"-

l !')-

cindir ~sso contracto, porque, quando o parla
mento deter-minasse 41.:.~ no\·o::; con~rJcto;; se 

. fizcss ~m, pode1·ia o Estado fazer ou trJs em mui· 
to lll<Jis vant:1.jo ~as condições, que só poderia 
rescin lir o contr:~.cto, e que, no;;l:l.s conliçõa", 
elia. me fizesse uma outra proposta. 

A empreza. ce.Jc,nd·) n.o meu p"dido, pro2oz 
alyrir mão da construcção do:: c1 ua.tt·o engenhos 
c~ntraes da. 2:1. :;eric, cujo prazo expira. no :-~nno 

approvasse o contracto. Inclui ta.mbem no 
contt·acto, que aj ustei,a clau:;ul:.~. de que os qu:t
tro engenhos em construcção deveriam estar 
promjltv;:; e f. mccion:.~.ndo dentro do prazo proro
gado e, si porventura:~ .findo este prazo, ~'SSe~ 
c uaLr :- • 
cionando, a comrnnhia perderia a. garantia de 
juros sobre o capiLal primitivo assim coa1o sobre 
o accresdmo. 

, r an o, • • x., r. pr-031 en e, que~ 

l'!'Scindindo o contracto para con."trucção dos 
quat1·o engenhos ceatraes, fil-o nas melhores 
condições e garantindo perf~itamento o Esta
do; consegui livr~r o Estatlo d:~. gar:mtia Jc 6 'J/ 0 

sobre 2.800 contos, apenas pagando 16 contos 
pot anno, ou 10 °/o sobre 2.080 contos, e me 
parece que a-:sim ajustei uma magnifica tr~ns 
acção. 

E_ depois, Sr. prcsident~, air:~a tenho outro 

pr~judiquei o Estad,J, c ó quo não se póde de1 
xa1· dt3 reconhecer que, uma vez funccion:m-1;. 
esse:; eno-enhos centraes a '"::tr - · 
minai. Quem conh:!ce o v.: lle do Igunpe, to;l<) o 
t~rritorio da Yíllu. d.:> S. Francisco e o Je s~nLo 
A.muro, n~o- póJe deixs.r ll~ acre:litat• que, um:~. 

~eu os, o governo 
nã\1 pre :;t,~ ri a garantb que concedeu. 

E verdade, Sr. pt·e~id•mte, que este a:·gu. 
meu to se t~m r e pro luzido em relação a outras 
co ucessões. ~I:Ls, nos, filhos da. Bahia, q u ' co· 
nhecomos as zon::s onJe se estão con1Struinda 
esoes engenhos~ podemos affi:-mar que a g·aran
ti:l será nomin.n.L No'st:ts ~onas não se ir-ão l·~
vant 1r estabdeciruerltos p:1ra mandarem suas 
(~annas ao> eng.mh'Js centraes; ha actualmente 

------A---Q-rr---;~Tm"~rlrn~:rro:-ro=-'l'i'""'~-;;-;-~:;;c;+lftttt.*re'!l0gê-t'liWs---êo-tt\'·::mie .lteme nt•) fab; icadus, -.. ~ · IRA:- c.sses U.J:.lS 8S 
et•am. depend-3nte!: da appt•ova~ão do corpo le- c umll. Yez C·JU<>tmirlos os eng.-.:nhos centr:H!S 
gil)la.thro. os rendim -:1ntos de;; te:; serão certos o a garantia 

não seri cír ··ti\·~ -
'-O li.\.:- areceu- me, 

Sr. presidente, que o qnG p~.:lia a comp:mhia Si eu tinha a convicção de que a garauti:J. 
er.1. pouco em tt·oc:l. do que cu delh tambem seria pUL·amentc nominal, me parec~ que. ele
exig-ia, isto é, cu conce li á comp:Lnhia ele'\"ar Y!!.ndo o capit::~l gnrantido a mais 280 conto.:;, 
o capital (los qu~üro en~enho·; em construcçno 0 fiz uma. opera~ão auito vantajosa ao Estado. 
qual é de 2.800:000$')00, a 3.080:00\l.~OJO; O Sr... A;-.;or..Aul': FrGt:EmA:-.A lei que :luto
abrindo mão ella da con~cssão, que esta.va em riz.ou a. resci~ão ó quo fez bom negocio para o 
vigor, de 6 ·•f,. ~obre 2.8úO:OOOSuOO. Eu, por- p:uz. 
ta.nto, augm~ntM';\ por um Indo a responsnbili- 0 Sr... CAn:\Emo D.\ RocnA: _ Vabndo-me 
da-ic d' r;sta !o apenas com a gara.nli{l. ele (i 0 /o 
sobr,! 2SO:OOO.?Ui}t), isto ó. m 1is tG:sno ~OOO n.:Í- da autorir.ação flest:\ lei, re.~cindi o contracto, 
nu;te .;, alli,•iando-a.,porc•m, rle 168:000.~00l) an- nas c.~oudiçõt; ;; que a ;•ont"i. 
nulCS c.;u ô 0 / •• ~obre 2. SOO:OOo:o:;íJOO. o Sn. A:-:DR.I.DE Frt~UEllU : - Podb ter 

o Sn. B.1.n:\o DE Gu.\ut:- A caduci .!a.d•) li- feit•) nv·lhor neg-ocio. 
vr:~.,·a V. E:t. desse -acrillcio. O Sn. CArt:\EIItO 0.1. RocuA : - • Póde bem 

O Sn c, .... ,.,,T.I10 D Ro'"' • N-o c· ' • s·~r; mas, emquanto não me pro\~arcrn o con-
.... ' ···' . • ,\ • ... 11.-\.- li sdl~ a ca- . cns t d . d lh 

duca a e 1nee•são; nem e nobro deputado, nGm ' Lr.trto P 0 e_r p~ocnra 0 cn':lpr1ro me Ol' 
0 iutcrpellau te pó1) pro,·ar is:-:o. Corria. ai ndn 0 i luütlo t :.~.ulol'lza\~ao, •! ttc mo fo1 dada pelo par-
prat.o par.l a. con~trucçito dos •JUat~o ~n~enhos I amor>.g o. _ s. 'd d - -1 
da 2a. .::erie.e eu não podia rescinrlir o c ~ t to -' P ·nto, 1" · pr•}SI. en~e, a, a !c~tsar;ao '·o 
som indemuiz!lr. on.ra.c n?br~ de~utado pGlo 8° d1stncto an mtUha pro-

. . . YlOcta fo1 a altel'açã.o de uma das clausulas do 
~ Sr ~ pres1dente.c.}mo a g-arantta_ de .. )uros sobre contracto p;;.~.:t. o pi'O~ong~mento úrt estrada C. e 

o:. quatro engenho;; em construcr;.ao Ja se achava ferr-o d:1 Rahta a S. Frane1sco. 
no ~rçam.ento com a vi!rb_a determina.1a, eu não O nobre depu La. io prmcipiou a accusação di
po:ha. elevar ~ssa quantta s<:m que ? p::rla- zendo que eu, acl\'Ogado dessa empreza, tinha, 
mento d :Jtermmasse, e por 1sso constgne1 no como ministro da agricultura, procura.:lo bene
co_ntracto que o l evantamento dessa garantia ficial-a. S1·. tll'esidente, nunca fui advogado de 
nao ;:;e fizesse logo, mas quando o parlamentJ empreza ou companhia alguma, · nem o sou ; 
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vivemlc) d:~ n. i\'o<~icia c sô ·leUa~ estab ·ieci-u:i: 
na. minl:a p:·, JVin :~ia n. ahi exerço a r)ro!i.;;são do 
illl)do p0:- ·1ne todos :•o.:l-?.m dat· testemunho. · 

O Sn .. Z,ur.\ :-1\lui lo honroso. 

ú Sn. CAn.Nr::rno D.\ fbcnA.:-E' vcrdad·~ q 11e 
sta, ·u .• ~ ~. • ~ lY' ... • ... - ~... "' . • 

quan.-lo tinha neee,s!dade d.e lavrar contra.ct')S 
cJrn ~·_tu-empreiteiros ou q_uon.lo tiub.<1 duvida 
sob1·•1 poatos de di r·úto . ::, 

anca, porem, 1ve contra ·to ; e pat·a rno;;
trat· que apenas exe;cia. uwa advocacia muito 
hou~sta. qual a qne tenho r~xercido ~~té hoj' 
rap.?itulos) , direi qne n -1 primeiro annn r~ rn ·:UC: 

dei os tUeus con:>elhos a C:S'>a. companhia, J·e
Ci!bi rlella. apenao:; 30il$ ; IH> ;;:e~undo ;,()()_.:.;, e no 
terceiro. que f1)i o ann:) de 1.882,a m~sma. quan-

__ !i_:l_._~:mdo cpe d~ 18S3 panl. çá natl"- mais re-
. cebi. ..,,, · 

O Sn. · Z.Hu: - _Neste;; :ts::;u;n Hos o 
deputadJ não precisa. defdnd'cr-:>;e. · 

o SR. CAB~EtnO DA RocHA : - .H. se v e que 
urft advo•7 ado oue recebe de utna c · h'll. 
tem um contt·acl.o de cet·ca de 14.00.J:0 .JO$ a 
quantia. de 500.~ annuat•s, não pôde set· ::ccu!. 
s.1do de esP.rcer. udvocn.ci:<. a.dministl'ativ<::. c de 

, . , ~i o qua quer cvusa em 
beneficio d·'i. wesma companhia., sóment·~ mo
vido por intuitos inconfes;; tveis. D::.~afio a que 
qua.lq11er me conteste. ~ucm ·me cenhece sabe 
como procedo t~1u todos os a c to;; da mi r1ha. vid.l, 
quer particulut·, quer publica. (Apoiados.) 

·Não tenh-o ~ido accusarlo de ir-. per;;.nte pt·e
:<idcntes da minh:~ pan:ialida.!e poli ti c :i ageu
ciar a con;;essào de córtes de ·· a1adeil-:lS ; não 
Lenho sido tambern a~!c t :sado de. come ~~dvo•.,.;ldo 
1r perante a.- a.ssew ''a provincial . }Jatt·ocinar 
interes•es de co!llpanhin.s, da c11jo empt'•:!zario 
f os~ <J ad vog:; do e .<\ migo . . 

H. RESrD:::NTE :-V. Ex. pet·nlittq que 
lhe poudcre que se acham esgotados os :3/4 ue 

g-eit;do_. a~ dieutêllas dn companhias e sotie- . 
dad,!s. que · me têm siJo ofi'erecidãs. 

O -S::.. ZA:-.u.· :- - Não preci~:·. ; p erde o seu 
te!Up:J em d ·fender-se neso.e assumpto. 

o Sn .. C.u:xÉiito DA Roc~u:-1\Ias, s,·. pre-
si·l at" - - , · · · · · 
pat·a a opinião publica, appollo espe~ialmente · 
pari:l a rn_inha pt·ovincia e para os nobres depu
ta.do:; r1 ue sentam-se na. bancada. adversat•ia ; ~ 
e es 1 ra~1 quem 'l nos ous lemrazão, s1 eu 
OU 0 00Ul'e dap ~I t<tJO, 11 Ue tãO ÍlUflL'Udcnte~nenle 
accusuu-rne. 

l~n trando n~t. an;·~lyiSe do acto que pratiquei. 
vou hi,;Lot·ial-o e e>.:;olic.,.l-o. 

-1-:m. l88:3,s' .. Hldo miuistr·o da. àgJ·icultura o E~m, 
St·. Se11f1dor A vila, notai oem, a . prett:nção não 
pa·i uci piou na mi n h: L a Jmini::;tração, os ·- em
pt·esitt•ius do prollln~~~mento da e::traàa. ele ferro 
da. lhhia a. S. F1·ancisco for::.m accusados de 

pt·~n hudo inutil:nent ·• ~m ieLlS coft·cs g-1·:mdes 
qul'J.ntias, · que~ lhes deviam ser restituid:-. s p..:.ra 
_s;; rem emjll.'ug<~J.a:; nos me.5JUOS trabatho5. 

O Sn. B.utÃo DE q:L-\.HY: -Não s: bia.m que 
e1·•:.. cla11:o:;ula elo seu contt':1.cto? nã:> contl'~~
ctararu 1 

O ~a. C.-~..nxEmo DA lbcn.-\.: -Direi á 
V. Ex. 

O Sa. BAa:\.o DE GüAH\": -Serà diffi.dl jus
tifk:u·. 

O SP •. CARNEIRO n,~ RocH.\.:-V. Ex. ouvirá 

O nobre senador Av-i.l.~ouviu a. c,;;ses omprei
teit·os, ouviu ao wesmo ten .. po ao·ong-euhr~iro 
em chef':l e, como t•e;;;ult .do des>:a.s conft!renci:J.s 
e o ex:1.11!0 qu~ tez ' ;~ (t'IC:ttii.o, consentiu que 
aquelle::>, o:u \'IM de ._ 90:000 . .:., que Linham em 
cauç:io, e cln dc>s~onto de l(l 0 / " ' quo o thesouro 

_ fa~i:l. em to .los os atte.:tn.rlos. dr.3[FJsiLasioru de 
O SR. CArbmmo DA Roc1-1A :~Sinto. Sr-. pt·e- UlllltYel a. t)Ullllli:t do 2;JIJ:OOO.':'i om ,, polic<.:s do. 

sidelltO, não púdtH' sa.tisf:izer a oLsei·va~:ão d·\ divida lJ ~lblicu. Ne:;.:e scntiJo exp~Jtiiram-~0 a~ 
V. Ex.' pulo que submei-to ü. Camar<.~. ua:l pe- 9t·den.,; ao rite.:mtro e Oi! om;~rl!:t.:u·ios dep::lsi

. didu de urgencia. até que t~rmine o U!OU dis· ta.I·am 0~ 20U:ü0:.J~, a11.!m Jo.; ~O:OilU$ que lei. 

hora . · 

CUI'SO • OXÍ::Ititull. 
O Sn.. FRANCI5CO SonnÉ :-Apoiadú. Su.i e.,~'J nob;·o miniitl'o da pastll, n:s•ume-n. o 
O Sn. PRESitm~TE :-E' prcdso mat•cat• 0 :act.ual wini:'!tt·o~». jusLiç1:1, o Sr. t~Otlselheiro 

temp_o du. urgencia. Atl'onso Pauua, ~o uut.•nda di\'L'r~u.ménl•! de 
~du untec•)ssol'~ e lll;illlJ lileguir 11 regimen nn-

0 Sa-. CAn~gmo DA RocH.\ :-Tant::~ quanto .t•wio1·• -
ua~te p:l.t':l. concluir. A cornp :nhia. vê-so no:sta occasi:Io em pciores 

O Sn. PnESIDE~TE :-Na fónua. do 1'egl-. ~on: lil{ões do '1'10 com o regiruen (\o contracto. 
menlu é Jrcci:so clctcrmillar. Ol' ua.nto cat~~ est:LIJel i· a · .:- ' ( · · 

0 Sn. 0.\U:-\EHlO D.\ Roélu. :-Vinle minulos. c o des.:onto de 10 "/o d•ts quantia"> a t·eceber: 
e :t c~ompanhil:l. além .P.c;~,~ Üo::;conto e caução 

O Sà. PaEsto:;~~Tt~:- Bem. 1 I; go:OO:>::;. tinha enlt•ado ~ou1 a. nova caução 
-(Consult1da s. C:unani, conce le :1. ut•gencia .•l · 20?:0)0.~. paru satísf:t;. ·· :.s ?1·deus Jo Sl'. co·n-

pedi,h pcl•J St•. CarneiJ'O da Rocha.) :s..:!he11·o Avtb. ; de mtdo q ·!e tmhn. no Th~sou•·o 

O SR. PRES!DEXT.~:::- O nobre depnta.io póde 
continuat· . 

O SR. C.ulNEIRO D,\ Romu : ·-Sr. pN<:iden te, 
.ú eu quizes::;e 1l0sfin.r a minha vida de- a ivo· 
gado, eu indicada. as divers;J..::; q•testões, qu,~ se 
podem considcL·ar administt·ativas, qu~ hei t·e-

v. IU.-11 

~'JIJ:U00.7~ ·:rl caução, afôra -l.S qul.l.ntb.s desc.:\.ul • 
·· :i la~. 

i•'P:r. ·· :.atü· Í:'ito ao nobre ~~inist1·o. O nobi·e 
,_,; nist·- :_ '1.. teve ot:c:as:ão d~· t•c ~oi ver. Sai do 
mini~l.;; 1\ entL'_O eu p :-11'>1. <t {-l·'l.;sta. 

Estu (j" ~stão é trazida nc. _pé em que se 
achi:l\':1 u.t} r.ueu conhecimento. ·c:xamin::tndo-lS 
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. d~pois .. 10 \i-m d~tido :c calculo, -!·_~ iiifor!Uações, . uma ;-t~l respons 1uilidade, parece-mo I'}UO O 

: que cnt.~n,li _colher_e de um c~'i. lo apurndí:,: deposito dr; :20U:0JO:;i garante perfeitamente 
· verific;,u..ii. que .. o theaout'J . nada. pt. l~tia - cum- o Estado~ (Apoiados.)- .. _ 
JJMit~.> ~ :.tS or-dens do S1·. cons?~ .<~LI"O A•.;ila; Vi po: es~a occ·~.sião c1ue n·o conlraeto do 
e então ordenei que em vez d:a. câ~:_;~·.· de 90 tjOU.-) s·:. G:Lbricl na importane.ia dl3 20.00J:OOO$. 
e do de:;conto de 10 °/(1 se fizesse 1m depCl~ito se cst:.tbeleccu uma. caução in.alteravel de 

-~. 4 : • l. I • :':":: .-~.,· ' 

fica.ndo. assim o Estado pcrfcdc:mr~~ta -t:taran.: ~ O~·a, ~i pa;a um conlracto ,Je 20.000:000$ se 
tido. e"-tabele:.:et1 a caução de 500:00G$, pareee-me 

Mas não íicou nisto. No coutl'aeto . no man- ue e.~ta.bclecer a. de 200:000 . .::; .1ra um do tr-e:; a 
dei lavrar detot·minei quo os j•;ro:S ôes:ms apo- . quatro lllil contos não o fa_zer um favor, mas 
lices ficariam bmbem presos pv.t·a. alguma m~tlta. I poto ~.ontt·ario proceder com ·toda. a severilade. 
em q~e a. compa.n~1ia por ventt:r<l inwrrcssc. e (.-1pfJf.ad.os . ) · 
além di8so que o governo apczn.r do tC!' a. c:. uc;:to Si niio houve um decreto alteran.lo o con
de 200:000.) em apúEces c mais GS 1'2:0GO~ de lt•acto, foi porqno o allet·tu.lo n:'to foi approvado 
juros durante o anno, n ;io est:wa inhibicio de por decreto, c sabe V. Ex. que ~og-un :o os pt·in
cobrar qualquer multa, em que ell~t incorr.:sse, cipios do direito a;; _cousa~ ~e desfazem do 
de quantias qu~ a companhia ti·.-e.-;:;e a r.;\!eb~r mesmo m.o :o po1· r1ue se f:tzem; O contt·acto foi 
dos cofres-publicos. l:wr.•do Gm um li\r1·o proprio na secretat·ia, a 

J:i. ve v. Ex., Sr. pt·es1d~nt0 •. que eu :1cau- 'alter~tção r~IÍ feita no mc::mo livro c com as 
e e1, com a a sever-1 ·a. e, 0s Hl.t>::r . ssos o mes:n::s arma tua es., 

the.;ouro. (.'lpoiado.~). Explicados, ::ssim, os dous a~tos que o nobre 
Aindá mais· pela clau:mb 5'~ do contrado o d_eputado ot:sa.:!amé .. il~e :-:malys;oa, querendo con-

b o o' 1'-' 

depositadas logo que as não enu·egasse no pntzo 
marcado pelo mesmo contt·a·::.to, o que dà\'a lo
"'ar ::1. ue o "'overno fosso seu) ''l . o oiJl'i ·~:,do a 
pagar esse juro, por iss) q: :e us euL r l'gas nunca 
se faziam em temp ::~ , to.nto Dssim·c1uo j á a com
panhia tinha fúto uma. r -.~cla:n:tl:âo t.l ·~ 2G:OOO.~ 
que ao tempo em que se fez :1. :dt·~ração c:o c.oa
tracto elev~wa·se a J O:U00$000. · · 

P vis bem, fi:>::ln ~o n cau \ilO lle 200:000.~ c 
rr:ais os s~us juros e cstab~l :c:•nclo outr.:s cl~u
sulas · exigi não só que :'1. comp:tnh!a :.b:·ísse 
mio da reclama·~:to d 1 :lO: uOO ~' c conse.zui 
ainda mais, ou ant()S iiitpu i -lh0 <a ; es~a clau-
su ~ ::>:. o contracto que obl'igava o governo n. 
pagar juros pela môra. tla cntt·e;a das qua ntia-: 
retidas pa~a. pagaiuentJ f~sse revog:ld:l . (Jf;tt!to 

"!) ( -

que estabelecia juros tlr~ tj 1'/o p:l 1·a o caso de 
àemora além de 30 dia.s dos p::tgament(s de 
obr-a.'> feitas; de nE•do qu,) hoje o l~,;;tll do Lem 
urna g :1rantb de 21;0 :000.~ em apoliccs com o~ 
ju~os ~espccti\·os, c o ~gio q ue cllas d~_rcm, 
alem d1sso fica com o <.ht•et to de cob:·a:- q'lal
quer multa em que a companhia inco:-ra das 
cpt:1ntia'3 quo porvont11ra cll : tenha diroiba. 
rcc~ber-, não sendo o Es t:lllu oln·igatlo a p:tg:~ t• 
rnai.s juros p ·:b demora n:. s pagamentos que 
ti,·erdc fa.zer . . ~ 

PorL1nto, \'ê V. Ex., Sr. prosi lf} nto. quo n!'io 
fiz um f:wor :i <~omp:mhia. (ill:ir.it os a1JIJ irulos.) 

O ~n.. J! ~l:.\ :li.\.1' : - Foi ntó r igot·o;;o com a 
sua conslltumtc. 

• ~ " • • f. 

o ,que clla pedia fvi concelido, n:"io o foi senão 
depois que 1.r1andei 13~:un.inar severamente c1ual 
a rcsponsabili~acle que a companhia podia ter 
para o futuro e tomadas todas o.s cau tela..;; e ga
rantias para o Estado. 

Sabe V. Ex . que o contracto com estn com
panhia é de cerca de 13 a 1-1 mil contos ; ma.<! 
as obms exe~utad:~ s a ndam em mais t~e tres 
quartas p~r.tes dessa qua nti:,, d e modo rrue a 
r esponsabilidade futura dl'l. comllauhia. serã 
talvez de trea ou quatro mil contos. Or~, por 

- .. , 
vou concluit· pedindo apenas a. S . Ex. que s>jn. 
lllais cnutelo· o qu•udu qui ler aggredü· qual
c uet· lle seus çolle~:1s . :1 Jartes. · 

Não é preciso prescr-u ta r os sentimentos rl0 
no~re deuutado, basta ler o seu discurso. uasta 
corlhei!Ol'. o sou ea.t·aclo•·, :\ s .. a ot·g::mizaç;io, 
basta s••het· como elle tr~•t tos S'~ Us ad\'e1·sarios 
políticos pa1·a se compt·ehende;· ouo o intuito 
üo nobt·e deputado foi magom· o hu~niUe ora.:\o1·, 
qne occapa a attenção da Camar.t. 

O SR. ZA:II.\. : - Vei u uuscm· lii e sahin 
t :) ~qu:ado. 

R. 5-
posta .. 

O Sn. CAm>J~:mo n:. Rocn.\ :-Não re.ccw a 
r cspos a , e an o quo am·:ntct quo o · no ro 
depatado não esli\'cssc pres~n te. E'.l, pot• consi· 
cleração n enhum!!. dcixarh do \'it• hoje á tl'i
bun:t r·espondet· n S. Ex. Niío o fiz hontom 
porftUO p•·ecisava Lt·ar.pt• tlocmuentos que sgor:t 
oír.:rc~o á 111esa }l:\r:i' scrern publicados com o 
meu di >;c urso. Si não fóra isso eu teria hontcm 
inconLinenta respond:clo no n obt·o deputndo. 
Neste terreno n:ro cedo nmn linha. n ninguem 
ralJ:iiwlus ); fLll:l.ll<h n:io pudor fallar n~sim nqui 
on Pm qualqnct· p:tt·Le, deix:u·d n vida puulies, 
pnrr1ue, como indi,•iduo. tenho :1. zoltH' a minha. 
repn taçiio, q 110 nl'ío é meu patrimonio, mas da 
tr· ·s filhos quo educo ; c como homem po'itico, 
represemo tllll distr:ctn. c não seria digno 
dclla si 1-lOl'\'t~ntum dcixn~sc pas;:~r som uma 
res 'IOsl:t cncr n-i('a a.ccnsu .ões da ordem das . ua 
me dirtg-iu o noLrc deputado pela Bahia . 
( :l]lOiados ; mui trJ bem , m.uito úem..)-

Cópi::t . - Aos qua tro dias do mo~ - de De
r.emb:.-o de mil oi tocentos e oitenta c qua t1·o, 
presentes na Secr~taria de Estado dos Negocies 
da ag ricultura, .commer-cio e obras publicas, 
S . Ex . o ·St· . conselheit·o Antonio Carneiro da 
Rocha, ministro e secretario de E-- tado dos neg-o
cios d~ mesma repar tição, por pal'te do Governo 
Imperial e o b:•chal'el Manoellgnacio Gonzaga e 
Josá Marcelli.no Pcrei!'a de Mora.es, por si e 
como procurador de seus associados; o enge-
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. . 
Sessüo eni 23. - d~ Jullio de 1885 

:nhe1ro Raphae1 Ar~hanj" G:tlYão~ jJ5éAugri:-:to 
d~ Ar:1.ujo, empreiteil"os dJ. constrücçí'ió do Jeito" 
e o;>l"as d.\~r·to do prolonga.r.l:lento ·-da E-;tradà·de 
Ferro da B.~hia, de Alagomhas :l Villa Nova da 
Rainh:1~ nos termos do contr;lcto :::c~Iebraio a D 
de .Marçodc 1876, de:::brou S. Ex. o Sr. mi-. - . 

ia. 

A caução d~ ~JO:OOCl~003, de que trata a chni-
'Ja. • • 

constüuida em duzr·ntas apolices d~ divida pu-" 
blica, do valor norriinal de 1:000.~000 ca~la uma, 

ue os em reiteiros têm actualrnente d • osi:.. 
ta M no Thesouro Nacional, em virtude do des
pacho eles te .Lllinistm·io, de 1 de .!.li aio do 
ann.o p1·oximo passado e a-viso n. 885 de 21 

2:!. 

Cessarà., de~t::~. (ht.a em diante, a d,Jducçã.o de 
10 o/0 sobre os p1gamentos mensa0s qu0 fJre-n 
feitos aos m"smos empreitc·iro~. e de que traLt 
a clntsula a;a. do contracto ele 9 de :Março 
de 1876, inno'\"::do nes'a -pat·te pelo present) 
t~rmo. 

Sc1·ão rcstituidas aos referidos empt·eltCll'OS 
tod \~ c qua~s~1u ~r_sommas que, em Yil·t_ud3 da 

: ' l"\" l 11 

:sido d8scontad:ti5 no~ pag.•rncn tos mcn:;;aes c 
qne excederem da quantia de 2QO:OOO.~OOO de-
pos:tada em :1police3. · 

4.:1. 

O deposito da 200:000$?00 faito em up91ices 
oe qne tnt•l n clausnla Ja dest') accor,!o netO 
piJderd seJ·lcvatttarlnJ) 'il' 'l'·'·n.lq?.lei· tiLulo qw3 .. ~~.·.rr, .~em que as ob.,.r!s f.JUC tf:,n r!e sc1· cxe<:il
tados pelos enzpl·eilei1·os cf;trj:rm. compl.P-t.a-
1l1cílte cons l ruirlas c rl1: (i. nüi uam.mle l;cccú!
rlas pelo engenhei1·o cl~efe po;· parte do (;ocerno 
lmp~1·ial . c toclas a .~ contas J)l'OCe$sarlas e li
quidarüts. 

Si aos emprcitciJ·os fôr impo-;;b ·qualquet• 
mult·t po1· falta rh cumprimento d ~ seu c·.Jll
tract0 o não a. recolhn1·cm aos c•>f1·es publicos, 
dcntm d 1 pr:tzo d'J 15 .fias cb. iutimnção, •1110 

pa•:-t C<:iC fim lh•1 f"ó1· f·it.:•. fica liiJJ''' an f/t."l· 
v .. ~n!. :J ·liti/Hr{al· p : ·,Jcedt:1" ti surt coÚNt.nç•.t, l.'J'ii" 
IJ'In.fq•.WJ' dos s í;~fJ>~i1•.!r1s 1/l!;r/os: ou d~rl1.t; i ntlo 
a ÍJi i jliJi'la :zcia r;'(t. nu!ll ,L r/,: qurtfrpwr (puw lia 
que lenhrt fÜ :;,w-l!u:s JW!Jr1.., ou man(ltU!rlo s /.IS

tl.tí' 1l fJ ' lfl•t.mento ({() ...... ju.J·o ;: <.l~ts '200 (J]J dices, 
qur. C'l'?..~tiWt!m (I cauçr'trl p::noa;;/f~ntc,até com
t•l-"!ÜI.i· :\ 1mp!)l'{::iMÍ:t ti:\ llll\1til. 011 T!'l1llbs r1nc 

•• '.. . -· · <. 

ti v:er<!m' si·do impo;tas; · ,.ptt, ··fi ndlmmte, ser
_vinrio- :e' :simultailáJ,mÚ}-te~ rio.s ·a;ms meios 
acima de_claJ;ados. 

Os 

O Sr .• ]"oão Dantas I 1,ilho 
(pelo- orde;n) ped~ à Camar::~. e:s:oneração do 
cargo d-; secretario e aprove:ta a occasião para 
agradecer aos seus collega~ a distincção que 
lhe fizeram, elegendo-o para esse logar. . 

E' concec1icla. a excusa. 

O Sr. Leopoldo de _Bu.ihões 

O Sr. (Jandido de OliYeira, 
obtendo a pala\·ra. . para nr>gocio urg~nte, diz 
que, n::t qualidade de membro das commissões 
de mnrinlu. c gnet·ra. e assembtéH-. provinciaa~. 
é forç:tdo a JlCdit• ~í. C::tmar;t rrne Jhe exC! !Se 

deso;t~S C~t·gos. C isto pr•Jos ffi0SnlO.;,; mot.ivos 
allcgados pel0s scns colleg.ts. 

E' conc ' tlitla a cxcns:t. 

O §r. Cai:los ..:\..tl"onso obtendo a 
paJav1·a pan nogocio urgente. diz quo vem ro
~a.r ao Sr. pre~idente que s·• ~ign0 consnltnr n. 

:=; h 
com qae foi honrado de mombro da commi:;;são 
do comtitniçã'o e pode1·es. E neste sol~mnc 
momento f:1ltaria ~~..-~ mais s'1.gra.Jo .dos deveres 
si não mn.nifcstns~e.•::nmo mnni festa, a sna gra
tid;to c pr·ofun<fo rcconhccia10nlo ao goveri!o 
por fel-o .'lch ~do digno de o:cnp::tl' semelhau
t~~ C:1l";j0-

E" c:mcedi :a a ex·~us:t. 

OSr. Carneiro daRoch.a ob
Lcn<hl a p:-t lavra para negocio urg~nte. di-" que 
pr:1los ll10:':1nOS t11oth•os ni1resénl.:i lOS pelos illus-
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ü·es deputa-los qu"l o p1·ecede:-aJ:il, ped~ cxr.usa. -!· nefir·o·m~ ã notici:~. que, s~b otit.ulo-Escwt
do c.a.:-go de mernb:-o dl!S. commissõ:;S Je O~Ç::t- lltt!o rfip!fimtl./i,t_:o, d ·11 lliU JOrnal portuguez, e 
mento e d,, as<;embV•n,;; provmciacs p:~ra qoc a Lranserevcu a. Ga;e.ta de J.\'tAicia.'>, de H) do 
C<>.m::~ra se dig-nott clegel-o. CO!'I'Cnle. . • 

...... 1·d · Attribue aqnelle jorn:tl um _P'·'lce•:hmento por 1-.. concoc l :t a. CÃcusa. • . . 
t:1l modo culposo a.o n0-:8;) n~pre;;ent:tnte .)lmto 

. - -
palavra p:lra:negoclo m·gent"~ d1z que, ~o!id ,r·i.o 
como é com os s·>us aistinctos coUega;:~ ~ p~lu;; 
mesmos motivo;;, ode ao Sr. J'r~sidentc ne 
consult•) ~1. Cama1'a. sobre si lhe conce Je dis
pensa Jo cargo de triembro d!l. commi:-são de 
ea.mar:1s mun:~ip:.<.e:;. 

E' con~edida a. excusa.. 

O SR. Pn.ESIOEXT:r!:-Convido ao nobr:1 d ~
puta~to o Sr. Bezamat a vir oce11par, com!) snp
plcnte, o log-:tr <ie ~·~ sect·et:lri··, •.! ign:.il com·iu~ 

. dirijo aos nobres dcputado:5 ~rs. ..\t•.: njo Pin ~L;J 
e Vaz de niello. os fruae-.. na mes:lla qu Llid 1de. . - . 

O Sr. 1\Ioreir::). Brandão ( pr~;·a 
neg:Jcio u;·gcntd ):-Não estive preseut·~ na ~es-
~ão e 1ontem, e por li'"EO ·- n:io tomtn pn.no 11~1. 

votação uo artigo ~o do· pmj.1cto sobre o ·el··
~emo sen•il: Em conse(l uencia d_~:o;ta_ fa! ~;~ .• occ ,_ 

. ~ 
minh:a rlocl~~raçiE, ri~ \' : t-1, e por uir) -<>st:l.I' de 
accôrdo com o governo e com a maioria. d;'. c~~
mara nesta 'luesL:To, ~e~uindo o exempL1 rr:;e 
ac:1br .. m de dar al;nns de meus illustt·('s ~.·oi- , 
le.~a'3:, FCç:o Jisp··n~a do logm •1ue occ'lf'O na 
ccmmis~ão de contas. 

C: n;;ultlda a cao;·1. é con ·~ e,rd:1. a ,;rsponsa.. . -
PRDIEHL\. PARTE D/1. OHDE~I DO ' DlA 

Votação do pareeet· u. 16D-l8S5 (h eleiçuo 
dq f o dist-ricto Jo Pat·à. 

dusões é pl'OChmado dop .lt:tdo o Sr. 
c~mtão. . 

o s:~. L'ZTTÃO DA Cü::\HA (jida 01':1C!ii) pe!de 
qac_sej:t couvidndo o cbput::ulo ro~:mhecido para 
prest!l.r jnr.tJtlCnto Q t ima1· a~sento. 

E' admittirio o Sr. Fcrreii'a C~ntão eorn as 
formalidad~s do estyllo, p:·esta j'H'ttmento r; tüm~ 
assento. 

vRI."TF.::>;C:.\. DH íj-1 p:-; H •11A ('0:\GED!D.\. AO !:P.· .-\ C 

ClOLl Fru::-.;.;o 

O Sr. Ac~eioll Prt~IHH).~- Su
bindo ü. iribuna. :)1•. pt·esidcntc, vt.:nho c•Jm
prir o tlcv.•I' indeclinnvel qn•• t .;nho. pri ncip::tl
mentc como unit·o men:b··o do corno di illorn:1-
ttco com assento n0.Bt~ c~ sn , ch inqui!'i:- o 
go,•crno ;;obre fldO g"l'avi~:-úmo (\•"mmci~do pm· 
um o r gão de pu bl iddnch rlcstn cõrt•) ! rRn s·~ t·i pto 
de nm jOJ'nj:\1 estr:1 n~eiN . Tão invcro, imcl me 
parece''• pr·lo conhecimento que tenho da 
maim·in. dos di~tinetos ca.v11lh('iros que cnm
põcm a cl:J.SS<'! n r1nc rnc d r>sva.neço do P'' l'tencer, 
•1u' não ltc~itei em vir eut defcza ch :-:eus cre
dito-:, e d<'s lc logo protestar contra qualqner 
prevençtlo que por \·ent'll'a. , possa origi.na r-se 
d:~. c·onfi.rmação do f.'l.cto. infelizmenlcattril)!lido 
t~. um rc11re~entante da diplomacia brazil :-ira. 

ao ""OV r •J • :i ia 1 , y ! . ::.a · · ·na 
ví:1e::_se obrigado a retirar-Jh,~ t d:;,.; a.;; deíli~ren
ci:l.s dc\•ida~ :10 f'CU alto posb. couwJunicandJ 

• -.... ~ : ll-

gun;h cliz a noticia, dc~mittiu- > incontinenti. 
O 111inistro de que so trata. é o conselheiro 

Edn:ll'do CalbflÓ,qur:l cont<t ~O ar: no;; de set·viços, 
tendo percorritio toi.ios os gr:: u·~ da. ''hiet·~rchi•~ 
tlij:lOl!Jil.tica no;; divel'SOs paiz~s da Amcri:~a. e 
da Ell!·opa .•. 

I) Sr... c\FFO::>;.~() Ct~r.so .TU:.'\IO:::t:-Somprc com 
gmncle :li' i I h<Ul ti~ mo . 

O Srt. P;mr-.:u:.A Fru:"'co:-... incumbido peJo· 
governo 1mpcr1a, :·e cn-::a )Jia;- re :tçoes com a. 
!fl:.ti;; podr~r·o~a n:1ç::to do Ol'il!ntc, sign:~.b~1·io do 
pt•ímeiw ~ra.:t 1dc que firmatno5 com aq uelles 

' ' 
todo o zelo, merecen;io, em rccomr:·'n~n. dos 
seug sc:t·nços, o tittllo de consel'bo e a proruoçiio 
ao 'JOslo ern t•U/3 s.~ acha. 

Vê. portnnto, V. Ex .. St·. p.-csidente, que o 
caso é dos m:1. s d lica,lo::, e s ;!m; c.Ie niio po
di:t o f;O\'Cl'IIO t0r-se até hoj') consen•aào silon
cio~o. 

Estou certo, em Yi;.;üt. dcs,;;~· ~: lencio .-1o {;11-

,·r;rno, que o nobt·:~ :uinistro de e::;t.t·ang-eit·os 
ui:Hla. não foi inteirado do :1cont :cimento, 
P'~qne dedua.s urna: o:t o que se propala é 
ve;·(hde, o u nol.J ,~·~ minb;tro ri"! e,-tt·angciro:'l 
deY'l'Í:~ ter · .. ~ tornitdo to l:ls a-: 'ro\'Ídencias e 
~~ sobre i:; to Y. ue •;enho p r~dit· i 1dorm a<;ões ; Cll 

a no1icia n:To p:>.."f':~ d•~ 1;rn de."8'=ri boatos rruc, 
p:· m fazer sensação, jomaes estrangeiro" pouco . - . ... . 

u. {.1 c .~ 

columnss. srm atten~ão :i o1f3nsa que delles 
resulte par~ a dignid<.trle e os bh1s do u:n paiz, 
e 11este en.so o nobre minisn·o de cstt·a.n
gci r· o~ .,:í. devia te;· procul'~do, peio 01·gão offi
ci:tl. :li-sipar tão gJ•;n-e irnpttt::~:io. (.'LpoiC!rlos.) 

.Assim, Sr. p•·csi·!cntc, s~r-:nu-ha licito du
vicbr da vet·acid~d: do b:)ato, ao menos . em
quanto 1130 me !'ol'Clll prc~tadas as lllfOI'IOa•:ÜClS 

'fo'C 01\.t solidto do nol.tr•! m ;ni;.;t.I'O do csll'an
geirns. 

l\Jas V Ex:. c.:~mpr.-~hcndo : nc o caso é du 
In l :;r:widad•J, ~m vista. do atro p1.m•ou,tgem ao 
qual é :.~Ltr·i bnido. <Jt\C oll (~ n1io podcl'ia ter p:~.s
~ado de,:pcrcebldo. 

O rcp:-esent:mtc diplomatico n!io ó ~õmentc 
r'~ 'ton~:-l.':t'l )C]•) s·~u no·ncJ elle não r~m s ·-
mente o tlm·er rlc ?.elnt· :t sn:t honrn: •b stm. ~le
\':t·h m1~s:1o d0cor;·em obrignçõ ·.~s ninis sérias, 
ü.s fJ'l:lCS ~·orre,;, ondem dirdlo.; 11ne ncnhum:L 
n .: ç;Io ~i\·il i .;adn., nenh ':ma naç:'í.o amig-:1. pode 
r<~ CIIS r ao :• .. ~·r~nt:o do ~<~vernD qnc junto n clla 
se aclt;l. ncrerlit:vlo. Gu,'-r.ia d:\ dignidnd0. do 
seu paiz, l'nca.rreg-ado de f~zer ol>s:-rv;H :!S 
atten,õ· S que SfiO devid!!s á. sua r1alria e ao !'GU 

gowr·no~ de quem elle é manda.ta1·io dm~cto, 
autoriza lo n tra tar em seu nome. a fazer yaler 
os seus di1·eito~, a defender os s·~us int·~resses~ 
o 3g'entc diplomatico, para mêlhor exêrcet• as 
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~U:t.~ fliUCÇÕes, g'07.\ d"l cert:J.S pr~rogativ:Hl qne 
não lhe porle,H s?r rr:cnsarlae, emqr.ianto ellr; so 
ncha no e:"(ereici(l d~ s!lns fnncr;ões, en1quamo 
C!lh merece a· confianç:t r! e seu ;:;ov··rno. . 

Corno, pois, Sr. pl'esidente, o governo ita· 
liano r::>cusa. ao nosso !•lonipotenciario es~es . -· . . 

, ' r~ r· ,zta. essa p•·ov:ts · f) •· eten~la 

c consídcmt~iio, o de nadn. sci~ntific·• ao Gn
Yerno, que continúa .::~. conw~1·var naguel:e posto 

• .1: 

a. imp1·e.Ó;;:1 cstra.ngeira. ~ 
Com que prestigio o conselhr>iro Callado pCI'

manecc em ~eu posto dPsdc o m0z de Abril, em 
rpu~, s~·gunrJo os júrn:·te~. se deram os ~conteci
mP.ntos de quo trato. si, infelizmentn, clles Lê:u 
fundam ·nto ~ 

U)r Sn .. DEI'UT.\D~:-E que :V. Ex. não n !~t·e-
dit:\ flllC l'lejn. vr~rdade. • 

já o di--sé. gstou argnm0ntan(lo hy~OLhPtica
mente, e p"dindo por Ífito iníorm~1çõe.; ::o Go
verne. Affirmo a.o nf.1hre d<-!nuta.do · u~ tenho re-
a.çõ"s com o <.:ons~ •lCli'O O ·llado ; c. si veG h o 

á trib11na, ó rorqu~ :1 imprens:t do paiz ~c rem 
o·:cnpano do facto e pot·qu.:J se trata de rtm pnr-

1 .. - .. • 
o u 

nrmte. Não {:s tou accns,~pdo. pois. 

O SR. A-sDRAnt. FtGUEtn.,\.:-Ma~ o Governo 
antes h:<vi::t t'l'!mnvi lo o ministt·o para. S. Pe
ter:-:burgo. 

- O Sn. Accror.r F llAXCo:-Não, seahor, a t·e
moção é posterior ao facto. 

O Sn.. A:NDR,\D'E FIGU~m.\:- ?\lns er;l. bom 
que V. Es. ligass~ esse facto ao outro d::t re• 
mo~~a . 

0 SR • .ACCIOL[ FRANCO:- 0 fiOU requer i-. 
menta está redigido ness· ~ ~entido. 

Bem vê V. ~Ex . • Sr. p1·esidllnte, que, sern ;;s 
informaçC5es que or::~. solicito. n:io · posso acy·e
ditar na veracidade do acontecim"nto, ate por 
que o consel;Lciro Call,J.do contíntia a met•ccer 
toda ~ confhnç~ do gov·erno itnperial, (l t :~ 
acaba de removcl-J no .mesmo C'll'dCter para. o 
po•to nio meno::. irn1)o!'tantc do lmperio da 
H.nssia, romm.~ão feita, ~t pedido, scg-nnrlo ~ou 
inforrn<<do. 

Estou certo, portmto, Sr. pre:;itlcnte. de que 
o nolH·c mini="lt·o d r! e s trangeiros em visb. d : s 
bre\•es ob~ervaçõos que acabo de ~ Lt 7.'! 1' ~ não 
<:s tà int••irado do a'.!Ontec1Ir:ento, nenhuma no
ticia officjal aind:~. rcccben. 

Confio nos 1wincipios de sor et·idado o de 
· nsti .a de S. E x. ara P-s er.1r t ne n~o se de-
Jnora rilo :tS mais enc-:·gicus prov:den.·ia.:;; a este 
r espeito. se pelas a v erí;;u:lÇÕB' a q ne ::.; o Ex. 
estou enrto. p;oced:~ rá. che;al' a,q conh~ci
memo da verd&.de, nfio deve h esitar. qualqn'~i 
quo ~na , sej~~ ern cumprir o s~u dever. Que a~ 
n ações nmigas a.qnibt~'m ü::1 moraliclnde do 
Hr~~zil pela dr: sens representan tes; ma~ tam
bem que ellas não nos n0~oem as mais com
pletas e~q)licações s -?mprG que o nomR, os bl"ios 
e a dig-nida de do p :l iz f;rem ofl"endidos, fot·r>m 
a:ggreqido~ tão violP.n ta.me nte na pessôa. de um 
s·eu ropi·eselitante Lão a lbmente colloca.do. 

N~::tas; cont:liçõ0s. Sr. pre>;ídeate, eu mando 
á. m.:--::t o meu J·eq•Jerimr·nb, cFte é concebido 
nos S'3.:!.1.1ÍntC<; LCI'IUO:';. (LfiJ . 

Tenho concluído. 

E·. enviado il mesa, lido, apoiado e posto em 

' I ~ 
E ': trangr~iros, se ;;:olicít3 informações ao go. 
vc:rno, :":obre os moti·,·os ·qur:l det~rminaram a 

·J'ellloçào do conselh•-iro Edu~rdo Calla lo, da 
Leg-açuo da Ita;i :l par:t S. l'et~rsburgo. 

Em 2:-1 de .Julho de 1885. - A(;ciuli Ftanco. 

O §r. _.\ .. :U"ouso Celso • .:ru:nio:~.· 
( f'IJ/.q o··dem ) : -O Sr. ministro da justi1;a 
p(,~diu a_ p1$.J.::tvr~ para dat• resposta imi:ned~ata. 

• 
nobre cbput.'\dO p~la B:~ hia. Ora, tr·ata.n}o-se 
dr! um. f<.lCto gravt:, pa rece- me que a àiseuss:'io 
deve continuar afim de ue fi uc elucida,1 • 

esta que'>tão, e neste s· -ntido req ur.:iro urg-encia. 
pot• cinco miuut~)s, afim de que_ r) Sr. ministr·o 
da justiça poss;< rc.sponder. (:lpoiados .; 

C0nsu1tada a· Camara, approv::t a urgencia 
pedida pelo Sr. Affonso Cel:-o Junior. 

O SR. Pn.Eo;IDENTE :-Tem â. pàltlvra o nobre 
minisLro da. justiça. 

() Sr. A:fron~o .iPeuna (min istro 
da Just iç cd pediu a palavra pat•a dai' ú Camara 
as informaçõe~ que tem a respeito do facto 
trazido a debate. 

T~·ata-se de um flcto rnui ""!'ave · a.ccus:nvlo-
se ttm representante do nosso paiz no estran
geiro. O goyerno não pó:le deixa1· de proce:ler 
com maxir~<l. cautela c prudenci;l. na aprecFaçiio 

a · ; 1m ~ J::., 

O governo não podia ter proce:limento diverso 
do qauF Un·e, isto e, pediu cxpli•~<lÇÕCJS a. respeito 
do facto notici:1do por um jornal. 

Era ounico caminho que lhe l!umpri.a. seguir; 
o govc>.n1o não podia fazm· obra pot• um~ :-:im
ples d nclara.ção de_ uma. folha diaria.. 

O g ov>''l'UO n:i o tem nr>nhnm::t infot·maçi'Lo oífi
cial :• respeito do :-:cmoliwn t~ f:acto ; exigm as 
iufL•rmaçõcs o oxplica.çõe.; precis:\s para pt•der 
panta r o sen proc ·~dimento . Assegut·a que o 
govorno h~\ de zelar a dignid:tde do P':tiz. 

O Sl.·. Acciolí Franco ( Jh~la 
on /. em) sa.tisf.:ito <:o:n n.s e:tpli l·açõe..; do nobre 
ministt·o da j ustir~tt, pede a ralit•ada. do sell re
n v:r im<:!nto. 

Cun ~; ul tr1-da, a C:lJJlnra :tnnuo M pedido. 

UnGJ~:"\CIA DE i /4 DE HOR.\. CONCED!'DA AO SR. 
l;EOPOLDO DE BULHÕES 

O 81":' . :I ... eopoB.do dcBulhõe:ooo:
St·. prt~sidc ate, ouvi com a ma ior nttenç,tio as 
accusar;õe:S f )itas pelo nobre deputado por 
S. Paul t~ ~ m ou illllStre mestre e amigo. o Sr. 
conselheiro l\Ia r tim Franci~co, ao neto do I!O-

: vorno quP._ nomeou para o consLJlado de Bal
tünore o Sr. Antonio da Fontoura Xuviér. 
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, Si_ e:1 não ' e.:>nh~cess~ o meu velho mestrt>, 
si púdes·,e duvidar dos aeus sentirnsnto:; gen·1-
l'()SOS __ e el~va·lo_s, c da. rectiJã'l d1 seu cspir·ito, 
por cert•) diria quo as accu;;;açõe:J que a Camura 
t':!ve occasiã' .de ou,,ir. 01 se-:~sã> de ho_nLem, 
? que. a meu v~r. ~ão to1as insu';sistonte~i e in-

as •.• 
O SR. Srxmnü Ju:sron:-A poiado. 
O Sll. LEOPOLDO ~E BULHÕEs:-.•. fiH·a.rn inspi-

. ... ra• 1s • .. na o : pe o m e r esse c:: pu) 1co, maS' por 
motivos pessoaeg que aqui S. E:s:. não dis
cuLil'i t. 

Vou cxpli~ar os factos a.llegados pelo nobre 
deputado po1· S. Pnulo. e estou certo de que S. 
E~., d:}pois de . ouvir-m~:~, ha de convencer-;;;e 
de que foi injusto para com o governo,que S.Ex. 
ap')ia c que lhe merece tod:1 :1. confiança; o mai'3 
injusto ainda como illustre mo~o que ncaba de 
s;r honrado. cOllLa. nomca.ç.'io d~ consul em Bal-

Disse o nobra deputado por S. Paulo q u c o Sr. 
Fontoura X<nrier ó rep·1blicano. 

<~< E..;s:t t·mdenci ~ temuma explicAção que em . · 
pa.rt·~ é u m:tjustificati va. · · 

«A nm:.acipaçãocrescente de espírito humano, . 
afãstando-o do theclogisino, entregou-o -livre
mente :i sua csp~nt1neidl!.de prirnitiv:~.. Essa 
evolução retlecliu-se n:~. linguagem, creaç~::ro 
an 1ga e expnn anca a lml"antr a e, e em que 
se mantiveram os traç'):-; da. c~istencia pl'iini
tt\':t.. Enlão a li_?gua.ger_n litter.-a•ia-. rompendl) 

. .. . ( 

Iiagu3gem pt>pub.r, cujo pro:.:esso de ·expr,?s
são, essenchlmeríte subj 'ctivo e sentiment:tl, 
coincidia-com as v.1 rdadciras condições do pro
cossso arti<;Lico. O homem, livre do amor a 
D·~us, l'ecomoçou a dizer as velhas phra.s':)s fe
tichi.~Las de amor :i natureza-mü:~,viva e anim·1da 
de uma benevolencia=providente. -. -

O SR. 1\L\RTDI FnANCrsco :-Não é questão 
de escola insultar ninguem. , . 

O Sn. Ll~OPOLD1 DE BuLHÕEs: -Pert'lncendo 
á escola chamada da poesia social, o illustrc 
poeta nã·) põ le ag1·adar ao nobre deputado por 
, ia-se a 

. .. ' ' 
me:;~.ção, «porque todos o~ bra:r.ihiros são aptos O Sr. Teixeira Bastos, di~tincto cscriptor 
p:.>.ra ex'lrcercm funcçõcs publicas, e a opinião po:·Luguez, já. tinha. dito o seguinte. aualy
politica do indivi·luo não deve influit• p:tr:• a ob_. :r.~ndo as poesias do Sr. Fontoura X:wier: 
tenção destes cat·gos . 1> (.lpoiar!os c op:o~l.e.~.J _ « Nclle se r0vclla uma tl)ndencia. m·tis forte 

Disse ainda mai~ o nobre dep:1t:1rlo que pra_- - do que na. mai01·ia dos po~tas bt;azile:ros para 
ticam um acto de falta d ~ patrioti.;:mo ac1ueUes .., poe · oc · l •• SU.l S ta • )} 
que« não collabot·am com o go\•erno de S"U pa.iz 
p::tra que melhor sej:1.m S<lti;;:feüa..;: a.c; funcções E o illust1·e crit.ico bt•azihiro Sr. Annibal 
publicas. 'P · F'., leão, que Jll·~f.,cioa o volume .~<l~ Opalas, e a 

ctissima e do s-:u estylo brilhante, elle t0m 
::tinda uma outr.l qualidade, a nO!:SO \'91', a maiA 
recommendwel d9 quantas pos-sue: éa tenden
cia, o grand9 ar.lor social que se ravcb nas 

a suas poesi:J.s. )) , 

O Sn.. i\IAP.Ti:\r FRA:\'Cisco :- Uma cousa é 
O Sn.. 11.\ttTT:\I Ft:A~Ctsco : - Oiferr.ç•) a poesia. social. outra cousa ó d~scompostura. 

V. Ex. a::; Op:.das, em que .Jo~é Bonif.!:!io e l,;:o-o, em_ phrase vulgat·.chama-se-m:i c1·eação. 
Pedro I são atrozmente injnr.iados. 0 Stl. LF.QPOr.no DE BuLHÕEs:- Quer~r c·m-

0 StL Lr:oror.no 01~ DüLHÕEs:-Eu n;1o Linha su:-n.1· o po·~ta por clle va~ar as suns produçues 
tido occasião de let· o poometo ;~. qu'l o noure nos mold~s da es·~ola ::1. qne p"rlence, não é 
deputado :::e referiu. Honte:n li-o. justo. E' pre~iso ·que o no!n·e d"putado }JO~ 

Conhecia. o volume d1! poesias- Ojl(t/a.~:, do S. Paulo. n. r1uom muito resp~ito e que foi 
mesmo poeta, c qui) foi recebido com elogios mcn mcstr·c . .• 
pela imprensn. da pi·o,·incil:o do Rio G1·ande d·1 o Su. MAnTDI f1u~crsco:- o nobre depu-
~ul c dest:~. Côrte . · . · - -

_lSSe o nour0 deputado por S. Panlo que o ,, -
poeí·ucto public::~.do ne~ta Cürt~'. em l8i7, pelo O :--1_d ... EoPor.no DE Bur.w_!Es:-·:·~tten,h~ a que 
SI·. Fontoura Xavi••r. :tl3C:l.. e:u tenuo~ d·~sbra- ~- mOC!da.rle n.ctual.rine OUVI li ::I.S hçor~s do~- I:.:x.. 
gados. o chef·~ do E·>Lado ~~o ;J(I(Jc 1• é:ms:ituido . Jt n:io l'•!Sa pda. sua c~_~·tilha. A mocidade 

A I;ng-uag-cm d sgn poem:t a qu·! se rc~·~~t·e 0 1 <~ctual, 'Lue le 1.-::l.marck. sp .. nc:!l·, .H~, ecket c 
nobre d ··pntu.tlo pot· ~- ~a.ul~. e 9,1e .t:1ntns ro-l Lnml~. nn.? p~ ler~ pe~~nr e .. sent~r com~ nobr~ 
paros pt·ovocou 1•m S . 1-..l(., c 1lr~v1.1o a. •'s•:ol.:t a , deput.Hlo e n m pr ,)dU:t.tr co d::>1 q .te ng1 ade ao 
que se filia o poeta. Di~se urn critico IH·ni- n.ob•·oJ !epulado, nem :t sun. ger::tçfio. 
hit·o a ··espeitn olas O!Jrlla~, pr~fac!ando c·ss:t o Slt. MAHTii\l Fl:,\~Cr~c.o: - Si dirig-issem 
ultitpa. rrolu,~ção do Sr. Fontoot•a: 9.0 nobl'P. deputado alC,:'I:m:~ d1.s tae' poe,.;'ias ~o-
.. « A poesia. contmnporanea fn.?. qn0 a expres· ciae ~, S. gx. h::tvia de set• o pt•imeit·o a. d.;cla-

são ~obrel~vé ao a"snn1pl:o. r:,t·-se t'rofttn1lrtménte- eft'end'hfo. 
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Ses~üo ·em 2~~ ·d_e Julliq_ de -18E5 -c• 
- .. 

-
O SR. LEoPor..oo t>l• Bu LHÕ"g!'>: -No poemeto __ 

a (!ue· se ~:eferiu o noh~·~ ·deputado. não en
contro uma. refereliGi~ dírecta. a. Sua Magestade 

. . . O SR. LEOPOLDO - DE .BUJ.liÕES:- Pregun!o 11. 

acc~it~çiio tio cal'go ímport.9. uma apo:t'asia? 

oimpMá~r~ . . · 

O Sit. MAP.-rn.t FaA~cisco~ ...:.. l"elizniente o 
tclegl'amro3. está pul>lica.do. _ ' -

O Sn. LEOl'OLOO D2 BuLi-tõEs:- Fnlla·s~:::~.qui 
nos Cesares, mas não ha · uma- referencia pes
soal ao Sr. D. Pe:lro U. E' uma crea .ão de 
]J antas1a. cart3. ae rntroducçiio do,poemeto 
é assignada pelo Dr. Lopes Trovão, a. Qual, 
como hontem disse, nad:t temde commum ·com 

( Apa·rtes .) ' -.. . . 
· Não raro ouço os republicanos d~ste paiz 
dizerem que são pm·iâs em sua p1tria. São 
dles mesmos que se collocarn nessa posição; · ul-
.;a.n o-se 1ncompa 1ve1s com o e~erc1c1o e 
ce~·tos _cargoe, censurando aquelles que· o:; ac-
cettam. 
o,.~~ 

do ERtadiY, não pertencem a.o govet·no, não p~r· 
tence11!. aos p:trtidos. · 

·O Sn. JoAQUIM NAnuco:-A.poia.do. o poema.. · ·· 

O Sn. • .M.-tRTm FrtANcr:;co dá um aparte. 
O Sr.LEOPOLDO Dl!l BuurÕE~:- Como di-.se, Sr. 

presidente,o po-:meto não contém uma só alLusão 
di:ccta á pe5soa-do Sr. D. Ped1·oH qu~ é'par:l 
mtm, como para todos os b::-azileiro.~, i;agrada. 

O Sn. CARLOS An~o:\so:.;_M~!S certas opiniõe') 
::políticas são iccompati.veis com o exercicio 
. dess :s cargos. 

,... ) . . ' ' :, 

acatado. por todos; e digo m.ais a S. E~~ qu~~ 
me parece um falta de generosidad<~ e ~té ama 
cobardia atacar :1 uem - · · :l 

Ol' este lado, é indigna. to la u aggressão diri
gida a Sua Magcstade; mas o wonarcha, o 
chefe do E~tado, es!e e;;tú s~jeito, como su-

, 0 , a o a.s as cr1 tca.:; e censut·as 
dos brazilciros, e cad<~ um as faz segun lo o seu 
temperamento, a. e~cola política n. que p'·rtence 
e até :1 escola. poeticn. a qce se fililL 

Quanto ao segundo ponto c a z.ccusação do no
bre deputado por S. Paulo; repelirei o que 
hontem disse. Está l!Crfeitamente enganado o 
nol>re deputa .lo, quã.ndo' altril.>:w .ao ~r. Fon
tout·a _Xavier o telegt·amma de que Lllou. 

O Sn. AFFONso CELSO Ju:-<ron :-A óiac o 
'... le repele, indignado, qualquer ~olidaricd:ide 

com esse facto. Foi uma brin~:adeira. de l'apa:ies, 
em que nKo tornou pat•te o eonsut de Baltimoro; 

• · - · rin pe· 1 o por 
elle. 

O SR. LEOPOLDO DE Bvr.nüEs :-Appello para 
n. Ga;ela de Noticia ... , para cuja redacção foi o 
telegr•amma enviado. · 

O SR. AFFoxso C,;:r.so Ju~roa :-A Ga.:ettJ. 
affinna que não foi ollc. 

O Sn.. MAn.TDI FRANCISCO :-Não di1. nada. 

O SR. - LEOPOLDO Dli: Bur.nõES :-Venho pres
suroso oro defesa de Fontom·a Xavier, pot•qu'1 
entretenho com elle as melhores -relações. E' 
um moço digno, por sua intelligencia e ca
racter-. 

Filho de 'l1m& familia irnportanto do Rio 
Gr:~nde do Sul, deve ~er _conhecido pelos nobr~s 

.... ~ , , ... 
da, prestaram inforniãções ao govemo, an1,es de 
sor feita. o publicada a nomeação de que me 
occupo. 

Dizem que o Sr ; -Fontoura Xavier, send~ re
publicano, não devia acceit:lr o legar que. -ou
tr•ora, foi occupado pelo Sr. Salvador de Men-
donça. _ -

O Sa. MAnn)r 'fRA~crsco :-Eu_ não disse 
isto. Entendo que os c·irgos de confiança é <iue 
não podem'ser occupados por quem segne taes 
prin~ipios. 

· O Sn .. LEoPor.o·) DE BuLui:í"Es:- Os l'Gpublica· 
~os são tão bt·azilei1·os corno nós outros,, raga.m 

d9 sangue. 
Ha c:1rgos. políticos de immediata confiança 

do "'Overno. e ctrn-os de mera administra ii d 
magistratura e tuagi~terio. Estes podem ser 
exercid ls pelos republ:c::~nos. 

O SR. C.\)IPOl'.. SALI.·~;;:- Po :em : cceitar um 
emprego àe con ança politica, mas C.)mo preç:) 
de SLL:l. coherenc:a. Neste caso, o c~rfadão fica 
l'ertr:ncendo ao pa.I·tido republicano do rei, pol' 
que tamiJe:n ha republ\e·1 nos roQnarch1sta3. 

( Jl a OtW'os apa1·tes e o Sr. p;·csidente ,._
clama a~lenç<i:ll-) 

O Sa. LEOPOLDO DE BuLuõ~~:- Os cargos 
politicos, os de confiança só vodem set· occupa." 
dos por libe1·Ms quan lo o govern? é libzra.l, por 

publicano, qualquer que seja a sitt~ação. 
·o Sn. VtANXA VAz:- São c:J.t•gos atci ricctil,ia.o=•= 

dos per estrangeü•os .. O braúleiro, por set· re
publicàno, e que não póde excrcel-o 1 (Crte
.:am-se apaJ·tcs .) 

. O SR. P t\ESIDE~TE:- Peço aos nobres depu· 
tn.dos que deixem o orador con·.~luir, porque ostà. 
findo o tempo da. urgencia que lhe foi conce
dida. 

O Sn. LEoPOLDO DE BULBoEs:-Vou torminat·. 
Os . nobre.; deputados obrig:tram-me a. deixar 
o assumpto que pretGndia. discutit· ·: 

Concluindo, repetirei: os repuhlic::mos estão 
sempre a uizer que "ão pm·iás em surL patria. e 
julgam-se incornpativeis com o e~ercicio dos 
argos public~s, quando pGn$o qne crHes têm 

o dever de colla.bor~r com o governo para. a. 
prosperidade Jo paii. 

O Sa. CAMPOS SALLEs:- Collabora.r com as 
forç.a.s a c ti vas da nação, não com o governo 
mouarchico. _ · 

O ·Sn.. L-zoPoLoo ni: BuLHÕEs: - Pretendia., 
Sr. president0, ler ú C •m:1ra o jaiz!J de varios 
e ' criptores brõzileiros, entre elles · Joaquim 
Serra e Arthur Azevedo, sobre ns producções do 
poeta que defendo. O · tempo: da urgencia, 
poremt estâ findo, e limita:r-mo-ei a felicitar o 
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. Se::;süo ern 23 de J~ulho de 

governo c o nobre Juinistl'o de estrungei ~·os .I 
··pela- nomeação feita. qu'e não podia ~et· JII61Ía 
feliz ;·e aos r. •pubb canos 11ue eenS!il'am ·· Fon- · 
toura X~tvÍCl' e a O~:tl'O.~ t)Ue ~e iLChalll etn ideu
tÍca..;; eircumstancia', dit·ei : - O pl'incipio da 
probidade politica é sagr·ado. nii:o pódo seL' des-
con 10~1 o pe cs moço.;;. u me ·~JH o-rue a e e, 
pedi ha pouco exonet·a~·ão rios logat'•'S que 
oceupa.va nas co:nmisôÕ;;JS de coustirui~~ão e po-

I . . 
ttmfL wplicaçl7.o pe:::soal):- S1·. presidente, não 
tomarei tezn~o ú casa! profe_t·it·ei pou(~r~.s p::tla-

mento. 
_ .~- decla1'1'h,:ão feitn. pel.J consulnomeado !lara 
Baltimore, tle que não foi elle quem· exp· ·diu o 
t•.üegt·amwa com o qual me senti profuada.
mente m :: g-oado ... 

o Sn.. AFFO:-;Ç•) CELSO JUNIOR :- ASS"g'llt'O 
a V. Ex. qu:~ ~Ile d:i :l. sua palavra de cavalheir·• 
que fLli complet!l.mcnte estranho a e-;s: facto e 
qut! ·o_ l~ept•ova. 

ARTm nA~crsco :- Acc1~tto a (e
claração e a sua rcp<·ôvaçiio d'e:;se act<) : quan
do eu não c~'nside~a;:;~e e:s:acta essa dec~at·ação. . . 
q11C é 1:ma grande virtude. Emquanto não !'õr 
pt·ovado o contral'io, nmquantt> eu não pu let· 
cxhibi r· docum"ntos ern oppo~ição :t e;:;sa de
claração, não G l11flU dire\t') COI'Ilest:.~.l-a . . 0 
govGrno. porém, lem duas ti)nt ·'s de f::tcil es
clar.~cimPnlos : inf,n·m:u,:õe.;; . d:t folha que pu
blicou o teleg-ramiUa. e que. estou (:e1·to, coLU 
todo o cavalheirismo as f1rnc··ed, e :1s inda!!n
ções ~1 que se proceJ.eu ua poficia. de ~ S. 
Paulo. 

Ao governn, por con;;eg-uintl'\. cumpt·e .li
quid,lr e..; t~ incitlf!nle: p:'l.ra znim eu~ está 
terminado em rdaç:io ao Sr. Fontou1·a Xa\•ior. 

Q~t:lllto ao outro pnuto. que me p:1.t'ece 1uais 
gt·nve, t.·.ifra.-se nisto : Pa~a min.t llàl• ha es-.. . 

ao meu amigo) '-lue permitta o insulto e a des
compostur•t a ningue:·a . O meti amigo confunde 
duas cous:ts diversas: a dl'>tnasiada es:!.-,h u :ltu
ralista, repres ,;uta.Ja. ·'lll Fr nça. por Z··la e ~m 
Portu.!.!'al !JOl' E<::\ de Queit•oz, e a escola. das 
diatribe~. que lodos os homen . .;; de 1Jo:1 eJucação, 
e litteratos di;;t.incto::; coademnam. 

Zola, 1ior exemí)lo. na sua obra- Os nossos 
crtUo1·es d1·amat /cos -linütta-•e ~l. e x:mlinar. 

. aliàs com uma nnn.lyse qne muito eschttece, a 
natUJ·eza das diveJ•sas _obra;; dl·~tmaticas, mas 
nã~ descompõe os seus <tutores. 

E<;-it de Qneit·oz', repr~s·~ntantc d~ escola na
tnralist:!.- em Pcort.u!;at ·ou, ante~. o principal 
repr:'S!o'ntante. p;t::;:n <~LÓ por• um hu!llem muito 
cor tez em su;!S relações. . _ 

Ora, pa.ra di:ler-s r~que utl'ia iustituiç::io é inó, 
dizt:t' que i.tm in(lividuo q11e a rept·eseutu é ftt-
a u1en c um miser::.ve • uiu aa i o, e cve ser 

excluído d t socieJ<L te,- é o quo não admitto 
nem yo~so accit:.~r couw re1le~o de escola liL-

-
Continüo cozn us ;neu:s do cume utos. 
Cicei-0 Regio Saltimbw1co -em alguns dos 

;:eu,.; trechos e fiz uJn tt·alw.lho incOILltJleto; 
tanto que a Ga~eta d(r. Tarde entendeu de IJom 
:wi -o, e eu o app1·ovo, puulicat· o poewa inteiro, 
p;i.ra q uc se pules.::e t•·r um juizo preciso, 
~~:i:actu soi;re a offens:L l'eccbida e sobre o pet·dão 
Ci>ncedido p;~lo governo ào pai~. que é o rc
sponsavd pot· _todos_ os a~l?S que se passan~ _na 

::>-

pz·odu çiio do ~eu en~;enho. o SL·. i"ontuura Xa
del' em urn moço de 19 annos. Qualquet• de
twt ,;;ia de linguage1n d·~ suu. pat·Le po.lia s r :: t-
ten ua a o 1 c '.:!."õCU pa a ; 1n:s, (j uan o o t'. 

Fontoura Xavier jú era um ruoço de 26 annos,· 
injuriou dous uo1ne.~ notaveis e que•ido.~ deste 
pn.iz. 

E' mesmo po.;;-:ivel e: prJvavel que, impelli
do~ peb si L uação em que se achavam, Li n.b.arn 
commettido g-randes et·ro.s e pôde~se mesmo af
firmat• que commetter un algun;; eru poli tica. 

Não era, porétu. isto moti\•o p:1.ra ::n falt.a· 
com o respeito devido a estes dous gr~mde:; cii-
a aos. 

Couto pro\·a do qu~ affi.t'nlei, vou Jer, na 
l'CC0nte. ' ~_ublicação :- o,)(tla:;_ - Jo St•. Fon-

Bonifacio e-a'o St. D . . Pedt·o I, o primú:·o iru~ 
perador, a r,~speito de quem só se podct·á a.t·
ticulat· .1 ue não tinha a. e:iucação politica ne
cess:ll'ia pat:a r~piesentar o papel de_ um ünpe-
radvr constltuclOIJal. \ 

O SR .. Josf: i.\L\ItL\;s:-;o : - N;1o or:.1. geitoio; 
diga. logo. (Ris ,,.) 

O SR. 1LutTDI FRA.-.'icrsco:-Sim, era de uma 
ft·a.nqueza rude. 

..:\chavu.-se, pc .r veles. o gov·' rno coniLi tu ido 
pr:'!los ho:llen;; ma.is notaveis dnste p:•iz, ~ um 
uello dia. o Im emdor desp0.din. e:::sc governo e 
cha.twlY:l. os aulico:s. (.:lpal'le .... ) As~im. dizendo, 
faço apena-:; uma nota politica, c evoco uma 
rccordaçàr) historica. 

nE:>IDE~TE:- no re eputa o pro
metleu não tomat· o tempo á Camaz·a, maa j:i. 
e..;tá ex(!e :lendo os liruit~s de um~ : explicação. 

O Sr.. ?lbn.T - ~r Fn.n.Nc1sco:-V. Ex. mr:l per
doe.. Rci!onh~ço muito as suas ::s.pti iõ.!s, 
tenho uw: t •)S •le:sejos de obedecei-o: ru:c s, nest=.s 
qne~:ões du dig-nida.le pessoal. V. Ex. ~cr:\· bãa
tant ·· g-eneroso para conce<.le r-me :~lgurua !ar
guez<~. Prometto, entrcLanto, terlllinar dentro 
de cinco tniuutos . 

1\fas, dizia eu. José Bonifacio póde ter tido 
graves erros, m:\s c conhecido g-erahncnte na. 
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Sessüo em 23 de Julho de 1885 

Europ3; como um bt·a.zileiro notavel e. como um 
-político que sG esfo~çou, com ri;;co da pt·opt·ia. 
Vidn.,por g".lrantÍr 3. este pai~ todas :l.S liberdades.' 

Assim, me parece que est!l.;; du::s individua
lidtldes hlstoricas. si podem sel' censurad:Js, 
precisar:t ser. tra.ta.:las com !1- maxim:l .co:tezia. 

lará por mim. A forma. a. linguagem, é boa; o 
· pensamento é dedut.idolo~jica.utent0, e a metri-
1icação está corre c ta.. (L8 .) · · · 

• Não foram dons hcrcÍtlS, lll:t~ folr:uu oloa~ r.hacacs ! 
l·'izoraril-so uo tempo em quo uma lyta111:ia 
Co'a descaru:ula milo •1:. uwrla m .. u:.nlda 
Eslnlfctca.\'a. a ld uos fôjus imiHll iac.•! 

Eram di:;nos um croutro os nii~c!ro,; ril·:.c,;: 
EnHptauLo 11111, lllt!IIOS uohm, :"t 111fa1uia se \":!f:tli<t, 
U outro, Judas \"il, :l~ Stl:lS leis Lt·:dria 
l~onba.JJdo uma cõrôa á ft·out~ uc ~cus pais!. •• 

Hoje, ft}ilOs úc !Jrouzc c cnnirlos pelao; prac~a~. 
Par:t. gloria dos reis o iw;ullo ;.,. JHlJIIII:l~~.;,, · ..... . .. ·. ,• . 

Emquantn. so·hrc o pó cln f:l.;lchrc-ll:t!IIJlld~. 
Outro~tcnl.a apa:.(al· c.:o';l p:tt:l dt\ ~j;,ci.IJ 
A luz c.Ltlii.JcrJaJc c a tiOI!I!J:·a tl'uw Cat~o! ., 

O SR . .An.rsTIDE~ SPr::o;-oLA : - Não ba du-;ida 
'lu c o:s v~rso::; s:Io bons. · 

Ô SÚ .. SoARE.~ : - E fic:1rão pet·tencendo aos 
annaes. 

CO~TINUAÇÃO DA. 2' DISCUSSÃO DO Pl\OJJWTO ' 

N. 1 A-1885 SOiHl~ ~ l~LlDIE~TO Sl!:ll.\"If, (.Ul.T. 3o) 

São lidas, apoiad:~s e em niscu~são, 

cru ~uas molestia:s, emquanto permanecerem 
em sua comranhia. . ·· 

Sl o senhot· do escravo reconhecido inv:1lido 
im pugnà't· a decla.l'ação dl3. junta. poderá pedir 
exame de medicos nomeados pele juiz d~ di .. 
rei to. 

shtua-

Os escravos empreg:1dos nos estabeleci-
men os :lg"rtco as serão 1 erta os p0 o un o de 
emancipação indicado no art. 2°, § 4', segunda 
parte, si seus s0nhore:; se propuzerern n. sub
stituir nos me.~ mos estabelecimento.-; o trabalho 
esct·avo pelo tt·abalho livre, obsel'vadas as se-
guinte~ d:sposi\~Õcs : : 

(a) Como no proYcto. 
(b) Corno no projecto. 
(c) Como no prOJ~cto. 
O 9." substitua- ~ 

São libertos ;:,s escravos de 60 annos <le 
idade, completos antes ou depois da data em 
(•Ue cntr:Jr' ~ em - · 
l'ém, obl"Íg:1do><, :1. titulo de inclemnização pela 
sun. alforria, a presbrem serviços a. seus ex
s0.n bot·es p~lo O!' paço de tt·es ~ nnos . 

• a a a.<; commrssoes, :... e u o e :::;o.-
Parhta Flew·y.-:lntonio P~·ado.-Lo1o·e;~ço 
de AlóuqueJ·que. - Cesal· Za~na.- Ulysses 
Vianna.-Fdicio dos Santos. 

O Sr. Carl.os .. 4..1Yonso (JI ovi
nwnto de attençr7o ) :- Sr•. presidente, o no
bre cleput1do pelo 11 · districto da provincia. do 
mo de Janeiro, que atnda ha pouco tão galbar .. 
ciamente comrnandwa as cohortes conservado-

~ ' . 
seguintes exhibir Czi.da um de nó1:1 a circular com que se 

apresent~u ao eleitorado no ultimo pleito, afim 
Em,endas subúitt~U~;o,.; da CO?niJ!i$s{[o de se oder verifi ar i · · · 

espe~w. das sobi'e a rdorma do elemento servil são 
oífectivamente as mesmas que triumpb.aram nas 

O § 1.0 substitua~s~ pelo s~guintc~ urnas. 

Do valor primitivo. com r1ue fór matriculado Pela minha parte aceito a intimação do nos-
o escravo, _.se deduúrão no so illustrado collega, e vo11 satisfazel-o exhi .. 

~ oJ bindo a minha circular. i. o anno. . . . . . . • . • . . - ,, 
2. o » . . • • • . . . . • • :~ "/11 Eil-a. Com referencia. ao assumpto à que 
3.o )) • . . . .. .... • • . 4 o/o S. Ex. alludiu eu disse. (lê): 

4. o ~ ••• • • • • • • • • • • :> "lo «Pelo que toea ao elemento servil,são conhe-
- (' Of v.o » •...• · ... · ·.. J ,, cidas a;:: minhas opiniões. Votei na Camara dos 
6. 0 

» •..•• · .. •• ·• 7 "/a Deputados contra o projecto patrocinado pelo 
7. o » . . . • • • • • . . • • • 8 °].. governo e não tenho senão que applaudir-n~e 
8. 0 ~ • • • • • • • • • • • • \I 0 /o por esse procedimento que foi accorde com os 
9.o >.,. • .. . • • • • .. ... 10 '']o interesses e o pensamento de toda a provincia. 

10.
0 

>) • • • • • • • • • • • • 10 "/., «Não podia prestar a minha. adhesão a um pro-
11.0 >.,. .... • • .. • • • • 12 °/n 'ecto c ue decretava a l · · · -

""' · )) ...•... · · · . . - :•/ ,) ção, ferindo de frente a. lavour·a. unica fonte de 
13. o » . . • . . . . . • • . • 12 nJ,, riqueza publica, e sobrecarregando-a simulta-

Contar-sc-:i., para. esta. Jeducç:to ~nnun.I. neamente d~ pesados impostos. 
qualque1· prazo decorrido, ·seja feita. a li.ber- - « Fóra dessns prin~ipios, isto e, indemni
tação pelo fundo de emancipação ou por qual- z:u:do os proprie~arios, o Li ue é apenas a fie! e 
quer outt·a fórma legal. stncta ob;:ervancla dos maiS salutares preceltgs . - . . I do pac~o fundamental do Est:1do, e evitando a 

O§ :2. o substitua-se pelo segumte: desorg:::.nização do trabalho, folgarei de contri-
Os escravos. reconhecidos invalidas pelas 

1 

buir com o meu fraco esforço para quaesquer 
juntas de classificação. serão libertad,:s . sem medidas que accelerem a emancipação da raça 
indemniz~ção alguma. ficando seus e:N;enhores ! infdir. sobre quem pe3am ainda. os erros e 
obrigados a~ alimental-osr vcstil-os e tra.tal-os 1 violencias do passado. 
· ,. v.·In.-1:2 
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<Desde os cursos ~\cademicos pet·:-;~':ero na ' partido, as va.nt:tgens e a nP.cessidade da união. 
convicção de que, ilo momento ausp1c10so em 1<\,llou-sc no:-: famoso~ p1~to" Q no decidido 
que ella f:C completai",· entrat~á desassombra- apoio que a. reforma do el0me~to ~er~il encon
damente o me:::. paiz no caminho de sua gr~u- tra ya no paço de S. Christovão, e na conse
deza e prosperida:le. » t?iuente inutilidade de todos os ~sforços que se 

Ora, Sr. preúdente, p<Lrece claro que. me empenh;~f>scm contra o gabinete" p:1ssado. Fui 
"' . ' . . - . 

" 
pela d.s~tidencia·libcrul. 

A este respeito nenhuma durida dei-s:am a;:; 
suas declara~ões na tt·ibun:1. dest~ Camara e do 
Senado. 

Sr. presid~ntc. com refereucia a - e"te a.s
sumpto preciso ec.trar em dt't:'Llhes e fazm· re
velações que V. Ex. me permittirà e me per
doarão aquelles que porventura nella8 se pos
sam a.chur envol\'ldo;::, pois concerur~m a facto..; 
at~ h~je não explicado:-:, que muito ir11porta co
nhecer a todo o paiz, e especialmente ao 15° 
districto eleitcral de r~inha pro\•incia, afim de 
habilita.r-;:.e ara o ottllnamente "nl.zar o meu 
pro ;edimento. com inteiro conhl:: cimento de 
causa. confirmando ou t•.:tirando o ,mandato de 
que tão honro.samente me revestiu. 

1 <.:: a i e ei n« amara os 
Srs. Deputados em opl_Josi~~ão ao projecto do mi
nisterio passado, não àeixt>i de receber m:mi
festaçues · de meus amigos e corrdigionarios 
políticos, lastimando esso f:::.cto e fu:zen:lu votüs 
para. 11ue quanto antes se restabclece!5SB a har
monia nas nossas fileiras . 

lnsta\'::Hn os nossos amigos e corr:)ligionarios 
politicos p::tz·a que nô~ os dissidPntes entras
somos em nccórdo com o gabinete e voltas5emos 
ao nosso posto. do qual :lliás eu nunca rue h:1via 
afa;;;tado. No dia. mesmo de minh!l chegada á 
Côrte, para tom~tr r..ssen to na Camara, na actual 
ses5ão. fui nesta caS(L eonvich<lo -pu.ra uma con
ferencia. qu_e teve 'loga.r na Yespera da elei~~:1o 
da mesa. Ahi alguns a1nigos lUcus lll"C tr~n
dPram convencer-me a ·votar no Sr. conscl , · 
_ artim Fr:mcísr.:o, cuja candidatura :i. presi
dencia o governo tinha lembrado. muito habil~ 
mente, n:lo só :i vista dos :r~conhecidos mereci
mentos de S. Ex. como peb circumstancia de 
contar um irmão e nada. menos de uuati'O di,.;ci
pulos na dissidencia lib :~ral cujos Yotos, 1)01' esse 
modo, pareci:-~. possivel que S. E~ . ang::\riasse . 
Essa conf<:lrencia, porém, não produziu eifeito 
algum, por s0 ~avcr deslocado desde o principio 
do _terreno un1co em que devera manter-se_ 

Não se fez prr-rponde1·ar. nas rn.zõr~s apres~ n
tadas, a causa liberal, o inte1·esse e a gloda clo 

, ' 

os brinde;:: feitos na província do Rio G~·ande 
,J,, Sul por Sua Alteza o Sr. Conde d'Eu, cujas 
idéas e )alavras melhor ainda rovavam c ue 
~H}Ue e mmtst,§..\:10 e aquele projecto ...•. 
· O Sn. VALt..1rno~.RES :-Tinha origem impe
rial. 

O Sn. CARLOS AFFO~so ... tudo deviam levn.r 
de rojo. S1·- presidente, não aceitei a discussão 
neste terrre no. · Declarei que razões taes e 
motivos de semelhante ordem não podiam e não 
dl?:viam ser a.llegado.::: a. um representante da 
naaão (í1tztito bem), e muito menos ainda a 

' eomiste e.m pugnar pe~ 
los principias que devem c.int1·a.star e li
mitar o oder e~erci(lo elos rinci es. Re-
putei semelhantes razões ofien,.:ivas da minha 
dignidade c do metl caz·actr.n· ; o qu~ deu lo
gar a uma discu~são agitada e caloro~a. no 

· • · u i- , ira 
me eu menos do que nunca disposto a qualquer
accôrdo ou- concessão. Isto e:xplica, Sr. presi
dente. algumas pahvr~s por mim pr-oferidas no 
dia seguintt.~ no recinto da. Ca.ruara. Eu, que 
em qualquer outra circurnstancia me honraria 
de votar 110 meu antig-t) mestre e especial amigo 
o Sr. conselheiro Ma.rtim Francisco, aquelle, 
de todos os que iuíl uiram na minha educação 
scientifica. de q~em co.nsen·o m:tis grütas e 

C C ~ 

quell~: momento dis]:>-osto a dar o voto ao Sr. 
!\lareira de Bar1·os. 

se h:wia feito a eleição, para que não :se sup- . 
pu:t.esse quCl - minha ausencia fóra. proposiral, e. 
etreito df• S razões que na \·espera ha.vi:L comba
tido, mas que reíi.ectindo posteriormente me 
ti\·essem pa.recido pt·occdente.::.:. 1)edi a palavra 
e fiz a declaração que a. Caruara. eonhece, 
alludindo aos pactos que andav~tm nn. ordem do 
dia. 

O Sr.. A~TO~Io PRADO:- A declaração é 
muito impor,tante. 

O Sn. CA.I~ J.os AFFo"'so:- Estes factos não 
fol'~m ignorados pelos· meus honrados cullrJgas 
de de; ,utu.ção, não que eu lhes rc,·elil.sse. 

O Sn. VALLADARES:- Ouvi dizer. 

gara.u1 c só mai~ ta.J."de conversei a respeito, 
n5o s0 com o meu illustt·o amigo que me homa 
eom o sru apa1"te, ruas aind~ com o Sr. conse
lheiro ::\1oreira. de Banos, t·ectific~ndo e corri
ginào :dguns dr>ta.lhes. Entretanto, S~. pre
sid rmt~, a dissidenci::t libei"al el.'a um accidente 
político que magoava e affiigia profundamente 
a todos os nossos coi·religionarios. 

Todas as cm·tas vindas da minha provincia 
e do mell di~tricto crmtinham votos ardentes 
pela,~nião e cungT:1çamento do p::rtido liberal. 
No me;;mo sentido se levanta•a a voz de todos 
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-ou quasi_ todos os-nossos chefã,. Ne~ta Corte, a 
imprens:l política _e _a impreo.s~ ·neutra quoti
dianamente ins~riam artigos tornando patentes, 
por· um lado. as gr:•ndesvantag(~ns da uniiro das 
fileiras liberaes, e por outro -lado, os inconve
ni~ntes, os males cpt~ a continua!3-~ .daqueUe 

tido libel'al. como ao paiz. 
As circumstancias er:1m melindrosas e diffi-

ceis ar t s 
actuaes e nellas confiam; 

Não quero recordar os factos la.menta.vei~; 
occorridos no pr:ndpio desta sessão, e quo tanto 
contristavam a tod- ~s os patriotas; apenas men
cionarei a. cireumstancia de que. embora j:í es
tivesse reconheciiio numeró sufficiente de depu
tados para que a Camata funccionasse, deixou 
ella de fazel-o po1· di:~s e Sr>wanas consecutivas, 
C?~ gra-ve escandalo r~ubti:o e com a responsa-

. . . 
. . ' . , 

posse do poder, devia dirigir os nego cios pu bli-
cos do modo mais consentaneo com os 1nteres-
ses, a dio-nidadc e o d"corod ·z 
c1a.vam por verem passados aqueDes momentos 
de luta. 

Foi Sr. Jresidente se 
pelas circumstancias ... 

0 Srt. LOURENÇO DE ALBUQUF.RQüE:-Os dis
sidentes nunca faltaram á sessão. 

0 Sn. CARLO'l AFFOXSO :~ ••• sempre .dP.ci
sivas na. marcha dos governos, qne o ministerio 
6 de Junho, tendo a pr·incipio feito qur~stào dl3 
gabinete, da emancipação dos snxagena:-ios 
sem indemnização, modifi.con mais tarde a 
sua linguagem. e. pelo org-ão · respeitavei do 
• U- re prest en e o. C•·nse o, ijlle·r na trtbuna 
da Cam9.ra, quer na. 'tribuna. do S<>nado, de ·Ia
r~u que estaria p1·ompto a ·aceita.r emondas que, 

refôrma ....... . 

o SR . . V,\.LLADARES: 
nada • . 

Aqui não disseram 

O SR. CAilLos AFFONSO :-Declarou na Ca
:m.ara. 

VozEs:- No Senado. 

O Sr:. ZA::II:\:- O log:1r nã·1 importa, e desde 
que_ houvt• a d<~cbrn.ção, o facto ahi esta· l!Oll1 

todO o seu vigor. 
O SR. CAnLos AFFo~so: -D0.clarou agui que 

estaria. l)rornpto a aceitar em~ndas. uma vez 
11u~ não compromet.tessem o p0nsamento car
deal da refôrma e pude sem ang:niar o apoio. 

· s~n.ão ct: tod~s, da maiot· par·tc dos aens corre-

O SR~ .Jo:\o Do~.:x-us Frwo =- Es~a declar-:1-
ção o ex-presidente do Conselho fez mesmo 
na Camar(l. dos Srs. Deputados. pedindo que 
discutissem o projecto, emendasse·a1-n' o ou 
rejeitassem-n·o me~mo, mas, discutisse1u-n·o. 
(Apoiados.) 

O Sn. CARLOS AF1~0NSO :-Estou referindo 
os factos em pres<> nça de _ alguns du~ no
bres ex-ministros. SS. E Ex. estão presentes. e 
téru um meio facil, f:1cilimo de rectificar a mi
nh~~ ex?osição1 si não for veridica. -

Esta . mesma declaração. Sr. presidP-nte, o 
illustr~ chefe do gabinetg fazia-a. aos seus · co
roligionarios politicos. - Houve então quem 
se lembrasse de ol'ganizar_ um pro,jecto substi
tutivo, o qu~l, modificando o primitivo prrdecto,. 
no Rentido dt! escC!>tmnl-o dos defeitos nelle en-
con ra o,.; P" a 1sst enclll 1 er;t ,po la encami
nhar a realização do pensamento do governo. 
Es e . projecto, Sr. presidente. é o que tenho 

te momento entre mão~. !:)aqui h~a----npon1umc..,or---
delle darei leitura. á Cam~ra dos Srs. Deputa-
dos. -

O SR. DüARTE DE AzEVEDo:---: De quando e 
esse projr>.cto 1 · 

O SR. AFFo~;;o Cr.I.so JuNIOR:- A elabôra
ção do pÍ"oJecto é posterio1· a abertura da Ca
mara; supponho que é do Março deste anno. 

. O. Srt. C:·\.I~r.os A~~Fo~so : - Dess:?. projec~o 
\4 

beraes. Alguns o aceitaram immedia.tamente, 
outros propuzeram alterações que foram in
troduzidas. 

O Sn.. A;.:o~ADE FzGuErM : - As alterações 
constam desse papel que V. E~. tem ? 

~:"'. •• :· ·• ·~ _. : .~cn:hor; aqui 
tr.nbo o projecto t:ll qual sahiu da ultima con
ferencia. 

· O SR. V.u.LA.D-~RE;:;:- Eu não fui convidado 
para ~~as conferencias. 

O Sr... ·AFFoxso. CEr..so Ju::-.ron: -Porque V. 
Ex. era intransigente, não aceitava emend:~. de 
qualidade alguma., manife.~tn.va-s0 inteiramente 
irrecon-ciliaYel. 

~ · • • NSO • -Sr. president~. 
como eu dizia, diversos chefes liberaes tiveram 
~ciencia dest1'l proj;~cto. 

me des-
ses chefes, seria_ bom saber. 

o Sa. C.mr.os ·· AI~·Fnxso:- o Sr. Conselhei
ro Moreira de Barros não só teve sciencia 
como teve cópia, c e:ng1u apenas, l)a!'a 
adherir plenamente ao projecto (-1 ao pensa
mento que presidir~• a sm\ confecção, que 
nelle se consig :asse U:IH\ pequena quantia 
par<'l inde:u nização pecnniaria do;; escravo-: 
se~ag-euarios. 

Bem on nMl concebido, S1·. prcsidr.mte~ er:1 
est0 o systca1:t do project ': lib,.rtação im
mediata dos escrn.Yos sex·; genario~; e dos que 
fos·-cm posteri_ormente attin~--rindo n.· mesma 
idt~de, m~"din.ntn ::1. pre~t:.ção de dons annos (l~ 
sen-iço~ ; libertuç:io _grlldttn! dos escr~vos do 

,., · · s da 
diúda publicn. on pre~taç:i.o :lé serviços .por 
um prnzo m::âs on monos long-o segundo o 
vl\tor do lib~rtando, nunca. poréru exceden.tc 
a sete anlios. 

O Sr _ conselheiro 1\!oKeir:\ de Barros, como 
jà tive a honra dn dizer. só objectou quanto i 
1a. part;~~ exig-indo. pn.ra a. sua plena adhesão 
ao projecto, que elle fosso modificado. de modo 
que a ind~mniJ.a<;3o dos se~agen~rios se eae
ctuasse, não por meio de dons annos de ser
viço, mas pela. quautio., crei.o, de 200$000. 

O Sii. MoR:im:u DE BARROs d:i. um aparte. 
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.O SR. c.~RLOS AFFJNso:-Sr. ,president•:. é 
sabidoque deputado-s mineiros eram os que for
mavam o grosso da.düsidencia liberal. 

O Sn. MonEIR.\ DE BAnnos:- E' bom dizer 
que n~o foi com o governo que tratei sobre 
semelhant1 assumpto. -

O Sn. An·oxso CELc;o .Tu~roR:- Mas er:t de 
suppor que o governo co:Jcordasse. 

O Sn. MonEIRA n.E R\. no :-
traria âisso. 

0 Sn. CARLOS AFFOXSO: - V. Ex. csti en· 
ganado. 
~0 Sn.. AFFOXSO CELSO JU:'\IOR :-E' um lapso 
de sua memoria. 

O Sn. CARLOS AFFJ:'\SO : -Eu fui bem claro 
na minha exposição. O governo manifestou 
aceitar a indemnização por serviços. O minis-
teria 6 de J nh d mi a · · - · 
penho de conquistar para o partido lib~rat a 
gloria. de re~-~.lizar reforma tão fecunda; fez 
generosamente todos os esforços para realizat· 
a. a.rmoma o par 1 o ; e e -a-1a. rca IZ:l o, 
Sr. presidente, a não serem os fac tos que con
tinua~ei a ~xpor. 

' ' ~ 
graçamento, de união nas filehas liberaes, si 
não se ~pudesse contar com a _ annuencia dos 
meus comprovincianos. que formavam a parte 
principal da dissidencia. Teve por isso toda a dis
,.idencia mineira conhecimento deste projecto 1 

cxcepção feita do meu illustt"e amigo. o Sr. de 
putaào Valla:lares. que tão intransigentemente 
se havia manifest:í.do sobre o ministerio passa
do, que baldado pareceu qualquer esforço junto 

- ' honrado amigo ignorava o que se cstav:\ pas-
sando.Em conversações com que me distinguiu, 
soube o r mim d::t :ri t ! · · · 

eu decl:lrei a S. Ex. pretendia apresentar ao 
nosso chefe e commum amig<) o Sr.:"enadot· ?\!ar
tia.ho Campo:'. afim de ou,·it· a opinião c p;dit· o 
apoio valioso de S.Ex., o gue afinal não ~e reali
zou por se terem precipitado os acontecimentos. 

O Sr. Cous~lheiro AifonsD -Pennn.. actt:al íui
nistro da justiça. ouvindo a leitu ra do projecto, 
pediu uma copia para fazer melhrJres n mais 
reflectidos es~uõos. O Sr. dcpn tado Felicio dos 
Santos dechrou que considet·av:t A ultill)a pala
vra sobt·e o assumpto um projecto por S. Ex. 
elaborado, c apre ;;entado precedentemente :i 
Camara. acre"centa.ndo que tinha r·ecebido 

· innumct·as e enthusiMticas ms.nifestn<,~ões d :L 

lavoura de todo o imperio cul favor drsse s-:lu 

L a 1'=' , ._ r. AlH o, CXlg"lU 

que, em ve:r. da ind0mni:r.ação dos sexag-enario·..; 
por dous annos de serviço, se consign·n::se no 
proj ~> cto a alternativa- dous ~~ nncs de iic t·vi ~~o 
ou 200.$000 em dinheiro- . .. 

O Sa • .JoA.o PE:"roo:- E' t:xacto. 
O Sa. CAnLos Aifoxso:-•.. ficando. l'on ·~e

quentemente, os propr;eta.:-i0s coro o <.lit'eito de 
opt3.r entr·e a inderuniza.ç.ão pecuniari:1 de 200S 
e dous annos de set·viço. Ni10to o men nobre 
amigo foi acompanhado p·!lo nosso estimavel e 
illtistradó éollega o St; Antonio Ciirlos. 

0;-llUmildc orador, que neste momento se di
rige á C<tm:lra dos Deputados, assim como o 
Sr. .Mascarcn h as ünmeJiatamente declara
ram · que :!.ceitavam o proj3clo lal- qual se 
achava. conc ·~bido, promettendo prcst::tr ~eu 
<~poio àfJ gabin·~ te, desde qu_e este con;::~~tisse 

r a 
sabido ate ·por dccls.raçiio expÚcita do nobre 
ex-presidenle do conselho ua. tdbuna. 

ccleb:·ou para. tratar deste assumpto, estiYcram 
prescmt0s t Jdos os deis;;idrnt !s da deputação mi..; 
noira, á excepção dos Srs. Affonso Penna e 
Vallada.res. E feitas as pequenas alterações nP-
cessarias para. conciliar os votos dh·et·gcntes dos 
;::ir,;;. Penido e Antonio· Carlos, c0nsagrando no 
projecto o principio da opção, ficou assen
tado entre todos os que naquella conferencia to
mar:tm pa:!e, que apoiaríamos o gabinete 1jara, 

sub!;ti tutivo. 

o. SR. Lour:EN_QO Ar.nt:QvE~QUE: ,;;_Tudo. quan-
. m; u 

~esconhecia todo esse trabalho de trans:1cção. 
0 SR. DUARTE AZEVEDO d:i um aparte. 

O Sr... C.u'ttos .AFFo:-;so : - Perdão; o go
Y~rno aceitava a indemniza~~ão dos sexage
narios l)Or snrv1ços e, como o meu honrado 
collega. o Sr. Penido acompa.nhado. como j:i 
disse, pelo Sr. Antonio Cal'los, faziam questão 
ela opção, ficou trat..'t lo por condescendenci:l. 
para com esses collrgas que se consignasse 
a ideia no projecto, par<t S. S. E. Ex. a pleite
arem, perante a camara do~ Deputados. bas
tando, torlaria. ara o nosso a )cio ao n-abin t 
que este cedesse quanto à indemnização por 

· meio de ser\'iços. · . . 
Parecia Sr·. 'residente. c nse.,.uido 

roso desilct·atum do ministerio e do partido, de 
lr:lZ r:lr a uni:1o e a harmonia ao seio da. familia 
hbcral ; por meio 1lc uma. dess~1s transacções tão 
consoant:::s COI!l a índole do nos~o systema. de 
gJ,·erno , como freL1uenLes n~\ constancia 
de lle . . • 

O Sn. HATISBO:"\A :-Ah! sobre isto não ha 
duvida. 

O SR. C.\RLOS AFFoxso:- ... c muito mais 
f~cil. m~lito mais e:.:plicaYci nntrc correligiona
rios p:)liticns, que n!!o estão scpat·ado:-: pelos 
t·e~ent.imentos de anLig:~s lutas, pelas tradi
çõe" do pa~sado. pelo-; choq•v~s de todos os 
áins. do rJtF' r ~n tt·e ~cl rersar ios, como aquella 
que actnalmenle r·st:~mos _pre!'lcnciando entre ó 
abin r~!.e a · 1 "t "V - -

em relação ao projecto que se discut·~ · 

Eu. Sr. president~' , mantive-me t.el ao <·om
promisso que havia :Js=;;umi!tO ern p:e;;cnç..'l,":.;n:1o 
de todos os rli;.sideiltcs. ao menos d<tquelles que · 
que como eu rcpresP.nt<wam a pt·orincia de 
Minas . 

Ignoro a razão por quo os meus iUustrudos 
eollc;a-.: não l_J l'Occde!· ,, ül da mesma. fórma. 

• 
O Srt. CAt:I.o::; PJ~!XOTO :-Elles hão do expli-

ca•-•e. 
O Sn. C.HtLos AFFoxs::> :-Não me fnço carg-o 
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de censurar os actos desses illustres amigos e 
muito in(mos de explie~l-os. 

O Sn.. JoXo PENJDO dá: um aparte. 

O Sn. CMu.os AFFoxso:- V. Ex· está en
ganado. No ~1cu e~cl'iptorio, em presença do 

nobrr: deputado o Sr. Mares G;1Üt, que. apezar 
ae não ser dissidente, teve<parte na conferen
cia, a ue alludo. fiCOLl nssnntado ue todos nós 
apoiariamos o gabinete, mediante a aceita.çã.o 
do substitutivo, que seria por to:los nós assi
gnado e m~is pelo;; Sr;;. Affonso Penna,si a ÍS"-O 
se resolvesse depois dos e~tudos e locubrações 
que dependiam da. cópia. e Felicio dõs Santos 
caso em seu cercbro pudesse penetrar alguma 
duvida sobre as cxcepcionaes vantagens do se c. 
preconisado projecto. 

Não erãm infundadas estas esp~ranças ne~ . 
~.cio. Quanto no Sr. Penna, porqne S. Es:. pou

cos" dias depois pa~sou a fazer pa.rte de um g:J
binete ur: ado )tou ar JroQ"ramma un1 ro 'ecto 
que emancipa até sem indemnização. 

Um S.a. DEPUT.\.no:- Mais ~diantado. 
. 

E quanto ao Sr. _Felicio dos Santo:::, attenta a 
docilidade com que diante do projecto do go
verno perdeu S. Ex. aslisongeiras convicções 
que-nutria em relação ao seu. 

O Sn. CARLOS PErxoTo:- V. Ex. é injusto. 
·Estão consignadas llP-E; te projecto idéas do Sr. 
Fel i cio dos Santos. (H a otttJ·os aJun·tes . ) 

: ~ ... 

o Sn. C.mLOS AFFO:\SO:- Pr~ra a.Yivar :15 re-
corda .ões do meu illustrc ~mii~'~':> bre d ,u-
tado por Minas. j:i que S. Ex. de certo modo 

· · parece contestar a e~posi~ão que estou fazencJo, 
lembr~rei a S. EÀ. uma circumstancia. 

Muitos dias depois da no;;sa. conferencia., 
conve1·sando aqtli no recinto (h Camnra como 
nobre deputa:lo o S1·. P0nido. disse. com phna 
ann11encia sua. quo o p~rtido liberal e a nossa 
provincia haviam de appbudü· o no:-:so proce
Jimento. (Apa1·tes.) 

Momentos dopois. acha.n.1o·me na mes:1 n. es
crever nwa carta. ao ll\do d0 um dos Sr.". sect•e
brio~;", esse meu illustrc eollega approxirnon-so 
de mim e disse: o ministerío <>st.à. pôdr··~ IJ·isa
clas) vai. cahir; dci~:J.-0 ca h ir: é inutil tudo 
quanto sG 11ossa ftLZCr para sal val-o. 

O Sn . .J. Pz::xmo 1~ O[jTnos Sns. nErunno;; dão 
apartes. 

O Sn. C.\1\T.os APFe~so : -Eu rcsponài a . . 
Dí:ls depois, apresentou-so a rnoção de C'!ll-

~ :fiança, de qr:c todo o paiz tom noticia. Eu votei 
}'elo g:lbínete. Votei pelo gabinete. porqne o 
facto de repudiarem os !lleus i llu~~res c H.:gas 
aquclk COIHJlrom: ~so ni'lo me parec<m rn.~ão 
sufficien te cl,:t l'::l. ig11al proc 0.din1t~ uto d•) rninhn. 
rarte ... 

O Sn. A~To~ro C.AnLO!::>:-Eu g:ll':n: to a.V. Ex. 
itl'C o nw u procedimont.o :o:. ui to coJ•rccto, e 
h r i de mostrar· ú CailHwa qn r. n~o ha niog-uem 
qüe tenha tido proceditil•~Ilto muis coL"recto. 

. O SR. CARLOS AFFONso:- Não digo o contra
rio. Eu n~o ajuizo nem quero fazer commen
ttrios ~ob:-c oprocedimento dQs meus illustra.
dos coll·g:Js; ~~stou tratan io do meu, que devo 
j11,.tifi~ar. Votei pelo gabinete por duas razões. 
Já disse a primeira. Em segundo logar não 
i, o.n agem a guma em que o mtmsterw 
cahi"s~ e era precisaml)nte para que 0.lle não 
cah ~~se. que eu .r:ne determiná v~ a pres:ar-lhe 

- ' ~ 

idéa liberal. Reputaya prejudicial a sua queda 
c si nd:;~. hqj e a reputõ. ' . 

Si me engano n futuro o dirá. Creio, porém, 
o.••e não mA- enganei e se nã0 veja-mos: Suc
cumbiu mais um gabin~te liberal. mas acaso 
lucrara.m com isso as nos;as ideas '? Lucrou o 
pa1·tido ·~ 

Achamo-nos porventum nó; os libaraes em 
condições mais vaut:1;josas neste recinto ? 

-O Sn.. ANDU.ADE FIGUEIRA : - Peioraram 
muitÕ. 

O Sn. BEzERRA CAVALCANTI :-A vida do 
nosso p]rtido esta a mercê do partido contrario. 

O Sn. C,u\LOS AFFON30 : - Pre ond ram 
acaso as nossas idé::~s e aspirações, na m:Lrcha 
politica. e adroi11istrativa do paiz '? 

Não quero, por emquanto, tratar d ;stas ques
tões, cuja solução deixo á conscicncia dos meus 
honrados collegas~ quer ck um, quer de outro 
credo politico. 

Votei a favor do gabinete porquo o projecto 
de emancipaç·ão estava. na ordem do dia a ap
proximava-se·o momento de fazer prevalecer o 
sub:;;titut:ivo. ue tiraya tecla a razão de ser à 
dissidencia ·liberal. 

Fazendo-o, Sr. presidente, nã:o reneguei os 
meus nl'inci ios. Affit·mei-os mais uma vez no 
1scurso que então proferi para. mais 11lena 

justificação do meu pro.:cdimento. Eu disse 
então . (Li!.) 

As lnmino~as discllssões oue se tem dosem
volvido no Senaio convenco'rsm o governo da 
neco,sid:• de de alterações e em«ndas. O gabi
nete o rr.conhl3ce; admitte em(!ndas e modifi
cações. como ain~la h·1. pouco d:;clarou o nobre 
ministro da guerra. 

O S1' • .Jotlo Penido :-1\Ienos no art. 1° . 
(Qt,tl'f)S apal·tc.~ .) 

O Sr. Carlo~ Affo ;zso :- ... O ministerio 
esta prompto a ~ceitar oman<la.s que a discussão 
legi time. Mais de t1ma vez o tem manifestado. 
Est:.i. disposto a :1ceitar to~as aquellas que não 

forma. 
Nestn..;; condi\lões. Sr. presid0nte, o que ~i

,znifiea a moção de confiança proposta aluis 
~orn sot·prezn. pelo 1ueu illustre amigo deputado 
pot· S. Pau lo '? 

O Sl·. Mon·i1·n d~J Bw·ros:~Póde haver 
~o.rprcza qu:tudn o governo ãnnunciou com an
t"cc~d · ncia qu~ vinh<~ hqjc conhecer o voto da 
tw t;ãu ~ (UHt i'OS uíía ·~·tes . 1 

O Sr ~ C a dos Affonso : - Annunciou-8e 
par:\ hoje a. discussão Jo prJjecto, não annun-
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ciou-se a moção de éonfb.n\a, a bat:llha contra 
o gabinete. rA.pm·tcs .) .. .. . 

Si o projecto é ma.u. é inconveniente. adopte 
cada um o procedimento do nobre deputado por 
Pernambuco. Reser,•e-se o direito de a.presen
~~r em_endn.s'.. de cor.rigil-o. de offet·~ce~ mesmo 

I - il • 

não incorra. nos mesmos d,.,feitos. (ilpoiar/..o~ . .J 
E' o que eu l)retendo fazer em segunda dis
cussão isto é, no mom.ento o ort.uno :::en-undo 
o reginvmto. Então domoústt·ar:•i que ha meio 
de fazer a. reforma de um modo muito ma.is 
efficaz. em sentido mais liberal e hnmanit:ll·io, 
sem entretanto sobrecarregar a classe dos ac
tuae" proprietarios. 

::- A moção olferec;da contra o ministerio l'Ó 

tem um effeito. retard::r a mm·cba da medida. 
que tonos reconh~·cem c nece~saria e urgent~. 
(rr:poiados). Ella complica a situação e envolve 
um erigo ara a cau~a liberal. A or...,anizaç:1o 

e um novo gabinete enfraquecerà sem clnvida 
as nossas forças. a maiorin. de que dispomos 
neste rec;into (apoiado.~) é diante desse perigo. 

~ • .. •.I ~ 

para ~ue influenciaram no meu espirito Não 
tive outros. nem jamáis houve intclligenc·a; de 
especie alguma entre mim e os membJ'o,;; 
daq uelle gabinete. : 

O SR. CAxorno DE Otr\·xnu:-Apoiado. 

O Sn. CAnto:; AFr~o:->so: -Xnncn dirigi o 
mais insig-nificante podido a s~. Ex~. 

O Sns. CA:-irmo DE 0LIVEnu E C.\R~a:mo nA 
RocJL\: - Apobdo. E" exacto. 

O S1~.CAnr.os AFFoxso: '- Nunca. acon,elhci
os~ promovi. in~intJei e ainda m0nos fiz ,;:olici-

o ta\~Üe" s"bre rplnlquer a:;:s11mpt.o. pret(ln(;ü··~ ou 
negocios da~ di\·er,.,;as r··pnrtiçih,; publicas. 

O Sr •. C.\:XDIDO 1m OtiVJ.:Il!A:- Apoiado. 

O Sn.. CAnt.o>; AI1Jioxso: - :\une:::. di1·igi 
pedido ou reclamação de nat.m·e:m algurn~, 
nem directamente ao"' membt•os daquellr· g-abi
nete, nem por meio de f'P.Us :1 u:dliares officiaes 
oa officiosos, amigo;: adhere·ates ou sulJordi
nados. 

Srs. (co;11. ['o1·ça). não ha neste pai:r. nrmhum 
e~-ministrn. nenhum ex-presideute de pro· 
v1ncia., n~'nhum funccionario p11blico d1) :i.lta 
ou ba.ixa catheg-oria. de muitos dos qnaes tenho 
sido amigo intimn e t.;lv~z auxiliar prestimoso, 
a qnem tenha jamais feito o mais insignifi-

cante pedido. de que proxima ou remotamente 
me pudesse resultar qualquer vantagem ou 
proveito pessoaL (.4poiados). ·· 

Digo-o muito ·alto e bom som, não ba quem 
se,ja capaz de provar o contral"io. Não pre
ci~o. do JOVerno, _nun~a precisei ne~ ligo a 

Não dig-o i:.;to. Sr. presid·mte, por soberba ou 
orgulho. Não me supponho feito de mas~a ditfe
rente dos outros homens, · nem n. coberto das 
eventualidades a que n. maior parte d'elles 
e!;tão sujei tos. E' possivel que algum dia tenha 
de implorar a pl"otocção dos meus correligiona
rios, t1U ainda a generosidade dos meus adver
sarios políticos; mri.s, uma vez nada es:;a hypo
these. que merce le Detis ainda. não se r~alizou 
na minh::l. vida. eu mesmo hei de dize!." n.os 
meus comprovincianos que busquem outro para. 
sou repres,·ntante, porque serei o primei-ro a 
recouhr;cer ue terei perdido a inde endencia, 
a somb•·an.•,eria e a twez que ,JUgo m 1spen
saveis o condignas de tão eminente posição, 
(.:.lpoiw!o:_~, 111 tdto ue~n~.J 

O SR. EZERRA C.nyAT.CANTI :-Multo em. 

O Sr.. .. To:\o PExmo :-V. Ex. é um homem 
muito vu.nta ·osamente conhecido. 

0 Srt. ÜARLOS AFFONSO :-Sr. presidento, 
peç,J aos meus co-1·eligionarios politicos no 
poder. e ainda nisto não sou dos que mais os 
incomr.aod:~.m, nomeações da guarda. nacional, 
uma ou outra nomeação de juiz de direito, ou 
outros cargo!'! da magist•·:1 tura e administra
çfio, p·3ÇO distincções hon<n·ificas; mas peço sem

. pre em favor do meu partido, em Í::tVOI' dos 
meus co-r8lig-ionarios politicos e não me julgo 

. .. . .. ;- . . 

O SR. Z,Du. :-E o governo que os attende 
cumpre o seu dever. 

O Srt. BEZERRA CA YAT.CAXTI :-}Ias chD.ma.m 
i~t·) vantagem do govCJrno, como disse o nobre 
presidcnt•~ do conselho. 

O Sa. Z.\.:'.L\ :-A-: vantagens do governo 
sabemos quae~ são-e qwHu as tira. 

O Sr,. ·BE:'.F: 'IR.\ CAVALCANTI :-Por isto 
mesmo não do,·e haxer ambigtüdade. 

O Sr.. CAnto!'> AFFoxso :-... acredito que 
o g-overno t"m mai;; obrigação de satil'
fazet· :L e.:sa;; medidas do que eu de •oli
ci tal-as Solicita.ndo-as, pre,-to um sorviço 

, aos meus correli~ionario-. que estão no po-
' . 

.i :s "legitimas convenient~ia~ vão r:atisfazet·. 
lo;tn posto, Sr. presidente,far·ei a loitu1·ado mal
logrado substitutivo (l(~: 

A As.;;embléa Geral decreta: 

Da emtwcipaçi'lo rlos escral)os e indcm,i1i.~ar;fio 
r.lo seu 'Oalo1· 

ArL 1. 0 A lei n. 2040 dl'l 28 de Setembro 
dn 18i1. ser:i. execuLada com as seg11intcs mo
dificações : 

I. Sito declarados livres, desde a data da 
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promulgação desta. ·lei. wdos os escr~Yos que 
tiverem attingido a idade de 60 annos. iri l:>mni
zados os respectivos senhores, na forma. do n. V 
do presente artigo. · · 

Il. O fundo de emancip;)ção continuarà a 
ser distribuido pelo municipio neutro e pr·o-. . . . . 

600$ para as mulhere>:. de ::H a 40 annos; 600~ 
para os homens e 500$ para as mulh•.!res, dé 
41 a. 50 annos; 400 para os homens e 300 para 
as mulheres, de 51 a· 59 annos; 200$ para Oi 

homens e iú08 para as mulheres, de 60 annos 
ou mais. · 

. , , . a m c ara o. com a e uc-
a. renda de 5 v/(. de titulas, c1ue o governo etnit- ção de 10 o/o a nnu~es,sobre as qu<'.nlias succes
tirit para pagamento do preço do résgate. e sivamente redu úd1ls, prevaleMrá. para as al-

---~c~o~n~s~i~d~~~ra~r~-~se!t-~ã~o~e~x.~ti~n;!.'c~t~o~s ____!!D~o~s~r~· J.l:i .. ~m:lces=-Jr-uu::r:u-~-..l·~~~~.Q.~Mlt@ de arbitramento, sÜ\'0 o 
pondentes :i vi-la. média de cad~ libertando, se- caso de invalidez ou estado valetudinario, que 
gun~o a tabella adoptada pelo Montepio dos :mnulle ou r1~duza pelo menos de metade o 
Serv-Idores do Estado. preço e;,:timado. . . 

Ill. Estes títulos serão do valor nominal de IV. A omissão do nome d~ qus.lquer escravo 
200$ a 800$, ou multiplos dc>:sas quantias, con- na matricula importa ipso facto a sua liber
tando e:td[~ um a data. de sua extinccão: pu.gar~ tação, sem qne tenha o senhor direito a ne
se~á a sua renda nos prazos e p(~la fórma por nhuma inderuní1.ação. 
que são pa.~os os ,jur.•s da divida publica int'erna V. P ·la matt·icull!. de c:1da escravo pagar!i. o 
fundada. . sen11or. 011 quem suas yezes fizer, o emol.u-

IV. A indemnização inferior a 200~· será - ;,ta. 
em moe a. corrente. no exercício financeiro ta:s:a :i despeza d~ dita matricula e o excedente 
imro~diato à lib •reaÇão do .~scrn.vo por que fôr ao fundo de emancipaÇão. 
devida com os recursos fixados na respectiva lei 

. 
V. E' facultado ao senhor optar ~ntre ;1. in

demnização por meio dos referidos ._títulos e os 
servj ços do eseravo per te -
de i annos, si. o dito escravo não fór maiot' d·~ 
30 annos; de 6 tendo rle 31 a. 40 ~ de 5 ten.io 
de 41. a 50 ; dr·! :3 sendo maiot' de 50 ; t\ ·de 2 
sendo de 60 annos. 

VI. Para libertação por conta do fundo de 
emancipação, terão pt·--fet·encia: 

o.) Os desigados pelo i>enhor desde que fizer 

Ar&. 3 . o O funlo de er.aandpação coo.stituir
se-:i., d'ora em rl:iante, com: 

o ~s 

ll. A tax.t\ sobre esct·avos, arrecadada. de 
couformidade c rm a tabella annexa a. esta lei. 

lH. A quotísaçào especia.la que temporllria
mente fic<.~.rão suieitos o;; libertos, no;; termos 
do art. 4° n. II; ·· 

lV. Quaesquer consignações votadas pela.s 
a.ssembleas legisLtti v as pt·ovinciaes. 

V. Donativos particuLres. 
VI. Producto de lote!'ia.. , 

o abatimento de 10 '/o, pelos menos, no valor 
declarado para a matricula, na fórm~ do art. 
_ _ . _ . . . z sónmnte o lictaido da tal:l". 
: ln A moi o r idade em amiJos os Mxos. de q Ud rr<i.t<! o n. V do artig-o antecedente. 

Entre os indi\'iduos da mesma id:lde~ obser- Ficam abolidas · as taxas a~tuaes sobre es-
va.r-se-iia as condi.;.ões ·de pre~a-.AA.~ta-l:~--1-!ill'~V~L.---------------------
lecida.s no regulameato n. 4.~35 de 1° de Dê- Art . 4.u Os libertos pelo fundo de ema.nci-
zer.obro de 18ii. paçãO .serão obrigados .= ·· 

Da matí·:cula e 'Valor do escl-ctvo 

Art. 2.o Dentro de um. anno. a contar da. data 
da promulg-ação desta lei, effectuar-.;;e-:i nova 
matricula dos escravos existentes, com a ind.i
cação do nome, càr. iJade, •·stado. naturalida
de, fiHaçüo. aptidio pl.l.t·a o tr;.\l>!~lho e v!l.lor, ob
set·vad~s as seguintes disposi~ões : 

I. A inscripção far·sc-à à vi~ta da. relação 
a que ~e r<~fere o finat do a,·t. 13 .lo citl.ldo re~ 
gularo~n to n. -L 835 d('l i'' d·~ Dezembro: de 1871, 
e, em falta (L"stu.. á -Vista dr) cet·tidão e:ttrahitla 
dos livros d;l. mat~·icula ei!pecial, ou das que 

.. ' 
não se podP ndo alterar a.s declarações da. IJt·i
mitiva matricula. espeeial. quanto ao nome, 
COI', n~•turalirhtde ~~ filhção no matrieuln.nr.lo, 
mas addiciom1.0do~s'} à i·bde o prazo decorrido 
desde a mcncionad:.~ mrt.tt·icula. ató !i apt·esen
taç:to da. nova. relação_ 

U. O valor de cad~'l. esct·avo será e.;;timado 
pelo senhor, dentro dos seguiutes limitê~ma
ximos : 

800$ para. os homens e iOO$ para as mulheres 
até á idude de 30 annos; 700$ p:lra os homens e 

I. A occupar-i;e ~m qualc1uer genero de 
indostría ou tt·::..balho licito, por onde gran
geieru n. subsistenda. 

11. A contr·ibuir. dur.mte 7 annos. com 
um::.. tiuota igual a qne por si pilgava o respe
ctivo senhor para o fu ndo de em;tncipação. 

llt. A ter domicilio llv mun\.·ipio ew que 
r o si diam ao tempo da. alforria, e~cepto : 

(t) Os que, por molestia provada. p '"!rante o 
juiz de paz, deite obtt\"er.-m lic~nç:1. p~u·a. tt·ans
fet'ÍI"<Im~se ~ outt·a. provincin 011 município, 
onde devet·ào t0.r. occup:oção. 

b1 Os que tendo faaülia em Otrtro log:~.r ob
" • ·r- · • • sob :4 mesm~ conJi~:1o • 
At·t. 5. ·• A contt·a.vr·nçno ao dislJOsto no 

ar·t. 4" :Oiujeita o liberto a ::;el" compellido a 
ser\"ir no e:tet·cito ou na Mmada, si para. isso 
tive!" apti.lão, durante o prazo do~ respectivos 
eng-ajamentos, ou a trab;:s.lhn.r elll esti!.beleci
me u ros publicas ou parti(:ubres, estt"adas, obr,•s 
publh~as n coloni:ts agt'icolas e militares. yelo 
tempo do domicilio obrig-a.1orio . 

Em qualquet· deste' casos, do soldo ou sa
bl·io tj\le perc ' ber. deduzir-s·~-á. a quotn. com 
que deve contribuir para o fundo de emanci
pação. 
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Dos libertos poí· 'ineio de iocação rle serviços 

Art. 6. o O liberto por meio de contracto de 
prestação de serviços, na fórma do n.rt. 1°, n.V, 
é obrigado a prestai-os por todo o tempo do 
ajuste, ond~ 9. ue~ que o~ ex!ja se~ patrão, a. 

J 

O que excusar-se a esses ::;erviços, faltar :i 
subordinação devida ao locatario, pessoa de sua· 
fa.milia ou rc osto incorL"erá: 

I. Pela primeira. vez, na pená ue pri:-ão do 2 
a 30 dias com serviço em quae!Squer obra.~ pu
blicas da loe!a.lidade. sendo d~pois obrigado a 
voltor á occupa.ção pa1·:1. que so houver contra
ctado, servinào gratuitamente po:- tempo igual 
ao em que tiver sido omisso. 

li. Na rcincidencia. qúe reputar-se-i vet·!
:ficada., ainda que não s~'.ia a culpa identica ~í 
primeira, sofirerzi o dobro das pena .. do n. I, c, 

• 3. 1 • • -- -·· • 

posto no art. 5'\ servindo, porém, o·dup'o dos 
prazos nhi estipulados. 

I1I. Neste ultimo caso. além da q not:1. parn. o 
un o e em:1nc1pD-çao, e: u;.ll'~se-a 1 o.s so ( rs 

ou sala!."ios.o qn~ fór precio:o pat·:~ inde:,mizar o 
prejnizo do locat:trio. 

Da locw:tto de se:·viços c tio safm·io 

Art. 1. 0 Os ajuste,;; de locação de se1·viços, 
em todos os c~1sos de que tt":'l.t..'l. esta lt:i. cele
brar·-se-ão mediante declaração do locador· e 
do locatario ~erante o jui:.. de p:1.z do districtô~ 
averbada no livro de not~;; do escriYão respecti
vo, ou por titulo particular registrado na:; 
mesmas notas. 

I. Na especie do art. i n. V. 
avenamento no r~g1stro s:r\"lra 
forria do escravo. 

IL A uni·~~ prova. do contrs.cto é o averba.-

IH. Em·c~da comarca reun[r-se~ã uma vez 
por anuo u111a junta composta do juiz de dit·eito, 
do juiz municipal ou substituto e do presidrmte 
da Camw.'l :Munici1)al, afim de, ouvidas as opi
niões mais. competenr.cs 0. feitas as precisas 
averigua~ões, estipular, em relação aos li
bertos pelo fundo de emancipa~ão, a t::~.xn. mi
ni ma dos diyersos tt·abalhos, pt·aticados na 
mesm:~. comarca. 

IV. E' livre ao liberto !ljustaL· os setts servi
ços ond·' e como lhe aprOU\'Cl' no muaicipio ele 
')eu domicilio, e (H'OCUI\I.r ou aceitar salario 
supcriot• :t m~a do numero :mtoriO!' quando o 
contt·acto ~xistonte o não embarace. 

Elll f;d ta, po!"ém, de sn.l:u·io tnais elevado, não 
1hl! é licito recnsar o trabalho rou·ibuido, na 
con ot·mt a e o m<'l.smo numero, sou ~s penas 
do art. Ô". 

V. A taxa. do n. 3 presume-se sempre o sn.
l :lrio ajustado, s.1lva a unir.a prnva em contrario 
de cont1·a.cto a\'t~rbado ou t·cgistt·ado. 

Da localisaçtto do e.~cravo 

Art. 8. o O domicilio do escravo e intransferi
vel da. província onde se ache residindo ao 
tempo d;l pl'omulgac;ito desta lei. 

A mudança deste domicilio importa para o 
esct·avo a acquisição da liberdade. salvo para 

os evadidos e os que acompanharenPseus •e· 
nhor·es quando tl"~nsfiram o s3U. $ 

Di.'-posições di~crsa.-. 

Art. 9. 0 São \"a. lidas as alforrias outorgadas 
' 

mação dos herdeiros necessario~. e preferem a 
q uaesq uer outras dii'posições do testador. 

Art. 10. O penho[' não r,óde se!" constitu ido 
om escravcs. sa \'O os estaoe ~ctm~n os agrLcO
las com a.clausllla. constitu!i. 

Art. 11. São nullo.3: 

I. Os legados d~ escravos e as doações que 
não forem por dote ou antecipação de legit:ma.. 

Os escravo.<: alienados contra a disposição 
deste at·Ligo são ipso {aéto livres. 

ll. A cla.usub. a ;·et1·o nas venda;; de escra.
\'Os o a c tos equivalentes. .., . 

• :.J o • ~ ~ • ' 
suh1. ou o nu,;; que prajudique •) lib~rta lo. 

.Art. 1:2. O governo expedirá. o regulamento 
r a n • ~ã ta i c" · ndo o ro-

ce;.;so a. seguir-se nas questões drJ locaç:ão de 
serviços. q ne serão j ulgad:~s pelo j niz cb paz 
do districto, com recurw p·· ra. o de direito.clas-
;;:1. C;lnc o os e te~ os e mrracçoes pecu lares as 
rela.ções entre patrão, ::-ua. fmniHa, ou pr~p<)S
to.s e oper~l'ios,c podendo impor as penai de pl'Í
são ate Jous mt:zes e t!e multa até 200$000. 

Art. 13. Ficam revogadn.s as disposições em 
contrario. 

Sala d tlS sessões em .... 

TA.BELLA A QUE SE REFEI'tE O ART. 3°, N . li 

Sobre o valor calculado, segundo o disposto 
ao art. 2\ pagará. o proprietal'io annualmcnte 
de imposto.: 

f.o Nas cidades do Rio de Janeiro, Nicthe
roy. S . Pl\ulo, Porto Alegre, Bahia, Recife, 
S. Luiz ~ Belmn, 5 e>/o. ·· 

2. 0 Nas demais cid:1dcs e villas, 3 ')/o· 
3.o Em outros logares. 1 °/0 • 

A taxa sobre cada escravo, porém, nunca 
set·á infer·ior a 2$000. 

Como 59 võ, Sr. p1·esi(lente, o system:t csla.
llelecido nesto pro,iecto ê simplici~simo: con8iste 
~m transformar o fundo de emancipa!:.ão j~t 
creado pP.la lei em quauti~:~. J.;stinn.un. ao juro e 
amortização a.nnnacs dos tittllos de divid:~ pu
blica cmittidos para o resgate dos escravos 
menot·es de tiO a.nnos, podendo os proprictarios 
opta1• pela presta~~ão de serviços em determina
dos prazos. 

s escravos sexagen.'l rlOB 1cava.m c es· ... e ogo 
livras, obr[gados, porém, á prestação de servi
ços por dous annos, id,~a q_ue hoje preval.;ce nos 
conselhos do governo, em vista da emenda de 
que a mesa nos ~~.eaba de da.r noticia. 

Os SRs. Cosn. PEREIRA. E BEZERRA CAv.~L
CANTI troca.m apartes. 

O Sn. CARLOS AFFONSO :-Quanto mais ·re
flicto, Sr. presidente, no mecanismo deste 
projecto e nus idóas cont:das no projecto do go
verno, mais se roP. robustece a convicção das 
vantagens daquelle sobre este. 
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V. E~. se r!!cOr~:~. dl) que se • pass::>u qn:m 1o n!t.Ar!:'l. ,, gran !io~a que, d ·sd~ a indei)enden<:h 
meu il!u-.~e :~:nt;:-o Sr. C.l._n?ldo àe <?la·ei:- ~ , do Br:1zil. p:-r:occupa a attCtlç:io dos mais 

SUbalCtbn a.sua lJ!Usl~Ld.l crlllC:l ~ prOJCCt'). <!O: nOUt"f!: ~ eJ.,~·~dos c.;piritos dC8L'~ J?âlZ, pareceu 
governo. St S. E~. ccnsu:·a.\·a. a ldc.L contL !:1. t :ref.L s -.rne~o: aos olhvs do nol.Jr ~ presid~nte 
no § i o do art. 2 ••.• ào conselt:o. S. 1.-..:~. o dc~hrou /:'\tio :.~pres(•fl-

0 Sa. Pnzsu:.E:sT.E :-Pcruõe-mo V. Ex. .• 0 t:u·::" um projccto sómcnt~ de emancipação. 
art. 2o j:i estâ vot..;Ldo. trat.n-sn.oo ,rt. :)o_ (P.c:- prllJCcto para lil.H!rtnr negros. nn pbr;~sl} <lu 
clamaçucs.) posta. :u::neir~ di..:cut:-se tod., 0 S. Ex. O no:.u·e pre)lid~nte do con~elhv qut!ria, 
rrojt!cto a proposito de c~dalU"tí:;o. alem disso. e era o m:ds importante. or~an!ZAr 

J . _ 1 c tr .. balbo l_i\"r·1. O projcc~o o con •ot-; u: u úU I:a. 

om·iu o ~e b diz,.,I:do o orado:-. intc:rompeu-o ~Ls. ~r. prl'sid()o.t.~. 0 íorç:1. couí' •• lõs~r ,', U4J ;: 
a.nt~s quo·-ellc hou\'C!-SO concluí ;ú a pbr:tsc. , 
Era uma. sl'mple-. rCÍ·!rencia. c!lc não ia tratar t'l,le re~peitu t:!lll p.ts8:ado por divc:r&:~.l!l ph~~cs o 
do art. 2. o - ruo .lu Je pau :ar do i llustrc autor do pro.iecto . 

. A p:-iuciplo. todos suppunhnm lJUe os Litulos Jo 
o SR. CARLOS AFFO~c;o:-SI". prcsident~>. eu 5 u~. media!l:o os lJU:lC~ tinh!l.m de a~r png-os os 

por ora es~ou.~u -6.xorJio ; essa ob:;~:--.·::.~.!ic de 

1 

pro;•ri~t.'lrios do ''!l.lor dos cscra\'O'!l ·por metade 
V. Ex.~ qua.nãoj usta. só teria cab~ml!nto de- angrr.en t:mdo·s~ to:Jos os imnos1os. 'com ex c e~ 
pois qnc cu cntr:lsse em m::.teria. v~:ãr Jos de cxport:u;ã') com· a. taxa :uJdicional 

h dizendo. Sr. pr~sidcnto. que qua.ndo o mP.u do ;, "] ... à·•stiu: dn a,, ;,1:-o <houelle~ tit.ulos 
Hlustrado :unigo. o Sr. ~odiJo de Oliveira. com todos ~uppunhnrn. clig~. que • e!!B'!S titulos. 
o snu s-randc talento~ profi .. iencin. an·.:lysa.va const.ituiaru a i:ld,:!mni7.nçiio dos propriot•rio~.P. 
o pr~j~cto do go\"crno. si S. E:c. con•ura\':l. a qu"1 o t.:-:d,.l:1:) li\·r.! que o hvnr.,..lo pr!!liidcnto 
disposição do § 1° do a:-t. ~0• V. Ex.. qne do t:nns~lho prd•.:ndi:.: tt!l" or-;;:uli:.:ado.ero o pro-
então não se achnva prcsi,lindo o~ tr:1ualho"' <h prio t:-:~baiho .ios liu ... rloli. quo pa-.li:u·iu.tu a 

., . .. . 

ciam:wd:-:\. ~eU vêr. essa Ó :t mcl!nr u:t r .lCI lran~t:u:-t;iio COIII 0,_ senhor·~~. trnb.dh:uio <.~~mo 
do projecto :-:;i o noure cicput.:do palõslt\':.L a f'l'f!:"!l\'dS. Pt•UCll d<!pui". o nfob:-e pr.:-sideate do 
impu::nar o§ 2". o Sr. lldeiim&o red:L:-g-uia conselho t.!edarou que a.quclles til!llos não con
d~ prompto: Na minha. opiniiio css.t é a cooee- stituiam indeUloiza.ç;io dos proprietarios. mas 
p~ão m'lis feliz do nobre prc~id~nte d :l conselho: estímulo. auxilio par~ a Cl,}onizn.ção o que o 
!'Í o nobre deputado ~m sc;uida fa.zh4 reparos trab!llbo livr·~ t:1o efficm:mente organiz:tdo não 
sobro o§ 3''. outr:~. voz n~o menos cnthusi:tst.ic:1 • . er-a o dos libP.rtos. obrigado~ 2 prastaç?ío de 
ncudi~ logo: a.hi esti. a. princip::~l •~n:a:;cut !'Orviço:>. mas dos colonos que os lavradores 1i
doprojccto. cariam habilitados pnra :>.ttrabir a.o pni7. e col-

Si~ fina.lmente. o m~u illul=tre · omprovin- loc:1r vantajo~:u:oento nas su:~a terr::ut. graças 
eiilüü }i~~;-~ ~~ 'lo.~ f::r. R .. 'l.ti11h:m·1. dizia ao auxilio prest:ndo. 
1 · · · _, .J • ' I "'1·~ ·, .. tara·e 'r pr ••· -· - --- --~=.~::--~ ... o~o ern ap:1.rte-2n1 e-.:ta :1 vt:ruü.~o~i?ii'Â exca.- . •• ·· " • -.- • . . ~:~Jut:uL-:._ uvv.. auvu ....... ~ ... 

· lencia (ri:o). o maiot- merccim~nto, o ~lcmento s~ oper?u. O at~:'(tho á. colootzação não eons1s:. 
1nais fecundo e auspicios. do pr-Cij~cto (d. .... o) t1a m:us nos t1tulos dados aos senhores em 
• · · trt>ca. ou or occasião da libert!l. n tlos escnvos. 

o • • 
go•erno. Imaginei-o o a.l'tcfacto non -plus ul
tra elo engenho e da sabedori::~. humana. onde 
untos siio os primore!' porfekões. Cluantos os 
olhares qui) para elle convergem. Es&a. escal~ 
de encomios sempre cr.~scentes involuntaria
mente me fez lembnr o~ palncios cnc::r.ntados 
dos contos :1ra.bicos. onde cada porta. <JUG se 
abre~ c:1da cortin3. que se levnnta no.- revela. 
DO\.-a.s magnificeneias c m2iores de~lumbra
mentos. E a parte principal do p:-ojP.cto.aquclla 

··que lev:mton · un\ verda:ieiro córo de bençãos e 
appl:;.usos •. foi precisõlmcntc o art. 3'\ :1. id~a. 
que. no diz~r do nobre prP.sident~ do conselho. 
não só opera. a. emancipa.ç?io dos cscra\'Os. co:no . . . . -.. .... , 
do trabalho livre. 

Segundo a. emonda do noure d~put~•do por 
S. P!l.ulo, aceita pela commissão e pelo go
•orn~ c ~_ont~m votada. pP.la C::.mara. o aaxilio á. 

dos impostos a.d·:iciona.es e em um:L parte dos 
me•mos títulos de di vida dG Estado. nio j:i crn
pre~ados n:l l"!mancrp,ção~ m!ls especial e di
rect:uncnte n:1 coknização por meios e modos, 
que a emenda. nã!'l ind;cou e que a discussão 
por or!l. n.ind:t não tem revelado.. . 

Assim. S:-. presidentP.. o fundo de cmanci
p:lçfu> creado pela loi de 28 de Setembro e quo 
o projecto do go\·e1·no . avoluma. o fortalece com 
os titu!oc; de di\"irla publica ~ o producto dos 
novos impostos acHieionaes nfio de'·~ continuar 
a. ngura.r eom o mesrpo n~rne. Tornou-:~~e fundo 
de emancipação, de re..,rgani?:ação do lra'billho 
livre dP. imigr-ação. (.4._,oiados.) · · · 

O Sn. BEzERRA CAVALCAli."Tt:-E" de tndo. 
O Sn.: Z.Alu.::7 P<!i~~ scnhorGs. ou. soa um OS::. C.4.nLos .-\FFO:s"<;o:-Im:nigràç:io e colo-

dos. Dl:l.lores ml.OlSte!"l:d!St!'IS da c:lS:l. e :1cho O DÍ7.ação s;10 C:'IU!ô:M rliv~rsll.S, ns. OPiniãO do nobre 
prOJ~c.to t;:ie> bom_quanto o do Sl:· D~nbls. E sou I dcpllt:lriO po:- S. Paulo~ digno autor da emenda 
:~bohcton~sta ::.d1cal. a qu_e~ so sat1sfa~ :L com- : e eollabor;tdor do projecto. . _ 
ple~ oxtmcçao da. escrav1dao. Or '· cabe aqni pe:-~unt:lr ao nobr~ presidente 

O Se.. CARLOS AFFO~so : - A cmaneip:lçio do conselho si os ti tu los creados pelo . proj~>~to 
dos escravos. Sr. presidente, es~ idéa huma- não constitu~m indemnização aos proprietarios, 

v . Til. -13 . 
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mas auxilio :i imnâgr;tção,ao trabalho livi'",por-: o SP... AFFOXSO-CELSO JuNiOR dâ um aparte. 
que só propor·ciona o proj r·cto _e~·3"' ,rit~.los aus O Sn .. CAr-Los , FFONso:- Além de tudo, em 
senhcr•:s de e,.cra,•os c p:tra o fiw uo J:car·c:u troca dos Litulos o projecto irnpõe aos proprie-
estf's libertos ·~ · d d - - ter {i e 

1 t::ti'Jos ~~ escravos con 1çoes 01. o_sas, ,u 
Porcl'te niio o;; facult:l. S. Ex. ig~a~r~enle ~ I ser:io otur·o olJ:;;L?-culo p:tra sw.t ac~ltn.~~:lO· 

toJos o~ Lw;a:Jores que tenha. in po;:s1b1ltda~le e . s · . . . . . .. ,.. 

ç v ' u vr s ncee1· ::1.limentÓ, v~.::stua.do e cul'àdvo. em ca:5o 
em suas terr~1 S, sejam ou não pt·oprietario:; de Je enf.:rmidade, obri!-('a tambem o pro1jrietario 
escr•:nros? . ao pag-~:.men to do traba.lho do liberto, o r sala-

dições. N:~ rnir:ha pr?vincia, e5peci~lm~r:tfl nos 
municipios mats anttgos. onde p ulo ·~ileno na
tural ele successin1." partilhas a. proprieJadc.~ 
territor·i•-d e~t:i g"!'and~'ut ~nv~ ft•:Lt:cionada, exis
tem in nu :tH~ras famílias tl u·~ culti\':Hn :.~ tel'l·a 
sem dispôt· do um só lH·a\~O esc:l'avo. Tüd:i.s ell:-.s 
têm direi to a. receber o:; titulo' de di viela .lo p:-c
Jecto. uma vez que e.:tes u:io são ind-~lllllização, 
tnas :::uxilio ao e::;t:-:.!.~eleetnPnto J,~ tt·abalha
Jores lines cu -:1 tOO WI:':t~ão )Ole;-ia des nv ,. · 
con;;ideJ·avHlmente i:<yuell:ls hwou:·a.s. 

Por o ;tt'l) lado. si o tl'abn.lho livte que n no
bre presidente do : consei h o pen~a. t· ' t' ot·gani-
za 0. nao e "" ;; e:(- _se ra \'us. ma;; o o e uturo;; 
colonos q' !e lll uito problematica.menLe a la
voura ar.tt·:1 hirá, com os recur.Js que hão de . . ,· .. . 

põe S- E~~ ::.os libertos a obt·iga.çào d·~ presta
rem serdçors por· cinco annos ao..; ex-sonhores e 
a e.;;tes o .iever de alojai-os. alimen:al-os, ves-

1. ' . 't til-os t~ pagar- ues nm ~~t'\l't0 sa1:tno :_ . 
Dada. ~L vinda dos colonos. o qu~ iara n fa

zendeir·o dos ltbertns. l\lancia.l-os-à e1nbo:·a, 
sem fic:~r d,•:;:obl'i~ado dos alimento e dus ~da· 
rio ou fal-os-á~_t_t·abalhal' promi~cuam·mte 
com os t·ecem-ch--~:': dos? E' isso possivel e , .. ~ ~ 

Sinto, Sr. presidtmLe, diz·' r ao honrado pre
sidente do conselho, d scot·dancio dn coro de 
a lausos, c ue S. E::s:. tem ouvido nestas 
bancad~cs. com nl:'as ~~::s:cepçõe:o, <1ue de ne
nhum modo julg·o e1ficase~ as medidus tlo 
s"U pr·oj ·cto quer pa:~l. ot·g-amsação do tt·:, bnlho 
qncr para a. emancrp::ç~o Jc> <'~l:mento ser
Yil. Os titulo,;; da tltnda pnbhca <llll que 
S. Ex. tanto coníb. llàO ter·:i.o aceit:!.ç::1o pcw 
parte dos pt·opriét~~·~os. A e~p_ericuc~a de
mon!3trou 'lu~ e ,: ta 101 a sorte do Lttulo-. lg"ua.l3s 
ci·eaào;; pela. lcü de ~ô de Sete1nbt·o, :tliàs 0111 

muit~1 mais v~utajosas con.liçü ··s. 
De;;tes 11ltimos eram •:e íiOt~:-;OUU e tinbatn o 

juros àe :~G.--;uuo por anno. Or:a. si niug-ue111, 
posith·:lmente ning-ueru os acertou .... 

O Sn.. Ir.DEFOX:50 DE _\n..\.c.ro : - Porr111e pi.'c
ferir;:m o set·v it~O <bs inge11uos. (ÍÍC~ oulcus 
opa;·tc:>.) 

AP,LOS. FFO:o-;::.o :-. • -. co:n cx··epc;:'Io 
unica de sete indi,·idnos elll todo o imnerio, ,·. 
cla:·o que nin;;u•·lu aceü~l'á. os titulfJs do nobt·e 
presidente do consdilo, '! ue u:io só represen
tattl um (~a pitai inferior, C'J:uo llào direito a 
muito menot· juro. 

O Sr:.. Í{ATI:->B!iXA:- ~\la,.; m;te V. E~. qu e 
essa pr.Jvi.lenc ia foi pa1·a n:m~ i·poca era 4 u e 
o tr·~tbalho o:!:<> tinha n';c,.: s::;ida.tl·J de Sllb;;titui
ção. A sub;;tituir_:ão est:tvn. n0s e 1:iCI'":!VOS eXi:"

t~ntes. Por consequ,: nci:t, não podia. hayer 
attractivos para as apolices de üOO;;;ooo. 

rro.~ pre\'lamente :S::l ·os nos regulamentos do 
po.!or exocuLiYo. 

O S::t. RATISBO::s".E- E' uma. tentatiya para. 
quem t1 ui ler. 

O Srt. CA!\.LOS AFFoxso:-Estou demonstrando 
qtH~ ningnem querei·:!. l-'or mais insigniücante 
(l ue se_;a a taxa desse sa.lario, dla. ha. de l'epre
seuttr unnualmente uma. somrn~~ superior à 
totalidade ':lo .: uro quo o titulo tem de ~encer. 

burh1 .. l:ls a~ gt•andes esperan~.as que o nobre 
pr·esidentt..! do conselho doposita no systerna 
t ue lane · • 

N:io truero por cmquanto alongat·-me na 
a.aalyse das dispo:-;ições do pro.:acto. Com•ide
reuJOl-o. ::ir. presicl·nte, muito exec uivel, 
mm o e ca:r., pra tco e capaz e na rea dade 
produür· ::lguma cousa em fayor dos escravos. 
Quaes são, porem. os s:tcri:ficios que vai impor 
:.o Thesouro pabllco jâ tão depauperado? 

O nobre pt·esident~! ào conselho nos dirá si 
nas actuaes circamstancias financeiras do paiz, 
que melhor: do que nin!{uem S. E:s:. conhec~, 
jcllg-<l po:5stvel a9gr·~var o D?sso systerua_ t;l
bl!tar·io com mats o 0 f,, d•J Impostos addl<.:lo
naes pa.r:• destinal-os unica e exclusivamente 
a. emanei pa .ao. 

Senhot·es. e melindrosissimo o estado do The
som·o. (A )lO ,:o. dos e apartus .) O relato rio apre-

o . · -:~ 

lamento a de~agra.iavel noü,.ia de qtte o e'xer~ 
cicio recenterueute findo encerroU-SI) com um 
,f ~J:';ci.t de :30.UU0:08~J8. tendo sido a despcza 
re~lizada. ou a.utot·izarla 154.762:000$, e are-
c "i t<~ 1~4. 9:~S:UU0:!;000. 

Não se e:>peraru iudhores resultados no c:s:ér
cicio que começa. Ate, por.1u·!, de,•endo cor
r~r· em g-r:mde parte sob o reg·im-}Q de uma 
resolu<.;üo pror.ogath·a, as pro,·idencias que o 
cot•po legislati\·o possa. toruat·. quer p.'l.ra au
o·mentar a. rec0ita, quer para diminuir a des
peza, iic:.ll':1o inappli•:aveis e:· sem etr.·ito. O fu
tur·o exet·cicio de it\Si.i-1887 Ira d · Lr:lzer 
tawb ·m no\·o dcficit,n:io infet·iot· a 15.870:000~, 
sc!!ttndo os calculas do Thesou1·o 

\'ivemo•, i•Orbntü, sob :t pt•-:ssão pcrma-
1 , •1 , .~ tcz ts , IJUe e anno a anuo ~e ac-

curtntlam e avolumam. 

OS:~. So.ut.E,-:-Apoiaio. 

O SR. CAnLos .-\ FI•'oxso.- E não só isto. As 
nos..:as 1·enda-. decr,•scem ao run:srno tempo, de 
ruo•lJ ::s.-.;~_•:-;tador . (.:i :,oio.dos .) 

:-:le_znudo pnl•lica1:Õ•!;; r- ·c··ntes. n:1o menos de 
10 anno~: ,er::b p1·ecisos para que ellas re:.:s~u
rn:t tll :t a!tur:~ donde dec:::.hiraui. ~ 

E. p:~r ,~ ainil:J. Hr:ds n.~;.q;t·ava.r a si tuação, a 
nova emissão J.~ lHpel-n~oed:; vem peiot·ar as 
condições diJ cambio, que, segundo ainda ha 
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pouco "'c verificou em um imico exercício, 
acarretou p:•ra o . Thesouro o prejuízo Jc 
9. ooo: 1100;;ooo. 

Atttibuc:...s,~ geralmente o aba.timonto da J·e
ceita :i diminuição da imprtação e á. b íx. '- :;i
multanea no pre~o ~os noss?s princip:le~ ge-

c. r >~ a . 
Sem duvida, estas dulls causas concorr~;ralll 

para o ph.enorneno economico que todos laman-
o:: 'r.- - '", . . • ~ 

V. Ex. se recordr<.rà de que, dl.lrante o mi
nisterir-~ de q!;e fitemos p8.1'te, os impostos a.d
dicíonaes sobre generos de consumo foram n.u
gm~~ntados dr~ 2 o; v, e e s-e augmenro contri lJoiu 

' em grandf! pat·te par« o ab,tirnento du. re
ceita. 

Agora outro augm()nto demn.is do cl,,p!o. :p.<e 
se amplia ainda a outros impostos, não produ
zirá os mesmos ou mais prejudiciaes rezul-

~ , r ~ 

E' inevjtavel, sem dt1vida. (Apúirtdos.) :\a 
P.hrasc de um e~.:onornista notavel, u.~ a~·ithr!ie-

- o ..... , , ., 

vezes não fazem m;Jis do que u:u. (.'lpoíado:s.) 
Por out1·o lado, as pr-ovínci<\S arra.;;tarn uwa. 
vida de misorias rrwi,;.rlos) e unDlot·am ur-
gentes soccot·t·os <tos coft·es t;<'t·aes do Estado. 
Está j:i. nceiw. no The;;;ottro a íd,;n. do c"dnr-lhes, 
como anxilio, Juas das fontes mais abundante!;) 
da renda gei'i•.i-o imposto d'-' in 1ustria.:; e pro~ 
fissões e o d" ü·ansuli:o;~ão de propned:1.dc. 

O Sn. SOARES : -Ella::; quo esperem pot· i.sso. 

O Sn. AFI,.O:'\SO CELSO .Ju:\10rt:- F<lí: pa~te 
do ministeJ·io o St·. Pa.ranaguá, que se cowpro
metteu a soccoJ·rcl- •S. 

O SR. R.\TlS!30:'\A:- Ellas são a.s cul,l:lda.s J:.. 
posição , .. m ttttn ~e a c il:H.n. 

s ... 
gu~•ndo só o,;; dc,ficits dos ultirnos tres r~xer
cicio:5 (!llg'I'OSS:illl ll divid r. Jioctuante com o 
accrescit<lO de 7;) ll.lil contos, qun.udo a renda pu~. 
blic:t vai em dec:tdenci,.t,quando u:·gcrn instante;; 
att:ldlio~ ás pt•ovincias. q unhdo o c:-t:llbio ead , 
vez nos arr··bata llJaiot·es sotnw:1s ••n1 pur:t 
JH:t·da.pet·gutttat·ei :10 uobi·e pt·(~si :ent" do con-
1elho. ~cha S . Ex. po~sivel, faeil e [)I'Ud >:Hn 
ober:1.r o p:·· i :r. i e novos e po~n.dos itnp•J"tos, p:tt·a 
:"erem applica.:.los exclusi,•awcnte á cnwnci
pação ·~ 

Provavelm(mtt~. S. E,;:. estadista consum:l.do 
c amest1·~tdo financeit·o achou j:.'t os meios d~ 
trazer a ord ·m ao cahos da!.-; nossas fin<~.nc;as, 
sem abandon:u· u. su~1. ide a de í ndem n ilmç:7o ;.e .r 

cuniaria. Eu. p01·én1, que nãr· tenho n r· ::::.i1~-.. . ., .. 
' ' 

rias ·apprelwnsões I' ac1·e.Jito '}llO urna sgg-t·a-
vação de irupüsto, não :·a:•nHmt:~ de G. ma;.; ,Je 
6, 8 e mesm·. to "{., é indispe11sa.vd ,i:i e j:.i. P" t•a 
equilibrar a n~ceita. com a d"speza.. oe~orl"1 'r ús 
necessidadt>s ordinari(l.S do Thesou1·o e t.ebr o 
crP.:lito do Bt•aúl no est:·u.ngeit'ü. ( .4.poiu.r{o!;.) 

Si S. Ex. porém applic:• e"I.clu::;ivarncn te á 
omancip:H;ão as somruas qne ropr•'sent::"io tudo 
quanto d~m<\.ÍS se róde tl\'ll1' aO Ct•Utribuint~. 
com que meio.; ha de far.,Jr tacc a:;s enca rgüs 
ordinarios. rto di'Ct·c·scimcnto da reud~. e aos 
compromissos j:i existentes'? 

Esses meio';, si os ha, sem Juvid:.-~. nfio deixa
ram de occorJ·et· :~o nobre p:·esid.ente do ~on
seiho e St.ms illustres collegas d'~ gabin,~te que 
a1em d(~ ver·~m muito melhot· d" que eu. o p1·e
~entr~, descortinara tamberu o futuro. 
· J;i e"tiio talvez corupendiudo.~. r~trl um com-
\' c:s::o e we 1 as naucetras, q u.~ · a.o e tra1.er 
a se.7uridad'! e a abundancia onde impel'(;l.Ill 
hoj'! as m:1is tt·i:-;teR a!Jrehensões. 

..... : . ' - . 
t 

falbr lran.-;ar:aentc ao paíz e abando.,u.r a idéa 
contid:t ri.o pr~jGct:> do govGrno. 

O ]l'liz não pó !e carre~~r evl"ll a.s novas im
posições de 'I ue cogitou o nobre president~ tio 
conselho. que rep1·c:;en tariam enorrne sac!'ificio 
::,em com íJCH::oa..:,:ão porqac ncru ;;\O mcno~ lu
ct·at·ici.lll os '.'scravos. 

i) que o projocto do nobre presidente do con~ 
s<!HlO !~z e~n s~u beue(kio é ~oueo, ê quasi 

~ . 

' 1 :os ( 1 

negra. que qnn.~i sernpre foi o sen unico rel_Ja;;;to, 
vi vOJldo sem fami!ía, sem o.;;; confortos do l:lr, 
no corumnnismo mi·,eranrlo da<: s''nr.:tlas. Em . 
q \le se modiftc;~ a sort~ de~scs desg-raç:tdo..: para 
muiLos dos CJtl:v•s os cinco annos d~ captiveiro 
s<"it> tudo o que lhes resta, de vigor e de e:üs
tencia '? 

O Sn. BEzEnn.\. CA VALCAXTI :-Cada um poró. 
um a IU~scara de livre. e fica. tudo bern. 

o ~R. CARLO.~ AFFO"'~O :-N:~u e. d·.~ C(~t·Lo, 
justificavel a ag~ravaçiin consi Jera.vel de :m
pc..;los, {1ue S•\ projecta. para pagar os -euhores 

e CSCI'liVQ,:, 3. lft) <. C que :l ~~SCl'aVl iiO pet·•~U!.'C 

tll:ti -: c.:ia:·o armos. q uuudu os m~üs ex:: get'i.:.dos 
impug-n::dot·cs da idé~~ d<:. em ncipaçã.o se con
tcntA·II cow o prazo àe sete H~tn inde ••niza\:ãu, 
será impostos, ""em s .f.JL··~c.:at•t·i3:_:u,t· por do::s se
enli)S •~ n::t;.ão bra'l.ileit\1. com enot·mt: divitlii. 
(.·l1:oind.u.'.) 

.lulg·.-,, S1·. m·:,si L"nt~ . qn•' .-: c ' !•~:aln o luo
m.ent;; de e1m~·e1He~ o·: l:tvr·:,duJ•·-~' dt! que a iu
do,.ni:~a~:ão ll'..\CHui,u·i::t 6 u;n i~·lpos:-;ivr:l. 
(Apoinr/!:s .) 

E' pt·•,,ci~n d~zer·-lhes: A Otnn.ncipa\·iro u:io 
pó In ·lúil:at· ·de r·c:~ii:~at-se, lJOt'que ó ju"'t.a, 
hntHttuit~u·i:t 0 sauta; nii.<"Í pótl·~ d~ixar d:~ l'ea.li
zar-~". rol'CJOê t.::llon fllll Jo 11::1 CUll.~ClO nci:t 
H:H.:ional . 

.-.o.; 
~.~ nni:~:·i,t trad. a misrn·i~t. 

O Sít. AFFO::\:SIJ CELSO Ju:o.JOI< :-Os liLulos d!~ 
5 "{ é :ptc pod •r:io rC~"l:'guel" os l•t·oprietarios ·~ 
(Tlt! m~t1·os mui!o.-. ''JWí'tes c o Sr. z); csidé lí.tc 
I 'C'JlMH f ! atten·1fo.) 

o Sn. C ,\llLOS AFI>'O='·"O :-E' we('iso dizer
lhe:-;: ~SÍ perdt3is os 8e1·viço"' d•! que ~té hoje 
t1mdc:1 ~ozauo gratuitamento. ~oil'rei:-; nfio o 
conte:;tau:os. urn pt·ejuizo S'!não eru vossos di
reitors, :.10 menos em vosso.:; int·!resses, que a. 
lei durante algLlm tempo re:.:onheceu e tolerou; 
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mas a ~nd~mniz~ção pccunia:-i:t é i: lp~sai\"ci. j' O S:l. Ju.\QU:.u N'Acuco :- Pelo system!l do 
porque o Tbcsouro csr..i. exha.uMo; conten~.ai-\·o~ S:-. pr<:-;id~n•c du con~elilo. U:lqui ~ WO anno:~ 

• ' • • f ,:-, " - • • • i a I: • ' •• • 6 • C.• \("r t • '\ '• • ' I :-

qua.nto se \·o~ pór!~ concede:-. l:lpoiad.;.~ .; Jv •·sc:-~-.·o uu · worre:-se no di:J. S3t;'~Ínte :i 
Si :J. cscl'n.vid.ão. Sr. pr;.:sidenLc. c ton:rarb em:tnc puçiio: (I: a O:!t,·os apartes.) 

3.0 dirdto n~tllr~l. como j:i o cscre\'ÜI. Clll sua-; o S.n. C.\RLO:S Al-'FO!'Sü ; - n~qui !l. 200 nn
in!!tit:.tta8 o imp,.ra.tlor J ttsti 't:ano. si P. nm'l ~:- ·- nos: é v p:·.azo p:Lra. c:ttincç:lo da. divida. cre:l.d:.L 
aç:'io (.!:J. lei. é evidente •ptn :~ IP.i pode c:c~i ::- pe!o projeclo do governo. 
guil-a.. (.;\poiado:r.) Cr•~. si P~tin;;uind.:.-a. a lei 
pcrmitto,. tlepo.s Je cxtinct;a~ qu•: o ex-cscra,·o 
continu·~ por certo prazo a pre:>l:lr os mesmos 
aerviço'J, taesaer\"iços cunstitucru um:,~. inde:n
ni:z:ação tão re:,~.l ~ cm~cti\·a colllo si iosse feita a 
dinheiro. ~ _ 

O Sn. AFFO:-so CE:L<;O jusiort : - Oürv ó c 
que ouro vale. . ·-

O S1t. ~o.utE.;; :-Tern amortiz'\ção ~ não ,·ai 
alów de !);) a.nno.s. 

O ~R. C.\:;Los AFF.)~so: - Amortiz·:ção do 
1/'!-0/0 • (lia mttitos opa:·tcs.) 

O:·a. ~r. prt:sidantc. b:l.Sta. attand('r par.J. essas 
conside:-ações ~~ lllais i circum.sta.nci.• de qu~~. 
pelo J.lro;ecLO q uc :u.iopto, a •:wanei paç;'!o tot::.l · 
do .. csc1·:wo::; :;o re.:.~.li:r;arâ. 110 prazo iutprorOg:l.\'Cl 
de i anuO:$, par;.:. patenL•:<lr a supcrioriJad~: des:so 
projccto com rcb.~ao ao do u<Jbra presidc::1te do 
consclhu. 

O Sr~. SAnAn·A (p;·csidentc do conselho) :
V. E~. fàça-o votar. 

0 Sn.. CA.nt.os A;NNSO : -Si é tempo do to r 
esta linguagem perante os propricw.r-it...s de 
cscra.vos. ningucm melhor do quo o nobt•e pl'e
sidente <lo conselho des~mpcnbaria. a missão. 
S. Ex. apoiado por ambos OH parti tios politieos. 
parece inspi:-ar a wa.is decid;Ja confi·:nça a toJo 
u p:l.iz. No parb.mcnto. cnnsen·adore!s clibcr:~es O Sn. CAnLos AFFO;-\So :-Para não C<'l.nç:~:r 
acel:unam o ilbstro chcf·~ do ~a.bineto. Fôra dv a n.ttecção Ju. C•unar~L. Sr. pr~ . .:idf'nt~:. não lerei 
parlam~nto n::iopódu s~r maior o pt•esli~io Jo que os lluadros tluu !'oraua O:"f,"':l.::liz:tdos como appen
S. Ex. goza. Si a ~st·~ reJ':peito ainda houve;,-SC dic·~ do pl·~íccto c nos <j'taes isto se demonstra dê 
duvidas. o meu· illnstro aUJi;o deputado por mn moJo pr:1tico o 4)\'idcntc por meio do alg:~.
Miu:l.s. que neste n~omento me fica em frente, rismos. 
~c encarregou de dissip:1l-ns, nnrr:m•!o"!l scena. Desde ji, porém, peço por-rnis:;ão :.1 V. Ex. 
·~o negociante a r .~ta.lho. que S. E:c. oncontrou parA fa.zcr publica:- P.ssos quadros <'Dl segui
á olhar a.lcgrcmcntc para ~uns fnzend•\s. que m~nto no meu di~curso. 
durant~ ml'zes h:wiatn dormido nas prateloir.:as R·le\'a notar qu(! os c~• leu los ahi em acção 
o somno dos akaides e que na.qu<!ll'! momento se t.aseiam em uru iundo do emancipação de 
comcçav:un a sa.hir aos metros, áa jarda.s c a.té :-;.O.JO:OúU$0UU. 
por pc~·as iut.:=i.,·~:.; (•f~;;). g:-::.çt::~. ~egundo di~s·~~ Na. época. em que foi el::l.bora.do o projecto, 
:t.o Sr. con~elhot!"O Sarah·a. {Ri.:..t:ila~ .; I p::.!'!"Cb. r~z0w 1 ~levar-!'e o fundo :Lt~i.u ... l :i. çS:;::. 

O Sn. SoAnE:s : - Gra~.as :i '!uód:~. do ga.Li
no;to passado. 

O Sn. C.tRLO~ .AFFO~so :-Si o nob1·o p1·e
aidente do con.;!!lho se dehbeJ'a.,se & de-;veudar 
aos ~lhos d.a la\'Oilra o q ua.d:-o 1.!:1. r•!alidade. o 
projccto a que tnc tenho referido podcrl;t ta
cilitar a. S. Ex. o wei·o pratico d•! reali:t.a.r a 
reforma n:ts un!cas co~diçõr,-; P•'ssiveis. bOW 

onerar o Thl\suuro~ sou1 \"CX<Ll' o p:t.iz e :1tte· 
nuandrt eonsi..!eraveltnc:.:te os ::;;~crificios dus 
a.g-ricultures. 

Som onernr o pa.i:t. 11orq uc o m:1xi m~ d:L de'. 
peza. qna lho custari:l. a. cruancipaç.'io total oio;.; 
e;;cravnl'. nfio cxcedt.l"~t nc U. OtlO:OUO$. 0s 
titulos de divida á emittir nã•) ~ãr> uerpetuos. 
como O!> do no :re presidente do conselho. m .s 
deverão repul:l.r-s'" extincco~ em prazr s certo~ c 
determi na.dos. correspondent~s :~.." termo medio 
da. vida. human:\. segt1ndo o;; t.abella.s em vigor 
par:~ o Monte-pio geral dos s'>rvidores do 
Est.r.do. 

Si o escravo en 1 ra n:\ ela" se dos bens pcri
turos, é visto que o titulo dr> divida que garnnt:.L 
ao ex-sonhar um jur.l equivalcnt•! ;.os scn·iços 
durante todo o tcm110 p!·m·av!'l da cxist,!ncia d' 
escrav;• on por outra dur:1nle todo o tempo om 
que esses serviços seri~un 11:1. re:~rala.dc prosta
dos. constitue uma indemniz~çlio sufficicutc {! 

completa, quc1'M ao.; propri~btrio~ t•J·ecisatn··nte 
o que a. em:mcipa~'io lhes tira. . 

'lunntia. uiifl ~"ndo ::.iull.:~. b:!m eonhocidas ~:; 
cir-cutu;.:•:utcbs du Tbcsouro. 

~1 •• ~ o 'tempo d•!eorr:do vciu most1·ar que as 
no.~:,;a.s diffical·.;ade:> :,ão muito maiores Jo quo 
ent:'io 8e po~ia. suppôr. c hoje, ~r. presidente. 
acred ;tu 'JUG uito o po::;s~,·cl augwcnto algum de 
Jel<pCZ:t . (.-lpo:'atlu;o .) 

Eut.retanlo. ain ;:.~. ,.ue so u:a.ntcnha o ÍWldo 
ue ewanci ; ;::~.ão com o~ seus 1.200 conto;; 
a.c tuacs. niio !."C altcr:~. substancialmente o 
mech::.ni-:rno do projucto. nem t!io pouco desap
pareccm os moti\'0-3 de prefe.-cnl.!ia. que mili· 
L:.Lm eua fa.,·•)r delle. 

A t.ab(;lla qu~ s ;•rviu p:•ra os calculos deve 
ser rerluzid 1, Foi "IUito exagerada.. Hc•je a media 
d(Js tn·eço:-> do 'cscra\"O puuco c:xt·ede de 400~. e 
iJO:- <.H>e prc<:o me~wo j.~ ningucm os compra.. 

P<Jis l.>"m, rl'duza.-:s•· :l t:.tiJella . às proporções 
que d(~\·e ter. :•ttenda· s .. a que os Ulil e duzentos 
contos do fundo d~ emanciuação actual, corres
pondero :10 juro de vinte mil em titulos de divi
da. ~tnittid,,::; à ta~ d,: 5 ojo, atlenda~se por 
omro Ldo a qu·~ a wa.io:- p:.tl· Le dos senhores d~ 
escravo.; pr ·í~rir:i a i.!omoização por serviços 
pela.~ mesmas razói!S que toruaram a idea. da. 
c:s!ipul:tçi.io elo pmzo p:u·a a emancip::t.ção de 
tod(l' :1. tu:tis a!:elt:l entre os l:wradores, atten
d:\-s · ain:.ia :10 }!r.~sel~·ti ·~UJO Cl'escent~ '!ue a 
rot'n:-mll. \'ai f~lz••urln. ·:i lillcralid;4de do caracter 
n!\c! ·nal o. r:!conh~c ·r-s"-ha yue. gr:tç•:s a este 
proJeCtf), .a1lld:l quando não :sa possa a.ugmentar 
o fundo •le e:n:mcip:tção. esta: so ·.realizara· em 
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mu;to mai,; brerc C:'>paço dr~ tea•po C!o ·qu. •: ima
ginou e act·cdita o Jl ;JO!'C pr sidente do conselho. 

0:1so peàit· a a.~tcnção :ic S. Ex. p~ra. este 
project'l.. . · , 

O Stt. .~AR,\IVA (p:·esideute l!o c?;:sdlt.o)= 
f• - r - '--::1 I' 

1 :"' 

O Sn.. CAnLos APFO::-;~o... qaP., s~g~m :o 
r;< .. liza as rnesrmt:=; idéa.:;;; 

pto, mais mpido c quasi sems:1crificio p:·;.ra. o 
tl.l!!sOUl'O publ:co. Quer, po1·ém, ellc possa quer 
não !JOSS(~ merecer a acqaiescenci:L do ga.binc·e 
t(~nho <le apresentai-o como substitutivo em 3~ 
disc~LS:>ào, po!s que o a :tual projecto do gorur
no mcorre nos mesttlo.; Yicios senii:o maioras 
defeitos que o do gabinete 6 de .Junho. 

O SR. Dr::;mr,r.A CAY.\.LCA:::\TI:- Apoiado 
E assim ~om_o •. Sr. p~~sidente, julguei 

t"" J. .... , \J 

mento de um substitutivo :Í•f:Ieile }H'0jeclo, dCÃ. 
mesma fónna entendo dever proceàm· em re

. :- a ,. 11al. 
Assim procedendo, juigo mauter p :->rfeita. 

coher(•ncía com a doutrin:·t que annunciei ·:::.os 
cleitot·es e se:np"c s;usteutei. 

r ·ao s;e1. · r. prcs1 en e, si os meus 1 liSLres 
colleg-as d;< d!ssidencb podet•:l:o . dimr o m.C\::;mo, 
visto que. tendo f::ito q ue:-tão d::t indemnização · 
pccu:!Ünia. corn o rninis:.0rio pa.ssado não só 
adopt:.~m :1g0r:• o projecto ào governo. que li
berta S '}Ol indeumiza(:i'io ele eS!JCCie nlg-ama. os 
escravos de 65 :1 nncs, cDmo ~·~jeit:-.r::~ m nomi
nalmen: c : emenda do nobr · deputado por 
S. Paulo. q1:e tinh:1po:· fim escoimal" o pro:ecto 
dcs~e deileito. 

O Sn.. Jo:\.o PE-1\lDC'l: - Pe1a minha parte~ 
quando tlVCl' :t 1 alavr.t, ·~:t ex,Iiearei. 

... CA" os Al~·Foxso:-N<"io sei .i. n-u :lmente 
Sr presi innte, si pêcle pi'~Lender tarnbem as 
hon :-as cl:1 cohet· ·nciu a il bstt·ada npposiçn.o 
cons••J'V<•dcrr. que. t ·ndo cmHb:'l ti;:l" 0<fn1·ça :a e 
cnc::u·niç:-,d;unent0 o f!"abi neto 6 de .Junho, pre
cisamente pela idóa da não in imunização do.:,: 
sexag-"narios, ho,;e apoia. quasi q110 ilt.:Ji:iné 

rli:;r:J·epc"tr.tc. u rn g-orern oqu •} adoptou o nl" smo 
piinci ~ ·io . em p:·njec~u que no dizer .:o;;; :::cus 
p:·oprio~ ~·ttorcsê muito 111:1 is adiantado dn r1•1e 
aqtH•lle ontt·c. 

EntrcbnLo. ::l. ill::s::t·~d ~L op;1(l;;;içüf'l c r) nS~!'
vador.:. at·g-ui :< o ~abinctc ti de .!unho de s.~ 
tloixv.~· in:ln:'nci:n peb. turbnlcn•·i:\ o peb. 
dem:1gogi:1 d ·s rl!:l.'>. 

O S1\ .. lo:\o D.\~1'.\S Fn.no:-E' 'l'F~ os con·•er
,. , ·.. ., • 11" • h· ·1s t:t r este c não tin 1am 

por :l.CJUCllr"~: c 'iur·s l:io J.e symputh\a. 

O Sn. C.\~r.os AFFO:"so: -Quc cle1wlg- ·go~ 
s:to es '·-~s qn·, :tpplandem mr dida.; :.in.la mais 
a.trazauus do <:ut~ ;:!,< tJUC o partido conservador 
arivo!,!'-t e de!'onuc ~ ! ! 

p ,;l·ça. ó recon\.ccet·. St·. j'l'esi.1,~nt.e ~ que 
!'Uú muito sing-ulat· . ·~ <!::5 nussos Jemago.:; o~:~ e 
os nos...:o:; c:ons••J•v:Hlnt·<s ; üío sing:11iaJ't:s que 
os d"'m · ;.;·og·o:-:: pa.reeem co:u~e t·v: •. do~·e~ e u:s con
so: ·va.i i,~ee~. i "'tlii:lf!,C'.i!" s .. 

Senhores. à:L i.Jf'C ba de incobernn te n~'i-o : ó.le 
esé!l)J~U: a.llLLt.sti·ada opposi~:io conservadors, de· 

ch .. ;·:J.ll h qne a ag-i tl•ção pi"om ;vid<J. peld ga.lJÍ
not·:! \J é;;;sttdo toraO!l indispP.nsavel a. reforma 
que, aii::is. elk s-;wprt! wmllateu .. Onde fica a. 
t·:·ststencia. 'i ue c:•.riJ.ctet·isa o partido con:;erva
d~tt. on1!e íh.~:• n: sua força. a sua. acç;ão 1 ! Si a 
i~ lu- trada opp ;siçà:> conservadora tudo confia. 
( iJ, ··1 e :., de SetemlJro, ao OIJlluarro c a 
lib '!raliàar1e dos ru.zendeiros, si entende que é 
inuti! a refJI"rn:r: maí;; que isso, q11e é perigosa 

. . 
ug-i taçfio da: ru~ ? ! !,;;to, em vez d•~ ser um mo
t~\'0. Je codcr, era mais uma r:1zão para re
SJSttr. 

O Sp.. i\hc-DowELL dá um aparte. 

O Srt. CA:m.os AFI•'OX,o:- Senhores, uma. 
UI! r:lt.a•: 0:1 a agita.<:ão a que os nobres depu
tarias se refere!a era. uru ruovimente gene
roso, leg-itirn0 o legai. e:u prol da li.b r~ t·da.de, era 
a man-ifest:1 ão sincera. da convic~ão u e 
apcderorr d::L conscienci~~ n:;tcion:\le c~lou fundo 
em todos Oloõ co!'ações 1apuiadvs) . •. 

O SrL JoA. ·m NA ' ·- E 
O Sr,.. Du,\ItTz DE Az:u:vEno:- E porg_11e a!l

tes do Sr. Dantas os senhores não co,,.Jtaram 
disso ~ H a ou lros a Jw·ics ~ 

O Sn. CARLOS AFFoxso:- ... não era senão 
o prontwdau:ento da vontado da nação a c1ue 
todos nÓ:i;, liberaP.s e comerv::dores nos devemolil 
snbmett·~ r~ e ne~so caso a illustrada opposiçào 
não pode e n~o deve senão tecer ell)"'ios ao ga.
binece pas~ado. que sr3 identificou co~u o senti
mento •!o Bl'azil · inteiro e fez-~e o instrumento 
c1a rcfot•m:.t tão hum:: nita1·i~~ fecund;). c gmn
rliosa (f ue cs nos.:;os com patriotas at·drmtemente . • . 

" .. .. . .. (. ;::) I, • 

s::.-dem, elo tumultos, d~ arruaç~s promovidas 
por roeia J.uzia de indivlduo3 sem responsabili
dad·~ 

O SR. .\n.J-;TIDES SPI:\OLA :-Que nada ti
nhlm :l. p 3rder . • . 

0 Sr.. CARLOS AFFONSO:- ••• que na )a ti
nh:\!\1 tt perd '~'· :i não se1·, como -nos informou 
o n-:;bt·e dnputaclo pot; Pe!'nambuco, o aspecto 
sonnolento e a r r.tl adraço. (Riso.) Neste ultinD 
\nso • . ~r~ qu·~,; tão de um ca,bo u' poucas praças 
• :c po ~ 1 •~1:1. 

O 3r, . . \r.tsTml::-; Sri~OL\. :- Um~\ car "'v. d"' . ~ ~ 

ca vnllarin. b:l.st:lr:~. 

O Sn. . C.\D.L0~ .\FFoxso :- N;;io era preciso 
·ca!'g-a de <':l\'~lllaria, bs.sravam pou1·as praç-a.s de 
pnlicia. ~iio e1·a preciso <1 uc o partido con
servadOi· revogasse as suas tmdições, a sua 
indob e s n tiwentos. (,;1;-oiad os e apa;·tc'-s.) 

~ .t·. pt:C?l eu te_, e~-;cu. ro_ um. per1go c um 
pc.H'igo stmo, P " rlg"O g-rn.nssuno n~~s nov:1s ten
d~> n ci~)S do p::rtido cons~::.-vado t· pa1·a apoiar re
forru:af' . cnjn. necessidach dcseonhe('e, cujas 
va11tng~·ns sempre cont~;,;ton. pela unic:1. razão 
d:·· que a agit<tção das ruas as torna. ncces~a-
nas. 

O S1: .• 1o.\QU m tünuco :- A poiaào, um pe-
rigo g'l':: v c p:·• l':t os lil>el·:-v:s. não hõ:l durida. 

1 O Sn.. CAii l.tJS AI-'Foxso:-Não é :;;ô um pn
l rig? i,a t':J. o pa_rtid;' ~i ~et·al. é perigo muito 
l m:u.o1~ par~. as tn-:ttttu\locs. para o tllrono e 
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para o altar constantes objectos dj~ c!"pechl .

1 

Approxima-se da que t>stabehcera Moreau 
prGdileet~ão para os conserva::ores. de~ Jormcg (~~eche1·ch~ statistiques ~t<r l'e.~cla_-

0 Sa. ANTO~Io PRADO:-V. E:s.:. no.;; quer va!le, colomal~ fundando_-se n9s fa.t.:tos aver~-
estacioc.arios. - gu_a~os. em cmco colomas dtl"ersas, e CUJa 

med1a e 100 homens por 60 mulheres. o Stt. c ... RLOS A:r:r'ONSO:- Por exemplo, 
r. prest ente. o meu comprovmctano t'. ·e

licio dos Santos~ republicano convicto e intran
sigente pode e}ltende: que n. evolução em. fa-

lenta •.• 
O SR. SoAREs:;_Elle não é mais republicano. 

0 SR. CARLOS AFFON'=O:- e promo\•er uma 
a.gita.ção semelhante. que nada cust--1 absoluta
mcmte, como meio ele compellil· o pa1·tido con
servadot· a. ant~cipar o advento da liberdade, 
ignalda.de e fraternidade. (Riso) 

O .sa. _-\.x'!oxro PnAoo:-0 p!trtido conserva-

O Sn. CARLOS AFFo:-:so:-Sr. presidente, 
creio ter )ustific~do o :nr;u procedimento e a 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS : -P~rf•>itamente. 

O Sn. CARLOS AFFonso ;-Si não o conse 00•li, 
restar-,me-i o con~o o e po er · affii·mat· com 
sinceriJade a V. Ex. e á Camara qu~, embora 
tenha errado muitas vezes. nunca. me abando
nou o desrjo profundo e ar.lente de bem servir 
ao meu paiz. (.-lpoiado .-:; muito beiit :muito 
be?n. o o;·ado·;· e felicitado pm· grande m~
mero de S;·s. Dcptttados .) 

Demonstraçc"to 
Não haYendo estatística official dio-na de 

fé, e sendo forçoso a.doptar-se alg-um'i para 
base do estudo qu13 vamos faz~r. preferirei ~· do 
engenheiro Raphael Sou~o. pu •licada em Julho 

, . . me or (e 
qua.ntas têm si,io organizadas. 

· Demonstra ella t1ue a população escrava não 
podia naquella época exceJer de 1.000.0(;0 de 
individuo:o:. sen•lo : 

606 050 homens (àaspt·ezadas as fra.cc;.ões) e 
393. ~)39 mulheres. 

E~ta populaÇão, seg-unuo a~ médias elo quadro 
t:1ue fórmuloa em n. 1, cst~i a:'isiru distribuid:t 
por idade;;: 

.Annos 
13 ~ 20 
21 <.< :30 
31 \( 40 
41 << 50 
51 ~< 59 
GO (~ 100 

Homens 1\Inlheres 

1~7.272 82.727 
124.848 81.151 
11~.1~1 72.878 
07 . 57~ 63.424 
81.212 52 .71-\7 
6:). 030 40.900 

. . 
cip:·1ção pl'oduz :LOOO:OOO$, o que não pecca 
por exag-era\:.ãO, visto como só os 2 "/o da renda 
o-eral d · · 
devem dar 2.600:000$000. 

Aquella somma representa 5 °/o da renda e 
amortização de um capit'll da 60.000:000:), ap
plic:weis um a.nno depois de promulgada. a lei 
ã emancipação dos est:I';!\'OS rle ambos os se~os, 
toc?Jndo · 60 °/o ou 36.000:000~ aos homens e 
40 "/o ou 24.0ÚO:OOO$ ás mulh~res. 

li 

re ere a classe dos maiores de 60 annos, 
que conta, conforme se dii>se já: 

63.030 homens e 40.939 mulheres. 

Ao preço de 200$ os primeiros importam 
em ............... · .. . . . 12. 606: 000$000 

A 100.) as sn.gurdas.... 4.096:«JOO'·OOO 

Total. .. . 
E COinO dispõe-se de ..... . 

Resta para applical'-sn ao 
re"gate da dasse imme-
(liata ..••••.•.......... 

Sendo: 

Para os homens (60 °/o) 
- _., "' Jl 

• I • ..., ::;, l • 

Para àS wulherr>s ( 40 o/o) 
:l7.31S:84050UO. 

põe-se de: 

16. i02: 900~000 
li O. 000: 000.)000 

43.297:000$000 

com-

81.212 homens e 52.787 mulheres. 
Resgatados pelo preço ma

ximo de :iOO$ as 52,787 
mulheres, ex i g i rã o o 
disp~ndio de ... . ...... . 

Portanto, d'l. q uot<t de .... . 

q u Q devja toca!·-lhes, 
restar:1o .............. . 

15 . 8'1(): 1 00~000 
fi .8!8:84(1.~000. 

1 . 482:7 40.~000 
que accrP.scc ao quinhão 
dos hom•·ns.... . . . . • . . 25. 978:2f:i0$000 
elevando-o a........... 27.461 :000.)000 
Ot·.'-. com 27 .41)0:800$000 libcrtat·-se-:1o ... 

G8.6ii2 escraYos, pelo p1·eço tambcm mo.ximo 

---- ---- 1 Haverá, pois, tltn saldo dG 200.S, que l)as;;arü. 
606.038 :393.936 1 para o 2·J anno. 

TotaL . ............ 999.994 Conse~uintem;'nte, no ·Jo anno de sua exe-
Como se vê absolu taruente não inflncm nos c liÇão a lei dar à •'te resultado: 

resultados :fin:1es as fracr:ões desprezad:;s, o que Libertação de 10:3.999 ~ex:a.-
aliàs era. indiSjJCnsavel para a ,simplicidade dos genarios ....... . ...... . 
ca;culos Todas elltts representam apenas seis Idem de 52.787 mnlheres de 
indivíduos em 1.0C10 .000. 51 a 59 annos . ........ . 

A proporcionalidade dos deus sexos parece Idem de 68.652 homens de 
razoav~l: ella està pouco mais 011 wr>nos na I 51 a 59 anuo; .•.•.•...• 
ra.zão de 60 homens para 40 oJo ti e IJ?,nlheres. 

10.702: ~J00$0(10 

15.8:36:100$000 

27 .460: SOO:SOOO ------
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O que tudo perfaz 225.438 
libertos .•....•.......•. 

Saldo restante ••... I Continuando no c·•ptiveiro 7.:306 mulheres e 
5<,). 90D: 800$'l00 25.673 homem desta classe. 

200.,000 Os re.;;tdLados da lei do 2!> anno ser·ão: ·· 

60.000:000$000 

E como os titulos emittidos sóm~nte VP.ncem 
juro.; seis mezes depois, o sacrificio do E,;tado 
:::erá nenhum. 

III 

Os escravos de 51 a 59 annos, que er;'l.ffi 
81.212, fie •ram l"enuzidos, em conscquencia da 
libertação dos 6S.652, a..... . . . . . . 12.500 

Admittindo a mortalidade de '2 o/o e 
o qu:•draplo para as libertações 
por liberdade particular, peculio 
ou locac,:ão de ser·viços, ao todo 

o! - ._: 

gundo a reducção de............ 1.256 

Não passa.rão. portanto de ........ . 11.:304 

Por seu lado o preço p!"imitivo que et·a de 
400;f;, terá sotfrido a deducção da lei, ·e serà 
apenas e: · ~ 
Os 11 .304 escravos a 3GO:~ 

importarão em .....•. . .. :· 4.060:440$000 
Que aba tidos do novo capital 

e saldo . . . . . . . • . . . • . . . . . . 60 . 000: 200.;:;000 

Lillortos no 10-22:;.~:.~R indh:iduos por· •••••• 
" :!o- H.301 dt.' Iil. a;;~ aunos JIOI" 

)~ )) IJ- ~ ,fJ .... , ! :'"' 

~ • ·• -- ~~- i4r. 11. du • " • • por 

::4S.G03 H!.l.99!l:74.0,) 
Sal tio IJ.IIG passa (lara o 3° anno............. -~ . 2GO;l 

120.00():000,; 

Terá entarJ o Estado de despender 3.000:000$ 
(somm:~. redonda) dos-titulo:; emittidos 110 1o 
anno, ou meno~, conforu1e as indemniza.ções 
de pequenas quantias que pagar em dinheit·c . 

IV 
No 3) anno a classe de 

41 a 50 annos não 
2-pres;·ntará mrlÍS de. 7.365 m. e 2.?.673 h. 

dos quaes deduzidt~ a. 
porcentagem dOS mor-

Ficam ... . ............ ü.G:30 m. e 23.10G h. 

:') l •. ' 
passa :1 405$ e o dos homens de 540$ a 4868. 
A libertação das e::;ct·avas cus-

tará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 685: 1.jQ.~OOO 
A lib<~rb1.ção dos escr·avos cus

tará. . .. . ...... . . . . . . . . . 11.229:5-168000 
--- ---Deixam para a libertação dos T 1 1') ~"~14 ~666>000 

4 -o ~ "'() OOO o ta • • • • • • • • . • o.J. -.:; • : 0 ~~ 
de 1 a n armas.········ 05 930:7o :~ Abatido do capital e salJo... 60.000:260-SOOO 

st · · 

Para os homens ... 
Para as mulheres .. 

33.558 :456$000 
22.372:304$000 

Nesta classe ha.V"ia.: 
homens ..... . .• 

Dos c1 uaes deduzida 
a porcentagem. 
d~ morte e liber
t~ção por outros 
meios: homens 

Ficam... . . l> 

97.575 e mulheres 6;~.424 

9.757 » 6.342 

87.818)) )) 57.0t-;2 

~ ( &. • 

de 31 a 40 annos.... . .... 4Ci.085:5Ç)4.')000 
E' o quinhão 

e o das mu-
lheres ..... 18.433 : 980~000 

A classe de 
41 a 50 an
nos conta
va no 11) 

---- 46.085:594$0Q:J 

anno .. . •.. U2 .1~1 homens 72.87K mulheres 
a batendo-se. 11.2!2 » i .287 )) ---
ficam . . . . . . 100 . 909 65.591 ~ 

Abatido do preço d~ 600$000 h. e 500;.:.;000 
o desconto da lei GOSOOO 50::;000 

m. abatendo -se 
maí,- . . .... 10.090 )) 6.55\) )) 

Não poderão ser pa-
gos por mais de 540~000 

. ' 
49.716 mulheres com o 
dispendio da. quantia. de 
22.372: 200~000, restando 
104.-:;000 que accrescem à 
q 'lOt:t destin,tda aos ho
mens assim eleva<.ia a .. : 

Qu' ' dão para o re8g!\.t(~ de 
G2 . 145 escravo::> no vabl· 
d •·! •• ••••••••••••• • •• • • 

Sobran,lo ....•..•... •.•.. 

450.-:;ooo 

33.558:560$000 

:33. 558 : :300.~000 

260 .. ~000 

restam.. . . . 00. 8 Hi"' » 

para. os 1omens 
Os pr·eços de 700$000 · 
terão soffrido 
~ os descontos 
de....... . . 70!)000 

6:3ti$000 
• 6.31!-, •00!) e mms . .. .. . •ii' 

regulando pa
ru a liberti.l.-
ção .•.. . . .. ~GiBOOO 

---
59.032 
---
para a u eres 

600$000 

60$000 

540:ooo 
- "$ .. ·oo :)-.,. ,, ' 

486$000 
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Emancipa1·-se-ão. porta.nto. n<'·-sa occosiãt) 
:n ~9:30 mulheres por -18.4::33:~lSO:?'JUO. 
Libertaudo-se 4~. 76:) escr:t-
vos por.................... Zi .G51:45',;-::00D 
Fica um saldo de. . . . . . . . . . • iCl~;súoo. 

A esse tempo estarão emancipados: 

Os que o for;<lll no 
•"\ ~ 

Mulheres de 41 a 
50 annos... . .. G. G:Jfl pnr :2 .GS;): !50$000 

Homens de 41 a 
:-)o :mnos..... 2 L HJG pot· 11.220:5Hi$000 

Mnlhcresd•)3J :1. 
-10 an nos. . . . . 3i. \:l:~o po1· -18.4:):l:~J:\0.~000 

Homens de 31 :.1. 
40 anno-s. ... . ,!8.768 por 27.G~>l:-J.:-:,''$00() 

Saldo q uc pa.:::sa pa nt o 4o anno 15S~COO 

O Es:a.do despender:i (', . o::o: 0:·1: Si O ;:1 cot·t·es
ponden tes :ís m:muwjssõ ~~ do- dou::; 1H'Í'H'~i t•os 

1 . Oi'\'C!ltll!':l. ;\,.!"àl' a d.-

101. L8 
10.11'! 

)) e ô->. 7:~3 ~ 
» e 6 . 0~:) .,. 

V1.016 1> e 59 . iliÜ )) 

Os preço~ da mesma 
sor ~Jt\1rn i:ni
nainlo llC:,!tà pl"O-
porção . . . . . . . . . • SO:J~'lOO H. 

~ . 

720$000 ">)" c 
72$000 ~ o 

G48SOOO >) e 
6-b$Suu >) e 

c 700~000 I\f. 
-·j ·· ) 

c.:·w ;.:noo ·,) 
ti:3$0t.J0 )) 

:>Gi':<;OO(J )) 
5o;)70u >> 

510$:300 )) 

.. 1" peu1s rn n :1 et•;; . ..; •.. 
e pr~I·Js homens ..... 

1 z. ~~5'2: o· :7.::350 
1~.1. 42:-) : 1-l:i$040 

no to ~:o .....•...• • . 
O re~g-ata · dn :3:3 .:3t:3 hnmc~n;; etBtar:~ 

19.428: !"11:-:;GOO ao preço de 5-:-'::l$~0) de ixan ;o 
-. • ' ' · I 

' . . .. . ......... ............ . ·, 
• O de ~3.:~~1 mulhnl'es impm·ta:·:'t etu 

\· 12. \.J51: \J24:~::;;00 havendo unv~ sobt·a de 1 i:-3 <0:·,o 

A classe de :3t a 40 anno::;, tjll(! cu:tt va: I . . Result:vlo . . 
.. _. L1beJ·tos ate o 

HoiiJ··n;; ~\i ulho'l;·es o ~3 · ·tnno 4G5 o::- por 179.909: 84?::.._·,:000 ,,o ~·1') -q o··)') , • · • · · )/ · • · . ' · e :'! . • ·•- .dulher·e;; d~ . 
t . ' 'd d 48 -L''-' '3- ()'' ·' es ara renaz1 a e........ . 1 "-' c . 1. ~ ·)'..J :31 a -10 an-

ll(lS .. .... .. 18. 9\".2 • •• por 
Ho111en' du 31 

8. 307: '10' 1')800 
libertos uo :;o anuo ........ 4·2. 051 e :?1. 102 

1 

pado:; por liberalidatlc,ctc. 4. ·:O~) e 
a·! annO!;. 

2. 110 1 MHlheres de. 
--- 21 a 30 :.\11· 

O t:lrcço ostari ig-u :-~l m r. nro r::Jol :.~:órlo por esta 
fo1·ma . • .•..•. . ..•. . ~~G;:.::tll iO H. c ~l~G::nn~ 1 f-1. 

10 "'/o· ... . . . . . . . • ~ll·,;::;uó >) e 4~$üUO )) 
ann.os :13.3 t3. . . por HJ .428: 141$G0.) 

---- por ----
580. 5G9. : . por 239. UQ ,J: 822$500 

Saldo que pas-::-

Liberr::~m-se toda..::; as 
df' 1-.:.:. \l\12 por .. .. 
(' Lodo-: o• howcn;; em 
numerod~ ::7.8-!i·, por 

Fic;mdo par:t 3pJ?li
(·;Lt·-sc à clas:,e Jc 

:s •••• 

~~1 :-s:;uo )) c -1::7:)40u )~ 

wulhcrcs em nnDmero 
1--:.30-:-:i00:-:;800 . 

27.iiHl:D1l:-60d 
G: l. ~ 100: 15S$UOJ 

:<a v~u·a o 5v 
annü.......... . ..... . ........ .. 177~500 

240.000: 000.-.:ClfiO 

A despez~ ser:i. de 9.ono:non;-:;ooo menos ns 
p0qncnas in·l'.!mnisa<;ÕPs p:q;:JS a 'uinheiro . 

\'I 
Ko 5 1 ann o de exoenç:io da lei, a chl.s'!e de 21 

!1. :JiJ :1nnos d·~ id.•d·:l rleverá. contm· : 

llom(\ns . . . . . . . . 7. 70:1 
::\lulllCI'Ci!· . . . • . 3i. 77\.1 

Estes esc1·avo;; r1 ue 
eram ............ 1:24.8-18 II. e 81. 1:")1 11. Estas cifr·as. porém, pda rcdnc<;:i'o que devem 

:o-oll't·.::r, de 5.i70 homens r• ::l .:Jii mulheres, 
íie:uu em 5t.D:t; homens c :JO.:iOZ mulheres. 

foram successÍ\'a-
me n te r e:d uzidos , 
por morte. em:md-
paçã:o por liber.di
dadc,etc . , de . ..• 

~.!;:: i'Jrccos que eram · . " . 
Para homem 

583:-:;200 ·! 2 .48 i H. e 8 . H;-:, M. I ~ 
--- soúrnm tn.mbem 

Jiz.: ;e-i >) e n .u:;G » rcducçãodc 10 "/., 58..:::320 
·I1. 2:3G ) > o 7.30:3 )) ----

Para mulh er 
5!0.~300 
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Pol" 0s:~ pre<;'' srt·fio libet·toc; 
os homuns, por ... .•. .•.. 

e :1s mulherc,;;, 1'\11' ••••••••• 

:?7 .2;;s:59::s04o 
1 :~. \)::"12: 726 . ..:5 :o 
41..221 :::l1~1~580 

.• 

resulta.d a q c.:1 nlin. de. . . . . . ·18 .i7b :857::::0 !Ü 

que se 1:t c empreg-ar na. l09!'t:·iç:1<l d•:s cscra.
vos da t!ltima ~h-:·.;e, 1:; ::1. 20 ~·nn\J '· à t•az;;,, tle 

1 L2• ·,7 ::)14.:.;7~,2 para. h<lluens 
7.:·, 11 :5-±:::...;1\',8 p 1·:~ mulbe:·es 

E:-<ta. ela.·,>;e p:t>'i-!O:t j.WLt-: S(•gn-intos il:orlifit'.:\
çõ~·s, em corts,,qnend<~. de r~1o:·y:::. ~ Ü ' : et·ta\i>'l~ / 
e pot· antro-; mc1os. nqc n.a1) a cont.t do the-
sonro : ' I 

Hom~ns 
127.21:!. 

-..J• J:...J 

1 O:j. O.:ll 
10.: :0\) 

~n.·>;2 

~ :lil':l 

1T 11l h•.,l't~S 
82.727 

7 ~ ~ .. 1-;)5 - , ( -

(,7_0tü 
G. ~úl 

t;:). >~: ~~ ) 

G.,~·:3u 

Libt~;·t tm-...;r • 16 :~5 :-> tntt!h~r·cs. pc>la qnanti~1. 
d'' 7 .31i:::6fJ~S50. fi,· n :o 11m s ,]:!,) de 1 ·:.z . .;:n.-;. 

Liber·r. ' '" -"'~ 2l.4~jô hornen,, pelo ,·:~ lor· r1c 
11 . 2Gi :074~:USO. e rest:.1t'<t :t s dw.1 :io 2-Uj..:G72. 

res!::':ttar 3;) 83-> e;;c r:wos e :)4. i:-~~ es~r·: ~ ·, as, 
euj~s prcH;o:; 0sta6í.() r·erluzidos a. 4~:2;3:)!)2 
os hoBt•Jns e 41::~.::;3,12 para as m:,lhez·es . 

Os t'esnlta·Jo-,. a~ó essü pr:w.o, S': t·ão : 
Libcrt~do .; ató :1 0 4° 

::nno •........•• 5BO. 5()~.) 2:3Q.ÇIQ0:8·2Z.:;:)QO 
No s·· :.mno. homcn' 

d·• 2t a. :~O annos. 51. \l:):~ ~"1.2;)8::)·,~:38040 
No :)·•, umlheres do 

2l a :::u :1 nn')s. . . :30 .. t: 1·~ 
:\'o :s··, howcn• d·; 

1:-: a 20 annos ... ~i .·lf.i ·, 
No :J•>, :rt ttlhe:·es •tO 

r l a 20 :lll no' . . . 1G. :~5:'> 

i: l. ~ l(i?. :7:2G$5!0 

i 1.-: Gl : O; !:..;~ : S·) 

iOO. i25 29~i. \~~)D ::->7;80l0 
Snl·lo 11 U·' pa.:;s·: pa.r!r. 

o ()o :lllllO.. ..... . 4'22 . ...;~1!)0 

V1l 
No f,() :1n no :1 pc ., :j " ''7' i sti t•?ío : 
38.8:;5 hrHrto!ns e:-;:{. 1.a2 mnlh(ll'f:lS, que libor

tadns aqne ll:· ~ :i !'~ziio ril) 472 .:::02 e e..:t::;; :i do 
cL1:3S::~n, nxi~· ; ; • : : c r~is : P~t;dicJ M 'HI.~i-;4:'..?>:: ~~.;)~)t·i. I 

As::an ;L ~"' '" n('. lpar;"(J :.-,t:d !' · · : :hz;;~.ft-~e<t AIJI 

sr~ tS fl.lt OOS r.fHt! !1. Cllt ::-ssÜO o[e tÍ :n:c,::; !l • l.':dr~t· ! 
n'Jmi ::1! de tar•no s d~ :;;,o.OOO:W lO..::. exig-i:1do o 
nispcnd 'ü ' nnwd de r;·.:ÍUi:U(lO,'? 1lae Íl'-s•:-à 
r~duzitHlo , i,~ antv• em :•.nno. 

A discu!'siío fica adiada peb hora. 
V . III.- 14, 

PARTE: D.\ 

co:-;TixuAç:\o nA s::r.t;NDA nrscuss:\o on o::ç,\
:o.u::sTo no mp~;:n.ro 

O §r .. Ca.rnei..ro da Cunha 

apres0 nl:Lç:io do actual ministr!rio. pMa n:c"to 
l'':l'tu:·bae us :-d,~g:·ia:-: do.; t·ec·ml-vindos. para 
n:to quebnu· :>s h~r t :<cmias do hyli1ao ;luo o no-
· 1'u c:·:- 'J sect·ot?.!'to, <·om ,._cu apnmor·:tdo ta
hnt.o, entoou i:.; gt·;,n: il~s mer!.t:tliuadr~s (b,1uelle 
gu.bi net'~. · 

Hoje. por~1a, <1nfl o nob;·;, minhtro flo im])(~
rio \C:ü ~~ C~.lll:tt'1 Jlt'ldit· :t qwmt1~t de ~::-,8\l;..;~OO 
p ·q ·;t :,,..., d · ~i ~~~t. .1s d:t rep:·u·t.i:;:!o a s 'u ·,.:::u·go, o 
01:1d(w cnmp~·e '' .icv I' de e:-;pt:nrlet· alg-un~ re
p~• r o~ su\.Jre :\ :il~t·;-ch • pol ilic:t do~ negocias uo 
pc~h. 

NesL :.:itnn çãO,(J11C j ;:í. vai l·IJ'i sete an no", tem-
se \'1,-to em ton,,s e es, '.! "rtl a gnns pot· ua:.. 
y"zr.~. ~ •. sülemni.la•li) (le bôtbs enlro o wiai.sto
l'Ío " a C:;n1:1 r:•. 'i\.10 no íir :-1 <le ccrt_o t0ii~po . ..:e 

T· ·n; í~mis sym •Othi s pele, mtm..:terio quo 
d ." .j ,, que polo tj'l~ 'libe :por· ísw sô se oc
cu ·,gr,í. do 1uin ·tstel'i•J transacto sob o onto de 
vi..:t:t lti sio:· ieu. p<~:·a pwlt~i· chegar ao trrinis
tcri" :tet.'l<d, rpw ó o sen obje;.~tivo. 

nc,::onhece 05 t·LlOnl.o.-; c!o l!Obre ex.-pt•esidento 
d, r.onsclht).inelusi\'e o t:llcnto tpF• os am!gos •.le 
S. Ex. pr·l!cord7.;ü!l. d ~ tlomin:u· s•ta pal::wt·a nn. 
tt·ibana. S .. E·c ,''""";' :' it:mdo o podet• ~om C'-outar 
coru tll<:iO!·i ;:l :1" ·c:~m:tl':l, t:uh t Jtec~s:"idade de 
e:npr ·g-;11' to:h a lwbihlat1e rara explicar quo 
só o fit:er:1. clí'p0Í.s d•' haver t•e1ut.ado. e flG wr 
celeb:··:do r) ):teto i::tnl. r edizar n. r·~fJrm~ do 
··le"'l.'l'ttO f:C'rvil. e porlr•1· ( h;solv·•r ~~ Carnarn. 

-·~ dissnlnç~io. qtH~ afina i se lr'.Vou a ef~cito. 
fo~ ~ndn. cnnt:t•:t o rf1F' d~ spõ~~_a HOSS<l. C~·nst~-
I( ~-· 11, :: ·! ··: • i.l 

rccm·.:o nos C:tS0S em '!11e o exig-ir n sfllvaç:io 
do l~·nado~ Eutrct;J.nto n:io p1dia a f'::l!v:tç::io do 
Est :1.do '' xigi r " ernpt'('!!'O rln.qur·lle meio no ul
ti rnn rlh do ul timo UlP.Z da. ultima. sess:io da. 
le.!!isl:ltnl·,l . 

'n uol,rc· tlS-j)residente do consnlho. ao l1pro
' ~' n t.a ,. s•·n p1·og-r;•.!:l ma. dccb:·on qn~' ob;;er\·ar ia 
eompl<? t.:J n.b:;;tonç:1o no plei to eL>itol'al, w:•,; :l 
pr•orness:t f.,j rne•'hid:t com .unn. ~a.r.~·:dhnda o 
os :1etn<.: do intr1:·n,nr::in d0 mi llÍ~rct·io p:\S-'>:ulo 
nn pl•Jito e l~itoral est?ío n :l eonscieneia pu
b I ic:lt. 

OS:·. :~n.rai\":'1., t:! hanudo prLL'~'. :::u,·.ccdcr ao Sr. 
l'hln !;:>..S. r1 O o:·:~en~o rn:~ i ~ l'eSpr>Ít:do do !•:n·
tidn l i b~1·ttt , e tem RS ;-;ympnthi:~.s dos cons~'r
varlnt·e.-. 

Oora("l' ct~tt:J. :-i. '..S:. como o ~a\·:t nr c 
u•nn sit; : :H::'in q110 c,s t~va. ~g-onizant.r' " fJUe o 
p1·np!'iq ;l~ t:::tl Sr-. -rwesidenl.e do consl' lho hnvia 
tiechr:trio r!ne ···m poncD tClliJ H) c-.:;tari:1.liquichda, 
.-lo~rl,., 'jlF ' r>atl' ' !uat qnr-rin. nrvot•n r-1-'0 em ch~l'e 
rlo : ;~u·tidt); m:l.!'! 1\11\ re <lnvir.l:l!'. SI JDI' f-) r<othl· s;. 
!~x. ÍB\":1' su~~ C:t"::t\':\tltl , com :r. b:.gagcm 
:]· , :~t)<;~ pr< Jjer.~ tr'lS :i. tet' l':1. rlr~ Pt•tWi:is~:io: vi\ cpe 
:1 l r~·nn · : l'í' HJP :.: :h ei.,,~ l he !l.lhehm :ts symp:t
t1:•s . lh o cn~:un dí1í1enirla.de~. 

:\~~ combi n:t<;ã'• ministn1·ial S . Ex. não deu 
prova d:1. sa.lJerloria 13 prudenci:t nf>stori[4na que 
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se lho :lttr:-ibuiam. Verdade é r! ne . e uiz ~ue t:• f Em :! poiv da su.:t. npini:~o o or:tdo:- lc p:tl.:t.Yrn.S 
ministerio ó o pr!!sidente dú c.Jn·a·lho. m:•s uI •h> ~r. 1\. •Y Harl~<J::s.•. ta!outo J · pri.Hcir:\ or
oraàor proy:~.s~'l. contra. cst:'. (l0·1t~i:!~· _por :iCr Jc;u. lil> ·ral d.: ii.•a tcrupe:-a. segundo ~i~. 

O nobr~ pr~sidente do conselho . or~:xnizou B:-azil ez.u matt:ri·.~. do r<:g!mcn parlamenwr. 
um ministcri? de c:.:t.ma;:-~da;cm. escl':o·:en'l_?-~e ~\ no"~ pnlitil!!l. 0 by:t:tutin:l. d·~ trans:u~
dc que o escnptol· que ~:tou '!u:>.nd~ :,o rl!te:-tu çõc-;;. Ôt.! coucha.\'os e ...i.c Clll~dicntcs subtl
aos deveres ~o.Jcadcl· d1~ quo o:; mm st:-os _:1a 1 t~:-nos e suJtcrra.neos. 
Ingbterr:-a SliO ~a odes pcr..:on:>.~cns q a e d;~o- 1 . ~ _ . 
põeu1 d~ ma.hr illfiuenci:~. !':Olu·e a n; c;ã·1• e !'Ó I A cst:l. Sl~n;ll;ao o O"lL~m· nao _dar:~. o ;~c_u \"üto 
n.cccitam o poder p';lr:L rea.li~ar as idéas d 1 j•:.t.r-~ d~ tf•!cran ·~a. P.or-que 1sto 1wrl:L tr:~mHg1r com 
tido a que pc:-tcnco1.u. -. s:::~. cou~c1e:1~.:l:l o c .. tu o ~uu de,·cr. 

n~-~:~ .J ............. -~-·· ..... C"'" _,.M .. ..1 ...... ,0 ~..... ~\t)r•~ cnt'lnd·Hit~ c.-ufdilato po:o 1n distric:o 
UCJ-'V&~ '-4V """"~!"' .. • -~"' .,.,., -••~ · ·"' ~v••• - _._._ • . _ .. 

Srs. ministres do eStr:lngeiros ~ • .:o i!npcrio. c ·=~ 1-':u·.ahytJ:l, Jecl_a:-o•J•!'ot\ d··c1d1dO op)•OlS;cw-
p:-incipalmcnt•! da p()!'oiçãv dn ultimo. :-~ãc• ~o nx-::a ... o corpo cl•!ltor~l.·lwlcpcndcnte •! 'br~o""?· 
em relação :i '!'Olitiea d!L pr-o,·inci:t ·~uc rcpl'i:- ~url;oa;:o:z-_lh ·. ;, C<!IHhd:1tura Cf•lll U!ll!l. wa._1or:-:~~ 
.sent:~. o ao melhoram,..nto d~" c ·mdiç5e::~ m:de-J d·~ c ·r':~ ctc <ta~ellto~ .\"aLo~ "o~ro u ~.:dH.Iu.to 
ri:los da mes;l.a. pro\"incia mns tambcUl :c n.ti- prvt··~i<!O ralo~:·. la::Jts::-o do w:pcrw. Gl".alo 

· · · · : · · I h•! d • i:: n!lrallô a su:~o 

licenciado. 0 or;:rlor pass:>.. !l. t:-:1 t:.u· d '· :~~·t:mnto• po~iç:•v n:~ CnÜta:-:•. tem J,; corr~spond··'* aos 
que se pren.lcm :i Ji··cus .. •:i!• do o:·ç ;;,;ente. • 

1

• in:ui;o~ c1u ··a·~ elle; l>C in,..::.ir:~.ra.w. e. po~:-:. 
1ua:1 :•t·-~~·-:i. e~; s ·u posto dt' h'o:!ra. L·~ !J'V•h· 

Estrn.nh~ que. tendo o 11oh;· :• min;s:;·o .:o m.'lt.·t. 1:.-L· ;~ , • ,.,: , .. wl 11,1 ,, 

imper1o rccouhccido ,.~r i!lc!:al 1; ac:o •Í•! ,. •• u I 
antecessor pelo fJU:~l fo:-nw r . .-iu•·m .• dos us cursos i :~ discus.-;'i.• fi~: adL !a. pcb. hora.. 
jurídicos._ dcclar;;sse entr-Jt:tnto ·p:•: u~o ll~c ~~ :'1:. P1::.;sllll~~-n: J;i. 1n:-a. awanh~ :1. ~;c-. 
confet~-:o do crime pre\'ÍSto nu. lei <h !""spons::
·biliJ:~.du ministerial. 

E' t:l.mbctn di"'D~' dP- r·:-~al'O ( '1''. l1:n·cndo o no-
brc ministro Nu um di~1"11rso no ::-:,·nad ,._ :J!l. se~
!lâo de 11:) de .Junho de 18)-i,cont!,.muado o rl•;u
lamcnto <"~p~d]dl) p::.ra :t ci•·sam0rtiz:~ ção dos 
't.sns rl:.:: ~~de~s ;"!~gio !l.~ ... nfin n1anrl~; .IA~rlA 
aue snbin ao puu··:'. >;:to ;;;.'• :!::;'"'-.!..-:-;!' :::.~em- I 
miss:'io crea la ji!il'! ,.,.ecu:!lr o t·o;ulamento 
como t:unb::!Ul suspender a • ste. 

O nobre ministro pôJ~ ía4Ct' .:dgul•:a'i eco
nomias c.:n seu minist:•rio : póde supprimir as 
~deira.s flUe nio têm :llumn .. s~ póde :•calJ.,r 
com os co:ttr!lctos de profrssorf's cslr:Ingcil·oa. 
e com o s~r\"iço de obr.~s pu!.Jiic:1s da rcp::irti(:o 
do Impe:-!o. pass·:ado-o par:~. o r.::t.inist-:.do que 
em geral o tcru a. seu C!\rgo. 

Segundo este progrn.mmn. o g-.~obinete propõe-~c 
resolver a qu~t.io iin,.nccira c a questiio do 
elemento s~rvil. 

Mas o que o ministerio tem feito relatÍ\':l· 
mente .:i rimeira. daoucllas uestões im orta 
om dispo:." elementos que lh(} embaracem a so
lução : a outra causa não tende a emissão de 
.25.000:000.~ de papel-mof!da. com que se ::.g-- - . ,... .. 

Qu!l.nto :i questão do elemento !'lõer\·il trata-se 
de resolvei-a. com um P~'OJecto bifronte : vol
Yido para 3s bancad:\s d:\ esquerda. ó abolicio
nista e par:l. as bo.ncadas d:~. direita. é vas:l.do no 
puro conservatorismo. 

Querer fa.zor com votos eonserv:1dorec; uma re
forma liberal ou uru:l reforma conservadora 
sendo liberal o ministcrio é a mysti1ic:1ção dos 
partidos. - -· , · 

Conlina:'U;:"i•• <h ;::-. •iiscus:Jiío do p:-ojecto 
o. 1 .i.-l·'.Si. I'Ol.n·c u éll!w~nto sen·il (art. ;~o.) 

2:• di-cussi!o ,lo orça~cnto da dcsp:-z21. uo 1Ii· 
nist~rio oio lm;.et·io. 

:~ .. rli;.;cn!osi'io do o:redito (<>mond:~.-. do Sen:~.doJ 
:10 .\linis:~rio u:~. Aõricultura para cX•:rciciu~ 
findos . 

Le\·ant:t-se :L ~ess!io :is 5 1/2 horas d.1 crd'). 

IU:CTJl~IC.\ÇlO 

O meu .:tpartC> <J uc se cnco:1tr:J. no discurso 
do Sr _ depu t .r!o ~S?:'r;·s i?i este e t~:ia o qu: in-

questiio de saques para. <1ue o nobre d~putado 
:1:0 eh:lma. tewos .ruelbor.:~do muito e as pra
tico.s conser\·ador::s for:tm tão más como as 
libcracs e nen~um partido pôde l:.Lnçar a pedra 
.:10 outro. E' m<:lbo:- niio se fallar nisso. > E 
começando o S::.". deput.:l<lO Soares um:t C:llo
:-os:~. dcfe&l. do Vi:~conde do Rio Br:1nco, a.ccrcs-
Cijotei : < N~Q me rc er1a a esse actO e;;pec1a -
ment~. nem o Visconde do Rio Branc:> tem 
nest:L Camarn. q ucm m:-L:s respeite a su:l. llle-

.. • :a • ·I • 

anteriores, ao tempo mesmo dos saques !J'·ran
tidos e não par~ ceosur:tr. m:1s para 'iuo se 
não tize<:sc de uma. cen3ur!l. des:3:LS <!nna do 
p::.rtido.)) 

[tio, 23 de Julho de 1885.~ Joaguim Na~ 
buco. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/201516:11- PÃjgina 1 de 27 

,í 
Scssüo e:11 2-'t da!Julho de 1885 107 

&Es"::\o Y::-.r 24 :>E .:ruwo n:: 1SS:J : O S=--. !?o!ieio <loF: S::t.nto~:-

! S:-. pr•~sitbnre. pe·ii a p tl:w:-.1 n:io p:-opriamentc 
P~·csidencia flo Sr. F•·rwlt.'ir1. Do,·:a sobr-e :1. acb. poré:::z.~, soiJr-c obje::to ele intim:J. 

S'Jli~:A::lü. I.~illlra c :1Jlfli'O\':l~;';o o!·: :ICL: dól hou~.:m. olc>· I' J•c!:lç~o com di.a. . 
po:.; oi:IS ro:e!:l:n;t\'Ôu.; oi 'li:-,;·;. Fclici.l :!(" Santo, . l:c.·· 1-t~uro-wc :.i. m.:lllClr:l pol"qU~ s; Íll% o servÍ{'O 
··~·~ta ••O Sr.Carl·s .. \1:-un:;o.-!~~r;;:m;:..rli..-Z':•Jj.lllolt:' I d::. pul>!ic:J.ç:!!'>do:.: debates no 1Yn.n.'o 0/fic:a.L. 
dupo!IISól ,j,) Sr •. Hlri:&.Uol l'lmcn!cl. l:r;:cuo:l;\ Jlt:'•la.Ja pc;·~ c- . . ·- . . 
::\~. B••zo:rr:~. c:.~\·Jc:wti. ":5r. Árl!oliolc; ::'jiÍllo.a li ~:r. .· ~10 (!UC c !LOCt!!SJa'J ~c~ns pr9pro3. para em 
,\lfrc~lo l;h;n-::s t:;at.a o!tJ ue;:m:io.; .•lu ~oqoo tlc S;IU:lc .r o I ·~Ua"l p~J5l':'l";ls eh.:un:u· a attcnçuo da p~~son. :.:. 
c:,x~r<'lt.'). !J ~:-. t.,,:ll:,.·::~> ,J:i t''f'hC<lrt•c,, 1.1 s;.· IJc~::rr:1 rf'J(J!fl c · I.<~ 1ncnmlndo este trabalho para que o 
t;:~,·al~a: .. l• 1.: !':" tcl.:;.:r:amma. o ;::·. l• .. ,:u.~ 1· ~~~~r~· ~t:· f t ":l. COin mais cuid• do 
•JU~;· a. 111\'Cr~a·• t.!:1. nr<!ctn •lo •li ;o tlc am:t::h~. t . r· .., . a • 
;:ctJC:l:l ~nncc. h :• !\f) r. J\r;tllf'• •"l'~ fltltOr r}ar:t r~:·:- · · :, • 
JIO!Hlcr lJO) ~r. \:aruf'iro da lloeita. U:lhl~l; ltO lU,\.- ttd:> Cari0s ..:\.H~n~o. :J.ttribuc-se-lhe um P~DS:I.
t:t)IJliuua\"io .ia lln;ru,siío 1lú r•roj•·etc, n. lA •ir l XI. mCDlO inteiramente OJnpo:~to :10 CjllC elle pro
l'lh~ur,os dtJs ::ir,;. Ildcfonso Jc Ar auj•l c Joactnim :\a· 
lwco. •· nunciou, ncst.'\ C:J.sa., segundo sou inform:~.do • • • 

A·s 11 horas acham-se pr~s~ntes os Sr3. : o ~n. v.\LL.\DA!U::s : -lsto acontece qU::l.Si 

Ft·anklin Dori~ •. Bez:t:uat. CosL::L Ro:lrizues. ~c:.t:p:·e • 
.Araujo Piuho~\ • .va..z o~ nhllo. J\lasc:ll'CI~has. o S•~- FELIC!O DO'> S.\XTOS:- • •• porqulnto 
Coelho ele Almeida~ Ju·ist:de~ ~piuol.L. Louri'n- "tt iwut~111 n<iv pai!') cotn!Jar•!cer a ses-ão. 
ço de .AllJurluex-que • .:\.lfrcdu Cha,·cs, Valladn· Q :t t:do o refe:-iJo deputndo por ?\linas. re
rcs, João P~nido, Silv:1 !\l:lb, Coelho o ·C:lmpo:. \·dou :i C:.~.mar.1. ;, historia de uw p:-ojcct~ subs
Rodri ~ucs Junior. I\ I igucl C:tstro.Pau!:.~. Primo. ti ~uth·o. eng-cndr:td ) p:~.ra. o fim (I e tc1·minar a. 
Dias C:.~rnci:-o. F~li.·io dos Sa.ntos. Valdclaro. d,s.;idc!l:ci::. liber.:J.l, contra o d 1 mini!.tcrio 
Ju\'cncio Alves, .José Pompeu. Corrca. CÍ" !>.tzH:t:. p:>.l':l :1 emanc:p:1vão dos e8cravos. 
Ar:mJ), B:u·;io do Gnahy. C1:1~io. ;\r;lujo Góc.:: ;'.lprc.~c :uando :1 op:niiio dos div~r.;.:os 1ibe
.lunior. Roiri;u~~ A h••!s. )i:J.ciel. C:unnrgo. r~Ps •ii .. sidcn tcs nr;o podia. deixar de fa:r.el-o 
C:~.rlos Peixoto. Dclfino Cint:-:1. 1\h·cs ch ·~o;u cxa.ctid:!.o. Ora. d:z o Dim·io Offici.al que 
~1.ra.ujo. P:~o !un. Flcury •. Jofl'o Dmt:Js Filho. Hi· S. E~ .• J·cfe:-indo-s.: :1. mim. enun .:i:~ora. esta 
beiro da ::\la:•e~o·. R•tisuona. Lcit1io <!n C1mh:1.. prO'Losi(io: (lc .;t!CJ) «o Sr. Fclicio dos S:1.nto;:; 
Olvm io Cam, s Almf!· a. li\• · ,;; decl:u·ou. t uG consic!c:":l\':1. o •ro'ecto em •~es-
Salles. :\Jartiru Francis~o. Dantn.s GóP.;;. l1.nto· L:u;.;i•t :~ ultim:~o pal:wr<l. sobri! o 3-"Sumpto. > 
nic Pr-ado. Affonso Penua. C:uz Gou\·c.a. S!>a- Est·a1 in:'orm,ulo ci :~ que o nobre deputado 
res e Chn.~:tS. di;;;so ex.u.ct.:.tw~utc o cout:-ario • •• 

Comp:trcccm d~pols da ch:unncb os S:-s. : 11- O Sn .. !o:\o PJ~XID~:-0 contr;trio, é YCrdlde. 
rl~fonsodo :\ranjo. Augusto 1-'lcnry. 1\l:moel ~ 
~tl~t~Ua. S~hntel • . B:•zcrra C:tY:llCa!ll!• D•1ar:e ,.9_:_--~'::_F~:Ic:~ ... ~~~ .. S~=..._To~:-. ·.nem outra 
U .... ,.o:-.,, .,.1,., r ..... ,. .. ~" ~ .. Rl'll"'hn i\1~-(\··~ 1-'•"n· l ,.vu:..• -..; . .......... ~-.. -·-· t-- ~!..a l~;~.ld:\n~, nor-.., ... ~ ..... cu ... ,,. ,_- ....... _ ... _ - · · .. .. _ .. -.... : ,. :1 • . • l~ l~ '-1.. . .. • 

dão. Zam:l. Ferreira ~lo Moura. Cunh~L L!~it:'!o. q•lanto u~:t7 lvug-.: ,I.:: ü~~&v'Yü.i" Cõ:.~ p:-ajecto, 
B:1:-:'io da Villa cln. Ba-:-r.:. Sih·:~. ).l:lf,·a. Cnstrio~ ctl d·~cb.rct <JUC nf4o podta :ljlrc~enur ao pro
to. Sat.\·ro Dias. SiJ:ismunj··.B~rnar:lo de M••n· j c··ctc~ _do g~,·~rno outt·o suostituth·o scniro o que 
donc;.a Sobrinho. Ca .• ·los Al!on:i:>, Costa P. •x-:~i- cu .Ja h:x,-~ ~~, propost_? !la s~s~ão do :~.nno P3:SS:l-

• • • l (/ l ' • , • " 

:w etc'itor:~J.o. O • fjU '.l ~ssist i ram à sessão de 
hont••rn pode:n à:~r teste:nunho ••• 

O Sr.. A>~Fo:-.so CEI.so .JuNron: -Peço a pa-
, :1\"r.t. 

Francisco :Sodl'ê. Gomo:; de c~u~tr.:>. Carnairo d ·l · 
C I F C 11 l I lb 1 O Sr:.. Ft:t.ICiO nos SAz..-ros: - ••• dns pal:n•ras un la. rança. :1n:i. .lo. A \·a:-o {otf'! o .. 3 ~ r::o S 

1 da L·~opoldin:l. Rento R:LJuo~. Gonç::h•(•s Fe r- do •· · Ca.:- t.•~ :\ffooso, q "' t!ll jul~o terem sido 
rP.ira. L:1ccrti:L 'Verne,..k. 1\Ia.e-1 •owcll . Adrinno n. cxprr•s.;;:io rl:l vcrd::tde, sendo :i ine::tactidào 
Pim~ntol. Rodri~n Sih·n. Andr:Hlc Fig•z·~ira. dn D:rr.·i() 0/ficia!. 
C Ih l I> .] \. t · c 1 ' 1 P(•t11'·~·'-m r! nrg-uir de nrccipitad1 nest'l. oe o (e ,czcnne. .: n on li) .tJ:- n~. :< ,·:~.:-o 

1 
I ' 

C:nu:nh:t. A··ciol~ Fr:mco.Vin.nnn Y:-:r:. Bnlhõ~"'. r.~c amação. porqu:mt:) Ó d~ ~spor:~.r que o 
n c I B - d ' .I ' • • :-.· ilonr::tb dcput:Hio de (j. uc:n íallo.. publique por 
n:ll"l'(lS .,.OJr":l.. :t l";lO ~ .'lO:lW:l •• l:' '! q::~ :n ! •3.-
l.mco. Ulysses Vi:mnu. Farn!l nd,..~ d ·~ Olh·c:-i ra. cxtcn ;:o o SCit discurso; m :<:s V. E:s:.. sa.b~~ Sr. 
l)i(lgo de Vasconcellos. Thomnz Pom;~t•u, C:-n:r:, pr·~< idcnte. •1U<fmuit:~s v~s~s dci::tamos de pu
Salg-nào. ltaqui. Ca:3tr-llo Br:1 nco. Mares Gui:1. 1 ,J :c:rr po• extenso os discul"sos e os rosumos 
Henriques. José 1\lariann,. Hen riqu~ 1\I::rqu~s. vão para. O:" Annaes. ( .·1prn'a.rlos .) Orn, si só 
D. "I ' L d l\1 · 1 c d' d csr.•• rel;utno {l)r t>UiJlicado. d claro que o meu 1 :ln:t. J\ ontanc.on. e:tn ro ~ a cu~ • an 1 Ci • • 
do Olh·eir;~ c JlnLnnio Bezcrr:t. protes to (~ perfoit.a.mcnte pertinente. 

F;dtnm. com cnu..:n. pnrlicipndn. os S:-s. : D"- O ~-r.. Y.\l.T •. \D.\RC:s: - Sim. clle é indispen-
metrb Bezarrn, Enfr;1~io Ct,rr·~ia. r.as~1:1r <lc s ~'·~1. 
Drt1mmoncl. L .. o ·~oldo Cunh:t.~lorcirn de Barro<. 0 f'11 . F.:·:!.iCJO nos S.\:'\Tos: _ :!." =-. reunião :~, 
Pr:,,sco P ar·ii-:o : ... ·, .. tp:e ~e ••~f·ria o !ICI)rc '.~cpu:m!o l>Or ?\lin ;~s eu 

l' ·dt•Ltll S •1'1 C"'t 'l"'l l'ft t' l'l'l ' t··n·l "' "'" • ·\T' ( - • 
: • • • • • .. • · : .'· ' • -. 1 .. : • •• • • •• , . • • :- , ~ 1. :,~! o.:ue :::;u lll<! ll:trccla. · pa.rl:uncnbr a 

LOUH.> Pl!ll· ~- An.l t)U!Cl ·l·: S·~·]'lel r:•. I ·:·· ;~ l ' l'a c!;• l :&ct·i :· :~:ho ·lc t~tll~!tHh l' .:10 art . io. }lO!" parte do 
Men ·ze,;. Fr~n·.'IJoi' ~'' B··h~. 1r1n •. l. ,:l• tU\111 l"cdr ... 

1 

.. 11 ,.,.~t1o tlc()íoi s ci·L <l:s~olu"'·-· .1 . Cam.,r·•· U"" P' b . d L ~ · . . J • ,.. • • . • . • .,.<!·• u:i ·~ o4, q " 
" 1 ·~tru a U7. c ~1 ntlilhll • untor. . ~!i lh • J·r•si:\Yll. a r ·tir;Lda. l!~sda que a maioria 

E" lid~L a ;teta d • ~·~:~são de bontcm. ufll.l :tdruiaia () artigo t~l qual;. po:-l:lnto o 

/ 
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substit.utivo.rwoposl;o cl. eter·mi_nal'ia a qn·,·ch r! o I ti•:,·s c:e: ?uvido, es.tou certo qu o apoiaria o que 
gabtnete, amda quando umsse o part1uo h- es~~u ,J,zen.,o . . . _ 
bcral OLL se consegnis~e esse fim. lr~to do resurn~ de R eu dt~CUJ'SO que nao 

- · · · - · est:i. exacto. O Dwno 0/fictal ;Lttnbue-lhe o Pareeendo-me que o muus terw nao tinha a t · d e V Ex cl-
0 1 I - CO!l J'al'lO O q u . • • IBS . 

confiansa "d'o par a~n:nto,ye " .ma~m:a p : ml.~c Dizia eu quo oi o nobre deiJ'l~a~lo ref.eriu, 
cn?au~mhara a que~tao set VIl, e pot s ._.us ac L ' como acre,llto que 0 fez (não fJço IllJUI'l:t a sua 
opmei pela sua retu·ada lcalrh de) os factos taP.~ q uaes SI) passaram, eLt 

Disse tambem que só aceitaria o s ubs.titutivo não posso ser accusado de n ilo ter quer ido 
Ri o meu fosse ruJeit·~do . A lg u0m ob,;ectando n.noiat· o mínisterio passado <JUe p t·et'mdia re
qu e O meu a peg-o ai) meu proj r! ctO explicava-';.~ solver o prO lJJnma da emanc ipação dos escravos 
po t· set' eu o autor dello, ro~,,ond 1 que não_ t;I- pot• um modo cli tl'eronte do q~te ou propunha , e 
uha a pretenção de ~upor· qu e a rnmha tdea não po,;."o deixar de apoiar f'Om tod' a dedicaç iio 
fosse a melhol' sobre o as s tlrnpto, senãJ po1'qn e , o ministerio <~ctual que justauw nte na·.1uella 
logo que a apres?ntei t~ve a satist:açã? dr; n_l(J- questão aceitou como base fLmdamontal, a 
rrcer n adhesáo d.e dtstll1ctos chclfes uo partido idéa que tive a honm de lembrar ao paria
liberal e do partido coosen ,ador. A nov,t ma- monto. 
tricula elos escravos com valor declarado e a 0 S:t . PttESIDE :<~ni faz uma observação ao 
deducção desse Vlllor por urna porcentago1n ot·ador. 
annual pa,·ecetl a mim como a Bsses estadist~s 
a melhor solução para o pr•oble ma. 

O SR. CANTÃO:- Qu(lnto a mim é r ealmeilte 
a mdh.or. 

O Sn. FELICIO DOS S ,u.;-ros : - J a vê a Ca
mara que não era por mnm· paternal, como se 
disse, que mantivtl llltJa idéa já não só minha , 
mas aceita pm· distinctos es t,1distas e por 
gr:1.ni!P, nmnero de l"vradol'e'. 

Não podem ah:ançar-me ~s arg-nicõn' qu •1 o 
nobr·c deputado por Minas t'er. aos diversos dis
sidentes_ .. 

O Sn. 1\FFONS~> CEr.so .JuNIOR:- Não fez a r 
guiçõos a pe,soa alguma ; V. Ex. está enga
nado. 

o SR. FELTCIO DOS SANTOS : -
tica~ ... 

O Sn. AI,'l•'ONSO CELso J UNIOR 
ticas. 

... nas cri-

- Nem c l'i-

O SR. FELJCIO DOS SANTos : - ... si o nob1·o 
deputado quizel', direi-nas ~preciaçõos ... 

O Sn. AFFONSO CELso J u;-.rron: - Elle apenns 
nar!'ou os factos taes quae,; occOJTeram. 

0 SR. MASCAREN HAS : - Não apoiado, 

(Il a out1 ·os apw"tes.) 

O SR. FELICIO nos SANTOs:- Si o nobre de
putado narrou o> factos taB> quaes occol'l'eram, 
algumas illações se po<l em tit·ar desses fac
tos ... 

O SR. CA!U.OS Al'l•' O:-!Sü ( rmtrundo >lO 

salão :- V. Ex. não tom o direi lo rle por 
em duvida que eu n arrasse os factos taos quaea 
occorreram. 

O Sn. FELroro Dos SANTOs : - Não estou 
contestando. 

O Sn. CARLOS AFFONSO: -Não tem esse di
reito. 

O Sn. FEr.rcro Dos SANTos:- Nem estou di
zendo que o tenha . 

O S11 . CAU.Lo~ .\!'JmNSO:-V Ex. não tem 
o direito de por em duvi la si narrei ou deixei 
de nat•raJ' os fa.ctos conforme se passaram. 

O Su. FELICJO DOS SANTo,: -V. Ex . está en- . 
trando agora e n ão oudu o quo eu dis~e ; si 

O Su . F ELICIO nos SANTOS :-Vou teJ'minar. 
A' refot•ma SGJ'Vil o minis terio actual accl'es
centon no sou projecto um plano de auxilias a 
lavoura e c\ .J s ub.;tituição do escmvo pelo l i
ber to e pelo colono livl'e. Essa idéa correlata 
que f:d ta no mAu projecto como no i!o Sr. 
Dan tas é de inq uestionavel vantagem. 

Accoitando-o como propõe o govet·ao, e dB 
plono accol'rlo com elle nu modo de resolver a 
q~test ilo sBrvi l, não posso ne ~·a,·-lhe o meu 
fr aco auxilio e o mo mern bro da com missão es
p ecial c meu voto como representamo da n ação . 

O me u fim , Sr. presidente, é p 0d ir ao nobre 
deputado por Minas que publique o seu discu r so 
por extenso para que não s"ja registr·aJo nos 
nossoB Annaes este rBlumo infiel de se u pe nsa
mento c que colloca-me em posição esquerda. 

o SR . c ,mLOS AFFONSO : - o mou diSCU!'SO 
es tá ac: ui (IIW St-i 'ct wn r r!lo d e pa1;el) . Acabo 
elo r ece bet• ago ra as notas ta td1yg-raphica' . 

O S11. Fii:Lrcro oos ::iA~Tos :- Si V. Ex. lót· 
o IX o. !'i o O fficiat de hoje h a ele ver que não 
disso o que es tà ahi escripto. (ripoiaclos). 

O §r. Carlos Aflfonso :- Sr.pre
sitlento , não li ainda o Diario Of!icia l de hoje. 

O Su . AFFONso CELSo Ju;-.:ron:- Na verdade, 
não es tá fiel o oxtrac to. (Apoiado:s . ) 

o ~-lt. CAi1LOS Ai'!r'ONSO ; - ~dOt'O fora da 
ciclade e ~ ó me ebcga á caua esse jornal á 
tarde , o muitas vezes, na maior par te dos casos , 
no dia segui n t.e. 

Só dr, pois de chegar ú Camar~ .• um coll 0ga 
most rou-m e o Diarin O fficia l preci8amente no 
ponto que motiva as r eclama<:ões do nobre 
cle.,utado. 

Ih facto, Sr. p!'esilentrJ, não está ahi contido 
o uwu pe nsB m onto, e antes o contrario do que 
ou hav ia dito. 

O Su . F ELrcro nos SANTOS:- F oi cxac ta
mente o que en disse. 

0 SR. CARLOS AFFONSO:- 0 que eu declarei 
r rJlativamente á conf •rencia entt·e· os deputa
dos m:neit·os, da ant iga cli -side ncia libera l fo i 
que, apr esenta:lo o pl'Ojecto subs titntivo formu
lado no intuite> de congraçar as dua~ fracções 
divet'geutes, é consagrando esse projecto a 
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O Sn. AFFox~o PEx:-> \ (min/st.l·o r! (I .fw~-
ti~:a) :-Cópia qne não me foi dada. . 

O Sn.. AFFtJxsu ! 'EL50 Juxro11: -Porque os 
acoJltc:cicnr•n tns pl'cci pita ram-sc. · 

O Sr:. CARLOS AFFoxso:- ... (~ cpt·' fi:t;.J
mente o nobr·~~ deputado Sr. Felicio dos Snn-
L • ,m 0 n:J.r, o pr j~c o e.on~i. ·~rJ.n o o qne 
havia precerl,~ ntemente fi:mnulado 1=0hre o 
mesmo as..:nmpto a. ultim~ p2lavt•a r~m rebçã.o á 
.. . . - '~ " . 

O Sn. F1·:Lrcro nos SJ.NTos: -No meu modo 
de p1)ns~•r: 

O S:-: . CAr:Lo~ AFFoxso : -E tan!n fo~ isto o 
qu~ :xpnz Clnt relação :10 nobre dnputado, que. 
contmnando a narração, acresc ~~ntoi l! 1:e 

afinal ficou d01ibcra.Ja a ttpl'CS'~ntação do sub
stitutivo :t·signado· pnr toJos os de?ntados 
então presentes n~quella confer0ncia. 

O Sr... fELICio Dos SA::oiTos:-::\Ienos eu. 

ALLAD,\U.Es:-1 ' enos eu. 
O Sr... CAn.r.os AFF<l:"iSO: -Qu:1 nto ao Sr. 

V~ lladnr••s j:i. s•! d~clarou ( :te S. Ex. não es-
t0vo tll'esente nem foi 1:onvida o para nssa con
ferenci:L. ü. d-.:t:\ do moclo intransigente por 
qu•) sn h~wia m .1.nifostaJo : deliuer·otHW que o 
snl)stitltti,·o :>eria apt·cs•Jntado co:1t as assigna
turas do todo~; o~ deput::uio-: presente.; naqur;lb. 
nt:::casi:io e m;1is p0lo Sr·. eons .. Jheir·o An;mso 
Pcnn:t, si ~. Ex. s · r l.!solve . ..;sn a pr6slar a suA 
:l"sign:tt:llr.'l. d ·pois do.; o~tn lo-; 'llle dcsnjnva 
f; ,z••r ""lJt'O n p1~dida <'ÓJ'i:l. be:n eomo pelo ~r. 
F1~iicin tio ~ SUlltOR. si l•<lrvcnttt\':1. 111:>..is ta.rde 
pttd""'~ penctr:tr nn cc:.'l"l.Jro tJ,, :-;. Ex. :d.zttma 
du\·~~h 30i)ro :~~ •'!Ci.'!lf'Ínuacs supe1· iot·idades r• 
c! xcctl c\1\ • •Í : ~ ~; dn s(•u pro:c<'to . 

E trrmin:(flrf(). ~~·. pr .. siiT111Jir), t' :' r·a~ -=o :ls 
mfto..; de \'. !·:~ . :l'\ u:,:a.:-: t.:wh \ZI':lJl'·ill'as uur• 

' ' ~ i 

~tea ho d" r n,.ch·'l'. · 

V. E~. <>st:'t conco1·duudo cornmigo na 
l'CCtiíi.C:li,:tío. 

o sr.. C.u:r.os :\FFQ;>;;';O'- PorL:mt.o.:1. mínlln. 
na.n a-;ão nã o 1\;i. outra cou -:a senn.o :1 fiel .. :çpo
siç:1:rJ do ;;; far: to~ que t1enhum .:],1s meus honr;~ dos 
coilegas será capaz de c011 testar corn fnncla
mento. 

0 !)R. I\L\:o::C,\JlE:'>HAS: - Qtt;llllO a milll n:'lo 
foi fiol. 

a. ci1·cum~ 

o ' -
dic~ionae•. e n:!o t"ndo podido as;,isLir- tam-
bem à >;Cssã:1 do honlem, envi1~i :i. mesa a mi
nha declaração du voto 11'1 fórma do regi
mento. 

.fdgo P')!'Ó!n qne r.lh ··heg-ou t::trJe pa:·a sr:·r 
pubiicad<~. no Di(t.,·io () ffi, :ial do hoj0. 

A Ca.n)ara s:d;e gue o h mr:ulo Sr. pr·e . ..:idente 
_ .io conseLho faz qn,!stâo de confianç,t da p:iSSa-
o-;)m do ir.n osto addiccional Jo 5 u contra 
qual, repito eu teria. do votar, como rept·esen
t:mte 1e urna. p1·ovincia livre, ~'. como abolicio
ni"t~'l. que nã? admitte o di!·eito de inde:11UÍza-
1;:1 I n 11lat•la. 

L\ão posso, portanto, continuar a e:xCI'C(]I' um 
c::t_rg-odo confianç·1 como é o de membro d;:t com-
m1ssu.o e m:t.t'Ill a e guc!'l'a, para que ut c <'l
to pela mn.in!'ia. liberal d ''Sttt Cam:trtL 

Yenho, pnis. dar a n::inh::~. dPmiss::to, rcquc
ron lo a V. Ex. pai'<.t I!UC se digne coasul.t:~t· a 
Ca rn;ua so br.; r; i m \ \. concede. 

Consultada a C:u:1ara, concede ::1. urgcncia 
pe lida. 

O Sr. 'l3:ezerra Cavalcanti 
1 r "{1. ~,_ ,.. n r 

u r gon·~i:t.' por 10 trri nu tos par~ ler tnn telegram
m:1 r1 ne :tl'abo de rcccl.Jcr do :<ecretal'io da. pro
v inci:" do Rio Gt·and · do Nm·te sQbre facto g'I'a-
v1 ~s! mo na cornarca _ e anguaretam:r.. 

Con;:ultn.rb :t Camai·a. concedo ~l. ur·g.;ncia pe
did:t.. 

O Sn. PnE:'IDExn: -Opportunarncnte, darei 
a r~la.vr ; ! : ~o nobt•e deput:do. 

E' :\pp1'0Y~d :1. :lCI~l. 

O Sr: . lt• SEc:a:r.u:ro cl:i conta do sc.:;·uinte 

EXPEDIENTE 

Ber:tu :~rimcn tos: 
Do cn.nit:io hnnnr:1.rio 1lo eXt'rcito Canrlido da 

~ilY:t Hnr·IJ"sa. 1° snppl~nt~ do .i .. íz mun icipn.l 
1ln l.~;omo d~ S. Ho1·j a, provinl'i:t dn Ri.<) Grand~ . . . 
com direilo, (h ~ratificaçii.o respecti\'a.<!tlt·a'nte o 
tempo e111 q tV! eXt!rceu e torn e:s:•·'rcido a.s tunc
çu"S de jui:~ m11n icipal c de di,~eito da me~rna 
curnnt·c::t . - A'. commiss;:i.o d1~ pensõe~ c ord~
ll:1à tjs . 

De D. I\I:JJ'in :\meli:'l do Valle Rego n sna . ..; 
irntfl·.;, pcclindo reutissão dn. diYida de seu fi
n :do p:ü Echat·do A.n <3l'ico de i\lot·::&e~ Rego, 
p:~m eurn :1 Fazenda. Naciooal. prOY·"! nient~:~ íle 
:~li•!!Ur'ÍS dn l'redio qw~ o mc"rao cornpr•at·a ú 

o SR. C.\nT,Ui'i :\i•'Ft)N~o :-Pois peça a. pnl:tvr:t rnr S lll& F:t%Cn la Nacitrnal no anno d0 1:-li~.
e conte co ruo a ~or.tsa lo i . Níio posso respondet· I A· commi~são Je fazenda. 
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E' li:lo o appl'OV8do o sogLÜ:1t0 

PARECER 

N. 174.-1885 

Eq~•ip({ração de vencimentos dos cmpr"".'filelos 
do Instituto elos J[eninns CegJs aJS elo 
Instituto elos Surclos-Jhtdos 

Os empregados do Imperial Instituto dos 
Meninos Cégos, em mq uet·irneuto enviado au 
Corpo Legislativo, pedem que seus vencimen
tos sejam equiparados aos dos emprn.~ados de 
igual categoria do Instituto dos Surdos-i\Iu los, 
e bem a~sim que se lhes eoneeda o direito a 
aposent:ldoria, do conformidctde com o regi
meu seguido para com os dem:1is funccionrrrios 
dependentes do Ministerio do Imperio. 

A commis>ão de pensões e Ol'denados, tendo 
examinado o requerimento dos supplicantes 
e prBcisanclo, para sobre olle emittir jtüzo ddi
nitivo. ouvir a opinião do govemo, é do parece1· 
que se lhe remetta o dito requerimento afim de 
prestar os e':clarecimentos precisos. 

Sala das com missões em 24 de Julho d8 1885. 
-Ildefonso ele Araujo.-Joao Penido.
Augusto FleuTy. 

Vai a imprimir o seguinte 

P:'tülECTO 

N. 44-1885 

Licença ao elesem/;a;·9ad OI' ela lrelaçao rla 
Forta!e;a, Joaquim l'iburcio Fen·eira Go
mes 

.A commissão de pensõ~s e OJ'clenaclos, a quem 
foi present0, o requenmento cln tlosembal'Q'ador 
Joaquim TibtJrcio Ferreira Gome', pt·es(Írnte 
da Relação da Fort.oleza, pedindo um anno de 
lic'nça para tratat· de sua s:mcle, tendo ouvi lo 
o gov~rno e attenden?o ás razõ·•s allrgadas pelo 
suppbcante o DO motivo cl~ molr•sti~, compro
vad? _por.attestados medicos, que juntou á sua 
pellça·1, e de parAcor que sPja a mesm t defe
rida, com o seguinte pmjectà: 

A Assembl6a Geral r"solve : 

Artigo unico. E' o governo 8utot·izado pflra 
conceder ao cles8mbargarlor pr.Jsidon tg da H.r•
lação da Fortaleza, Joaquim Tibm·cio F'erreir.1 
Gomes, um anno de lic0nça com o respectivo 
ordenado para tt·atar ele sua sanclc onde lhe con
vier; revoga•las a' disposiçõ ·s em c·mtrario. 

Sala das comrQ.issõrs em de Jt1!ho d!l 1885. 
-llrlefonso de ilmujo.-/lugusto Flew·u.
JruYo Penirlo. 

Silo r,resentes á mrsa ~8 scguint•}S 

D~clurações 

Declat·o que si cslivesse pt·osont• ú se'"'ãJ 
de hontem tAl'ia vula io contm o imposto :uldi
cional de 5 "/,. 

Rio, ':3 ele Julho elo 18:{).- 'ldriana Pi
mentel. 

Declaro Cji10 si honyosse C0mpareciclo a .ses
s1o ele .'2:2, cb Comantclos Sn. Deputados, teric 
votJclo-na'o-tBnto no prillleiro como no ~e
g,m:lo pontos ela taxa de 5 °/0 acldicionnes. 

Rio de Janeiro. 23 de Julho de 18:35.-Joa-
q~tim Pedro. · 

O Sr. Aristides·Sph:tola : -
No Jornal elo Commercio d·J hoj? vem pu
blicado urn edital do j11iz ele orphãos de B:ur:. 
Mansa, provincia do Hio ele ,Janeiro, p:tra o 
qual chamo a attenção elo governo e 'cla Ctmara. 

Já me referi ne.~ta tribuna a abuzos cl0 alguns 
jLJizes de clistriclos ruraes sobre praçf\ drJ inge
n,tos. O Conselho de Estado consultado a res
peito, deu pareeer em contrario á pratica que 
se ia introdt1zinclo no fôro, sobre o leilão desses 
menores. 

f? edttll., a que acabo ele referir-mo, esla 
as>agnado pelo Dr. S:mcho Bittencotut de Be
renguer C:Jzar , jui.z de orphãos ele Barra 
Mansa, e nelle sito cham~dos concurrentes a 
praçn.dafaz.,nla d•nominada BagTes, que deve 
sor «arrematada com os seus accessor:os por 
quom mais dór e m:üor lanço offerecer. » 

As-;im diz o edital : - « A fazenda dos Ba
gees, com casa cl~ morada, cobel'ta de telhas, 
sobrado etc. » Seguem-se depois os moveis : 
« 2S cadeir:~s, escarradeira~. mesas, etc. De
pois os semoventes : « 59 vaccas clfJ criar 
por 1:077$, 31 bezetTos por 372:\i, ft8 boi:; de 
carro pot· 1: 920/}, 14 bestas de carga p:>r 1 :120$, 
38 carneiros por 110.~, i\J capados de ceva por 
228:-;;, '10 porcos de c1·iar etc. Tobi:ts, 52 annos, 
100$; &deas, Hl onnos, 000$; Eliza, 1i nnnos, 
50:1$ ; Au ta, ::3 annos, ;;o~ ; Thct·ez:., 67 annos, 
3U>;.; Longuinho, _1'2 annos, 8l):J$, etc. >> I-Ia 
mmt.os outros de chfferont~s idades. 

lb varias escravos d<.l 1i e 12 annos, mas o 
edital, em virtude ch nma cbus1.Ila nelle e:x
pre~sa, refere-.sQ á épa.:::. da mrüt·icula. Chamo, 
porrm, espec·ralrnent:: a att~nção da Cama r a 
para urn LOTE de ingenuos, sem müi, incluído 
no e.lital. ,\qui está: ,< Ingenuos sem 1JU7i : 
Odilon,\) annos; G:llito , 9 anno1; Abigay, (j 

annos ; Sadoc, 18 anttos; Dalio, 9 annos; Pan
tal·ãd, D annos. » p,orgnnto ,·, Camarn: podem 
ser ess·:s orphãos incluiclos em um eclittl clestf.l. 
ordem ; pocl 'ln ser anemataclos como escravos 'Ç 

O Sr,. VALI..\ DAREs :- Os set•viços, pois não. 
O Srt. AmsTTDES SPI:\TOLA : -Eu não more

fit·o "-OS ingrnuos que ~:compnnham suas mãis 
escravf!s; mas á·Jnolks que nilo têm mãi, de 6 
e 9 anuos c~: idade, que não prr•stam sorviços, 
e que o JUIZ d: orphãos põe em leilão, como 
partes mtegrantos da fazencln., 

~ s". VALL,\.D.U:ES : -I to ó um simples 
erlttal qn·• não póde ter as explicnçõe> que 
V. Ex. quer. 

O S.t. Ar:rsTIDES SPINOL,\ : - 1-.:so r e ltwna 
.i:i n:lo di'iü aos !'rineirJios de huma!lirlncl; o~ 
do aboli ·ionisrno, o qw: provocari 1 rec.lamações 
d:JS rwbt·,,,, deputado:;,- mas á lei ele 1871 ... 

.o Srt. V,\LLAtHlll!JS : - S;To r•gontes ccono
rnteos. 

. O Stt~ A.RISTIDEs SPtNOLA :-lngenuos cleEta 
lllaoló nao poriam Ber con~idorados agontes eco-
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nomicos, não podem fazrcr parte integrante do 
um 1 ÜLZemh para entral'em om avaliação, Q 

serem aJ'l'ernatados nos lotes do e.,;cravos. 

0 Sn. ANDHADE FIGUEIRA :-Não apoiado; a 
obrigação contimía. 

O Su. JoAQUiiii NAnuco:-E' um vGrdadeiro 
escandalo; mostra o que é a lei Je 23 ele Setem
bro. 

O Sn. AND:lADE FIGUEIR,c:-Não apoiado. 
O Sn. AFIIONso CBLSO J UNIOI\: -A p 1iado. 

O Su. AmsTIDES SPINOLA : -Eu encontro 
:l.lém disso no edital o nome r1e escravos C[UC á 
vista da idade da m:'lll'icula, estão evidente
mente livres. 

<<Raphael, Congo, 32 annos na rpoclm ela 
matt'icula». Foi, por·bnto, im p:Jrtado depois la 
lei de 18:31, ô ille~·:dment1 índuitlo no c:~pti
veiro. Nilo póde ser consielendn esc:·avo [Jara 
faz .o r parte du acorvo posto omlollilo. 

O Su. JoAQUIM NABUco:-I.sso cí uutr·o escan
dalo. 

o Sn. AmsTIDlcS SrrNOLA' -St•s.' sni que 
estas scen:1s nos affii gem, nos envel'gonharu, e 
eu quizem correr um vóo sobre essr; j,nmun.lo 
leilão de homen~, presidido por· um membro do 
poder jucliciario. 

O Su. VALLAD,\RES:-Lcge;n huiJemu:,. 

0 Su. ARISTIDES SPINOL,\ :-Peço a applir:ação 
ela lei, qne não permitte q"e afcieano; matricu
lados cnm 32 annos em 1872,sejrun hoje "!Terna
tados, nem quo ingenuos de li e 7 annos or
philos sejam incluídos no lóto de carnu humarw, 
Axpostos á venda no mercac!o jr1dicial cl' Barra 
Mansa. (JJfuita bem, muiiv bem) . 

O Sr. Alfredo Chave,;:- Sr. 
presidente, de accordo com o nosso rPgimento 
o precedentes, e para que sejam publicadas no 
Diario Otficial, venho dar· á Camara eonta das 
informações que, por intorm"dio do Ministerio 
da GuerTa, obtive do governo, em resposta aos 
qur;sitos por mim propostos, em um reqneri
monto ha di,,s approvado, com relação [éO ser
viço elo corpo de saud'J do exercito. 

As informações constam do oftlcio, que passo 
a ler, e para o qual peço especial attenção á 
Camara (Lc0: 

Cópia.-Corpo de Saude elo Exercito.-Rio 
de Janeiro, 27 de Junho do 1885.- Secre
t~ria. -N. 539. 

Illm. e Exm. Sr.--Devolvendo a V. Ex. o 
incluso officio em que a Camara dos Srs. 
Deputados pode diversas informações sobre ci
rmgíões militares, cumpre-me declarat· o se
g·uinte: 

Quanto ao 1° quesito:-Esta Secretaria não 
tem conheeimonto otfieial dos empregos civis 
occnpados por cirurgiões militares, por isso 
que elles nãu Lêm licent;a para os exercer, 
oxcepção f0ita elo 1" cirurgião Dr. Raymundo 
Josó Pereira d~ Castl'o, que, por portana de 17 
de Abril do 1883, obteve permissão par·a acei
tar• o cargo do inspector• da Sande do Porto do 
MarRnhão, oomtndo ~~1,1)o que ex(Jrcem empr·e~ 

go.-<, n:Jsta Corte, os Dl's. cit·urgião-mor de 
bdgad:1 Joaquim M:1rianno ele Mace lo Soares, 
2 •s cirnrgiões Antonio Caeb1no . de Almeida, 
Philogonio Lopes Utingcla?,sÚ e Francisco de 
Castro; no :\lar'anhão, o 1° cirurgião Dr. Ray
munclo elo Ca.stw, acima menuioru,do; e em 
Ser·!ipe o 2' cirurgião Dr. Ascendi no Angelo 
dos Reis, 11'1da pudendo dizer sobre a data de 
suas nomeações para os empregos. 

Quan Lo ao 2": -Os mecliccs mandados além 
elo neces,ario para as províncias do Ceará, Pará, 
:--;,;rgipe, Bahia e Parahyba, foram: para o 
CrJ arü, o 2' cirut·gião Dr. João Pereüa de 
Mello Morae' ; para o Pará, 08 2 s cirurgiõe, 
D!'s. Euclides Alved Hequião e Eve1·aldino Ci
C')l'O de Miranda; prrra SBrg·ipe o :l 0 cinirgião 
Dr . .TosiÍ Marques da Silva Bastos e os 2" ci
l'urgiõr·:s Drs. José FI·anc1sco da Silva Mello 
e Alvar·o Telles de Menezes; para a Bahia, Ol 

-~ , ' cir·uru-iões D,·s. F1·anc;sco do Paula do 
O l ivuil'a Guimarães, lVl enandro dos Reis Mei
rellns, i\Ianool Per·eira de Me-quita, Luiz 
F!'anci.~co .Tunr1ueira da Luz, Eutychio Sole
,[ .de, Estanislàn Emilio do Brito o Guilher-me 
Poreir·a l\obello, e par.c a Pai;a'Jyba r> 2° cirul'
gião D;·, Luiz José Conêa de Sá Juníot·. 

QuantrJ ao- teruoir·o: -As datas elas nomoC~
ções dess '" mudicos p:u•a o.;sas províncias. 
são: Dt·. 1\lelL> :IIorao.,, portaria cie 24 do Maio 
cl<J 11:181; Dr. Euclírleg Alves Requião, portaria 
do L:í de ,\Jaio de 18R2; Dt·. Everaldino ele Mi
randa, portaria de 24 de Fevet·&ir·o do 1885; 
01'. Josó M:u·ques da Silva B :stos, por
taria d<; 21 de Fe·mreiro de 1879; De. Josó 
F!'ancisco ela Silva. Mrllo, porLaria de 13 de 
1Jezemb1·o de 1881 ; Dr. Alvaro TgJles de Me
nezes, portar' a '" 15 do Setemuro ele 1882; 
Dr. Fran~isco de Paula do Oliveira Guimarães, 
pot·tat·ia de 5 do Abril de 1877; Dr. Menandro 
dos Heis Meirellos, portat;ia. de 25 de Junho 
clr3 11378; Dr. 1Lnoel 1-'ereira de Mesquita~poi'
taria de L:l de Orrtr!iJro de 1878; Dr. Luiz 
Francisco J unq ueira da Luz, portar'ia de 7 ele 
Or!lubro ele 187\J; Dr. Etrtychio Soledade, por
taria ele 13 de Junho do 188l;Dr. E~tanisláu Em i• 
Li o de Brito, pol'laria de 3 de J rrnho de 1883; 
Dr. Guilherme PC'reira Rebello, portaria de 
27 de Agosto do 188./, o finalmente o Dr. Luiz 
Josó Con·ôa de Sá Junior, portaria ele 23 de 
Abril ele 1884. 

Qurmto ao 4o: -Nacll consta nesta secretaria 
sobre os motivos que deram logar a essas no
rueaçõJ.s. 

Qr1anto ao 5. o-Acham-se contratados pelo 
Ministerio da Guena os seguint•os medicas 
civis, segundo consta õl.ots ultimas relações de 
alterc~ções rec•Jbidas nesta secreta ria : Na 
província elo Rio Grande do Sul Dr. Agostinho 
ela Silva Campos desde 4 Je Sotembro de 1884, 
o na do Mato Grosso os Drs. Dorme vil José 
rios Santos Malhado e João Carlos Munih, am
bos desde Setembro de 1884; além destes, estão 
tarnbem em ser·viço no-;ta província o cirur
gião-mór ele divisão reformado Dt•, José An
tonio Murtinho, desdo 14 do Outubro de 1880, e 
o i o cirurgião da armada Dr. /wg-usto Novi51 . 

desde 26 ele Março de 1R71, -
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Quanto ao ti. 0-0 nu:uero de JUedicos na\ \'inham, ern.m em ilumcro ra!. que não po
côrt ~ estâ em t•eh•ç:to c.:m as nece,sidA !:-; do I dia lu s·:r· todo:; ti·ata i os no ·:o Caste1lo. 
sc:-viç<), pot·iss:J •.fUC nesta. guar:tiçio 11::1. :.l!•.:m i .2\l:us tat·le. pot·~Iu. fui elle dcst:nado para os 
de dous hospita.e--_. mais se~s euf,~rruari.as tudi-~1 .cunv,des .~em,~:;, a.inda c~mo consequcncÜL d,,_ 
tat·es. tl"es q nat·t•!lS 1) tres !l)rt:-t! '!za.s e o Asylo q u ·~Ih guerr:~ : e por ult1 mo.- attentleado·se ao 
dos Invalido:> da P:Ltria, ac··r:srenrio :que n;~ ::Lugnwnto r1ne teve a. guarnição da Cõw:, 
cóne. Õ<3m como na. prodncia do Rio Grande do I constituiu-~c em hospital pel"Cnanente. 
Sul. d'~vo ."'e:upt·e luser_ uma resen·a p:Lra. J :\cst<tS cur. . .liçõ·~s ele•·'~ o hospital do Anda
P?de: acud1!' a' recl~ma.~oes e faltas d 1s pro- r~by reg;:r-sc pclus · mesuw.s dis ,)osições. que 

· .

1 

,.., . " . ç- • , v:.,; ._ pi , o 
Eis quanto me cab~ informa:- a V. Ex. n Cá!:itello; c ::ssi'rn devi? ter um i.<> m13d1co. um 

qu~m D€US ~u::Lr:_d·.-Ilhu. o l·:~:u. Sr .• ~o.::sc- 1' dnu·g-i :'ioe trcs z ·~ cirtu·.áões. 'Noettlt~"lllLO 
lhe.u·o .\ut.onw E}eut ·rto d·: Ca.:u:•!·g-o,, .\i~n-stt·o 3. \~erd:.:.de ·~ .-1ue exist•.: u1 ulii~ n:'iu tr s 2vs ci
e :secretarro de 1-:.st ;do do;; ~.,g-ücws da tr:t - ~rJ':t. rur!:."iõ:_.s 'liaS cinco. 

B - d ~ F ·~ . -~ • - a1·rw . ,J ._. o1.~::r: 'o,tte.,·. c t'lll'g'l:w-aw:· O .. , T~ \' O 
1 

· 
1 

d · 
do ex.el·~~ito . -Conforme.-F,·an._·i.>t:'J · ·Jloaor~l I :-.n. .• LLY.5SEs_ L'-XX.\:-;:- wsp1ta en~ 
da . .; Chagas.~Cunf~r•l.-.:.YascL·ite.i! O Silva. I s•~r exunpto; nao ha l'<liWO de sor· para b 

j estat·. 
A 1 "itu!'a :i qnc acabo de proc·"der evidcnch / -~. ,.., . -

qu~ na. prr.sent_e situaç~o n~~m no serviço ,-n.ni- ~n-: .. AL!''nr::no CJun:s:-vllmpre. por. m, no-
l Cl 

cumprimento! 
E!:õtas info1·maç-ões ~ão de tal p:-ecisi'ío que 

de pessoal, em vist:t Jo re..;ulamcnto o st:rriço 
wedico d;t gu:rníção da CtH·tc não t> bem feito; 
e :l. l'>~zão e 1>01" ,;,. ter creado contt·a a,;: dis osi-

... - · l · 1 çiíc.". o.: 1'0;-:ti<:un:·nto::; e 1<54-i de 1857 de i860, Entr'tanto d1re1~ p:u·a. tom::..r n:t r ·~ vH a con-
1 uwa nov~t cias.:e de me.ücos intitulados diní-~idera~·ão as ob.; ~n·a :õe" f •i tas p;: •) hon ;a.clu e 

· t~os, ao" qu.!.es s~~ deu :o. Lc:tid.•de de fazerem mui distin~:o cimr::irin-mó:· do PXer·cJt:>, :Sol>r • , .· . 

o Sn. GA '·L'~GO (lliLt! ·'tl"r) dr, r;uei ")'{l! dr• J~;:) j' exige l!Ue os 2.u 
não temos n:a rnedicos .:ont:-ada· los ; q uQ Br.l]i'S cstiYercat de dia alti perm:1n·~cam 
todos dispe~sa ·:0:> . 1lner duraot ~o di:•·· ttU"l" durante ã. noite. 

O Sn. ALFR .. DO Crun:s:- Tcuho t:;mbHm Que as consequcucias de t<Ll :·d,nso S::i<l tu:ls, 
rnzão para nn'"~ couform:u·.,,,e com:: atnt•ttlati,•a S1·. p:·cstd ·nte. prMa-o um facto ainda h:t 

d~ tJUe na Côrte "~ist · !'CÍ o nnmero d•! m ·~icos i pot~co ?a lo, <{'l'~ ,·ou I'Cf~.r·i.'· :i.. C:uuar:t. 
unl:t:lr~s n·'ce~~ano :t•l ~~:'\' J<;.~o ·la ~Utrll : (,'ao . I . 1.en ! ' ~ t~m :--o1,hl0 ·~O I 1eguuont·l de c:::.,•:tl-

Pelo rczul:l ' :: ··nh de- ;;:-, ·, c),) lle;.: mloro d. larl:L lt;.:-eu·:•. ·'rn ,:':\rnr:o do sou 'lun.t·tol, dece-
18G '· •JlH~ '·ai :e: ••11 o ,.J ~ 7 de \l:t :·çn de i <~7. o I p~do •j1l:li ro dedos d~ .tt:io d.il·,~itn, nfin so l'ln
set·,·iç'l tu·•dico dn hus.Htal m li1ar· .h C[srt··. o., 1.!01111'·· 11 110 r -•spe<.:L1vo !Jll ··l'Lel lll•·dic,., ;l;;,;uta 
C~•stefJo, dt~\·n. ('0111ll';:--~e dn ll : ts [ ·• Jtl · ••lit'iJ, de ' III C JlJ,~ p::olcsst! i•r't~SLar uS pt·iuH~ir·os S•iCt~Ori'OS. 
um {o l'irur :i:io c d ', tr~.; ~ ,, ··Ü';t r!!iÕi!S . l E11vi :.d~J por t:.ltuot.iv .. p:u·:l o ltospil:1l d.:: ~\n
: ·T·' nho, wl:wia. intiJ~·zn:l :Õt~s Jfle.Ji::n:ls (];. j,L~·r •hy. ot~d·' t s.n2ue111 não fvi e tCDtll·a:io me
q ne nal1ue llc t:"' l :s h l~C IIll~ tH•). ··1 •m dos me- · d t-:•J ou ctr~1·g:a • ttil C . " :w:tdl:;:;•:. p:·~··:a v. ·l
dicos indieado•. <:x.isl•ml m:ti..; tres ~- ·• cintr- ment.e P'Jr :-~an harer a llt lat111Je n1 'f ll"t •l fizCiN~ 
,..,t . .,.e O SC l'\'i •'O Jc dia, 1•~\'C-s ·~ ri e e h:nnnr na c id:. rJ<~ ou ... ' 

n •m se kn.. Sr. pt•c,ir1Ante 'Ine o :'ln- · d . · : · 
1
: . ' _ ·· ·: . '-

· . . ' ttvo n te:·1·!n. 'lU", a 1as nao clcvena te:· s :clo ,..,mento fJUr. r t>m ttdo no<; ult1n1os tcm•u•s a . 1 · . • • • ._ 0 . - d c· t . t'f 1 . l po1· e: e soceot.'l'tdo. ma.~ sun por nrn e t :·nt·g-J::o. guat·mc:Lo . :l ot• . ., JUS 1 te:t ~~~!'e :wercsruno ..,~ )·1 "ss"' 1 e it' 0 .. : 11 :-
0 

.1c ,.. 1 [' ·· H 
- • • . • • ,_ v 11 ' , . "'' .t . tt · _.t " :•uo o rr . . H:\-
n:Jquell•' ho!!;•H:d: portjU IJ ~1 o C" l'to qn . a! . ,1 -.; . • • , . . ', . f,>·· ;~. •• .• •. . - . c· t I d . I ce .. o . .. 1;1.1 ( •. - . f.JIIUJ) o;; ,, o Sfl r,TJç.o. n.t bl.l~.). dl• gnarn tçao ta urt.e ·~tn n.u~ :11en a :) const- . · - l . · 
d 1 t · 1 1 

.. . ·· 1 ·, . _, •
1 

um ~; : J'Ilrg"J~iO.ampttt . m • , dons d8do·: do E.nl-
e•·a\·e men e. e ta!:! l"ut O!':t 'e · oll\'H::t 't1113 o .1 d .1·· ·... · . 1 . J l" · . 

I . · ,. _, 11 c · , 1 ( : t . o . r! . t c~arii C: Ill~tU • o out.r·c.s 1•lllS . •. 1!-'tO ,..,r pessoa 1)ara o ..;erYtçn :ne '''-~ ' ' q(} ,, :1. 101 <'·"'a- . · ~ . • 1 . . · -.~ • 1 .. -1 · · 
d . l 1. . - 1. 1 · 1 .

1
. 1 pr~·~ :;l, , , .u.G. 'cprns •t'' 1.G t' o (,o~ ute snllnr,o rtru :~ 

o :~o r :) J:'• l com :1. c :· ea·~u.o '·'' 10snü:: !n l ll~t· . . . . . 
d ~ d .. l · ' t I :;t·an :e e oJernOl'rtd :t h•nuot·r·b:qn '• ~ 1 ue porten<L o ."l,n . r,,_ 1y. · . · I t · 1 í •. e t· " lO: o ·· ·"~ enuse 1nenc.l;õs Wlll at:;.e~. 

_E s_re hospital. c?mo. a. C~m~u·;~ sabe. foi i:t- , Chatno pat·a todo.;; estes facto;; 11. a tt ·nç:i:o do 
st< tu~~~o para l:\Cndu· :r: extgenct:Ls. da ;.:·n , •rl·~? l1 gow:_r1w, Jt..ch ~n::tis accreRcent:m,do . ;is infor·
por l:;SO qu~ os do"n .. e-:: o fendas, que dalh. ma~ocs, (!ue twe a honra do ler u Camar:.. 
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Elias foram enviadas pelo :-~ctual ministro fia [ O medico militar deve estar sempre' 9-ebaixo 
guerra e vcr~am sobre as~umpto. a rl'l<:po!to 1 das ot·rl•!IJS do commaud.iJHC 1uilitar, uunc:.;. 
do qual, ainda hn. pouco, dedu.rott n0 Senado ser-lhe supet·iot·, facto que P.nçontt·rá g .. met·a
S. E~. estar resolvido a cuwprir c fazer cUlll· l sado. N:io têm raz:1o tambcm o~ que censu
prir a lei. r.~.rn P.crvit·(~m em provi ncia-> que têm pouca 

E comquanto, Sr. pref;idente, O'; p1·ecedentes for<;a trcs rnedicos . Scnhrm~s~ é isso neces.::tt·io 
· ua ao o i ica uno a ·oni'HJ pro- p:Lra qui) possa s•r cg .. •nente eito o f.;erviço; 

messas desta natureza, julgo-mo por prudencin o soldado ao cntt'.ll" p:il'fl o exercito rcc-)b~ van
obrigado a a~uarJar os ultei·iot·es :~conte -~i- l~gc~s que o Estad? não póde .perder sem íi~ca-

o Sr. Ca.:~u.argo (miaistro rla f/1/.Cl"

'l'a):-Como e de meu deVO!', St•. pr.:"sitlt~ute. 
acudo á tribuna pnn re!;ponder ilf.lm ··cliara
mente as obsel'\'ações do nobre dt)pu tado. 

Ao tomar cont'l. da admini;;traç;io da pa.st:1 do. 
guerra., deV•) d zel-o, conheda pet·f~itam~nte 
o assumpto de que se trata. 

Em uma das sessõe;; do anno pass,ldo, na 
OCCa.Siào em que O mustre fCJll' ·sentante pelo 

10 e. ane1ro, o r. n ra e • Iguetr.i, com 
tcda. a. razão censura.va a desot·.bm e a :-.nar
chia. que rdnava neste ramr) d) S8:·viço da 

• • - •• ' ,"' . • • • ~-1 - • 

qne era Jever do governo n:io conscntit· nm 
semelhante estado de cousas. (.1fttito úJm: 
m·uito lJeiil-.) . 

Tenho pouco tempo de :•·lmini:;:tl·ação. mfls o NzL Bahia. existiam 15 mcd:cos . .1:\ d<!i. Ol'-

primeiro asc:;Uinpto que ch~mou a rniuha :ttLen- r ~icm pat·a que o l\tllnet·o fo:-;R ~ reluzido a vilo 
ção foi justamente_ :'quclle d! que Lr·atou o uu- j confonne a j;ro:•o•ta do chef.· d., Cor·po dr) ~a:HlG 
ore deputado. (Muito bem.) I c as folhas de:<l!:. Cürte di ,ri:1mente dão noticia 

Provocado no Senadn em relação :1 e:c-tr' 1'~\mO do illOYimenro no •;es;;oal medico . 
da administração da pasta da. guerr.•. d·~clarei Em Mato Gt·oss-.·' et'lcontr·ei quatt',.J medico;;. 
que, si não p~desse cumprir com o meu dever, O nobre de;,utn-lo pol" Minas r1ue e:\tta uho·I 
não seria ministro (?n·uito bem), e esta d~cla- ~stiv 'Ssem ~~rn Minas t1·e,; medicos não tem rJ
ração renovo neste momeuto. (Apoiado s; mtdto ziio porq u, n to ,1ualq uer que =-eja. o numero de 
bem.) ra , t,;. o m !not• 1. rn r· ' · 

• cnr o que en 10 ut::l. o com as ma·orP.s ter mnl provinc ·a. é o de ti·es. 
diffi.culdades para Ie~·ar por diante o proposito 
em que estou de cumprü· o meu d::Jvc:-. 

O Sn.. ÜA:.'II.\.RGO (mitz.i ,:;t7·o da guerl·a): ~ 
Direi q11r) com rehção ao ser·\·iço m·,dico d0 
exercito ha a mais completa anarcb.L. (.4.i?OÍ(! · 
dos e apa;·te . .; .) Não ha abuso que eu n:1o co
nhe~n, como não h3. nenhur!:l qne 0 11 não me 
tenha esforçado por debellar. (Jltt ito lJ:J,JI.) 

V. Ex. sab-;, St·. presideate, qne os medico& 
devem ser di;; tribu !dos pelas províncias em re
lação :i força em cad.l uma. dcllas ex Hen te . 
(AlJO ia dos.) 

Assim. na.quellas em. que ex1sto maior· nu. 
mero de ·ba.talhões ou c·.1rpos maior numero de 
medico:; d·~vo haver; naq11 elh s em q ue c.:datc. 
por e:t8mplo uru:~ cow~anbia, o num ~ t·o _c!e 
m ' c s c .. ~ n . LL .e:s ,a 1 , 

"'uardando-se a h ierarchb. militar entre clle~"' 
para a reg-ula ridad·: e disciplina do scr·viço . 
(.-1.poiarlos .) Senhore!, o. Estado su~ ten t:t.., o 
corpo de saud~ para o ser\'IÇO do ex"rClt~ e !l~O 
pa.1·a commodtlade e vn.ntagern do > md:YL
duo~ . 

N:1o têm razão os c1ue extranhnm cer tas tram 
f~renci::~s que se explicam por incompetenc ia 
de postos, visto que no corpo medico regulam 
os mesmos preceitos que no exercito em r elação 
á disciplina e commanclos. (A.poiados .) 

V. III.- :1.5 

O SR. CoELHO o;;: R:w-::-~oE:- Para o Pi::luhv 
tumbem dr u ord n1 · '1 • 

O Sn. C.ur.uwo (m inist1·o d a fjteerm):- Já, 
q ttr! l' om relação <10 s·~ l'\' iço medico, ciuer· quanto 
i q ur~st:lo de i ncompatibilidade de um 0lncíal 
de engenheit•os. 

E' assumpto este sobre que estou prompto n. 
responde1· em qnRlr1uer oc ,~asiào e :1 qu:1lqner 
Sr. dcp:!iado. Em relaçãó ao serdço tnedico 
do Ri.o dr.l .hneiro as orlr~m tambom eslão 
dadas. 

Cl'c:o que o nobre r1eputa.lo fi :arà ! 1LisfeiLo 
com a. ra pida explic 'Çrto que acabo de dar. 
(.·lp&ia~{os: muito b::m . ) 

O S r .Bezerra. Cav:.~lca.nti:
Acabo de recebei' o seguinte teh~gt·ammn. (/8) : 

« 12st1ção Centt·a1, 24 de Jull~o de {885.-
. ' 
~uarctam ~ an·1r ..:hisad:\. J uiz de di1·eito Cas
si::lno R~is prr: pn.ra as3nlto :1 0 carrorio com 
e:;lJirros. Escri,·ão suspenso. telegr.1mma pre
sirlent•J da C<'Lmarn., juiz municipal, àclegado de 
policia, Yic-'3-presid ~!tte no Sapê .-0 secn~ tario 
da provinci:l, Alei:~;o 1'inoco. )) 

Sa.pó é :t faze nda do vic :~- presidente, quo fica 
:t hor·a. e meia de viagem po:.- cstr&.d:l. de fen·o. 
Na occ~1.sião elte est:tria em sua cas~. natu ral
mente á espera. do trçm para. transportar- se a 
palacio. !vb s, a urgencia do caso f ·z com ft uc o 
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secretario da presi<lencia me enYiasse logo o' la, pois, o nobre deputudo em intolernn•·ia, ten
t€legramma que li. ::;i fosse de possoa pai·ticn- do eu jâ assim demunsti·ado que não a. tenho 1 
l ·1r, tal vez não o les,-e à Camara. Mas sendo Como dizia, não sei se isto fa.rá parto das 
official, julgut~i dr. n1inh::! otr gs.ção fazf'l·o. •;antageu•: de quo fallou o nobl'e presidente do 

Como se vê, trat:t-se das cii·c:umstancias gra- conselho; n·~m meswo quero saber. O q•1e pos-
"·issimas da uella comarca. so d:,clar.tr é c ue a nenhum dos membro,;; do 

Foi lido aqui, ha mais de um mez, um tele- ministerio_actualt!n~.:ommodei aind:!, sobre cous:t 
gramma, que argub o pat·tido liberal de plano :tlguma. n~m mesmo costu1110 approxim:1.r-me 
poli ti?o• po1· f:Jzei· retirar? juiz de d i1·eito. Tive delles para trocar palavras. Nãu :;olicito va.n-

I :::0 , !) • ~ 0 

cartas muito anteriormente rcc0.b1das. l!UO, em I Sou toler·ante, l"im. (0 orarlo1· dirige-se a ~.tm 
vez do haver es'e plano da pnrte do partido li- S". cii'Jml.rulo d~ bancada f)t1C lhe fico â e.~qttel·
beral, havia, ao contra1'io, t<il procedimento da di!tj. Tolr=r·a.nte, porém. como V. Ex:·, não que
parte daqnellc juiz de direito, até Co1m um jui;: ro ser. 
muuicioal cO;L~n·vwlrJJ\ que tl':l.F.ia :'l. comat·ca T•mdo feito esta clecla.ra.ção para v:nrer a 
en1 genJ.l ·1escontentnmento e verdadeiro sobre- minha iost:lda, como se costurm~ diz r, peço a 
salto. Nessa occasi<io eu di~se que. ·quanrlo o V. Ex.. qne :uande b·1scar o tl'llegramma para 
Sr. m=nistro Ja justiç:t dess~ couhecimento ser tt·::_nsmittitlo ao Sr·. ministro da. justiça. 
ã Car.oat·a da~ inftlrtnn~ões quB dil·ccta e official- O SR. !'.L\. c DowELL: -0 Sr. DI·. Cassiano é 

I • 1 . • • • • 

viria novamente á trll;una.. .:\~ hoje o Sr. llli
nistro a.inda não d~u notici:~ dr~ t"es informa

ao creio havn:- 'à recebido. 

Entt·et!lnto não pÓsso esquivar-me c!o devet· 
que acabo .·de cumpt·ir de dar conhecimt=~nto à 
C:tmara do telen·ramma u·~ rncehi e 1 ne V. E:.;:. 
te1·i a bondade d·' mandar receb'r para passm· 
á s mã··s do Sr. ministro do .inst~ç:1 .. 

Eu não solicito cousa nenhuma. Não sei !,i 
isto porventara far;\ parte da;; van ta;;ens do 
gover·no, :t qu0 se r;~fr~riu o Sr. f:li'Csidente do 
conselho nesta Camara. di;.:endo q ;I e ellas es
t::warn da parte do p:u·tiC.o lib~)ral, que lhe fazia 
opposição. a·) passo que o lado conse:·vadot· , que 
o sustentava, n:'t') pn.rtici pava dellas. . 

O ~n. BEzt~lUtA CA\'ALCAXTl :-Eu é r~ue não 
quero sauer disso. 

OES UXiOR a um ap~u·te. 

O Sn. REzEr,aA. CA.YALCAXn :- Pot\tue não 
:";6 dirig~ V. Ex. ao gov,~rno. pedindo para que 
:-:-eja demittido o pt·e~idente da i•rovin,ia. o dc
};>gado àe policia. ou quem que1· que ,:eja ~Estou 
t1·atanrlo d r~ negücio llluito s0rio. sem otf\.ln
der :l. V. E::s::. ou a. qu~Jm quer q , ~r~ ::-" ja. r1ue 
ruzão h:1, pois, de interrompet·-me com e~se!; 

· a pa rlE'S ·~ 

O SR. AR.\U.JO GóEs .Juxroa :-Porq tle V. E::s::. 
;;:e r·ef ·riu a ossas palawa;: do nubr<J pre~ideutt~ 
do COJ1selho, e,1!U ,.:ou I'OllSOtT:idor. Por\·e ut•H':l 
não posso dar a parte:-:·~ 

o SR.. BEt.ERRA c.~ \-AI.C.\XTI : -Pôde, s •ru 
<lt1vida: mas V. E~ . estú mr~ diri~indo apart·~s 
>e~ · 3es con i ,, · \" · · 

O Sit .• JoAQUDr NAr.uco rpela oi·dem) per
gunta an Sr. presidente o quo acaba dr:l iazer o 
nobre depuLido por Goyaz : si dit·igiu á mesa 
um requ :n·imenlo nos termos do l:rt. 69 do re
gimento. 

O :::;R. Pnl~SIDENTE:- Eu ia pedit· ao nobre 
deputado por Goyaz para J·equerer urgencia. 
::fim do apresenta1· o Sf!U pPdiclo para a inversão 
da ~niern do dia de aman~ã, e S. E::s:: não teri 

O Sn .. P,\.DU,\. FLE:urw:- Requer urgcncia 
por dous minutos. 

O Sr. Pad ua F'leu.ry não tem que 
motiYar o requerimento, já anuunciou á. ca.s:L. 

O Sr. p1·es:denle, a Cam·~ ra e o paiz sabem 
que ha dous mczes discutimos este projccto, 
cr · e t0mos onvi . .lo todos os dias discurliiOS de 
de tluas horas e ma is, e ó ut·gente quo a. Camara 
eumpr:L com e seu devet• . 

O Stl. .JosÉ I\l.-~onuxxo:- Estamos cumprindo 
c:1111 O lltJ8SO dC\'<W. 

O SR. PADtL\ Fu~tiP..Y termina pedindo a in
versão da or•,lem do dia p>1ra. amanhã. afim de 
que das duas boras em dit~ntc coHtinue a dis
cuss:io ·•o p1·ujecto ~obre o elemont<• servil. 

E' appi'•)\·ado o requerimento. 

0 ,., \ G. T E . u. nE:o; : o~~:-n·&:- •.•m n lla avnr. para ne-
• ~l~· "IU.t:.ro •Oi:s ..rUXIOR : -:- ·ra Clll r <• le-1 "ocio lir""ente o Sr. Ar:L 11jo Góes Juniot•. 

rencta as p :la,vra< d 1 noui'C Jll'eslu -ntrJ do con-~ 0 ~ • • ·~ 
se lho. Po1·que é V. Ex.. tão intolerante'! . O Sn . .An.\u.ro C!oi~s .T u:sron:- Nao quero pe-

... . • .\ • • • • • . 
1 

(hr ur;;ene1a. pe.it a pa.la.vra. apenas para uma .o S ... . BEzF;RR._ C.\\ALC.\:'\TI. -ln.J~~tlç.:l . (•x.plicaçàope~soal. 
mng:tem c rnat..; tolerante do que en. e .Já. tive . . 
:.qui occasiiio de di:cer a V. Ex. mesmo qu ·~ O _Srt . _Pm~siDE~TE ;- V. ~=-· pode dar a ~ua 
quero a mais ~omple t:. ~ibo1··~:" ie d01 t 1·ibr.H1 ~1 • 

1 

~xplict1 ~.~a~ .pel:.1s rnews re~wle~_ta,·· ~, concor
que estou p rompto a ser_ dt~cnttdo c1uando qui-

1 
1 endo par.~,, boa warcha do::. nos.~oR trabalhos. 

2er em. at..:~ l!outp:·.oluettl-zw , ~: nrw~.:a a; il'es n- ·~ O Sn.. ARAu.ro GóEs .JuNIOR: - Não requei ro 
tvr .ex.c•pça.o _de w co mp:v·ncut em relação ao ul'ge.ll<:i~; V. Ex. . tem <.:oncedi~I o_a pab\' t'a par:J. 
1tObi c d eputadv, nem a Illngu em. Pa.rã. t}Ue fal- expl!caçao pcssoal

0
nestas cond1çoes . 
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O SR. PnEiiWl::KTE:- Pe~:o ao nobre depu
tado attenção. 

O ·ãrt. 70 do 1·egimentrJ dispÕe (lê) : 

Quer dizer : findos o;; ;?14 r!e hora., 

não poderá s~r interrompida sem Ll ue se vote 
urgencia ou adiamento. 

gim.(mto. o terá occasião e meio de dar a sua 
explicação . (:tpa•·tus). 

O SR. C.\.RNEtnO D.-1. CtJNH.\.:- V. Ex. leia o 
art. 162. 

O Sn.. PRESIDENTE :- Nii:o t·ecuso ao nobre 
deputadõ a palavra para uma ~>xpli,_~ação pes;;:yil. 
A m!nha q uestfi.o ó de oppot·tunidade, é de ob
servanl!ia da diV'isão do tempJ e:;tabelecido para 
os nossos tra !>alho.;;. · 

O Su. ARAU.JO GóEs·.luNron:- Peço .a V. Ex· 
que seja mai;; bene,·olo para commigo. 

razão. Queira pedir UI"gencia . 

O Sn.. ARAUJO GóES .JuNIOR: -Forçado, re-

O Sn. PRE::iiDJ:'::XTE.- A bem d :1 reguLtri
dade dos nossos trab;tlhos. 

O Sn. An.Au.Jo GóEs JuNton: - Então peço 
urgoncia pãrá - ~0 minutos. 

E' votac.l11. a urgencia. 

O S:r . ..:-'\.rau.j o Gúes .)' u.n; o r 
(para uma r>xp!ico.c:ar. p !!s.•: oal) : - Sr. pr;•si
donte, rec ueri iJr r·~ncia, for ~ado lY'b. nece~si-
dade qlle tr~nho rle tomar ern cou!';ider;,çii:o 
doas topicos do di~c<tr"o honLt:r.u aqui profe
ri.do, em min_ha ;tusencia, pelo nobre ex-rni· 

·e. 
honteru eu disse r ·lath·amente a dou.;; actos 
pt·ati•.:a.dos pur S. Ex. na pa.,:ta. da agl'icul
tura. 

Não compareci lrmtem ÍL C:1.mnra. pot· dol3n i.~>: 
mas t·!ria. feito n sa · rificio dP. vi I" ú scss5o si 
llOI.'\''.'nlura o nobt·e e:(-;ninistro houves::;e ~h.do 
a ~ni enrl e :- qne hontr: m res:•onderia ás :tl!';ll.;; :t

ções q11e lhe fb: . 

0 S.n. C: .\r,~a:mo D.\ niW.!l.\: -Ssl:wn. •'t1l1~11-
clido que responclet·ia i nconLínonti, dc s<l•! qu·• 
aceitei o t•cpto. 

O Sn.. .-\n.\u.Jo Gó1-~~ .l u ;-;!oll : - .-\1) con
trfl.rio. pnr•,c:cn-mo quo ~. l~x a IÍ:tva :: ;..na 
raspo~tap ; ra d '·poi.:;; q ::e 011 r··cebesso os rlot!n
mento.:;; reqtPrid~!s,-ra t.:"io pela q :1al d • ixC!i-m·~ 

ca.r no e1to. c nao a.cc•1• t press11roso '' onvll" 
a~ b·~ 1:ecofw: p .:tbv:·ts do no 'ore ex-mi nislro d:~. 
agricuiL Nl. 
N:i:~ • posso ngnJ"J. St·. pr"'iti~'ntc, entr:1r na. 

d1scn:';são oos do·rs aeto., do S. g~., .-,nc " ll 

cxhibi :i cnndell•n:tçiio da Carn:~ra e da. Clpinifao 
publica. Pt·eciso dos documento-<, true solicít ·i 
do !11iriistel"io d:t A~.n·ieultura ~ alg-nns des 
quaes foram hont·>ra á '!U: lidos pelo uobt'·" ex
ministro, mas não Jepositada::; sol.H·o a mes•1 da 
Camara~ como eu suppunha c onde o;;; fui p!'O

cura.r. 

o Srt. c.utNI~lRO DA. RúCH:\.: - Tenho de 
tra.nscrevel-os no meu di~curso, e ainda não 
revi as not:ts. 

O Sn. An.w.J:> GóEs JuNIOR:-Desisto, por
tanto, da di<c1:ssão rela.tivam~nte a esses dou;; 

" !"') ' ) i b ' .. 

do contracto rehtivo a quatro ~ngenhos cen-
traes na pl'ovirtcia d::~. Bahia, e á in~O\'?çào do 

. I . ( I • l 

prolon:,l'a.meato da es~l·ada de ferro uaquclla. 
prnv!nda. 

I\ ào os discuto agora. !Jromnttendo to 'la via 
tra.t:u de!les em oc:~asião oppot·tuna ; e ent<1o 
Ih~ de ficar evidHntrjmente pt·ovado, que o no
brr~ ex-winist1·o não praticou, r'm relação a 
estas duas questões. !:ir~não actos rle compadt·e~;
cos e de ad•·ocacia no exet·cicio do seu cargo. 

O Sr,. c,, RN'EIR.O nA RncHA:- Ainda hon-. . 

r:istro não podia eie·;ar o ca. ;,ital de c trh um 
drst ,·s engenhos a mais 10 n/o, po1·que es
t :v a no seu direi to resci nrli udo o contracto, até 
em :'\ua tota 1 a . e, quanto mt~.ls em reação so
ni :3nte ~í. uwtaJ.) do; eugeuhos, visto t'lr 
caducado a conce.:são pur excrJ.~so do prazo 
legaL 

O Sr... CAI<NBIRO DA Hocru : -V. E!.. mos. 
tra.t·!.i isto. 

.O Sll. AnAu.n G?E.s .Juxron:- Mosit·arei que 
fo1 o nob1·e ex-rmntstt·o qu~~ em Outubro do 
a11 no p·: .ss<do pt·tlrO'-!'O t po:· nove JUezes o pt·azo 

•) --, ~ .. . 
mais no·,·(~ m '.! Y.I~S. au;;••lCllt-cl.nd:J·-=>coat mu.!s 10 '/0 
o o..:;:pit;;.\ de ttn:üt·v en:.;·;"t!h<J~- lhsta este li
oreil'o cuunc:i;.~do 1ara a Cn.mat•a iot•mar uut::L 
i ti r.': a. do a ·to de ~.~ rmqlttdr"'s~o ahi pt·attcarlo. Foi 
o uobt··· es.-minislro q 'lClll tWorogou o pt·azo em 
Ontub;·o pm· mais n•Jve lu•'Ze:>, e foi ainda o 
nobre ex-minist.1·o que em l\l::rço aug·mentou o· 
c:-.pital dos · qll:Ltro ongeuhos restantrlS com 
1ll '{0 , pror ·g·and•) nov :meri'i:o o pra~:> . .J::i. vê, 
port.~tll. : >. qH·; . ai. o nobt·e .-~ x.-ministr:) titriz•'."SC, 
!lv :i:• •·esc in i it• a t~ o con ::t·a.cto totd. sem pt·o
r•> .~a r o !JI'al.(• ú 111 ·~no:> :d :d ;~ augiltéhtar" ca
piid ~~;'IJ'antido . 

Isto. p·• t· .. íut, h.L rle !(}:o um L cl i -•cu c.:~ih m:·> i,; 
ht·:-!a, JH'Oiü l} lLd· O :tü nolt;·c ex-rn ini s tm. Eu 
quero 111C in!ot·war t:un 'rt;! ·n ae·lrc:t. (le rJ'1:1nt.o 
te •n pa::o o Es lado de !.!:ti" , nt.ia de ,jnros <l,,:sc-; 
t'u~enho~ centt·~c~. ·l ·'srh (lu J foi lC\'ant:dl) o 
C;tp!t:d em Lun u·es, alô :rg.,t":l. 

l~to. 

O S.t . Att,\U.ro Gú.~-~.; .Jq::o;wR :-Eu .ià pc.li o 
f ·• bto!'i iJ Jo ••U ;.,;enhei ro {i::Cal, 0 S1•. ({•3g"O B;~r-
1'0::1 e havr:>:liO:i df} vet· n:i 1 sü c (•sta,Jo à'es~as 
o:Jl'.'l.i$, como t:t :ubom ttn:Lntn tem · g:tsto o Es
tado em gat·nntia .; · d1: juros, com estas snc-
ce~siva..;; pt"vl"Og':<çÕ<l!;. . 

Qu,\rlLo :i innJvaç:i:~ do C·) ntrato 1· dativo ao 
. prolongamento da estn:tda de Je1·ro ,la Bahia a 
S. Fr:mcisco. o nobl"l3 ex ·tu tllÍStt·o e o ori
meiro à confcssnr que foi :1.dvogado dos êm-
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pri'>itciros. em beneficio dos qu:lc' in novou o 
contra:oto. l'em ::.udi:·ncia do• ~cus collegal' e s~rn 
publicai-o pol' ;t!Cct·do, como era. de seu dovcr . . 

O SR. C,\n~J-:mo DA RocHA:- O conlr:lcto 
foi feito sem d ·ereto. 

não pt·cci"'3. L•mbc:n de um decreto? O cor.
tt•acto foi cel·•br:.d•l em virtuJ-; de uma aucto
rizaç?io legal e foi re5nltado da con ·~urrencia. 
Ora, quando não ha\'in. con<.:nrt·enei:l, urna 
modific:1ção no conlracto, modific ção muito 
important0- e eu, quan~o discutir~ hei de 
:mostrat· que as v:mt-1gcn~ fc1l'atn todas para os 
emprúteiros c r1ã·) para o Th~!'o~tro,- é f.·ita 
pelo nobre ex-m:ni.·tro cbnd:.Jstin::unent~_,, sem . . .. ~. . ' 

O Sn. AnAu.ro Gózs Ju~ron :- Foi desl'o. 
da til em diaale que V .Ex. deixou d·~ compt·i
mr'nL LI'· mo; anres dis-:o não. Será por :\quelle 
outt·o n1•gocio '? (!li!atida:le.) 

O Sn. C.\ll:\EJ::O D.\.' RocHA:- Não tenho 
o . (1 ' 

O Sn. :\ RAUJO GóEs Ju~ro;.~: - Éu o direi, 

~GCHA:- Dtgo., 1ga 
tudo ; eu provoco ~ V. Ex~ ca.tegoJ·icameutc. 

O S::. An.\u.ro GóEs Ju~ron : -Sim; mas 
para que ent.lwsiasmar-se assim? 

O S1:. CAn~:mw DA RocnA:-Não posso dei.
Xâl" de fazd-o, desde que so trata da minha di
gnidade pessoal. . 

Si V. Ex. tem essa fl l3ugma, eu não a 
l.>OSSO ter. 

ciso. d: ,vi:l enviai-o ao municipio de ~]acahnbas,para 
O :::n. ~\n,\U.TO Goú Jr:-non: - Il!~ sol'te (JUC re~tabelecet· a paz alli P'··rturl.lada por espi

r ·to U.e ar liJ.o . 
tado é um ücto de liío prqu('nn al··anc~ qn0 o 
ministro não precis~l. dar delb conhecimento 
ao p:lrlamento ? 

:Mas, Sr. Presidente, a minhn reclamação não 
t·:m nada com e'tes d ·us pontos. por or:a, lJOt'

que compron.1ettu-tr.c a dis~ulir isto em occa
sião com petcnte ... 

O Sn . C.\R~Emo DA RccaA:- E eu acorupa· 
nharei a V. Ex. 

...,n •• lU'(;.TQ OES • U~!OR:- .•. e em CjUe 
di.:::ponha de nuis tempo do que hoje . Somente 
esclareço-os par't ttne :1 C:.1.mar:~. não fique per-. .. . -
funilamento algum. 

Respondendo-me disse-me o nohr·e ex-mi
nistro o ~~guinte: (l•.:) 

<< Só pód } e:-::plicar o dis'!m•::o do 11obre de
pHtado pol' dois moti\'OS: p!"i:ueir·o, por•pH~ orlio 
velho não cnns:-t, pois o Ja ~:lJ ro d•'fHltado ha 
muito q~.e raii.o tCll't :t menor rcbc;iio cvm o 
o1·ador, h:t mtli:os :1nnos r1ue nem si<i•:Ct' o c .•tn· 
p:·imenta . •. >) 

Üt'tl, 01.: de\·o diz r fJllC ei't:L ra:do dc)yia 
appl:c~:·a·-sc ante;,: ao nolH·e ex-minislt·o, por
que foi S . Es. quer1t deixou de ··ompr·iru• ·nt:'lr· 
me ( .-\poicdo do Si'. Con~~i;·o ria jt,":fm 't. 
,J:i ;.e ve que, si od io n·lho hari:t, era da parte 
do nohr •! ex-mini~tro. 

O Sn. CAR~Emo liA f~O('ll .\:- :\Ias, a; czar 
cli ~so , nunca o cxtct·nei. · 

O Sr •. Atur;.r··· Gúr.s .lr::siOr. :-Vou da:· a 
raz:io por~l; j ('\ o nobre ex-ministro oeixo:t d<! 
compr·iment:t r-me~ •) ro:upcu a.-. :.nas relaçõ!·S 
comigo. para. '[Uú a C:.unara :-::ail;:.l. 11u•: não !:iOU 
um prO\"(Ieador. 

O nobre ex·m1nistro era ch c~fe de policia da 
Bahia ... 

O ~R- C.-\R~ r: R ·> r•A llccn.\ :- 1:\ão apoio.·.lo; 
uão foi e::;s.• a ruzüo. . 

O nobre ex-minislt'u n:!o quiz seguir e de
positou a sua demissão na.~ mãos do pre~idento 
da pruvincia, pelo que foi nomeado um chefe de 
volicia iJ~Lcrino, que partiu om logar do nobro 
ex-ministro. 

O Sn. CAf\XEllW DA Rocru:-Fui tomar as
sento na assembléa pt·ovincial. 

O SR. Aruu.Jo GóEs Juxton:-:-0 CoJ"reio da 
Bahia ( ue cu dit-ir'"ia. nes~a occasiii roíii-
goo como merecia, o acro de cobardia do nobre 
ux-mi aistro (Oh ! oh!) 

O Sn.. C.\Il::S EIRC' DA Ro Ir. 

O Sn. A:uu.ro l;ó1::.:; Ju~IOR:- Si a palavn\ 
não é parlanwntar c•J a. t·ctiro . 

O Sn. 11.\c-DuwEL!.:-E' perfeitamente par
la montar. 

O Sn. Prmsrrn:="TI·::- Aclw que V. Ex.dcvc 
;;;ul;sti ruil-n poi· outt·a. 

0 ~n. An.\r.r .. l:<i :-::; .} t;:-;Jor. :- Então dit·oi
o adt• ele [;·;i•p:cza, do) L.·luO!'. 

E1ufim del~ ;:•. •··; a V. Ex ., Sr. pr.~sidenle, que 
r·Hiro 'in:dqa•!r pal::t\'l';l 'lue V. Ex. ou o nobre 
deputa.Ju jul:;arem otl'cnsi,·a. 

O ~R. CAn:"iEIRo D.\ RocnA:- Eu não. (lia 
üttt ··us (!pa ;·lc:s.) 

O Sn. AuAt.:.T•) ~:01::~ Jü~wn:-. Si empreg~.~ i 

-· • ~ :s . 
lS ·J' 1-\•! HÍ •:nl]'t'Ognd·, . (.l,"n"rlos e rtpa.·tes.J 

~las, CHI po:· prnd•~neia, ou l)O!' l•!mor, o no· 
I;!',. 1·X-rui IIÍSLI'O I'· CIISOU-SC a p.ort~r para l\fa
Ca lnJIJas. 

O Sn. C.\ R:" E! no D.\ R(JCII.\ :- I!';so foi dis
cu lid:~ lal'g-autt:Ill•: na proviuda. (fia tlut,·os 
riJP•i'les .j 

() S::. A1~.\U.ro GóEs .JIJKIOn :-0 Correio da 
R"!â·''· <JU ·cu did;.;ia uc sa occasião. censurou 
'' acto do nobro ex-winistro em termos ener
gico~, pur·~m d·}cónles. Üc;s lfl css~ dcc:,siâb, o 
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nol.>:·e ex-mm1s~ro en~edeu 'l.ue não dev1;1 l.Y!tn acc~-;ado cl~, C?tM advog~r1o, ~~ perante a 
mais cortejar-me, e n1sso elle a.:~ompa!ihava us3etubttn provmc1al patrocma.- mtere.SS(!S de 
a muitos 'outros sous ~:o-religionario~, que : cotnrnmhias de que Lsse all~ado. » 
~ntonriíam d~we:.- des·anegar sobre. miro su~s · Ora, não ~ei si 0 nobr.e ,~x·ministro· se referia 
t.l'as, por art1~os do Corrl:io de~ Bu!~:a, qun. ':uI;~ mi111 , por,

1
ue quanto a córles de mad~iras, 

não ~:scr.,via. e de qu.~ mesmo nem tlnha notJCl:J. ,, ; • •• - ·, .. .,. , 

~nao .:>:poxs e pu 1ca os.. as o no re ex-x~n- que 0 , tenh:'l. pedido maior abundancia do 
ntstro entendeu que eu .:eVla ser o bod<! exp1a- ~111e s. Ex 
tol."iot e por isso, desde ~ssa occ::.siã.o, deixou de · · . - - ~ . 

O Sn.. CARXEmo DA RocHA :-Não foi esse 0 o O Sa. AR.AU.J..> GóES .Ju~IóR :-Com a diffe-
moth·o. rença que eu como advogalo, fazia apenas 

O Sn.. 
fot? 

AlUUJO GJEi: JuNIOR :-Eutão qual 

O Sn.. CARNE1M nA RocHA !-0 C o treio rl<t 
Baltia, em columna que só V. Ex. escrevia, 
malt1·atou a meus collegus c amigos, que cst<l
vam n:1 as!'Jenóléa, usctnào da cs.pre::ão-in-

Eu não admitto que, por política, se faça~n 
taea a.ccuaaçõe;~, e então resolvi não tir:H" ma1s 
o chapéo a V .. Ex. 

Vou agora a.o seg-undo motivo. Disse o n.obr~ 
( ~-ministto : 

<< ••• segundo, pqyqne o n<,lm~ c~opntado tem 
recebido t<1ntas ,·ezes accusações semelhant,'s, 
lisque fer. no orador .. r!ue deseja ter aiguem co~n 
qtlem st:l hombr,·ic. )~ _ 

Para que cu tive;;:>~ rccnbido !\CCUS1ÇÕes como 
est<1s que fiz ao nola·c ex-min.ist.t·o, err.. p reciso 
qHe eu tivc"se sido ministro Hlguru ~ ver. ou 
p~lo menos f[ n: . houves-se P-XCreido :dgun:l c :lr
go do alta ::drmmstr.;ç.io, no qual uw t1vos.se 
eiiquec·.do do:a 1w~us devet·es colllO ~e esqueceu 
o nobre ex-ministt·o. , 

O SR. C.\nx~-:mo o.\ RocliA rl:i nrn a arte. 

O Srr. An.-\UJO G1'1E' Ju:-aon:-~'ara h:wcr 
cou1pa1'::tção ~ntt·~ o:-' n~~::iOS pro~edim~nto~ se~ 
ria n :~ c~'::s 1rio qnc o ;;ttyes~omos em ;d.,nuc s 
cir~u1r.sta.ncias. E- 1. porém, uã 1 ~~~i que ttl·c l1 ~ 
sações :-;ão c~ta~ que eu tenha .sl~ifr id.,. 

.Mais adi ·•Jlto o nobre es·muus~ro ::tpl·~ · en~:\ 
uma. in);innação que pare•:e t.e1· t•dação Çt)ll1 

estas accusaçõt-s db.entlo (I 8:) 

« Niio tem sitio ncr:u nrlo de ir p·rante presi
dentes de sna p :·lrci alidt~de .agl_)nci·'r :1. _conces
são do éortcs ({o . mrtdéttrts; não tr•m srdo t.,m .. 

t·equeritnonto;; qmmdo algum constituinte o 
e.xigi:~, c o J>Obre f'X,mÍllistro servia-se da sua. 
i.olluenci:t perante o presidente para obter isto 
ctunarariamente. {Ucmle.)!açüo do S1·. C!o·
H.eiro tL'.L Rochae OHtl·os apart.es.) E tanto 
a::-sim que o nob1·e ex-winistt·o quando e::c.;rceu 
o ca1·go 4e .lllinistro da agr.it:u!tur~ tleclm-ou 

~ C" I • • 

DE• 

trina, porque não vejo uisposição algllma de 
Jei r1 ue pr()hil~a o proJ~riet:lt· io de t~rrenos de 
curta1· nell•)S J 1caranda c outras maden·as. 

Não ha. absolu\a.montc iden.tidadc de posi.;ões 
entre 11Ü1u e o nobt·c ex-ministro. Eu o cen
suf<ü our actos l1ratic:aclos na pasta da agricul
tura, ·exercendo S. Fx . o cargo de ministro e 
secretario d.:~ Estado; o nobre ex-ministro re
talia cotn insinuaçre$ contra mitn, isto é, con
. "o ~ulvorrado sentado Ha sua ba.nca contt·a o 
in di ,·iduo particular. Eu não tinha posição 
vfficbl , Dem b:t da nGnhüm:l disposição de lei 
que irllübisse o advoga. ~o A ou o advog-ado B 
<e eq · L" lt•.l 1 
neficio de seu constítuiute. Eu não quero 
qualinc;:,r esta. razão do nobre ex-ministro~ por 
que poài~m àizor 9ue :~ pab vra. não or.:l J?ar
hl.m"'ntar ; mas de1xo a Camnrí'l. .JUlgar de Slzu
rle:r. tlesta accu:>ação. S. E~. ~~ccusou-me de 
advogat· pretnnções.de corto ; de. mndcira·•: Não 
111e lcrnht·.~; ruas ·po lo sc1· gne twcsse advogado 
alg·uu:r de,,; . .,as pret')llçües. N_o meu . escriptor.io 
i:1m mui t:os pretendentes pedtr mlllt:L cou..;;n, c 
todos 1.ôs ~abemr.~s quanto s;Jmos incommodados 
quando S<Jn . ~:. governo por pretendentes de to-
d~• s as espec1es. . 

T1w1bew ai'io me l<~mbl'O do ter patroczna.do 
ll (~•Yocio ~\lgmn na Assembléa provincial, pelo 
~~u~l me iuter·ossasse corno c:Ldvog~ào. 
· 1ntet·e:s~ei-mc pur muitos como politic_o, como 
~u~ngo. m;t,; como :; vog· 1 une~ . oc 3 

nós nos inter{?N:w.os em t:era.Z peJa.; pretençúes 
,f() . .;; noss·1.: :nili~·o-;. que n:'tu d•!sej:ano.~ verba
quea.r c0ntra. :t má Yont -tle <los .~osst:S ~dvei·.•n.
r :oi:!. Pot· cons'' '-JllCilCta s•J b<L n 1sso moli\'0 p 1ra 
tl •: cu~açào. é todavia esta muito int",riot• á qne 
eu fiz a.o nob:·c es:-:m ni~tr.:>, de transportar parà 
a pasla da. "\gl'icultura a sua qu:Liid<.J.de de :1d· 
vogado dos emp!'eit,~iros da E:;tra Ju de Ferro 
da. Bn.hia.. 

~i eu d'•Sejflsc;~ lDn1hrenr t~om o nobre ex
mittisero ortt. vcx de acctc':t·!ó defia tol-o elogis. 
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do ; parece f(lW este era o melhor alvitre p:.rn. 
elevar o nobre ex-ministro até a minha pes
soa. 

E não ha quem supponha que um individuo 
queira hombrcar com ou t1·o fot·mula.ndo ·a,:cu
sações pelas quaes se possa julgar deprimida 
a sua reputaçao. ' o contr.-J.rlo ea ena tecer 
encomios ao nobre ex.-ministro si quizesse 
h,-,mbr0<:r com S. Ex. ;·mas é tarefa :1 que não 

ton e o nobre ex.-ministro hombreie com quem 
quizer. 

· O Srt. PRESrDE~TE nomeia os se.~uintes Srs. 
p:l.ra prehenchet·em as vag-ns e~istrmt "s nas 
differontes commissÕL\S permancntr?s d:.t Ca
mat·a. 

O Sl". Ratisbona. para a com missão de Orç:'l.
m~ntu. 

?.iarinha e Gu,~rr!l.. 

Os Srs. Dianll. e Augu.::to Fleury para a com
missão de assembléas ro\•inci 

O Sr. Rodrig-ues Junior p:1ra commissão de 
ca,maras municipars. 

O Sr. Silva ?\1afra vara a commiss:to de l"e
d:;.cções àas leis. 

ORDE?\1 DO DL\ 

Co:-:Tr"rrAçlo DA 2" n:scU:Si;:\.t) no r>RO.JECTO N· 1 A 
DE 18::i5 (AltT. :3°) ELE!IlEXl'O SSll VIL. 

::;ão i a.s. apoiadas e pos1as '.!tu discussão 
coujunctament~ cum o t~rojectt) as seguin-
tL:s • 

S4bstituti,•o ao § 2° do art. 3 . o 

O § Z •0 sub~tit• ·a-se pelo seguinte : 

Nã·• tem valor par.'l ser libe,·ta.do pelo fundo 
de emanei p:1ção o •·ser \v-o in v;, lido, consid~t·ado 
Ü.1c:1.paz d ·~ •1ua.L1uer s~'n•iç.') pel:> s j untas cbs
s:ficafloras. com a;'1 '"·ll~ç:1o volunta +~ p:::r,, os 
juizes de direito. 

O escl':l.\'0 :tssim consid·~rado p(:rm:<necer::\. na 
companhia de seu .;:;cnhor, sendo este obri;:::do 
::t ~1limenhl-o, vesti l-o c tr:1 tal-o em suas ·mo
le~ tias. 

Sala das s~ssões, 24 de Julho de 1885.-Co,·
i'f(~ de .4.~·a1!jo. 

Em :;en-nida a 51. o 

4C. E' permittida :• lib ·r .lidade directa ch 
terceiro p:~ra :>. alforria elo escravo, uma v.·z 
que se e::s:hiba o pl'eço desrc. » 

po substitutivo fla commissiio a..-) :§ 9' snp
prima-se a. 2a. parte :- (icandn, Jlm·Jm. !•bt·i
!J :'dos (1, . tit g{o "'J inrl~:mni:;ação pel(l, sHa 
alforJ·ia, o Jli 'tJStnrem se1·viços ,., sei!~ e;,;
senhoi·es ]Jel o es1~a~·~ rle t,·~~s aní1us. 
Supprimarn-s~ os§~ iO e ·I i. 
Supprima m-sc o:~ §§ 1:3, 14 e 15 (domicilio 

obrigatorio). 

Supprima-;;e o n. i do§ 18. T1·an.~{e1·encia 
t!v esc,·avo de 1-t:n pa,·a outro c~·tabelecimento 
do 1l'/,fJ:S11l-ti senht;r. 

Sala d!ls r::-!dacções. 2J de Julho de 1885.
Prudente de 1.ll o me.-;. - C ant1Jos Saltes.-

O Sr·. •lde:fhn.~o de A.rau,j o (At
te;~çtio) :-.Si ha uma consa neste paiz, ~~·. pre-
· s ·ja con eci :~ e a::;s· ::t • , 

é por certo a situação atllit"tiva e1n que se acha 
a la.vo'u1·a: são os grandes e numerosos embara
ços que elh encont1·a; são amda o;; pesa lisa i
mos ~>ncat·gos qu•"l a sobrecarregam. Esta situa
ção, senhores, a tiU~" in-felizmente chegou a la
voura. em llO~SO paiz, nãO 0 obz•a de Ulll dia, 
Yem d·l éj·,oca muito remota. No longo período, 
pot·ém, decorrido desie então, é forçoso confes
sar, tem ido :mno por an_no ~ada v~z m;;is se 
o~ ( ' o 
Já em 1~:59 a imprensa tlr> paiz cl::~.mavn. c no 

govemo pe.lia pr·ovidencias em favor da lavou
J·a. cu':1. J'uina innvitavel se não fosse ~occor-
ricla. annunci~va e pre\·ia para fnt ::ro mais ou 
menos !'e moto . Coi"rer·am os tempos ; 11ão vit~
nn;n as prol'i·l?nr.bs ; os clamores continuava?l 

-s ~ unr. orqu 
nuava a aggt·aval"-se. . 

E' fót·a c.l.e duvida, SI'. presidente, que a Sl
tuação dalavour<l não podia continuar n::.cru~ll.e 
imlllenso abandono. e em verdade. annos ma1s 
tarde, no meio :as p!'r)occnpac:ões políticas do 
tewpo, ~hegarart1. mnfim aos ouvidos do governo 
os bra·ios unanimes do pa.iz. Detr~r-minou-se 
cnt:i:o um vasto inq ~: ento sobre todos os pontos 
'i~Je. intet'Gssar podia~ à sol~c:ão dt1q11elle gra-

'i • ~ 

hssombrosa;; ; set·viu p~1r t provar que as ~i~
cumsLancias da lavour;l. et·am tão graves. dtffi-

•i · 0 - • • a , 111 'ta 1· vincias 
úo Nort~ a. tax.a. do juro dos t>mp1·estimos feitos 
à a ()'ricultura era de 18 a :24 °/o a.nnualmente, 
e e~ akunHlS até de 48 a.72 °/o· 

O inq nerito. Sr. presidente, ~emonstt·ou 
ainda oue :.~. lavout·a do Nort•:· vend1a seus es
crav\lS âo Sul. rn&s não os S\lbsti.tuia. por ma
ch· na~ , e não os Sltbstitu~a purq~•e vendia-os 
pél.m pagat• s . ~.s di,·idas. Nestas con~iç_õesy. 
lav:: U!'~, p~rrlin. os lmtçus, o Lrabdbo <hmmma 
e:-~ p"o.lucçiio fln í .. 1 uilava-se. 

Todas as infoi·mttções ol.>ti(las, Lodos os dados 
e doc umentos qu : ~ s ' .~ puderam reunir fot·n.m 
present:•s ao parlHn.;nto, c estH fez a lei deno
miouila- de auxilios {l lavoura.. lnfelizmen tG 
,.st;l. lei, em que a iavoura d : positaYa toda.sas 
suas c-perauças, não produziu os fructos geral-

!\bis b.rde ~ubin ao poder o ho nrado ~onsc
lheiro Sinimbti. Estadista c <' gricultor, S. E:s:. 
tev•' a idéa., que rcal iz•Ju , de convocar um con
gt·rsso agricob pa.l':J. estudar os mu.lc::; da h .. 
vourtL c indicar os meios do remedia.l-os . 

.A notici:t da convoc.tção deste con~resso 
dcsaniruou a la vonra. De todos os labias instin
cfvamente sahia esta. pergunta: DP.pois de 
tanr.os discursos no parlamento. depois de t~mta 
discu~>são pela - imprensa.. depois de tanto~ 
-meeti11gs, depois mesmo da promulgação da le1 
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de a11xilios à lavoura, ainda o governo ignom 
os males que a 11filigern, e para conhecei-os 
p1·ecisa ouvir da boca dos agricultores a des
cripçlro delles ~ 

Reuniu·se o congres~o; discutiu-s~ larga-
mcmt·~ mas ada c! ifvo s fez em favo1· 
da lavo1tra : foi mais um:1 esl?erança. r1ue mor· 
reu. 

Não ha,yorta.nto, Sr. presidente, qu~m hoje 
0 _r a r s J q u·~ a rn.s · : b r :~ • 

brazileira, e o futuro que a agua•·da, si, rlentro 
em pouco, providencias promptas o efficazes 
deixarem de l'Gr tomadas. 

Mas, Sr. presidente, conhecer o ma!, não é 
saber o remedio. Os agricultorrs eonhccem 
os males que a lavoura experimenta, mas não 
podem remedial-os. Ao governo, que possue 
todos os out1·os conhecimentos, que sabe do 
estado do Th~souro e das circumsbncius do 

O SR. ARisTIDES SPINOLA: -E' preciso não 
embalar ~~.lavoura. nesta. esp~rança de que o 

O SR lLnEFONSO DE AnAUJo: -Ao governo 
compete a solução do problema. cabe auxiliar a 

, o ~ , o , 
porém, o que poderá. f.:Jzer o governo em favor 
della? 

Par.~ melhorar a sua sone são neccssari·,s 
medidas amplas R complexas, 1uedidas 1·elativas 
ao imposto, medidas que se referem ao credito, 
medi,ias concer·neutes ao trn.ualho. 

Mas, Sr. pl'esidente, todas estas medidas 
estão intimamente li!.:'adas ao estado econondco e 
financeiro dP paiz, tÓdas dependem delle, e. po:-

. ' . 
pois, o estado economico e financeiro do p 1iz 1 

s ... nbor•·s, é sabido que, dentre os grarl:'les 
encargos ue es:1m soL:e o no!:so o1·çam~nto, 
destaca-se em p:·imeu·o logar a espeza. que se 
faz com o pa.gawento do juro e amot·tizaçào de 
nossa divida; com o juro e amortização do 
nossa. dividtl. annuahnente se de~pende a terça 
parte da nossa renda. 

E' sabido tambem que em todos os e:s::ercicios 
reproJu~-se o defici t com qn~ lutam as nossas 
finanças, é certo a.inda que e;; te deficit conti
nuará a reproduzir-se nos e:x:err:~cios futuro:::, e 
talvez a.ugmentado, porc1ue a renda tende a de
crescer. e elle t••ro por causa. despczas dH na
tureza duradoura, que :1 nossa receita já não 
pó~e com porta.r . 

· O Sr~. AFI~ONSO CELSO JuNIOR :-E ~ por isso 
que a ug-mentamos os encargos do Thesouro com 
os titulas cuja emissão o projecto autoriza! 

O ' SR. It.DEFONSO DE ARAU-TO :-Estr~ d e(i.cit, 
Sr. presidente, já não póde se1• debe_l13;do pela 
simples econ:)ro.ia, nem mesmo suppr1mtndo-se 
serviços que não forem inadiu.vPis ; é pr1 · ci~o 
m~is ~~l;;uri:w cousa, é preci80 que o paiz se re
sig ne a fazet· algum sacrificio. Precisamos dt~ 
agg t·avar alguns dos impostos,. qu~ jà o:x:i~te~1. 
pa1·:l o fim dH desr>nvolver a pr1meu·a e prmcl
J?al t:mte denoss:1 riqnHza, qne é a c.gr·icuiLur:l· 

Senhores, não se pen~e que exag et·o a st
LUfLÇão ua nossa ag1·icultura, não ; não quero 
descrever o quadro com cores c:lrregadas, està 

na conseiencia d~ todos que (>lb atravessa 
verdadeira crise. E seriào, vejamos. 

Todos os productos da nos:"a exportação 
acham-se tleprociaúos: o assucar já não póde 
competir, nas praç•s estrangeiral!i, com o de 
outras ro e· ncias · at' . tá ·o- 1 ~ 
depreciado ; o valor da propriedade agricoia 
tem diminuído considel•avelwente; o credito 
agr~cola. acb:J.-se profundamente a?~ lado; os 

0 e 1' , ao ncon r.:n o ·ttct 1 a e 
obtet· os capita~s de que precisam, reeorrem á. 
particulares, que lh'os emprestà.m: com grandes 
onus; toda.;; estas difficu dad s pesam sobre a 
DOloSa p1·irneira e principal industria. 

O comr.aercio, é sabido, vive da Iavo'ura; ll. 
industri~ f;tbril entre nós cômeça agora, e dC:J
pende tambem da lavoura. 

Os mal('S, portanto, qtte pesara sobre esta 
reftectcro-se no commercio e em todas as outras . . . 

Não ha, poi~. St·. pr~&idente: quem desco
nheça· a influ<>ncia ctue ~Rtc estado de consos 
exerce sobre a renda Jablica. e cons~()'uinte-
mente, sobre a nossa riqueza publica e parti
cular. 

Disse •. Sr: pre:;;idente, que, para auxiliar a .. 
ver a industria e tran;;foru·lal' o' trabalho, et·a in
dispr:;nsavel aggr::\var :tlguns dos tr!butos, qn0 
ja pagamos. Pergunto: temos direito de 
pedir este ~acrificio aos contr1buintes? Convem 
aggra.va1' os imposto~ que pesam sobre uma. po
l:ulação já tão onerada ~ 

Sr. presidente, q uanrio em um paiz qualquer 
ha uma nccessid:1de vital. i1u prescindível, um~ 
a~c~ssi~:;de de cuja :;;atisfação. depende a! sua 

~ . , . o ' . 
zel-a alr"vés do: maiGres ;.acrificios, deve ser a 
tenrlencia de todos os e;;piritos patrioticos. 

Entre nós. Sr. resident~ a )rimeira neces-
sidade que o paiz actu·.Irnente experimenta, 
aquella que póde sr.:r considerada vital. impre:.;
cindivel, é a tt·ansform:::ção rio trabalho agri
cola, é R. substituição do braço escravo; para 
que essa tt·an.;;formação se opere, sem pertur
b;~ção, sem a desorganização do serviço, sem 
a ruina das classes productot·as deste paiz, é 
dever nosso votar a aggravação de alguns dos 
tributos que j:i. pesam sobre os contribuintes. 

O Sn.. AFFONSo CELSo .JuNIOR: -E o deficit 
onde fica~ 

O SR. lLDEFONSO DE An.AuJo: -Responderei 
ao nobre deputado. 

Si quero estes impostos para desenvolvet· o 
principal manancial da nossa. riqueza, qual é a 
agri(~ultura; si o~ peço para augmentar as 
ontes e . pro ucçuo, e c aro que procuro aa

gmentar a renda, e do augmeuto desta pro
vir:i. a e:s::tincção do de ficit. 

Eu sei, Sr. presidPnte, que ·estas difficulda
des, com que actualrnent'7 lutamos, ~ão J::rovi
soria,.: ; sd que elb~ traduzem perturbações 
a,; cidentaes . l\Ius, convém não esquecer, o 
pa.iz ~travess\\ uma crise , e està a braços 
COIII uwa queslão. talvez a mais impo1·tante que 
ent1·e nó~ SH tem a g-itado. Refiro-we i d3. eman.
cipaçãiJ dos escravos. Si ella., Sr. presidente, 
não for resolvida com a maior prudencia, com 
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muito tino , e elevado 'critc1·io·, póde t .. :-tze:- !1 

interrupção do tra_balho e :v.:arre~ar grandes des
gt·aças para o pa1z .. 

Si~nhores! a om~mcipação d:'S escravos ó ine
vitavel. A crise est:í. imminente, não a pode
D:JOS adiar, seria p~rigoso ~;J:lel-c; hoje~ Sr. p~;;-

defrente, e é para isso que o paiz predz:t 
scüs grandes homens-

Quem attendci", por.t:tnto. :i pressão que 
actualmente actúa sobre nós, e reflec ti r !'Obre 
as va.ntagens que o paiz b de collH!r do trabalho 
livre, bem que estas :o:ó possam vir depoi~ d·! u m 
periodo de eotfriml?ntos, conhecerá que h(ljl3 ~"Ó 
nos resta ~scolher o melhor .. modo de resolver 
esta questão. Ella não póde s·•r adia-la., ~e·m 
o-rande eri noo, or ue de um lado vrmos a. es-

.. . perança e a impaeirncia,e de outro ahi 1"Stão a 
perplexidade e a incet·teza; e at.t ,ndenrlo a 
isto, ap_Plaudo · o procedinwnlo do honi'udo 

.. . ~ ··- . 
resoh·el-a, apresentou o seu projecto. n clisse a 
un~:. <descançai quanto ao-: vossos direitos ad-

indemniia~ão, pi·ocedeu de accôrdo com os pl'in
cipios õe sua. escola., mostrou-se cohereute 
com o seu passado ; e pol'tanto, senhores, não 
teve razão o honrado deput.a:lo pelo 5·> districto 
de Pet·na.mbu·co qu:mdo o censurou de não ter 
seg-11ido os p1·inc.ipios da escola ~iberal, de haver 

parLido conser;·ador f~z a· lei de 23 de ~etembro, 
rr.ali;<'u uma. d.<S nossas id·Sos, libertou as ge
raçõ8s fu tura~ e n.!gllma cousa fez em favor 
d;1s gerações presentes. 

E não collabot·at\1 m naq ue1l:1 lei os chefes uo 
partido libet•al que r.ntüo 1inham as~cnto no 
:::;e nado? ( AflOi((do~.j Po:s bem, si foi feita com o 
concurso dos dons partidos es~a lei, que o uma· 
gloria par;: o nos:;o paiz,. ·si p~ssou com _os 

> 

liber.tl aceile tambem o concurso daq~.:elles con
serv1dores one. reconhecendo a necessidade de 
cornpletat· â obra da emancipação, e levados 
p o o sentllr!GlÜO e pa t•wtr;;mo auxr .am o ga
binete. 

Sr. presi !ente, si os dous partidos r.m que 
W! ivi p .iz s a eco:· ' !S na. rea izaçao 

Ção ~raduaL » 
~ d,.sta refor : ua, si aw bos estão coope1·ando para 

Senhorcs.oprojecto queohonradü pt·csirlcnt ·~ elb, cr·eio que comjusta 1·azão 0 no!>1·e presi
do conselho apt·esentou ao pad~tmento 11ód~ s :~ d "nte do c:msrlho deno111inoú de sup:Jl·rluo o 
considerar definitivo, e capaz de resolver esta partido abolicionista qua se quer organizar 
questão sem deso1·gnniznção do tt·abalho, sem para resolrer est~ problema. 
perigo da ordem publie:~.-

Si o par tido liber~l não tivesse força bas-
Elle dá soluç:io ao problema do modo melhor tanta, si ainda! auxiliado por· adver:=:arios poli

e mn.is com·eniente aos interesses d J socie- tico:::. não pudesse resolver est:t grande que::;t~o 
dade- social o e tanto intere;::sa ao nosso aiz, era 

Por tre3 systernas, Sr. presidente. se póde pr:•ciso que seu nome fosse riscado, e dle des
effectuara emancdpação dos escravos; liber- :1pparecesse. 
tação simultanea e .imrnediata. libertaçiio ."'imul- Creio, )Ortanto c uc ara a solu ão deste ro-

. __ 1 m- blem:1. não precisamos do partido abolicionista : 
mzaçao. não é necessn.rio que p~ra. isto :O:·e levante no 

O partido liberal, no seu programma. publi-~ pa.iz um terceiro partido, o·liberal póde e h a de 
cado em :1869 e assignado por todos o" seus resolver a ques tão. . · 
chefes,escreven a segu~ nte disposição =_«a libe:·- Sr. presidente, não têm razão aquelles que, 
taça;o gm·al das [j'3 i:arues futuras, a lzbcí·t aç_uo tendo sustentado o projecto de 15 de Julho, 
gradual elas geraçoes p ;·esentes . )) Consegum- combatem 0 de 12 de Maio. 
temente nunc.t o pa itid..> liberal cogitou da 
libertação immedL.tta e simnltanea. 

E não sou eu, senhores. quem o diz ; o 
illnstra.-io Sr. conselhei ro Nabuco, que tambom 
assignou o pro.!::'rarnma. de 6~). em um di:scu!'i:O 
notavel proferido no Senado assim se exprimiu. 
Vou ler as pn.lnas daquelle e~t~dista, que 
deixou no paiz um cla1·o · c1nc com diffi ,~ulrlado 
será pre~nchido . (Apniados .) · 

« A emancipação simultanea e imm:?diata ó 
um abysmo, por ca usa de transição brusca do 
milhares de homens do estado de esc1·avidão 
para o do liberda.àe; tr ansição fatal em relação 
aos perigos de ordem publica, fatal em relação 
ã. desorganizaç~:1o c aniquibção do trabalho. )) 

Si o p artido liberal nunca quiz a extincç~o 
imme:liata e simnltanea, ó claro que o nobre 
pt·esidente do conselho, adaptando para o seu 
projecto o systema de libertação gradual com 

Para pr ovar que são incohercntes e contra
dictorios os que nesta posição se collocam, fa
çamos :1. con frontação dos douspt·ojectos: 

O d0 i5 de .Julho fazia a emancipn.\·ão pela 
idade do eserwo, pela omissão da matricula, 
pelo fundo de emancipação, pela transgreE>são 
do domicilio legal do C!:';:;rnvo ; o de i2 dA Maio 
li?e:·ta P<:r estas mesmas di :=:posições e mais pela. 

' , 
títulos da divida puhlica, que vencem juro de 
5°/o, cmittidos para liberta ção dos escravos da. 
lavout·a por metade dos seus valores. 

O projecto rle 15 de Julho fixava o valor do 
e~cravo, tarifava-o, na phrase do honrado de
putado pelo 5° districto de Pernambuco, or
ganizava uma tabrlla de preços por idades, 
e della se via que o te1·mo médio do valor 
do escravo era de 625 ;;000 ; o de 12 de 
'Mai0 tamhem fixa o va.lur deste, tambem 
ta t·ifa-o, org<tniza t :1mbem sua tabella, segundo 
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a qual o t:::rmo médio do valor do e;cravo é l :\-ias qu0m não v{~ a inexcr1 uibilidade rless·~ 
de 517$DOO. · · I medi. ia '? Era po~si vei que o governo cr·easse 

O projecto d·) 15 de .iulho impu!l ha 5 of, ~';O- ~m •:ad~• rnunicipi_o u::: a:;;yio rl~ invalldos para. 
bre o. v:dor dos _;'scru.··~?;; :-esir.lente;;.; ~as cidu~es I :c~ehar aq~e!l,ts mfelrt.0.-.; creaturas '? · 
d~ ~to de .law~1::o~ N_tetneroy, he~tfe,·~ Balua, I St· ·,.._Pl'êstd;:nre, fJI"C::Ciso d~•r ao n-lure de1)utadu 
l 01 to Alegre e S. Lu1z do Maranha,o; ;:, 0 /o so-, pelv o' dlsu•tcto do Pet·nn.mbuco uma l'espo.;;ta. 
bro o daquell~s qnc I"i!sidissem nas. ont:!'a~ ci ia- Pet-;:untou S. E:s:. a razão por que 9 honr:ldo 
des: c i 0/o sourn os de todos 1:>;; L!J3.ts logal."•~'>. pt·estdetHe do consdho estabelecia em s1m 

Au."'ment:wa 0 im osto u•: tt·an~m1s~ãn da prt j-.~eto dill'<m:mçn. ent;r~ os escr·avos de 6t) :tn-
propriedarJe escr:tY::t. e fa;:ia.-o extensivo tam- nus ... 'l,1.te (l.-;~er:1 ! Jei·ta os J?Ol' rorçn. ~ ei. e 1.1:-; 

bem ao~ herdeil·os necessn.rios. de ;11:5, o: . .t ;:;~, yu r~ po~tenvrmGme llvet·em d.e 
sel-o pr:lo fundo de emancip~!ção. Exclamou 
S. Ex:.: «Gt·ave inju.;;tiça; os priweil·os :,ão obri
gados <.L lr-a .alha.t+ ainda P"!' ir·~" an!liJS, os 
o••tt·os aicançam sua liLerdad•:J sem onus, sem 
condição ::t.l~unw .. » St·. pt·e;;idente, não ú pe11ue
nc o nt~rncro de e•cravos sexagen:.~.l'ios. c1uc1 na. 

Finalrnen te a todas as cont1·ihuit~ões dire
ctas, ou indiredas q•Jc c lmpoern ::,. · r•'nd<:. do 
E.-tado~ ang;n''ntav:~ a t;.:x::-1 addicioi!al de 
ô 0/o, cexceptuacLs os impostos de exput·
tação. 

O projecto de 12 dP- MHio apr.na~=; pede a ta~a Ol·.easião da pronmlgnç-ão da lei ad!JUil'il'iio :... 
de 5 °/0 adJici!ma·)s aos imp •• stos g ·'n·.,os, e:~c ·~- li!.)c!:·dade: ,;i fie~tru Sttjeitos a tl'<:dJl;lh:tl' por 

' ·!H ,, t · .... p ·~,:c:t . '· · :; •• 1 ~ ~ < s :1. ·c~-sr:-n.lorc.~, el!l comoen-

O projeeto d0. ·!5 de J~lho ·_m~nda\·a p"lrt,.n-1 s~ção ;e ·e~eru a!imo:~,t-aç~?·~r:oupa e_ tt::Lt.~:r!l~nto 
cer :10 fundo de "ma.nclp:::.çao o nroduclo cte ilur.1:he o resto do s .. ;<. ,_tda. encohti .· l·LO pro-. .. .. .... · , . ,, . ·- ,,. . . , . a • 

qtte não tiv:~r(;Hll alt :ngiclo a es'S::t. idad'·. e f,,_ 

de 12 de J\t:io. 

Pnlo projGcto de 1:2 de M:aio a escravidão 
estará extincta, o mai,:; tardar. em 10 amws. ao 
pa,:;so que pelo de 15 d~ .Julho iria muito a.lém ; 
e a razão ó a !'l·:guinte : 

Só com factores pecuniarios nenhum dos 
dous p1·ojectos re:·;oJvct•h f) problema sem enur
me sacrificio para o Estado. 

•: :; l . ç_~;i 

gradnrtl do v:1l01· primitivo do esct·avo. Ora. é 
e~t~ a b:<se do systerna do projecto de 12 d•J 

E' verdarle que a illustl·ada commis.-ão, que 
dt~U parecer sobt·c o de 15 d ~ .Julho, of
fereceu uma emenda que continha es:;a id/~a. 
pot•étH com a di!f~rcnça radical de niio ser a 
dcdu~ção feita. sob:·e o ''alor primitiYo. 

O pt•oj(;ldO d(~ l:S de .Julho, "enhOI'C:;, libertwu 
os sexa;.:-0narios sem ind~mnizR· .. ~Jo ~ tnil." niio 
cuidava da sr.wt· ~ cielles. diS[•Unha apenas que 
cnmpetia ao juiz dr~ orphãos proY01' :·t alimen
tação e traramonlo dos nnfet•mos t)U in.va
lidos, correndo a ;:; de:'}:l '.\zas por conta do 
Estado. 

r~m sendo gr .d t.u:.lrneate lilw;-taclos tdo fundo 
do e:JJàn(:ipa•;ào. n:io g-osat·ào dos nH.;s:nus ben~~-
ttci:.~s, s;:rào obrigallos a pt·ocui·ar m·::ius ch.: 
\;i ver. 

O S::. FaE;n~r-nco Bo:wEs:-D,~nois elos tre::; 
muws de ,,ervi1;o, o-; c:x:-~enh .:t·e.::;" ainda fic:J.m 
c.brig:u]o;; a susvmtn.l-os '1 

O Sa. ltm~Foxso DE ARAU.JO :-Som r!uvida, 
;i~Ó· uu : ~ morra1a. 

' 

p1·ojrcto ~ 

O SR. lLDEFOXSO DE ArtAtr.io: - Está ! E as-. , 
[~unos. libertadas na occasião d <t pl·omulgação da 
lei, ~cndo em grau !e numet·o. não podi:1m, sem 
gravos inconv•·nientes. Si·•r a tirados s!.ruulta
neamente nas ru.:s l;arct esmolarem o pão da 
e:tl·idade. ao p ISSO 'Jll0 OS OUtros. libertatlOS 
gradual::~entc lk lo :fundo de em.an,~:pação, 
com nllis í'ac:ilidaJ.e podem adquirir rueios de 
subsistt~Ili.:Ía. 

Portanto. niio ha in,iustiç:1. na · distinl'ç:ro a 
qne allttdit.t o hom·ado deputado pelo 5° di':tri
cto de Pern:1mb1·:co. 

T~m-se di to. Sr. p res1.1en te. que o systorua, 
O projr.cto de 12 de 'fi•bio libert~ o=-: .<;ex 1g r:-- :tdopta:Jo peio :wnra io pr."sidente do conselho, 

narios impondo-lhes a obl'ização d·~ tE·akiLlfit' f ~ r-!e erzütti:· tilnlos da. divida publica de ::> o •• 
por tres annos ; ma~ em comp:nsaç:1o olH·ig , ara r bert:~ .. os esc:· avos das fr1.z,;nd:\;: )O r me-

1 " ::~. - :;, t:vle do :0:eu valor é inutil, quer p:1ra libert~tr, 
til-os e tratai-os nas enfermidades. 1 cr1er para a:ndl iar ll Ííltrodnção de co onos no 

Sempre que o libet·to fôr jnlgado incapaz t!e p:tit.. Sr. presidente, oú os fszendeil'os :v~ 1lit. :1tn 
obter os meios dr~ Sl:bsist'Jncia r• pt·eferir conti- on dr~i:~am de aceitar os titulos. Si n:1o :1ceitam, 
nua.1· em Cit!"a d• l :O:nn ex-senhor. PSt.fl tem n:.1o h:t in·~onvr.·Ilienre~ porqne o t:rO\'CT':10 não 
obrigação de r r•cebel-o e alimentai-o. O uro- os .nnittirá. e o qu·l tinha de s •r des
jecto d .. 15 d0 .Julho não impunha e,..sa o! J l 'ig:~- pon(I:do par:t o set·viço destes titnlPs ~crá 
1;ito. libet·tava os sexag .. n:•rio-;. u tira.\a-o-: na. :t.p!•licado p r ;,, refo:·çat· o funJo de Ctllanc i
ruas o etH~ hia a" e~tradas dn t!l"n:lig-os. Dis· pnç:io; c. po1· conseq•ICil ''Ía, ganha t~ C!llan
pu~ha. ó vercl,dc: Cf 'ie J..•~.iu!:- ele _orph~eos com-~ c:.paç:b. Si, poré~, ~Ol':-m os. ti ::nlo.:;; :::cei.tos 
pet1:~ p :-over :l. al1mentaçao aos mvahdos por pergunto IHI, qual e o mconvem1mte que l!oJe 
conta do Estado. provir dahi ·~ 

V. III.-16 . , 
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Póde acontecer que o;; c-x:-escra>os não "c 
consen•eru nas fazendas. abandonem o tral.J:.llho, 
qu·},. pot· conseguiiÍte, Ó,; f:lzendeir0s n:1o con
sigam transformai-o;; eru colo nus. 

Pois bem, aiii.da. n(~st:: hypothese. g-anha a 

mero de escravos ; g:mh2. o Estado, que 
libertação delle' por mct~~de do \'~dor. 

;:>.-

organizaç<10 do trabalho. 

v Srr. Itn~Fo:-;so .·DE AIU.t:.To :-Senhures. o 
projecto dG15 de JLilh;~ oceupav:l.-S' de CXlin
guit· o elemento cscra v o uo paiz. 

O de 12 de Maio cog-ita d:t extinc.ç:i.o do 
mesmo ;-~lemPnto, mas não ::e descuida. de oi·ga
nizar o trabalho agrícola. 

tiça. 

It. LDEFO:\SO n:: "~RAt:'.l~):- S hH~t· .OS, 

segundo o sy:<tema do t•rojecto. talvez Si:Jj·:ul O·• 
melhores colonos. sobrettdo n ~~~ p:.'nYin .. ~ias do 

~eira. 

Depen :e do mo.:o po1· qne ns pi' :):·;·>t::rio~ 
tt•at:\r•·I!l os :-:"tts lr:J.iJ:dlw.<ior.•:;. l·:· t•l'<·c :;o <~Ue 
ha.ia t::or.lific:lçio nas :·d, <;:-•r.s ,[o~ );:bv;· p:,tia 
o t•s :;:·;;~.\·o: de:::de t!UG isto :-:e J.c:·. eLes ::;,:jcit:a·-
8~-h:lo ::o tl'<l.U:tlho e viYt'l"i'i'' í'·•lize~. 

Tornando :i emis:::ão dos titul·s rJ ,, 5 f,, qn1~ o 
nobre P• csidcnt" do cv:lselhl> 1a·ereadn faze1· 

.. uam liu.·rt:u· os osc:·:J.vos d :s fa1. •wL· · (} ~ ·,:-:·-
det·:tníll1 •jlle O rr:~g:\tO dei!S3S tit:.llns SÓ deverá 
cor:l('\:lr dcpo:s do •'::<:.tinct:1. <\ e:,;c!·:nidão. P qlle 
is:o s"! :-ra.li~e no pr~L:o <C lO anno•, tOlllO :1. li-

tre: 

Í. " Que, em Y"'Z de S(~ res!,!'ntarem os titulos de 
:'i "fq, :o.ejam t·es_;,pü ad?.s as ... a polices de 6 °/o. 
eq ui pat·a ndo~:<e para. os de\'i ,os fins tac:s litulus 
:Los ;1ri \'ile~·io:; das dita; apolices. 

2." Q•l~ par:t ta l fim a c:11i:-:são tot:tl dos ti
tul•)s t:le 5 "/, sl.!,; :l limirad:1 ::L -LUUO:OUII$ 
pot· anno. 

:1. 0 Que os s:ddos ent1·e :1. reJ:ch d: : taxa acHi
cional o , s juros da .. tuissão filJliCm t!lll dcpo
:-ito no Theso~u·o~ n.llt<.: cndo o juro ~nnual 
tl·J 4 ''i o. 

Enti·arei a~o:·a. na del!lOnstt·acãu da lx1se do 
meu c;tlculo.~ · 

Orço a I'3U(L da tn.x:~. addicion:Ü 0m 4.000:000$ 
por ::tnno, que :! 1·\'t:r:i. ser as,-im dividida: 
Par?. a lfot•i•i :ts n. rtinhc!ro . .. . 
Pat·;, alf ·:·ria;; dos escravos da 

laYoura .. . .. ...... ..... . . 
Para am:iliar a colonis :lç~b .. 

1 . 3:;3: ;);i :·~>·:1:·;: i 
l. ::.: .:3: 3:H<J3:3 
-------

Di gamos, pa1·a simplifica r o calculo, l.3t;0 :OC!O$ 
para cad~ serviço; e teremos 2.üUU:UUU:) para 
base d;). emissão~ qae dará o seguinte resultado: 

~--·-~--~----- ·--·---·-··---- -------=-=---= 

2.GCG:O.U.) :.. ;COLI:~!OJ~ "':O:üO~l,) :!.::LU:OJO,) 

2.v 1o:t1ll·'r5 4.000:::0:':.) üii:OiK!,~ ~.O.)O: ::OOr$ 

2.ti.:u:OOJ,S I • . GOO:l)ll:::: s .. ,:::o_:~ LS;1o·ooJ; 

:! • GOO: COO .. ~ ~ • 0:1ll: O U ; l.t)J:): t)ü. :,; 1. GOO : ::On.; 

:!.tiOJ:úllO.;, I ~.::OO:O:.tl,; I.::OLt :OOf\5 1.-'.(l,l;OOO:) 

2.GúJ:Ullll.; ,l.üJ:i:lltJfl,:) i.Wcl:UOl,) 1.2ll~l :llll.'~ 

S:dJo; ,:.:1110 adnt:l. •. •• • • • . . •• • . • • :!.~.illtO:U 0,) 

.lUi'll:-i -=~J:::}'u:-lo~ l"l!t lll an~o(:s ;_~!a ~ .. t . :L~1tiU:1. · l)d:\ 

A prt:fdrir-:;:, o re :g-:llc du. r'!Uis::;ãu do qu.e s~ 
lr:tt:::, le:ubr .. ' t:u::uew '! tl\1 !'elo lll '~.~mo syst·'ma, 
isto!..-. l'Oiltinnuudo ll•J Tlwsom·o,a. j.tr ;) de 4 oj,., 
a refcri(ht. qu:.utia d0 1~ . ~l(i ' !:i!UO$. no fim 

. ~ t 

pun o resg;lte total da 

qe aind:t. ha l!\l'a o The-
svuro a vantagem de dispot• de fundos, 
peL s quaes só pt\gari juros de 4 °/0 , capi!a
lis:tdos, não p0r seuestre, e si::t annual
mente. 

~r. presidm!te, ó justo rp1e antes de terminar 
re·' OI'de à Ca:uara uma uotavcl coincidencia . 
O nobre presidente do eonselho disst~ um dia, 
em doctunento r1ue cort·e impres;;o, quo este 
pai;~ n:io podia ser grande. sem que se rcali
S<l~sem dUtlS importantes rc:forraas, :1 do voto e 
a do ti·:tbalho. S. Ex. tere a. daria de fazer 
a p1·imeira dell:ts: foi S. Ex·. tiuem fez do 
\'Oto de :::eu .~ cont.:idadf(os uma rPaliJad~': c à 
S. Ex. tlne cabt:l a gloria•!o tct·creatio no Brazil 
: ~ ye:·,Jade das un1a~. Poucos annos silo passados, 
:;euho1·:s, !J o vencran·.lo :-:r. pt:?"id•-ute ?o _c~~-
tração do p:üz para ro,;ulver a segunda. qncst:To. 

O n.-,bre p1·csi(hut•: do coH~elho tem encon
tra-to diíliculcbdcs nn. sm~ jorna.d~, omiJai'<'IÇOS 
no seu eaminho, c é natural q uc no\·os o!.Jsta
culoH ainda se lC\':Lntcm. :M:ls niio des:tnimo, 
te11ha fé, pt·o,iga fit·mc e resoluto: si ó ditncil a 
taret':L que ;t S. Ex. coube, ta.mbem. em com
p ·nsa<:.[~ , , ::inda a nin!,!·uem foi. dado tom::r c :nta 
d ll go\'Crno, de•pei'l:1ndo tantas sympath1as na 
opini:'io, c accordando tanta-:: esp'.:rauças no co
I'açüo ele SUU patria. (.Jluito bem ; ?nUÍt(l l.Jem. 
O orado1· d COíill'rimentado .) 
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O S-.:- . .. J"o!l.C.!.ui:n :"<;al.:mico (signae.s I Inglaterra o Í !?., o~ abolicionisbs inglezes prc
de. allençiJ-r,):- ?vleus ~enhorrcs. não il s·~m al- tcs t:tr;im, como cu. 
gum c~nstJ·:n:;i.mento q?o <'?-volto a occupa; a 0 Sa. AFFoxsc Cx:r:si Juxror:.: _E então de 
atte11çao :Ja C;:~.ma.ra, dts_·~u t.md.o pel:-t t~1'cei;a que sct·verri as c 1nquistas da razão e do dirGitó~! 
vez o pro.Jed·J do elernento =-en·•l. qu·1ndo vo,j•), , . . 
o tjU'~ é mais tris te do quo a pouca attençfi:o r1uo Oumo Sr:.. DEPUTAno:-Os Fr:tncezes 2-boh-:-. . . . 

. I ' ( I I • 

pequeno, quasi insignificante echo. quo ellas 
de>:pertam nos cor.tções liberaes Jestn. Cn.mara. 

],7ão o JOiadas. 
·am em Isto e ouVIn-s ~! ; c aqui se ha de tam
bem ouvir. 

O Sn. . .ToAQUnr NAno co: -Senhot·cs, a Camarn. 
do;; Srs. D':\pu1 ·1dos vot'lU uma tahelln. que marc3. 
par~\ o.:: eo;cr· . vos de 20, d~ 30, de -10 annos, 
p:-eçns elwaàos e que infelizmP.nte em muitas 
provincias siio superiore:; ao dobro das preços_ 
cor:·entes (apoia,!.o:;), de maneira que. si està 
lei tives~e sido votada ba dou;;; ann')s, a eman-
ei :l ~!io não se teria f.. it n · · 

Mai': niog-uem tem tanto quanto cu, ou, pelo 
meno;;, ningur~m tem mai;;: do que eu, o senti
mento do pouco que 'al-1 a. r:'prescntàção na
cional (reclamu.çüesj: e,~i ainJ·.t hoje in,.:isto em 
fazer ponderações sobr · e;;;ta ma.tcria ao hon
rado Sr. pr·esidente do conselho q::e, nas cir
cumstu.ucias actun.cs dispõe abscbtarucilte da 
sorte dos escravos e da sort'J. dos contribuintes. 
é t)orque entendo que nesta questão d:.~ emun
cipa~·ão o meu dever é clamar até n.o fim Ol' -

que, apezar de tuJo, ella é a. causa do direito c feit·> no Amaz:mas. não se teria 
muitas vezes na histeria. o imprevisto app :~rece Grande do Sul. · 
como alliado da ultim:~. hora do direito ven-

ni(esta!:ües e applausos d cls galtJ;·ias). em qne mas, fosse de quem fosse, eu teria a mesmn. 
\ . E s · 1 t f 1 d · isenção para. qua.lific:::.l-a no.;;te momento corno ·• :;x:., r. pre~H en o, e1. o p:\pe ;;: pregoeiro 
mar.r.équino ... (Rwno,·.) a qu<'l.lifico. 

O S:r:.. Z,\:IL\:- Si esta Camat·a 0 um mer· O Sn .. FE~rc : o nos SA~Tos: :-A tabella. d~ 
cado. V. Ex. não deve fazet· parte dell;1.. Sr. _con~ell~e11·o Dantas c copl<.:. ex.act:.t. d:~. lt.!I 

" p , . Ü•} \ ' Cnt!ZU:}l:l.. 
O ~:r:.. RE~ID'.':XTE recb m;~. Ol'aem, e conndJ. , ., , , . . . r . • 1 ., . • 

o ora olor n. rcttr~1.r as e:s:p:·cs~õcs. I J ~r •... kL\QCDl ~hnuco . - . Ç<~:mu.:a votot:~ 
~ l~ _ • di.'.:'o ·~n, os pontos a que o abohctomsmo :mns 

O SL1 .. ToA~t;DI No~.Buco::- J.:.U nao. posso t·etl- I obi c'ctava; \'Oton a. tabella, volOtt os im los tos, 
• • 1 .. .. ' <;;!'" ' -

.. ; c 10J) se nos \'CIO pt•opor nma eg::-a açao de 
... ~ C~tlll ~~ra '.'otou uma .hl.u~lla. (JU!'a ól. morca- I V•~lot· ::<Olm; ,. ,,L1. mésma t:.tbella, a !!u:ü tem por 

ciot•Ja-uon:e:u.SQguudo as tdaaes; !et. cr;mp<II'-'CC<' 1 fim flWf)!'ec .. 1• :~:lHla mais n. es_cra\•i,lã.o, porqu_e 
uestc recmto ma.i::; de ltlll mjlhào de ct·e:üur·a,.; 
ltlmanas e pz·o ··lamou que as !ü 2:) an ;!OS va- definitivamente occup:~do no projectô primitivo 
let·i:tm~JüO . ...:,u.sd(!~10,600<.eassiml:10t·dianL·, 1· 1 1 · 1 11 · ·' - (o 10nr:H o ; •t':!Sl :ent; c o conse 10. 
e cn :t!Tirmo nuc isto ci faze:· do ••:u·lanwnto uru o q:te ha. de mais curioso e caracteri,;tico 
vcJ·dadeir·o n1"t·.::aclo de t_·~~r~t\·os 'o~dc :-.:e iix~m 110 sle n;·ojecto é (1ue ello ainda niio foi apre
os pr~o.:;os c,m·eutes do ata .. (A.[n:wdo:; c ·,'t!C ' I(-

1 

seutado :'t Can,:u·a. uãc: direi tal qual ha. de ser 
"ulçue.-: .) lei tlo Estado. por· 1ue a. lei h a de ser como 

Sin·o-mc fh um:L im:1.gcrn qun I"JXp:-imo os qnizerom os chefes cons rvac10I'0s do Sezl:l
sentimen tos de llillilos r~ que cst:i om to ·Jo;; os 1 do. alli 1dos do nobre p:·c·sichnt'· do conselho. 
cot-:tc;u ~~s :~bolicionistas. o a cuja m··t·cê cllü sn acha. mas como ha de 

() c- T · 'I ' · , se:- atu·escnlado em terceir~ discus::;ão neste ;::.n.. · Osr: •' ,\RL\XXO:- :.pOl:\".1). 
recinto. 

(I SI~ . .ToAQUDI i\.\Hticu:-\'~:ndo I) r:\1'1::111()1llO 

:1.0 (1ual om nossa it:lag-maçiio li.~:iato;; :L id,in 
tl:L sob01·anin ll 'lcional, votando p:-uc;{l,.; fixos. 
icuutllt:weis o c:s:t·e:;sivo,;; pa.t·a a ll!t'l' r:' a ·lr.·ria 
chamad:~ hom:'m. c pelot· aincb. cha:nach . :1. ' . . . . ,. 
prcscntadio nadonal s·~ tin htL con \'Cl'tido em 
um vasto tnCt\::~do d t) l!Scr:n-os. 

O Sn. Lot~n l~XÇc) DI~ 1\ LBUQUF.UQFV. : - F' oi o 
CJll"' í'e;: n. ln .!rht.et·z·rt. 

OtnRo Sn. D;-:PUT.\.DO: -B o q:1c i'cz t · t11u : ~ m 
a 11'ra .11.:-a. 

(J ::\i: . . lo.\QL;DI N.\HUt.~o: - .\ F,·;.JI~,C" i. u(io o 
i"<;)i: ' •• 

\'uzJ~s:-Fe;. ! Fez! 
O SR •• JoAQUIM N',\ HUCO: - ..• o í1 •l~U\<IH a 

Súmcnl.c q:1::tndo a t..:L'c':!ir:J. discus::;~o for :tn
ntt:tl.~i:.~. l:L é rJIIC uós tr~ r,.)mos uma idên deste 

'pt·ojceto rw se11 conjunr~ to, porqnc. a.:-tigo por 
aJ'tigo, ell ~ vai :'of\':·cndo alrct':'l.çõcs, emendas 
,1uc itnpol·t:lm utun. muthnça. t·adical. 

E' a~sil•J qtF~ hoje s·~ nos apresenta uma 
cnvn,ia. ' ill•:l r'• :linda m::is um tri tuupho, o 
t1·iumpho sem .-·orupensação, do honrado d-':\pn
tad(l t.H•r S. !J;tUlo. o Sr . ..:\utonio P 1·a.!o, que 
;1a rcc· · ~-~;· o chcfo do p:n·Lido cous•)rrarlo-: n r.:-; tn 
tHO m c. n to . 

o :..;n . . l o:-:J~ ~Luu.·.:-::-.:o :-E' u chr:fe das for
t; •:'> alliada~. ( /,'is•J L: (;ut,·u,, HJHli'les .) 

ú S ;~. PnJ~~Htl·::sn..: :-Atteru;ão t 
OS:; .. Jo.\ ~~um :\' .\BüCO :-S~nhores. antes de 

e ntinnar n·t orrlern do men àiscnr.;;o, d·~ro J'efe· 
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rir-me a algnmas observações, q no o homarlo 
dopntado pl'la Bahi::, quo fallou anteR de 
mim, t'e~ sobre os dons prnjedo~ cornpard.dos. 

Coil1o ou disse já uma vez, não se irnt:J, cb 
comparar o projodo Saraiva com o pl'O,jocto 
Dantas ; trat:i-SO de ~ompEu'ar o animo dn 
senado1· Saraiva com o do senadot• Dantas, 
os planos de um o dr; outro , 'luem com
batia de ca '" lado e a differr,nç:c :mb:·Gt•:do 
dos tempos em que fora:n apl'"Bentado:c; os clnus 
projecto'<. Eu estou ceri·o de quo o s•:rwdor 
Dan:as, quando iniciou esta pohtic.a rec-oluta 
do abolicionismo no governo, não c.alculou qu ·, 
eni virtuJe me:; mo da >:u:t inicia ti v a, dontro do 
pouco tempo a sua obra SPria ,ão anachroniea, 
que os srus melhores auxiliares jà não a po
de:-iam aceitar como a consubstanciação do seu 
p3nsamento. ( ;ipoiados dos devutudos a';ot;:
cionistns. ) 

Pol' con~eqnoncia a'1uelles que, prtra justi
fica!' a sua attitud.'' actual, compat·a.m o projccto 
Da;llas com o projodo Sa:·aiva, estão compa
rando um projecto vivo com nm projActo morto, 
um ])J'Oject•' no qnal ost:i encarnach tod:1 a 
força da escravidão, com outro do qual s0 tinha 
retirado o espírito abolicionista qn0 o levantara 
pa!'a encetar o comb::te. 

n :'\1:. FEJLlCIO DOS SANTOS:- Esta declal'açã.o 
é mniro houros"; muito bl•rn. Faziam'" mesma 
opposição ao g;;binete Dantas. 

O SR. JoAQUUI:NABuco:-Mas,Senhores, o quo 
é que a Camara dos Srs. Deputados quer apre
sentar ao paiz, segundo nus acHba do dizet· o 
honrado deputado pela Ba.hia, como solução 
dBfinitiva da gl'ande questão servil ~ Que pro
jectp é este, que se nos vem dize!' que ó a ul
tima palavra do legislador e <jUO drwe tranquil
lisat· essa lavoura, para a qual 0 reclamado, 
porque o St·. presidente do conselho disse 
bem no outt'O dia, na sua linguagem oxpressi.va, 
que este prujecto tinha alg·uma causa mais por 
fim do que libertar neyros, quo tinha por fim 
tranquillisar :1 classe prodLlCtora. 

O Su. P.a.DUA FLEURY:-E amp·trar a riqueza 
publica. 

O Sn. AFFONSO CmLso Ju:;ron:- Augmentan
do os oncat·gos do Th· sonro. 

O Sn.. JoAQurM NABUco:-E' um projecto, 
cujos unicos far·.tores do abolição, são os impos
tos quo se pedem o que, hei <lo mostrar, n:l.o 
hão de dar o rrsultarlo previsto por S. Ex., d•J 
maneira q"e si por ac:aso S. EL pudllsse con
tinuat· à frento elas no"sas fin:mças por 7 ou 8 
anuas, vet·-se-ia na impossibilidade de conse
g·uil' rlo p 1rhmonto o voto destes mesmos im
pnstos addicionaes para o fim especial a que se 
drstinam; ,\ um projectoquo trJm como unicos 
faetor .,, estes impostos inexeCjuiv,·is, irnpo>tos 
de s:v1ue, mais ele quo i:nrostm de guerrn, 
porcrto <eu n:"ic• pn·~so pcmsa:· que ,·stej>l no ani
IDO ·!O ;::overno declarar que :1. celebt·e rnc,dida 
da cleg-r:ulit<,:.ão elo valm·. a CJ tul nos apresentou 
como devendo cht· a osc:·avidão como oxtincta 
no fim de H annos, repi'e;enta a rllll'ação 
p1·ovavel da esct· :vidão no Brazil. 

. O Sn.. AnAUJo Gt'ms JUNIOH:-Ejá ó nwito. 

O ::;n .. JoAQUDT R,Buco: -E ahi eu elevo dizer 
quo ha uma ,~'!'ande dilfel•enç:1 entre um pt·o
jcJcto cou10 do honrado Sr. F e li cio dos Santos 
aceito pelo governn, e um proj0cto como o elo 
honrado St·. Christiano Ottoni. Si o governo 
libe!'t·o.sse todos os annns 2, 3 011 4 "/o ela. po
pulaçüo escrava ; si obrit~·asse, como queria o 
Sr. cwnador Ottoni, os senhores a alforrim· an
nualmentcl um 5', um (jo ott um 7' cLt sua es
cravatura, nós teríamos todos os annos uma 
diminuição na. cifra dos escr,vos ; mas um 
pwjeclo de simples rlepc·eciação nominal, como 
o do honrado Sr. cloputado pot· Minas, não tntz 
a <JxLincção ela escravidão ~nnão no fim dos 14 
aunos. qu<J pt·opõe o pl'ojecto em discussão. 

Est1mos ass1m fazendo uma lei de errnn
cipa.ção não para hoje, rn3s para o anuo de 
HJOO, q ue n::o pl'ecisa de nossa intervBnção e 
elo nusso auxilio ! (Apoíadus c applattsos rias 
ga!e>ias.) 

O Si{. PRESIDE:>Hm (com (orça): -Attenção ! 
Poço ao nobrB deputado quo 'luoira interrompe!' 
o seLl discm·so pot· alguns momentos. VoLI 
mandar ler os artigos do regimento. 

O S:z. Jos1J MARIANNO: -As galel'ias já os 
sabem te cór (H n outros apartes.) 

O Slc. ZAThiA:- E' pt·eciso quo isto seja a 
Camara do·; Deputados. 

O SR. FREDERICO BonGr:s: - As galerias 
n:1o estão portul'bando a ordem. (H a Otttros 
apartes.) 

O "n. PRESIDJc:'ln::-Attenção! A ordem foi 
p•rttHbP.d" e eu tenho de mantel-a.. Vou man
dar let· os arts. 218 e 219 do regimento. 

O S!t. i'' 8ECHETAlUO faz a leitura dos re
fC'ridos artigos. 

O SR. PrtESlDENTE: -l~spl.lro ago m que os 
Srs. espectadores observarão as disposições do 
rl'gimrnto qu0 acabam clrJ ser lichs. 

O nobre deputado pó de continuar. 

O St:. JoAQUJ;;I NABUCO:- Senhores, a Ca
mat·a elos Srs. Deputados votou ante-hontem 
nada :uenos d:: 5 "/o d·~ in::po.-;tos addiciunaes 
~obre a totalidade da. nossa taxação, excluindo 
desses impostos, talvG~ sómontr pol' coherencia 
com o pensamento do holl!'ado deputado que é 
hoje o Sr. ministm rh1 .. iu~tiça, O< impostos do 
exporta•:;ão; porque esses impostos pl'esume-so 
quG silo pagos pela elass•> r•gric.o],, proprie
ta:·ia <],, '1scravos, ~~ eea. preciso que e!la fosse 
W<peci:dmento ex~luida de concorrGr desta 
fcinna para a amortização do sou proprio ca
l,it:ll. 
· Excepto e'se favor especial f0ito aos senho
res ele Pscravos. , . 

O S;:, LormENÇO Dll ALBUQUERQUE:- Favor 
que o outro pl'ojedo tatu bem üzía. 

O 8;:. BE~:,~,1RA CAv.\LCANTI:-Niro e.si:l em 
discu,süo o outro projecto. 

(T;·,;c,nn-se m?,(itos e repetidos apw·tes e o 
Si·. presidente 1·eclama attençü:o ) 

O SR. ,JoAQUIM NABUco:- Excepto esse fa
vor, a Camara dos Srs Deputados votou a ag
gravaç:1o do 5 °/o solJee a totalidade dos nossos 
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impo:>tos; ~(causa estranha!) votou p"la pri
metrG. vez o ;.>riucipio de (lU~ v g•we~·no põ•ie 
por dcc1·r::to dechrar quaes são Oí! irnpusto:sqnP
não adulittem sobrecar~a, como si es-a não 
fosse a principal attribuiçãt> do p::..rl .. wento. 

. O SR. JoAQODI K-tn1Jcn:- Mas~ Srs., quando 
e l.iue a Ca.wa.ra. Vüt.a est~s impostos de 5 'io, 

·que têm por fil,D, como me di.;;s~ hoje o nobre 
<ieput<A.do pela dahi:~. i1abilitar a nossa la.voura 

armn. de favores e de pers,~guiçào. Eu qum·o 
Yar si o imuosto não recae soLre o lüo 
Grande do Sul. 

O Sn.. FJ~LIClO D0:5 SA:::-;Tos:- Deve ser 
bento. 

O Sn.. .Jos.i MARIA~:'\ o.- Isto é o que eu 
queria ver cbro na lei. Si o Rio Grande do 
Sul é isento l::.wbem, deviam ser o Ama
zonas r: o Ct~a.l'ú (A!JOiauo:j. . 

O Sa JoAQUDI N.Anuco:~X Camai."a votou 
o imposto dr~ 5 °fv sobre a totalid:l.d() dos no..;-

: sos -im )Osto~ concedendo ·ela rimeira ve 
a. Ulll governo que · hoje à libet·al, e u.tue.nhà 
pôde ser conservador, a. um gove-rno que 
h0je se diz abolici.ouist~\ o :~manhã pôde cha-

~ a, -za.,~ao pura, por 
mei.o de um decreto, dí,.;pensat· eru im pos
tos, COliJO cnt, ~ndes;;e nt~- suá :i.lta fantasia 

todos os inLel'essados, d1zi:1 eu, ·c"mo si o 
fim principal pat·a que o p!~rbuento existe 
não fosse dtt·ect<Lm.cnte z~>lat· ató ao ultimo 
vintem o dinheiro rlo cont.:·ibuiute, e como si 
a nação não tivese'' dcle.g-a.do a nós o uãu ao go
vr~rno, ;, uó::~ cow ·· exclusiio e~pt·es•a e cons
titucional d\J gov-erno. o d1r~ito d•.! dispor da. 
sua fo:·Luna. (.:lpoiaclos). 

O nobre deputa•lo por .Minas acaba de 
dizer ·, e ~· t ;. • .,;;- -

~\ e-sclu.ü· o Ri,, Grand<: do Sul. .. PJJOiado.•). 
Serà possi vel ~ 
O Stt. FI!:I.:cw no;) Sunos · 

, ·seg-undo a ta.riü e:spccia!. 

VozE::;:-Oh! oh ! 

O S.r. C.t:-;DJDú lJ.I!: O Ll n:m.\: -Não tc:u c~1Jli-
C<t~ão. · 

O SR. JoAQIJDI N.\J:uco:-0 nobre doruta.do 
acaba de dizer t{ uo e~t:L lei uão tem applicaç:ào 
ao Rio <7rnnde do Sul. :Si esse ÍOl o fim do :~t'
tigo, o comb~ü~- qu'! se dizia. estn.r senJo rrtwado 
uo se o de g:d;ineto !Jelo nollr•\ uüni.stro da. 
g·t:crt·u •' IJ1 ~r~;;r·c i o, de-· modo en• ·obel"to, foi um;L 
•ier.ori ~>.. cl.. nd<.>i3til1~\. <. .'\ji , iu,:{ o) ;\). 

o Sit. c_\.)LHl.GO ( •• /Jni.: /;'0 t!.c !JHr~i·trr) :-Nfto 
houve trAnS<Lt' .;:i.o :d;,;ntn:l. 

O St~. AFFO:\liú Cl!;L:-;o .lt:.:-.Jol: : -Nilo ú'' lú 
feita a loi ~~ j!i a Íllt " I'!J • • ,. 
intere~ses. (.:lpoiarlus). 

O SR. Jo,\Q.U .:-.t N.\dt.:co:-Eu acho •tue o 
Rio Grande' tio Sul d·~vh s'1.r ~~~cL:idu Ja ncção 
desta lei, :·sshu c,.m.. o Cmwá c o :\UJ · zon:ts, 
~u~si:n COLl'lt• Lod;,s as provincias erua11cipadé.ls c 
por ewaucipar. (.4pui~clos). 

(T1·ocam-se muitos ap(trte~) . 

O SR. PAULA PRmo:-Qu~mdo fornos dâra
mar o nosso "anguo no Rio da Pz·u ta nüo foi 
pura benefici<lr as provincías do Sul, mas para 
defender a integridade de Imperio. 

~~ i:lotriw~~ssal· a cl'ise do trabalho1 ·· . . 
que o nobre presideuce do conselho nos pos;;a 
g.rantír ttue. d'a11ui a 6 ou 7 annos. a começar 
por <~stas Ulesma a)olices nat ,·as, c U:e S. E-s. 
(,uer Oje a.uçar e111 circulação, n divida do 
Esto.llo n:io s•! a.chat'á. em uma sé.rie crise, que 
tornará. necessa.!·io um e,;forço beroico do pa- . 
tritit ;so.lo ll<iCÍonal par:~ ajudar o ministro ria 
faze.a. ''"a debellal-<~. sem quebra do credito do 
l~stC~.du~ 

O SR. B.e:z:s:arü. CAYALCA:'\TI:- E essa ha. de 
vil' para os cummiss::~.rios. bancos e capitalistas, 
que "ão o~ unic:oa pt·ivilegiadus neste paiz. 

toria~ fecbr :1 epocha. dos defccit-:; ,que desacre
d:t;;.m c reduzem a nos~a moeáa a este estadover
tLdoirawcnte dPgrad:mtc t~ru 'lue se :lcha o Crt•

dilo p.uLlico-de UUl dP.sconto de quasi •10 °{u 
IJll:lndo o goveruo está dr~frauda.ndo os s~~us cre
do:·es ., os empregado::. publicas em qu::si 40 °{o 
to to• os dias: l'erg11nto •Hl, :-:ã.o possivcis esses 
illlposto ; do 5 °/0 addicionaes? 

~rs., uma n~•ç::io. cujo curso forçado es
ti dep1·ecindo de :!. u[0 , o uma naç<1o que deve 
peu~:l.r em b!vantn.t• o s ·u ct·edito: uma na~ão. 
1.: ujo curso forçado P!it/t dept·eciado d~ 5 °/0, ó 
uma Jl:il~:1o c~jo credit:o esLú muito lJaixo; u1n.s 
1:m:t n:\çrio. cujo cu1·so forç-ac!o e~t:'t deprecbclo 
de l[Uasi -li.l 0/~ . sem que todos o• dias o mi
ui,.tro da fazenda ~e levante n ·aquell~-.s cadeir·as 

· i ~~ 10 ra o •:o a o es a •'m ··nse 
o que a b·,nra publica cort•e perigo. por não po
det"HHiS sa.tisfaz···t' aos n• .s ... os credo~es senão 
cnru a .LP.pt·eciaç;:io de :lo 0/o do valor de seus 
creditos. 6 uma naçfio cujas finança", par:.~. 
.-Jiz~·r o menos, sãu muito mal admin stra.d a.~. 
E ' om taes condições, com o cambio que nós 
tento.;; . corn o de fie t, que se nos a?r~senta, qur:J 
o uobre tll'esiJente do coni;elhl• entende que 
nós podemos tLtra.vc:ssar a crise do trabalho pro
longando-a, não entrand•.) nesta tempestado 
crJm <La nossas vello.s colhidas, de maneira a 
atra.vess<tl·a o mais depressa possivel, mas, ~ua-
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gment~nd? a~ dffiicul:13.des c g-.tst:>.I!do por 1!ar-[ as Dbr:'\s fossem. p~raliza:la~, ou p:1ra iniciar 
t:cllas ms1gmficantcs o~ rccnr.sos. tluc serw.in lm ·lho:amentc,; wdt~pens:we.ts. 
n<Wt~ssal'ios para. cin ho:.-~t .:ada ,~ ;:;olemne, faz•:r ~;:o putt:ndo 1·c ~ uúr na divida. nã<J podendo 
ft·ente a toths as di!"lkuldadcs .:o p~üz. reduzir no m:ttcri~\l. não se atre\· ;~nào S . Ex. a 

~· Ex. prolonga!! ct·hc do tra.balho por iZ j t•eduzir nas despczas com marinha e guerr:t. · 
ou 1:'1 nnnos. e quer que entr·:-mos. ness:::. cri,;;e está. condemna<.:.o a rcdu7:~~· 1~:~s d·~,.:peza.s com .o 

._..., I 1 I ~' ' 10 "' ' • ' ,- • • 0 " • 0 ~ 1 

.... ' . . ·- ... .., ... ~ "' ~ 

credito. neste pai1. um dia · .. ia maior revolução, aquclle 
SBi como o hom·;ldo ministro da f:.tzenda eu- t;m que se q uizesse L:.nçar o fu!lccionario pu.

c:lr:\ a nossa situ;tç:io finn.ncci.ru. ; s'>i ue S. Ex. blico fól'u. do seu em t· r~'"O. 
pensa que :::cr-lhe-i posSlYe.L reduzu:· a;; nossas Hnuve um :ninist;·o. o St·. Andrade Pin.to, 
despezas; sei que S. Ex. appella para esse que procurou cor:.1 a s~i[1 cnet·gi<l, e decisiio con
programma. hi·:toricu.mente tã) dPS:1CI':~J.itado e hecid:l.s faler alguma cous'!. nessa rnateria, mas 
materialmente inexeq nível, da.~ eC:lllOlllias. nom elle mesmo t·ntaria ma ontro ensaio. 

E. impôssivel economisat·. ~ó economi;;::~. n E' i~1possivd scmelh:tnte rethlC\ÜO ew um 
paiz em qu(.l ha trad.i~ões, mas no no.:so o paiz de benevnlencia ,:oruo o nosso. em que é 
~(w~,·no :!l~e:-ila-se toàos o,.: dia:::, e o pr .• prio um crime tirar o p~o ao pai de familia. Un:::.. 
nobre pre;;idente do conseiho nos governa. c:oiu vez p~·ovido o emprego, o cmprog-:1.do ahi perma
o chapeu na mão. (lUsu.) S. Ex. não quer nece indefiuidawente. 
:fica:- no seu Ioga r, e não sabemos <1 ue Lr:1.d ições D<~sde que S. Ex. não 1:óclc reà uzir n::ts des-
1nancP.1ras vu·ao s0ntar-s•; na ca· e1ra., que pezas e ill4tl'tnt!a e guerra, nas es pezas com 
S. E::s::. tiv;?r occupado. o matel'i<tl, n:::.s desj)ezas co:n o P·~ssoal ... onde 
- ~as n:tç~õcs, em. que o governo fluctua desta é qae S . Ex. vai r,~duzir, a ponto de produzir . - . . - . . . . 

cortar ~ N:1o 
d:•spez:<s seguem 
nccessar.:.o e fa-

O Brazil caJ·cce de muito m.:.ú.r ài::pcntEo de 
capital para ter uma just:ç:~. índcp· ~ndent·~. 
para ter uma in::;tJ·ucçiio, tplf.! ~tpt'O\' ·itG a tod, s 
as class : ~. para crcar •::l·~mcuto de propric-
< • ue. 

0 SR. Y.u.u.D.-llll::S :-To:nos Z.IJUl) juizes, u 
que pait. uenhum do wtu11io t· ~ : :: . 

O S;: . JoAQUDr NAnüCO :-!'.Ls por que ter . 
rito:·io '? 

O Sn . V .~LL.\D.-\I:l·:s :-E :-ão m~l p:t!!os, pat·,:. 
pa g:'ll·os melho1· r~ ça iJcia. o que o preciso . 

O Sr. . . 1o.\Qt.:I :O.J :\.\HUCO :...:..~:· . pr·e.sidcnto, a 
verrl :de 6 que no·'S<<S d e~pezas s~:o nmito iu
sig-nific : •nt~s em re!aç:1u :~s lH: r.:: . · ssi,:ade~ t!o 
pa iz. :-:o iJr,.tudo em rd:t ~~:: o a. e<: t<' :-•.· ut im"nto, 
ftllC w.~s anima :1 todo~ .. , (;! ewuhr nas cowrui::;
t :h e <•d i:wt:·t ! ll ~> llt' :-> do - utr. ·s pa ii:e~ . · 
C~ · nlo C cincoe :Jl:J. nú; coatos rcpl'C"'~: Ii Lrr: 

p:•:·.: mim m:.is ,•inco· nt:. m :l eon :.o.; do yuc se 
pó~o po iir ao cont1·íb ;:Ínte br·: ~ zi : eit·o. 111as não 
reJ,rcsontaw • . na oo.:cala tias dcspr·zas f• li tas e 
d ~t::. l jUi~ eliu in.lisi•CnS:ti'•·is , a,: n ece~;sidades 
ac tua •. •s (h Ja.iz . 

A Camara sab:) qual tem sido o sy:::tcma pelo 
qual nos temos :-:ustentado até lwj.·. O Estadt.t 
tOLlos os :1 unos gast~' mús do l[ ue pó:le, prehen
che este v~-:io com uma <iivirl• íluctuante o 
com bilhctBs do tbo~ont·o, c L{ ·pois. dentro de 
•tm. periudo mnil:o cur:n, vai bater· ao mercado 
de Londres. 1 :ar·~ pe tir-lhc r1nc tàça boa a des
pe7.a t•ca liza•h ~· m nvS~ll 11aiz. 

O S1~. S.H: .. \.!\'A (fJ: 't: ::ide H.l c; r! o conselho): 
. ~:s:. a a-me tccn(:.a par<l. nm::: par ··.: " ( 

Ol'u.( l •n· / n :; s i.'/" ,.:1 r/e f i. Sscnt i·ill.en lo;;-Foi a. 
w.bcllu. C q uc nos c t•oon todas cs::.as diniculdn-

:"' .... . 

tabclla C. 
O ~·a. AFFO:'\so Gr.t.so .lt;xwn.: -Acaba.:1n a 

:abdh C, a ret1u· ~:io ~el'ia de 10 ou 1:2 rnil con
tos-, c o du (icit é d_.;; mui to !f~ ais. 

O Sr:. . S.\R.\! , .. \. (jn· ,•s i r{c; t lC r/ 11 co:·,sefhn): 
-;\Ias a to bclht C e ({li C tem (·rc:tdo ::t divid:~ 
ti nc tuante e todas as àc ;;pe;~,as fúra tlo orçamen
to ordiua J·io . 

O S:: .. ln.H1i ~ DI ;:.;: A nt ;co:--~i. s: E x. 0.:.:!lmi
nal• :• mat-...:lta 4uc l•.'m t ido :1 nos!'!l1. r.livid:1. pa
IJli i'3. e as n:.ssn:; cicspc;~,:IS, ba-fk vet• que o 
qne ~e (la pt·o::t·: ·s ~i\":t n cn te n:1.s no,.sas finao
•;as é o :l.llg"llleutu Ja despc;,,l, e a diiU~uui~ão da 
l' OUd:L . 

C. 1!11 os nossns ( : ri: :<tn~> n ·o& o con ~nltanr! r! -bto :t<'Olllcccu ILt. FI':t ll~a. " <~om orça mento 
qu:t1liu·' r .:,~l?r SL•bre ~ oanc;~~s. Y•~"~e-a qtt 1! c I rJspec-i•J par·;, o1J :·: >. ~ publicas: supprima-:;•.;l a 
scrup n; dli!1cll r·.eduztr fl cs;; r:Zfl S. t:-; n t• ·da ;t jLd1eL a C e e ru :3 ou ~~ unnos o nosso orça
l'ar .e. como s_: lc •· ru qual c;:.:e r c~po- : tor:- c s,:,~s • w•·n io estarú "iuilibt· r1o. 
dcspez::s ou a:Lo de ;~ css :.,ul. ou de l!i:.l tcrral. " IJ I T . - c• . 'l _, d 
~e ·' n·: ., .1 s F x ,.1.e . ll t i"I - "C l•." •) c··m .1,.11' 1 , ,· ~·n ,·rr m -s ·: rrJw, ·'e:; en.' ;·e o:' •. , ,·s . : nnra ,e 
.. . .. ~ . .. .. . • .. - ... . . - : • • .. • :""1 ' '" · c I j.~',· , t ' r~ ,: ~ ·t.t ,~ t l f 1:, i rf,.1n !e rltJ (· tr't,, e l ; O I 
UJVJda r_lr~ ·~ u ·· r·cnta w!l ·~u trt~,:; d·· IUI'Ll~ : c• u ·u:1 · ..1 - : e · - ' .t · • 

Lra-s·~ c':l.IJ 1•1u:.t t!!:!::-p (!Z::. ch UJ <l tr·:·i:tl n rll 11" '! I <I ::;1; • . ! u .\ t~ CDI NMn:co: - :\ quest.~o ,·.o cJj
n<~rla püde r·e:lu :. i.I·, pOl'!JI! '~ c)'sc wat.,·!·!al. i ::HJ ll!h c ín~ . r; u•.! l:i:dw do T h e SIJ 'J J'O. N•3Ut no Bt•.,zil 
taJ.Ubem se lt' nos ex positores elenvwtar B (le pudc m h~wr·r· cuu..:a alg uma. iJII f~ se pareça com 
fiJJanças . ou. é par:1 r;O l l ~er·,· .·r o <f ?-rJ j~i. exi :~ l~ J (' 9uilibt•io da r·c·ci3Íla eou1 a. d· :~)'e 7.: J .• ~liltjU ~tn:~ 
ou para contmuar e qn~ se pcrd~r1 a de todo,~I nos, deste f'j'élcma frun~cr. que s ·? gmmos, n ;~Q 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1611 - PÃjgina 21 de 27 

Sessúo em 24. de Julho de 1885 

adaptarmos o systema ing-lez Je í;1zer, no dia 
e111 que o ex• rcicio acaba,. fed1areru-sc todas 
as doslle%a.e c todas as co:~tas des-c exercicío, 
\'oltando tudo ao:parbracnto, p:..ra que legisle 
para o e:o:.ercicio se;;uinte. 

r 

_ :.:_:)\~oiado; esse deYe sel' o no:,so rlesidera.t2w2. 
Desde que acabarmos com a t;~.bella (!, corn as 
ostra das de fer1·o que não J'ündem, e cotn outras 

O Sn. SARHVA Qí!'e . .;idente do cn,,_wJllw):
V. Ex. não leu a argum•}ntaç5o do;; cont:·ario;:,. 
El!es Jizem 'íue poderd. ser de 4fJ.íjQQ:OOO$ s! 
V. E~. for ministro: 

espez,,s 1nutms. cntao . • x. t('ra r!:zão, o h· • • . AB : as . • :t 
systema inglez deverá servi1·-nos de modelo. a!nda não di:ssf~ em que m·~dida va.i ernittir, 

nem ai responde pelos seus su<.:cessores. Nós O Sn. JoAQUI:II NAnUC(J:-Eu voltarei a con-. votamos um cr·edito 1lli:nit,tdo. assign.o1.mos um 
s1derar a objecç2o do nobre presidente do con- checiU•J em bi'anco ao ministr·o da Faz•:nda 
se lho. 

1\Ias, dizia cu, nós f:::zcmos a nos~a dcspc7.a O Sr.. DLnsi!;:; VI.\~XA : : - Não, e.,ti Erni-
dessa fórma : gast·,mos ~·n.·um r~xercicio llJUito tado. .. 
m~ü do !JUC arrec:d:.1mos, vagamo.;;; esse c~- O SR . .To"\.QUDI NAnuco:- Sim. mas é um 
cesso de despe7.a com a divida fluctuanto. e 1 cr,H:lito que poderá subir ató 41 . .i.OOO:OOO,) 
vamos b~• ter ao mercado d0 Lon· l res pal'a. con.- \ conto o:: ••• 

• t _ u ~n n no:~!:lO cre 1 o. n20 
digo que c::tej:L ab:Jlado, mas começ, :~ inspi1·at· O Sa .. loAQUD( NAnuco:- ..• com a. cobrança 
s:r·i?s rec~ios aos intere..:s:~:!os em fundo-:; lm:t- c~nJ,~wntttb dos i::z['OStos &xtt:w:d:wn·ió-> que 
·~1lell'OS, noo:: \'ptõltn';S !JOD 1G11l 

Os c-o ( ·z · t 1· l.l) j· Y\!a!'.Sr·p.L'Gsid·nt0.<'stes.zrandssact•ificios 
r..> 

1~· ;;:,.\R.At'I_"L\ P'~,!nt~.c·l<. e <1 ·~dcon>e w :- ) q ne o hont·adu pre,idente do ~•)n;.:elho nns pede, 
r Ol' e.s.;a ques ao nao es a reso v1 ·t. . . . 1 ' s~·~s gT:t:J: !B.~ sa~rdl.cH:> que se p··dem a m::t""-:t. 

O SR. Axnru.oJ:: r:'rGuEUU .=-Por· queret·e111 t d!J!': t:ontl'ilru.int~"~. •:s~es i:npo . .,t,F. muito• dos 
resolvel-a de modo lnconvtmreute. 1 •:nae.;;; h:"io r1e f-s'•r ;mgns. se::1PHio mr'SillO a 

o S.n .. hAQUDI N.\BUCo:-:\fai-; cedo ou wai!S r dü:r~on"!t•.·r;f.Io de S. Ex .• pek -prop:·ío e.scr::V(), 
tarde nós temos q•1c b :~ter ::!. po:-ta d:tqucH0 I ?bng;.:lo <1. t~·a.!Jalh<tt' coa1 CX'·.ess' pn.r·:J J?n.ga: o 
mercadu. e, nestas c i rcum~tan t:ias. é pl't~ciso l nupo~tc '! u t:1 l'e<~~he ~o:!~·-·. o ~e a f'l'Op;·let'~~- ,o, 
<i ue en diga, . ha dive;·sas ea,:s~ts q u;~ atfectau1 1 tulhs ~8~S , ~~:-:\nde~ ~:~{·.rl~!ClO~ Ir:ti> ~xtmguu: :~ 
a imaº·in·· ('ãQ ão lr·'ti·Tl,. ~drr bt··a" leiro I e:mp.vtd:>.o ~ :Sl :;e ne:s Dr>cl ; ,s.,. 1-:to, '<1 no ~ pedJs-

~~1:s:·:; a esc r a VL ao n v-er :11 n ;1. • , 4, ~ 
a n nos tnesn:o, ~d nós con •idet·armos a a::;ct·a .. 

O c• J .,__, · " . 1 vidão como nm totlo •.• .,n_. . OAQDDI ;.,ABUCO. • • • em :.. ' t)gar 
a. depreciação e fluc:tua.çiio exce~siva elo nosso O Sn.. AU GUSTO FLEURY dá um ap:trte. 
meio ~it·cu_lante, que p_or out~o la.~io fazem corn I' 0 Sa .. JoAQUDr NABUCO:-E' pore ue 0 nobre 
c1ue chnherro estra.ng-eu·o nao r.m:!!'J'e •,mra 0 de ut · a'o n ' o ten ll . . de ld l t e t-. . . _ ~ . ~ p 1:1. <t 1 c :; :::1 r 1 o (!S a qu s uo 
Ht·anl smao i;Ob a o-uranba do p:t"'amento em - . 

' . ')' 1 " h .. t" · t cotn ·· IrlCH'. c nao se tem 1 utet·e-sado pela surta 
ouro ; er.a. · ,_,o I og

1
:w ~ t.Hn tac 0 c

1
1ue ?Im..:.0 dos escra~o~. Si o uob:·e d~1•)utado se tivesse 

preo ' CUl)'L os n'" eze ·· mas "0 nua nos nno . . . . c .1: c ~. ,, • "' ·1 wtere:;sadu p~1a ~o1·t ~ dos escravos vena 'l'le o 
ltframos :l mcsn.lt-~. l!il!'Ort:J.nc.1 :l.~ c que vem a s~r in:.:enuo é pet·aute as nossas leis, ~·LÓ os 2! an-
a 1dado. do tmperador. A ylea de que 0 rel- r10s. ti'io es:;ravo corno o proprio escra\'O e qu~:> 
nado_ pod0 e~tnr :;:e~ appro~ama.ndo do seu fi:u I :. ·~ s~:r!:.v!d;io a rue o nobt·•J presidente d~ con
su::;clta a snpe:·sl~çno ger:tl em Lond•:138 de que_. sclho q :;er pà1~ te-rmo ó a. escr'<:t\'là:io nominal 
uma v e;. morto o unpe:-:_dot·' o lmpeno e?-tl.'ara I t:!o SÓill~n te ma.s não a t'scra.Yid:1o re·\l que 
(ln~ g-ran~r~s P?t·turbaçoes · ~1;1 P01' ?ltm10 a pe,;a ío·uahu~nte sobre escravos e in "'•'\nuos. 
crise .o::er-vd, crzse que o nouz·e nresHlente do . 0d . b · 0 • 

· - · Atn a ho e. o no re de lutad wla alua o 
prolonga ntó 0 seculo seguinte. Sr. Spinnla, nos leu nrua praça. d·! ing-enuos d~ 

6 annos, em q u~ os ingenuos f~ram offe\·tados 
em leilão judicial a quem os quizesse levar. 

O Sa.SAR,\.!YA ()_JI 'esülcnlr~ do can~elho): -
Solve pelornodo melhor que ::;c pode fazer. 

O Sn .. JoAQUI:o.r NAnuco:- Eu penso. St• . pre
rsidente. qur~ , expo:;;to coruo ~caba de sel' p01· 
miw exposto o r~stado das nr:,<sa;;; finanças . o 
movimento n:io foi bem escolhido para se que-

. rer f:lzer este presente aos propriútarios .· dfl 
escravos de uma emis!5:1o, que pàJe ser• no anno 
seguinte de 40.000 contos de reis . · 

A escravidão. por cons~quencia. é um todo 
hoje no nosso p::tÍ7.: p~los escl'a\·os que morrem 
nascem outros es~;ravos provisorios. mas que 
são tão escrr.vos como o~ outros! porq •Je o são 
por '21 anno~. periorto ao qual11enhum de nós 
quer lr~v:<r :t existenci:t da (~scravidão no paiz. 
A cscravirlão, é por conseque.ncia, nm todo, e 
este projectl) 8'} occupa unicament~: dos cluma.
dcs es~ravos e não daquelles que suo tambem 
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de fa~to escravos. occupa-;;e dos p liS ~Jment! (~ o Sn. S."-RAlYA (pi·esidente do conselho):
não tatnbem dos filh s, que têm pot• obrigt.tçib Então deixe o proje:cto, qu1.1 é innoccnte; até 

·servir por 21 annos aos s·~nhores de suas anima is:;o. 
··nã·s o " J ... , · ~r \' E -... : ·,_ • 1 - d . ;:,n. O.-\QUDr .... ABTJco;-:, as '. x. nao 

:senll;ore;::, cu ~mto que pe.o tom 9ue ~ 1 ao está. ne-;sa cadeira. V. Ex. não tem o. apoio 
meu dtscurso. pelos apartes qno .m·~ u~.tet:ron~-~ destl'!. C:una.t•a p:lt'a l'âler leis innuce11tes • 

.. , •• _ • • 1 _,- .!. ·os votam:Js 01;:; que devem p1·oJuzi1· um ~>f-
\'el entrar na md:Lg ~~ao _das muttas q~~es~o~s feito esperado. não lei;:; no 111odo clHmado c:n 
que se prendem ao a1·ttgo 3o; ~n::' q_uero _10SH:;tu· grego paulo post futtp·o,q uer dizer dependentes 
em 9-ue se nos_ p_ede este sacnfi ~1_9, nao põl.ra. de eontingenei,ts que ::t:ind:t se hão de re:llhar 

presidente do cons<dho quer fech:tl-a no seu 
circulo de ouro. 

0a:r:ara nao \"Ota. 

O, Sn. AC\DRADE í<'wu:E:nu.:- Mas vota cousu. 
rlue equivale ao iustant:.tneo. 

l\'!as 0 pt·o}~cto não ac·l.ba com :L propaganda O S!t. S,\rtAIVA. ( pte.-;idente do conselho) 
legal; antes a anima. (Ha 01etl·os a;íal·tes.) (p 't;·a o orarlo1·):-V. Ex. esta melhor do que 

. _ . eu ; porque en faço o possivd e V. E-s::. quer 
O Sa. JoAQUDI ?'iABUco:-Nao veJo qu·~ o um"l. cous:1. quo ningt1em !az. 

11onrado deputa~o p·•la Bahia tenha I'espondido S N . . . _ ·t 
:i obj,~cção que fi?. e qne 1·enovat·ei ri.' l. iaterpel- j (} R· .loAQ?m . ~ A.nuco • - O .<pal c. que 0 

lação. que VOil ter a honra de dil·igir· ~).O honra·lo honra 1?. ,;m~s~d~nte d~ conselho_ m~ ~ca.ba ~: 
presi ;ente do conselho, SOIJr(~ a d•~Sig-nald:'lrle J~~' obr 1.,..:-IU . . c\ , ~o:ua~ ~ml co.n~td~r,l.Ç:O cL ce.l 
em que fica o e~crav-o dA. 60 annos, obt·i~ado ~\ !': ' 1 ~. que_:·- no·, faz~\ 110" :t_)Oltcton1sta ·. 

1 servir por tres anno <, e 0 es·:.t·avo de 5S. 57 e Nos. na.o ~o·~os lnt.ranstg:ntes .rapoz:ar..os e 

b·~lla :la decb.t·ação a.~ valores no sentido do ! cravo. . . 
interesse do propt•ietario. qu:1.nclo 1\ssa ra w-lla O Sll. S.-\.RAIVA (p1·e.-:identc do co1tselho):-
tinha por fim unicamente faze1· os s:1crificios Não apoia lo. 
enorme~. p·~:ii·io'. aos c~·ntr~buint~ s, a.ct ua.rr~n o Sr . B:~7.Ell1lA C.-I..Y.-\.LCANTI E ouTn.os SE~Hü-
com matO!' energ-ta. e dl:icacra para a redu•·çao ; r.F.s·-:\.noi·i.·lo 
~lo valor do esc1·avn. para habili.t[l.t' o Estado a I ' · · . ~ 1 

·• .· 
1 

• • • , • 

·. 1r r~m soccorro do e.~cr;WO. O Stc. JoAQtJDI _ N.-\.DU_90.- A lct .de V. E:s:. 
~ . . - I pód·~ opet·~r e·m lU 011 to annos. e nos prcve:110S S I· x: em vet. CP. h·,c•" a dep"P.c•·• ç ·trJ • · · J··· · ·._ · ·· ' '· ·'' . ·~" ' '- qtl".denti'Ocl•~dousou t1·esparla.roento); ana-

d·o· v:~lor. come~~r d: 1~ ·"fo.e :>acauar po1" 2. i r,~áo ~~st{Lr:i lV~rf,~it~uuente pt·eparada. p:Lr~ um::~. 
fa?. começar por - c acal.Jal P01 L· • solução nuis pr:l.tica. e mais logica. 

l;;;to quet• dit."t" que: nesres prox:imos Hnnos. I . , _ ~ _ . 
ne.:t·~s cinco ou :":eis annos: em que a questüo I ~ S.u . _SAr:AIYA (J!re:mlr: r~oc rlo consctho):
vai entr:w Yet·dadeiramente no ~eu per; o io de Pors e atao r·•·soh·era P0I" 51 ma"'ma. 
m:-tior ani rna.çiio: negtes cinco on seis an nns, O Su. .. JoAQU:~r NABuco:- O nobre president•~ 
nm qn~ e.ra. ; •reci~o reunir as r>ne1·g-i;~s tod::~s I do conselho pl'Of!ÕB a revogação àa lei d·3 28 
do E"tado pa.ra. entc r1·ar~se a e~cravidão no snh· I de Seternl)r·o na parte que J'espeita. ao direito de 
~ólo da nossa patri~. de maneir:~ fJil l': não pu. resgate. 
desse mai,; contaminar a.;; get':\çõ·~s futuras, S. Ex:. peale penas para os acoitadores de 
ne-- tes cinco on sei.;; annos o nobr0 pre,.i:lentfl escra.vos. e fi:ta u1na tal>ella que impossibilita 
do conselho allivia o 1)ropri~'lario de escr:1vos, em m1litas províncias o resgate do escravo pelo 
enfraq :1ece PSse factm·. q:Je ellc havin creado seu peculio, de accôrdo com os pi'eços corrent··s 
pa.1•a actuar contra o fa.ctor pode1·os.~ da. escra- do mercado. 
vidão. e qiJe (.)f& o imposto. r> adia a enet'!!Ía I ~esLa.:.: condições, S. Ex. nos oh•·iga. ~t votar, 
dest'~ i mposto. a enBrgia àr~ sua emiR~ão. pn.r;t n:io uma J..i •rle resllh•a o pt·oblema da escra
o 'ltlo oa 111) anno d·: r~ist.nnci · rh l~,i. q1:a.ndo, vidão nn pra.zo 'i ue nós r~c : Iarn~.,s co:opativel 
devemos fa:r.er ao patr_iot1S!IIO dest~ paiz :1. jus-~1 ·J:)m :t m:wcb;!. e o pr11g"1'e~so d:t ci·dlisação, 
tiyA de suppor que a. escravidão estàr.t e:stincta mas unJa lei 'lue prolonga e complica. a c•·is•~ 
por si mesma. geral. 
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·· Si o escravo existe. no Brazil não ·é culp:1.1 ainda que com a approvaçiio do partido ·:on-
. nçssrJ.(âpoiados c ap,1.rtes);mas seria culpa nossa servador, de caracter liberal. (apoiados) o oue 
si crcassemos a minima. violação de direitos manteria a união ua3 nossas forças; teria da
contra o.vltimo dos es~ravos.(Apaiadas). S Ex.. do uma vida nova á situat;-iio e ao partido. 
nos propõe ~ue rerognemos em parte a bi de I (Apartes.) · _ 
2S de Setembro... Não iriam os atrazados ue ·· estão uasi na 

.. O Sa. Z.DB.:- S. Es:. esta fazendo questão 
de cousa em que a não ha. 

O Sn .. JoAQU<li N \IH3co·~Esse artigo pas 
·COm o projecto. ' 

. O. Sn. Jos1~ 1\fARL\.::-\No:-E tem passldo tudo 
ilqutllo de que se faz e não ftz. 

vet•sav .. unos, mas, es- e o proJec o nuncu. mats o 
:vi. V. Ex. conhecia o meu pensamento, e peço 
·que diga. s\ ve alguma cousa no projecto que . . "" . . '· . 
disse- a V. Ex. 

O SR. Jo~E ~L\n.ux;s-o:- Então V. E~. veiu 
cedo. (llilaridade.) 

tvtsa conservauor.1.; mas 1r1a to o o parüdo li
beral que pensa da mesnn fórma nesta ques-
tão. (Apoiados.) · 

R. OSE ARIA::-.-xo- et•la me lOr O 
que e:;tarmos sustentadc' peb partido co!l
servadol.". 

Llue h~ uma cet·ta classe neste paiz que real
ment:l se a.pos;.:ou da nação. ( A .. 1iúiados.) Não 
pense o nobre deputado que eu não acredito 
que <>censo :.\ o co ocou rea men ·e a r~pre

scntação nacional nas mão;; do uma verJadeir .. t 
oligarchia, (.Apoiados.) Mas pertencia ao hon
rado presidente do conselho tornar-se o homem 
da naçào c não o homem de uma classe. 
(.t1p:>iarlos .) O Sa .. JoAQwur NAnuco :-ELt estou certo 

que si o honrado presidente do conselho qui
zesse :."\.fa.sta.r do seu projecto um ou Ol\tro pon- O S·R. S.uurvA. ~p;·c.>:idcnte do crmselho ):
to a qu'3 nós abo!iciouistas julgamos não po- E:ssa rnissilo está r~sern1da a. V. E~. c a outros; 
der dar o nosso roto com conscien.cia, com. a não me compete a mim. 

· , 'rr' • 1 J.:r :-Co 
da.~.luclles que não acompan_havam o minis- i estamos vend~ nós hoj~ ~ Nó1; es~am?s vendo 
ler to pa.~s·:Hio, estou conve nctdo de que S. E~. um governo hberr.l apotado eutlulSU\.SttcamGnte 
terü unido o partido liberal pa.ra fazer uma pelo p~rtido cou"er,•ador. Nós yemos que na:; 
re orm::~. o e emeuto servr, que apezar e mtnunas ques o~s e r em, nas 1 i i a u -
não ser a ultima, pudes~'~e ter o voto de todos tões em que se trata s:mplesmento de fazer 
nós, como teria a lei de 28 de Setembro. executat· o i•egimento desta Camaril, o p~rtido 

0 Sa. ZA)IA :-0 c1ue é facto 0 que ainda. eon~ervador levanb-~e qus.si inteiro pa1·~• 
nenhum ministerio liberal foi receui(lo tão apo1ar o ho~rado prestdent~ do ~ons_?lho .• 
i\ggressivamente como tem sido 0 Sr. Saraiva Ha .u~a hga ~ormada. E lro.nsor1a 1 E tel1:1-
1)elos seus correligionarios, na. tribuna e na ].)Orarw. .: Durara este anno .: Po_de dttrar mu:-
imprensa tos an.nos, conforme a.s necesstdades desta st- . 

· . tnaçfio, conformo a f()lç'ão que tomnr exacta-
0 Sa. SARA.IYA (Jwestdentc.do conselho):- mente a questiio que esta liga. tem por fim 

Entretanto eu esperava o apolo do nobre ele- resoh•er de um certo modo, ~1.ú1stando d~ sua 
puta-lo por Pernambuco. resolução os elementos adb.r.tados da opiniii:o ; 

O Sn.. JoAQUDI NAHUCO :-Não com este pro- é uma. liga que hoje é do gove1•no lil>erul com 
jccto. conserva !ores, mas que aman.b.ã. s~rú, pehs meE~ · 
· , • . . . ma~ razões c pelos me.~mos fundamentos q_U(l 

r O SR. S.A.1,.\l"VA (plestdente do conselho).- dechwou 0 nobr~ deputado pelas Alag-oas, do 
Neste proJP.cto mesmo. go\·crno ~onserva.dor com os liberaes. Esta si-

._n.. OAQUm i ABUCO :- ...t o onra o pre- tuat:.ao, que nasceu i i i · , 
sidente do conselho tivei\se l'eunido o partido li- foi fundidn. e:n um molde, foi soldada para um 
lnr.Ll, si S. E~., em vez do apresentar-se aqui certo fim, pat·a o de fazer passar n.loi. 
com o ~eu projecto,sujeito unicamente á emenda O que se p:tssa aqui não & absolutamente o 
e á revisão do lado conservador, tivesse -pedi- c1ue se e~tá. passando neste m.om~nto na lngln.
do o concurso do partido liberal. dos aboli- terra.. Este argumento tem sido cit:.ldo, ató no 
cionistas, ra1icaes si quizerem ; entendesse Senado, porque se di:-: que n·este momento os 
que ha. um terreno em que se não póde ceder liber:tes inglezes estão apoiando ainda um ga.
cousa alg11ma. ao partido conservador quando binete conservador. Ma~ Senhores é um per
se tem a honra de ser liberal, a saber, o terreno feito ;enga 10. (Apoiaclo::.) 
da.libêrdade pessoal do homem, (apoiados) eu Nunca. houve governo conser·vador que 
estou certo que S. E~. teria feito uma. lei c~ usasse tanta indign:\~ão ao pa.rlido liberal, 

v. rrr.- 17 
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nunca houve governo conservadoi." que fizesse 
levantar contr-a. si como um só homem, todo o 
partido liberal, como o actual ministerio con
servador na Inglaterra. 

Mas ~" qu-·stãoó outra.; aquestão·é das 
eleiçõ~s ; a q~esLã~ é qne o parl?-~e.nto ingloz 

~ ~ 

terr3. :. em districto5 de um e atigmentou o 
eleitor::tdo de dois milhões de eleitorQs. Ora, 
si o 1Sl·tido conserv;tdor disso! v asse a ••ora 
a Cam:u"a, teria. de appc la-r immr!diatamente 
para o f!ntigo eleitorado, em Yez de appnllar 
para o no,·o el~>itorado, perante o qual am
bos o~ partidos estão soiemnemente apra
Z3.Ü(lS. E. isto que faz que dnrante estes tt·es 
mezes o partido liberal deixe dver o go,·erno 
consen•ador. para o cão obrigat• i dissolu
ção immeJiata.; mas isto não quer dizer que 
o pârtido lib ml.l l'Sti'.i~t apoiando um gabinete 
(1uc repr,' S•mta tudo flllB ha de mais contl•ario 
aoJi)erai-moingez. out os . 

Mas a situa~~ão aqui é diversa; é um gabi
nete libet·al apoiado pela maiol'ia conservadot·a. 

\ • ,..,. • 1- ... .. .. ~ 

gitou. 
O SR. AFFO::\'so CELso .Tuxrorr:- E' umil. si-

1 
O Sn. JoAQt.JD! N.~nuco:- E' uma situação 

que crêa um precedente para qualqt;er hom:'m 
FOlitico de prestigio, no futuro, cünfundir e 
baralhar- os partidos. 

O Sn.. S.\t~AIVA (presi.deilte do conselh•.Jj:
E' um precedente muito util. 

O Sr. • .ToAQ'GDr NAmrco:- Senhores, eu niio 
sei. não me cabe de.,·assál' os motivos pelos 
qua:s o p:1rtido cons~r,·ador estâ. neste. momento 
p ~~ t r 

O Stl. VALLADAnE5:-0 Sr. Ratisbona diz 
que é com medo dos radi c.:aes. 

O Sa. P.t:xroo: -Apoio qne tanto incommoda 
a V. Ex:. 

E si elles ap~iam o ; Sr. Saraiv2. é que o 
Sr. Saraiva. representa.~ o mesmo espirito de 
resistencia que elles. 

O Srr. S.m.un. (p1·esidente do conselho):-
A poiam ~ reforma. · 

. J :~r N . artid n er-
v a dor procede desta fórma) não por l,l.rnor d;:J.. sorte 
do;; escravos pela qual. não mostrou sympathia. 
s.lgum~\ antes da eleição (ru!o apoiados ;w ban-
c .::u a c ns rvac o r a , nao pe a ~o r m :-; 
da l3.voura, porque faço ao partido conservador 
a ju~tiç~ de acreditar que elle não pensa que 
esta. lei venhg, tranquilisar ~ lavoura (oprliw1os 
e apa1·te~). 

Elle acompanha o honrado S1·. Saraiva pro
\'avelmente esperando, já. que esta é a p:-imeira 
vez na nossa hi:::toria que um partido politico 
faz o que chamam politica larg.z. e~per3.ndo 
CJUI~ O sacr!fic!o que fazem e O modo .POI' qt:e. O 

' tribuição. (Protestos e recla.inat:ües da bancada 
co~~~e;·;;adora). c • · 

Não v e ·o no ):1 r lido conservadot· um catalo~'>'O 
de santos ; são homens politicoa como os outros; 
têm o instincto de subit· como os outro.::, e es
pe:·am que ~ssa política l(1!"ga, como elles a 

• . ' e 
~::t d•,:s divisões deste pat'lamento o lmper.1.dot• 
tiver que pe::ar na ::;ua. balança o p~ltriotismo 
dos dous pat·t1dos aspirantes ao decreto de dis~ 
solução. 

O Sn. CosTA PEREIR.\.:-Não estamos olhan
Jo par::t S. Christovão. olhamos para. o paiz. 

O Sr... DELFI:xo Cr:xTR.A: - Si quizessemos 
subir,n. nossa politica seria outra . · 

' as opros~r;ões devem aspirar ao governo. 

O Sn.. AR.-I.üJO Gó.t::S Ju:sro:t:-Si lhe disserem 
l 
subir. (Riso.) 

reia:n, nós queremos 

o'SR. JoAQUDr X\BUCO:-Não me incom- o St;,. JoAQüDI NA!3UCO:-Quanto o nobre 
moJa que eiles dem esse apoio, 0 que me in- presidente do conselho tiver completado a sua 
commoda sómcnte, é r:ue 0 partido liberal se reforma, talvez mesmo quando a tiver posto a 
collocas:'l~ em po~iç:i.o de recebei 0 . abrig-o no Senrcdo, e o partido conservador não 

Si o par~ ido llbrr!)l estivesse no s·m logar, 0 s~>ntir mais neces;;idadc de apoiar a S. Ex. para 
pat·tido conservndor •)stada votando contra. elle. ser seu herdeiro,esta divisão cread:t no partido 
Par;:~. que o pitrlidoconservador esteja apoiando lilJe.t·al tent prodnzi.do todos os s~Jus resultados, 
um gnu: nete liberal é preciso lflle e: se gabinete e nos teremos p:>rdtdo mutto da no.~sa fot·ça. 
tenha r~stt•it~gido a.~.a~pit•:lçõe~ ~o .sett partido, I . Note :'1. Cama.:-a, eu considero c1ue mio hn. 
renunet ;idO a su~t m1;;2ao de l!ltcwdor. e que ltb,ral q0c :o'e negue a acompanhat·. pcssoal
estej~ fazendo umn. politic:L que aos conset·- mnnlo, :l/) nobre presidente do con;:; ··lho em 
T"adorcs parec.-~ s~~ r a mell10r ne.;;te momento qualquer evolução lib .- mü 'lu" elie faça, (apoia
par.~ demor~lt' :1 mar .. ·ha da idea :1 bolicionista rlos); ma:' uma pat·te do partido lil)!!l'al está 
no p:ti7. ..• 1-:· pre:iso, pot· ontras palavras. f[IIG condemnalu por muito tempo :1 contt·3riar a 

. . . . . . . 
e d0 rcsi.stencia. (/" .·oca ,n~~e di(fen: ;l!.t•s ap;;·- a. não sujeitat·-se a sua lei nem ao esl'irito d~ 
t•!., .• ) su::t lei. Este ell}mento liberal, que é o fermento 

Nãc tnm ra1.ão o nobre doput.:~.clo q 11e me 'in- , do partido, a vida do partido, julg.t qun:5i im-
terrornpe. I possivel a rr•união de todas as nossas fo1·cas 

O Sr. Andrad·~ Figueira 1) um he:mem 1ogico, no terreno do facto con~ummado para rlar ba
que sr, colloeou em certa posição da qual não . t::tlha ao partido conservador, r1uando ello dei:s:at· 
sah!J: mas os chefes conservadores do Senado 1 de ser o alliado do ,.,.abinete. 
n.ão creio r1ue sr•jam mais adiantados e :n espi- Esta reforma niTo e d'~ssas que uma vez vo
n!o lt~'~.t·al do que o Sr: Andrade ~:igu:it·a : I ta~la~, ~nnulla:n a~ causas da dissidencia e per
nao cte:o q~e o Sr .. Cott?~ppe, o Sr. Joao 1\ltredo, lmlt.tem que o pat·hdo se una todo de no\·o. Ella 
o Sr. Pa.uhno o S~'Jam. ter:~ rife1tos prolongados no fntnro, a menos 
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que os chefes rleixem toda a liberdade aos s9us 
soldados, me;,mo quando devam sental"-Se nas 
cadeiras de ministros p::u·a pedir outra lei, li
h~rJade necessaria pa~a que a victoria de um 
dta da fracção rctardatal'ia não se torne a der
rota de annos da parte adiantada do partido. 

nã s~r isso s r· im s · ' . 
tido lihei"al q~e tem como todos os partidos 
elementos mats, menos, e muito adiantados 
não se resigna a. ser indefinidamente retardad~ 
p o 1 <~. a o o. 

Mas, di~ia eu. Sr. presidente, quando o 
nobre presliente do- conselho não tiver o apoio 
c5>ns~~·vador, não tive~ o apoio comp~cto do par
tido hberal, as quabdades dos dous partidos 
terão'dc s~r pesa.das na" balanças de S. Chris
"tovão, e então-creio qne o meritorio acto de 
abneg!ição do partido conse:-vador,acto de Fakir 
da India que levant=l o b·aço para o céo ate 
seccat• •. será levado em. . co~a. O _Imperador 

o , . 4 

muito :os prós e os contr:as dos dons partidos. 
O partido conservador tem a seu favor to las 

estas circumstancias : em rimeirr> lo"'ar a 
desunião liberal! ~m s~gundo logar, a lista jã 
numerosa dos anm;;tenos devorados, Um a-pós 
outro. pela Car~1~ra, ~c::mdo do ~acrificio de cada 

~ ' -
uni.ões que levam tempo a apagar-s3 da I~e
moria dos sacl'ificados; em terceiro lagar, elle 
tem por si a união, annunci3da no outro dia 
p~lo nobre d·~putado pelas Alagô:ts, quando 
nos disse que os extremos devuiam isolar-se 
e os cen tr·os unir-se por outra, quando denun
cioll a formação de um partido dos centros 
disposto a receber ao me~mo tempo o ele~ 
mento adiantado do pa.rti~o cons~rvado_r e os 

J ' ' ..., , 

melhor, a grande parte deste partido eviden
temente p:1.ra a republica, e a parte atrazada: 
do ar tido conservador. . . creio ue tambem 

sivo nas lutas partidarias, não é pl"ovavel 
que Sm1. Magestade deixe de levar em conta ao 
partido conservador o exemplo de interesse 
pela caus:1 publica, pala sorte das institu..i
ç:Jes, que elle parece estar dando neste mo
mento. 

clei~a n::s condiçõe~ mais difficeis em que o 
~artl.!o hberal po leria compnecer ás urnas, isto 
c, lutando contra o pr<3dominio secular da es
cra_vidão ( Ap'Jiodos e nütJ a:poiados) · temos em 

d 1 
\ • 

segun o o ;~:r a v:~.ntagem de haver feito dua!'; 
r~leições livres, de haver tido UDl presUente do 
c?nsclho queJ pel~ primeil"a vez· neste paiz, 
dlSfL> que o dta ma10r de sua vida sr:ria. aq,:elle 
em que ell~ fos~e derrotado na.s urnas, ao passo 

ue o artdo conserv~1dor ainda não se mostrou 
c:tpaz, e muito provavt?lcnente, nun(:a se 
mostrará capaz de tantt i::;enção . dur,1nte o 
pleito clr>itoral. (apoiados.) 

:-.r R. ~ EPUTADO:- Am a não tivemos oc
casião, depois da rr>.forma eleitoral. 

O Su. Z,\)IA:-Mas hão de nos metter o au 
a. va e r. 

O Su .. JoAQUnr NABuco:'-Nós temos, em 3'J 
loga.r, a -vantagem de que~ tendo feito esta lei, 
~ let conset:vad~ra a gosto d~. monarchia que o 
e ta.mbem, e ma1s natural que a execução della 
seja entregue ao partido que tomou a iniciativa 
d.r. fazel-a,_ d? que seja entreg~e a outro par
tido, que fo1 stmplesmente au::s:ill::~r, e que tudo 
fez antes d::s eleições para que não hoU'\resse 
lei alo-uma, tanto mais uanto accresce o e-
rigo df'l complicar-se a cris9, que será. grande, 
do trabalho, a crise cconomica, com a crise 
inevitavül que nos foi a.nnunci.ada do outro lado, . .. ,. -

para a republica. (Riso.) 
Por ultimo o partido conser,·ador teria :1 seu Tudo isto junto á"' vantagens que Sua Magoes-

favor o apoio que elle prestou, em condições tadc enxérg-J. em um partido liberal que faz re
muito e-.peciaes, uo honra lo Sr. Sa.raiva.. . formas - conservadoras, em ·um p::trtido que S3 

Porque é preciso que S'} diga, os libeL"aes ·chama democratico . e que se distaz:(!i.a, entre
nunca fizeram cousa que se pareça com ist0 • tant~, do ontro por dtfl:'erenças qu~s1 I.mponde· 
Em 1871, qua.ndo a lei· Rio Branco estava em ra.v. ·~s. l~v::: a ·~r:~r que esse parttdo amda ao
discussão nc~ta casa. nós não tínhamos aqui br·ev1vera :1. all~ança pre~ente dos conserva
representação alg-uma, ma:; a no!'>.;;a imprensa dores com o gn.bmete Sarawa. 
continuou dia por dia na. brecha; dia por di·• o i\I~1S não me pr·eoccupo do que possa Sua Ma
pnrtido libera.! crea,ra diffi.cuUa.des ao vi.;;conde gestade pensar; o que digo é que o nobre pre
do Rio Branco,c sóment~ n~sta llH cstão especial sidonte do conselho tomou sobre si uma grave 
ó q uc alguns senadores libera os prest·n·am-lhc x·.~spon..-;abili:hdc. quando entendeu que podia 
apoio. é certo o mais dedicado possível, como dispensar o apoio unido do seu partido, que 
foi o cele!>re pare..:er d~s 24 horaf:, apoio, de\'O devi:t mesmo recusal-o, e aceitou os votos po-
dize~. que desagradou :L muitos chefes liberaes liticos do::; seus adversarios. . 

O Sn. Go:-ÇALVES FERREIR. • ..,:- A impr:~ns1 
COI?:servador·a. de todo o imperio está combl.tendo 
o gabinete. 

0 SR. JoAQU[M NABUCO:-Mas O facto que os 
consei'vadores estão neste momento praticando 
e novo, ó unico ern toda a nossa historia ; ü, 
como naturalmente o Imperador inclina-se 
para idéas de conciliação entre os partidos, 
para a;idéa da approximação dos contrastes, do 
apagamento do que haja. 1l~ violento e de exces-

A' ~·A .-
Não os pedi ta.mbem. 

O Sn.. JoAQUDI NAnuco:- O honrado presi
dente do conselho deve comprehender que nós, 
os adiantados do partido, quizerxmos que a 
~ituação fosse muito diversa e que o partido 
liberal estivesse n'!sta hora., contra todas as 
força.s conservadoras, unido~ realizando por si 
só -uma reforma que puzesse etrectíva.mente 
termo ~\ escravidão no Brazil e que satisfizesse 
:i. consciencía nacional. 
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Senhores, a no::;sa situa.ção não tem nada que r homens que não tivessem já occupado a.ltas po
não seja perfeitamente correcto. Os nobres dé~ sições no paiz. 
putados, qu/3 citam sempt•e as tradicçõcs in- I-Ia muitos homens, que se têm 8entado nos
glezas, hão do permittir que eu lembre nada bancos deste pat·lamento, que $0 têm sentado 
menos de clous c:xemplos notaveis que justi- nas cadeiras de ministros, e que nunc<t tive
ficam o nosso procedimento de hoje. Tratava-se rmn a occasião de revelar ao paiz a elevação do 
em 0 e a o tr :?.. escrav1 ao na ng aterra. seu esp1nto, a Ot'1g1na 1 a e o seu ta ento, as 
Presidia o u1inisterio lord Grey; seu :filho, su:ts aptidõe~ e as suas idéas por causa das cir
lo:-d. ~owi~k era membro da admin~s~ra.ção. c_umsta.ncias especiaes du. nossa carrJir~ poli-

. 
Pois bem; lord Howi.ck membro do governo, Homens novos, ·representantes de idCas novas,. 
:filho do prasidente do conselho, entendeu que quer dizer homens que não pactuem com tudo 
devia d:w a sua. demi~são, para combater livre- quanto reprovamos e que não abram mão de 
mente dos bancos dJ. Camara dos Communs ~ todos os principias do systema parlamentar no 
f:wo:.- da reducção do prazo prop::>sto por seu momento em que seja preciso, e que realmente 
illusLre p::i P. chef~ . Ainda mais . Um outro tenham idóas .e que ~s sustentem custe o qtt'} 
estad h ta, cnjo nome é c:~.ro aos lib:!l'ac~ do custar. 
r~undo inteiro, cuja gloria na tribuna e nn.s Quanto mais poderoso fôt• o nosso homem de 
lettra.s qua,..j que otfusca todas as outras. Ma- Estado, m<iis necessidade ha de que ello se 

,... ,, • l • .dmi · ·a ã br ·I'\ · • ·sei 1 • n d · n - . 
e precisan~lo dos altos emolumentos do seu Senhores. nós temos um poderoso navio de 
elevado c~rgo, entendeu ta.mbem que devia de- guerr<\, o Riachuelo, que chegou ba pouco da 
po-:itar nas mãos de lord Grey a sua demissão, Europa: pois n;;1o ha muito tempo elle entrou 
1)arn. v1r no par amen o u ar por o os os mo os paru. o 1que a 1m e 1m par o casco, c 01 ogo 
peb reduc\ãO do pr:1.1.0 do captiveiro, prazo que depois a outra estação rectificat• os des\·ios das 
foi e!fectivam ::nte reduzido em nma noite me- suas bussolas. 

dous exemplos mostram que ha casos 
em q uc o Je"\""er cstd. acima do;; sentimentos 
l.:lesmo elo filho para com o p:ti. 

O SR. PADUA FLEGRY:-!'.!a,;; ha\·ia a mesma 
phase na reforma, a indemnixao;ão. 

O Sa. .JoAQt;DI NAnuco : -Eu não estou 
comparando as leis, estou comparando as posi
ções! estou com a.rando os sacri.ficios, ue ho-

~ . 
entras;scm, de vez em quando, para o dique 
da. opinião, afim de limparem o c:1sco (hilm·i
d(ldel! de todos os lcd•)S c de todas:as ostras, 
que lhes tenham adlv~rido na naveg-aç:Io do Se
nado, e tambem que fossem sujeitos ao e:xame 
do eleitorado para serem rectificados de accôrdo 
com os princípios invadaveis da nossa escola, 
as grandGs variações d:~. su·.~ agulha poli
tica ... (Ri . .;o, apoiados e apartes.) 

mens 1 usrre.s ju gaz·am que dcv1am fazer á ' .. , 
g-rs.nde causa. da emancipação uos escravos. O Sa. J oAQUDI N.umco :-Senhores, bastava 

o SR. BEZEHRA CAvALCAxn:-Apoiado; p:ua isso que o partido ~ib3ral se lembras~e ut;n 
~zem apenas :y ... ::'.nnos, este pouco. ( i. tsv . o • 

temos hoje neste paiz não é um governo repre-
0 Sa . . loAQUDI NABUCO: - Dizia Macaulay sentatiYo ne~ é um goYerno nacional. 

(lJ ;: \< Meu recr:io é que o resultado de con- Não é um governo representativo porque 
tinuar pet· 12 annos esta escravidão morta, infclizmeute ainda. não podemos apurar 0 
e.;;te estado de sociedade priv••do de todo prin- facto de uma. eleição cont1·a um partido ; não . 
cipio vital, sej.1. fazet• que a popula<:ii:o negra é um governo nacional porque 0 censo actual. 
caia em um abatimento de ordem tal que fique reduz a -180 nu 200.000 os cid:~. )ãos quo têm 
ClUito rnenos apta llara a libcr.l:vle no firu do 0 àireiro de tomar parti) na direcção politic:~ 
p:·azo tio que no começo. >) do paiz. 

E rcf•)rindo-se á sua sitnnção peculiar os- Não ó tambem um governo de gauineto. por-
c..-eda e!l•· em carta. : <.< O projecto s •bre a que nós todo~ sabemos C•) li IO os presidente:; 
cscr::\ddão é miser:.welment/3 matt. Ett e:~ tou de conselho org-.1 nizam o:-;; :;;eus ministerios, em 
i~teira.montc resolvido a não me tleixar ar- que elles impr·ram lfU::tsi sem contraste. Não 
:r:.:..sw.:-. mas, a combater com a minhn pala\-ra é mu governo ministel'ir\l porque os minis
e o meu ,-oto todo ~ os artig-os que julgo ruins . tros no:: n dimittcm nen nomeiam ncn go
E ~t diss'3 is~o ~ Lord Althorp e doi de no'"o a vernam livr·•JJIII'nte, e não ó nas chamadas 

• " conferenciacs de ministros que se deciJe a 
Eis como um libornl de pr:incipios firmes sorte de,;;te pa!z, m:LS sim nos desp :1chos im

solJre a liberdade alheia entendia d~\·er pro- pedaes. 
ceder om relação a uma lt> i muito parecida com 
r.. do honr,\do presidente do cousell~o, tendo em O SR. SAR.\.lYA (prcsidmte do conselho):-
vi::sta reduzir, á custa do st:!u 8a.crificio pcs· Nego isto. 
soal, o prazo da e,;;cravidão na sua patrb. O Srr . JoAQUDL NABUCo:- V. Es: . nega-o 

Eu disse no outro dia uma phr<1SC, que pa- no seu ministerio, nega hoje, mas a multi
rece ter de::;~g1·adado ::1 alguns ; q uc- entendia plicidade de opiniões a este respeito é t(l.l 
ser chegado o tempo de homens nO\'Os reprc~ que se põrle affit•Jnar que o governo e quan~ 
sentantes de idéas novas. r; izendo isso não me do digo govr:rno c1 uero dizer a tr• t~lidade das 
referi a· iãade c tambem ~ão quiz dizer· - , funct;ões publicas supel"iores não é feito em 
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conferencia de ministros, mas nos despachos 
irüperiaes. (Apoia~los e nr.i.o apoiados.) 

Em todo o caso não temos a organização 
do conselho de ministros pedida no pt·ogram
ma liberal de 1869, que dispo:nsass~ o ga
binet~ de ter todn.s as mais insignificantes 
noroeaçoes su.Jeltas ao JUIZO e um omem 
que muitas vezes não tem outr;;s informa
ções seniio como_ o conselho dos d->z em Ve-

Mas, dizia eu, em um paiz constituído desta 
fórma, em que ninguem se sente forte e apoia
do na opinião para resistir ao poder parma
nente e tradicional, sómente a formaç::to de 
partidos populare~ (Om força propria e dis
ciplina odcria fazer nascer a res onsabili-
a· e mimst0rial e o governo livre. Mas para 

se poder.~m disciplinar os partidos, o pa1·tido 
liberal sobretudo, ó preciso que Sr.l tiisciplinem . . -

,· 

Boccado Lerio. (Di-ve?·sos apaí·tes.) tade e imposição de chefes. O p~rtido libe-
A verdade é que o presidente do conselho ral não se póde di;;ciplinar pela escolha ar

neste pai:~. viye infelizmente da tolet·n.n- bitraria de ruinistt·os; deve disciplinar-s-3 pelo 
cia do monarch1. (apoiados), e o honrado presi- governo proprio ( ((poiados) porque um par
dente do conselho te1·ia logo a prova disso tido que não se governa a si mesmo não é 
si se propala~se a noticia de q ne S. Ex:. por digno de governar o paiz (Apoiados .) 
~~lguma forma. ora de:sagradavel :i corôa. E' por isso qne eu protesto contra tudo 
S. Ex. ver-se-ia logo abandonado pelos quanto possa enfraquecer a organização demo
seus maiores amigos (muitos não apoiados e cr:ltica do partido liberal. Nós temos quo com-
tt-· - ... • • " .. • • ~ 

dor ( ;1úo apoiados e. apw·tes ), o qual !-;i en- situação está atravossándo uma crise séria; 
xergasse a possibilidade de ser chamado ambos os partidos estão anciosos por ver qual 
:uuanl1ã ao poder, o qua_l si o Sr. Visconde é realmente a.quelle uc tem o direito de er-

e om :\.e 1ro osse au or1za.c o a segre ar- n-.~1rt~eet· no po Gl'; porque parDo quo. (1ner de-
lhe que a sua vez tinha chegado, seria o les fazer um::1. obra patriotica é preciso que te
primeiro a ... ( Cnt-.;;am-se muitos apo1·tes .) nhan: um p:.-azo longo de governo de:'limpedido . 

. nu.:- s es J u1zos sao em era no;,. -:o.. r • 1 • 1 • 
(.4pa1·te.5.) o que é verdade ó que não tem sido ~'us vamos com)ater nas prox1mas e e1ções 
o Sr. Saraiva o que aconselha a conservação contrll. o partido consei'\·ador' que natur~l-
das dvmnastias entre nós. mente nos lançarà em rosto o servj~.o que nos 

" prestou, e a semelhança que ha entt·e elle e o 
O Su. JoAQUI::.\I N.umco:-0 corr.:ctivo p::~ra partido liberal. 

este estado de cousas... E' nessa posição que eu protesto. },fombro 
O Sn. DuARTE DE AzEVEDO dá um aparte. insignificant~mente obscuro do partido liberal, 

• • • r , . • (1tao apoiaclos), prompto a, si sou eu lllle le-
O Sn. JoAQUDI NAauco.-\ · ~-s: . falia dla:"l.te vanto estas ondas encapelladas, a se:- lançado 

de testemunhas que todos os dt3ls. se levant:1m . ao mar para, r1ue se acalm~> a tempest;;de, mas 
nesta casa para accu~arem os VlCios orga01cos como .Jonas para ir procl::tmar os mesmos 
que eu ::~.ponto. (i.lúntos apartes.) principias em outros lngarHs, prompto a ~er 

O Srt. DuARTE DE AzEYEno:-E' uma grande lançado fóra do partido liberal, :":Í o quizrr.~m , 
• ·us \~a que •. · x:. az aos nossos omens e eu emg uan o pertencer a e e, e pertenço a 
Estado. · ellt~ por idéas c não poi." interesse, pertenço ao 

O Srt • .ToAQUnr l\Anuco:-:lvias 0 que penso é partido liberal do Brazil, como pertenceria ao 
que 0 unico meio, 0 uüico correc tivo para que parti lo liberal da In~·bterra, da. ..:\1lounnha. 
cesse esse :::ystemn. _é a respon~abilidade minis- da Hesp :>.nha ou da I ta lia, porque a m~nha or
teri:1l organizada. ganização é liber:1l, eu sempre e ince-sante-

mentc hei ele peàir que não se quebre o que 
Isto faz com que não hnja realidade ainda h::1 verdadeiramente de forte, de enorgico e 

nas posições mais eminentc:>s; por isso tambem invcnch·el no nosso partido : o laço commum 
os nossos chefes do partido~ logo que sentem das idéas. (Al)oiarlos.) 
possivel refugi:~ J•cm-se no senado, tornarem-::.:e O Sr. DanLas pódo ter t ido muitos defeitos: 
in<lependentes do povo,fugirem das lutas poli ti- mns t•omo liberal , é preci<::o dizer~ elh só quiz 
cns, far.em-se r.~colher senadores. como ::i e~ ta governar com o s·Ju p~rtido. (:lpoiar!os. ) Ellc 
camar~t , a representa\~1o immecliata dopaiz, não desejou fazer :t rcfo1·ma não e~cl ush·amente 
fo5so o logar proprio para O!-: chefes dos p:utidos cr:m o seu partido, mas sem diminuil ·a com o 
n::tcionnes,dos,)ue q•:0rem dirigir a nossa politi- intuito de rec·:ber votos de ach·et•snio~ (((poirl
ca em nome do sett p:J rtido, .dos que dizem só dos) ~ c não se figurou sequer a hypotho~e de 

t c 0 l 1 ~ an YtV:n· um so I a o s::- a p<~.r 1 o quant.o te a· 
{ Jlf ttitos apm·tes. ) ta.sse o apoio do seu partido a elle não pudesse 

0 SR. SARAIVA (wesidente r.Zo conselho) :- mais dizer que era um governo liberal susten • 
P :u•::t isso que v. Ex. deseja ha um só remedio, tado pelos liber.,.es. (Apoiado.~ e apat tes .) 
é qae os pa1·tidos não tenham medo de morrer. E' talvez mn erro, rnas nós vivemos no r e-

g imem de governo de partidoa . (Ap oiados.) 
O Sn.. ZA:\L\.:-E cntl'etanto um pt•ojecto de Ainda não veiu nnd:t par:;~. substi tuir esse ~o-

ref?rma _do S(!nado não foi julgado ob,jecto de verno, e, emquanto tivermos, ê preciso qne lh.e 
dehb~raçao . demos to:ia a força que é necessaria. 

O Sa. Jo.AQunr N'Anuco:-A mim. nunca I Por isso muito cansado e quasi nos limites 
V. Ex:. terá occasiüo de me dirigir umn accu- d~s minhas forças, eu direi ao honrado presi 
sação ~eruelhant-3 . dente elo conselho : Esta união de liberaes com 
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conservadores para votar este p!.'ojecto ; o zamat, Araujo Pinho, Vaz de Mello, 1\la~care
mo.lo lH~lo qual ell1) está atravessando pela Ca- nhas, Bento 'Ramos, Silva Maia, Chagas, l\Ton
ma.n, o o lllOdo pelo qual vai ser recebido no tandon, Fernandes de OlivP.ira, João Penido, 
Senado, não acredite S. E.:s:. quo seja obra Antonio de Siqueira, Rodr.igo Sih•a, Carlos 
sua; que seja re:::ult.ado do seu prestigio. Peixoto, :Mac-Dowt>ll, Henrique Marques, AI
Não, não é o r~sultado da sua. posiçãJ, uniea coforado Junior Felicio dos Santos Lo r~ . 

cs e p 11z. l ao e essa pOSlÇ~to, não e esse de Albuquerque, José P.1mpeu, Antonio Carlos, 
prestigio, que só lhe podem entre os a.d\·ersarios Camargo, Rodrigues Junior, C:t.ntiio, lldefonso 
crear inv~jo>os, que lhe vai dar amanhã o de Araujo, Ferreir;~. ôe l\Ioura, Juvencio Alves, 
apoio quasi uannimo do Senado. Não é • · · , - . - , i0 u ~ 
prestigio que faz os Sri;. Cotegipe, Pa.ulino, Alve;::, Alfredo Chaves, Zam~. Dantas Góes, 
e João .Alfredo auxiliares de S. Ex .• e de S. E~c P!ldua Fleury, Soares, Augusto Fleury, Duarte 
o auxili~1.r d·:lles. Não ó; ó uma ·causa mais de Aze~·cdo. L~ceràa \Verneck, Coelho de .'\l
poderosa qu ~ s. situação p-~~soal adquirida por meida, Campo.s Salles, Sigi:::mundo e :Manoel 
SS. EEx. ; e eu vou dize!·-lhe ·qual é. E' a. Portella. 
força d~ que a escravidão dispõe ne.';tf! p:1iz I) Compa.rl?cemdepois da chamada 05 Sr:S.: Barão 
por me1o da qual neste momento em que ella se da Leopoldina, Alvaro Bot·~lho, Ah·aro Cami
sento conde~unada, ella faz com que se rêunam 1 nha Salgado Leitão d:. Cuuh;• , Rtbúr0 de l\Ie
os dou~ panu!:·s e s:) congracem fratern:1lmente nez~s, Cunh~ Leitão. Prudente- de Moraes, 

ara. ct")etu~ - _ _ · aci , "' orelr<l. e arros, ntomo • ra o, 
Pubhco. (apO!t;T,do.~ e H't.O a:powdos) ~ convcr- Alves de Araujo, Silva ?llafra, Affonso Penna, 
t.~n?o os escravos que l~o 1am se~· tirados c!!-1 V;1ldetaro, Barão da Villa. da Barr.t, Barão do 
(tlVlda perpetua oio patz. (.4.potados e nao -hy. Crnz Gouvea, Castrioto, Joaquim Ta.ya 
aiJOWf, v .• -- res e Del fino Cintra. 

· l\1as eu p~la. minha parte nego :t essa insti-
tuiçã:) sinistra. a;; exequias pomposas que se 
lhe pedem ; nego·lhe a honra e as _ 
do reconhecim0n.to nacional, e r-oto para.__ que 
ell11. ,...:j:t ent,)rra.da no Campo de S<1ngue de 
JuJas ao lado da.s instituiçÕf!S fratricidas e san
guinariss qu·~ traficaram n:~ historitt com a 
honra, Lb2rda.àe e a igualdad·~ dos homens. 

(Jft,it c• bem; 1iHlito bem. O 01'<J.do~·êfelici
tado. App!ausos ;ws gale;·ias.) 

A discussão fica :.1diada peht hora. 
O Sa. PrrESIDE~TE dá ara amanhã a s 

te ordem do dia~ 
A1wesentação de projectos, requerimentos e 

indic:~~~·ões. 
tscussao os reqner1m~ntos adiados, s'='gan

d·) a ordem d13 sua apresentação. 

A.:~ 2 hoí·as da tm·de 
Contiuu~ção da za diseussão do art. 3o do 

projecto sobre ::t extincção gr.1dual do ele
mento servil. · 

Levt~nta-se a sessão à' 4 horas. 
.... 

-<:'-;.~ 

SEss:::.o :E::I! 25 DE JULHO DE 1885 
p,.,_!sidencia du S,·. Fmnhlin Doria 

-::.C.\DL\P.Iü ,-LOJitnra c :~.pproTaç.ão ti:~. aet:L rlc hontcm . 
O Sr. lbdri~o Sih-a faz algumas reclamar.iios. O Sr. 
Campios Sall~s pode a discussão do projeelo soloro <• 
ea>:1:ncuto CÍYiL t.l Sr. :\lasc:trllnhas respondo ao Sr. 
Carlo~ :\IT·•nso. O Sr. Carlos Peixoto iu5titica um ro· 

• c; ' • · -. ,, ~ - 3 n · c ao ~r. .:u· os 
_.\lf.onso. O S:r. :\IorciJ·a Jc B:nro5 d:í :ll~umas cxplica
çuc; pcssoaos. Ur~cnci:J. :lo Sr. l:'clieio c.los Santos. 
O Sr •. Joaquim ::o-:abuco pede se ,-otc um ;oto d!l pwzar 
pela morte ,J,, gcn!!ral Grant. O Sr. Aristidas Spio.ola 
occupa·5•) com o fut·to ha·.·iuo no ccJnsulado portugucz-
0 Sr. :\lunlanuon raspondo :lO Sr. Carlo5 Affonso. O 
Sr. Fmnc1sco Sodré p!l1l!l um!l. urgcncia. ·- PRBIEIM 
J•Ar.n: DA onol!.lr o o r.ll,L.- Discussão do rcqucrimcn~o do 
Sr. :o;:olno Dias. Discnr5o do Sr. Andrade Figuoira.
s&r.t:l'llA.I'AilTE o,, ont>E)! no Dia.- Continuação da 2a 
,Jj,;cu;;;:ão tiO rroj~cto n. i .-\.-1883. Discurso do Sr. 
Du.trtc de Azo,·cdo. 

A's H horas da ma.uhir acham-se presentes 
os Srs. : Franklin Do ria, Costa Rodrigues, Be-

O Sn.. PnESIDE~TE d~clarr. abert~1. a sessão. 

Comparecem.-lepoic; de abcrt:1 a sessão, os Sr.~.: 
Barão de Anadia, Coalho do Rezende, Frederico 
Borg-es,Ca.nd1do d·~ Oliw~ira,Bernar.io de :\len
donça Sobrinho~ Gomes de Castro. Bez0rz·•1 Ca
V;llcanti, Ail'onso Celso Juni(lr, Paula Primo, 
Aristide:; Spinoht, Si.nimbú Junior, Joar1uim 
Nabnco, Accioli Franco, Andrade Figueira, 
Moreira Brandão. Jo;;ó Maria.nno, Dias Car· 
nr;iro, Bar_ros Cobm, Thomaz Pompeu. Henri-

. -. ,. · ·• rancisco Sodré. Costa Pe 
reira. Ulysses Vianna., Mares Guia, Valladares, 
Bulhões. Crttz e Gonçah•es Ferreira. 

metrio Bez:erra, Euft·asio Correia., Gaspar de 
Drurumond, Leopoldo Cunha, Prisco Paraizo, 
AraujoGô2s Junior, Carlos ·Affonso,.João Dantas 
Filho, .M~rlim Francisco e Correa d·.:: Araujo. 

Faltam, som cansa partici p:1da., os Srs. : 
AJriano Piment0l, .:\ntoni.o Bezerra~ Antonio 
Pint•:., Bezerra de Menezes,Carneiro da Cunha, 
Ca.r·nEúz·o da Recha, Caste11o B"a nco. C-oelho e 
Campos, Ratisbona, Diana., Diog-o de Vascon
cellos, Franci"co Belisario, Franç~ Carvalho, 
Itaqui, Joaquim Pedro. :Miguel C:1stro, Olym· 
pio Campos, Ribeiro elo. Luz. Satyro Dias e 
Schutcl. 

E. lida e approv<\d~"' a acta. da sessão de 
hontem . 

:t. 0 ECRETARIO 
pedi ente. 

cc ara que nao a ex-

E" lido, apoiado, e adiadà a. discuss:to por ter 
pedido a pahvra o Sr. Silva Mafra, o seguinte 

Reguetimeil to 

Requeiro se peçam informações ao go
verno,por inter111edio do Ministerio do Imperio, 
sobre o numero de demis;;ões dadas pe~o vice
presidente da província. d<l Santa. Catharina,nos 
quatro dias do exercicio, antes de entregar a. 
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administração ao actual president~, e ;l.s .razões para ordem do dia. A materia, como sabe 
des;;as demissões. · · ': E,. ' d · t , y. .. ... , e as ma1s urgen es .•• 

Sala das sessões, 2.5 de .J11lho d~ i885.- Ro- O SR. AFFONSO CELSO JuNIOR:- Apoiadó. 
drigo Silva. 

casa. 
Como j:i disse, Sr. presidente, e.,:ta ma teria 

u:gentissim_:l. não póde ser actia•la. 
E neees. · 
sobre ella. uma solução definitiva.. Eu v.euho . ' po1s, re<Juerer a. V. Ex. o cumnriroimto do 
art. 127 do reo-im:' tlto • 

Pedirei mais a V. Ex. o seguinte: no co
tn"'Ç'.' -:1~ ~e~são extraordina.ria a.pres~ntei ã 
c?ns1der~ç~o d<t ~ilsa um r Aquerirncnto, pe
drndo copw. das 1nstrucções do ministro da 
guerr;1. dadas ao m:1rechal Çonde a·Eu~para in
specciOnar :tS forças e~taCIOlladas CO sul do 
Impet·io. Pedi mais o relatorio apresentado ao 
g?verno pe:o mesmo marechal. São passados 
cmco ru0zes e até hoje este requ~rimento não 

· t • :m · ~ · . . 
lana. o nobre deputa•lo p::lr P.~rnambuc.o, e 
ficou o mesmo requerimento, na fórma do re
gimento, adiado para entrat· na ordem <!os tra.-

a. 1\0!;1. 

Ea t8nho necessidade desses documentos 
vara ha.b~_Iit~r-me :i discussão de a.ssumpto~ 
1m portant!S~lmos, que se referem aos nego~ios 
da guena. Não vejo razão phusi vel para em
baraçar-se a approvaçii.o <h um roauerimen~o 
t!esta ordem. O mat·~chal Con:le d 'Êu j:\ april
sentou o seu r1:latono ·; pot·que :~. Cam:1l'a não 
ha de ter c:mhecimento desse doeu meu to ? 
(.-tL;Oiurf OS.) 

O Sn.. C.L\L\nGo (;;tinist;·o da .fJUCI';·a):- Jà 
aprcsetlto•l, e já mandei pnblic;; r. 

O ~R. RoDRIGO SILVA:- E-;perarei, pois, 
q_ue v. E~ .. mande publicai-o. E ji que 
\ . Ex. contu11:a a attender bondosamente as 
!lossas reclama ·üe" edirei tnmbem < ue mflnde 
publicar- as i nstrucções que for.un da.dus pelo 
g-oyerno ao mesmo m~u·echa.l. 

O Sa. C.DL\.RGO (ministl·o !la gue}'J'a): -Sim, 
~enhor. 

O Sn.. Pn.E:>mE~TE : -O lledido do nobre 
deputado s-: rã satisfeito. 

O Sr. :...:;aD1pO$ Srt.Ues:- Sr. pre
si.lenta, estando jú impresso o parecer da com
mi~são a respeito do projecto do casam~pto 
c ~vil, eu peç:o a V. Es.. qlle dê este proFcto 

O Sn. CA:.!POS SALLES: - ••. principalmente 
e~ uma época em que O_?~der publico não pode 

. 
or.!ero do dia o mais breve possível o ::rojecto, 
a qt2e me refiro. 

pedido de V. Ex., porque entendo que a di.:;
cus :;i o immerliata dei5so projecto é de grande 
v anta ,.,.em ara o aiz. 

O SR. PRESIDE:-iTE: -0 pedido· do nobre de
putado s~rit opportunament:; attendido. 

O Sr . .i\.laseareuha~ :-Sr. presi
d:nL?, qL:an~o _hontem? meu ho.ara lo ;;ompro
vmclano e d1~tmclo ~1m1go o Sr.conselhei1·o Car
los All'onso) tra.t~va ele mostrar a fidelidade 
da sua narrrção relativamente a uma rGn
nião promovida por um dos mais cmiuentos 
chefes liberaes mineiros, dei a S. Ex. o se-
gumte aparte: • Quanto a mim não foi fiel. » 
Mas. eu me referia, Sr. presidente, ao r .:sumo 
do di:ct?-rso de S. E~. , publicado no Dio.rio 

Foram publicadas nesse resumo as seguintes 
pala.vr:-ts : «O orador- e o Sr. Mascarenhas acei
taram o projecto tal qual, e resolveram-se a 
apoiar o gabinete.)) 

E' ex!lc to que aceitei o project.J tal o ual, 
e r esolvi-me a apoiar o gabinete, si o gabine
te adaptasse tt'luelle projec to ... 

O Sn. FtLICIO nos S.t:-;to~ :-Apoiado. 

O Sn.. .!.\iASCARE~HAS :-••• entretanto, s~
gunJo o r1~sumo do Dia;·io O fficial, a. a.ffirmati
va foi em absoluto. 

O Sn. AFFl)~so CEr.~o Ju~ro:l :- :\hs o ora
dor jú disse que não ~e re :.:pons.=~.bili.s·H·a por 
esse resumo. 

R. l' ASCARB::'I'IZ..\.5:- E e por· osto motivo 
que venho declarar que retiro o a parte que dei 
bontem & S. Ex. · 

O SR. CARLOS PErxoro:- A s.ccus~•ção não 
està n<•s palavras, est:i no facto. 

0 Sn. . MASCARENHAS: - .Aproveitan::io & 

occr1sião, Sr. pres1dcnte, venho fazer llm pe
dido :10 governo relativamente a ncgo;:jos da 
minha. provinda.. · 

Talv~z j:i t'3nham sido vendidM em praça, 
segundo o editai flUe foi publicado pelo juizo 
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dos feitos da fazenda provincial em Minas, :18 
sesmnias do extincto vinculo do Jaguá.ra. 

Consideradas de ha muito como terras dero
lutas. foi affi uindo para. es~a~ sesmaria.;; uma 
popula~~'io labol"iosa, c1ue alli vive tratando com 
muita \·antagem da poq•1ena cu!tar~1.. · 

:r.- • • • 

perteu~.:em ao Estado. ou si estão aind.:t sujeitas 
ao cumot"imento de verb1s t'J:ota.mentaria;; dos 
primiti~·os pos;;uid9rcs do Jagn{n·a; o tiu~ afih-
mo, porem, c que c as es ao occupa ::~.s 1a mm
to por um povo laborioso~ sem que tenha appa.
rec!do rechmação alguma contt·a es,;;a occupa
ção. 

Vendidas, o g-o\·emo t0m de fàzel' com que 
a.quelh população se retire, o que ser:i muito 
ditlicil ... 

O Sr.. Fr-:ucro Dos S..txTos:- Impossi,•el. 

O SR. IIIA'SCAREXfL\.s:- ..• e mesmo ímpos-
. 

Venho, portanto, pe.lir ~o go\•erno que tom-3 
o ex_Pe !iente de mantl:n· dh·idir aquellas s~s-

didos de p:·efercncia <iquelles qua li estão 
estabelecidos, sendo assim protegida a peq uüna 
la~·oura. coru ,·ant:tge!ll p:<r:t a prodnc:i.1. 
_ wtos apow 

O Sr. Carlo~ Peixoto:- Fa
zen.dv-m·~ r cho de justas reclamações da impor
tante zona. Ü;l. matta de Minas, que é ser\·id~ 
pela E,;:trad:.t de Ferro da Companhi:t Leopol
din::t. e a do município de Juiz de Fóra, venho 
pedir inform~ções acerca do nova l1orario da 
Estrada d0 Fe:·ro D. Pedro lL. 

Como s) vê de uma reclama\-il:O constante da 
gaze t 1a o onza c o Oílwze;·cto e ~10, 

que e aS5ign<l.d·1. pelo importante fazcndúro 
daqucllc município o Ss.-. Barão elo Juiz de 
Fôrr, o muitos outros distinetos ea-;alheiro::, 
ess ~ llO\"ll hor·ario trouxe real prejuizo a todos 
o~ mor:vl.ores U.essa Z•)na, que c conatituid:1. dos 
município~ 1!e Juiz de Fõ~a, Leopol-:lina, Cata
guaz·::s, Ub:i, l\Iuriahé e ~inda outt·os. 

Não é meu proposito dirigir a menor censura 
!l.O director crtl: ctivo da Estrad:t de Fe!'ro Pe
dro li, o St· . Ewbank da Camara~ com o qual 
en.tret·•nho relações de amizade de -=de os b:tncos 
da ac:Hl·!nlia, que cursàmosjnnto~; de\'O, pOl'i:.m, 
dizet· :'l Camara q11e surprehenden-mc o proct:l
dim•Jnt•J de.;;se illustre funccionario, C[LlC, ~;aben
do tet· a Estrada dl) Ferro Pelro ll contt•n,:ro 
de t:af.•go mntuo com a comp:~n.hia. Lcopolclina 
e ou tJ\'<S, não devia confeccionar e•se novo hora
rio sem atteoção ao tlr:ssas irü :.ortanlcs empre
zas ; dr.l modo tal que trou o;: e ,..,.rande )r e· uizo 
aos 1a 1tante.~ a zona servi a. por ellas. 

O Sr.. SoArtEs : - Essas companhia, devem 
subordinar os s~us horarios ao d::t. Estrada de 
Ferro PeJro li. 

O Sa. CA.nLos PErxoro: -Não podem subor
dinar. 

O Sn. SoARE;; :-Por que? 

O S1L CARL0 :-5 PErxoro:- Porque a comp:-~
nhia. L~opoldina, subordinando o seu horario ao 
q_ uc foi confeccionado pelo Sr. Ev~·bank d::t 

C:un::tra, ainda assim não pó lo remeJiar o gran
de mal CJ.usado por esse hm·:u·io. 

O SR. SoAm~s dá utu aparte: 

O SR. CA!!LOS Pzrxom:- _.\ttcnda-me o no
bre deputado. 

A com 1anhia Leo oldina nã:> ódt3 alterar 
o sca horario, como o nobre deput;).do pensa, 
de modo a satisfazer o redamo do (i ue me faço 
cch.o. 

O S·<\. BARÃo DA LEuPOLDixA:- Apoiado. 
Devia ter h::t.\·id.) combinas~ão a.nterior. 

O SR. CARLOS PEIXOTo:- Com o horario an.
tig·o, quo deis.oa d') vigorar de ant!3-hontem 
para cú, os h:.b1tantes da •• z:on.a servid::t. pela 
Estrada de Ferro Lcoroldi na corre;;poutliam
se com a capital da minha pro\·incia com 
clous dias de viagem por e~trada de ferro, e 
agora precisam de mais um dia. 

O Stl. C.ntLo;; PEtXOTo:- Ao aprc~iar-;,e 
esta questão, é 1wec.iso te~·-s.e em vista. por que 

mixto ou de passag-eiros c C;).rgas da D. Pe
dt·o H. unico d9 que s~~ podem ~:~en•ir, porque, 
quando o exprei$SO da Leopoldina chega a En
tre-Rios, jà horas ::ultcs tem passado o ex
presso d~ linha do centro. 

O Srt. C.\.R.LOS PErXoTo:-~ão S} pense, como 
podem fazer· suppor os apart~s que se me tem 
dado, que est·m advogando interesses da 
companhia Leopoldina. Não é meu intuito, com 
es a rec. maçao. · .1er ;wor a ess'l. com a 1a, 
com cttja directoria não me onten:li prcYiã.
~on tc. Si fosse possiv~l :í comp~n.hia Leopol-

ser attendida. t:sta reclam:t~~iio, eu 1wdn. diria1 

porque a. alteração h:wida no horal'io ào trem 
expresso \'eiu adiantar sua. ch.:gada i Corte e á 
!'.idade em quo resido, o que para mim c todos 
os seus habitant.~s é dn grande V.'l.llt::g-em, por
C!. uc, em v e :r. de viajarmos algum tompo de noite, 
fa:Gemos tod:1. a viagem com dia.; 1u:~.s pt·efiro 
que continuemoa ;). chegar m:üs t:Lrdc i estação 
Ubáense ::1. gastarmos mnis um din. de Yiagem 
p!lr:-. irmo . .; a Ouro Preto. Si so tr:tt.:u;se de uma 
viagem ttir·~cb entre a csta~~ão Ub:Lonso c 0Ltro 
Preto, por meio •lo L1·cm o~px·csso, cu então 
aceitaria as obs1Hvaçõcs do nobre deputado; 
mas assa viagem ó feita por dous trens . Ainda. 
que a cornpanhia Leopoldina modifi,ptc o h•Jra
rio. do seu e~p~esso, não se po~eri apanhu.r 

' . 
passageiros seg-uít·cm por elle pa.ra Juiz de 
Fóra. e Out·o Preto. Ora, comprehen.de V. E:t. 
que,-q ua.ndo 0 paiz faz sacrificios p::..ra. attcndor 
á.s conveniencias publicas, quando nós, que 
vivíamos completamente ;).rt·edados do centro 
administmti vo provincial, quando se dizia q 110 

a. capital daquella importante região é o Rio ele 
Janeiro e não o Ouz·o Pre to, agora. quC', por 
meio desta harmonia dos h orarios. tinhamos 
um:1 communicação rapida com it capital, 
estreitando assim nossas relaçõe;:;,-,:: doloroso 
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que. unicamente para se adiantar o t::-em l ce.be em Porto Novo, vai se procrastin~nao esse 
e:tpresso 15 a. 20 minutos, sejamos obrigados a desideratum, cuja realização muito concorrerà 
n::ai~;. u:n dia de viagem para a capjtal da pro- para o Gngrandecimento da provineia de Minas. 

vmcl<l. O S:r.. FELicw nos Sa:nos:-E' ut1Í tributo 
O Sn. SoARES:- A reclamação do Jo1·nal for·çado. 

talvez se ·a prematura, e mesmo corn o novo -
10rar10 !JOssa-se conciliar todos os interesses. Mas, Sr: presiJente, a ~cca.;;ião é i uopportuna 

O Srt. CARLOS PErxoTo :-A reclamação feita p:-tra discutir este assuwpto da maior impor
na ga:1.etilh:l do Jo1·nal do Commercio t•m tanda. e ue terà seu tem o. A·1enas invoco 
para rmar- 1e pro.:: ·dencia as suas ass:gna.- o patrioti•mo do nolm3 ministro da agricul
turas. São cidadãos muito intercssa.rlos ne:;ta I tura para re<>olvcr este ponto. Não ha nisto 
questão, que de\'r~m conhec~l-a. e que não tem nenhuma questio do partido, é uma questão 
o mr•noT empenho ern set·vit· a companhh Leo- tod:~ de interesse ger··d~ que deve ser d•:cidida. 
poldioa: tl'ata.m unicamente dB att.ender :is de accórdo cotn as conveni,:ncias publicas, que 
conve•t i 1•ncias publicas. Si a directoria <:h não foram infelizmente attendida"; eorn o ltora
compn.nhia Leopoldina tivesse sido ouvid:.~. p~u·:.t rio ultiwamentc posto em exeeução. 
a co_nfec~ão do hom.1·io, elh . não_ .seria . a.~s:i.m o me 11 ret1uerimen to é 0 seg-uinte. (L(;. J 
modtficado ou então tel-o-ta Ja mod1ficado · 
de mo lo que, quando se puzesse em execução 0 Ao term!nat·, dit·ei _qu0 o meu · requet·imento 
n vo 1ora.rw a e ro , tena sJ Q pos o ta.m
bem em execução o outro. Si ella o não f·~~, é 
pot·qne não pôde. Que int~re,se podia ter a 

.. . - . 
< 

gada. dos seus trens alguns mínu tos '? Não podi:t 
t~r nenhum~ c. bem pelo contrario, tem sido 
seu em enho m•itar as via(l"ens â noite. 

ara ~erem procedentes as observa\~Õcs do 
nobre deputa.do mou distincto amigo. que com 
tsnto zelo tem sempre :..dvogado os interesses 
da nos~a pro\•incia, que o considera um do~ 
seus mais dilectos filhos ... 

O SR. SoActEs :-E' muita bondade de V. Ex. 
(Naa opoiados.) 

O Sn. CARLOs p,rxoTo:-. •• era preciso que 
V. Ex. dqmons trasse que ~este novo ho;ario 

'< m o ra.r1o s r n m1x os 
da Estr·ada de Ferro Pedro li, de modo c1ue 
não perdesse~os agora um dia ~ was •. manteu_. 

ter-se as comm u nicações q ~te h a via anterior
mente. 

Tenho tanta convicção de que advogo uma 
boa ca:1sa e creio t:L:nto quo o nobre ministro 
da agr·icultura não póde ter empanho em pre
judicar aquella. importante zon::~., que não du
vida:-ia p0dir da tribuna a S. Ex. qu~ fizesse 
sobreestar na. execução do novo hora r1o posto 
em vigor ante-hontem, até verifica!'-se a pro
cadencia. das razões que acabo de ad luzir, ou· 
vindo, si assim o julgat• conveniente, o digno 
director interino da Estrada de Ferro Pe
dro ll, em cujo cara.ctet· e aptidão ta.mbem 
muito confio. O novo horario é muito incon
veniente sob o ponto de vista d~ qun tenho tra
tado : não o:lia. nem devi:~. Mr posto em ex-
eeução sem que pré\'l:lmente a. 1rc:ctor1a da 
Leopoldina se puzesse em harmonia com a da 
PeJro II . A Estrada de Ferro Leopoldina. é o 
melhor freguez da Pedro li; esta precisa muito 
mais da LeopoUina do que a Leopoldina Jella. 
e tanto que Re procura creAr toda a sorte de 
embaraço" á idéa de unir-se á côrte a Estrada de 
Ferro Leopoldi na sem ser por meio da. Pedro II. 
<> que ella podi:• fazer talvez com grande van
ta"'em para a província ; mns como se diz que 
ha

0 

de~vantagem para o Estado, por diminuir. a. 
.grande renda que lhe ai vem das cargas que re-

V.In.-1~ 

de ouvir P.gb sobre qualq1Íer mud:mç~a de 
horario, visto que ambas s:'ío partes nes_o;c 
cont1·:,cto, que não pô!e ser ~ilterado só por uma 
e as. 

0 SRs. AFFO~SO CELSO JU~IOR E OUTROS:
Apoiado. 

O Sn. CARLOS PEIXOTo:- A questão tem 
maior importancia do que pó l e parecer e urge 
uma s'olução. (Apoiado.~~ mHi to bem .) 

E' lido, apoiado e approvado o seguinte 

Roqueiro que , por iutermedio do Ministerio 
d:\ A"'ricultura informe a directoria da Eslra-
da de Ferro D. Pedro I si ouviu a dire··toria 
da companhia Estrada de Ferro Leopoldina. 
para coafecciona.ft seu novo hora.rio attendenclo 
ao serviço dar1uella companhia com a qual tem 
contracto de trafego m11tuo. 

Sala das sP.ssões, 2"5 de Julho de i~S:í.
C a dos Peixoto. 

O Sr. J. l?enido dit. que, cha
mado à tribuna nomin:ü mentc pelo s1m amigo 
deputado pelo 13'' di..:tricto dn. pro\·incia de 
?~Unas, vem, a seu pezar, referir-sH a f:Lctos 
que se passaram llõl maior inti111idade, e que 
nunc:J. pensou vi ·sse:n a p ulJlh·o, obriga.ndo-o 
ás ex.pltcaçõC!s que passa. a. dat·. Si tive~se 
p-!uSt1do que ess•!s factos teriam publicidndr~, 
t maria not:.~s afim de c ue nilo fossem narz·a-
do;; com a lguma. alteração, filha de 1uemoria. 
infiel, c muito mo.is da. sua, que é toemoria de 
velho. 

O Sa. AFl~O::\SO CELso Ju4'\IOR:-O deputado 
a. quem S . E:t. se refere é incapa z de alterar, 
por mais ligeiramente que sej ~ , a narração de 
factos. 

O Sa. J. PENIDO diz que intencionHlruante é 
incapaz, é o primeiro a dizel-o ; ma~ a roemo
ria é infiel, e o oro.dor é o proprío n. accusar-se 
de poder co:nmetter qualquer lacuu·t . 
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O S.n.. AFFO::s-~o CELso Juxron.:-Neste caso com uma objecção de estylete !-2 O que quer? 
tambgm rode ser infiel n. de S. Ex. retrucou o orador, é indispensavel qu·~ se con-

O Srt. J. PE::s-IDo é 0 ])rimeiro a dizer. sig-ne s. indemnização de 200$ pelos escravos de 
GO annos. · 

O Sn.. l\L-\SCA.rtENHAS:-E essa reunião não Então declarou ello que. era difficil acei-
foi secr• ·ta. tar essa. i:!éa, que procedia sponte sua, sem 

O Sn.. AFFONSO CELSO Juxron.: -Não foi se- · au onzaçao u guma o governo (apoiados), que 
ereta; ti·.·et·o.m conhecimento delb muitos i!l- o seu fim era unicamente conciliar o partido 
dividuos. liberal. 

O Sr.. EXIDO, contmuau o, "rz que an- ;::sn.~ FFo::s-so ELS0 • uxron.:- no re epu-
tes d·:J s1:bir á tribuna o nobre deputado pelo tado tem p~rspicacia bastante para compreben-
15o distrido, declarou-lhe que refc>rir-se-b der que um homeHt da categoria daq nelle a 
a sua pesso:l. em acto de dcfe~a pessoal. Au- quem S. Ex. se refere não daria um p:J.sso desses 
torizou-o ;t que p1·ocedesse como q uize..:se, que sem estar autorizado a fazel-o. (T1·oca1i~-se 
reveb.sse tudo qun.nto julg-~1sse conveniente, C!t'(!/'tcs entre este Sr. (leputado e o Sr. Lot!
e assim podia proceder. porque o quG pratic<• ;·c;~p de A.lbuq1w;·quc.) 
em particulat· niio receia que venha a publico. O Sa. J. P:Exmo, continuando, diz que pa-

Nunc~t promoveu al~·~ordo algum, para que a t'ecia-lhe que depois de tet• feito tal decb
antiga dis:;idencia p!lssasse a apoiar o __ go- ração. estwa deslin-aJo de todo e ual uer com-
verno... prom1sso. 

O SR. Mon.ErfL\. DE BARr,os: -E nenhum Após esta c:; occurrenci:ls~ tiveram uma ~re-
dissiJente. união ern casa do muito venerando Sr. l\farlinho 

O SR. :\f..;.sc,\.REXILI.S : - i\' unca pro!Jloveu, 
tão pouco ; mas desejwa que houvesse ac
córdo. 

O Sn .. l. PE:-; mo diz que recebeu aviso de um 
f:roigo. que muito admira e re~peit'l. afim de 
f:J.lbr-lhe, :indicando hora e logar. Apresen
tou-se na occasião marcada, e por esse distin
ctissim·J e sábio amigo. lhe foi mostrado um 
nrojecto, redigido em substituição do de 15 de 
... . · ....... · . . . 
tes cheg-arBm a. aecôrdo com o governo. Lido o 
projecto, que lhe pareceu accitavel, á primeira 

's e u did desse circums ecto amio-
levou-o para casa para o ler e estudar, fi
c:mdo de entregar no seguinte di~ a tarde, anm 
de serem ouvidos outros amigos . 

h-lhe escapando relatar que, qua.ndo esse ve
nerando amigo lhe declarou o-motivo porqoe o 
tinha. chamndo. o orador pon.Jerou-lhe g11e para 
esse fim deviam ser con\ocados todos os mais 
diss ident11s. 

O SI:. LoüRE::\CO DE ALBUQUJmQüE : - Eu 
niio fui con\·idado: 

O SR .. T. PENW0,COntinuando. diz que le\·ando 
p ~t ra ca~a o projec~o. leu e copiou-o. e no se
guint•' J.ia Cl 11 rd·~ (era um do•uingo) dirigiu-se 
á ca;.;a do :llt1i~· •. a. rntem communil·ou que, ha
vrmdo estud~~t.:, o ·seu proj0cto, não podia 
Ã it:ü-o 

O Si~. ?lhscArtENHAS:- E' preciso dizer que 
o fim lle :osc chefe lib:lr al min·~iro era conciliar 
os seus compru\·incianos. 

O Sn. J. Pzx-IDo:- Sem duvida. 

Perguntou-lhe então aquelle respeitavel 
amigo, porqu•; ~ão aceita\·a o proj ~eto. Respon
deu-lhe:-porque o projecto consignava as mes
mas i:lé:Js Ql:e o de J5 de Julho, contra o 
qual votara. · 

Ponderou ainda aquelle venerando amigo, 
a quem nunca ce~sarà de louvar:- .Jà vem 

IS-
cutir projecto algtrm. 

O SR. · J. PExrno disse naquella occasrao 
àq uelle illustre com provinciano : -Mas si o 
governo aceit-lr modifica~õ~s ao seu projecto 
neste e naquelle sentido~ 

Respondcu-lhc:-Não creia nisso. (.:lpoiados.) 
Conheço o Sr. Martinho Campos, é um cava
lheiro dos mais distinctos, é um estadista de 
muita im ortancia, niio óclc aceitar isso . Perca 
to a a esperança. 

0 SR. ANDRADE FIFGEIRA : - Ü Sr. l'l'lar
tinho Cam os não nceitaYa a idéa de tabella. 

O Sn.. J. PENIDO:- O Sr. 1\Jartinho Campos 
não aceitava idéa algum:1 de conciliação. 

Depois disto, o venet·ando amigo, a. que se 
tem referido, ·convocon om sr~ u escriptol'io uma 
nova re1mião. Alli com pareceram o oradm· e os 
Srs. Felic io dos Santos, .:\bscarrnhas, Antonio 
Carlos, conselhei t·o Carlos Affonso e parece-lhe 
que o Sr. Atfonso CcJ.;o .Tunior. 

O Sn . FJ::LICIO Dos SAxros :-E o Sr. Mon
t~utlon. 

O Sn.. J . P~xiuo diz que nlli foi, mais 
p l'h deferencin. e COI1Sid•'r:u;~1ú crue YOla\' :1. :1. 
estes amigos. 

Clteg:mdo al!i. discutiu-a~~ o cpv~ se h:l via de 
faze!·; declarou o orador quo csbria por tu,lo, si 

• 9 ._. . . . 
S 0 -X:.tgena rios, ou a obrigação da presta<;.ão de 
serviços, á vontade dos fazendeiro~. 

O seu nobre amigo, o Sr. Mascarenhas de
clarou quo aceitaria a indemnização, mas n5o 
chegaram a accôr·do algum. Neste ponto, falhou 
a. memoria do Sr. conselheiro Carlos Affonso. 

O nobre deputado pelo 7'-' districto de Minas 
não Jisse nem que apoiava o accõrdo, nem que 
d oi:I.ava de apoiar ; ouviu a discussão e ficou 
calado. 

Quanto ao orador, si ji tinha declarado a 
condição unica com que accitaria :o accôrdo, 
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como l_loderia. com1)rometter-se a votar pelo O Sa.J. PE:smo, continuaudo, di.z que qt:anto 
govemo? a. isto é oque ha.. · 

O seu nobre amigo, o Sr. conselheiro Ca.rlo~ Tem de trata.~ de ~utra q uesi.ão. Dis~e que 
Ai~ons9 cheg-ou já tarde, quando a discussão o seu nobre aro1go del:tava a outros a e:q>lica.
attlngla ao s13u termo. mas ouviu 0 orador ção da contradicção da.quelV~;;sue,não aceitando 
fazer a ro osta acerca da indemniza ão de o projecto Dantas, aceitam hoje o ro-e<:to Sa.-
- $ou de serviços, a vontade dos fal.endeiros. raiv · 
Ninguam tomou compromissos ; dissolveu-se a Podia responder como o nobre àepu
reunião e enten.dr:: ram toios que ella tinha sido tado pelo 2> districto de Minas Geraes. di

-----flA---'l~~,.,..,~w...;iffr------------1-~~IW~: --«-v..' ste anno não é o Mllle pas~adn~. Para 
não aceitar os 5 'lo addicionaes, quando no ou
~ro pl"ojecto. estão. consignados (i "/o, r.ste seu 
!llu;" tre a?11go dtsse: « H~ie já. mudei. não 
aceito ma1s, porque fiz evoluçãO)). (Apoiado~.) 
Bastava-lhe tambem dizer isto: hoie fiz evolu
ç.ão e posso ~ceitar a indemnização"'pot·$et•viços, 
que nao acelta va o anuo p:1ssado. Assiru, pa
rece-llte que não era mai-; incoherente elo que 
muitos outros. (Apoiados.) 

O SR. AFFoxso CEr.so .Juxron. :-Ahi me pa
rece que ha. um pequeno hpso de memoria de 
V. Ex. 

O Sn.. J. PENmo, s\ so4:1besse disto, t~ria 
t?roado notas em protocollo, apeza.r ele confiar 
amda alguma cousa. em sua memoria. -

O que pode afiançar . é que ningucm se com
pronJettou, ahi, á cxcepção do nobre deput:tdo - . ..... .. ' . ~ 

• l\hscAREXll.:\S : - Eu de darei que 
s1 o governo aceitasse aq uelle J?l'Ojecto , 
apoi:tl-o-ia.. 

O SP •• J. PENlDo:- Logo, era conàicional. 
O Sn. AFFoxso CEL'50 Jc;xron.:- .Agora ó 

que lamento não ter havido o tal protocollo a 
que o nobre deputado se referiu. 

Reco:-da.-se de que depois do que acaba de 
narrar foi ao escriptorio do seu nobre amig-o o . . -

. "' ' 
si .a seu chamado, ~i espontanaamente; e que 
a.lu S.Ex. lhe conndou aapresenta1·em juntos 
o projecto, con,·ite a quo ni:to uccedcu. ~ 

Não se admira o orador de S. Ex:. não se re
cordar desto facto, porqil~ t::unbem não se re
~orda do outro :~ quo S. Ex. :'iC referiu, isto 
o, que o orador lhe dissera que não queria mais 
saber de trans~tcção :~.lguma, que o governo 
cst:.Lva a.g-onisn.ndo, mortbundo, c qtte n:J:o havi;~ 
m~us nada qu<! o •eg-nra.sse. 

O Srt. F:Jo:r.Icro .nos S.\NTos:- Eu de:-:ejo que 
V. Ex. dcc.tare Sl ó o~n.cta ou não a narr:\ção 
CJU:\nto :\ mHn. 

O Srt. At•"l-"O="SO CEL~o Ju=--ron: -A narração 
feita pelo nobre deputado elo 15° districlo de 
.r mas e estr1cts.mcnt() e~acta. 

O Sn.. FEL I CIO nos S,\NTOS : - Mas e!le con
cordou com a minha rectificação. 

O Sa. AFFONSO CELSO JuNIOR:- V. Ex. nito 
podia fazer semelhante rectifica\.àO. 

Espere a publicação do discurso que será 
feita em sua integra o verá. que e1le foi estri, 
ctamento ·~xacto, como sempre sóe ser. 

O Sn.. CAn.Los Pxrxo1o:- Ha completa di
vergenci:l entre o que elle disse e o que esta 
di?.endo o Sr. Penido. · 

Ma ã n • lment~ 
progredi. Vi o abalo que houve neste paiz · 
tudo se achava agitad(' : o comrnerci:), a la~ 
voura e todos nós ; tinlu-se chegado a um. 
pon o a que era prec1so a\-el." uma ao ução. 

Ora, o orador não é lá dos mais entbusiastas 
do projecto Saraiva .. Faz como o ~eu :unigo, 

. ... " ... 
não podendo obter, contenta-se (·Om o que lhe 
dão ; o ora_dor queria. menos. mas nãD o pode 
obtet· e acelta o meno;; r1ue lhe dão, desde que 
tem de haver uma solução. 

U:-.r SR. DEPUTAno:-Ainda meno,; '{ ! 

.. O Sa. J • PENmo diz CJ.UP. queria que 
amda se. fiz <:sse menos, c1ue a extincção 
fo~se ma1s morosa. O projecto actual é mais 
adtantado do c ue o outro ist é s l r 

tão em menos tempo. 
Àlém disto, havia. uma circumstancia para. 

h o ·e submetteJ·-se. isto e. aceit 
dâ. 

O nobre deputado, muito illustrado e elo
quente orador, representn.nte do 5·• districto de 
Pernambuco, declarou no Jol'nal elo Contme;·
cio (1ue o projecto ;lo Sr. Dant'l.>; não pr.::stava, 
m~s que elle o apo1a\'~ com toda a força, por
que o Sr. D:1.ntas se tmha entregado aos n.bo
licionistas radicae;;. 

O Sn. FELtcro DOS SAxtos:-Apoiado, tinha 
cahido prisioneil'O. 

O. ~a .. J. PE~rno ob .. ;;erva que, não ;O;ündo 
abohc10msta. radical, era c:<;te um moti ro par~ 
f~gü: daquel!e ministe.rio c lluer•!r outro qne 
nao fos::;e radtcal. (Apo~(tdo.>~, mt{ilo bem .. ) 

0 .S~. FE~ICIO DOS SANTOS:-Honra seja feita 
s l c epu :1( o por · ern:~m JUCO que ot 

quem com esta rlcclarn.gão precipitou o Sr. 
Dant~s mais dep'res!';a. (Het ottttos upa1·ces.) 

O Sn. • . J . PENIDO, continuando, diz que acon
tece mUlta.::; vezes que. atira-se um:~. joia de 
grande valor a uma crtança, esta corre para 
aga.rral-a e, vendo vir para ella um suj>jito com 
cara de papc!o, como a. delle orador (riso), foge 
espavorida e ás carteiras, abandonando joia. e 
tudo ; mas, qua~do essa ,ioia. é oflerecida por 
um:t pessoa. gent1l, por uma moça linda (;·iso) 
ou por um rapaz nas mesmas condições, a 
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criança atira-s~ <10 onertante, agarra-se-lha ao 
pescoço, a.~.:eita :1. jo1a e fica muito obrigada. 

O orador po iia dizer: « O mini~t~ri•) do Sr. 
D:1ntas é um ministPrio papao (lâla;·idwle) e 
não :1coit~ o projecto delle, aceita de outro, que 
não é ' Jinau. 'Ri . ..:o.) 

U:u Sit. DEPUTADo:-E' questão de pessca. 
O SR. J. PE:""IDO rliz q1:c questã1 de pes.,oa! 

:- . . , . 

de um modo que não esta na inten~ão nem nas 
palavras do illu~tl·e deputado. 

E' ::ssim que, refeõ"indO-!-'' a ~ma reunião da 
qual. deYo decbrar i Camara. nem conheci
mento f.Í\'t~, se di,;:se q11e, com excepção J.o 
Sr. Valh :are.;;;, todos os dissidente;; resente~ 
combinaram em certo sentido, c que e-u até 
apre~entei ..• 

O Sa. AFFO);SO CELSO Ju:""IO:t dá um a .wte. 

cionistas r::~di•_'aes, cujas co:n·icçi3es e patrio- O Sa. !\IoREI!tA DE BAR:ws-:- Não e-<tou di
tislllo o orador muito próz:J,: mas não são ;:ô I zendo que o i.llustre depu lado di,.se:::se isr.o, ao 
elles que tê•:t p;ltriotismo: todos que não têm I contrario, estou diz~ndo que n?io disse aquillo 
es;;;es vôos <le condor, que não andam por ess~s porque não podia dizer que até apresentei 
ares. silo tão p triotas como dles. A questão é uma modificação ao tal proj•!cto . 
do medo J,~ encarar o problema t~omo elhl é ; l' Devo declarar que n:io sô não fui con vid~ttlo~ 
do modo Je resolvei-o. como nem soube de se.nelhante reunião. E não 

O ot· do:· nunca t~_,i e;;cr;wocra.ta. nunca re- fui "õ eu, muitos depnta.rlos dissidenl~s não fo
co nheteu. nem ha de reconhe··er ~L legitimidade ram para e lia convidado.-. (C onfi;·,rwçüo .) 
th e "mvid- ·, · · cond mnada 10r H m·•I'O ) · -.e d1s e u <:Ó ;"or m convidarlo::; n" d ;.uta-
mais :;.lta antiguidade. e por todo.:; os escri,•to- dos minejros com excepção do Sr. Valla iàres. 
res modernos. que têm uma sentença, uma Não é exacto: o Sr. consdheiro Atlonso P3n-
nota para c: ,ndemnar a me~ ma escravidão. na tambem não foi convidado. 

• s a. o 10p p:1r t o orac ot• a gne~tao. - cmpre 0 Sr... AFI-'O);:SO PEXXA (minist'l"O da jtts!i~:a): 
a encarou como (1 uestão economica. questão fi- Apoiado. 
nanccira e não sõ:nentc como qne11tão de huma-

. · • ·.. , · 'E:- Nem 

Preós 1-s 1 c"nciliar a~ duas cou;;as, para que 
o paiz n<iO ,.offra. ( :lpúiítdus .) 

O seu liber<1.lismo não faz t·om que o seu ca
vallo atire-se sobre rios e valles. tr.mcos e bar
rancos (riso), S <'lll parat". não ; o ora lor quer 
~ndar, mas i1· deva.:;ar, p:lra quG se consultem 
to los os interesses. 

Não se impo1·t:1~ por exemplo, qu•' fa.llcm na 
juH ta do :once ou na junta do reca.\:em. por•.fll_ e 

• • • • I .• t t t , 
seg-ut·ança. p tra qu"' não quebre nem mate nin
gnem. (Riso: opoiaclo$ c a{'artes.) 

O oradflr nunc:t arou. nem ha de arar 
:::ua.s ha de ::md:tr com reflexão. (JI ui to beiil.) 

E'remetiida à mc!a pelo Sr. .J. Penido uma 
petiç~io do;; carteiro;, d:t Directoria Geral dos 
Col'l'eios. solicitando que lhes seja estendida a 
reg(dia da a pose a tadoria. 

A peli«;ão c ~nviada :i commi~são de pensões 
c ordenados. 

O Sr. :::.I:oreira de Barro~ 
( 1,a;·tt .tcgocio W'!JCi'tte):-Sr. presidente, pro
cut·o nã 'occnpar a att~nção da C:,mara ; nüo 
P''s.w, tlOrém, deixar de hoje se;uir o exemplo 
dns meus illu~tres amig-o~, m~ml;ros da tJ.ntiga 
dissiden.·i:l. lflle trouxeram á C:\mara t't. r'J:lipO

siçãu da sua posição pes::;Jal em relação aos 
pontos de L111e i;e occupou o nobre deputado pela 
pronncta ue .1 tnas TC:"<Les. 

Os jornae:; que têm se apressado em criticar 
o discurso de ~. Ex., quo ainda não foi publi
cado n:1 .~:ua integra, e simplesmente em re~ 
sumo, ct·eio que mal comprehendera.m o que 
S. Ex. pretendia dizer .•. 

O S!~. An·o~so CELSO Ju:NroR:-0 que S. Ex. 
disse. 

O SR. :MoREIRA DE B.mRos:-••. o que S.Ex. 
disse. Porque entre alguns, nos quaes, devo 
confessar·, n:io vejo sentimento de má vontade 
a meu r espeito, se commenta aqut:lle discurso 

eu. 

0 SR. AFFO~SO CELSO Jt::'\"IOll E OUTROS SRS . 
DEPUTADOs dão apartes. 

O SB. MoREIR.\ DE BARRos:-:- V. Ex . dã 
licença 11ue eu prosig<• ~ Estou prompto a dar a 
esse r~~speito to•.hs as •·xplicaçlies que o nobre 
deputa.du exija; mas ha. d•.:: pet·mi.ttit·-me que eu 
conclua e::: ta ;1arte de que estou me occupando. 

Como .lizia,não só et1 como outros dissidentes 

::> 
os dissidentes, compt·chendc bem a Camara que 
eu me deslocaria do meu papel si me prOL•U
zcs..:e e~plical-~s. 

A aceit1c;ão das nossas iJêas pelo go,'erno não 
nos podia prejudirar. Eile que explique, em 
vista. das decbraçües do nobre d~>pur.ado po:r 
l\linas. ;·or que dissolveu a Ca mara passada c 
sustentou comnosco a luta que todo,. co:1hecem. 

O nobre lleputado insiste em dizer que 
tive conllccimenLo do projecto. 

Tive não só conhecimento, como um 
pnuco J.e iniciativa em um proj·~cto. Vou ::diant1~ 
do nobre deputado. l\b~ isto são fictos quo SI} 

passat·am com um aaligo em c:u·acter pArti
cnlar que me procurou para esse etl'eito. 

· e , a .à si c n er conve-
niente; eu, sómente si me julgar na obrigação 
de corrigir algum ponto, virei à tribuna. 

O SR. AFFoNso CELSO Jo~ron.:- V. Ex. faz 
uma grande injustiça a esse a.migo suppond() 
que não narrará os factos com exa.ctidão. 

O Sn.. :ManEIRA BE Ban.n.os:- Não faço in
justiça alguma, não supponho nem a possibili
da.le e muito menos a probabilidaJe desse 
amigo narrar os factos infielmente. Apenas 
disse que, si porventura julgar necessario cor
rigir algum ponto, o que pôde-se dar sem pro-
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posito, ou por omissão involuntaria ou falta de I de ferro de Caravellas :-a Pbiladelphia, 13::;pe
mefiiOI'ia. voltari:. á tt·ibuna. ravam o desenvoh•imento da região da es-

Não espero que esse amigo n:trre O>; fac:tos trada da Victor·ia a Natividade. 
de nm r1odo infir·J. acredito o contrario; m;ts, O procedimento do govemo pa;;sauo~ ··como 
emquanto ellc não cut~nder nece'Nl.rio faze1· ji disse, obrig~-os a voltar de novo os olhos 
essl na.rl':l<:~o. não m<~ 'ulgo na obrigação de para o po!'tO de Carav?llas. 

ar exp tcações a re,.pc1to. pezar <a escassez e rec:ur.~os e que lS-
Estiw:l;rei «JUC se saiba tudo quanto se passou poem os concessionarios da estrada de Cara

nes_sa occasião, yorq uu e:n tudo q llauto faço e vellas, <·llec; vão _continuando ?- sua patrioti-
. .. 

publicid:\dc. Não o faço eu, porque tenho po1· 
habit11 não trazer a publico o 'lue se trata com· O ministerin que foi presidido pelo illustJ•ado 
migo em intiwidade, embor·a não haja nis~o o ' Sr. consclh··iro Lafayette prestou alguma :l.l
mnnor- inconveniente e nem causa qué s'l d ·va tenr;ão a este nego,~io, enviando um ~rnpregado 
calar, como se d:i em tudo quanto se refe1·e ~ d~ Thesouro par~ e:s:aminar as condições econo
este caso. 1mcas de~sa re.;pão, procurando est::.belecer uma 

O Sn .. PrtESIDE~iE : _ Est:l finda a 1,. hor~ ~lf:mdnga ou mflsa de re?das em Cara.v~llas, 
da Sec::-.;) e portanto deve erv ·r a d" _ - 'A.e modo a tornar productlVO o cumluei'Clu de 

~:;,_.< , S 0 Ul ·Se l:,C llSSaO d · d · d · 
d~ reyuerimento;; adiados; havendo, porém, ~~~::. ~ll·a.s e o outr~s artlgos e muno peso e 

n er,;os rs. ep11 a o;; m;;crip .. os, eu es 
conce lerei a palavra por sua vez, depois de 
obterem da Camara a nec~ss!lria urgencia para a e~se 

O Sn. F.r::ucro no;; SA~To req\~~'r c o~tem 
urg«>nci.a rl~ 5 minutos para apresentar· um:1 

O Sr·. Felicio do!§ San-tos :
Sr. pre-idente. os habiw.ntes do municíPio de 
Caravel!as, na pt·ovincia da Bahia, dirigem ao 
govemo. por meu int.,rmedio, a representação 
que tenho em mão. Nella pedem que !1. n:we
gnçi:io actu:1lmente c:s:istcnte e subvoncionad:~. 
pelo g-overno. entre o porto elo Rio de Janeiro 
e 0 referido porto da província d~ Bahia, con
tinu•~, e os va ores nella em re.n-ados mais 
ammd:ubs vcz0s toquem nac111"lle porto A 
utihda.:le dA.sta m8dirla ó intuitiva. e entendo 
qu~ _os habitantes dessa zom1. da prov~nciu .da 

J .;. !:S. 

direito ~ morecer attenç~o da. parte do governo. 
Depoi::: que o rninisterio passado commettr'!u o 

grande erro, o dcsa!':LI'~ de fnzet• ~ rescisão do 
contt•acto da estrada. de fer1·o da Victol'i:1. a Nati
Yidadc, o norte d:~ província de Mina~. tão 
gravemente pr<>juclicado por esta medida, wltou 
de novo os olhos para a infeliz empreztt ~a 
estrada de ferro do Ca.t·avellas "" Philad1•lphi::\. 
Kito (~ :\ primeira vez que se clama desta tri
buna ~~m fayor dos habi tantes UI) norte do :\linas 
c dess:1. pnrte da pro\"incia da Bahia. 

O Sn. SoAR"Fis:-Conl a Bahia não so incorn
modr~ o nobro deputado : elles la se ar•J·:mjam. 

O Sn. f'I~I.IC!O DOS SANTOS : - Perdóe-me o 
nobre Jepu~ado; E' tal ~infelicidade dessa zona 

• • ll ' 

\'hinha. do disLricto eleitoral da Bahia. que é 
representado n~sta ca.f'a pelo nobre ex-ministro 
da :1gricu Itura., nenhum b~neficio tem recebido 
dos cofr,!s publicas, nenhuma attenção tem 
ha,rido aos seus justos pedidos. 

O Sn. ZAlfA :-Posso assegurar ao nobre 
deputado que a estrada. de ferro de CaraveUas 
comprometteu muito as :finanças da. provincia : 
CDl 1.200;000$000. 

O SR. F:&Licro nos SANTOs:-Os habitantes do 
norte de Minas, vendo o mallogrv da estrada 

Kã:o entendo muito, Sr. l)l'esldente, destes 
negocias da Bahia. e por isso não compreL.endo 
certa. ri V"alida !e que se d~~ entre Caravcllas e a 
a capital da provincia . 

O Sn.. A:a.rsnoEs SPIXOLA:-Não consta que 
haja ri vali laJe. 

O Sn. FzLICIO Dos S:...xTos:- Digo que não 
eu cn o ; :1 q u~ me ar c or:J. Q uvi :J. 
é que a província da Ba.h1a não póde deixal' do 
ganhar muito com o esta.bebcim~nto de umt~. 

.... 

O Sn.. Z:DIA.:-E" minha opinião. (H(t ot~ t1·os 
apcn·les .) 

O Sn.. FEr.J.cro oos SANTos:-Si os nobres de
lHttados concordam commigo, e ju~to o reparo 
que faço de não ter o nobre ex-ministro da 
agricultura. dado maior impulso a um negocio 
que foi iuiciado no mini~tcrio anterior. 

O Sn.. ZA:IIA: -Eu des::-jnia até que houYesse 
uma provincia UO\':l., tenclo Cnr~wellas por ca
pital. 

O Sr.. lLDJ:FONSO DE Aruu.ro:-Houve r elato
do desse !.'mpregado que foi em corumissão 1 

O Sn.. FJ~ucro Dos SA::sTos:-0 nobre deputa
do diz que houve relatorio ... 

r.. LDlWO~SO DE ~ AU : - l. 

O Sa. FELICio nog SA~-ros: - Asseguro 
ao nobre deputaúo que esse r elatorio é mui to 
favoravel aos habitantes de Caravellas e c!o nor
te de Minas. 

O porto de Caravellas ê, para grande parte do 
norte de Minas,o mais propl'io p:~ra L'Ommercio 
de importação e exportação. (Apoiados .) 

Não sei si o porto da capital da provincia da 
Bahia :ficar à um pouco prejudicado com isso. 

O Sn. ZAM:A :-Acho que não. 
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O Sa. FEucro Dos SA.NT•)S : - Si houver 
prejuízo, será em escala muito limitada, porque 
o commercio princ·ipal do norte de .Minas e 
mesmo de Caravelbs ainda se faz com o porto 
do· Rio de Jtneiro, apezar da m:1ior proximi
dade desses legares com o da Bahia. 

-
a mim indag3.l" dos motivos d0sta anomalia que 
se du, não sei si por inepcia do commercio da 
Bahia ou si oor ual uel' outr::. circumstancia 
que não conheço. 

Assim, pois, n. creação de uma. alfandega no 
porto de Cara vell as, si pr~j udic::~.r algum ou
tro porto, será o do Rio de Janeiro. 

.Aproveito a occasião, SI.'". presidente, para 
chamai.'" a att~n<;ão do governo para esta mate
ria, porque é evidente que a exportação do nor~ 
te de 2\linas para 'a Europa permitte o desen
volvimento do COitlmercio, em relação a artigos 
ue actualmente não podem pagar frete!'; de 

Carave as para o .o.\.10 e do Rio para a Europa. 
Limito-me a estas consia(~rações, e mando á 

mesa a.. representação a que me referi quando 

O SR. SOARES:- V. Ex. póde mand&r dizer 
aos :;;eus amigos de ~Iinas qu~, emquant.o ~w.u-

o ' 
plano de retardar todos os generos de Minas. 

O SR. lLDEFo:s-so DE AnAU.Jo:- Não apoiado. 

O Sa. FELJCIO nos S .. nnos:- PerJQe-me o 
nobre dep ut~tdo; é que aqui o interesse é da 
Bah1a e de :!vlinns, é tanto de uma como de ou
tra provincia. Por isso é que tenho alguma 
espr::rança. de ser atteudiJa est:1 reclamação. 
(.4.jJoiaclos .) 

.a 1 an cs a c1 a c c e 
Cara v e lias, província da Bahia, pedindo que 
seja. augruontado o numero de vi:lgens que 
actualmente f. tzem os vapores da Companhia 
E.·:pi;·ito Santo c Cata-,;etlas. 

.:\. representaçãCi ó remettida i commia~ão de 
orçamento. 

O Sn. J O.AQt:Dr NAE"Gco rr'qur:r, e a cas:! con
cede. uma urgencia de cinco minuto,; para 
apresentar uma moção. 

O Sr .. Joaquim Nabuco:- Sr. 
Presiàent~>~ ha dous n1ezes a Camara dos Srs. 
Deputados mandou insr-rir na a.cta de uma das 
suas sessões um voto de pezar pela morte de 
Victor Hugo, que a França cc•nsidera,·a o seu . .. . - . 

' -pr-opor que se insira na acta. um voto irrual de ,.., 
P.ez.ar pel3: morte do ho_lllem, que os Estados
Umdo~ ate_hontem c?ns1deravam o primeiro doa 
seus CJdada.os. (Apotados; muito bern.) 

Votando, como a Camara votou, aguella ma
nifest&ção de sentimento pela morte do grande 
poeta francez, ella não quiz testemunhar só
mente a sua admiração pelo genio assombroso 
de V~ctor Hugo,mas, tambem dar uma prova dos 
sent1mentos f1·aternaes que prendem o Brazil a 
nação franceza. (A.poia•los.) Pois bem, hoje 

que os Estados-Unidos choram a morte do gene
ral Grant pertence :i nação brazileira mostrar 
que não se acha menos identificada com a re
publica am0ricn.na, do que hontem se revelava 
com a republica franceza. 

O SR. ZA:-orA:- E' ara. nós ainda mais um 
mot1vo; e que Grant fo1 o general dos exer
dtos abolicionist::s dos Estados-Unidos. 

O SR. Jo.AQUI~r NAnuco:- O Braúl associou-
se a pro un a consternação dos 'stados- nidos 
qtrando o presidente Lincoln foi a.sslssinatio, 
e de;JOis quando foi assassinado o presidente 
Garfi~ld, hoje, elle associa-se tambem :i m:1gua 
amencan·t pela morte do homem que era ainda 
hontem pttra os E4udos Unidos o mais illustre, 
e mais celebre, o mais prestigioso dos seus ci
dadãos. (Apoiados ger(les). 

Vós sabeis por que modo a nação a.mericana 
recebeu a noticia do triste descnla~e da vida 

custa do Estado, e ma.ndou que durante :30 dias 
os edificios publicoa da União fossem cobertos 
de crc c. · 

O que o govemo federal fez na sua alta 
esphera, estou c~rto que todos os governos dos 
Estados o farão, desde o S. Lourenço até ao 
golfo do Mex:co, de ~ova-York á Ca1ifornia. 

NJo é o Norte que está mais jnteressado em 
mostrar o profundo sentimento dos americanos 
pela morte do general Grant: é o Sul, porque, 
batendo o sul, obrigando o general Lr~e a ren
der-se no seu baluarte de Richmond. Grant 
fez um resente ainda maior aos sulisb.s do 
que uo~ nortistas porq nanto os impediu de 
destruirem a. união amuicana, que a escra.vidão 
em urr: verdade~ro accesso ãc loucura,j ulga~-

para sempre. 
Nós não temos que julgar a vida politic2. do 

homem cuj~s duas administrações foram •em 
duvida. em t ,da a historia Norte-Americana o 
período das lutns politicas as mais ac.cesas . 

N:'io julgamos o homem politi~o ; associamos
nos ~ómente ao pezar de todos os partidos a.me
ricanos, ao do Norte e ao do Sul, peh morte 
do homem qne era o homem nacional que re
presentava o lriumpho completo e definitivo da 
União c d:~ libcrdad·) nnquella grande re-
publica. . 

Senhorês. a victoria que terminou pela res
tauração da. União Americana não foi uma 
vietoria. simplesmente dos Estados-Unidos ; 
foi no mais alto grau a victoria da cauaa da 
.:. mer1ca to a, 1sto e, as uas Amer1cas, .; a 
C:t '.tiia d·l humanidade. 

Vós vos lembrais que, quando estava immi
nente a invasão do Norte pelo Sul, quando o::
e:cercitos confederados pareciam prestes a ir
romper sobre a capital dos Est:1do•-U oidos e 
dictur a lei no Capitolio ; vós vos lembrais de 
que a França fez os maiores sacrificios para 
fundar nas vizinhanças da União o fatidico im
perio me:dcano, .11. que provavelmente se alUa
riam os Estados da America que acompanhavam 
a iniciativa. napoleonica. Pois bem, quando as 
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poten.;ias européas preparavam-se para re
conhecer os Estaios do sul como nação inde
pendente,Gra.nt· torna Vick-.burgo,e a Europ co
me~a. a julgar impossiYel a conquista do Norte 
peb.s forças sulistas. Foi então que o iooper-io 
reco?heceu a. impraticabilid&.de do seu sonho 

como tambem pal·a que a Amer·ica se consti
tua um todo poderoso e independente diante 
da Europa. 

Tudo que seja appro::s:imarmos o Bra.zil dos 
Estados Unidos, tudo que s~ja. confundir a nossa 
)Olitica com a. o li tica americana. a i 

1 · • q e ~\ ng a~erra a as ou-se com-
pletamente da allian~a. em que Na.polelío a 
queri:: fazer entrar par.t reconhecer a. confe-

tu o qu~ seja realizar por nossa pane o pen
samento da doutrina de :Momoe, most.rando que 
a America tambem tem o ieu equilibrio que é 2. 

- . · , ' um serviço prestado ao 
governo italiano-nunca se prestaria a reco- nosso 1)t~.iz. (Apoiaclos.) 
nhecer um Estado que tinha. por fim pcrpetu~r a Lembl'emo-noa de qu~es podiam tel" sido as 
escravidão. --- · consequencias da scpar::tção daquelle grande 

Sim, a Confederação do Sul, tinha por fim tolo em duas nações inimiga.:;; lembremo-nos 
perpetuar a escravidão na America. Um dos que foi no momento em que aquelle grande as
~eus estadistas e s ··u vice-presidente, Abxan- tro p~la primeira vez teve um e6!lips~, que Na~ 
der Stephens dizia que a. escra,•idão era a con- poleJo IH entendeu pod·~r sem J:ierigo desern
dição moral e sociat do negro e que pela pri- barcar na America um exercito franccz para 
meir.:1 vez funJtlY.a-se n::~. histot·ia. uma nação fundar por meio dt;lle uma mon~rchia austriaca 
100br · · · . 0 -

Assim a victoria do norte foi para a America. republica inlependente e soberano.. 
·um peRhor de que a doutrina de Moaroe não Basta lembrar es;;e facto para comprehender-
havi:1. dcss.pparecido e que os Estados deste con- mos t w3 as vicissitudes da Uni:-- -

1 en e nao m am p'} ;:o 1 o, em caso e sutlrn- affectam dircctamente a nossa cau;;a nacional, 
depend,mcia correr perig-o, o apoio da naçiio ~ por11Ue os Estados-Unidos 8ão uma g-arantia. 
que pe1~tencc na approxirnação de toJas a!'; na- mais para a independencia àe todo o conti
ções americanas a hegemonia continental par _ 1 o s lle se possam 
a causa das duas Americ-ts, acabando para levantar entre nós c a Europa, um m0diador 
sempre com a escravidão, e ao mes :tlO tempo i nteres~ado na protccção e na àefe . .;;a. de todas 
levantando á condição de cidadãos seis milhõBs as nações :1meri.ca.nas. 
de negros daquoHa republica: o.qnelle triump11o CMto destes sentimentos, acreditando que 
foi uma victoria imponente para;.\ hum:J.nid::dc. todos os brnzileiros se associam ao q11e é verw 
(AJJOiad os.) dadeiram~n~e tnn luto nacional, um luto que 

O 1wmem que nos Est:.tdo~ Unidos, acima cobre hoje tola a União pela morte do mais 
de todos e entre todos, representava essa. dupla 1 eminente,do mais notavel e do mais glorioso doi 
conquhta. acaba de expirar: foi a elle soore- seus filhos, cu julgo que esta Camara a.ccen-

- " · , · ~ · o tornaudo·se 
segunda pr~sidencia, quando a sorte do go- interpreta fiel do sentimento do povo brazi
verno federal parecia perdida., l'.~slabelecet" de- leiro (apoiat.lo:s), e fazendo recordar na acta da 
finitiv::~.mente a obra de \Vhashino-ton e de Jef- - aiz 
erson c de todos os gr;mdes fundadores da. n~- recebeu a triste notida d~l morte do general 

. cionalid<lde americana. i Grant. (Apoiaclos; muilo bem; muito bem .) 
O Brazil. ass~cbndo-se nc~te momr.nto :i. E' enviado á mesa. lido c approvado unanime-

d?r.' que e .hoJe gera~ em t_odos os ~stados mente 0 se~'~'uinte 
ümdos, que c compurt1lhada 1gualmente pelo ' 0 

voluntarjo fed~ral e·pclo soldsdo confederado; o 
Brazil não faz outra cou~a mn.is senão mos
trar qu3 ta.mbcm ellc, como a segunda das vo
tencias american::~.s sotrre pelas calarnidaJes, 
angustias c oppressõ!ls moraes, sob quo~ al
ma Norte·Americn.na. possa dobrar-se em qual
quer liiOmcnLo da histot·ia.-

No dia. d·1 hoje, senhores. a.mboa os partidos 
amet'icanos, tanto o p:ntido rlem·o~ratico que 
triuJUpbou nas elci~õcs passn.das o que foi o 
primeiro p:>lo orgão do :tctua.l _presi~eute a 

"'' ,.., 
seü gratlda a.dver~ari<J, o re,.;taurador da união, 
t:1.nto o partido democratieo como o vartido re
publicano que duas vezes o elevou á presiden
cia, esses partidos, dizia eu, rivalizam no modo 
de e:taltar a memoria do general Grant. Poi~ 
bem, vós sabeis que esses partidos são una
nimes nas suas plataformas em pedir e exi
gir o principio do arbitramento contine_ntal, 
não só para que des:lppareça a necess1dade 
dos grandes armamentos, que pe~am sobre ns 
:finanças· dos paizes americanos, e não se re· 
pitam a~ guerras fr<ltricidas dos ultimas annos 

R e que 1·iment o 

General Ulysses A. Grant 

Requeiro que se ln.nce na acta. da ses:;ão de 
hoj ~ um voto de profundo pezar pela morte do 
géno!'al Uly.ss•Js ~\. Grant, ex-president0 dos 
Eslados Unidos. e se tr:•nsmirtam n.o Congresso 
Fejeral O'> sentimentos d~ sympl\thia com que 
o povo braz!leiro :-;c associa a.o luto nacional da 
União Americana, 

quim X abuco. 
O Sn.. AntsTIOES SPINOI •. "- requer 5 minutos 

para tratar de negocios urgentes. 

E' approvado. 
O Sn. PnESlDE:i'."TE:- Tem a palavra o nobre 

deputado. 

O Sr . .c~ri~tides Spinola:- Sr. 
presidente, o honrado Sr. ministro da ju~tiça 
obstou, hn. dias, que me fo3s~mfornecidas peças 
de um processo crime que se iniciava nesta 
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côrto áeerca do furto ou roubo_ praticado no 
consulado portuguez. 

Cout1eço be:u as leis do nosso processo crimi
nal ; sei que. segundo ellas, C$Ses proce,::,::os 
são feitos publicamente, a.: audiencias reali
z~m-:-,;e a porta~ :tbe,~tas,e L{ u~l [UI'. r cida~ão tem o 

seus dir,~itos. e as autoridades obrigação 
mandar da.r-lh'as. 

A,.; (•s:cep·~·ões, em que a couveniencia tb 
justiça a~onse 1am o segre? :~ ac·~~r oc;?m.e 
nosso c 1dtg-o do proce:"SO Cl'lllunal. sao ran ~st· 
mas. Entendia, poi,::, que, como representante· 
da n·1ç?'io. podia, sem ir~con\'eoiente. usa.•· cl: 
um di:·eito ql).; a tocb ci !adão de q~•~ltuer es
phera social é reconhecido pelas nos~as lei,::. 

Ent.ret:1.nto, o honrado SI'. mini~tro da justi~a 
ob;; toa ú approvaç:io do mell req nerimento. 

O Srr. AHo:-;-so PE:\XA (mini:.:t•·o da jtts
: -Pedi a abn-a. · est:~.n1. no meu direi to. 

o Sn.. A::rsTmEs SPr:->oLA: -Si s. E.,;:. a~~
cla_ra..:sc que hav~a. seg1·ed~ ~e just~ça n~ts pe~-

·J 1:1. ·· ; · h ·ra · ,.; .:::. · x de-
clarasse que havia. inc·onveniente 0m publicar 
as pcça.s <lest~ proc<' sso por caus:1. de qnestõ0s 
diplort:!. • ticns. eu immcdia.tamente req ue:-eria. a 
rettrac :1 o meu requ"rtmento e me con ar
maria c·JtU a,;; e~plicaçõ~s do honrn..lo ministro. 

o s~l. .:\Fl"ON,;:o PF.:NNA (ministl'O c[(r. }U.~
tiça ):-Podia da. r e;,;,;:as e:cplicações sem ter a 
pala,·r,.? 

O Sn. ARISTIDES SP!:\OLA: -V. Ex. podia 
pedir a palavra, explicar, e eu retir~va o meu 
requerimento. (.Apartes . ) 

Entr ·tanto: q~ando ~e me _n_~gava o BÃ:tme 
., 

gãos de publicidade desta Côrt~. o P(ti::, es
tampava. em ;":Ua;; colomnas o rdatorio que, 
findas as in uiri .ões formulou o i 0 dele,.ado 
de policia. da Côrte. 

O Sa. JosE !\1ARIA~so : -Isto é que é sin
gular! 

O Srr. AmsTIDES Srr:-;-oi.A: -Donde ·se vê 
que não houve segredo de j ustiçn. que o pt·o
cesso seguiu as normas regulares estatuidus 
pela. lei. 

Direi em poucas palan·a.;; que não foi uma 
vã curio~ida le que me levou a solicitar 3. co
pia do inquerito policial. 

consulado, mas não lhe foi possi,•el descobár o 
criminoso. 

Trata-se de um:1. quesl.ão que envolye 3. di
gnidade do consulado e da policia d1>sta ca
pital. 

O nos..:o governo dirá ao-govet·no port11g-uer. 
.... · .- . . 

cisos para d ... scobt·ir um eri111e pt·atica.Jo no 
con!;ulado e cl11e tinha sido denunciaJo pelo 
res;H~ctt\'O eonsul ·~ Ou. ao contt·::wio, di\Vl't':i o 
noss: . gov:Jrno ·lcc :-~.rat· que as suspeitas o cnme 
ree<1hem sobre cmpreg-a.d:>s da t•eparti\.HO portu
g-ue~:\, ,.;ujeit:l a um •·egimc11 especial~ Assim 
se vc 'lue se tr·ata de salvar a rlignidad~ da. 
policia• i.>t·azil·'ira. pa1·a que am:mh:l os encar
regados elo g-o,·erno pot·tuguRz não po~s::tm 
atirar :i noss:t Úl.CO a injuria de que. denun
ciando-se um crime ás nossas auto~jdades. 
clh1.s n:Io Pmpt···gamm a necessaria actividadé 
para. descobr·i; o crimrnoso e garantir a. for-
una JS su J 1 ,.; p >r ugllez . 

Quando formul\ji o mr~u requerimento, tire 
por fim :-uber. ;;i a policia procedr~u. b'~?:' nesta 

-
autoridade br:tztleit•a. Sc~.:~ndo o relatorio do 
fo dcle::::do. não houye a~romlxuuento. m:ts um 
.simubero de arrnmbamento, uma hanta.:ma-
goria, uma c~) media, com o mtui to de desol'ien
t~•r a policia e ent.:obrir o crin:e. E' facto 
gra vissi mo . 

Eu estou ce1·to de que n. dignidad~ d:l. autori
d:vie brazileira sahirá illesa ; que não ser·à nc
gligcnt".l noto conn:-..·.:•nte~ e que, si as diligrn
cia.,; iniciadas não fot·em bastantes, serão outt·a.s 
f,~ i tas para o des:·obrimento e puniç~o dos crinü
no;;:os! que se apo Jeraram de quantias perten
c~ntes a snbditoa ele uma nação amiga, cujo 
represent.a.nte dr>nunciou o acto a nossa ::~.uto
ri.lale e pediu provi encias. 

O SR. Pal~S : DE:\TE : ·- Sc..,.un-se na in-:cri-
pção o nobre depu t::do r. AntonlO ar os. 
PGrgunt:; a S. E::t. si quer pedir urgencia. 

O Sa. A:\T0:\10 CARLOS diz que quer apenas 
declarar, em referencia. ao. incidente havido, 
que ag-uarda a. publicação integ1·al da d i!:curso 
do Sr. couselheiro C:\rlos Affonso p:~.ra. então 
dar a. cou1pet•mto resposta. 

o Sn . niOXT.-\:\'DON l'Pquer e Q])t~m Ul'g't'!UCia. 
de cinco tninutos pa:-a. dJr uma ligeit·a e:s:pH
caç~'to. 

. ~ ?onsul p:>rtuguez, avisado ~e . que havia o 8r. :u:o~ tandon ded:J.ra que 
mdlClOS ~~ ~rrom?ame~t? no edt~cto do co~- houre, caJU etl'eito. em casa de uru illustre 
sulado. d1r~gtu-se a ~O~Cla ~da Cor_t.e, ~e pedm l chefe liberal. u:r;a. reunião da deputaç~o mi
qu~ ella tratasse de ~a7. r a::; pesgutza::> neces- neir::.. da. ,1ual fez p:.irte 0 orador tão somente 
sarras para o descobrtmento do crrmc. como wemb1-0 de ;!:'a Jeputação, porq u;; n to sendo 

po teta, at en en o ao rec~:ueruuen o o a reunrao e ISSl en cs , o seu pape a i era. 
cons11l portuguez, dirigiu-so ao edificio ew que neutral. 
funcciona. o consulado, tomou as precisas pro- Nessa reuniiio. deJ~ois de algumas considera
vid"ncias p:.r:l a\•eriguar o facto material do ções de nat11reza. politica, foi apresentado um 
delicto, procedeu a corpo de delicto e organizou projecto, que se poli~ coar,;iderar como substi
um inquerito minucioso, que, pelo numero de tutivo do projecto 1e i5 de Julho; havendo tão 
testemunhas ouvidas. tomou as propo1·ções de sóroente a ditferança. capital, n:l partr~ relativa 
uma devassa. Além do d~poimento do consul e aos s~xagenarios; devendo os liberta ndos pre
do thcsoureiro, foram inquiridas 2:1 te;;temu- stat· dous annos de se1·viço. 
nhas, 0 o delegado de policia concluiu as dili- Na reunião nenhum dos dissidentes concor
g(\ncias del'brando-:-que c rime foi comroettido, : dou cou1 ü:to. Aventou-se a questão de dir~ito 
Eiue houve subtracção de dinheiro do cofre do ~ por p:1rte de alguns collegas, e então assen-
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Declarou-se nAs~a rellnião, por pa. .. te da. 
pessoa. que a convocou. que q ant.o à iudew
uização pecuniaria :-eria muito diffidl. ~i não 
impossivel, conseguir ;:~lttlr:tçã:.~ ác1uelle ro~
pcito. 

ORDEM DO DIA 

DiSCUSSÃO 'no !'>EGUIN1'E REQUJHU~!EXTO APitE· 
SEISTADO J!:M 2•1 DE: liiARÇ;) DE 181:35 

Em 24 !e Março àe 1885. - .:ldriano Pi
'liwntel. -Saiy ,·u Dia.s. )) 

. O 8r. Andrade Figuei1-a, l)e
dindo a palavt';L sobre o pre~ente requerirl}l":nto, 
4ne fui apresentado na sessiio de 24 de Março 
do corrente auno, tinha por rtm cont.e::-tat· n. uti
lidi).de e a. necesilidad·~ d<>s>Y~ reqnerilfleuto; ll:Í.' • 
tinha em \'Ísta. como pareceu aos s'~os di;.:mos 
a or "·e • · p <> eur ,·,. lur· t'lfi· 
forma~Õei:! de 'lue SS. EEx. cal·ece,..sGm, con
ft.mue o de~larar:tm, ew ~ma publicação illl-

O ilL1:>tre senador peb orovincia do Amai'll
n·ts fizer:.~., no Senado. ;1lgumas revelações re
latívamcmt•) ao p1·ocess.so -egui.Jo )ara a eman-

que o nobre deputado~ sr: Alf.,nso Pennn, in ctpa~ão Jo;:; escnlvos na.que la provtncü~o; apJ·e
l · · Sl"'Dt;,.1·a mesmo documento~ eomp1·ometledore!S 
~mine reJ ·1tav.a as disp sicões do prqfr~do, pat·a a r ' !JUtação daqu .u,~s que andaram euvol-

vtsto como quertu. um pla.oo e não simpl.·stu•~nte vidos em 8 ,,melh .nles n·'gociaçües. Por isso. os 
U111a cous:.\ tuodifir:n.da. Diz es"a' pahw1·as t:lq nubi·es c: :putados, V'"ndo que 0 or:ador pedia a 
sómente em attr'nção :1 um · lilp·trte ,Jo nobr~ 1 1 
df'putRdo o Sr. Aífonsn Celso .hnior, contes~ pa avl'a. sobro: o requerimento, c•go o Sllppllz~

ram fot·~osamente combmado ou conluiado com 
t.~ndo em pat·te a fiddidaae da nauaciio do bon-
radu Sr. Penido. • aquel.lc i!Lu.;tr·! mernb1·o dd. C>cuara \'italtci'l, 

. para. demor~r as infot•maçõ~s que SS. EE.x. so-
Cam o 9ue m:nR s~ p·'ssoo, nada tem que ver, licitaram para o tilU de contestar a.;; :1sserções 

1:1.ra ns ao suu ar.o1 ·o o r. consP- 1 e1tas na outra camara. 
lheiro Ca.1·lo~ Affonso, 'ie po'ier explica.t·, nã0 Gran:ie inj tistiçtt foi essa. feita ao orador, 
perante nós que o conheeemos. diz o orn.dnr, pr•rquant J ·uem ·-li e se encontrara !!Oill o il-

, • I • - • 

dicção entre os dotts votos que S. Ex.. deu. po ;eriarn ser cout~stadas co~m as infiJrca:.1.ções 
que vieSêf')tU em virtude da requisição feitu.pot' 

O Sr. Pranci~co Sodré : - P.ste req11erimento. 
Mem~r? do g-abinete. (i d , ~ Jut:ho. não me 0 orador pP.di:~ a pa.lavr·'1. unicamente para 
:ra llc1to votar p~lo 1mposto de ::> 0

/ 0 do pro- evitar :i admini.::.tl'<lção o onus de uru trabalho 
Jacto de f2 de Maro · inutii. qtr~l o de foro'?cer O.:i dados estatisticos 

O SR. PrtESID~~TE:-Permitt!l. 0 nobre depn- 1 pelidos no requerimen:o· 
tsdo que eLl o 1nterNmpa para di.zer-lhJ qne r Com effe1to, o que drz esse requerimento 1 
precisa requerer urgen 'ia. ~ (LíJ) : . . . . . 

O SR. Fl, "CI c So R · t:-1 • l r t << Que, por wterm.,dJO do respectlvo mrms-
• "\.l' · O D B \(hepats r ,e 0/ Ci' Ui'- • ('y. 

eM • ()j • • t ) c . d' a terro, se IW<_:a HO eovrrno ... qoanr.os escr·a.vos g •• cta p · ctnco mtnu n.;; :- owo w 1zen o . 't 1 · 1 d d-b a 1 • t G d 1 . b .... • <>xtstem ac ua m~nte matncu a os nos 1versos 
~e.rn ro o ga ll~e e e ._url o. nao _me er t municípios da provincia do Amazonas.» 
l~clto vot~r pelo lmp •sto de<> (l/v <lo ~ro.J~~to ~e Os. illustr·es deputados 'lretendem com isto 
12 de l\1a.1o. que da ao me ,mo apphcat:ao d1- - · c 1 . . . . ) pro·.::lr que nao e:ns•e no Atuxzonas e;cra\'O a-
ver~a. e llltPiramf.JIItP. contraria aquella do me- . . . ·- . - . .· . 
Mnismo •JO proJecb apresent.a o pCJr nós em 15 ~ão d~riu. e;n res~ltado e~:3a d~monstr.,ç•io. 
de Julho, destinado todo uo fundo de e-manci-
pação. O Sa. l\L\c-DowE,,L : -Apoiado ; nem cr:~. 

possivel satisfazer. 
Sendo declarada esta medida. go,•e1·namentn.l, 

não posso continuar nu. ~'Ommissão qu1~ tem de O SR. ANDRADE FzGUEillA ponrlera que, em 
con~ig"•lar no orçamento este imposto; per;G, prim1~iro logat·, pelo facto di~ não haver es
portanto, a V. Ex. que se digne consdta1• a cravos matriculado ~ em uma provincia, não se 
casa ~i mn ,..oncede cxon.;r~lcã.o da com:uissão segne que esteja n. lla abolir:! o o· regim~n da 
de orçawento. · escravidão (apoiados) ; eru segundo logar, q •1e 

pelo facto dP. have:- n ·lb. escravos qu"l não 
for,tm ave rba.dos. Glles não adquirir<~m a liber
dade : qua.ndo muito, os responsaveis por essa 

Cnnoo~ultada a Cama.ra, é concGdila a exone
ração pedida. 

v. ru.-19 
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falta de averbação incorreram em multas, que 
se devem cúbra.t·. 

O requerimento era, portanto, inutil. 
O orador contesta'que haja qualquer zona do 

Imperio, da. quai se poss:~ hnjo dizet· que não 
pos:::ue es~rayos. 

não ha ~en:'io uma au teridadc que possa. Ü-lZCL' 
leis relativas ao esta :o dus pesso~s, nas quacs 
se comprehendem as que dispõem sobre :t es
aavidào. seniio o corpo legisl:ltiYo. Ora. de,de 
que o c~ rpo legi:datiro não havia feito lei 
alguma abolinJo a escra.,·idão na. provincia do 
Amazona:';, està claro que nenhuma outra po:
tencin, nenhuma outra pote•taàe. n(mhum 
outro poder de.~te paiz. podi:t ter libertado da 

ava um a •rovincia o Ama.z P" · 

0::; nobres deputados tah•t•z S8 queiram re
ferir aos actos dt\ asselllbléa. provincid que 
crearam alli um funl~O da emancipação pt·o· 
Ylnci.a • nw lal! ·e o q•:~l usar:un e a.IIL"ar~un 

da bandeit'a da emancipação p:ua libertar es
cravos a casta de seu!': pro!'rieta.:-ios. . ' 

tem de Jeg-e~l, que •' :L conslitui-;ão do fando· (h 
emaacipaç:io, uão po1li:t son·ir ao efleiw q11C 

SS. EEx. pt•eteudt;n,. Ainda tfnando, em vü·
i ndc dellc. se emancipassem todo:> os escravos 
que e:s::i-:tissem em utn momento dado 11:1. m·o
vincia do Arnnonn,-~ nem pot· isso deix~:ria 
de ha,·cr e:;cravos ness:t pt'O\'Íncia: todos 
quantos esct·a.vos das lJL'"vincias front,>.iras, 
do l\latto G;·o~so. de Goyaz, do Parú. ~lli en-

côrte, na provincia de S. 'Paulo. na- do Rio d~ 
.Taneiro. em l\1inas ou em qualquer ponto do 
Im erio. :\ão deix::wam de ser e~craYos. 

O territorio da proYincia do Amazon:1s não 
foi libertado por lei ::lgurna. cun~tituiJo em 
asylo! com o eífeito de se deda.rar livre todo o 
escravo que alli entrasse ; porque isto só pela 
autoridad.:; do corpo legis!atiro pod.~ria. ser 
feito. Ora, a. Camnt·a sabe qu '' até hoje feliz
mente temos tido a vantag(:m de llla.ntet· a. 
unidade da legislação, que o o•·::Hlor considera 
como um dos vinc:ulos mai:;; podet·osos para a 
unidade dest:\ nacionalidade. . 

Si. com eífei to. as cir~:.umsta.ncia.~ Y.i.ri;>m de 
província. a província, a sabcJoria do legislador 
attendeu a esta varied:!de de iutcress·~s. consti
tuindo nestas c ircumscl'ipç:.ões poderes locaes 
a :::sembléas provinciaes, á.-.; q uaes deu uma.la.t·g:i 
esphera de acção, afim de n.ttenderem a l~stas 

• rr • • ~ 

est:l àeclaração ~ó póde ter um effeito, oue é 
referir-se <Í. aboiivãO dos G"Cr:WO'l que alli exis· 
tiam em um momento dado e dos escravoa dados 
á tu:\trtC\lla: 11ão tem o dl'eito de extinguir a. 
csc:aridão d'J facto c de direito naquelle terri
tuno. 

O SR. 1\hc-DowELL:- O presidente da pro
'vinch proclamou, eru meio das autoridades ci
vis e ~ilitare!;, que não haveria mais escravos 
no errl ono o .: mazonas. 

O Sn.. A::\DRAD!!; FrGUEJR,\. rc~pondendo a 
este aparte, diz que isto n~lo é lei e (1ue os es
cravo:; das uutras pro\•incias e que para alli 
entrarem serão tlio escr:tvos como o eram nas 
pi'oviucias úc ontlc procederam. _ 

Esta é a vercbde quo o orador clesej::~. escla
recer. esta. é a these que oppõa ao requeri
mento aprc~enta:i() ao dcl:>ate. 

1\b.s us actO:'\ das as.~et11blé:1s . rovinciaes 
tanto do Ce:u·ú. e o mo espeóalmetite da pro- ·. 
vincia do Amazonas, aléat de:sta pat·te legal, 
cr·eando u:n f.mdo de e:na~c;p,l(;~o, tivers.:_n 

d() e1n::ndpação, estabelecendo regras e dando 
:11·bitrio ao ptesidente ela provincia para re
gulaL-o por modo contrario :i legislação geral 
do lmperin. As ::~s'=cmbiéas pl'Odnciaes têm 
sem duvida o direito de C:J'e:~r fundo.' de ern:l.n
eipação tótrl mc:::mo o~dircito de fhar regras para. 
a su:• distl·ibnição,rl.':l.<; snbordinando s•'mpre sua 
legi;,:lat;ào local :'t le;.:-isl:J.,;ão gcríl.l do lmperio. 
Não tem o direito de invcrtcl-a. () m•mO$ de sub-

sidente da província foi :1.inda mui:o além, 
porqu~ na execução e::s:oruitou. chegando ao 
ponto de, em ullla mesma -pot·taria, alterar o 
reg·u amento CJ1-'C zera poucas ora-; an es para 
a execução da lei prorincial. . 

O illustre seuadot• p ·la )il'Ovincia do Ama
zonas l'ev.: lou abusos ex:tr •ordinarios nessa pro
vinch I :Ol' oCC:l!'i~o d:t execuçiiJ dess"s actos 
p1·oyinciai~s. S. Ex . disse, entre outras coüs:1s, 
que ns clinhr!iros votados pa t·a a emancipaç:ão 
não foram effectivame n to em prega. los neste 
S(•rvit;o c sim destinados a empt•. ·stimos parti
culares a indivíduos q rre nnnca prestaram 
contas, seg1 :ndo consta.. O illust:e senaclor de
clinou nomes c rdt~r·i t :-sc a c1u:mtias certas e 
delerminad:.~s. 

Não S[l.be o or:)dor uinh que pt·ovideacias deu 
o governo sobre os factos dcnunciadl)~, que in
formações obteve e o que fez pa.ra obrigar e<:ses . . . ' . . . -

geral, como a materia 'relativa ao estado das ealancip :~doras, :l prest~:r as contas devi i!as e a 
p essoas, assumpto do dil'eito civil, is to não póJe restituir 0 alcance, em que :pot·vcntura estej;tm 
deixar de set• unico~ como unicas são as organi- para com 0 thesouro provincial. 
zações judiciarias c os coJigos r.h·is. mantendo-
:<e a unidade indispensa,•el. N:io tem haYiJo O Sn.. MACIE:L: -Compete új:tssembléa pro· 
a. este respeito a menor excepção. vincia.l tomat· css::ts coa tas, fiscaíizar o emprego 

A provincia do Am:tzona-. não se acha eonsti- desse dinheiro. 
tuida de facto nem de dirdto ('m nm ef> tado O S iL A:-:oR,\DE FIGUEIRA re -ponde que 3o 
excepcional. O orador sabe qu(•, nas provincias . presi.lente da prorinci:t é que incumbe, não sú 
d? Amazonas. e do C~ará . s: tem a pi'etenção de . :1 ::tdm!nis&ração geral. COtaO a administração 
d~zer que alh se ~cha abohd:1 a escravidão por l provincial, e como chefe da <tdministração pro
VIrtude dessas le1s locaes a que se referiu ; mas I vincial, compete-Ih~ a obrigação de chamar á 
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prestaçã0 de con!as aquelles que for·em encar-~ Pellls leis geraes, e pela lei de 28 de Se
regatlos dos d!nhei:-c)s da provincia. temb:.-o e sea regulat:Jento,é claro que os nobres 

As as~embléas provinciar~s tem facuidades deplltados nfio podem conseguir a demonstração 
legislativas. mas as exccutin~:> incumbem ex- do qn~ pretendem com a matel"ia do requeri
clusiva.mente ao presidente da provincia, de- mento, pOI'quo por a.quella l0giillação pode 
Jeo-ado do g-ovl)rnO ,.,.eral. E' este o vinculo d • - · 
união do Imperiu com as provi ncias. 

O SR. !\L\.ClEL : - Na th:;ori:~ de V. E.~ .• 
porém não n:~ Jo Acto AdJidonal. (fi r.~ out1·os 
apai·tcs .) 

0 Sn.. AXDUADE FIGUEIRA.. oiJsGl'\'3. que O go
verno geral tem inquestionavel compc~tencii\ de 
fazer com que os seus dehgados na:s provincias 
e:-tecutenl o façam exec11ta.r as propria.s lei,; 
provinciaes (apoiados) ; nem ha outra. autori
dade para isso s~não os presidente3 de provin
cincias, delegados do govemo geral. As &s
sembléas prodnciaes não têm a faculdade de 
• ln- .. 7 • 

mar~•s Munie.ipaes, por serem um po~!er local
electivo. Pelo Acto Addícional fez-se distincção 
entre Í!.l.culdadc legislativa e faculdade cxecu-
1va. 

Compita, l)Orém, !is nssembléas ou ao;; prcsi 
sidentes a tomada de cotlta.s, o oradot· de!iejaria. . . -

~. 

ram o:; dinheiros publicas, foram ou não exi
gidas contss e que cont11S pl"estaram. A n.ccu
sação que foi f·ita ê gt·ave e, por bem do crG
dito da administração, não 1~óJe fie :r· sem escla
recimento. 

A segt1ndà r:l.zão que dava para demonstrar a 
inutilidade desto; r,!querim·~nt:) ó ~ue, ainda 
quando não comtasso a ruatt'ÍClt~a de e:~cr~n~o 
algum no Amazonas, neru pot• 1;;so s1 podta. 

. . . I . . ;-, 

Tem-se ouvido diz:Jl' nesta Cam:tra que ha. 
ainda uma ou duas comarcas daqoella província 
onde ficaram escravo~ ; di1.-se tambem c ue ha 
lá um processo d '~ emancipaçiTo muito conhe
cido, mais ou menos usado em Portugal, em 
certas colonias da Afdca, onde se emancipou a 
escr·::tvatura, roas onde elb ainrltl. continüa. 
N~o quct• f~tllat• dos ~buso~ praticadns ~1. se

melhante respeito por uwa razão rnuito sim
J)le.;;, e ó porque já teYe a l1on1·a de conseguir 
que o g"O\"Cri!O 1moerial pr::.ti:·:tsse urn acto ele 
justiça dnstit'lindo o presL!?nte da provinci::l 
que so prestara a esh1. comed1a ... 

CC!r .. ·• 

Estes. embora não matriculadcs, continuam 
e;;cra.vos, si se provai.' quo a falta de matricula 
niio foi voluntaria. Ora, si esta é a these ou 
lei, está claro que o facto de não e:;tarem ma-. . . 

i;U,jeita,m as tl'<lllSf.~rent.:ias de dominio de uma 
para outra provinda, d~ um para outro pro
pr·ietario, á multa de i0,5 a 100$, no caso de 
nao ser elta :1 r,:spectrva n.ver Jaçao. o caso. 
portanto, dos proprietarios não terem feito esso. 
a,,•erb~tçã:o, estão sujeitos a multa. e a Cam::.ra. 
rQconheceu já qne essas multas avultam, quando 
h~ dias votou um :u·tigo relevando as multas, 
em vit·rude de inft·acção de dispo..sições da le1 
de 1871. 

Po!·tanto, si da 1lrovíncia do Amazonas 
vics;.:em as informações que os nobres deputa
dos pediram, não se podia deprehender que a 
es~ra\'1 ao es ~Ja :1 () l a no • ma'l.onas. 

Um~ vez que está com a palavra. vai refe
l"ir-se a um facto relativo ao seu dislricto ao 
qua. a. u· 1u 1.on em o no re epu a o pe a 
Bahia. 

Os a:::suroptos relativos à mntricuia. de e;;
cr:wos s:io ela competencia. exclusiva do poder 
jutlici:·rio_, :.t quem i~cumbe oxa.minar au. cir
cwnst~Jnclas de cad:1 facto. <lfim de aprecwr a 
lc!:Xtensão Jo dit·eito de cada ur.u. 

O Sn. A~<IST!DES S1•:xoL.\.: - O promotor 
p11blico te ::n acçio. 

O S ::. .:1:-.-nu.\DE FwuEmA ob3erva que o 
O SR. VAJ.LADAm~:; :--Apoiado. prornot•l!· é or;;::io do . poder publico pcrn.nt·~ 
O Srt. SPt):OL.\. :- Não :tpoiado. o jnd~cbrio. nKü tem outro fim :-:;cnão vromover 
o SR. A:'\DRADE FirWEmA ••• coa1 qu 0 escan- :L • acção dos triuuMes. Estes negocios s:io dt\ 

n ::tur<!7.: j :H1ic!n.r·ia e não deixa da h~\·er per:i-dalizou o paiz. . · c 1 
Refere-se aos f;1ctos q11 0 ont:io se passaram~ ;:ro om JUstitnu·-so ncst:l amn.r:l, corpo "g"lS· 

. . 1 • . . • ; ., • a 'r ' ' ba.te g rcs eito dn fact:ls de aue não 
reber f·~ licit~ções. n.ctos fonnubdo::; ~~ resp~ito, t.emus, nc11l pod~rnos ter, cscht·ccimento;.; com
penna de onro paro. as,ignar :t lei. e cou;.;as se- pbtos, nem •:.om:,et~~ncia.. 
melhantes que se d·' ram •. e que obriga.~·an: o o n c:bre dcpula~o allndin.n.um edital e:n q_ue 
go.-crno a destitnir o presidente da pro-:nncr:t, s. Ex. en:'i:0:·gou ll'i'CQ"ubr~rhdr~s : a lll'lmem.L 
corno elle merecia. :i; <!c que h·•vin. ing-.•nttos o:·ph:b;; tle. sei~ :1. ~ele 

O f<Le to ,; que si pM nhoso ;) e~sas )wocl~-~ ;; TillO" de. id:~. lt~. a ·=-~egnnda de ~~.:lnd11· ~.~~r;~~-~~ 
maçlíes prcs:àenciacs. ne:r umn lntelhg;•net;~. i nos cnat ida :,e ,l,. ·)~ :. nncJS . O. ·'• '.' n.lh.c .t~1 1 11 
extensiva do t • :x:o da 

1}~j provinci&l. rj:.t·! nfio j t~11ln n:io e~!ú inf,mn:<•lo s1 .cst(~S tn~ynuos tcu1 
poJia al,olir a escr·a\id .. ·:o .no Amazonas. niio 1

1 

~~~* se!:o .ou ~r).lC ;t~uo~. (: :,tü.s .;.es afi·tcan~~ t~u~ 
con-=t:L haver hi. averb:u;ito de ·~sct·a.w :·lg-um no . .2 ar~ nos llOJe ou Sl ~la u .. data da tnattiCul.t, 
livro ~a. matricula, nem pot· ISS? s_e segue não l e. a.ss :m. a ou.set·vaçao ~o- lJOOl·; dOJpu t:d~ po-
existam eEcravos naquella pronn<:•a. dera proceder em um ~.:a:-;o e 11.\0 no o 1tro-. · 
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O Sr.. ARisTIDEs SPI~OLA:- Quanto aos in- i nhP.cimento compl~to dos escravos a que elle 
gcnuos, refere-se! á data actual. J se re:ere. Adm:ttid.o. porem, yue ~~ja o edital, 

O SR. A:'>Dn.A.DE FiGUEIRA responde r1ue 0 I corno o_inte1·p~eta. ~ no\m~ deputado, os da~os 
nobre dr->pu tado não póde s:1bcr issl.l. pois 0 j da matr~culanao po.1.em ter o alcance que S . Ex. 
edital n;io diz <lue é ne.;la. dat:~. !lhe attrtbue. . . 

A matricula não f01 creada com o fim. de con-
. _ _ . . s itutr prova conti"a ou a avor 

d~ ma.tncula, 1·nta.o nao ha\·~na mgenu(ls. ctontra ou a fa,·or do pt·opri ~a rio. 
<? Sn.. ;bm:uDE F!GUEU\.\ olJSi\~Va. •Jlle os pri- I f oi exigida lll P.rament') como dado 

!ornm os ultimos : podem ter,sido m:.triculatiCls 
com m(~Z"S rlc id: .. dL~ na. épo::a reg-nhlr e t rem 
hoje ~sta id.~dr~. O ,.,di t:ll n:7o traz d':'cla.r.a çào : 
traz apenas as id,,des. e d'a.hi wio s,~ iufet·e a 
d:.ta. em que el.les nascer·am. Os :ngenuos co
meç·:n·am em [l)i 1 ; podiam Os ing nu o; 0ID 
1877 ter G anno;; e serem ent:1o m tricubdos. 

O Sa. ARISTIDES St>:::'\ou. :-'N;io ha ma-
tricula de in~cn uos. · 

O Sn.. AmsTinEs SPI::'\OLA :-E' um assenta
mento. 

~ ::'\DR.\DE IG'CETR.\. DOT[l. CJUP. :ltC O 
reg-ula"1ento d:J 1Si"2 tc\·e muito cuida.lo na 
matricula tto..: iogenuos~ llllC e Uru li\·ro e;;;sen
ciol. 

O Sr... AmsTIDE:S SP:xor.A :-E· uma questiio 
de paLwras. 

O Sr... A:s-nruo;·~ Fr(1uEilU r esponde f!U" 
não ó um<~. questão de pal:wras, é uma qu,~st~10 
de dírr.::ito. .'\. r·espe:to dus ingenuos ha .Jous 

po~lo respectivo regabmonto uc i:)/~: ·~ ha 
alem di,.: to Gnu m:'Lt•· :cula espAci~l creada. pelo 
1r1esma lei. com um reg-ulamento espr'ci:d . · 

Emfim, o q11e o or~tdor qu (~r LOI' IHLr bem cbro 
é que. só pelo facto da idade, o uobre <lo• pu:aclo 
não póde i nfet·it· quaudo elles na~..:era.m , p~is o 
edit;.l não decbra. de <.)uan lo ec contada a irlade . 

l 

dos ing-Pnuo~: o não tcvo outro 
fim. 

A m:l.tricula não é regi::;tro da vida civil, não 
constata a natur~li lade, a idade, a filiac;io, o ca
s·•mento, o obito e o•ttc-os req ui8i tos febth·os :\ 
ca la escraxo. segundo as exigenci:ts da lei de 
"iS de ~et(~rubro: a matricula n<"io faz pr"va em 
C«so nenhum dest'~s. 

R~~sf.loudendo a. um a.purte dD Sr. Aristi les 
~ · ~ . . 
discllssào na Camara sobro o elemento sel'vil, o 
orado1· declara q U!~ :-:e tte não ter fall,Jo sobre 
o ac-t. 1->, po1· u<1 dese·:n·a desvanecer o r•:.con--
cmtn que re1 ;;ou nesta amara, ligando-se 
gr~nde importancia :is dechrações que a. wa
t•·icul:t dnvia conter. . 
nn. ourr;t caS:\ do pa1-lameuto. a re11pe:to da lei 
de 2) de Sr.te1ubro, s i ha ponto que fica.ss~ ~u
per 1or a qnalquer contesta,~ão. foi este.4.,uanto 
:"t matricula d:1. popul..ç:To escrava e liuanto aos 
nas c i tn ros. 

A matricula ficou bem expiicadn. é um~ 
exigencia m~t·a.m~nte de car·ac ter c~tati tico. 
H.e ~pondendo ain la a lllll aparte do mestllO 

:-oe!lhor-, declara que a Carnara e;;tú l~z~ndo di-

. o ' 
não está rrat:1 ndo ~lo assumpto d.o reque:-imemo 
:1diado; d ·poi;;, j à excedeu 20 minuto.; do ternpo 
mar,·ado para entrar-se na 2:~. parte da ordem 
du dia. 

O Sn. ANDl t.\D'E F rGUEir: A suppõ~ que por 
toler .ncia pô(t \ falh.r ainda meia. hora. 

O SR. PnESIDE:::\TE:-Nib. senhnr. Acre !ito 
q•1e não ~~stú t~a iutenção do nob1·e deputarlo 
!H'ejndicar a 2a. par·te d:t. o•·dcm do dia. . 

Q:1anto ~~s afl· : c.~nos . . Já-se a file,.;m a ç_ousa.. 
::::ah·r) Jeclaraç:io esp~~ ~· ial. o e ât~Ll n:io diz se-
11ão que rll ~' ~ t :!ba.tu n idade de 3~ ann, ·s, c o 
J?Obre d~putad~1 n~(u pódc_ g-ar.Lntll· si _ess:t itlad·· I O SR. A~D!1ADE F1GUI~IRA atfirm ::~ que não ó 
o d · hoJ e ou H d~1. occ~t,: tao em tjU<.l !Ot':tm m a es"'tt :1 Stta ÍPL nção. Tr~ta do a ~snrnp1 o, porque 
tdcuh~dos. t i•••: in tei,.~tli g-aç;lt.~ c )m a 111 ·teria. do r •f1U··ri-

O Sr~ . Ar.rq :nEs S PI:\OLA : -0 e lit:H d <•- ro .. nt", o • ~ pnssi vr•l o1_ne. no logar :t ~~u" se ;·~f~re 
d<~.r~ pos tivauH>. nt , qu ·~ :o Ja•a dI ~ daoc c a o .:· • que~u~e,nt: ,, ~U.Jit. ~s-:~a\·os ~ ·B e~ndt~~ ·.s 
da matr·id ll t, t:lnto f U6 lú estão <·scra i'U'i .11' I dn. ~nelle. a l ue .. e reter :. o edttitl da l.:kl.l r ,l. 

. 
Va1 faz ·r lig-ci:-a s cnnsi<i ura~õ ··s l(Ue, p :·im.a 

o Srr. A:->DitADE Fr:.m::mA obsr~rV:l qn~ C!" ta iit · ·i~·. h:i.•J dol ! '()II Ct.Jr[· p r rmra desfliZ1' r a s impres-
dt!Clarac;ão pód t.· I' ;;;,.a t; e:s:l!e ! o~c) o os. A •'O• •S't :-:õ ~s em <.Jll e ··st.i S. Ex. , dandJ tanta iiupor
mes ruo ó u 11 pouco \'aga . po:·qnn a io::la ie. f'l Í é tn oc i;t :lm:otl-wn :a. 
a d;. wntricnla, niio é a de h•~A. Y;St<J ~pte a :"\iio ~> r·a pns"i\·el q11 e o lng-i-br!or Jé~se ao 
ma.tricuh vw e l ·~a •· h:; 1.;. a n11ns. prnprietar1o o di1·eito de fixar a idade, a n:-.tu-

? cJit 1 niio póJ·~ o~lP. re (~~ •· (•xpljca•;i"i~>s a J•es· ralitiadc, a filiação d~ seu o<cravo. 
pe1t0 de f:L ·t S r: nC O n .. hre de •UL:11iu (filei' t'Oll- • ., ~ • . • • 
siner,\r conclL1uente~. . U ':-R. \ ,\LLADAREs:-Podt:t. pre, uchc:•r o ·:h-

F~ilas ' St<Ls cons iderações o orador·1 quer l re to J ,, e,cnwv. 
pr,1vnr ainrla ao ncbrc depu ;:uio o pe.rigo de ar- O Sn. i\:'iDn .\DE FIGUEIRA niz que, ai a. l o 
gument<.~.r l:Uu•ll t.:Cli.i.r:L~Õ:! :s de o ... 1t.H;S sam co· dósso ::;ewC!lhante direi tu, turia ti<~ do atJ propric 
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tario_ ~ f<>culd de de reduzir pesoa li1re à ~>s-1 yi~to qne j:í exced u qua.si m~ia hora, com pre
cravldao. j .. JOrqu~>. s o n .. bre dt'putalo pr:Lenle JtilZO da :::a. parte oJa or<i·~fll d1a. 
que t·•dus os escravos incltlidus uo ~ditai. com a O Sn. A::-tDRAOE f"IGUEIRA vai coucluir ; não 
declaração de idade qu1l indica. ter~m eutrad · , óde ter interi.-!SS(} em ab•J"ar da attençâo da 
d9pois .la lei de 1831, devem-s0 _cousid';'·,;r li- Carnara., tanto IL:-.is qw nto dés ... ja ouvit o dís
vres, reconh•~ce tawbero que a l-·1 de.t ao pro· ti ucto or;,doi" - ue lhe vai t-:ucceder na tribuna · 

. .· ·. · · · : . · . '' · .. ' mas não :·óde interr .• mper um raciocínio. 
do afrJcan•' Impoi"~.:,do depo1s da le1 de._i ,31. U•rl outro requisito da confissão é que ella 
fazend~-a retrotrahu· a uma. data anterJOr a rf!c:da ~obr·! a;;;;;umpro quP cão s ~.ia. (·ontrario.ãs 
essa. lei. · · · · 

• ' . .... ' ·~ !") , 

C0mprebende-se que isto não ú possivel ; o seria po.;sivel, pergunta o ora ior. que o legjs-
legi::;}a,lor não podia. pretender semelb.<tnte lador e~;g>s3 q•1e os p:·oprietarios fize:;·em 
cous • · dcda.raçõ ;s =~ respeito da idMe tios seus ·~ser-a- -

Quan o à iàarle. à naturalidade, ã fili ção. \'O", caso tivess·~tu sido intr·oduzidos no Imperio 
etc., p•,Jer-se-ia forümb r o mesmo argu- c~>ntra. os tr<~tactos e as lei.; v~g-entes, a.tfirm·.n LO 

mento. que se tratava. d~ pessoas Lvres, r ·dnzUas :.i. 
A declaração r·x;gida pelo proprietari.o é escra\:.id:to ~ Não. de certo: porque, em tola~ as 

unic mente p:tra fins estati8t•cos. Em tudos o~ leis, divinas e human:;s, sempre se r ··speitou 
paizes ond~ ha regi;:;tros or:.."anL:a.dos, nillg-ucw naquel~e qu. tinha. de conf ssar. estl}. e1;crupnl,) 
jãruai~ se lembrou d~:: rova.r o nasr•imeuto. :• ~ 
fi iaçào.o casam,··nto, o obito~ qnal.~ner '~c~o da flicto com o, seus interesges Co111o o legisla
vi .a c i vil, por meio de certidiJt!s ex:tr·a .i Ja.,- das do1• poderia exigi. r, como confissã '• para. u n1 

relações org-anizadas para. a e~tati-;t!cll. ~ es.-e..: e 'eito len·i~lativo, uma decla:-a ã.o '··s·rt·>ta 

dos a.dos da vida civil. 
~p - L ~ porventura, por descuido, sour~ uma folha. de 

papel ~ 
Nem erii. p:•ssiv~l ~pte a l·i désse à ~atr!cul.a 

rei to de fazer •·s declar ções rel;~tivas aos e-· 
cravos. não aórnente aos proprieta1·ios, mas aos 
administradores. feitor·•~s c depusitar·io;:;, geren
te~ de comp<tnhias, a todo e qu<~lyü.er mautene
dor do escravo, p~·r qnalqaer t1tulo '!ue o tives~e . 

Al.·m disto, pô e o proprielario re~p .. nier 
peta i:.!-no1·anda. de t!•rc'1iro que matricul•1t1 
o cscl'avo cow id de, ou fil•ação ou naturalidade 
errada·~ Por certo que n:io. 

A l··i nã o ia. a ,mo fa . 
legh-.lador e;;:ava co, pene:rado d ·~ que a g~<~nde 
maioria dos propri~t<1rios ignorava a idfl.de. a 
filiação e até a na-turalidade ou pt·ocedencta dos 
S•:U~ CSCr••VOS. 

Par • qu~ ns declarações f.•ssern tomadns com 
força proba.tnria, kria sido in~i~pensav ·l q 1!0 o 
1eg,slad r o es:igis'-'e. Ora~ o legi.;:Jador n:il) o 
fez, _ e. nestas c-ondiçõe~, não se póre induz r 
sem·~ lhant•~ oil'eito. 

O or:vlor acr.rescentat·á que, nP.m mesmo 
contra os proprietari(ls e q •1an to a••s e.-~rHv"~ 
por eiles proprtos arrolados, ess:l s d,•cl:J.ra ções 
fazem n•·ov1L Neu~ sern :•re a d~chr-ação 10 

autor st~rte t·ffeit(' de c• .. m•icç:io :t re- eit.o d~ 
quat<.1uer f~tctr). A co•lfis .fio. por ~ol:1s a'- let~ 
hurl.lana;; e divinas, à~v s t• rev· strda de ce1·t .. 8 
reqaisttos, l1ue., no ca:;o prcs .. nte, uão ~e podem 
dur. 

Em 1li'imeiro logflt'. não ha C•>n fi8s5o ~ 11e não 
,) .: . . . .. . . :, .. "' ~ 

fitente tem p:cno collhecitll' nto; e os 1-lroprif.!
tarios de . scmvos 1; ~.0 }!Odi m t.~1· <'''ll 1l~ei
ment•• pleno, l! em da i l:de~ nem d::t. fi,i~ç:'io. 
nem da na turali.-Ja.de d,lles . · 

Ern s ··gnndo },)·rar. 3 confis'>ão dcv~ ser in
tell'$1.\ll"nu~ livre e E>-:tpont>mra. : ~ l' ·=1,elhant.e 
raquiaito n:iO .;;H pt)UÍ:l. \erifi,~:tr ~llallfi(l_a. Jei 
im:,trnha. ;lO ~enh· •r a. pena de hbflrt:tça.o do 
C!!ICravo que não fos~0. ll;a.tricul:.do. 

O ~R . PRI~SIDENTE :- Pet•mi tta o nobre de
putado. ln:rt\1 com V. Ex. par~ quo C"Cnlcla.a. 

Portanto •. o orador entende _qne as d"clara.-
a 

e sem t1ar-se-lh ~" este elfeito prepotente que 
se lh·~s LI uer a.ttribuir. Proruettc que ha de. 
npporlunamel!te, discutir est·.l asõumpto com 
Hl<.Ís l' ·rg.,eza. 

Ap licando, porém. Q.Stes principias ao reque .. 
rimento do nolwe depu ado pelo Amazou.s, 
llirà iue. si. e5ta ó a natureza, =• indole da matri· 
t~ uln, obt~ndo aifltla ~- Ex. re •posi a ao seu 
retJU"rim~"nto. S. E·;:. nã(J poderei chegar ao 

- . 
Ao nob1'1>. dep .t•tclo. eolltinúa o C!r:~.dor. que 

prov ,cou o debat·• sobr1~ uma praça no Jt•UDic:
. io do dis ri<:t" 1. u .. o <~r::~do r re resenta d' 1 

•tue ha la um rnag-istra o qu~> é _na.tu1·almente 
abol iáouista, porque é d~1. Bahta. EsLe não 
d •ixat·à de tom. r e1n consi.ler:-tç:io os in:erA;..ses 
do~ me noras ·~ Jos V'Hlho.;:, :: que S. ~x. alludiu. 
Quanto aos mo:>nor s, não sabe que a pr·Jpria 
hum:1nid:de pos~a !!COmdhar· outr·a lin lla de 
condu~t:t que u:'i11 f.\~ta-respe:t;;t• os direitos 
yue a. 1 i de 28 te Set1>mb:·o creou P.m f:wor dos 
ing-enuos, (h sere111 <.r·.~ados e. t:mto '1'1:1. tto 
po',..;;jvel. oriocado;; prlc.s proprietario~ de su ~ 
1uiiis. ~i ~ mãi fallecen. c ·mo 1 ·• forw,, o 
n •br·• dt:>p11~a io. r.•ois IJPe s:io ing-enuo~. Do-ltrt 

[Jor i--to e-.t~ obrt~:-ição per~(:••tt. A l ·' t, par·a 
c·,mp•·n..:ar et.ta obri!;'l (,:ào, t-:"ara.,ti1.1 nos pro
pr etitri,>s d "te: um·• in to nização~ ou f'ffi 

sHrviços ie ~ a 21 ~~~~·o~. o~t em n.poltce.; que 

OI':-td· •r ve ahi uma. ollri~)il·\: il•J C tlrO dir·•ito: lllll:l 

C!br·i .. açh. · coutrnhida ern b-·nefi.do do m !Dure 
11111 dirt·ito. 

O :3n.. An.~~TID:E:S SPI:\:OLA d,i um n parte. 

O ~R . :\:-;nn.um F GUElRA r••spondc que 
S. Ex ni\o r·ódo e•l<:L ... nl11.r isto ne .• , com 
o te'li to da. lei, new r-m f:-t.cc dos prinri
pir:s bum~LnH:'t' os; P•lr til·\ o or ~do1· _ps: r:.;u · ~:1 
a S. Ex., '·t ·estes mt>n 1'•1 ~ n~o te.u o dt
reito :c S' r·em tt·atad.1s pelo11 propriAtarios de 
soas wãis .i3llecid~a, quem tem obrig~ão da 
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vc:lar por clles? Não existe aassisten~ia pu-~ seria affirmal' o facto (filO então negava. des
blicr~ organizada. senão ·~m raras capitaes. não cnbt·iu est:\ porta de sahida. esta vah·ula de 
ha estabeleciwontos que rec•'.b:unmenoz·es. nem d;~clarar livres tolo:> os que tivessem 60 annos . 

~o juiz de orphã.os tem compet·~ncia algum·t j Este p:.t.reee ser o pensamento . -
par~ arra._r:cat· o menor tio pod,;r do yropt·i~ta~·io J\I~•s. si é este. 0 ora.lor dir<l que a. propa
de sua ma1, que tem a seu r,~spelto o d1re1to o-onda orr;t 0 seu alvo : or. ue exactamente 

. . - aquelles: africanos intrt)duziJos autes de 1831 c 
educai-o. que devem ter hoj~ mai::; de tiO a.nnos, isto é, os 
sa~ua.nto ~o africano de 32 anno;:, .o or~dor não ~ntrodozidos lcgaim?nle. Quant~ aos que foram 

"' , a 
matricula ou é a de hoje ; a de hoje. seria tricula, como não tem, 0 e~reito que se lhe quer 
impossivel. porque, depois de 185·2, não dar. qtialqucr ,1ue ' ;;cja a. d0.claraç:1o alli es
houve mais importa\~ão de africanos no Bz·azil. cr:pt:~ pelo proprietario dos esc•·avos, nem por 
Pot" consequencia e~ta idade de,·e rcferii·-se <1 isso íi<.:arüo esc1·avizudos, caso t~nham direito :i 
idade ds. matricula. . - l "b d d 1 er, a e. 

Com relat;ão á idade da matricula.. o ol'ador 
dirá. ao nobre deputado que não liga <Í.s decla
rações Ja matricula o eileito que S. Ex. parece 
ligar. 

Era inteiramente indiíi'ercnte ~os ro rie-
tarios t.le escravos uma idade qual,luer, e, ao 
contrario, a declaração de terem inscrip:o na 

· matricula, em üi7Z e 1873, um afdcano como - - . pt· va e qu'} os 
no;:sos propriet~rios não us Jr.•m de mà fé, 
C?lllO ~ prop·tga.J?-d:t ab9licionista ten; propalad?. 

Esta é a. doutrina que o orador segue, e que é 
muito mai;; liberal do que a uos propagan
di,.,tas . 

que a hora de en lrat·-se na 2:1. parte da ordem 
do dia ·~stá excedida d~ mais de meia hora. pe
dindo a S . El\. ue o t\i ude a cum rir o regi-
mento, ta:ilto roa1s quanto niio esta se occupana
do requerimento em discussão. 

O SR. A~DJADE FmuEr? .. A estã. se occu )ando 
o r''queruncnto, c o no re pr·JSl ~nte va1 ver a 

x:1ria hoje de ter sessenta e t ·:ntos a 70 annos; lignção que tem 0 que está di~cndo com a ma-
entretantO tem-se dado factos ft·equentes de teria. do meswo regimento. 
appat·ecerem na ruat:·icula. af!.·icn.nos com idade 
inferior, o que é a maior prova d~s;::a boa fó, O_ ~n.. PuE";:ln_!':c-;TE in.sta. com o orallor que o 
que se quer calar e que os Lcto;; estão reve- auxthe a cumpt•tr o regunento . 
laudo. O Sn. A~D!lAD}; FIGUEIRA observa. que o St· . 

O orador foi, durante cinco ou sei:;:: unnos, presidente o obt·ig-a a pedit· uma tl•·gen ..:ia para 
cxa.c~amen te n~quellcs que se ~P-gui t·am á e!:-1 continu:tr e~t; düba~e; was j ~~lg·a-a dt:o:~ rmsa vel, 
c~uçao da ru~tr~cuh. advoga~odo Banco do ~ra- porque .. em <:1aeo n11nuto~, pode condmr o qu•J 

' • '\ I • ~ 't 

' ahi teve occa;;;ião de examinar n'tmerosa~ ma-
O Sn .. PRE 5tDE:-;T::: : - Enlão V. Ex. pôde triculas de escravos dlls pro\·inci,,,;:: do H.io de terminar 

0 
seu discurso . 

. Janeiro, S. Paulo e Min:ts, e n:ffir ma rue viu 
gran e numero e escravos com a d0clat·a,~ão . . rt. ANmunE. 'IGUETnA declara que um 
de africanos matriculados no anno de 1872 e nstuu:.lYel ongenhe1ro nosso fez, a respeito 
H:li:~, com id,ade inferior üquclb. que indicaria. de:>ta~ rd~t<;õe:S d rJ ichde. Lun tr~1.balho _rntiito 
a SU;L. intr?du<:~ão no lmperio antes dr~ t8:3L 

1 

apl'C:.!l:l.vel. de q~.1e leve a bond:trie d-1 o:lel··: ~et· 
Alem d1sto, l.ut uma outra pNva contra esta ao ot·a:lor utn e:,çm:•bt·. 

accusação injusta o Ó :1. rela~·;~o em que se I Uu1 d·N jornan::; mais g:·n.ves r!esLL cô1·te. o 
acham os escravos de _60 e m:~1s au_nos t:Ol l! .Jo: ii(!l rlo c mm~~~·cio. que se tem oc<:upado 
a m :JSS!\ da populaçao escrava : fiZCI':I. rtl-~C . desta. l!UCS1,;1o detidamente. tem flO~· \'G ;~es :-.lln
~alculos, por onde s~ conhec~u q_ne a. rel&.çao 1 dido a esto t raba. lbn ; cntt··.!l:Lnro ~1 u,~, nãn :-::ó 
e m~nor ~o que ;.qu,Jl~ •1uc mcllc~m os r . s - l n css ·-, tra b~tlho como nas rcfcronci as du Jornal. 
pectl\'OS uado-; estatist!co~. S1 :;e ttvesse ;l~do ha. um eng-a no, 11•1e n:1o t'ód·: escapat· :L quolll 
a~uso, a que allude. a p1·op3g~nda abohc10- rellectii· solire o assumpto. 
msta. os escr .\'•JS afncanus de\'tam L·~r. todos _ . _ . . 
pelo meno-.: , úO annüs. · Us da lo;; de_mo;;raplu co;;. CUl rd n.çao u 1da~e 

o ora. ior crô mesmo ( uo esta.~ uut:t. dac:; N- 1 dos S(!X:t.:;;~ nat'J9s para. co!ll o l'I!Sto rla_r,opubç:w 
zües por qut' tanto se in~! ste peh lihertaç:1o c!os ! dn UUI p:u z, n:to pon'':u ler :l.pplt•:!"lçao. ao c:•so 
sex ( P :ui · , 1, · • . _ ~ c~e t uu !"e u·:.u.a ; . . lo t' l ue esse::; t.lad()s r:e t.~r ·m-se 
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que, dando-:":0 tod:~.s essas desig-u:ddades, tonos 
esses factos difi'ei·enciao,; entre as leis e o 
facto, o qne pretendem SS. EEx~. com a. a 1-

provaçao e seus requerimentos. n orrua.çõss 
quG nada a(l ian t3.m. 

O Sn. .. JosE 1\LI.RIA"xo:- Informa~õcs que 
sit·\':l.m para defe:t.a dos promoto:·es desta lei. 

O Sn.. AxtRADF. FIGUEIRA diz que já provou 
q uc as informn ções hão de se!' <.iefficientes, e 
ainda que o nllo fossem. nad,< s~ CO!lcluia. 

E' por esta,;: razões e por outras que omitte, 
que vota contra o requerimento. 

A di.-:cussão fica adiada pela hora. 

SEGUND.i PARTE DA ORDEM DO DIA 

os' ministros do 

O partido conservador não é nem pode ser 
esl!ravocrata, pois contra essa qualificação tem 
os factos de 1850 e de 18i0 e a lei de 1871. 

m:tria pôdro a qlle se r·eferiu o nobre ex-mi
nistro da guerr:•. todos os interesses foram 
::Jgitados, todos pediram um·t solu!(ãO tt uestão 
sern • que Ol'gao comp0tente o pa.rü o con
servador disse que o partiuo podia, queria e 
devia dar. 

A segunda razão e~tá no n.lcance do projecto 
CJ!te se disclite. O ministGrio 6 de Junho 
quiz s··r ::t.bolicionista, mas escolheu os meios 
menos upt•opri,tdo:~ para e~se fim, e o pt·ojecto 
actual most1·a que se pode fa:r.er muito mais sem 
tanto gt·avame para os proprietarios, sem tan
tos inconve1lientes . O prqjecto de 15 de Julho 
es a e r.cta. :'XüS cnJO pro nc o nao po er1a 
libert<ll' mais de 14.000 escravos annualmente 
ou 140.00_0 e~ 10 a_nno~, rm~uanto quo. o de 12 

COXTI"UAÇÃO DA 2a. DI~CUSSÁO DO PRO.JECTO N. i A f;=:, de Julho não respeitava O principio de pro-
DE i8ti5 SOBUE O ELEME~TO SEHV!L (~\RT. ;:lo) priedade e O projecto de 12 de Maio satisfaz a 

essa. uecessi.ladc~ juridica e política., admi.ttindo 
O Sr. Duarte de ~'-\:..zevedo não a indemnização para os escravos de 60 a.n

entra. no debate com pretenções Je elucida:• a nos. 
mataria ern que se pronuncia.t·a.m oradores dos Dit·-se-á que est::1. indemnização é irl'isorio. 
mais cornpetent~s, e cuj:t di~cussão j:i perroitte porque não é admissivel pelo U<;O da proprie
a C.nnara delibera!'. O seu nm é justificar :1. da.de. O E:';tn.do, porém, expropriando o es
collaboraçã.o do partido conservador na dis- crrwo pode indemniz!tl~o em dinheiro ou no 
cu~s:'i.o c na votação do pr~jecto. v .. lor dos seu-; ~e!'viços, porque na proprie-

Qu::~.ndo uma pm·to do parti·lo conservador dade escrM•a attende-:o;e tarobem ao tempo 
ataca o proj;~cto de modo ti'io encrg-ico, e qu:.mlo nt~cess~u·io ú nmorr.ização do capital. 
da e>=trema liberal i;e n.ecusa o governo de ter- A terceit•a razão pela q11nl os con ,ervadores 
se unido aos eons"rvadore.;, afim de realizar não colhbornram com o gabinete pa.:sado con
esta refot•rua, aq uclles q11c, como o orador, en- sista em Cl)l'ta incompa.tiuilidade para trabalho 
~~n~em que a reforma se ~~'_YO fazer, precisa~n commum. 

' oram os conserva or~s os pr1meuos quo 
mento. censuraram o gabinete 6 de .J11nho pela im-

O partido cor.sen·ador fez opposição nesta prudencia de trazer :i Camara dos Derutados 
m~1teria ao gabinete 6 de .Junho e collabora uma qu;)~tão incandescente, para. a. qua o paiz 
com o de 6 de ~laio, por tres razões: ia., por- não es ta;a preparado. 
que o partido conservador entende que é che- . 
gad~ u. opportunidade de se realizar a reforma; Ho;tili!';aram o pacto divulgado 11clo nobre 
za. porq'~e 0 pro.jecto ' em d 1scussão compre- presicienre do conselho por vf!r nelle infracção 

· das boas norma;.; constituciona~s. h cnde forc;as mrâ~ enet•t;!Cas tnra a su!,sti-
tuição do trilb:;lho ser v: I c não. accommette. . Fosso embora o ruinisterio inspirado pela ex
como o pr~jecto passado, de modo tãr, flagrante, periencia do poder irresponsavel, devia fa:r.er 
o direito de · propriedade. A 3a. razão ó que sua a questão e sustental~a. perante a Camara 
e:s::istia certa incompatibilidade de trabalho com- como acto seu. 
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O minhtsrio. porém. arrastou a COI'ôa á. dis-~ 
cussã:) <ios put~dos, com grave ~nconve·Jient~ 
do r'·gimen con~titucioual. e ~t·andl) escan lab 
do senso politicv d•1 parL:do conser\'ador. 

Depois da quest.."iJ de ga!,inete seguiu-o::e a 
ài,;.:;oiução r• apol e t.a a~ e:eiçõ ·s e.u q u·· o ::o-
verno, apez:er as snas pro·oes-as. 111 erve'u 
como part ', rruando .e\· ia esperar o jtllgamento 
que pt·ovocá.ra. 

~ . . 
::" ~ 

Lame'lta que :dguns de seus amigos se. te
nhal!l eoloc:•do em attitud~ ho ~d ao proj!>cto : 
é qu·~ uns são adiiiont dos e os outros umntêm 
porv-~>n tur3. wais pura111~nte o fogo sagrado do 
(.J:trti1o ··o !Servador. Não acha ilittJ CP.nsuravd, 
IJJas sim que :• extrem··t Jib:md, quer·~n w a 
e·nane1paçao. recus6 os p··une1ros meto.:; qu ·se 
otl'~r·e:~eru pat·a estP. fim; sr~ culloque na po~·:içào 
d~1uetl'" que yuert~tu tudo e · ~o westuo tem~o 

qn~ os conservador,..s ''it>ra u á Ca'lJ!I~·a, e q rt.d attend••m a q u·~ o projet:to lbes dá alguns meios 
foi o proce limento do gnbi net·~ G de Junho '? de emauci'lação~ que elles p1Jdem faz ·r desen-

ln flui" na. VP.ritk--ção de poderes. na~ vot ,_ volv-er pela prop l!:fand~. n qual n:tda perde com 
çi"hs da Camara. o fe1. com que os sett~ amigos a adopção dessPS OJeíes. 
n.'io concorres:;e:u para fazer casa. Ncru pel<~..· Si e pe>ssivel exiJlic~trque a e~trema liberal 
eleição do presi :ento da Canwra.. nem por t1m>1 c,•mbi ne com o.:; adver"ario~ rarlica s do pr.~e
votação ern~111tad •, entrm I<1 U qu.e d'via r ti- cto perl~>nc ·n tes ao lado con~er,•ad J' no pensa
rar-s,~. Ainda mais · d ... sr<>~p·~í tou a Caro~u·a, manto de que elle não serve. não é possi vel 
dizen '0 que não r·stiva ella ('.0'1Slitu:da. f;; ·t.el-.) qu.:.~.ntO :J.OS tuiniStl'OS do gabb_ete 6 d~ 

por Min.: s. teve a Cam .ra a inforrn· çã:1 c•rrio
sn., de yuA o g:~b!neie d~poi.; de t·•r feito ques
tão de g-abinet~ do nrt. fo do pro·~cto. de ter 
fe•to \l. ts!lolução. procurou o n.poio :1 mawna. 
liberal e com ella transigiu n·"';;ta questà(). 

Quan lo factos anteriores não hotl\'PS<;e rn col-
~ 

mini;;:er'i(), b ... sta\•a "SS:t ultima d··clar·aç.ão p.rt•a 
~·rovar que o min ist· rio só s~ prP.occnp. va d;~ 
con~erva•·-se no podei', :i irnit:-lção d1t1uell•' Í'l
dividuo que não achava arvure em qne consen
tisse Sf!J' en :orc:t lo. 

Es ·l> COO!•Pr tção d:)s dous partidos pn.r·n. a ~o
lução de uma questão a actualid de. não é no
V(L, notn no no so paiz, nem eu1 outros paize,- . 
Esse :tpoio .Jos :r::~rtidi • S a nm~ reforrna é, ali:í~. 

nhar•tm, quaudo negam ao projecto: actual 
aqnilb ml!smo que concedinm ao projecto p:ts
s .do. 

O pa1z toma'!'- es-~• contas, 0, não ac an o 
no dotuinio das idé<~s bas·· par:\ •·xp!ic:H' esse 
rr.,cedimento podet"-i encarar a diverg· ·n ·ia uni-.. . 

quesl.ões de p ·•sso11s. 
l)as;;)i a analysr~.r rapidamente ns disposições 

dn project~.~, c sobretudo as comprehendida~ no 
art. 3". 

Os m ·ios offt~recidos pelo g-overno c::ão quatro: 
a tabe ll:·l de preço~, a taxa de .Jeprl-'ciação, a al
forria d.JS escravo-a d~ ()!_} anno-. e os 5 "/o addi
cionae$ a0s impnstos de impot'tação. 

O .rrrimei ~o t~m acçiio le 11 t:t. mas t~em por 
" ,.., L 

par·:t o escravu como pa.ra. o senho ... 
Cert:lm·mte o poder publico t•.~ rn o direito de 

U" t~ •lia 'o r u,~ des ie 
qqe se tl'ala de :·lfo·L·i 'L' escr<~.vos, ·1ue são uma 
p1'oprie•lade, é intu:tivo ;[LJC primeiramente é 
p1·eciso 5;1 be r q uao to valelll. 

Nem se ~ pplica a Pste caso a pbrase dr:> que se 
sot·vitt o no .;re deputad(J por Pern •lUbUCJ, por-

a <h. 1 i do que não ha leilão Liu:.nd:l .:;e avalia. 

A ta::ca de depreciação é o mais energico 
factor da emancipação. que o projecto contém. 
Sóm nte coro ella . sem o <'OIIcu rso do.; outros 
m ios de libP.rtaç.ãn. a ei'cra.virlão e..;t.rã. ex
tincta em 16 :· nnos. seg-undo o projecto. ou no 

. . prazu :d•3 1:3 anno~. >:egundo a emend:r da hon-
mar~~.s e da. ma1or pa rte do, conserv.t<lores. rad:t ccmwissão. etu(1uanto qu ~ pelo p1·Qjecto 

Portanto. este fado ~ cow~sinho nos anna~>s , anwriot· a taxa não libert .c·ia um ~ó escravo 
pa.l'latUent·~ r~,:;.~ 6 :~ con.:::equenc~a da. conf"rmi-l em tet~l :'o a.t gut~ No fim de_ 1ô ··nnos oescravo 
dad ·· do '' tn loes " Jl.t uma retot·ma tte não de 1:0110 ~ valera a P.uns 40 .. confortUP. o ro-
co :tém idéa. pr~.rticlaria. sinão ewolve ob 'P.cto j··clti S:l.rsiv:r. e ainda val<:r ia :~i4~. confor111C o 
de . tran:;;ce n<lente irnportanci<::. que iutere:->sa a prqjecto Dant·•s; de sorte que. sP.n 10 a ta":t 
todos 08 P" rti los . n~ste u ltimo projecro r"duzid .. do ultirno \':tlor 

Seria igoalment~ insnn~~to qne. tendo en- e não do pl'llnitivo, n rnc u. o Yabr do escravo ~e 
exting-uiria. absoluta.men te. · contr~do os e0ns~rvadorr•s dispostos a aceitar as ._ 

idéa~ do proj ·~cto. o governo s r! 1' trr;.~.fls~ . em. Contr ·1. o systemn da depreciação não pode 
ve:r. d • 3poiar-se na l!faioria que se f" rmou. e ha.ver objecção :-::ét·ia., · porque o valor do es
quG, estando os conservarlores nas me ~mac.o cravo d:winu·• com o tempr1. Basta atten ler a 
ideaR '1Url o Lrovemo. vot'•ssem r> m uma q11estifo , •1ne o Es t::~ do porleria e"t~ bel e·~er um imposto 
social no s~ntido das mesqu inhas ~:;;pecula.r·õ s l sob!·(~ O<; escra·.os da 1:-tvour·a. e o cc,mputo 
pa rtidÍir1as. e não no ::entido dos vet·..ta.deiros 'l àe-.se imposto, em certo numero de a.nnos, 
interesses do paiz. absorver o valor do escravo. 
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Ta:tando-se o valor do escravo pela. ida.de~mui 
razoavel ó que ch~~gado ao pet·íodo em que eHe 
tem valor ~our~modu red11údo, se estabeleça ~a. 
indemnizaçã.o por serviços em curto prazo. a 
qual podt~rá. converter-se em dinheiro por me~ 
tade :do preço da categoria inferior. 

Si fosse overno o orador não ir" a 
processos de emancipação a que se tem refe~ 
rido. Não sympathisa com os impostos; vota 
por elles apenas por transacção. 

. p que se ra e a 
emancipação dos escravos deve-se cuidar da 
organização do trabalho, (~ porque a immigrit
ção e a colonização só por si constituem um 
systema de emancipação e a experiencia tem 
demonat!'ado que é fallaz o processo de reduzir 
as actuaes fazendas a estabelecimentos de ho
mens livres, o orador votará pelos impostos, 
desde que parte delles se d:~stinam ao serviço 
da immigraçào e da colonização. . . . . - . -

' não exceda. a ultima daqucllas idades. Pela re-
dacção parece, porém, lrue os escravos de GO 
annos s<1o obrigados a prestar tres annos- de 
set·viços c os de 61 siío obri ga.dos a prestar ser
viços até aos 65. 

Parece quo ha outra incongruencia nesta. 
parte cl.o at·tigo. Aos escravos de 60 a.nnos im· 
põe-se a obrign.ção de servirem até aos 6:3, do 
que se deve inferir que, segundo o pro.i~cto. ó 
nr~sta i·lnde que o csct·a v o não tem mats pt·es
timo, não va le nem conio capital~ nem como 
agente dA. tr(l.b•tlho. Si. é assim, o~ e~ct·avo~ qrw 
tivernm G3 u.nnos devem sfl r hbcrLados sem 
obt'i"'a~ão de continuat·em a servir. 

N;s §§ 14, 15 0. 1G h.a algLUna confusão 
qu3.nto a? estabelecimento ua. cotnpele?cia 

~ ·~ 
eles na manute nçã.o do oscr~wo no municipio 
em que fõr libertado; são chamados a. auto
ridade ~olicia~ , o .juiz de l?az e o juiz d~ or
ph.ãos, mtervmdo este ultlmo ~m mater1a de 
todo estranha á sua competenc1a. 

Em r elação ao zo membro do § 18 lembra 
que, si fór approvada. a emenda do Set;a?o qu e 
s11pprirne a adjo((licação fo:ça~a , _conv1»u co!n
prehender no prqj n.cto a adJud1~a9ao voltmta~1a. 

Termina dizendo que, com toaos os rosp?ztos 
devidos á propriedade, ao trabalho, qual e:uste, 

v. nr.-20 

aos interesses de nossa lavoura, e portanto 
da riqueza publica, de que ella é a principal 
íon te, faz votos para que o nome do n.obre 
presidente Jo conselho seja,aben~oado no !aturo 
como o de um dosredemptores da humamdade. 

A. discussão :fica adiada ela h ra. 

0 Sn. PRESIDE~TE dà 11ara 27 a seguinte 
ordem do día: 

Continonção da. 2a. discussão do art. 3' do 
pl'ojecto sobre a ex.tincção gradual do elemento 
servil e seguintes. 

1l's 3 1f2 horas da tarde 

Continuação da za. discus~ão do projecto .sobre 
o orç<~:mento da despeza ,do Min.isterio do lm
perio para 1885-1886. 

Agrícultut·a para exercícios findos remendas do 
Senado.r 

oras. 

SESSÃO E:\1 27 DE JULHO DE 1885 

P;·esidencia do Si·, FJ'W'thli n Doria 

SU.\{)L\P.W.-Loitura. o a.ppro\·ar-ão da acLa de :n.,EX· . . ' - . -... . . . . ,... ' ~ 

jla r<l u primci1·o •Ih Jc $1!S>ào.-i)s Srs. Soare& o Coelho 
c Camt•os ju.•tillcam a apt·~se uLaçiio de rtlq:wrimcntos .-
0 St·. Hczol'l'a. pc,le a pala\'J':L par:l. nc;.:octo ur:;onte.-
0 Sr . . lo>c :\larianJtO :uwuneia uma iotot· clla ·ão ao 
St·. unui:;tro <lo illlperio.-0 St·. Rouri:;o Sih·a. pede o 
oulem tllil<t ltr gonchi.-O t\Ut·:lJ tlO IJI.\,-Continuaçio da 
:!,, d isctv;si'io Jo pt·ojccto 11. 1 :~ -lSSi>.-0 Sr. Zama 
I'!:!}Ucr ~ a Camara approva o onc~rrJtuculo 1la discu,;são. 
O :::lt' . At·au.io Gúcs Juuíor fa\la poht orJem.-Yot:1~ão do 
arl. 3o o ~eus l\U.r:q;mpl1os. 

A.'s 11 horas acham-se preaentes os· Srs.: 
Ft·auklin Doria, Costa Rodrigues, Bezamat, 
Arn.c:jo Pinho, Vaz de Mello, Soares, Coelho 
o C:l.ntt.>os, Jolio Peniuo, Bento Ramos, Cantão, 
Chagas, Jcaqnim Pedro, Silva Maia, ~aula 
Primo, Lourenço de Albuquerque, Rodr1gues 
.Junior. Coelho do Almeida, Augusto Fleury, 
.Jo.;;é Po111peu. Fred~~rico Borges. !vlac-Dowell, 
Leandt•o Maciel, Miguel Casti'O, Mascare11has, 
1\loreim Brandão, mbeiro de ~len.ezes, Barros 
Cobra., Lei tão cda Cunh:<, Henriques, Fert•eira de 
.1: oura, ü oaso e ratiJO, arao a eopo
dina, Camargo, Candido de Oliveira, . Pa.dua 
Fleury, 1\laciel, Araujo Góes Junior, Barão do 
Guahy, Dantas Góes, Rodrigues Alves, Gon
çalves Ferreira, Satyro Dias, Olympio Campos, 
Schutel e Zamaa. 

Comparecem depois da. cha1;~ada os Srs.: 
Ca1·neiro da Rocha, Barão da \' llla. da Bat·ra, 
Dua rt:~ de Azevedo. ltaqui, Coelh? de Rez.e!lde, 
Juvencio Alves, .Alcoforado .Tumor, Hennque 
Marques, Carlos Peixoto, Cruz Go\wêa, Al-
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meida Oliveira .• ·Franç11. Ca!"valho, Aff.:mso Celso I 
Junior, Alvaro Botelho, Cunh~ L~it.io, I.hnuel 
Portelb, Silva :Mafra. A:louso P<'nna, Hez~rra 
de ·l\lenezes. Castrioto, Campos Salles e Ber
nardo de Mendonça Sobrinuo. 

Comparecem, d~>pois d ' abert:1. a s~ssão, os 
Srs.: Antonio Pinto, Alvaro Gaminh;~ .• Jo;J.ytr!m 

a vares, u oes, oaq_ u1w ·a uco, arne1ro 
da Cunha, Gomes de Castro. Pru·ien ti" de Mo~ 
raes, Antonio Cal"!os, . Lacerda \Verneek, 
Sdgado. Alfredo Cb.av s. C•m·êa de A.r:1 ujo, 
Valdeta.ro, Vianna. Vaz, l~o !rigo Silva, Alves 
de Araujo, Costa. Pere.l."s., U ysse$ Vianna, 
:Moreira de Barros. João Dantas Filho, Fran
ch.co So.tré, Fet·nande~ de Oliveira. Deltino 
Cintra, .Montandon,. Diana. VallaJares. An~ 
drade · Fig-ueira, Thoui:.!Z Poi.Upeu~ Ar!stides 

....., . . . 
, _ • rnz. • c 

C:tstelio Br •• neo, Antonio Br·zei'r:•, .los~ Ma
rianno. SiBim bti .Tu nior. Antonio Siqueira 

Faltam, com causa participada, os Srs. : 
Adriano pj mente!, Carlos .:\.tlouso, [•emetdo 

Leopoldo Cunha. Mart m Fran.:isco, Prisco 
Paraizo e Antonio Prado. 

Faltam, sem causa pa1·ticiparla. os Srs.: Ba.
r~o ue .Ana-tia, Dias Carneiro. Diogo deVas
concello~. Francisco B lisario, Fclit·io do::; 
Sl'lnt.os, Ratisbona, Ribeiro da Luz e Sigi$
mundo. 

E' lida e approvada a :lCla. da ses~ão de 25 

O Sn. 1° SECRET.\Rio dâ cont:1 ào seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. deputado Leandro Macird, datado de 
hoje. participando ter- necessidade de ausen-· 
ta r-se tem poraJ•iamente da Côrte por mo ti v o de 
molestia.-A· commissão de constltuição e po-
dere~. · 

Do Ministerio do lmp8rio, de :24 deste mez. 
em respost~. ao d~ 2~ do corrente, eomm1111i
ca.ndo que Sua :M'tgesta.de o Imperador ficou 
inteir.;do das pessoa~ que compõem a me•a d~ 
Garoara dos Srs . Deputados no 3' mez da 
actual ses~ão. -lu teit·<l.du.. 

Do Ministerio da A~ricultura. de 24 do COJ'-. ' · . .... 
' . 

stante do otficio de 25 de ,J unbo ultimo, relativa 
i E. de ferro D Pedro 1.-.A queJU fe.z a l't!

quisição (o Sr. Rodrigo Silva). 

Requerimento do 1-.j ton<mte · reformado da 
armada Collatino Marques de Souza, p~:lindo 
privilegio por 30 annos para a. introducção no 
paiz da applicação do u;· comprimido e cana
Ii~ado para di\.erso• fins de tttilid~d ~publica.
A' commissão de comruerci ·, indu:::tl'ia e arLo~ . 

S o lido~ e remettilo.~ á. commissfio de orça
mento, os seguintes 

PROJECTOS 

'N. 45-1885 

Gat·antia de jtwo~· c~ errqrresas 

1. o A ·garãntia de · uros concedida a 
qua Liuer empres • ..:a suspensa dur&nte as 
1 rot·oga~ü,·s de pi"c.iZO obLit1as antes de satis
feito o objecto priuéípa1 do contrato. 

rt. :..·• \.evoga.t.-se as tspostt.~ões em con
tr-ario. -S. R. -.:1l·aujo Uues .httdOI'. 

Exectcçüo dos cont;·atos celeuJ·ados Jlel«) 
.rJüVerno i m.pe1·ial · 

Art. 1.~ Os-contratos celebrado-: p~lo governo 
impel."Jal. suas a!teraçõPS ou modificações, só 
t~rão e:s::~cu ão de lois dr~ éL lrovados e wbli-
ca.lo-; por decr.•to; exceptuados os \.rue tiverem 
por objecto operações de cr-edito e os · feitos em 
t•:.:mpo Je guerra 1}elo miuisterio res~e~tiyo. 

Art. 2." Revog-aw-se as disposiçõ ~~s em con
trario.- S. R.- .:lrcwjo Gôes Ju • .io1· . 

O Sa. CANTÃO 1·e uer meia hora de tr-
ge:lci l na 1 a. ses~ào p•·ra tr ... ta.r d~ negocios 
·iwportan tes de sua provincia. 

E' a pprovado o req LL'!rimen to. 

O Sn. PRES:DENTE nomr:da pal'a sub~tituiL· 
ao Sr. Fra.ndsco Sodré na com missão àe 
orçatueoto o Sr. Joa<.Jllilu Tavares, e na de. 
ju:;uç~ civil o Sr. H.ibeiro JH M•.!nez'-ls ; pa.r<t 
suiJsLit"i~· ~ Sr. Pi~entel que pediu demis;;ão 

• to,; ·- ·' (. 

J.o logar e hora r.m que Sua ?\IagestaJe o-lw pe-
rador se digna receb·!r a deputação Ja Camara 
'{ue tem de ir cumpr·irr,entl4.r o r.oesmo Augusto 
Senhor~ no da ~~ do cor·I·Pnte. e felicitu.l-o 
p:~lo anniversario nn.ta.licio de Sua Alteza lmp~
ria.l a Senhora D. Izabel ; c nomeia a. seg11mte 

DEPUTAÇÃO 

Lourenço de Albuqu·~rc1ue. 
lldefonsu de :\ra.ujo. 
Aug• :sto Fleury. 
Jo •quim Pedro . 
Reza.1nat. 
n ... ntas t.ións. 
ln3;u.jo Pinho. 

Com~a d·~ Araujo. 
Clysses Vianna. 
CostiL Rodrigues. 
Scbutd. 
Alves de Araujo. 
Vianna Vaz. 
Cautão. 
Cat·lo..; Peixoto. 
l?rat~ ça. Cat·valho. 
It.aq ui. 
Z"mt~ . 
Candido ele OliveiNl . 
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Coelho e Campos. 
Ra.ti-.bon.a.. 
Morei .. a Rra.nrião. 
Barão do Guahy. 

O Sr. 8oares:-St·. 

O SR. SoAn.Es:-Não esti em seu dil·eito. A 
estrada de ferro de Ped1·o II tem a sua zona e 
aos po 'e1·es ptJblicos cumpre ·•eft>ndel-a. 

A estr ·da dr~ ferro .!e Pedro li ê um proprio 
naciOnal, é de toda. a communhào, presta. 
n-1·andns rel~vantes servi os ao ai · 

J a, provincia. 
peço licença. ao ru ... u d stincto e hor11·adn amigo . _ • 
repr··~s ·ntante do 19o districto da minha p:·o- I O Sa. BAR.\0 DA LEOPOLDINA:-Sem duv1da. 
VIDcia !:'.ra .. - • · - ~ · ' nenhuma. 

outro ap:'lrte que lhe dei, quando S. E~. orava. O Sn.. C2 .. nLos PmxoTo:-Assim como a da 
no dia 2.5 do corrente, em r·ebçào ao ~erviço Leopoldina.. 
da f'lStrada defet·ro de Pe lro li. S. E:c,corr~ndo 0 Sa S • A d L lJ' b 
li. faz·~r aqueJla. reclamação fel-o estoU Cl'rtn. ' _OAilF.S.~ ~ eopo ma tam em 

d . . ' • . presta serv1ços mu:tt> vahosos ten o :soruente t•m v1;;ta ~~~~lhorar o r-erv1ço de • 
• viação da uoc;;.::a pro\·incia; ma.:, S. Ex. enga- . O Sa. BAr.:\o DA LEOPOLDIXA:- Maiore:-; 

nou-se. quando disse que o bor~rio antigo, que amda. 
deixou de \·igw·at• hã. di:ú3 par:L c:i, per- O Sr:.. SOA'~E" :-Maiores do que os da de 
mittia que os hu.bitantes d~L zona set·vidi pel:t Pedro li, não. Para.yue esta i11jll:>tiça. '~ 
estt·ada de fer1•o da Leo ,oldin·• se cor·t•,.s 0nr! -
St)nl corn u. capital d;·l nossa 1•rovincia eor.o duus 
dias de viagen1 - !~' estt·ad:t de fr•rro. c t[lle <•g-o

: ra precisa•u de :· ma.is um dia. N'este po :to 
. • o' -s • rviç ·· con ma:1. :1. ser 

feito de doi.; Pro doi;: dias, o :f.)lg-1) ~ind.:t ma1s de 
declarar :lO meu honra-io :nnigo que, yuan·lo .... 

. t 'f )'" •. .1 ~ • I •• ft 

sob..-e o ponto ern 'iuest:i:o. j<i encocttr<~i o pe,
soal superior tratando de r0solvcr si ser<i pos
sivel pô!" esse ::e~"viço em coaununiC'at;.ão irn
mediata enm <l Leopoldina, afim de não se per
dor um só dia. 

Entret:-~.n I o. o hora rio oa. Leopolrlin::J. f. li pu
blil!alo no dia 2:J üo r•OI"re··Jie, uelo .ÍfJtnal dv 
Co;nmcl·cio, rle a.ccõrdo co:1 il. Pt~dro ll. 

O S:t. CARLO::> PEC'\' ITO : -lsto ·•ra •te e~ c~-
ral·. em vrsta das I'eclarn .• çiies do .lonuJ .. l do 
Co,u-,;~~:rc o, tfUe é ·.wM pt.ot •ncia neste p .... iz. 

O Sa. SoAR~<::- Quanto a.:) to .ico do dis-
c11rsn em qu'~ S. l•:x (~nc,~ nrie que a· st:-ad11. 
de fo~l· r.l de Pedro Il f.\J'a . li IH eoubar•;tÇI) panl. o 
p:•olon!tam~nto dn. l :L LPopolúina. S. E:c h;t ' ie 
perrnittir-1u11 que o eont s :c. A <'SLI'tda rlr~ 
ferro d•• Palro ll tem prestado g·,· ,ndl'ls ~ct·· 
viç •' i nossa provmci!l. e à propr·ta com panhi:t 
Leop,.dina. 

O Sn. CAr:Lns Pgrxo•o:-lsto é nh.ie~tn p r:J 
uma. cli..:cu,,ã;"J l.·t·g-a e111 ouL:·a O · '('<'~Siã '· 

O Sn. SuAnEs · -Ex~ct.:~ .enh: e ne ;;tc mo
mento p ·di•· i ao lJonra·:o ruini-n•,) ·l>l. ;og-r-i
cult.ura •rue dirija. sua. val , o~a . :tt ençã,, !lfl. r;o 
11111 prr •lou~:nnent.o ' Í sf.1r~ drJ •f!lC a C ' tiap·ltlfd~ 
Leopolt!irt•~ pr ·teorle l·,·a r f : .. fl(~iw . · · 0 •11 o fi•u 
dt~ vi r rlircr•tatne . t~~ n rs:a <'ô,·r~ S. Ex !!<&h · 

, 
havi.;.-. e1l~ de fazer a s.ua e~portação, St)llâo por 
-esta~ · 

O Su. B.\r..Ão DA LEoPoLDI:XA : - Por ahi, 
quanto não encontra~se outra sabida . 

O Su. SoARES : - P0ço nn. nobr" deputarlo 
que me r~>s .ondrl a. mtis •·st:t P"l'~nnt.~: -V. l<:x. 
tr~m c:onfiauça. de q:t H a Lellpoldina. quando 
po. ~r.>r prolung-nJ·-se :LtG a Côrt ·, ~Oill() v. B~x.. 
aere-lit:t. m."nt ·rà os tret.c:; d:·l. tal"ifa. c!n. d r~ Pt>.-
l:·o ll. ou '[li f' pos~a, ainda mesmo co:;J linlH 
mais c:: r~· do qu.~ a de P~dro Il, concorreu 
C:Jffi C1>ta '~ .. . . 

O ~r.. lhR:i.o DA LEol'or.orxA :-Pois niio. 
0 Sn. SoA Es : - N::io c1·eia nisso. V. El:. 

s:~bc :111" os fl'(H's f. qae r.h ruam :L freg:tP.;;in.. 0 

de de q•1ü os d,, de Pc :J"rJ li furem mais baratos, 
e::; La esl.ntd:.· !i :: d·~ ter· a l)I'Cf ·rencia. 

O Srt. P,,,n:i.o nA LEoP LDI:u:-Desdc que 
í~H·ern "'ai ·; IJ:tno tos, fic::~l' erno~ as:;im COOl du~s 
•·Sll'ad :S . 

O ~~~. :~o •. nys·-:\ rs ·r:HI de fc :- ·0 ,]a Lco
fillldiua relU sid" ru uit .. :l.!IXilia l p·~la de Pedr·o 
ll. a. qn:d tem !;ra l'P"I'L:.do o )'oe11 m·l.eri;.~l gra
t•ti tawen te. O i•:st .. do, taru 'wm a tem di ..:pPn.;ado 
de P'· l!at· ri iro : :o ... . 

,\i n1h ;;gl): a, r:-onst·•- nte q 'l''l :ür; os sn.ccos ~~
ze:u · :wt.rJ rlt.• titat,•:-ial da LAo·,nl in~! 

u bo,ie pro ric lad · d' L"'opoldin:t : sa be tar11- f.~ t·r·o r!H P· ·dro ll p•11'a se s :d.H~I· :-;i c rv;'to r•r:1. 
beru que ha. trrn :t cnnc~~<são .:• uma t>strr..rb rie ou n:io •••:tte,·íal rl e con,l:rnc(.'ão. houve a1ê de;;
fe•·ro a Theres· •poli" e sabA qtw ha nru:o outr"' :..!·n~tn ··•W pa. l'tH ri f1 Sr Dt•. P sso~.;, q•1e tc~ve de 
con~essi'ío. CIIJ~ obr i' fJ~tã' e ·1 YÍ :-t ~o nxo;cu- ~r~tir·:t.r-"v d :vltuin is l.rnç5o da Pst.:-a ü1. d .. f rro 
ção, " d<'~ 'st.r&da do fcrr·o rio Norte. d•• Pe.l!-n ll. nn.!e e ~t:..va p .. e,tnndn b na o r••le-

Po' I e Tl ·i· l Pf) ll1n r sfnr :1-l v:tntcs ..: crviços Agor .• eân o-. :-acco~. Ct'•· io eu, 18 
·' m. a eom ::t. ·· '

1 ·: .r r_ .:\ .fi L.':' coru;ill•r·a.dOI:; t:·ttubern m·tt·rial p:v a a L~npol.l i -
uamentc ··reterrdn. t>ntronr:u .l PS,r.trl.t. .1~ ter ro I 1 I l' 'l .J • 

:I S ·-·..~ · 1 T 1. · .J n • e< ·sp0 s·1( os< e · n.g-ar < trr~ t o!': :\ .. nane1ros. r 11 umt•1C11ro :L 1 e hcrczopo 1:-:, e C!':t:t a uo \ 1• 
1 

• 
1
- d tf 

t ~ ·I · en '" aqut tl'" " f!e;-t~r ao , a •~n 0ga. a nor o em .. , a.••e. 1 
1'!1 qual J1P.Çn para Lra ns ·:-ct·er·. fH?o ' gnal s · prova 

o Sn. B,\i::\,n DA r 'EOProT,DJ:X,\-:-Fll:t. nstú" ~lll l•iUI! ll r•o rn••:tnhi:t. L'•O old 'na f,,j .lisptmsad~~. de 
sou direi tu, porq u~ 6 um melhorawou tu. 1 p1:1gli r di roitos du 155 . '.100 r.nceus a . 
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_Ora, para mim isto é novo ; creio que 'saccos 1 pratica, estou. certo, S. EÃ. ha de chegar a 
nao podem .. ser . absolutamente considerados con\·encer-:;;o de que si ~e tive"sem liwitado 
como mater1a~ para estradas de ferro e ql.le não só,nente as cauções a apolices, a emissão 
devom ser d1spensados dos direitos, pois são seria facílima ; porque neste momento os ban
meros objectos para commercio de compra e cos não têm apoliccs, necessitam dellas. o uma 
venda. voz que elles tivessem de obtel-as para leva-

.-1 p ta . 

O Sa. SoAREs:- Não, não ha; venho aqui 
cumprir o meu dever como representante da 
nação. 

uma companhia particular; c quanto mais 
zelarmos o;; interesses da estrada de ferro 
de Pedro II, tanto 1uelhor Jara a no~sa ro-
vmcia., afim de que a mesma estrada pos-a 
prolongat·-sc, possa dar renda . (.'lpoiadvs.) O 
meu honrado amigo sabe que a rend:> desta 
estrada tem decre;;cido, e sendo elh constan
temente explorada, é necessario defendei-i~ 
para que se prolongue. O novo horario mesmo 
é mais uma prova de q ne ella ''ai prestando 
grandes serviçss á nossa pro\·incia. 

n•a.qui a pouco qu::m sabe si esse trem mix.to 
poderà chegar taln~z a Barbacen<t ou lliesmo a 
Que uz. 

As tarifas para fruct;~.s, leite e todo,; os produ
ctos de horticultura. são baratissimas; por~an~o, 

t> - . ~ ~ .• ~ 

Mas, dei:.tando de part"l as poucas considera
ções que fiz, especialmente em attenção ao meu 
illu~tre amigo ... 

O Sn.. CARLOS PEIXOTO: -:Muito agradeço a 
V. Ex. · 

O Sn.. SoARES :-•.• repetindo ain:l::t que a 
reclamação de S. Ex. teve todo o cabimento! 
porque S. E:.t. não tcvl"\ em vista senão o en
grAndecimento da nossa província , passarei a 
tratar do objecto que me trouxe :i rribu na. 

Sr . president·:! , deve n<:har-sf"! ~m exr.cução o. 
novissima l0i que autori1.ou o Thesouro a re
ceber em cau~.ão apolices da divida publica ou 
bilhetes <.lo ThGsou ro par:l. auxilio aos l;auco~ . 

Como V. Ex. c a Carnara sabem. a lt~ i é. fa-. ' . . . 
pôde optat· pela caução de apolices ou de bi
lhetes do Thesout·o. Si S. Ex. optar peb caução 
de apolices, estou certo de que tirará innu
meras vantagens para a proxilna emissão que 
tem de fazer n ecessariamente 1)ara fund~•r a 
divida íluctuante. 

Insisti quanlo se tratou desta matoria para 
que ficassem limitadas as cauções sómentc ás 
apolices da divida publica. 

A minha. emenda. infelizmente, nem ao 
menos foi lida; S. · Ex. particularmGnte e a 
respectiva eommiseão lhe eram eontrarios. Na 

rem-nas em cauçao, a em1s-:ao zpso acto 
tornava-se muito mais tàcil. 

Não se di~a, ~r . presidcnte.__que est3; idéa !oi 

' zel-o. 
· Não sei, Sr. pre;;;idente~ si o honrado presi

dente do con!';clho ·a tem feito alo·umas des;;;as 
operações. Na duvida, vou submettcr á consi
deração da cas:L um reqneritnento que espero 
seja approvado c0m .o íim de esclarecer-nos ~ 

SOU!'O. 
O meu re'}uerimento é nos seguintes ter

mos. (Lê.) 
Termino pedindo ao honrado presidente do 

conselho tod,~ a sua att0nção p:tra e:'ite ncgoci<:~ 
de cauçõ .-~s. S. Ex., no seu ultirno ministerio, 
den pt·ovas, permitta-sc·mc que o diga com 
toda a ft•anqueza., do timidez . S. Ex. encontrou 
o mercado do Rio de Janeiro roplecto de nume-. . . 

' . 
extraordinariamente de grandes sommas c os 
juros muit? baixos. 

" 
l>aixaram : a.lgulllaS emprezas atr·azadas pude
ram consolidar suas dividas, :.l pro13ria Ca.mara 
M•1nicipal ds. Côrte consolidou a sua; en
tretanto, S. E:.t .. n0111 fundou a dh•id:t ilu
ctuan te, nem. tratou d~! cons~llidar a dtvida ex
tema, o (jUe podia fazer com vantagem, fic!mdo 
adiado;;; os p:~gamento::; do~ emprestimos por 
muito tempo. A occasião que se depara a S. Ex. 
para tunclar a divida fiuctuante é optima, si 
S. E:c a souber aproveitar . Os bancos, l'epito, 
·:c aeham •lel'pidos do apoliccs, tr:Jrão neces>;i
cla.-lc <lelhs para ns l r:>va.r Cllt caução ao Th~
so~:ro ~~ S. Ex . podc>1·:i f;lzer uma operaçl:lo 
optit11:J. ; convé:11. por um to, não desprcz:tr a 
ocr.·a-;ião. ~\ l•Ü é facultativa, está n Js mãos do 
governo··ou f~~zer as l!: LUÇÕ•··~ por bilhete.;; do 

Niio sei si me achu bem ou mal infot·mado, 
mas dizem-me que S. Ex. procum acon-:;e
lhar·-se ou guinr-se nestas questões praticns 
por pessoa.s inte:resso.dns. S. Ex. dr.ve gt,iar
se pela s11a longa e ... periencia,' pela sua longa 
pratica, pelo seu reconhecido talento, illustra
ç.ãu e patt·iotisruo, e não por interes::;ados. Ora, 
sendo ch:unado um dos presidentes de um dos 
bancos a dar parece:· a S. Ex., na.luralmente 
dar:i seguado s ua. consciencia; ma.<; elle não 
póde ir d•) encontro aos interesses d,Js accionis
tas que o elegeram , tornando-s~ fa voravel 
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sómente ao Th<>souro. Assim espero que o i qual, tendo occasião e podenio, não congraçou 
nobre presidente do conselho, como já disse, I os grupos divergentes da a;;setnbléa, n••m 
guiar-se-à pela sua. longa e:!:periencia, e não adiou-::1. para com o tempo, modificadas a~ cou
pelos conselhos ..1e quem talvez seja interessa- sas, entrar at1ueUa corporaçâ:o no bom caminho 
do em fazer as cauções sómente por bilhetes do <le suas funcções. 
Thesouro. O facto produziu as suas conseqnencias: 

E' remettido á mesa, lido, apoiada e a dis
cussão adiada, por ter pedido a palavra o 
Sr. Ulysses Vianna, o seguinte. 

Requeiro que se peçam ao governo, pelo l\li
nisterio ·da Fazenda, as seguintes informaçõ~s: 

Tem o Thesouro emprestado a alguns dos 
bancos clinh.eiro por meio ue cauções ~ No caso 
affirmativ'> especifique-se : 

1. 0 Qual o banco ou bancos a quem se fez o 
emprestimo; 

ou em conta corrente; . 
:3. o Qual ~oi a. taxa dos juros, e si estes 

4, o Quae::; os titulas dados em caução ; ·si 
tiver siuo apolices, q_ual foi t~ margem tom:1.da 
para garantia; 

o. 1 tem o 1~souro rece. 1 o 1 e es 
mesmo Thesouro já vencidos, ern caução; 

ü. o Finalmente, si tem sido feitas cauçõe;; 
por bilhetes do Thesouro não vencidos, e Ll ua.l 
a importancia de cadn um dos bilhetes, o prazo, 
os ju ·os que vencem o a differença. tomada para 
garantia;-si o Thesouro continúa com a s•la 
conta corrente com o Banco do Brnzil, quaPs 
os jur0s que paga e quues o~ que recebe, si, 
além dos juros, paga ainda commissü.o. 

Sala das sessões, 27 de ,Tulho de 1885.-Sva
?·es. 

. ,, 
presidente, um acto illegal do ex-pre~idente da 
minha. provincia, que li nos jornaes nltima
mente recebidos, despertou-mo a nHcessidade de 
uma providencia contra uma lat~una, que de 
muito, observo na legislação uo que loca ao 
regimen 11rovincial. 

E' o acto illega.l a : prorogaçiio do orç~mento 
provincial e municipal por portarias do l)re-
sidente da provincia. . 

A lacuna. consiste em que,r1nanclo a proroga
ção necessari~,não ha. n:1.l~gislo.ção meio efüc:1z 
de decretai-a sempre po1· modo kgnl. l'esultando 
por vezes ficar a provincin. :-:em orçamento ou 
tel-o por proroga.ção ill•,·gal. 

E. meu fim pr()ver a. essa omissão, por um 
projecto titUC tenho a. honra. de submetter á dGli-
Jera.çao a amara. 

Permitta-me a Camara algumas palavras em 
sua justificação. 

Sr. presid~nte, já referi á Cnmara, s:~be o 
g-overno c o paiz, pels publicidade do facto pela 
imprcnsa,que a assemblé,, pro\•incia.l de Sergipe 
funccionou apenus meio dia nos dois mezes de 
suas sessões deste anno . 

Não repetirei as causfls dessa. anomalia ou 
tristissima. occurrench•. em que, ai culpado..: 
houve, como creio, não foi o menor delles o 
ex•presiddnte D. Luiz Caetano M~ Barreto. o 

essa u·regu ar1 a( e rouxe ou ra ; a uma 1 e-. 
galidade seguiu-se outra illegalidade,qual fosse 
.a prot·ogação do orçamento pP-lo ex-presidente, 

• I. .. • 

' Não é o factq original, quandu tem sido pra-
ticado desde 1836, deterwiun.do por avisos do 
governo, tom::tdos alguns até sob consult:t do 
Conselho ~13 Estalo; o que não admira., pQrqu~ 
não se infringe a verdade historica· attribuin
do a essa corporação 1:erta hostilidade ás fran
queza._s pt·ovinciaes, pelo menos até certo 
tempo. 

Mas, não votado o or~~amento. seu lo preci.so 
- 't- • 

' 
nos"O sysrem:1. politico. 

O que é prorog:n uma lei senão dar vida ã 
sua lettra jà inanimada, fazel-a rcvivet·, fazer, 
por assim dizer, uma lei nova, o que suppõe a 
mesma autoridade e competenci.a e portanto le-
g islar'? · 

E' isto intuitivo, comesinho, c estranhesa 
causa a inJilferença ou tolerancia com que na. 
pratica têm ;-~: cttútdo principias oppostos. 

o 
sempre a boa doutrina, A prorogativa ó votada 
pelo parlamento. 

Em :-; lgumas rovincias 'á o mosmo vai succn~ 
dendo. Ultimamente a assembléa provincial da. 
Ba.hia votou uma prorogativa, ha pouco l'anccio
nada pP.lo presidente da provincia., segundo te
legramm<l que li no Jonwt do Com.mcí·c_io .. 

Po.-to.nto,- :-~s prorogações por pot·t.ar1as dos 
president~s de provincias são verdadeiras nsm·
pa((ões. al)Uf'OS, como attentados qnc são a pro-· 
ccitos funda10cnta.es de no::sas instituições no 
mccn.nismo da administração provincial. 

Ess~ abuso é ainda maior. Sltlienta-so si s~ 
tra ta d:1 orçamento municipal em que o presi
dentP. niio tem a menor ingerenci:l ; ou quan~o 
a prorogação é feita s~m limitação, i_ncon il
cionalm•mte, se111 pre~uppor a necessdarle de 
lima eonvocação cxtra.ordinaria. da assembléa 
provincial, ou a sua approvaç~o por um bill de 
. i 

O Sn. MAc·DOWELL:- Não foi convocada 
e:ttraordinariamente a assemblêa. ~ 

o Sa. COELHO E G,nrros:-Não foi ; nn.m cEsto 
~~on-itou o cx-presiden te do Snrgipc ; o seu go
ve~no indepetdia da. as~embléa. provincial. 
(Trocam-se apartes.) 

Pela. Constituição a asscmbléa geral fiY.a an
nualtnente a receita e dospeza do Estauo. O 
Acto Addiciona.l,porem,não e~!ge que a. as~em
bléa provincial voté: ttnnualruente a recetta. e 
des11eza da provio·eia. 
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F1mda.-se s.. .liff<~ren.ça: em ·altas coti,.ideraçõ ·8 

pol iticas em que :•ssen ta o orçarilen to ~era!, 1'1 

não 11ailita.u na rsp .e1·a admtnistrativa dos ne
gocio::; pro'\:indaes. 

Pelo que se ve, o orçamento nas PI'Ovincias 
-póde rGger mais de um exercicio, sem pra.zu 

e m o. 
O Sr •• l\L\.c-DowELL:- Nunca além do bien

nio. 

O Sn. CnELHO E CA:'.IPos:-0 Act~ A:ldiciona 
não m<lrca o limite. 

O Rn. l\1.\c-DowEÚ.:- Mas é c1t1e e~p"r:1. a 
competencia da assembléa. 

O ~I" •• CnELno E C'! .. A~IPos:-Es:::a distineção ün
de a lei não distin;:IIP. é •111e é arlm:aria, não 
tew·Í·•ndaUJento. (:lpa1·tes.) 

Mas verá. o nobr" dep•1tado quP. chego n con
clusão diversa ; o or ~menta r·ovincül _é n.n-
nual. (Apartes.) 
As·~im é. n:io p l'que o d{~r·lar·"' o Acto AdJi

ciO·l~l. rnas p•>r·que na gener:dicht o do .::eu si-

durayàO p·lo p!'azo d~ um anno sóment·~. d··riva 
da propria. lei y_ue o decreta, que em seu texto 
a:;s1m o d~?clat·a . -

E'•l todo o caso não ó licit11. a s11a prorogRção 
por port:1rin. do presidente da provincia. O re
sid~nte n'?io e potf .. r led~lativo; ú duvid,;so 
mesmo qne s ·ja um r:lruo delle. 

Essa p0rtal'i~L não t"m força de ll}i, é acto 
incomti tuei<_,nal. nulh' . 

~rrn1 .1-me a ;i mara nma c, aça.r, "tn apoto 
de minhas humil.J ,~s ob;;:nrvaçõe~. E ' d·~ •1:11 

'Pttbli .~ista. nos::o da waio1· C\.Hnp~t··~ch . Ei" . , 
conde de Ul'!lgu y (18\: 

« Entt·et·•ntn es~a-; rnedin'!; exorbit~-nt~s . que 
já se vão tornan i o d · expedi·•nte ord• na•·io 
t:on .. tituem uma 11-·grante e !Jat ·nte. • sUI'paç:Io 
do po lar· leg1~latlvn provincial. São nu !Los e 
incnnsrituci:~naes. E. cousa notavel. ain·h _ilào 
otwi uma voz. 'lue c·ont.ra ellas se l~van r :\sse e 

- reclama~ :1l enr~rdcaru•' Dt·~ pru\•id ·n•·ias. :I$ 

yua. s ~;ó • uen te pode dat' a Asserublea Ger:d 
Le!!ish.tiva 

((- .• r:ss:1s } " Í~ (ns rios orç:-lffi "11tOS) antorh~m 
os pr si.lent"s de pro in,~ i a e :1 .: .,,unicip•l
li iade.; :1. arr~·· -·dar ' lll e a d~_~spe rtdel"ern tu
r:lnt·> o anull, r1e q• e rel :-t. m sôruenr.e. Acab .(o 
o aano, esti :tcab."la a lei. F'oi-se . .. Vigor . .I-a. 

ror• 00:il-a. f11 zel-GL reviv r ó o m:>s:no 11 t1e 

s ... presidente, si a ohri!Zaç=to do imposto de
riva. do~.lr>i: si a J)roro'-"açã•J do orçamento por 
sim,1les portaria não ê 1<-li, nem tem forç·j de 
lPi, ['ler!!unto: obriga. c·lla ao pagamr•nto do 
impo-tc1? De\'em os tl"ibuna.es cou,hmrulr ~ . esse 
pagaruento, '1uand() não ha !P.i que o 1rigue 1 

•. en or s, ~o re ser 1 Aga e tr.n :r•J ~nt.e a. 
continu~ção de semelhante pr·atic '· Pro.;cr.~- ~
va•nol-a.. Ha ptra i~so fortes consirlorações 

• ~ • .:'tJÍe~teia fiO le 
gisl:ldo", e 'I ue não preciso nem tenho tempo 
de de,;envoh·e··. (:1po,.ados.) 

V e V. Ex .. Sr. presid~>nte. q11e não é annuü 
a lei do orçamento !Jrovmcial p·~lá. lei organica 
mas porque ellt:~ mes-,:o o declara. 

U:-.r Sn.. DEPUTADO :-A Cuustituição manda 
votal-s. annualmeute. 

O .::n. CnET.HO E C,nrros:-N:io s~nbor; a Con-
st tn: ~ão -o tiiz t. ·• a11i-.~" n )(tJ•t s~ 

Como disse. ~en.Jo in nua! a lei do orçnmento 
]Wovinc:ai. nfh p:)d~ndo pt• ro - ~~.1-a o •r;>si tr-n :.e 
de pri_n·incia.dev,rü fic::~.1: a prol'ogaçào a. as~cm-

e<l. p. onn ·r:t so.t~·nt~ , 

u)[ SR. DEPUTADO :-E' a rluem compete : 
quern faz a lei, pode prorogal-a. -

O SR. CoEl.HO E C.'--;~tPos :-A~sim é em prin
cipio ; mt~s, não ohsta.ute e>:>sr. attribuição que 
sem duvida. tem a a~sP.mblé pro\•incial. o quo 
ternos visto ~ Ficam as pi'"m·i ocia;; ~em orça
mento;.:, ou tem-n'os prorogados pelos pre:sid ~·n
tes . 

.l:i ~e \'e qne r>ssa :ütribuiçiio na :u::semhlé:t 
pr.win~i:l l nã:-. sa.ti-:[~17.; não :.::;.r .ntQ :i i ;r Yincia 
o s ·n r .r~._..i'nento, a ::;u<t lei .-l~ weios.~ (J1p :1·-

N:tn ;;ar•ante. repitn. (:l?J(.~ : ·u~ .) Pe:·gnnto 
::lOS n0bro;; dP fJ<~bd, .s: No c •!':li de>. não f.:l-1 cio
n·r ·· as r>mblé:-t. c:~'r' - ' S il· ·t~ed-:u em minh<'t P"O-
VJO t'l 'i , cr> ruo p0 1a. 0 a pr•lroga.r i) orç 'IIl,~n I) : 

Q'lan :O el !a f :ncciOil:l.SS'1 C nã:1 fize,.;S '! essa 
1·i, 011 fazendo a . ..:usp ·nrl s •e·a o prPsi !e:1te 
da pro~vin ·ia qne l~ i t'C!.!'ería o n ..• vo ex~rciciiJ ~ 

Contr·a isto sô ve ;o um cie dous atv-tr•!" : ou 
nã:o lin.ita1• n. dnr çlio .Ia lei ; nn, limit.:t.ndn-o, 
h:, v•~~ uw:t l•' ~·spec,al ew ca rln rnvinci ' ! 11is
pond'l q11·~ CO "l tinna~.i. o ()içamoeto CLUI[ll3-nto 
n:in f()r suhsti tuido por orrtro. 

!\] :.i !; i· t.n rl np·• nr! das as,.e • : · b!ra~ provi •c:a .. ~. 
XP.o h· 1roel(1 de obr·igal·:•s . to: qlle ·er;io <: ll ·H 
abrir ruão rle s I p:- XP n' t •tntos 3.110118.-fl l~lle, 
eu1 s ·ms 1.,, as. bem · 11 mal. e i las crrn":der·tm 
uma :~ruJll. a oppur ri.g ad :niui:; u·~ções, em cosos 
dar! s ? 

E,, não cr·eio. 

f~~.z ·r u lll~ lei nrJ\'ll. · · E' le~i ,;; la r • . quRr·r.·n; de i~u·r;1, ; . pe~,.~o ao no or e de)Jutado q :c 
c.< .Orn. ~ o 1 ue faz m. o g-overno get·al r~ 0-'1 concl.n·r . _ 

presHi·"'nt"s de prov; nc~ws ! . . . Co.uo !JOd••rn ~er • • 
respe itndas a a ••toridau" e a.~ leis P.m ·m p;~ i z . '?SR. Co~LT-ro o. C.~::o.rpos :-..:\tg-uns mstante!'; 
quan Jo d • tão a}t1> s~ dão ta t:ls ~· ~· !mp!t1 ..: , .. 8 , 'I m:n!' e t·~ re t Ci ·nClt!Jrlo. 
reprodrlZ ·m !;"m provideneia. r!>t.da c ~.: npe t. nt.e- Corno dizia, d ixa r a. pror•:gnç:lo â a~s"m
me·Jte durante 30 anno!';. ! Ha q U.•l'l 3' 11nno...: i bl éa rt·rn·inci a.l c d·!•X:t.J' a _. 1·0 •S<•B no rn!3smn 
c~orc · ·m o govP.rno " O· presi·1ente..; de prorin-: P.SL·•d ; ( lpart.cs.) Condnuarü a. :. h : rnath·a da. 
ci~s a f C•1ld.J.dC de f~ze 1· leis! •. '7> fdt:l de o:·ç'~'nemu on tlo sua. prorogação 11-

As ..: im dis ·orria o sabio pn blicis ta, i:a. 20 an- legal. (Aparta.~.) 
Dos, o ainda irn.] P. p~-sa. s~ tr1cio cotno da.nt:?s; A provi.t ·Iidn, a m~u vor, dtvn Rer a l'e-
nenhU!ll3. pro"'idcncia foi tomada. guinte: 



CÃ\'-mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16:12- PÃjgina 7 de 26 

Sessão en1 27 de Julho de 1885 159 

Acho q11e d~ve. por via da interpretação do 
Acto Addidon-•1. declarar-~e qu-. as teis de ·~u9 
tl-ato. durarão P.m·!u"uto não forem substituídas 
por outr~ e ate que 1> sejam. 

nas meFJma.s circumstanciaa e limites refe
ridos. •· 

Essa interpretação e~tá. de 'accordo com a 

Art. Z11 Revogam-se as disposições em con-
trario. :;: 

· l<>ttra e e!'opiriro do Acto Addící • 
n. 5 e art. i t n. 2, ·que não· eous1d ~rãm ess.i~ 
leis 2nnuas, nem havia razio para isto. 

Nã( ~ . 
uma neco :sída 1•1 prfblica: a c~rteza das leis 
do meiO:$ para os serviços da administração. 

E por ultilllo não so:frem as attrib11ições pN 
vinc1aes: 1()~ p••rque a lei inter,,reta.tiva é a 
me-;ma. l:>i orga.níca, de r1ue ella~ derivam ; 2", 
porque o qne se proroga. <i 11m acto l>··u-uul·· 
lei me,tuó da asseroblea pr-ovi ··cial; 3•\ por-Jue 
esti em Sl_las n1ãtH inutilizur a !Jrorog çã.o 
vot, ndo a. tempo o orçamettto ;;aru o novo ~:ter~ 

Ca.m;~r.a dos. dJ?. utadns, 20 de Julho de i885. 

o dia ern que se rotcm o pro.ieeto sobre elemento 
!'lerv;l. eu tive a h~mr-, de corumllnicat• a V E~. 
que ll'jdtria. urgeneia. afim de ~ol\~.itar da Ca.
mara a minha cxone.r.11ção de membro da com
mi~são de QI"Ç:l.tMUt(). visto não me Sel' po~SÍ
'•e! acomp · nha1' :~política rlo actual gabinete. 
Renovo, 1J·Í~,. este meu ped:dc. 

. . . - . . 
' , . 

póde a. as.~l3mb;óa a •>proval·') pe:o': seus dou, 
terços : 5°, ftnalmentG, si foi susp~m.-<a. i le , 
na. alt~rnativa e fi · a • · 

Consulta. la a cal>a, é con~~dida a exonerat;.ã:o, 
.i} SR.. Josi M;\!U.-\NNO obÚmrlo a n!l-1-·vra 

para. Tle ·ocw ur~~n.te. pele ~o r. presid()nte 
. •1ue consulte A Camara se lhe conce I~ dous mi
nutos de urzeneía para. a DOllnCi<-tr uma inter-

m(>nto •. ou tel o po~ disposh;ão da propri~. ld 
m·ganka, não ha hesitar .na preferencia. 

~ • • {S <l-o Imperio. 
E' concedida a ur:r'nqia. 

·. E' o m·1do 1ell'al qne co:1.beço capf' z de alfrott 1 O Sr •• To:.o:é Marianuo diz q1ae, 
tando as lut~' ~ eonfl.ictos (•ntt·e o~ po .e;es p .. 0 _ - por t~te~rarau1a. qtl.e re~ebeu da provinciíl. .de o 

vincíaf.!s, asse~nrar ás províncias e muuic:píos Pernarob11co. l'oube que~ assemblea re~pcctt~a. 
as suas leis de me'os •cab:L dê ti ·creta.l' uma lu1 que pend'"- à e t'ancçao 

• • . . d 1 president~ da pt·<w·ncia, rest:~.ut·ando os im-
. - Co,.m esta.:) vts~ fGrtnulel o segu1.n.t<J.-}Wo- po~tos ínconstitudon"' ·>;de e:.nsurM. já. con-
.reeto (/tjJ: · dennndos pAlo governo e p&la Ca.nnm. 

'Nã,, sei ~i com. e'>te pr~je.cto conseguirei o De eja. saber quaes a~ pr-ovidenci;,~s, quaes s..s 
meu fim. · instruc<;.ões <~ue, a. :·espeit-• d-e t"emelhante pro-

Devo supp'lt' qu.1 Stni, . _porque íi~am a?. j~cto de lei da ~ss·~roblé:> pro~inc~~~I. :leu o g?-
woviacias s. ') .1 ,, 
bleas e presidentes, rt•st.n .. b~lece--se o re!!irn~>n 
leg~tl, ()\1a.nto á !!ua 1 't de ru~ios, e ~an::~.~se a. 
lacuna. de no-:e.:a legi·dação a res}} .. ito. 

E' como p(>n.so, salvo melhor jnizc. 

Tenbo concluído. 
.-

E' H.do <> re-netti.do :t eommis~ão 
tuição e pode~es o seg11ince 

PROJl!iCTO N, 47 - ·1885 

de con;:;ti-

I Me1·p?·t:taçao do art. 10 n. 5 e ar!. 11 n. 2 
dl) actf> tH}didm1a1.. (Lei sobre a ,·eceita e 
de~pe~a d.a.s pnrui,lcia~ e 'in'<.Hlicij·,(o;.; t jixa
Çt.To da fv'~'t;a. p:;licial,) 

Art. f. o A.s leis provinciaes sohre a receita 
e despeza d:.<s provincías e mun~ipios. e a 
fi~ação 13. fort;a p<llieial (lei de rz :e Ontubro 
de i8J4 art. tO n. ; · t 1 '> •· • • 
a.lêtn do anno ?:~rl\. que foram promulga.d~~~. 
qnando não ~ubatítuidas p .r outra." e até que o 
~ejatu. 

o ' 
saber Sl o g-o'lí"erno hoje t')ensa ..:i ta.~e impostos 
nã:) são mais incnn;,t\tucíonaes e. pctt.'lDto, 
•i<·vem ser ::;a.ncci0na.do • :;,' o .. 
respeitando mesmo a tl'a.di<:!ção dei::\.3-da por 
~l~u'Os est:tdistlls qu~> fxZCUl p<lrt~ ào :~.etual 
m:nisterio, d••u iri<;truc~õe-; ao pr-esinente da 
provi ncia. D Jl sentido:de devolver es:sa. lei, que 
contàm ir.apostos inconstttuciollaes. 

Assiln apl' e~enta. a. seguinte 

Requ"Íl'O q11e se m:~.rqu~ dia e hora pa-ra. in
ter:·d!at< () ~1'. ministro do lmp~rio sobre os 
s9guint~·s pontos: 

f. o Qnal g. opinião do go\·erno sobre os itn .. 
p1•stos proviucia~s d'~ im;lort:tç;io; 

2." S\ terí~ sd~nc1a ele quo a. Ass.,rnblé1 Pro-
v nCHl. c e ernam nco creQtt ltnpo--tos de lrn
porlação pauden.lo a respecliv~ lei de sancção 
pre::iidoncial ; 

3. o Que instrucçõf.'s a esse respeito. o go- -
v~n1o deu ou pretende à~\r ao seu delegado 
na.q nelh provinci~. · 

S. R. 
Rio, 2i de Julho de 1885.- .Jose ]:[ ariantto. 

Pa.ra.gropho u:Jico. Os pre~idente~ dr.! pro .. 
vindas farão as mod:ncaç.ões imperiosamente 
recbmad;~s p las neces~idades do serviço. comw 
ta.n.to q•te não P.::\.i!'··dam. a somt11a da d; sp~za 
mar~ada pa.ra e~>àll ram'J de se:-\•iço, d~ndo c:onr.a. 
às as,ernbleas pro,•iuci~tes d~1s m01lHic~ções 
feitas. . · O Stt. PREStn~t~rrr<.: declara. que oppol"tuna-

A Ul~Sn.la. faculdade e rec,rohecida as cam:rr:H; mente Mr;l. m:t;•Cl\do dia pa.!'a a discUS.liãO àD. 
muDicipaes (lu:mto aos serviços 9- sen car~o i int~::rpeUaçã.o do Sr. José Maria.nno. 
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O §r .. Rodrigó Silva, obtendo a. 
palavra. para . negocio urgente, pede qtte lhe 
sejam conce:iidosdous minutos pat·a ler e man
dar à mesa unu representação, que neste mo
mento acaba de receber, da provincia de Santa 

• • (.! • o .ã 
lançados peb respectiya Assem.bléa. Provincial. 

Co~sultada, a Camara concede a ur~encia re-

O Sa. PaESIDÉNTE :-Tem a palavra o Sr. 
Rodrigo Silva~ 

O Sa. RoDRtGO SILYA procede â leitura da 
seguinte representaç:Yo, cuja transcripção pede 
no jornal da casa (lG): 

E' presente à mesa a seguinte representa
ç~o que é remettida i conunissão de orçamento. 

·Augustos e dig11issimos senhores represcn-- - ·· ·- -

Carl Hoepcke & Comp. ,negociantes estabele
cidos D:esta praça do De,terro,provin.c~a ~e Santa 

. ' ' semblea, pejir a revogação ~o art. i 0 ultima. 
parte da lei n. 1088 de 8 de Abril do anno pas-

• ~P. ·: ..... • .;:! · ' d s a 
província, creando o imposto de t 0 /o sobre os 
generos introduzidos do estrangeiro para. con
sumo na província. 

Mais do que os lléticionarios, sabe e:"; ta. au
gusta. Camara. qu~, adopt:lndo aquella disposi
ção, a Assembléa exceleu-se de su:<s attribni
ções definids.s nos diversos paragraphos dos at"t~. 
10 e 1i do acto addicional à Constituição politica 
do Imperio, Yiolando assim,a_l,)ertamente,o ~rt. i2 

• '> "' A · u · e:s: ress:L-
mente, prohibiu ~s Assemble:ls pro\•iuch.es de 
legislar sobre impost.o da_ import::tçiTo ou outros 
ob'ectos não compreb.rndidos nos referidos 
arngos e seus paragrap os. 

Que a Assemblea de Sa.nta C:ttharina não po
dia, constituc=:onal:nente votar·~ disp•)Sição d<\ 
lei citada, e fóra de toda a d uviJa; porque. 
quando mesmo se pretenda fazer uma di~tinc
ção que não existe, isto é, qne impostos de con
sumo não são impostos ele importação, ainda 
assim ni'io podia fazel-o a :1s-:f'lmbléa. por fal
tar-lhe competencia par:1. legisl1r sobre tal ma
teria, que não se acha. com prehendid ~ no;; já 
mencionados arts. 1Q e-11 c s ··us parag-rnphos. 

A assemblóa, pois. ::.doptando aq u1•lla dispo
si<:iio do cit:do art. 1.0 da lei n. 1088, promul
gou um acto que não só oífe n·ie a Constituição 
politic:1. do lm·1~rio, êomo tambem aos impos
tos , lo Estado: :iq uella, pelas razões jà. dita" ; 

• • • 1 a tributada ':i 

ORDEM DO DIA 

CóNTINUAÇAO DA 2a DISCUSSÃ.O DO .-\.RT. 3o E 

SEUS §§ DO [>RO.TECTO N. i A - i885 SOBRE .4.. 
EXTI:::\CÇAO GRADUAL DO ELElllENTO SERVIL. 

I 

corijunctamente com o projecto as seguintes 

Emendas 
Ao§ 3°: (a) epn1s d:í pa avra- escravos

accrescente-se : em numero não inferior a 
vinte. O mais corno no projecto. 

Ao§ 3° accrescente-se : (d) Quándo a substi
tuiç!ío do tr~balho escravo nos estabelecimP-n
tos de lavou!'a tiver logar por meio de colonos 
importados por conta do Estado, a indemniza~ão 
por meio dos ütulos de 5 °/o de que trata esta 
lei nã.o excederá. à quarta parte do valor dos 

Ao § 4°-A p::trte final seja substituida pelo 
seguinte : : 

approva~ão do juiz de orphãos, e entregue se
manalmente ao liberto. 

:s:J-l 
prece~dnte : 

§ 8°-Si não for rejeitado~ redija-se assim : 
São validas a.s alíorrias concedidas ainda que 

o seu valor exceda. ao da terça do outorgante, 
salvo ha\•endo filhos, sejam ou não herdeiros 
necessarios. 

§ H)-Accrescente-se a este § o seguinte: 

r v·:~. ·1o seri feita )Or meio de de-
chr ção do :-:et1hor, reduzida a termo, p:)rante 
qualquer autoridade judiciaria ou policial, den
tro de oito dias da data. da a.usencia do es-
cravo. 

·Depois do § 19 accrescente-se : 
§ 2o-Serito decbrados libertos os escravos 

das heranças em que não houver herdeiros 
ascendentes, descendente!~. ou conjuges; salvo 
em to lo o caso o direito dos credores. 

§ 21 -Os titulas de 5 °/o são sujeitos à 
penhora .. 

§ 22-0s titulos de 5 °/0 recebidos em in
demnização de escravos que estiverem hypo
thi!C·I dos com o immov~l ou constituidos em 
penhor com a clausula con.çtituti, ficam subro
gados aos (\SCravos dados em gara.n.tio.. 

2i de Julho de 1885.-Araujo Góes Junior. 

o ô p~~lo mesmo Estado. proiecto,' a' seguinte 
Assim, portanto. é o C9.SO de ser revogada a u 

disposição da lei referida, como detrmnina o Sub-emenda 
art. 20 da citada lei de 12 <le Agosto de 18:3!.&:. _.... Si passar a emenda. substiÍutiva da commis-

E os peticionarias ousam esperar que, mais=.· são para o§ i o do art. 3°, redija•S9 a parte 
uma. vez, o parlamento br~zileiro fará ser res- final della da. fórma seguinte: 
pei.taclo .o _no<:sn pacto.: fundamen~al. revogando 0 anno, para este fim. contar-se-á do di.a 
a dtspostçao ~e uma let ~ttentatorta de~ta m:1gna em que se encAr1·a.r a matricula. em todo o Im
car~a garant1elor~ d~s h ber la.des J)Ubhcas e dos p~rio, e a. deduc<:.ão c terá logar sempre que o 
mats sn.gt·ados threltos dos C i dada os. prazo decorrido exceder dP. seis mezes, qual-

EE. R. M. Destet·ro,24 de Julho de i885.-1 quer ·que seja o moio da lib1~rta.ção. 
Ca;·l Hoepckc & Comp. 2i de Julho de i885.-An1ujo Gôcs Junior. 
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O S.f:.. ZA)rA requer e a Carnara npprova o 
encerramento da discussão. 

VOTAÇÃ-O DO ART. :3. 0 É SEUS PAR.~Gi.lAPHOS 
' 

O Sr . .A.:rau.jo Góes .J'unior, 
obtendo a }alavra. ela ordem, o6serva ue o 
art. :3.'' é, em stta opinião. um dos rnais im
portantes senao o mais importante do projectD, 
e que a. elle foràm apresentadas muitas emen-

., ' o :s 
a ingenuidade de trazer hoje, s~m presumir 
que o encel"raruento tivesse d:~ ser votado. En
tretanto. como nenhum remedio póde dar, o 
orador vai faz() I."' dous pedidos ao Sr. presidente: 
1° é que tenh:L a. bondade de inscrevel-o no 
art. 4°. porquo de.;de a J a. dis~ussão deste pro
jecto que trabalha inutilmente para ter sobre 
elle a palavra, entretanto que a collegas s·eus 
t.em sido conce~ido· .esse favor. tres e quatro 

' dente, havido pol" occasião de votar-se o 
art. 1", se.):t a~ihda pat·a ::~.manhã a votação do 
art. :3' até c ue se"am ublicadas todas as 
emendas, de modo que se facilite o processo da 

approvação do juiz de orphãos, e entregue se-
manalmente ao liberto. - --

§ 5 . o s._.·pprima-se si fôr approvada a emenda 
precedente. . . 

§ 8. 0 Si não fôr reg_eitaºa, redija-se assim: -

' que o seu valor exceda ao da terça do outor-
gante, salvo havendo filhos, sejam ou não het·-
deiros necessarios. ' 

§ ~0. Accrescente-se a este paragra?ho o 
s~gumte : 

« A pt·ova da evasão será. feita põr meio de 
dcela~ação ~ed_u~ida a. ter~?· perante qualq~er . 
a utortda.de J ud1c1al ou pohc1al, dentro de 8 dias 
da data da ausencit\ do escravo. 

« Depoi.s do§ i\:l accrescente-se : 
<< § 20. Serão declarados libertos os es:!ravos 

P. ' 
- . 

cendentes, descendentes~ ou conjuges, 
em todo ca.;;o o direito dos credores. 

nhora. 
mesma votação_ 

Já que o o_rador n!ro 
~<§ 22. Os titulos de 5 °/0 recebidos·em indem

as suas nização de escravos que estiverem hypothe-
J -

A ia. emendct d~z: 
« Ao art. 3°: Depois da palavra -escra.vos

accrescente-se -em numero nio inferior a 
viute. O mais corno no projecto. 

,< Sub-eruend&. Si passar ::1. emenda substitu
tiva da commi~são para o§ ·1" do art. 3°, redija
S€ a parte final della da fôrma seguinte: 

« O anno pa.ra. este fim. contar-se-a do _dia 

Parece .ao orador que o projecto.não cogitou 
deste assumplo e tambern acha que a illustre 
commissão serin. muito cruel si deixasse de 
tomar em consideração as idens novas apresen
tadas pelos obscuros deputados das remotas pro· 
vincias do impel'io. 

O orador não pertence à classe do~ deput:1dos 
illustres, a. que se· referiu o nobre presidente 
do conselho E ' obscu1·o representante do go 
So disti"icto dn. Bahia, e tom obrigação strictn. 
de tomar parte na discussão rl.este proJecto, 
llorque o seu districto é :~.~ricola e porque, 
além disso, eontendeu n:~. eleição com o vulto 
priJJ.cipal que na Camara. sustentou o ministerio 
Dantas-o Sr. conselheiro Ruy Barbosa. 

«Ao§ 3° accrescente-se : 
Quanào a substituição do trabalho esc1•avo 

nos cstabeleeimtmtos de lavoura tiver logar por 
meio de colonos importados por conta do Estado, 

. a indemnização por meio de titulos de 5 °]0 , de 
que trata esta lei, não excederá. a 4a. parte do 
valor dos cscra vos. 

« Ao § 4. o A parte final seja substituída pele 
seguinte: 

que será arbitt•ada. pelo ex-senhor com 
V. III- -21 

ca. os com a anmove ou const:tu1 o.;; em pen or 
com a clausula conslituti,ficam subrogados aos 
escravos dados em garantia. >) 

AvenLou-se esta idea, diz o orador; mas a 
illust1·e commissão não a· tomou em conta. 

O orador dei:s:a de accreseentar mais algumas 
palavras, porque está. certo que - a Cam:tra lhe 
fará a justiç~ de acreditar q_ue o seu fim não e 
p1·otebr a d1scussiio do proJecto, nem demorar 
a sua assn o-em. Votóu até a favor de um dos 

eom o a. 
causa. 

O Sn.. PRESIDE~TE:- O primeiro pedido do 
nobre deputado será opportunamente tomado 
na devida consideração, c quanto ao requeri
mento de adiamento, vou consultal' á Camara. 

Consultada a Camara, é rejeitado o adi~
mento. 

O Sn. Go~IES DE CAsTRO (1Jelct o;·dern) req uet· 
votação nominal para a tabella do § to das 
emendas da commissão. 

E' approvado este requerimento. 
O Sn • .ToAQUD! NAnuco requer votação no

minal para o§ 7° do art. :3°, que diz assim: 
s 7 o Em uanto se não encerrar a nova ma-

tricula, continua.r:i em vigor o processo a.ctua.l 
<le avalb ção dos escravos para. os div~rsos 
meios de libertação com o limite :fixado no art. 
i()§ 3.C' 

E' a.pprovado o requerimento . 

O Sr. Araujo Góes .J'unior 
(pela ordem) diz que as emendas da. commissão 
ao § !)o do art. 3°, são reproducção q uasi 
exa~ta do art. 1° do projecto do Sr ~ Dantas. 

O Sn.. C.-\.NDIDO DE 0LIVEIIl.A :-E· e:tacto. 
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O Sa. A1u .. UJO Gó:E:S Ju~ron. :-0. que diz 
a emenda àa comm.issão ~ ~< São 1iberto.s os es
cravos de 00 annos de id~de, completos antes ou 
depois da. data em que entl'ar em execução esb 
lei ; ficando, }Jo:rém obrigados, !1. titulo de in
demniza. ão ela sua alfotria a restarem sei."-
viço~ s. seus üx-senhol es pelo esps.ço Je tres 
annos. » 
.. E' a verdadeira. re roJuc ão do art. 1° do 

projecto Da.nlts, que j:i foi regeita.do em vota
ção nominal pda. Ca.mara. 

O Su. Fn.Axcrsco SonRÉ :-E a indemniza
ção depois da libertação não vale :nada.. 

O SR. ARAU.JO GóEs JuxroR ob;;erva que a 
commissão não fez mais do ~ue :reproduzir o 
art. i" do -prnjecto de 15 de Julho, sob noYa 
fórma, e como o oradot· é coherente e deseja que 
os se.us -seus collegas o sejam, requct< votação 

o Sn. c.~NOIDO DE 0LIV:EIIL\. requer que, para 
a votação, s~ja ~ividido o p:u:~grapho em duas 

execnç.~o estv.lei-; a segunda p3rte, (hs pab
vras-ficando, porém, etc.-até ao fim do para-

O Sr. 3I~'le-Do-vvell record.1 queJ1;1 
dias, pedindo votação nominal p:u·a um artigo 
sobre o qual tinha de deliberar a Camnra, o 
Sr. presidente observou-lhe q w3 a oc·~a.<>iàC' 
op portuna _para semel.hau t~ pedido e r~~ aq u{!lla 
·em que a m~teria fosse sujeita a votos ; entre
bnto~ S. Ex. aceita hoje requerimentos com 
esta. ~ntecipa~vo, e~ admittido o precedent0, 
nunca se Joderá encetar a votação, porqua-nto 
cada um os rs. eputa os cara com o 1re1 o 
de requerer , sem ~el" e:ssa 0ccasião propria, 
votll.ção nominal ~obre cada um. dos parag1·aphos 

~ 

O SR. V,\.LLA.D:I..REf; i"-E' direito de cada um. 

O SR. MAc-DowELL pede apenas igualdade 
no cumprimento do regimento . _ 

O Su. PR"E'llDE::-;'rE: -E' mais regular que os 
_requerimentos para 'VOtação noml;nal sejam 
feitos a respeito de cada um do;; artigos ou 
paragral:,hos na occ8-sião em que se tiver de 
votar; m:ls, como alguns dos nobres deputados 
se te .n antedpado requerendo ess~ votação, 
não \'ejo inconveniente (apoiados) em votar a 
Carnara aes requerimentos. 

E' rejeitado o requel"imento Je vota_\.ão 
nomina.l. 

O Sr. Alvaro Oam.inha ( ela 
o~·dem) requer que o Sr. pre~idente hnja e 
pôr em votação o § 1'' do a.rt. :~ ' do projecto 
antes da emenda substitutiva apresentada pela 
commissão. 

Quando se tratou do a.rt. 2°, tendo a com
missão apresentado ti.m sub~titutivo de todo o 
artigo, procedeu-se á votação deste substitu
tivo, q U13 constitu.ia um todo, de preferencia. às 
emendas ~u~ eram apresentadn.s a diversos pa-
r:tg raphos deste artigo. · 

Mas, agora trata-se de votar emendas aos 
paragraphos do artigo , e não a. todo o ar-

tigo1 de sorte que o Sr: presidente póde pôr a. 
votos o§ i•• antes da emenda da commissão. 

O orador, por exemplc, que vota pela dispo
sí~ão do projecto, isto é, pela diminuíç.ão dos 
6 °/o annuaes, deixa. de votal" 0m f:wor do sub
stitutivo '3. resentado ela comnüssão. 

Compete ao Sr. presi entejulgar si o or:dor 
tem ou não razão e resolver como achar conve
niente . 

a. AESIDE:\"IE ec ara. que re~o ve em 
contra.rio ao que :J.c.aba do propor o nobre de-
put~ldo. .-. 

O precedente aYque S. Ex. se reforíu não 
colhe; ao contrario vem corroborar o procedi
mento 11ue a mesa vai ter . Quando a Cama.ra 
-votou o art. 2 '. for:.1.u1 pr~teridas pa.:-a vob~~ão 
as emend~s substitutivas, I} :aesta conformidade 
será ::t.gora feita a vobção do art. 3". 

entende que a Camara tinha. resolvido a vota
ção nominal da elllenda relativa aos se~agena
rio 

O Srt. Pn:n:srm::xu:-Já se annunciou que este 
retl uerimento tinha sido rejeitado. 

' respost(l. do Sr. presidente, pediu a pa.hvra. A 
Camarà tinha resohrido a votação nominal, e 
acredita o oraclor que elb rejeitou o desmem
bramento, a. sepa.ração pedia a \1elo Sr. Ca.ndtdo 
de Oliveira.; e só depois d0 ter a Camartt assim 
resoLvido foi que este nobre deputt.1 do pediu a 
separação. (A.poiados; ·1·eclmnaçõas .) 

0 SR. PRESIDENTE:- A reclamação do nobre 
deputu.do é turdía. 

O Sn .• VALLADAREs sustenta. que sua recla
mação não ó tardia; o or"dor niio faz mais do 
que pedir ao Sr . presidente esplicaç<:ies ácetca 

e um assumpto q11~ 01. re~o Vl o pera 
C:nna~a iuteira.. O requerimento do Sr . Góes 
fci approvado (apo1ados); a mesa deve tomar 
notas. 

O SR. P1\:ESID'E~u:-Em occasião opportun.::t, 
á. vista da duvida levantada pelo nobre depu
t:tdo, será renonldo o requerimento. 

Procede-~e á vota~:to do 
Art . ·3 .u Os e.;;;cra\'OS inscr iploi; na 

matricula serão libertados mediante in· 
demníz.'lção de seu valor pelo fundo de 
cma.ncipa.ç.~o ou por qualquet· outra 
forma le.:;al. 

E• approvudo •. 
Votação notl!in::t.l da seg11inte emend<l d::t. 

cowmis~ito: 

O § to substitua-se pel t) seg-uinte: 

Do valor primitivo, com que for matt·i-
culado o escravo, s~ deduzirão : 

No pdmeiro snno . . .... . .... 2 °/o 
~o Sl3gu~do... . . . .. . . . . • . . . . :3 °/o 
No t~rcell'O..... . .. . .. .. .. . . 4 oj() 
No quarto....... . ... . ... . .. 5 °/o 
No quinto.................. 1.) o/" 
No sexto ... . . . ,.. . .... . ..... 7 °/o 

. No setimo...... . .... . .... . . 8 °{o 
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No oitavo .....•............. 9 o{0 
No nono.................... 10 o{ o 
No decimo. . . . • . . . • . . . . . . . . • 10 °/ o 
No undecimo.. . . • . . . . . . . . • . . 12 °/ o 
No decimo segundo.......... 12. ofo 
No .-Iecimo terceiro. . . . . . . . . . 12 o 

- · contar~se-á, para esta deducção an.
nua.l, qualquer prazo decorrido, seja 
f~ita a ·libertação pelo fundo de eman-
ctpaçao, ou por qua quer outra fórma 
legal. 

Feita a cham~da, respondem sim os Srs : 
1 Cantão. 
2 Cruz. 
3 Leitão da Cunha. 
4 Mac-Dowell. 
5 Almeida Oliveir-a. 
6 Costa Rodrigues. 
7 Vian a a· 
8 C!i.stello Brai1co. 
9 Coelho de Rezende. 

10 José Pompeu. 
o ngues un1or. 

12 Miguel Castro. 
1:3 Thoroa~-P~mpeu. 

15 Dantas Góes. 
1G Paula. Primo. 
17 Portdla. 
18 Corrêa de Araujo. 
19 Joaquim·Tavares. 
20 Henrique Marques. 
21 Alcoforado Junior. 
22 Ulysses Vianna. 
23 Bento Ramos. 
9 

25 Antonio Siqueira. 
26 Ribeiro de Menezes. 
27 Lourenço de Albu ue. 

mtm u u:u.ior. 
29 Leandro Maciel. 
30 Olympio Campos. 
:H Coelho e Campos. 
32 Barão. do Guahy. 
83 Mouro.. 
34 Hlefonso de Araujo. 
:35 Ar·aujo Pinho . 
36 Cesn.r Zama. 
37 1\ccioli Franco. 
38 Juvencio Alves. 
39 Barão da Villa da Barra. 
40 Costa Per.: ira. 
41 F!~rnandcs de Oliveira.. 
42 C:Ll'trioto. 
4:3 Co ·lho de Alme~·da. 
44 Bezamat. 
45 Alft·edo Chaves. 
46 Fra nço. C:1rvalho. 
47 Lacerda 'Werneck. 
48 Cunha. Leitão. 
49 Affimso Penna.' 
50 ·Mascarenhas. 
51 Antonio Carlos. 
52 V:1z de Mello. 
5:3 .João Penido. 
54 So1res. 
55 Montandon. 
56 Carlos P eixoto. 

Nao ,osSrs. 

i Satyro Dias. 
2 Antonio Bezerra. 
3 Silva. Maia. 
4 Gomes de Castro.-
5 Frederico l3orges. 
G Alvaro Caminha. 

8 Moreira Brandão. 
9 Carneiro da Cunha. 

10 José Maria uno. 
oaq1nm Nabuco. 

12 Bernardo Mendonça Sobrinho. 
13 Francisco Sodré . 

.i • ' , . . 
15 Araujo Goes Junior. 
16 .João Danta5 Junior. 
17 Valdetaro. 
18 Bezerra de Menezes. 
19 Andrade Figueira. 
20 Candido ele Oliveira. 
2i Valladares. 
22 Chagas; 
2:3 Barão da Leopoldina. 
') 

' . 
25 Alvaro Botelho. 
26 Mares Guia. 
27 .Affonso Celso JuniOL·. 
:.. Campos Salles. 
29 Prudente de Moraes. 
30 Bulhões. 

_ 31 Augusto Fleury. 
:32 Alves de Ar:~.ujo. 
3:3 Silv:~. Mafra. 
34 Salg·ado. 
35 Joaquim Pedro. 

O § to da omenda da commissão é a.ppro,·ado 
por 67 votos contra 35. 

Votação da seguinte sub-emenda. do Sr •. ~rau· 
jo Góes Junior. 

Sub-emencla 

Si pas;;ar a c;menda snbstituitiva da commissi!o 
lO. '\ ~ o o .. 

della da fórm:1. soguinto : -

O anno para e~te fim contar-se-à do dia em 
que se encerrar a matricula em todo o Imperio, 
e a deducção terá logar sempre que o prazo de
corrido exceder de seis mezes, qualquer que; 
seja o modo da libertação.-:-27 de JUlho de 1885. 
- ..-i raujo Gôes Junior. : 

O Sr. Araujo Góes Junior 
(pela ordem,) declara que a sub-emenda que 
apresentou, e que o .nobre presidente põe em 
votação, diz o seguinte, pouco mais ou menos : 
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. que o ~nno da depreciação contar-se-á . do t Procede-se :i votação do § 2• da emenda d·1 
dia em que~ em todo o Imperio, se encerrar a commissão. 

·matricula geral dos escravo:;· · · · O Sn.. Go:-.IES DE CASTRO requer vota!(ão no-
O SR. PRESIDENTE :-'- V. E:s:. não põàe fal- minai soqre qualquer das emendas substitu-

lo.rsobrea emenda. · . tivas!lo§2' do art. 3°, que se tiver devotar • 

• : ,_ o ~ UNIOR respon e que es-
t:i explic:1.ndo a mate ria delb.. 

A commissão não diz de que dab se conta 

O Sr. _1\...ffonso Celso Junior 
diz que. tendo o § 2o do art. ::Je do substitutivo 
da commissão duas artes distincta.s re 1 • 

que a votação ten a logar "e i)aralamente. 
ALGUNS SRs. DEPUTAD::lS :-E' da data da o Stt. Pm:sro.ENTE diz que. 0 requerimento 

lei. do Sr. Gomes de Castro ai11da. .não foi sobm~~t-
0 Sn. ARUJO GõES JuNior:. observa que a da.- tido ~i. votação. 

ta pôde ser modificada pelo regub.mento. (N'rio • _ _ 
apoiados). A commissão Jiz qnc se contará, O Sr~ .)"oaqu.uu. Nabu.co nao 
para a depreciação annual. 0 p-razo decorrido, I cotnprehendc bem o po~to sobre que o_ nobre 
quer a lib~rtação soja pelo fundo dn emanei- de_Puta.do _pelo .Ma~a~hao requereu vota~~- no
p!!.ção~ q u~r po:· outra qn_!l.lquer fórm:L E' pre- · m~nal ; nao saba st :::; . Ex:. req~er yotaçao m
ciso que isto fie ue claro. mmal na parte em ue o sub~t1tuttvo cstabe-

) , .. . . . . . ece o pnnctpto e que o e~cravo, ficando in-
O SR · 1 RJ:.~IDE:.'\TE ·-_Ja esta votado· valido, seja considerado sem valor. 

_O §ll. ~RACJO GôES JuNIOR diz que a Camara o Sn. PnE.S!DE:-:TE diz ue a e nas c um we-lhe 

Ainda. ha outra emenda, a outra pat·te do 1la
ragrapho. A commiasão mandou contar··como 
anuo qualquer fracção do anuo, e na em n a 
:man a-~e contar como anno mais de seis me

.. zes. Portmto, si e,;ta em mda não ~""rada a 
uns, pôde agradar :t outros . o 

R•:!petida a votação, é novamente rejeitada 
a :';ub-em1mda. 

O SR. PRE::5!DENTZ declara prejudicado o 
seguinte paragr:.tpho do projecto: 

§ 1. o uo valor primiti YO, com que fór 
matriculado o escravo - so:~ deduzir-

o-.) annua mente, contando-se , po
rém, para li. reducção qualquer pra
zo decorrido, ou . ~eja .. a libertação feih~ 

· · ça ou por q ua -
quer outra fôrma legal. 

O Sr. Co~ttl. Pereira, ( j)e/'! o;·
rlcm) diz que ha um l emenda substitutiva da 
commi;;::::'i•; ao§ 2~ do pro,jocto; ma~ ln tambcm 
O~ltJ·a emenda. sub,titutiva do nobre deput!l·lo por 
Pernambuco. o Sr. Corrêa rle Arau,;o. Esta. é 
reais l'estricti\'a do que a d:i commissão. Tra· 
t::t-~ ·3 d'3 mmeria ir;lJIOrbnt,,, poi:; que nada· 
menos pocle produz1r a adopção d :~ primeir:1. 
d•;s;;as emendas du que entregar :1 snrto .la 
propt·iefladc ~'scr:wa ao arbitrat·io j uizo dos col
lL!ctor•'s •) promGtOl'·':' publicos, memb1·o..: da,; 
.i.u n t<~s d.assific:1düras .. \ emenda do S1·. Corrca. 1 
•-l•) .\raU.JO, nc~tutelando na. sua 1:L p·1rtc o que 
se tem etu vi;;ta. que é eYitar a d• ·lapi,!a~,·:io do 
fo tndo do e:nttncipaç:i.,, e,;i:i nas condi <:õo:! · 
s e:· app!"O\"!l.·jn. pela. C.nnara, e ue\'G ter pr r! fe
rencia na ord··m da. YOt:\ção, po1·que, sendo tam
b r:m substitutiva. é como já disse rnais rcstric
ti•·a._ Requm·. portanto, qu11 ~cja votada de pre-
ço • d' 'd' I d 1erencta, 1v1 m 10-. .:e em u::s p~u'les. 

O Sa . .JosJo; MARrA~NO (pela ot·rlcm) pergunta 
si o§ 1'' do proj r.~cto foijulg:J.do prejudicado. 

su metter a amara o requerimento do nobre 
deputa.io pelo ~Iaranhão. 

O Sn. . JoAQU :\I NArmco ob ·ecta ue não sabe 
o que se vat suJeitar e preferencia à votação: 
:'i a ementa Jo Sr. Correia de Araujo ou si a 
em•.:mda da commis,;:ão. 

O Sr •. ?nES!DENTE:- Disse positivamente 
que a seguinte emenda da commiss~o: 

O § 2'> substitua-se pelo segnin te: 

Os escraros, r t>. conhecido:; invalides 
pelas junt<ts d~ cla~sificação~ ser,io li-

·t . . 
ca.ndo seus ex:-sen!:..ores obrigados :~ ali
ment:ll-os, vestíl-os e trat::tl-os em suas 

·molestias, emquanto permanecerem em 
sua compan na. 

Si o senhol' do escravo reconhecido 
im·alilo impugnar a decbra.ç:lo da junta. 
poler:i. pedir exame d·l mcdi:;os nomeados 

- pelo jniz de direito. 

O Sr. Corrêade -~rau.joconsi.
clet•a que ha pe1-f ·i to ant ~gonismo entre o :'Ub

stituith·o que otl;)r·ec'JU :~o§ 2' tlo art. :3° e o 
s:JJstituti v o da commissã.o . 

Uma. \'ez votado este, n:io pode set· mais eub
mettitlu :·L d ~)ibt'l!.:l.ÇiiO lh~ Ct~lll:t.l'a. 0 SUUSÜtUtÍYO 
quo .o orw!ot• :~pre~entou . 

Ape;:at• da. p1·a.tic L e<.;t:lbelccida. pelo honrado 
presidente. do) p :·.•f;H'il' p:m1. n. vota.ç:io as emen
da~ da cou11ni~siío. o or:~.do:· ent•md'~ • ue o ;;ub-
sL1Luti\'·O qae olf:reccu em prefar•mcia. porque é 
mais rPst.rictÍ\'O e a;; emenJa.s re.;tJ·icth•as. na 
fôrma do regimento, são votado.~ ::ttite:S d (_l quaes
qucr outra~ . 

O Sr. p1·e~id:~nt0 adoptou essa pt·ati ca : 
mas além da disp~sição re'-\imental, que suf
ft·<~ga a opinião do orad~r·, da-se a circurostrJ n
cia de que a comrnissão sustenta. a idéa do 

O ~R. PRESIDEXTE:-Sim senhor. substitutivo a qn ·~ :-;e t·eferu. 

O Sn: Jos!~ ~L~RI.A:N~o acha, entretanto, que 1 Es i;l":lra. que o Sr . pt·esil·~nt~. corri~indo ~ 
;;;?e § e m:ns a mpllatlYO do que a tabella que I do;c:são qui) tomou, submetta i vut \Ç~O o sub-
•Ol votada. ·. ~ s titutivo do Ol'a !or. 
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O Sr.·A.lvaro Cam.in.ha entende 
que o Sr. preside:~.te não póde att1~nder à recla
ma~iio do nobre deputado por Pel."na.mbuco. 

Ha. verdadeira -antinomia entre o pensamento 
dá commissão, manifGstadono § 2•, e a emenda 
do nobre de utado r a 
missão declara liberto o escravo invalido. e a 
emenda do nobre deputado sujeita o escravo in
valido ao capti.veiro. ( Contestaçt1o do S r . 

A • 

I : l' U. ' 
E' preciw que a commis~ão declare si aban

don::~. inteiramente a idéa da libertação do~ es
cravos invalidos. 

Entende que o Sr. presid1mte deve submet
ter a votos o substitutivo da. co~misf<ão. 

OSr. Cost~--.. Pereil.·a (]Jela orde'rn) 
lembt•a que req11erP.u que a emenda do Sr. Cor
rca. àe AraujQ fosse votada. por partes. 

• • q • ~~ 

ceder i votação da scguint~ emenda do Sr, Cor-. 
rea d~ Araujo, que ~oi aceita. pela commissão. 

Substituti..-o ao§ z:~ do ar·t. 31). 

O § 2' suhstitua-se pelo seguinte : 
Não tem valor para ser liberta1o pe o 

fundode rmancipação o 0scravo inva.· 
lido,. conside~ado incapaz de qualquer 
s e l'VlÇO peb.s Jantas classific::J.doras! com 
app~Uu.~ão voluntari~\ pai·a. os jnizes de 
d1retto. 

O escravo assim consider:~do permane
ceni. U!t compn.nhia de seu senhor, sendo 
este obríg:Jdo a a.limental-o, vestil-o e 
tr:ttal-o em sutts molestias. · 

o. a as Ressoes, :.. de J ulbo de '1885. 
-C orrG t de .:i. mujo. 

O Sr. Padua Fleury (pela otdem) 
diz qüc, quando o nobre deputado pelo ;l<> dis
tricto de Pernambuco apresentou esta emenda, 
o orador não enxergou n'ella grande inconve
niente, por que entendia que ella não conside-. . . .. -

que er.a 
c o, _rqne,stoes

cravo não tinha valor, não havia rnão para. 
continuar na escravidão. Pareceu uo orador qu~ 
o. nobt·e deputado tinha em vista que o escravo 
t1vesse sempre a protecção do senhor. 

Não podia suppôt· c1ue o n.obt·e d~putado pol." 
PernamfJUco, que tem acom?a.n.had.o e apoiado 
com energia ~ste projecto quizess~ que conti
nuasse .. eternamente na t>scravidíio um homem 
invalido~ -

in-

O SR. PADU.-\ FL:ECRY diz qae, como nestas 
questões não anda cow prevenções, nem com :l. 
idéa de crcat· embaraços :1. ning-u~m, declaroll 
ao nobre dcpu~atlo por· Pernambuco que a ;;ua. 
emenda. era perfeitamente redigida. Mas, s i os 
nobt·es deputados est~o na intenção de du\·i
dal." Mé da. declaração do nobre deputado, re
duz-se o negocio a uma. ciuestão d~ votos_; basta 
que o Sl'. presidente s~•bmctta. a ueat.ão à d -
c1são a amara. 

ordem) p'3diu a. palavra unkl.u1ente para ·f~1Ze1· nomeada para estudar o projecro sobro o el0-
uroa obser>a.çKo ao Sr. presirlente. mento servil, p0DSa que a emenlla. aprcsrmtndo. 

(> Stlbstituth·o apresentado pelo nobre depu- . pelo nobre deputado pelo :3 • districLo de su:i. 
tudo pelo :3° districto de Pernambuco, encerra proyincin. e inHramente :1.ntag-onica ao prin
um pr~ncipio diametralmente opposto ao que cipio contido. não ~6 no projecto :qwcsr.ntado 
cstà consignado na emend:l da .commissão. pelo nobre deputado, ~ctualmente rr.-l:Ltor da 

·(Apoiados.) O oradot· diz. mais: essa emenda commiss:Io, e nccei to peh g-ov~rno, como tam
nem poJia mai.;; ser aceita, doveru. ~er sido l bem n:t disposição do sulHLitutivo. r11J1m·tc.~ . 1 

apresent11da ao art. 2°. que já foi vot:1do. O pe~samento conti lo ~o ~pt'().i•)cto yrim.iti\·o 
Tratando-se da. libet·:n.çii:J p~lo fundo de e mo l1fi<:ado JlCh com.tut~s:Lo. Cl-l_PCCI:ll ~l:t ao' 

cmanc:pação a emenda. do nobre deput~do 1 e.;;crayos tn\·:dttln!! () du·c1b :l ilb •:-t:\<:uo s-•m 
~~x.cluc Ja libcrt:1ção po1· c:;se ft1ndo os escravos ind ·mnizaçlio pGlo fundo do ~~m·.ncipnç~o .. Pule\ 
invalidl).:s, e lll:mtem-n·os om perp~tua cscra- emend L do nobro dt)plll:'1rlo pab provmcta rl~ 
vidão . Pcrnambue•). osto e!'ic:·avo fica e01 uma posi-

O S1L Conn:ÉA DE An.\UJo :-N:io foi nb!io
lut:-tmente xneu intuito ue o escr::wo iuva.Lido 
1cass ·~ no c:tptt\"ClrO. ()no re •!putn o ~abe 
perfeit:1.1n"nt"' q_uc o escravo inv:tlldo esta por 
natureza liberto. 

ção especial, sem esper.m~a d') lih~rtação. 
(Apoi,tdos .) ... 

nhor. (.:lpoiados.) 
Diz o oratlor que, si pud·~s;;e discuti r e emen

da, pel'guntaria ao nobt·e deputado, em que si
tuação ficará o invalido (ap(l.1'te:-;} . •• 

· O Sa. PRll:srnExTJ~ : - Attençiio! V. E:c . 
está discutindo a emenda. 

. O Sn. JosÉ 1\IAlti.o\.~No ob~erv!\ que a emenda. 
substitutiru :J.presentada. · pola commi,:süo, ao 
mesmo tempo quo não dá valol" ao escravo in
valido, da-lhe o direito de rr.tiral'-se da. com
panhia. tlo senhor, M passo que a ernend~L do O SR. Ur.Ys~-zs VxA::s-NA não podendo discu
nobre dep\\tado obriga o escra.vo invalido a' til-aJímita-sc a decbr~r qu,.., sen:~o perfeíta
porm:mecer no dominio do senhor. Ha, por- 'l mente antagonica a disposi ~ão contida n:>. 
tanto: um~ difforenç:~ radical, ns duas tii~po- P-men la do nobre deputado p~lD- provincia de 
sições são diamett·almente oppost:l~. (Rumo1·.) Pernambuco com as disposições do projccto e a 
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emen:la substituti.va. da c<!lmmissão especial, 
vota contr:1. ella . (Apoiados; mi,ito bem.) 

O. SR. . PRESIDEXTE .: - Tem a palavra para 
uma explicação pessoal, o Sr. Lourenço de Al
buquerque. 

meJtte dará a S. Ex. a palavra pela ordem. 

O Sr. Lourenço de -~lbu
querque diz quaeo nobre d~putado pelo 
3° disti"i~•o de Pernambuco pro(!urou ao 
orador para mostrar-lhe a emenda, que tem 
motivado esta di5cuss:1o. 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO:- Apoiado. · 

O Sn. LouRE:'\ÇO DE ALBUQUERQUE:- Lendo 

ach:wa excelente mas que nada . "podi,\ 
resolver por :-i só,_ q_ue precisava consultar ao 

- putado accrescentou: ~si â"minha emenda não 
for aceita, nãtJ a apresentarei, não quero que 
elb. corra. o 1·isco de ser r.egeitada. >>. 

O SR. Conn.EA DE ARA"GJO:-Apoiado. 
O SR. LoUR.EXÇO DE ALBUQUERQUE declara que 

isto rue!'mo o disse ao honrado de
putado pela. provincia de Goyaz, e S. Ex. 
respond·~u-lho , sem. duvida alguma porque 
intei:'pretou a emenda do modo que acaba de 
declarar, que a aceitava. 

O SR. PADUA. FLEURY :- Apoiado fallei por 
mim. 

O Srt. LouRE~ço DE ALBUQUERQUE: -Obser
va que não se reuniu a commissão, nem o 
negocio era de n ,•tureza tal ue exi o-is se 
essa reumao. 

O SR. ARAUJO GóEs Ju:xroa :-Era muito im
porta~lte. 

O Sa. LounE~ço DE ALBUQUERQUE desde o 
começo compreh.endeu perfeiümente o alcance 
da emend.:t do honrado deputado. Com effl~ito 
ella contém disposição ditferente da que con
tém a emenda substitutiva rla commis$ão. 

O SR. ARAUJO GóEs JuxroR :-Vou requerer 
que volte :i commissão. 

O Sn.. LounE:-;ço DE ALBT.iQUERQUE diz que o 
nobre deputado po.nderou ' lue não 13ra beneficio 
para o es·.~ravo inv::li.do a liberdade (apoiados c 
aparte~). que, portanto, a sua condi\.ãO em 
nad 1 .me~hor~ritt, visto ~lu~ tanto pela emend:1 

, · ~:s.t , p a sua 
emend .t~ elle ficaria em poder do seu . senhor, o 
qual seria ohrigad•:l a. alimenta.l-o, vestil-o e 
trata l-o em :>uas moles tias ; entretanto que 
esta emenda tinha a grande vantagem de im
pedir os abu~os, que podem ser commettidos 
pelas juntas classificadoras (ajJoiados), as qua.es 
podem c1uerer declarar invalido,;; escravos que 
realmente o não sejam. 

O SR. An.rstrDes SPI:xou. :-Para isto ha. 
recurso : ha exame medico. 

(H a ogt ;·os apaí·tes .) 

O Sn. LouaE:xço DE ALBUQUERQUE nob. que 
n:1. ultima parte da emenda substitutiva · e e diz 
que! quando o senhor.não se conformar com o 
voto da junta. recorrerá para medicos ; mas 
todos sabem que no interior não ha medicos. 
A oiaclos e a·)al"t~Js . 

or consequenci:l , na irupossibili.!ade de re
correr a uma junta medica, o senhor seria pre
julicado em seu direito, conformando-se ne

.:ar ía c fatalrnent·~ com o parecer da junta de 

O SR. PRESIDE~TE:- Attenção ! p,,ço aos 
nobre;; de putados que deixem o orador concluir. 

Conclue o orad()r dizendo que o :fim princi al 
por que pe: tu a pa <\Vra 01 ar uma sahs açao 
ao honrado d,'lputado para qne não supponha 
que o ora~or foi _leviano. dechra~do ·ciue :1 sua 

lator d:t commis~ão. 

O Sr. 3.1:ac-Do--w-ell(pela onlent) não 
póle deixar decome~~ar queixando-se do Sr. pre
sidente, pois o orador não sabe onde S. Ex. acha 
fundamento para estabelecer preferencias e 
discriminar os deputados a quem deve d<H' a. 
palavra. (Apoiados e apartes.) 

O Sa. PRESIDE:XTE:-Pedem todos a p:1la-

O Sn.. M.\.c-DowELL responde que a mesa 
ouviu, e deu signal de ter visto que o orador 

· -a r. outros. 
Por isso nã:o póde deixar de defender o seu di
reito a queixa-se com tod::l. a justiça de S . Ex. 
( Apa1·tes .) · - · 

Agora o orador vai most1·ar, que não pediu 
a-palavra. paradiscutir a materia cuj~ discus~ão 
foi jâ. encerrada, o nem tão -pouco })ara emittir 
a sua opinião em relação ã prefcrcncia desta 
ou daquelb emenda, da commissiio espacial ou 
do nobre ueputado p --lo 31) districto df: Per
nambuco. · 

Não é sobro este assumpto que \"!li se pro
nunciar, porqurJ a. est·l rcspr•ito acrcdit..'\. quo a 
soberani.a da Ca.::~:1 ra decidiu fJ' tal a melhor. 

Pediu a palavra. para lovnn ta r uma q ue~tão 
que lhe pareci:! de ordem, isto é, sab·!r si avo-

çao a etoen a o no 1re e-puta o po o o < lS

tricto de Pernambuco é feita; St\.h•a a emr:nda 
da commissão, ou como prejuizo desta . 

Voz:Es : - Com prej uizo. 
O Sn. MAc-DowELL observa. quo do e::r.ame 

que fez da-; duas emendas, a sua c-pinião ó que 
a emend:1 do nobre deputado pelo :3° distrbto 
de Pernambuco não exclua absolutamente a da 
commissão, (apartes), que não póde ser vob da, 
senão salva a emenda da COll:lmissão. (Não 
apoiados, trocam-se muitos q..pm·tes. O S1·. 
p1·esidente reclama attençl o). 
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A cmenla do nobre deputado poi." Pernam
buco é rieclarando que os escravos iD;validos n~o 
poderão ser liberta·ios pelo fundo de emancl
pação ; a. ement.la. da comrnissão. porém, decla
r~ que os escravos invalidas serão consi(lera.dos 

Est~L f:Ül8ndo com toda a isenção, I) o que mais 
lhe maravilha é qua. a. opposição :i.; suas pala
vras n·tam do nobre deputado pelo 2o districto 
de ernam uco ; porque certamente não póc e 
prejudic:u· a e:s:trema esquerda a opinião que 
está sustentando de quo a emenda .. :o nobre de
puto.do por Pernambuco não é a.nta,gonica com 
a emenda da com missão. 

Ninguem fica vedado de votar a 2:t emenda 
tendo vot;;tdo a 1. :~. Parece ao Ot'ador que o uma 
quc~st:1o de ordem regimental que o Sr. presi
dente deve tomar em considet·aviio. submettendo 

;- · · a · r 
Pernambuco salYo a emenda, ftcando á Camara 
o direito de approvar ou r·~geita:r uma ou outra. 
conforme entender em sua. sabedoria. 

O Sr. Candido de Oliveira 
(pela m·dem) : - Obs~rva quP. . 12eLa e::te.nsão 
desto. discussão se ve quanto ío1 prectpltada 
e inconveniente o encerramenlo. 

LeYanta-se uma questão grave pelas suas 
consequencias e entt·et:lnto as opiniões são 
encontrad~s e até no proprio seio da commissão 
ha. divcrgencia pt·ofunda. acceitando uns a 
emendtt do nobre deputado por Pernambuco, en~ 
tendendo outros que não é conveniente. Ora, 
não tendo a commissão opinião formada, e 
sendo o assumpto importante, crê quo a com
missão deve reunir-· e celebrar longas confe
rencias afim de fazer dõste assumpto o objecto 
das suas medituções p!!.ra depois trazer á Ca-

. u d s suas conferencias. Vai 
mandar um requerimento neste sentido. 

O SR. PRE:ll!lENTE:-Nãs posso a.cceitar esse 
reqnerimento. 

O Sn. C:.umroo DE OLIVEIRA diz q~te isso 
S. Ex .• decidira depois. 

Voz.Es:-Votos, votos. 
O Sr:.. CANDIDO DE OI.rvEIR,\. comprehende 

que os nobres deputados ten~am lDUita .vontade 
de votar ; mas emquanto est1ver na tnbuna. e 
dentro da ordem.os nobres deputados não o farão 
callar. 

Tem-se feito mais de 40 diseursos,::: o que 
prova que o espirito da Camara não está aind2. 
es~:larecido. A questão e gravissin:a., porquP
por uma emenda o escravo invalido tic::~. em 
per,Petua escravidão e por outra tica. liúM.to . . 

deputado o Sl·. Corrêa de Ar:1.ujo; a outr~L qu·'s
t<Lo versa sobre o requerimento, que aeaba de 
ser feito pelo nobre deputado pOL' Minas. do 
adiamento desta vota~ão. 

Como este requerimento ó pt•elimiaal" da 
questão principal da preferencia, eu decbro 
desde já que não po.ssoacceit:~l-o. A Camarajá 
decidiu que a vota(:ão do art. 3° e seus para
grapho~ não fosse adia?a. Portanto o requeri-

O Sa. C.A:-;moo DE Or.r·nm1..1...-Eu não tenho 
remedio senlio resignar-me com a decisão de 
V. Ex. 

O Sa. Pn.EsiDE~TE : -Quanto á. preferencia 
entre as duas emendas. uma vez que cada. um 
dos nobres depntados poderá pronunciar-se como 
entend•'r em sua sabedoria a respeito dest:1 ou 
daquella emenda, e, ticando patente da quest:1o 
de ordem, ha pouco debatida, que estas duas 
emendas são antagonicas, vott submetler a 
votação a emenda snbstitutiv:t da commissão o 
que não prej11dica o voto nomin~1l que os nobres 
deputa !os queiram da.r sobt·e a oulra emenda. 

Como tambetn foi requ0rida votação ~obre 
esta parte do artigo consultar•~ i a Ca.ma.ra :icerc~t 
deste r~qucrimento. cumprindo·me accresc~n
tar que o nobre deputado o Sr. Costa Peretra 
requereu, por sua. vez, a sepnr~H,~ão do para
grapb.o em duas partes. 

> • 
' • <t. J • . 

tende que~ votaç.ão nomiMl recaia. sobre cada 
uma das parte>; do pa.ragrapho ou sómente so
bre a 1:~. ou2a. 

O Sa. CosB. PEP.EIR..<~.:-Ru pedi votação no~ 
minal sobre a emendá do nobre deputado o Sr. 
Corrêa de A1·aujo e prescindo da separação. 

O SR. CormÊA DE ARAUJO pede a reli
rala. da sua emenda, reservando-se o dir~>ito 
de restabelecei-s. n;;1. 3a discussão do pro
jecto. 

Consultada, a ca,sa consente na retir::tda. 
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O Sa. VALLAD.-\RES diz que a. reh·ada não 
podia ser concedida, porque a. emenda ja per-
tence à Camara. ·· 

VozEs: -Podia.. 
. E· appr·ovado o requerimento do 

O Sn. PrlESIDEXTE declara que se vai pro
ceder á. chamada para votação nominaL 

r e ti-

O Stt. ANDrtADF. FrGUEIRA :-Si um retirou, 
outro póde apresentar. (!la otttros apaí·tes .) 

O Sa. Pn.EsTDEXTE :- Peço a atten,ão dos 
nobres dep~tn.dos p!1.ra o que se vai \·otar. 

separaç~ão roquerida.. Trata-se de um processo 
para reconhecer a in,·alide:r. do escravo, e a se
crund1. arte do subsntutivo refere-se ao re-
curso que c:~. ao sen o r, :0:1 un pugnar a e
claraçiio d:t. junta. Não vê motivo para a 
separação. (A .. pa;·tes .) 

Si :t casa assim o decidir, pede que a vot!l.ção 
nominal rGca.b. sobre cada uma das partes. 

O Sa. PRESIDENTE diz que a votação nominal 
foi req ucrida p·ua todo o par~1.gra.pho, e agora 
apparece um req uerimentu para que seja con
sultada a Camara. sobra si essa votação nomi-

d - -

mesmo paragrapho. 
E' rejeitado este requerimento. 

O Sa. Pm:;sroE;STE:- A: ~i,..ta da deeis-
Cama.ra, a "\""Ota\.àO nominal versara sobre o 
§ 2°, objecto dn. menda do substitutivo. 

O Sa. AFFONSO CELSO Juxrott:- Eu reE_lueri 
a separação. 

O Sr .. J"oaquim. Nabuco (pela 
o;·de,n) suppõe que o direito de pedir a sepa
ração das ma.teria.s,pa.ra que sejam melhormente 
votadas. p~rtence a to:los os deputados, ~ o Sr. 
rHesidente mesmo em circumstancias mais diffi.
êeis tem mantiJo esse direito. 

o Srt. SoARES :- A c~tmat·a já decidiu. 

O Sn. • .ToAQUDI NAnuco declara que elle c 
~eus amigos se sentirão coactos, tendo de vot:1r 
en3'lobada.m~nte sobre. a .totalidade do a.rtigll! 
. I 

a quo estabelece a. liberda !e do escravo inva
lido ~ m:1s não podem votar pelá segunda. parte 
desse artigo. Nestas condições, a Cama.ra com
prehende n. necessidade de se votar separada
mente essas duas partes. 

O Srt. AFFO~so PE~:-.'"A (minist;·o da justiça): 
- Já está votada a separação. 

O Srt. JoAQUDr NABUCO julga-se satisfeito 
com a declaração que acaba de fazer o nobre 
mini!'ltro da justiça. 

VozEs:- Não foi votada. 

O Sr. Bezerra Cavalcanti 
(pela ordem) diz que, t3ndo a. Camara. conce
dido que a. vot:1ção fosse nominal sobre todo o 
paragrapho, pedindo-se depois a. separação e 
sendo esta. concedida. ..• 

0 SR. BEZERRA. CAVALCANTI affirma que foi; 
a scpar,lção não se rect ucr; é direito do depu
a.do. 

Tendo sido decidida pela. Camat·a a votação 
nJminal sobre todo o paragrapho, e concedida 
depois pela mesa a s-eparação, implicita.roente 
cala uma das partes está suJeita á votação 
nominal. 

. .. 
1 a. votação ela Camara, concedendo votação 
nominal sobre todo para.g-rapho, e. portantO, 
sobre ambas as artes. Para. haver rerrnlari-
dade nos trabalho~, é preciso que se observe 
esta reg-ra.. N:Io se pó:le admitti: que a. Camara 
conceda votação nominal sobre todo o para
grapho c negue-a sobt·e urna. parte. O regi
mento não pód·3 debl'lninar isto, e nem podem 
os deputados estar sujeitos aqui a interpreta
ções arbitrarias . confot•mQ as ceo nveniencias do 
momento. 

O que se vê de tudo isto é o q_ue o ora'lor v3i 
dizer em confirma ão do ue avan .ou o Sr. 
CandL o de Oliveira: e que este enccrnmt>nto 
foi precipitado, e que, versa.ndo a questão sobre 
um, a~ti3'o que compre~1ende materia. no~a; a 

l:) ' 

cntido fiUatro dia.;;, e nem ao menos se conce-
deu que as emenda~, ap:-esentadas ·á ultima. 
hora, fossem impressas, afim se podel." votar 
com conhecimento de causa. Isto é a.tropellar 
a votação, tirar o prestigio dns decisõesi da Ca
mara e cxalltoral-a. o que aliás j:i. é um facto, 
desde que o St· , presidente do conselho disse 
relativamente ao projecto de -1'5 Julho qu':l o 
agnardav;L para corrigil-o no Senado~ e que 
assim acom;elhara aos se•1s amig-os I.JOr que o 
Senado o corregiria. 

A C:mara. jci está completamente exautorada, 
sem autonomia, at·rastando uma vida Je mera. 
repercussão das manobras do Senado. Isto não 
é papt;l decente. e de!vem-ae ao menos s:1lvar as . . - -.... . .... . . . 

O Srt. PttxsroE~TE :-V. Ex. esta fallando 
contra o vencido. 

· O Sn.. BEzERRA CAVALCA~Tr diz que não 
f alla. contra o vencido ; ao contrario~ reclama 
pelo comprimento do regimento, e pebj digni
dade da representação nacional. 

O Sn.. PnEsiDENTE:- O Sr·. deputado Go
mes de Castro havia l'eq uerido votação nominal 
sohre qualquer das duas emendas substitutivas 
a que a mesa désse prioridade na votação. Ouvi 
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a Camara sobre o requerimento formuladones· · Suppõe o orador propôr á S. ·Ex:. o meio de 
ses ttlrmos, isto é, sobre a votação nominal com- conciliar a - votação da Camara com o direito 

· prehendendo todo o paragrapho de qualquer que tem qualquer deputado de requerer sepa
das duns emendas. A Carnara. resolveu pela vo- ração de um artigo, que tem de ser sujeito á 
tação nominal sem distincção de partes; de- votação. Poderá. lembrar a S. Ex:. que, na vo
pois o nobre d:;putado por Minas e outros Srs. tação do art. 1°, em uma. vota ão nominal re-
dG put:xdos pedem a scparaça;•;:,::;;~s~-~t,;a.=,e~;;.n~.;--1 -hq~u~e~r~J ~a~p;eio~~n;-!;o~r~e--xe~p~u:;-j:t~a.ido~o~si.r='".~-~C;ça~nSdtfifdo;:----
substitutiva da commissão. Ponderei que, ad- de Oliveira, para um artigo que tinha tres 
mittida a separação, era preciso que houvesse parte<;, a Camara approvou a votação nominal. 

·~:-- · -.. querida a separa~, e, como a 
VozEs:- Jà estava concedida. 

O Sr... PRES!DE::STE:- . . . sobre a votação no
minal de c:tdn. uma das partes do paragrapho. 

A Camat·a len1bra-se bem que a consultei a 
respeito d:l vM2ção nominal neste sentido, e 
sabe que deeisão d·3U a esta. consulta. 

Camara. tinha approvado a votação nominal do 
artigo, e como o deputn.do tinha o direito de 
requerer a separação, S. Ex: rPsolveu que a 
votação nominal recahisse nas tres partes, fican
do depois, por declaração do Sr. Nabuco, a ul
tima parte prejudicada. 

Vou, porta nto, sul>metter :i. votaçãG nominal 
todo o paragrapho. 

o Sa. PnESIDE:->TE:- Mas a c-~mara agora 
resolveu o contrario. 

o 
decisão arbitraria.. 

O SR. JosÉ M:A.mANxo:-Peço a palavra pela 
o r de 

O SR. PRESIDENTE:- V. E:x. não pode mais 
falla.r. 

O SR. JosÉ Muu A :o-
tolher-me um direito que me assiste. 

Não o pôde fazer. ( ;tpoiados). 

O SR. Pn.ESIDENTE. Ordem! O nobre depu
tade não pôde -contiuuar; jà fallou pela ordem 
sob:·e o assumpto. 

O Sn.. JosÉ 1L\RIA.NNo declara que não fallou, 
e não admitte que o Sr. presidente lhe levante 
em plena assembléa um falso testemunho. 

.. 1 • 

como :';i fossa dono de fazenda. 

_O SR. PRESIDENTE:- Não houve tal falso 

O · Sn.. JosÉ l.Lmi.-\.N~O sustenta que é um 
falso testemunho; o oradot· não póde admittir 
o proposito em que o Sr . president~ está de 
contrariar tudo. 

O orador pede a S. E::s::. que, a bemda ordem, 
da. moralidade e da boa di;;cussão, lhe de a pa
lavra pela ordem para fazer uma observação, 
com a. qual S.- E::t. talvez se conforme. 

O SR. PaESIDENTE:-A Camara deve recor· 
dar-se si o nobro deputado já teve a palavra 
pela ordem . 

ALGUNS SRs. DEPUTADos:-Já teve. 
O Sa. JosÉ M.ARIANNO a.ppella para. a exhibi

ção das notas tachygraphicas, para. confundir 
, ._,· propo i , izem P. asse-

veram que o orador fe:illou: quer desmascarai-os·. 

O Sa. PRESIDENTE:-Por minha parte, só po-
. deria haver um equivoco. Si os nobres deputa

dos declaram que o nobre deputado não teve a 
palavra pela ot·dem. dou-lh'a. (Pequena 
pausa.) Tem a. palavra o nobre deputado. 

O Sr, .José Marianno diz que o 
Sr. presidente vai ver até onde chega o espirito 
~e prevenção: não diz mais de S. Ex., porque 
agora faz as pazes. (Riso.) -

V. UI.- 22 

O Sa. BEZERRA CA.VALCANTr:-Não resolv 
na a.. 

0 Sa. AFFONSO CELSO JUNIOR:- Quan:lo ha. 
duas proposil(ões, a vota ão em reo-ra dev ~ r 
separa amente, segundo diz o regimento. (Ha 
ot~t;·os apa·rtes.) 

O Sa. JosÉ MARIAN~o 
que o ouça ate ao fim. 

Entende que S. Ex. decidiu e muito bem, 
regimentalmente, de accôrdo com o art. 179, 
que a votaçã0 nominal foss~ applicads. a t cdas 
as partes desmembradas do artigo. 

o· Sn. PRESIDENTE:- A Camara agora re
solveu o contrario. 

VozEs:-Não resolveu tal. 
O Sa. PRESIDEN1:E ~ -

mara. 
O Sa. JoAQ.UDI NABUCo:- E' V. E:x:. quem di-

rin-e os trabalhos da Camara e n- · 
Camara. (H a outJ·os apartes.) 

o Sa. PRESIDENTE : - Attenção r Peço ao 
nobre deputado que queira concluir, porque 
ha muito tempo que a votação está. interrom
pida. 

O Sa. JosÉ MARIANNO declara que pediu a 
palavra para propôr ao Sr. presidente uma 
conciliação. 

Dizia. o orador, quando foi interrompjd.o, que 
o Sr. presidente, respeitando a disposição do 
art. 179 e attendendo a que a Camara havi:l. 
approvado a votação nominal sobre um artigo, 
desde que esse artigo tinha. sido separado, sub
metteu ambos os treehos separados á votação 
nominal. 

Obs,~rva o orador ue ao-ora o Sr. residente 
LZ que a. .amara pronunc10n-se contra a vo

tação nominal da segunda parte. 
Para S. E:x. não sacrificar os preceitos da 

logica, em que é mestre, S. Ex. poderá. man
ter a votação nominal para ·a primeira parte 
do artigo e destacar em todo caso a segunda 
parte porquanto a vot-:1-ção da Ca.mara:, con
sultada pela 2a vez Felo Sr. presidente, em sen
tido negativo ao requerimen~ do nobre. de_pu
tado por Minas, quando multo, y_uerera d1zer 
que não aceita. a votação nominal para a 2a. 
parte do artigo, mas nunca terá o poder de 
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arrancar um direito, uma p;:-erogatiYa que o 
regimento dá a todo o deputado. (.-lpoiados e 
apartes.) 

Ob;;erva. o oradm· que si reclamava o seu 
direito da palavra e se reagia contra a cal-

ulada observa ão da uelles ue diziam ue 
elle jã ünha intervido no debate ..• 

O Sa. FRA.Ncrsco Sona~:- Não queriam que 
V. Ex. f•dlasse 

O Sa. JosÉ M.-'.RL-\.NO.... é porque tinha 
esperança. de c! ue S. Ex. <:onciliando as 
suas deliberaçõe~ anteriot·es com 11· caso occur~ 
rente de hoje. conciliando a d0r:isão da ca.:: 
rnara com o direito do deputado, não ha de que
rer que, em Yirtude da ~otaç:1o nominal con
cedida pela camara para. todo o artigo, fique 
o nobre deputado por Minas tolhido do direito 
que tcu1 de requet·er a. sepaN~ão.(Apoiados). 

scn:lo modifL;a<bs. conforme as conveniericias 
da occasião. que o Sr. presidente não tolherá 
aos fie )utado;; esse direito ue é delles e ue 
.S. Ex. não pó de tirar. (11 ttitos (T.poiados .) 

O Sr;.. PnE~IDE:::\TE : - Direi ainda duas pa
lavras po.ra :tc:.tb:t.r com este incidente, que tem 
demorado por tanto tempo a votação deste 
artigo. 

o Sa. PREsmE:o;l'E:-V. Ex. não salJ,:l o que 
eu >Oll diz~r. 

A Cam:tra é a quem compet·~ resolver ares
peito de votações nominaes. 

O Sa. BEzEBr..A CAYALCANTr: - J:i. tinha re
~olvido. 

O SR. PaESIDENTE :-E por isso foi que a 
con-ultci sob re o requerimenlo apresentado 
pelo nobre deputado pelo Marat1hão. 

T:.mbem não contesto que cabe a qualquer 
dos ::Srs. depu ~1.d?_s, ~i vista ?o a;tigo do r r>gi-

rada.m .. nt~~ a mnt~ria.. quando contiver propo-
sições distinctas . . 

Send > assim, e si a Camara a isto se não 
oppuz:er, resolvendo cu a questão, farei rec:1hir 
<t votac;ão nominal sobre n f:~. parte do para:-
g rapho 2'' ; e , si a Camu.ra assim t a.mbem o en
tender, se pronuncia. rã por votação symbolica 
sobre a. 2a. parte . (Muitos apo iados, m:uito 
bern! m ui to bem.)-

O § 2° substitua-se pelo seguinte : 

Os ei;Cravos, reconhecidos invalidos 
pelas juntas de classificação, serão li· 
bertados sem indem.nização slguma ; fi
cando seus ex-senhores obrigado':! a ali· 
menb l-os v estil-os e tratai-os m suas 
molestias, emqu~nto permanecerem em 
sua· companhia. 

Feita. a chamada res ondem : 

iô .:\.1 varo Caminha. 
17 Amaro Bezerra. 
18 Moreiro. Brandão. 
H> C:trneiro da Cunha : 
20 Dant:ts Góes. 
21 Paula Primo. 
22 José Marianno. 
23 Joaquim T!\vares. 
2-1 Joaquim Nabuco. 
•)- .. 
26 Antonio Siqueira. 
27 Ribeiro de Menezes. 
28 Loureu o de Albu ue. 
20 Sinimbü Junior. 
30 Olympio Campos. 
:H Moura. 
:32 Francisco Sodré. 
:33 lld.efonso de Araujo. 
34 Carneiro da Recha . 
:35 João Dantas Junior. 
3ô Juv~'ncio Alves. 
37 Aristides Spinola. 
:38 Barão da. V ílb da Barr:l.. 
;39 \'ald0taro·. 
40 Bezerra de Menezes. 
41 Candido ele Oliveira. 
42 Atlonso Penna. 
4:~ ?\Iascarenha.s. 
lJ:4 Antonio Carlos. 

:". . .. 

46 ~\1 varo Botelho. 
47 :\lares Guia. 
48 Affon~o Celso .Junior. 
49 1\Ioreira de Ba1·ros. 

_50 Campos Salles. 
5l P rudente do Moraes. 
52 Pa.dua Fleury. 
5:3 Bulhões. 

VouJ.ção nominal da seguinte 
da emenda. da commissão. 

54 Augusto Fleury. 
55 Alves de Araujo. 

parte do § 2 ' !56 Schutel. 
57 Camargo. 
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58 s~Igado. 
59 Itaqui. 
60 Maciel. 
61 Diana. 
62 Joaquim Pedl"J. 

i Cruz. 
2 Silva Maia. 
3 Go 
4 Cr11z Gouvéa. 
5 Portella. 
6 CorJ."êa de Araujo. 
7 Henriq ues Marques. 
8 Alcoforado Junior. 
9 Bento Ramos. 

10 Gonçalves FeJ."reira. 
11 Bernardo Mr:ndonça. Sobrinho. 
12 Leandro Maciel. 
13 Coelho e Cam os. 

4 Barão do Guahy. 
15 Araujo Pinho. 
1~ Araujo ~óes Junior . 

. 
18 Costa Pereira. 
19 Fernandes de Oliveira. 
9 . 

21 Bezamat. 
22 Alfredo Chaves. 
23 França Carvalho. 
24 Lacerda Vorneck. 
25 Andrade Figueira. 
26 Cunha LeiLão. 
27 Valladares. 
28 Chagas. 
29 Vaz de Mello. 
30 B rã da 
:31 Barros Cobra. 
32 Soares. 
33 Carlos Peixoto. 

35 
36 

Procede-se á votn.ção symbolica d<l 2a. parte 
do mesmo § 2°, que diz assim: 

Si o senhor do escravo reconhecido in
valido impugnar a declaração da junta, 
poderá pedir e~~me de medicos nomea
do;; pelo juiz de direito. 

E' appt·ovada. 

Fica prejudicado o seguinte§ 2° do projecto: 

§ 211
• Pelo fundo de emancipação não se 

lillet·tat·á escravo, que, pot· ·motivo de 
molestia~fot· julgaJo invalido e incapaz 
Je qual uer serviço, sendo, nesté caso 
o nga o o seo. or a a imantai-o, em
quanto perma.nacer em sua compa
nhia. 

Votação do seguinte pa.ragrapho da emenda 
da commissão: 

O § 3° em todos os seus numeros sub
stitua-se pelo seguinte: 

0 ;; escravos empregados nos estabele
cimentos agrícolas serão libertados 1)elo 
fundo de emancipação,indicado no art.2°, 
§ 4'', segunda parte, si s~us senhores : ~se 

propuzerem a substituir nos :mesmos es
tabelecimentos o trabalho escravo pelo 
trabalho livre, observad::s as segui.!l.tes 
disposições: 

E' approvado. 

:ca preJu 1ca o o segumt':l paragrapho do 
projecto: 

§ 3.o O fundo de emanei a ão divi-
u·-se-a em tres partes: 
I. A primeira parte, que so compot·á 

das taxas e rendas para elle destinadas 
pela legislação vig~mtP., continuar& a 
ser applícada na conformidade do dis
posto no art. 27 do regulamento appro
vado pelo decreto n. 51:::!5 de 1:3 de No
vembro de 1872. 

Il. A segunda parte, que resulta do 
product0 da taxa aJdicional srrá. fLn li-
ca a ao pagamento dos juros dos títulos 
emittidos em vir~ude desta lei,bem como 
á libertação d~s escr~vos mais velhos, e, 

valor. 
lll . A terceira parte, que constará de 

titulas da di · 1 • (· • -
. tidos a juros de 5 °/o, será applícada ex
clusivamente á libertacão dos escr~wos 
em_Pregados na lavoura ê na mineração, 
cu.Jos senhores se propuzerem a substi
tuir, em seus estnbell.:cimentos, o tra
balho escravo pelo trabalho livre, obser
vadas as seguintes disposiçõe:s: 

Procetle-se á votação da parte (A) do n. UI 
do § 3·) do art. 3° do projecto que diz assim: 

a i er~açao e .o os os escravos 
exi::.tentes nos mesmos estabelecimentos 
e obrigação de não admittir out:os sob 

E' approvado. 

O Sr .... '\..rau.jo Góes Junior 
observn. que o St·. presidente está. seguindo 
um system:t contrario a todos os precedentes. 
Quando poz em votação a lettra A do § 3o não 
salvou a emenda. que o orador apresentou. Fez 
votar a lettra A, a lettra B e a lcttra C, e só de
pois d~clarou que havia ·1.1ma emenda ã lettra A. 
(Apartes.) 

Quer o orador tornar bem sensivel que não 
apresenta emendas a esmo. (Continuam os 
apa1·trJs .) -

Não sabia, continúa o orador~ que se havia 
de commetter o escandalo de encerrar a dis
cussão com dous discursos apenas. (Apoia-

O § 4° é submettido à \'Otação sem declara
ção de quo havi:1. emenda , que só foi annun
ciada depois d~ votado o paragrapho. 

A em"' nd:t do orador refere-se á ultima parte 
do paragrapho, isto é. à gratificação pecuniaria 
que. se.gundo o substitutivo da commissão, seri 
determmada. nos regulament0s do governo, o 
que é extravagante, porque o governo não 
póde marcar essa gratificação para todos os 
municípios do Imperio. Apresentou então o 
orador a emenda, determinando que essa gra· 
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tificação sej(l. arbitrada. pelo ex-senhor. com 
approvação de juiz de orphãos~ para serem at
tendidas ás condições particulares de cada loca
lida.de. (Apoiado.~.) 

Determinar o governo essa gratificação é 
um dis arate. 

O SR. BEzEIUtA C.A.VALCAXTr: -Como mui
tos outros que têm passado. 

do Sr. Araujo Góes J_unior. 

Ao § 3.0 (a) : depois da palavrtl -
escravos - acrescente-se em numer o 
não inferior a vinte. o mais como no 
projecto. 

E' rejeitada. 

São em seguida approvadas as seguintes par
t~s do n. lll do§ 3° do art. 3o do pl'ojecto. 

za~~ão : 

c) Usufruiçã? do's serviços dos libertos 

E. rejeit~da. a seguiote emenda do Sr. 
Araujo Góes d~ Junior : 

AJ § :3o ~crescente-se: (d) 

Quando a. substituição do trabalho escravo 
nos esta.belecim~ntos de lavoura tiver 
Jogar por meio de colonos importados p0r 
conta do Estado, a indemnização por 
meio dos títulos de 5 ''/0 , de q uc trat:1 esta . ..... . . , 

Procede-se à votaçã<;> do seguinte § 4° Jo pro-

§ 4. u Os libertos obrigados a serviço 
nos termos do n. UI do §anterior, ser-ão 
alimentados. vestidos c tratados pelos 
seus ex-rsenhores, e gozarão de uma gra
tificação pecuniaria. por dia de serviço, 
qne serã determin:1da nos regulamentos 
do governo, eonfui'me as c ondições de 
cada localidade. 

E' appro\"'ado. 

Posta :1. votos a seguinte emenda do Sr. 
Ar::ujo Góes Junior, é approvada. 

Ao§ 4''-a parte final seja substituiua 
l_.lela seguinte : 

u sel"i arb · tr da 
conl a pprovação do juiz de .oqlhãos, e en
tregue semanalmente ao libe1·to. 

O Sr. ~t\..1"'\,..a..ro Ca1uinha (lJela or
dem.):- I-'erguntarei a V. Ex. por que razão 
não poz a votos o § 5°, que nada te.m com a 
emenda. do Sr. .Araujo Góes. 

O SR. PRESIDE:-iTE:- Foi rej eitado e ficou 
prejudicada a. emenda do Sr. Araujo Gõe~ . 

O SR. ALV'.\R.o CA:IIIXHA:- A emenda. do 
Sr . ..:\r a ujo Góes não diz respeito senão ao modo 
de arbitrar-se o salario do escravo. 

O Sr. Padua Fleury (pela OJ'dem) 
entence que a emenda do honrado deputado 
pelo So districto da Ba.hia só se refere ao (!al-
culo do salario. (ilpartes .) _ 

O Sa. Pa~SIDEXTE:~ AttenÇão ! A' vista 

O Sr. Araujo Góes Junior 
(pela ontem) diz que os nobres deputados e.stão 
laborando em equivoco: a sua. emenda ao § 4° 
não tinha. ~ómente uma pa.rte. Quando fallou~ 
tratou SÓI1lente de uma parte, mas a outra foi 
lida, e que é relativa ao salario do liberto. Ora, 
desd:~ que foi approvada esta parte, o at·tig<> 
ficou prejudicado. (Nao apoiados.) 

p· 

O S1~. PRl:stDENTE:- Attenção! Peço aos 
nobres deputados que guardem silencio durante 

. a ~- - . 
reclamações. 

V::~.i-se proceler á votação do § 5'). 

. ' 
sentada. pelo Sr. Araujo Góes, refere-se ao§ 4°; 
c nós vamos votar o§ ;)o, sobre o qu~l ha outra 
emenda do mesmo Sr. deputado Araujo Góes. 
(.AJ10iados . .:.li ui to bem.) 

O SR. An.Au.Jo GóEs Ju:-;ror:, obtendo a palavra. 
peh ordem, requer e a Camara approya :\ re
tirada dessa emenda: 

E• em seguida approvado o seguinte § 5° do 

§;5. o Essa gratificação, que consti
tuirá. peculio do liberto, serú. dividido. 

desde logo e outra recolhida a urna cabra 
economi(·a ou collectoria, para lhe ser 
entt·eg-ue, terminado o pra~o da presta
ção dos serviços, a que se refere o § So, 
ultima parte. 

O Sn.. AnAUJO Góos JuNron pede e ~~ Camara 
:;ousente na retirada. da sua emenda, que m:.1nda 
supprimir este §. 

.E' igu:1.lmentc approvado o § 6°, que d iz : 

§ 6. o As libertações pelo peculio serão 
concedidas em vi:;ta. das cer tidões do 
valor do escr:wo, apundo na fónna do 
art. 1°, § 3 ·, e da certidão do deposito 
dessJ valor nas estações fiscaes designadas 

· pelo governo. 

Es8as certidões. serà9 passad:ts gra.tui
mente . 

Procede-se à votação nominal do § 7u. 

§ 7. 0 Ernquanto não se cncei·rat· a 
nova matricula, continu:1rá em vi~ot· o 
processo :.~ctual de a \'ali ação dos esci·a
vos, para os diversos meio :> de libert!!.ção. 
com o limite fi.:.:ad o no art. 1", § 3·•. 

Feit~ a chamada, respondem sim os Srs. : 

1 Ca ntão. 
2 Antonio Bezerra. 
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3 Cruz. 
4 Leitão da Cunha. 
5 Mac-Dowell. 
6 Almeida ~liveira. 
7 Costa Rodrigues. 
S Vianna Vaz. 

. Q Castello Branco. 
1Ó Coelho de R0zen-:!e. 
11 JÓsé .Pompeu. 

- o • 
13 Miguel Cnstro. 
14 Thomaz Pompeu. 
15 Cru~ Gouvêa. 
16 Dantas Góes. 
17 Paula Primo. 
18 Portella. 
19 Joaquim Ta.vares. 
20 Henrique Marques. 
21 Alcoforado .1unior. 

. 
2:3 Gonçalves Ferreira. 
24 Antonio Siqueira. 
25 Ribeiro de Menezes. 
2rJ Lourenço de Albuquerque. 
27 Siuimbú Junior. 
28 Le tndro Maciel. 

.I 

30 Coelho Cn.mllos. 
31 Moura. 
32 lldefonso de Araujo. 
33 Araujo Góes Junior. 
34 Cesi:t.r Zama. 
35 .Tuvencio Alves. 
36 Barão da Villa da Bll.rra. 
:)7 Fernandes de Oliveira. 
38 Castrioto. 

40 · Be>zamat. 
41 Alfredo Chaves. 

· rva.lh 
4:3 Lacerda. Werneck. 
44 Affunso Penna. 
4:) ).Jàsl.:are:lhas. 
46 Antonio Carlos. 
47 Var. de ~Iello. 
48 ,Jcão Peniào. 
49 Alvaro Bote lho. 
50 l\lontandon. 
5i Moreira de Barros. 
52 Rodrignes Alves. 
53 Rod 1·i : o Sil vs.. 
54 Duarte ele Azevedo. 

- 55 C:1.1npos Salles. 
56 1-'J·udenr.e de Moraes. 
57 Drdfi.no Cintra. 
58 P arlua Fleury. 

.... ? •;) ,. 

60 :u~e-~d·~ Araujo. 
Gi s~~ h u t· .... l. 
@2 Ca.rn:1.r:.ro. 
ô3 Ita 1uy. 
G4 Maciel. 
G5 Diana.. 

ResponJem n<!O os Srs.: 
1 Silva Maia. 
2 Go:ues de Castro. 
:i Fred rico Borges. 
4 Alvaro Caminha. 

5 Bezerra Cavalcanti. 
(i Moreira Branr!ãe. 
7 Carneiro rla Cunha. 
S José Marianno. 
9 Joaquim Nabuco. 

10 Bernardo Mendon .a Sobrinho • 
11 Barão do Gu?..by. 
12 Carneiro da Rocha.. 
13 Ara1;1j~ Pinho. 

. 
15 Aristides Spinola.. 
16 Costa. Pereira. 
17 Va.Hetaro. 
18 Bezerra de Menezes. 
19 Andr~de Fi~ileira.. 
20 Candido de Oliveira. 
21 V a.lladares. 
22 Chagas. 
23 Barão da Leopoldinn. . 

25 Soares. 
2G Ma1·es Guia.. 
27 Carlos Peixoto. 
28 Affonso Celso un10r. 
29 Bulhões. • 

O Sr. Zama. deseja s!Lber si al!rum 
Sr. deputado pediu a votação separada"' por 
paragraphos, porque, a não s~;r isso, nos termos 
do regimento. a votação faz-se por artigos, 
cada um delles com todos os seus pa.ragrapb.os. 
Só no orçamonto é q ne se dá a votação por 
paragraphos. 

O Sn.. CANDIDO DE ÜLIYEI!LI. :-Resolverei a 
uestão, pedindo a votação ·por paragraphos. 

O Sn.. PRESIDENTE : - Respondo ao nobre 
deputado que, quando não houvesse outra 
razão para justificar o meu procedimento, 
bastava o art. _:.. n. o regu:uen o, que me 
dà a faculdade de estabclecet· o ponto dn questão 
sobre que deva recabir a votação. Por outro 
lado, verá. o nobre deputado que o art. 18D de
termina que, quando a matoria sobre que dQver 
recahir a votação se compuz~r de duas on mais 
proposições distinctas, tambem se votarà sepa
radamente e sobre cada uma dellas. E' obvio 
que temos :;:obre o art. ::lo outros tantos para
gra.ph.os que equi,·alem a pt·oposições di~
tinctas. 

Procede-s~ :i votação do § So. 
§ 8. o São validas as alforrias conce

didas, ainda. que r, aeu valor exccJa. ao _ 
da terça do outorgante, e sejam ou não 
necessarios os herdeiros que por ventura 
tlVC!" . 

E' approvado o§ 8°, salvo a emenda. 

E' approvada a emojnJa. 

Em seguida ao § 8°, a.ccrescente-se : 
E' permittido a liberalidade directa de 
terceiro para a alforria do escravo, uma 
vez quese exhiba o preço deste. 

Sala das sessões, 24 de Julho de 1885. 
- Prudente ele M o1·aes. - Campos 
Salles e outro. · 
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E' rejeitada a seguinte emenda. do Sr. Araujo 
Gó~s Junior : • . 

§ So. Si não fôr rejeitado, redija-se 
as~im : 

São validas as alforria~ concedidas 
ai a que o seu v r xcc a ao a erça 
do outorgant·~. salvo havendo filhos, se
jam ou não herdei-ros necessarios. 

-s 
commissão ao § go. 

O § 9o substitua-se pelo seguinte : 

São libertos os escravos de 60 annos 
de idade, completos antes ou depois da 
data em que entrar em execução eo:t:J.. 
lei ; ficando. porém, obrigado..;. a titulo 
de indemniza.ção pela sua alforria. a 
pre!>tarem serviços a seus ex-senhores 

Sala. das commissões . .23 de Julho de 
1885.-Padtur. Ft~ury'.-;i,uonio Pra-

C c; aí· Zama.- Ulysses V{anna.-Fe
licio dos Santos . • 

. ~ 

(pel(t (Wdem) lembra ao Sr. presidente o pedido 
que fez 11at"a serem votadas separadamente as 
duas part')S do paragrapho. 

A Camara decidiu em relação á 1:1. parte que 
não houvesse sobre ella votação nominal; pede 
porém que seja ~ camara consultada sobre si 
deve s"r nominalment<: feita a votação da se
gunda parte, que diz (lG): 

demnisação peh sua alforria, a prestarem 
viços a seus ex-s~nhores pelo espaço de 
annos. )) 

E• rejeitado o requerimento de voLação no
minal. 

Posta. a. votos a ia. parte deste paragrapbo, 
como propõe o Sr. Candido de Oliveira, e ap
provada. 

Posta a votos a z:~. parte do mesmo para
grapho, é approvada. 

Ficam prejudicados o § 9) do projecto: 

§ <Jo Os escravos ile 60 annos, na data 
em qu~ e ntrar em execução est:J.. lei, 
:'5ei":i:•:. obrig::~dos, a titulo d•3 indemniza
ção peb s ~la alforria,a prestar em S)rriços 
a sens ex-senhores por espaço do tres 
annos. 

Do substi tu ti VO da com missão ao § 9 I 

supprima-se a 23 parte :-ficando, J)O
i·em, ob1·igarlos, a t itttlo de indernlli:;a
ç.ro pela sua al(or1·ia, a presta;·em ser
viço.-; a seus ex-seuho1·es pelo e.~paço de 
tres annos . 

Sala das sessões, 24 de Julho de 1885. 
-:-Prude i1 t e de .i.11 o1·aes e outros. 

São n.pprovados os seguintes§ § do projecto : 
§ 10. Q;; Que forem maiores de 60 e 

menores ·de 65 annos, logo que comple .. 

tarem esta ida~e, não serão sujeitos aos 
alludidos serviços, qualquer que seja o 
tempo que os tenham prestado com reht
ção ao prazo acima declarado. 

§ 11 . E" ~ermittida. n remissão dos 

excedente :i metade do valor arbitrado 
para os escravos da classe de 50 a 60 
annos de id 

§ 12. Todos o..; libertos maior.~,;; de 60 
annos, preenchido o tempo do serviço de 
que trata o§ :3°n. III, continaarão em 
companhia de ::;eus ex-senhores, que 
ser;1o obrigados a alimentai-os, vestil-os 
e tratal-os em su.1 s molestias, usufruiu :lo 
os serviços compativeis com as forças 
delle;;, salvo si preferirem obter em 

. outr~ p:wto os meios d~ subsi.stencia e 

zes de o fazer. 

§ .13. E' domicilio obr:ga.do po:· tem~o 

lJertação elo lib2rto pelo fundo de eman
cipação, o município onde th·e1· sido 
alforriado, exce 1to os das c<uitaes. 

§ f4 . O que se ausentar Jo ~eu domi
cilio será considerado vagab11ndo e 
e appr~hendido prla. policia, par<l. ser 
empregado em trabalhos publico;:: ou 
colonias agricolas. 

§ '15. O juiz de paz poderá permittir 
a mudança do libcrlo no caso de molestia 
ou por outro motivo attendivel, si o 
mesmo liberto tiver bom l'rocedimento, e 

o'-
transferit• seu domicilio. 

§ i6. Qualquer liberto encontrado 
o 

gar-se ou a contractar seus serviços no 
prazo que lhe fôr marcado pela policia. 

§ '17. Terminê.do o prazu, sem que o 
liberto mostt•r. .ter cumprido a determi· 
nação da. policia, será por e:;ta enviado 
ao j uiz de orphib .;;, que o comtr.mgerá 
a Mlebrat· contr:tcto de locação de servi
ços, sob pena de 15 de pri~ão com tra
balho e de ser enviaJo para alguma co
lonia agrícola no caso de reincidencia. 

Proced~-se á. votação do seguinte pai·agra
pho : 

§ 18. o domicilio do escravo c intrans
ferivel para pr~yincia. diversa da em-

O Su. A::-iDRADE FrGul'!m..... t"eq uer que seja 
feita por partes a votação do § 18 . 

São approvados separaclJtmente as seguintes 
pu~~ ~ 

A mudauça importará acq ui~ição da 
liberdade, excepto nos seg-uintes casos: 

1. o Transferencia do escr.wo de um 
para outro estabelecimento do mesmo se
nhor. 
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2.e> Si o Gscravo tiver sido obtido por l O Sr. Aff'"onso C-elso .Juniol. .. 
heranç& ou. po_r ndjudicaçiro forçada em (pela ordem) obset·.va quo a colloca.ção ·ieste 
CJutra provme1a. pat·agrapho em ultimo loga.r no art. 3.o do t>ro~ 

· D,1pois de al""uma.'> ob~erva.ções pela ordem .Jec~o justifica o rifão popular de que-na cauda 
f . "' , . _ esta o veneno. 
eltas pelo Sr. Jose Mananno, sa.o a rovadas 

Ficam prej,tdicadas as emendas dos Srs. 
Pru:Lence cif'! .Moraes e outrc.s su~primindo os 
§§ 10, H, 13, 14,15 e o n. 7 do§ 18. 

Votação do§ 19. 

~ 19. O escravo evadido da casa do 
senhor, ou donde estiver empregado, não 
poded., emquanto estiver ausente, ser 
alforriado por nenhum dos meios decla-
• I . .. 

O Sr. Cn .. n.dido de Oliveira 
(pela o.;·rl_cm) diz que este. tJaragrapbo é um 

, o ~ 

encena. Procura ver agora si a iniquidadc su
prema qne contém, é pelo menos rumorada. 

Assin.1 pede a sêparação do artigo em duas 
parte.~, para. ser 'lfotado. 

A Camara póde entender que o escravo ft:
gido. c,·adido da casa de seu senhor não possa 
ser libertado ; mas p@d~ julgar que o escravo 
evadido da casa onde é empregado alcance a 

• • 1 • 

-
amigo deputado por 2\fino.s a pedir a separação 
deste paragra1?ho, motivos que devem pesar 
muito 120 a1liwo da Cama.ra, porque todos elles 
são um pt·otesto contra o atropello com que 
correu e~ta discussão (apoiados), contra o 
açodamento éom qu.e foi encerrada, devem ter 
pen<: trado no espirito da Ca.ma.ra, para a con
n~ncer· de que esta disposição por si só cons
titu~ a cond~mnação da raça escrava. (.4..poía
dús .) ); este pequeno artigo de cinco linhas 
está pcrp :~ tun.da aescravidão. (.4.poiaclos.) 

0 SR.. PRESIDENTE:-0 nobre deputado não 
pórt e di;.: cu tir. 

O SR. . .TosÊ 1L\Rr.-\.~No:-V. Ex. tem razão; 
ma::: peço por amor dos escravos que me per-. ~ , 

tudo quanto ha de horrivel e d'" hediondo nes
tas cinco linhas. (Apoiados . ) V. Ex:. é hu
mano e ;;::tbe que todos nos devemo:; interessar 
pda sot·te da raça. escrava. Mas, quem é o juiz 
d:.1. evasão do escravo? O cr·iminoso evade-se 
da prisão para fugir á. peo.a, o escravo el'ade-s~ 
pelo m0doirresistivel da. tortura. (Apoiados.) 
Peço, portanto, á C2.mara. que o seu ultimo voto 
seja urn~ consolação part\ ? escravo, ao menos 
n.ão se pe1·petue a escr~:~.v1dão para o escraso 
que fug-it· 1Je1o medo irresistivel da tortura. 
(Apoietr.los .) 

Está em ~ntinomia com tudo ;,.quillo que o 
governo mai:s de uma. vez tem declarado. 

E' por ('Ons~quencia. conveniente q.u'J a. sua 
votação fique consignada no;;; .:tnnaes. de modo 
quo caiba a ca.da. um a t•esponsabilidade do voto 
que der; e por isso rogo a V. Ex., que se 
digne consultar a Camara sobre se consente que 
seja nominal a votação sobre est'3 pat·agrapho. 

dido do nobre deputt~do pot' l\li.na" para c1ue a 
votação deste pa.rag1·apho fosse dívid1da. Agora 
pergunto ao nobr~; de utado si o sen re u0ri-
mento para quo aJa votaçào Jlomma e para a 
1:\ parte do paragrs.pho ou para am1>:>s. 

O Sn. AFFONSO CELSO Juxron:- E' .ar:t a f a 
parte. 

(Consultada a Canzrr.ra, c 1·ejeitado o pedido 
de "'otaçüo nom.inal.) 

O Sn.. Pn.ESlDE:l\TE:- Vai votar-se o§ "19. 

O SR. ARAUJo GóEs Juxwn.:- Ha uma 
emenda. 

O SR. MAc-Do\VELL (pela ordem):- Pede a . . 

a este para-

E' approvadl) symbolica.ment·! o § :!.9 em am
bas as suas partes e regeita.da. :t emenda do Sr. 
Araujo l~óes Jllnior. 

São regeitaua;; :ls emendas do Sr. Araujo 
Góes Junior accrescentando os §§ 20, 21 e 
9') --· 

E • rernettida á me:::a a scguin.te 

Declaração de voto 

Dorlnramos ter votado contra a. segunda. parte 
do § 9o do art. 3° relativa á obrigação de ser
viço;; pelos sex:agenarios; e contra o § 19 do 
mesmo artigo. 

Paço da Camara dos Deputados, 27 de Julho 
de 1885.-Tho-maz Pom.peu.-1liígi!el Castro. 
-l oaquim Ta'tlares 
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"Dada a hora. o Sr. presidente di para ama
nhã a seguinte ordem do dia. : 

Ur·-..encia de meia hora ao Sr. Cantão. o 
CJntinuação da 2:1. discussão d:J rm~jecto n. 

1 A-1885, sobre a cxtiucção gril.dnal do ele-

.·1\· 3 1/2 hoi·as da tarde 

(( De concessão em concessão yai a compa
nhia da estrada de ferro LeopjlJin~ procurando 
pôr em execução ~ seu tene_broso plano de s?p
plantar, em provelto exclusn·o dos seus. felizes 
accionistas, a estrada D. Pedro li, CUJa con
:::trucção tem cust1do tão fortes sn.critic.:ios ao 
· sta. o. que evera merecer o. governo maiS 

cuidado c attenção, não consentmdo este que, 
pouco e pouco e por portas trave~sas, a. estejam 

o n in af~ao :1. - • ~,: 
bre o orçan{<3nto da despeza do Ministerio 
Imperio para 1885-188\.i. 

- ... 0;: erros economicos, COI~mettidos no desen
volvimento dessa noss:~ maior e principal arte
ria de communicação entre a côrte e as provín
cias de Minas e S. Paulo, têm sido muito.~, re
petido;; c accumulados ; somos os primeiros a 
reconhecei-o. 

Se""und3. dii;cussão do projecto n. 18-1885, 
sobi"t~ o credito no :Ministerio da Justiça. 

Discas;;:lo unica. do projecto n. 20-1885, re.
latiYament5 ao credito :10 ?\linister'io da. Agrt
cultui"a para exercícios findos (emendas do 
Senado). 

DOCü)IE:\TOS .:\. UE SE REFERE O SR. SOARES :-iO 
SEü DISCO'RSO PROF ERrDO H O .TE 

Illm. Es:m. Sr. conselhGiro inspector da al-
-.. . • • 1 .. 

lhe ~ande ce~tÚÍ.car si a compaahia da estra· 
da de f•3rro Leopoldina temde.:;;pachadu, livres 
de direi tos, 0:5 :;acco~ de canha.maço q uc tem. 
importado, e bem assim a c~ uantida.fe despa
cbala. e o numero que lhe fot conced1do de::-:pa
char livre.-E. R . .Mce:-_i.os 17 de Junho de 
1885.-JI. J. Soai·es, deputado por Minas. 

P .-Alfandega 18 de Junho de !885.-.Sam
paio V ia ;t na. 

Certifico, em virtude. do despacho exarado na 
peti\ãO I"eti"O. que a companh.h estrada. . de 
ferro Leopoldina, conforme as odens da dtre-

de 2.1 de Dezembro de .iSSO ; 1~3, de 12 de S;~ 
tembro de 188Z : 162, tlc 11 de Outubro do 
mesmo :md() : 132. de 18 ,la Setembro de 1883 ; 
e 110 de 21 de Novembro de 1d8·:l:, â;; quaes me 
reporto. obteve permissão para. ~espachar li
vres de direitos de impot·tação. alem do mate
rial u~cessario ·ao :;eu ~:usteio, constante das re
lações que acumpanhara.m as referidas o~dens, 
165.000 saccas de amagem para cafo, d::~.s 
quaes de;;;pachou pela nota n. 5, dP, i de 
Dezembro de 1882, 4.000 saccas ; pela 
nota n. 205, de 19 do mesmo mez, 16.000 
saccas ; pela. nota n. i91, de i9 de Fe
vereiro de 1883. 1.100 accas; pela nota n. 19~ 
do mesmo rue~ 9.000 sacca.s: pela nota n. 251 
de 2:3 do mesmo me~ 9-900 saccas ; e mais 

. :J s '•ccas, cuJOS d1re1tos p:~.gou pela nota 
n. :3800 de 14 de Novembio de 1~84 e lb.e foram 
resti tu idos em 20 de .Março do corrente anno, 
fazendo-se a competente averbação na. relação 
pertencent~ a ordem n. 110 de 21 ~e Novem~ro 
de 188-L E par·a constar onde convlei", passei a 
presente c~ rtidão aos 7 dias do mez de Julho 
de 18S5, eu. o 2o escriptur!l.I"io Francisco de 
Salles Ferreii"a Ruas.- .Alexanàí·e A. R. Sat
tam.ini, ajud:mte do inspector. 

A Estrada Leopoldina e o seu tenebí·oso 
plano.- <t< Cavean.t consules.>>-

Primeiramente, commetteu-se o erro inde"
cu pa.vel de, chegada a estrada. á Barra do Pi
rahy,não ter-se ?eguido c_o~ a Zinl~a do ccnt,·o 

do Rio Grande enÍ demanda directa das 30 e 
tantas leo-uas francamente navegayeis do H.io 
Grande e

0 
50 do Alto S. Francisco. deixando 

para o ;·amal do no1·te o desen_volvim_ento da 
estrada pelo valle do _Para.hyb:; (no aba~~o) em 
demanda de Entt·e-R10s, P. NoYo, S. beraldo, 

' . ' . " . ' 
~ para. o ramal do s1tl o traçado por B. Mansa, 
Rezende, Cachoeira, Pindamo:r:.th2.ngaba até S. 
Paulo. Ne;;te caso, caber·ia :i extincta compa
nhia da União Industria estender-se 0m bitola 
estreita de Petropolis ate o planalto de Barba
.::ena, e. em Carandahy. bifurcar-se para S. 
João d'El~rei e para Que1uz. 

Este primeiro grande erro, ficou exuberan
temente provado por· um. reconhecimento feito - - . 

evidenci:l 

O ramal do Porto Novo é o trecho verdadei
ramente remunerador da estrada D. Pedro II. 

Pois bem. O nosso governo parece que ainda 
não està satisfeito com tão eloquen te:S attesta.
dos de inepcia administra.tiv:l. ; e ora consente 
que, de· to.1os o~ lados, su!"j::m tentat~ns r!e 
construcção de ·~stra.:ias de bitola estretta, h
gando a. bahia do H.io dP, Janeiro, ora com En
tre-RIOS ora com Porto Novo, ora com qual
quer das' estações desse ramal; t~ntativa.s que 
são todas, mais ori menos, estlmuladas pela 

-companhia Leop~'~ldina, cujo sonho dourado é 



CÃ~mara dos Deputados - Impresso em 02/02/20151 6:12 - PÃigina 25 de 26 

Sessão em 27 de Julho de 1885 177 

dcs'3nvolvcr-se até a corte ou Nith&roy, coa- mento do tl"açado norte, p1·oseguindo muito 
ginJu d ~pols o Estado a ceder-lhe o r!.lmal do mais lentameute o traçado do centro. 
Porto Novo e supplantando assim a estra.rh E a enca1npação deve ser feita. quanto antes; 
D. Pedro U, cuja. re·ceit:t baixará á cifra. muito porque as obras da estrada Leopolâina estão 
menor que a da. despeza. e q•1e ficará re luzida. a sendo feitas (todo;; sabem) por preços exage
uma importa~ci3: se:;unda:i~,. ao mesmo tempo radissimos, o que augmentará mais tarde o 

. - va o r a encampa~o. 
me extensão. pela fertilidade da zon:t. que ser- O governo q:1e medite sobre estas reflexões, 
virá pela receita sempre c1·escente que osten- que abi ficam lanç:adas d~spretenciosamen_te, 
ts.rà e 10lo ca ital u .- · -<_ 

importa.ncia que de direito compete á mesma tismo dos nossos governantes ao grito de:-
estrada D. f->e,lro li. ca.veanl consu/es. 

Ninguera. ignora o plano qui'! a Leopoldina, ~< Qu::n·ra-f !Íra, 23 de Ab1·il àe 1884.-Escas-
de ha muito, procura realizar.:.~. pouco e pouco, se:; da m.eio cirl.~telante.-Em sua. discussão 
já desemolvendo-se para o intHior, j:i 0ncorpo- sobre~·· escassez do meio circ1tlante 0 illustrado 
rando-~o ao; ramae.;; do Pil·apetinga e Muriahé, collega da Folha Nova sust~>nta a ne<..:essUade 
jú tentundo ligai."-se á estrada de Cantag-allo; de uma larga emissão de p:~.pel-rnoeda, c, com
transformando-se para isso em algun.;; fa::;rm - batendo o nosso artigo sobre o mesmo assumpto, 
tlciros de Porto Novo, que desejam construir um publicado em 26 do mez findo, concorJa em 
pequeninr., 1"aíil.at, de seis a oito leo-u::ts. de · · 

.... , 4 .. 

~ orto i ovo a. antaga lo ; j:i. animando a. estrada lluit·ão 11ara a actual crise financeira das nossas 
do Gr:'io PMâ a tentar desenvolver-se pela es- praças commerciaes as causas que havíamos 
trada União lndustrb até Entr'3-Rios, sob o assignalado como rinci ae" · mas accr'.~s 
pretexto à e ofl:c r ccer socc "' . - o co ega, o governo, si não terno poder rle dat• 
dro li na:; épocas das cnxul"radas, como !';i essa jui:r.o ao povo, t~1mbem não deveria sugar ao 
estrada, la11çada em declive de vinte e tantos nosso principal estabelecimento bancario os 

Ol' cento es i sse mP · -_ ._ cr , c 1n o que 
das chuvas e enchentes; já, finalmente, a.coro~ torna a situação tão pezada, que, Mm mesmo 
çoand•.', pelas occult::s. a tentativa da estrada crea.nlo juizo, o povo pó:le remedial-:L. » 
que, sob a denominação de do No;· te, propõe- Pondera ainrla (\ colleg-n. que as causas da 
se actualmente ~~lig-ar a côrte a ::\Iagé, rodeando pe::turl.Jação do no . .;;so mercado monetario, por 
a. b;:;.hia. por terrenos brC'josos e palustres. nós enumeradas. não são momentancas ; mas 

Por outro lado, não ha quem ignore c1ue a têm t~ndcncia para se desenvolverem. e coa
estrada. D. Pedro li, á medida que vai abrindo stituem hoje um mau estar normal, cujo reme
novo,; tt·ecbos ao trafego na linha. do centro, dio é uma nova emissão. 
vai augm1' ntando de mais de 200:000$ annual
mente a sua des eza de custeio e elevando a 
cifras respeitaveis o ::;eu ea.pital, sem que a re
<..:eita acompanhe na mesma proporção taes ex
cessos de custeio e capital, o que importa, por-

, · - · a 0 0 ::; iva os j uros 
c<.~lcula.dos sobre o capital empregado, os qua.es, 
desde q11e forem inferiores aos pagos pela es
trad:\ pela sua divida extern~. indicarão o pre
juizo anuual dos cofres publicos . 

E os no;;sos governos se succedem, uns após 
~utros, de b:aços cruzados, som quo a: emi
nencia do perigo lhes desperte () pat•·iotismo •.• 

Para a estrada D. Pedro ll estão a terminar 
~s annosdas vaccas go ,·das~ dos 71/2 por cento 
de beneficio; vão comf!r,~ar os annos das vaccas 
m agras dos 6, 5 ~ 4 por cento d1~ beneficio 
sobre o capital ahi empatado,capital obtido por 
empresttmos extm·nos e internos, cujo serviço 
de juros sôbe na média a 7 ou 8 por cento. 

E·, pois, tempo do governo despertar e tomar 
providencias !';érias no sentido nê salvar a 
es ra a . e ro , o que 1mporta sa varo 
credito do paiz no estrangeiro, credito ·que é 
actualmeute sustentado em grande parte, não 
ha negai-o, pelas boa~ condiçõe~ financeiras 
dcsst\ estrada_ 

E qual n providencia mais effica.z e mais 
urgente 1 A encampação da Lnopoldina e sua 
(:ncorporação :i D. Pedro II, sob a mesma 
administração ; e, como consequencia desse 
acto, a applicação da ·maiot· parte dos creditos 
annuaes que forem votados para as obras do 
prolongamento desta estrada, no desenvolvi-

V. HI.-23 

E conclue : 

(( Cer:a.mente, si tivessemos os bancos e todos 
os meios <le rapida communicação, mesmo sem 
adquirir mais juizo do que o que nos coube por 
sor c, o c aro qae serta menos senstve a a ta 
de numerario ; mas, como para crear mais 
bancos, paro construir estradas de ferro, ca
naes e outra.s vias de commanicação, ::se1·á pre
ciso espalhar ainda um pouco mais o nosso já 
tão escasso meio circulante, achamos qne :1. 

conclusão do collega mineiro pertence mais ao 
dominio da f,mtasia do qu~ ao do r;lciocinio. » 

Agradecen..lo ao collega o t .?.r-nos tirado d:• 
nossa modesta obscuridade, para se occupar 
com o que dissemos a respeito do assumpto, 
sentimos não poder-, eiH tudo c por tudo, con
cordar com a sua, aüàs, valiosa. opinião. 

Não contestamos absolutamente que o gover
no tenha de alg-uma sorte intlui:.lo para o mau 
estar a.ctual d:.~ nossa pra~a commercia I; mas 
insistimos em dizer uG as causas, ue mais têm 
pal'a 1sto concorrt o, são a falta de meios de 
accelerar a circulação moo.etaria e, sobre tudo, 
a falt:\ de juizo. 

Quanto a esta ultima causa, o collega põe-se 
indirectamente ele accôrdo comno;;co. quando 
faz o governo responsavel peh crise ; por
quanto todo o povo tem o gO\•erno que merece .. 
e si nos falta juizo. ao nosso governo tambem 
ha de faltar~ pois de um povo desajuizado não 
pó:te sahir um govel"no asizado . 

Quanto ás outras ca.usas, assignabmos como 
a mais princ·ipal a falta de bancos. 
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Sabe pe1·feitamente a Folha No-oa, que n~
nhuma in!'tituiçiio ê capaz de prestar mats 

_ nuruer080"' e icJportante-{ sot·viços do riue a dos 
- b:ln.co;; ~ pois c1ne é por meio dell?s que se fa

cilitam as rel:lções entre .o;; .P~S~utdores de nu
meraria disponivel e o:; rndt\=ldttos que destes 

1\Ias p;lr:l. que tae.s agentes _de pr-osperid:1de 
e de ciyili~ação p )::slm produzu todo o bem de 
que sfío capazes, preciso é qne .n:io fiquem só
m~nte em uma ou en1 outra caplt:-tl; porquanto 

SAlliDAS: 

No ~.0 scmostro • . • • • •• iH .:!58:0:20,$1:!8 
~ :!0 > 6:1.i:2:2:45i .. ~7::i5 iiG.3S:):4i7,)Si.::l 

Rocc!Jimcuto pela c:üxa do Ba!lco..... 4í.S30:9!J~t5i-J.G 
• " • da _-\gcncia do 

llioti Jan · 
• ·· ua Agcu cia. tlo 

Campina~..... i .%.0:4SS$:2i(j 
da At:t!neia •ic 
.S. Pãuio...... li . líõ::IAS~Z'j 

Total utm.ntc v a:mo......... . Uti.SS4: 2i3,):;li 

. "' ro, :::sa.ntos, . Paulo e Campinas, imagine o 
economico. entretanto que a difusão do:; cen- illustrado collega da FoU1a Nova, v que não 

- . , ' 

Ora, si com o modesto capital de 1.000:000$ 
póde o Banco Mercantil dn Sant()s fazer o mo
vimento de 116.884:27:3$517 em um anno. eco
nomisando d~s~e modo uma con::;idera\•el somma 
du numeraria entre as praças do Rio d,; Janei-

tros de n.c.ç;To augmentam a ~mportanr~ia do serb si, em vez delle sõ, tivessemos muitos 
------~··JC~o~m~tu~0~r~c~io~e~d~i~m~it~tu~e~~~n~e~c~e~s,~~t~d~a=de~d~o~n~u~m~e~-i4~~~en geneio? 

. ra.l'io. ::t.ugmenbndt>-lhe ao wcsmo teml'O o Convém ainda notar '-lUC esse banco, a.lém 
Yo.lor • dos grandes serviços que presta ao commer~io, 

E' )reciso. JOl'tanto. ue ell -:s se e.:; alhem ~ido de rnnito pro\'eito par.t os s;~us aceto-
por todo o p:;.Í7: o mais que for possiYel, fLu:- nistSts, aos quac's tem dado bons diddcndos , 
dn.ndo-~J nas pri.ucipaes loc:\liuades esta~~üecl- achando-se as respecti>as acções, <1 ue são tle 
m<mtos banc:wios ou creanJo-se agencl:lS ; e 200;:, cotad:~s a 280.':'000 ! 
osalú pude,semo:; imitar. os Estado.~-Dnidcs, Em \'ez, pois, de aconselhai" ao governo a 
ond·3 em quasi todas :~.s nllas .• a ~ar do sa~ :t~ bf'!?':l emis.~ão do [Japel-moeda, o illustrado col-
teiro e du f•)rre!ro. ha um escrlptorw bancano . ~ . 

lega da Foilvt N O'Vt~ devia antes Influir v~r:l. 
Só assim o agricnltor,o industrial,o operario, que ~e adoptas:-;em qu:.1nto ante:>; outros metas 

a Yiu,·n, deixa!'ãO dr: guard<ll' no fLtndo de suas de apreçar ~s no~sas tra.nsacções, as quae,;; em 
g:'lY·~ ta,;:,in:lcti\:os e ~improdu~ti,:os,~s resultados quasi to~a parte. mesmo e~•~ )Ovoações S'.~r~·ida~ 

- ~ 

das, :i espera de opportuniJade,mui_ta.s ':::~ ~es.de
mmada (' tardia para~ dar-lhes :~.pphcaçao; e 1st~ 
.ore ue não eoeon.tram erto fie ou. · ou a 
:ll"'uma dist:'l.ncia mesmo, cstauelecim6Jltos 
de0 

cre.lito, ero que Oi> depositem mediante 
raz<Ja \"Cl int0resse~ e que, a ~eu turno~ os 
restitllam desde logo a circubção, fJ'le é con
diç·ão de vida. indi~pensavd para o corpo so
cial. 

Não Úeces~ita de abundante nuuierario e 
p:~ iz que possue muitos banco.:;; pois <1ue 
estes. pondo em consta~t~ e accelerndo m~
Yintento n. mo!)d:l, multlphca-lhe a quanti
dade e au_gTnent.~-lbe o valor . 

Prücurando e:!ern1•lo enlre nós mc~rnos, 
inà.ic :t~·enws o B~nco Merl~antil de Santos, 
que, com um modesto c~.pit~l. à e mil contl)::; 
àe róis. t'Ustea a ~ua casa matriZ t'm Santo~ . c 
as suas a rrrnci::ts na córta. S . Paulo o C~m-
pín:,,;: ., fazendo flntretanto o seg-uinte movi
mento no ::t.nno b:mcario d0 30 de Junho a~ 
i::\82 ã. 30 de Junho de it):-;3 . 

:110\'l'lE \"fO DA CAIXA nn llA:\GO F: SIJAS .IGE.\'CI.\S 

SalJ,l em 3•) olc Junho 1lc !8~::'! .•.••• 

E:>Tlt.\JJ,\; 

Xt• /0 o(;nrc; lrc •.. - . . .. 
> ::2) ........ 1 w.:.iiG: 23:i,s:;oo 

por cam1n l?S <e erro .e te.og1·ap lOS c ~ctncus, 
são ainJa fe1t:1s e::cclusncar.neute por· mero de nu
meraria, ~csc~nheccndo muitos de nossos pa-

..:\ nossa incuria to: m chegndo ao ponto de 
supprimirmos cai:s:as filiaes. como~ do Banco 
do Brazil no Ouro Preto, a cp.wl sempre tleu 
lucro:-:: e liquidou-se sem prejnizo algum ! ! . .. 

Assim como esse B:tnco cons0rva a agencia 
de S. Paulo, onde, aliá.~, jú ha a. do Banco de 
Santo-;, porqu~ não cons~rvon a sua antiga fi
lial do Ouro PreLo, dando-lhe embora aquelle 
titulo de-ag-enci :t ·1 E' verdade que, em vir
tude do celeberrimo accõr1lo de 18Gü, em que 
o b:tnl!o d ·ixou de ser de cir~ulação, ~L" sua:; 
cai::s:as ftliaes · d·:\•i:tru entt·ar em 1iq uidação, 
como Jo facto entan.ram; mais isto não 
impndia que conservasse em Ouro Pt·e~o, 
capital da. JU!l.ii' populosa provincia do lmpar1o, 

. - ., . 
Entretanto, aquelle banco estli. no •!ã.!lo 

de crear· a~cncia.s com pequenos ca.pi. tacs em 
muitos centros comrnerciaes, p::-cstando com 
isto grandes ~ relevante<; servi~os ao p:liz e 
concorr~:ndo pn.r:J. o augmento do:; dividendos de 
suas propria!; ac~~ões . Seria isto muito melhor 
rlo que animar- e proteger syndicatos :infeli1.es 
e perigo.;;os. 

Dissemos r1ue os trabalhadores das estradas 
de ferro e dos engenhos ccntr;~es em construc
ção guardam cornsigo, ret~ndo fóra da circula-



CÃ\'-mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16:13- PÃjgina 1 de 33 

Sessüo em 28 de Julho de 1885 179 

ção, a importancia dos seus s;~.larios ; que o com- , 
m]rcio do. ga·lo obt·iga os que nelle int~rvóm 
a terem inactivas sommas consideraveis; e tudo 
isto por falt~ de estabelecimentos bancarios, 
produzindo a~sim cll}slocação do meio circulante; 
desloca.- · · 
gração do numerario attrahido 1>ela safl'a do 
norte . ..:\. isto responde o illustrado collega
que semelhantes deslocações constituem ho'e 

:iu os a o norma . 

Pois bem. sejam ou não normaes taes deslo
çações, não é wenos certo, em qualquer dos 
casos. q uc ellas originam-se da falta de esta
belecimentos banc:1.rios, os quaes corrigiri~lm
nas perfeit,•mente, estrd.>elecendo o ne<'!ess:~rio 
e 1uilibrio entre a somrna do meio circulante e 
as nec('ssidad•}S do commercio . .As transacçoes 
efft!ctu:1clas em gerill por moeda corrente são 
sem t•e desarrrada:veis e ind· i 
poquanto a gt·ande abundancia de· numerario 
augment::t o valor das mercadorias e accusa 
falta de producção. 

· ntretanto, para de prompto melhorar-se o 
nosso m~rcado monetario, e já que o e3tado 
actu,,l d:ls nos-a::; finanças não permittem a 
ere. - circu açao, e\'la o 
Thcsou:.-o, como j:i. opin:imos em o nosso nu
mo;rc anterior, pagat· já e já o que deYe aos 
bancos do Brazil e Hypotbecario, emittindo 
para. i~to 50.000 ~: polices de 1:080$, que se
riam e.nt:·cgue;; aos mesmos bancos, em troca· 
dos bilhetes nelles descontados e jã por tanta-; 
vezes reformados. 

E' :":abido que essa lei, que foi revogada, 
dispunha. que o go,•erno poderia emittir, ate 
25.000:000$ em notas carimbadas (especiaes), 
as quaes teriam por fim unicamente auxiliar os 
baucos mediante caução de apolices e paga
mentos de juros. 

Esta emissão especial é muito differente da 
larga emissão de papel inconve-rtivel, lembrada 
pela Folha No·-ca, 

Deus nos li\·re do que por clualquer contrac
ção de ct·ediLo, ou deslocação de numet·ario, 
fosse reml).lio uma la1·ga emissc"io de ·papel
moeda '{ On1e üiamos p·1rar ~ 

O itln.strado collega raesmo não o saberia e 

Finalmente, terminando o nosso al'tigo, pon
deraremos que a prov:\ de não haver escassez 
de meio circulante, e, sim, apenas uma per
turbação pássagP.ira, é que as a.polices geraes 
vendem-~e com um agio de 97$000. e as acções 
df;) companhias tem elevadas cotações, sendo 
vendidas todos os dias sem a m.;nor alteração 
no mercado. 

/ 

SESSÃO E)f 28 DE JULHO DE 1885 

Presidencia do S~·. F,·anhlia Doria 

- u IJscrvar.ücs do Sr. ll!!ZI!rra c·a \";llc ~nli.- E~~l::lllF.~TE: 
- ü Sr. Jo·s~~ )Ja.rianno faz ta.mbcrn uma roclautar,ão.-
Requcrimcütos.- Questão uo ordem.- Urgcuciá con
ceclid:t :to St•. Anllluio Carlo,;-0 Sr. Jos•! .Marian 110 1cd' 

r;;onct:L.- J :sr. coe 10 c Alulcll.l:l· cnria ;( mo3a 
uma. rcprosonl~!:ão.- OttDI-:)1 uo DI.\.- Urgcncia cou
cct.lida ao Sr. Cantão.- Explicar:io p.:s.oal do ·sr. 
Viauna Vaz.- Ur;;•·ncia cünccditla ao Sr. J,,:;é :'.Ia
rianno.- Continuação da~a di;;cu:;são do projcelo n. J A 
- -lRS:i.- Discurso do Sr. José ~l:tri:J.nnú.- Cvulinua
ç:ão ua. tli,;cus;ão •lO orr.amcoto do lwpcrio.- Di;cnrso 
úo St·. Almeida Olivcir:Í.. 

O Sa. PnESIDE:\TE declara abel'ta a sessão. 
Comparecem, dr.pois de aberta a sessão, o~ 

Srs. :··Joaquim Pedro, Cunha Leitão, Alfredo 
Chaves, Costa Pereira, Bezerra Cavalcanti, 
l\fin-uel Castro, Satyro Dias, Ro:lrigo Silva, 
Joaquim Tavares, ~o~é ~arianno, ~ian~a Vaz, 
ll'lefonso de Ar.1.UJO, D1ana, AraUJO Goes Ju
nior Crnz, Gomes de Castro, J:\Ioreira de Bar
ros 'Bezerra de Menezes, Francisco Sodré, 
C:1.1;1pos Sa.lles, Fernandes de Oliveira, C3n.di
do d~ Oliveira, Alves de A.raujo,Carneiro da Cu
nha, Bulhões, Joaquim Nabuco,Andrade Figuei
ra, Bernardo de Menàonça ~ob.rinho, Sigismun
do. Duarte de Aze\•edo, Acc10h Fr:mco, Mares 
1 Ü1a, s ra c , omo e tquetra, 
Itaqui, Thoma.z Pompeu, Leandro :!\laciel e 
Delfi.no Cintra. 

Faltam. com. causa participada, os Srs. ~ 
Adriano Pimentel, Antonio Prado, Carlos Af
fonso, Costa Rodrigues, Demetrio BHzerra, 
Eufrazio Correia,Gaspa.r de Drummond, Masca

. renhas, Martim Francisco, João Dantas Filho, 
Leopoldo C.unha e Prisco Pa.raizo. 

Faltam, sem. causa participada. os Srs. :An
tonio Pinto,Barão de Anadia, Coelho e Campos, 
Diogo de Vasconcellos,Francisco Belisario,Feli-
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ci? ~os. San.tos. lV~~r:ira .Bran;dão, Ratisbona, 'i art. 4°_ em logar, que me permitta. fallar antes 
R1be1ro da Luz e ~1mmbu Jun1or. que seJa encerrado. 

E' lida a acta da sessão de llontem. O ·sn. Pn.ESIDENTE : :- E~ _occasiiio oppor-

0 ~ ,.., b d 1 : b · tuna, quando eu annunc1ar a dtscussão. 
~r. Zama o ten o a. pa avra so ·re a 

acta, diz que vê que da acta consta com efl"eito a . O .,SR • 13EzEn_nA CA !ALCA~TI : - Quando 
declaração ~ue o orador, com o Sr. Vianna va.~. 1 \' •. J·.x. annunc1ar 11. du1cussao ~edem todos_a 

a~t(t) :- Não tendo compareádo hontem por clamo agora justamente par;< qu~ ta.mbem cp
motivo de mole,tia, e não tendo portanto podido portunamente seja attendido. (A.pm·te.~.) 
vota~ sob~e o al"t. 3_" do _Proj ecto do elemento O nobre de utado lOI' 1\Ii nas o Sr. V aliada-
.. . . x. qu man - res. a.calx~a,~ dizet· que a discussão tem versado 
cl:l.rn.r na a.cta. c1ue si estivesse presente >otada ultimamente sobl"e questões pessoaes. 
contra o artigo e seus par:!Faphos, bem como 0 SR. MAc-DowEr.L : _ E' in"ustita. 

~!ando a minha declaração por escripto. 

E' approvada a acta. 

O S.r. Bezerra Ca,-aJcan ti 
(pele~ orrl eiíl): -Pedi a pal:J.Vr:l. para fazer uma. 
reclamação igual á que fez hontem o nobre de
putado pelo So districto da Bahia, o Sr. Ara,jo 
Góes .Junjol"; isto é. para !'Cquerer que seja 
inscripto~ não como fui na 2:~. discussão do art.:)'·' 
m o0 ar, e maneira que ser1a prec1so que 

houvesse pelo menos 16 discur;,os para que 
me tocasse a palavra, quando o costume está. . - . 

• • - 'I • 

c11.1arto . 
Eu precisava tomar parte na discus~ão de to

do o proje~ to; para isso tenho procurado inscre
\·er-rne sobre todos os artigos e neste sentido 
reclamei positivamente da tribuna. Hoje t~nto 
r.1ai~ nece;,:sidale tenho de empenhar-me nessa 
discus~ão. (ruesmo porque ,iã. tomei parte n~lla) 
ouanto preciso não só firmar certos pontos a 
que se J'f~fere o projt3cto, que não tem :;ido di;;
cutido~, pvrqne::;. disl~ussão do artigo prece
dente verf<ou pl'opriamente sobre incidentes 
de controversin anterior •.. 

O Sn P nE-;IDE='TE:-Pcço lic~:nça paro obser
nu· ao nobre deputado q 1:c o que está em dis
cussão ó :1 r edacção da ::cl:t _ 

. . 
nunciou que ia pa~sar ao ex~e~iente. 

O Sr~. Pn.I-:smE:-;T:E:-:\iio senhor, o qu e está 
crr. di !';cuc:são é a ~ ct::~.. 

O Sr,. BEZEillu. CA. YAJ.CANTI:-Quer então 
Y . E::s:. que me reserve pnra depoi,;; de appt·o
\·ada. a acta ? 

O Sn. PnESIDENTE:- Acho melhor. 

O Sn. BEzErmA C.n-AI.CANTr : - Se;-ia. me

O SR. BezE~RA C,\SALCANTI : - E" o no~jre 
deputado quem o diz, e é insuspeito. 

O SR. PRESIDENTE : - V. Ex. não tem n:'.da 
que diz~r sobre a reda.cção da acta '? 

O·SR. BEzERRA CAYALCANT!:- Eu não posso 
deixar de dizer agora o que entendo, desde que 
V. Ex:. tem manife!>tado o propo~ito de não 
me dar a palavra . Tenho n~c~.·s~idade de tomar 
1ar te no debate de :W.rmar certos ontos c ue 
não têrü sido discutidos, e monos elueidados. 
Preciso tAmbem responder a certas allusões 
que se me têm feito, aqui mesmo da tt•ibuna, 

t -~ : i , e a ix a , r mp o. 
E"tou pois ignalmcnte em causa, c co::n o direi

to de representante da naçã~) devo ser atteudido. 
O Sn. PRESIDENTE:- Si V. Ex. não tem 

nada. a dizer sobre a redacção da acta ... 

O SR. BE7ERtu CA.YALC.\NTI :-Por orn .ià 
dis"e o 11Ue queria. Depois direi o que entontier 
conveniente. 

O SR. io SECH ETAIUO d~l conla. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Senado, datado de 2i do cor·rentc. com

umnicando que por ot1icios do l\linistorio ela . .-· . . 
t11rom ~ido sanccionarlas.'as rc,-oluçües da Assem 
bléa Geral, autorizando o govet·no a eonc~ler 
licença pot· um annn cor1! os rcspncti\.·os orde
nados, para tratar de sua saude. ao.:; desamb'1r
gaJores: Joio Coelho Ba~tos. B~llarmino Pe
rr:gl·ino d:t Gama c Mello, João de Carvalho 
Fern:1ndes Yieira; e a os j!]izes de direito c 
Fernando Alvr>s de Carvalho: Francisco da 
Cunha Castello Branco.- Inteirada . 

lhor. pois ·que estou na tribuna, concluir j:i a Do ?1linisterjo do Imperio. de 2i de;:t·• mez. 
minha r eclamação para que seja inscripto no em re:-;po;;ta ao da me;;ma da ta, communica.ndo 
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que Sua. Magestad~ o Imperador se digna rece
ber, no paço da cidade, a uma hora da tarde, a 
deputação da Camara que t~m de felicitar o 
mesmo Augusto Senhor no dia 2~) do corrente 
mez. anniv~rsario natalició de Sua Altez:-t. a 
Princeza lr.a erial.- In te irada. 

Idem, do mesmo Minister-io, de 2.? deste mez, 
em resposta ao de 22 do corrente~ participan
do te1· enviado ao da. fazenda a re nisi ão feita. 
aque e mtmsteno, re attva aos profes~ores ju
bilados da Escola Polytechnica e outras.- A 
quem fez a requisição. 

Do Ministerio da Guerra, de 2.::> <leste mez~ 
remettendo o requerimento, devidamente in
formado, em que os sen·entes da companhia 
de aprendizes artífices e do almoxarifado do 
Arsenal de Guerra da provincia de Pernambuco 
pedem certos favorcs.-A' commissão de orça
m·-:nto. 

São lidas as seguinto:; 

Declantçtjcs rl c voto: 

Requeiro que se declare na acta que si se
tivesse presente na sessão de hontem votaria 
contra o art. :)" seus aran-ra hos e emenda 
otfe1·ectdas ao projecto ::;obre o elemento ser
vil.- S. R.- Dias Carneiro. 

Declaramo~ que votámos contra o § 19 do 
a.rt. :3o do projecto n. 1 A,- 1885, relativo :i 
extincção gradual do elemento servil. 

Sala das sessões, 27 de Julho de 1885.- Za
'lila.-Vianna Va,;. 

O Sr .• José ::i\J:arianno não teve a 
f. ~ 

:?.cta em discussãr), c por isso pe1·guntn. ao Sr. 
presidente si consta, quando S. Ex. a.nnunciou 
:L ordem do dia de ho ·e ao referir-sç ao art. 

' t.o proJccto sobre o e emc:nto serviL ter o 
orador 1)edido a palavra, embora S. Ez. jul
gas~e não ser occasião opportuna para i ns
cr·evl':ll-o. 

Não tem tido a felicid:1de de tomar parte no 
debnte na discussão dos dive1·.sos artigos do pro
jecto serviL e quer que se saiba que não o tem 
feito por falta de vontade deliberada, mas por
riue nãe lhe deixam fallar, com os encerra
mentos precipitados que se tem dado. . 

O Stt. BEZERRA CAYALCANTI:- Isto será 
sobre a redacção da a c ta~ 

O SR. PRESIDENTE:-Ob,et·vei que esta em 
discussão :1 redacção da acta. 

E' lic!o o seguinte 

Rerzue,·inwnto 

Requeiro que, por intermedio dos ministerios 
da Fazeud:~ e Imperio, se peçam inft·rmações 
ao governo sobre a escriptllr.1ção do Hospital 
de CarirhJe de S. Francisco, província de 
Santa Cüharina, · s ~1bvencionado pelos cofres 
pnblicos. qual o teor dos contractos feitos com 
os me,licos Figueiredo, Jorge Kukemuller, 
Pachr.co e AbJom Baptista, e si qu()m esta 
substituindo a este nltimo possue titulas legaes 
para preencher o cargo, fjUando aliás na lo-

calidad~ ~xiste medico formad.:> em ·uma das 
faculdades deste Imperio. 

Sala das sessões, em 2S d~ .Julho de 188~.
Rodí·igo Sil'Va. 

O Sr~ . .JosÉ MARIAN.XO não ouviu a leitur·a 

PRESIDENTE :-Já foi lido duas vezes. 

o. Sn.. Pr.ESIDEXTE: - Ler1-se já duas vezes, 
reptto. 

O SR. Jo~É MARIANxo: -Mas não foi ouvido. 
Provoca a qualquer dos Srs. deputados que lhe 
diga o assumpto desse requerimento. 

O Sa. PRESIDENTE: - Posso mandar o .re
quorimcnto para o nobre deputado lei-o. · 

~ . 
Não quero !labos em saccos. (Depois rle 1·ecebe-,· 
o 1·equedmento ). Agora vai. fazer d•~ secre
tario. 

O Sa. PRESIDENTE:.- V. Ex. não póde ler 
o requerimento á Cama.ra; só póde lei-o para si. 

não o ouviu; os nobres deputa.dos querem que 
eu leia. 

0 SR. PRESIDENTE: - 0 nobre deputado não 
tem a palavra. 

O SR. JosÉ MARIANXO não pó :e ler '1 
O SR. PRESIDENTE:- Leia p3.ra si. 

O Sr. JosÉ 1\LutiAXNO não sabe ler para si. 

O Sn .. PRESIDENTE: -E' reciso U"! uar-
emo:; m~1.1s gravidade em nos~os trabalhos. 

O Sn..Jos.J:! 1hn.u.Nxo:-E' precii'o que a me;;a 
"aiba e~0rcer as sua;; func ões. e~te ·a á !l.ltura 
o papel de que é incumbida. Isso ahi não é só 

posição, não é só figur.1r de crachá ao peito ; é 
coosa mais alta. 

O Sn.. PRESIDEXTE :- Ordem ! 

O Su. Jos:E MAmA.xz.>o:- Estou na ordem. 

O Sn.. PREsiDENTE:- Peço ti V. Ex . q uc 
obedeça ao regimento . V. E~. não é sccret~rio, 
não póde ler ess9 requerimento. 

O Stt .• Toi:J~ :i\lARIAXNO v:~i sn.tisfazer <t S. Ex., 
não quer sahir da ot·dem, nias S. Ex. ba de 
YCN=e na contingencia dP. mandn.r o requeri
mento a todos os deput:1dos que niio o ouviram 
lei-o. 

Contesta !1. palavra do Sr. presidente neste 
ponto: a Cam:tra não ouviu. Pede ao Sr·. de-

·1 • • , aça 
favor de di:ter qnal o assumpto do requeri
mento. 

O SR. Pl:EsrnExn::- O nobr·e deputado está 
fóra d:~ ordem ; não tem a palana. 

O Sa . .Jo3J~ Ivhni.\xxo diz ter pcd!do a pa 
ln.vra . 

O Sn.. PRE~IDExTE:- Eu convido o nobre de
putado a sentar-se e a ler o requerimento. 

O Sr:.. JosÉ MARIANNO diz que isto serà c:on
forme o seu gosto. S. Ex. quer determmar 
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as posições de cada. deputado ? J;;to é antes de 
pedag·ogo do que de presidente da Camara. .•• 
S. Ex. á~ ve:r.~s está um pouco nervoso. (Ri:>o.) 

O Sa. PRESIDE:->TE:- A Camara tem presen-
ia:lo a titud · u t h i ~-

. está p!"es~nciando o procedimento de 

da s ·e na do outro dia : pare~~>-lhe que elia 
pr•"ju.lit·a antes a força moral do presidente da 
Cama1·a do que a do deputado que é obrigado a 
manter um:1 a.ttitud'J energica diante de S. Ex. 

O SR PRESIDEXTE:-Eu peço ao nobre •lepu
b.do q u•l ouça o artigo do regimento. 

o s:~. .Jos:E MARH.X:\0 sabe o regimento 
melho1· do que· S. E:c que está todos os dias 
errando. 

(0 Sr. P,·esirlente p1·ocede â leitura do 
art., .213 do ,·e!Jiíl! ento) 

" 

sentado até ao dia 1° de Março do corrente a:1no 
pelo engenheiro ern ch~fe directol" do prolon
gamento da Estrada de ferro da. Bahia. ao S. 
Francisco. bem como dos docu111~ntos que o 
acompanharam. · 

Sala das Se~sões, 28 de Julho de 18:S5.
.. .-lrau}o Gões .f unior. · 

~- 'aí·a 
ncgJcio u;·gente) :- Sr. presidente, pedi a 
palavra para requerer á.: V. E:s::. q11e consulte 
a Camara si me concede 15 a 20 minutos de 
urgencia para, na primeira. sessão, tratar- de 
questão rebth·a á minha pessoa, e ao discurso 
pronunciado pdo nobre rl!presentante do 15') 
districto de minha província. 

Consult:a.da !l. Camara, conc2de a ú.rgencia 
pedi à :t pelo Sr. Antonio Carlos. 

O SB. JosÉ :.hRL\.:s-xo:- Peço :::. nala.vra !lela 
" • l.: '" oraem, pa.r.• negoclo urgente. 

o R. PRE' 

li manda1· retii':U' r.inguem d·aqui?! 

O Sn • . Tos:E ?\hRL\::"XO p~de a palavra 

noure deputado a palavra pela orJ,!m. Tem a 
pela palavra. para. negocio urgentl} .. 

O Sn.. PRE5IDE:'>"TE : - Não po5so dar a pa
avra pela ordem ao no!)re de~Hitado, porque 
não h;.~. nada em discus-são. 

O SR. Jos:E MARIAxxo pede a palaYra 
para uma explicação pessoal. 

O SR. PnESrDEXTE : - Só poderei dar a pa
lavra i V. I<::s:. p:1ra este fim, em tempo compe
t~nte, que nilo é agora. 

mento de\·e dal-a agorJ, em todo o tempo. 

O SR:· PRESID~:->TE : - ~· preciso ap9:ar o 

O Sn.. Jos:E :\L\.llLL'\0 pede a palavra pela 
orJem. 

O Su . PRESIDENTE : -~ão póde dar a palavra 
pela. orJ•;m :1.0 nobre deputado. 

O empregado da casa il"'i receber o reque
rimento. 

O Sn. AFFox~o CELSO Ju:;:.;ron:- Perdão ; 
cu t fl. mbem não ouvi a leitura : quero lel-o para 
ver si devo pedir a palavra. (Ri~o). 

O SR .. los:E MAniANNO diz que està ahi a 
prova do que ninguem tinha ouvido semell1ante 
leitut·a.. Provoca a qualquer deputado, a não 
ser o autor do requerimento, a dizer sobre que 
este versa. 

RESIDE~"TE::- eu-_se uas vezes. 

E' apoiado e posto em discussão, a qual fica . 
adiada por h a ver pedido a pala,•ra o Sr .. l\Iafra. 

E' lido, apoiad•), e a discussão adiada, por ter 
pedido a palavra o Sr. B ~zl)rra de Menezes, o 
seguinte 

Requerimento 

Requeiro que se peça ao ministerio da agri
cultura, .;ommercio e obras publicas, copia do 
relatorio que, nos termos do art. iOi do decreto 
de 9 de Novembro de 1880,o devia. ter sido apre-

. ' 
gocio Ui'[/-Jílic) quer substitair fi. interpella\ii:O 
que teve a honra de apresetltar hont~m ã 
C:truara.. Parece-lhe, portanto, urgente q11e o 
Sr. president·~. marque dia e hora, conforn1c 
o orador solicito;), e não (~hamar par,1. res
ponder á ínterpellação um ministro: quando 
desej:t. que sejá outt·o. 

Pede licença :i Camara para dar os mo
tivos ... 

:SR. RESIDENTE:- 'u e que nao posso 
dar a licença :i V. Ex. 

O SR. JosJ:\ .1l.A.nrAX:'>"O pede á S. Ex. que 
e conce a res m1nu os pal'a JU:S 1 1car os 

motivos que tem para que a interpellação seja 
dirigida ao Sr. ministro do lmperio . 

O SR. PRESIDENTE:- Sujeitarei :i yotação o 
requerimento do nobre deputado~ para fallar 
depois dos :3/'1 de hor:t.. 

O SR. M.-...c-DowELL:- Depois da urgencia. 
hontem concedida. 

O SR. PRE~IDENTE:- Sim, senhor. 

Posto a _votos o requerimento é approvaio. 

O Sr. Co"" lho de Ãhn.eida. Yeni 
submetter á consideração da Cama.r:t. a repre
s entação, qun lhe dirigem re;;peitaveis com
merciantes desta capital, cunsignatarios dos 

qual reclamam contra a imposiçà•) da ta:s:a de 
fOO réis por litro sobre os \'inho~ fa.bricado . .,; 
no p~iz, proposta ou suggeri-la pelo I\Iini~terio 
da Fazenda. no rela torio apresentado na sessão 
conente. 

Abstém-se o OJ:a.dor de tt·atar agora do as
sumpto, que faz objecto da representa.~~ão, por 
só lhe parecer opport11no fazel-o na discussão 
do orçamento da receita geral. Entretanto, ob
f'ervari que, si os vinhos artifi.ciaes são, em sua 
maior parte, -venenos lentos que -vão d~s
trui ndo a saude <los conswnido;·es e causando 
graves molestias, conforme o asseverou em . 
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seu relatorio o Sr. conselheiro Lafayette e o f vantando-se contra essa decisão algumas re~ 
confirmou o seu successor, o dever do governo ela mações, por parte da imprensa, o mesmo 
era pedir ao parlamento providencias rcpres- Ministel"io suLmetteu o assumpto à consulta 
sh·:ts, prohibitivas de uma industria tão no- das secções do Imperio e da Fazenda do Conse
cira á saude publica, si porventura lhe falle- lho de Estado. Conformando-se, vela immedia-
cessem ara isso os m i1 ,~ o-· - ··..,. • :-- ., _ --, 

l\1as, observa o orador, longe disso a preoccu- luminoso pa.recer.,das mencionadas secções, das 
pação cl•) Sr. ex-ministro da fazenda era ag- quaes iôra relator o illustre Visconde do R~o 
.gra.v:lr a. indu:>,tria .

0
nacion<ll, a. cuj.> augmento ~ra.nco. de honrosa e saudosiseima. mem ri 

~ - ri uia o es a que na ren a e (apoiados), o governo reformou aquella ante-
importação para consumo dos ~:inhos estra.n- rior decisão, expedindo o seguinte aviso, que 
geiros, que aliàs são falsificados em larg•1 es- o orado.- p~de à. Caxna.ra. permissão para ler : 
cala. na Europa, como o denuncio a o meneio- « N. :35.- Agricultura, Comxnercio e Obras 
nado relatol'io e con'-ta. de repeti(las reclamações Publicas .-Em 26 de Janeiro de 1877. 
da Junta Centr.1l de Hygiene Publica.. (.:'l.poic1- « A multa de que trata o art. 35 do regula-
dos.) mento n. 4835 de 1 de Dezembro <le 18i1 d0ve 

- A c A. d SH" applicala por uma só vez, s~m 3ttenção ao o Sn. · L\'ABO .nn:-:fu.: - 1n a agora. d d filh 1-
acabn. de verificar-se isto. numero e o~·crM·os ou e os 1vres .. e mu

lher escrav:l. 

~ign:ltarios adduzem em sua representação con
sid~rações mui s~nsa.tas e proced,:ntes, que o 
orador abstem-se de. raproduzit·, e explanam 

. com a maior cla.rez.:~. e luci.!ez o assumpto, c1ue 
lhe parece digno do exame e estudo da illus
trada cornmissão do orç,mcoto .. Vai let· are
presentação, e d~>sde já requer ao St·. prcsi·:en
tt: ~e sit·va t!n ri al-a ãquella comrnissão, depois 
de publicada no Diario 0/ficial. 

. ., e 
foi. encarNgado, o orador prevn.lece-sG do di
reito, que lhe faculta o regimento, para. sub-. ~- ,.- . 
rimentõ, qne tem por fim provocar a attenção 
do Sr. ministro da fazenda sobre um abuso, 
que se està prati~ando no municipfo de Cam
pos. contra os proprietarios de escravos em
lHeg-ados no scrvi<;.o d~\ lavoura, l)Or parte da. 
est;rção fiscal dao1uelle munici pio. _ 

· C(•mo é sabido, o regulamento n. 48:3o de 1° 
de D!.'z0muro de 1871, expedido p:1ra :1. matri
cula. especial dos escravos e dos filhos lines de 
mulheres escrava~, sujeitou :i mui.t:l. de iO$ a 
50.;: a S pessoas, que nãu communic_assen: :i es
tação <.:ompetente a mudança de res1denc1n. para 
fót·n. do municipio. transferencia de dominio ~u 
o fa.lleciruento de escravos ou de menores lt
vres na~c1dos de 1nulher C'scrava, conforme 
prc•creve o ml's no regulamento e cujo p1·azo 
foi nosteriormente · • · . 
G mêzcs. Por occasião da execn~ão d"ssa dii>
posição regulamentV:r, su~citaram:so duvid_as 
em mui ta.s collector1as do lm2eno, consis
tentes em saber-se si a multa. de que trata 
o art. 35 do referido reguln.mento rlevia 
ser applicnda tantas veze:>:, qunntas forem os 
escravos de um mesmo senho1·, omittidos na de
chmção de mudança de residenc~a, dominio ou 
fallecirnento . Levadas Ules duv1das no conhe
cimento do governo imperial, o mini~tcrio do. 
agricultur~ a principio decidiu que a m.nlta 
det·ia ser repetida ; mas, obser\'<1. o or:1dor, 1e-

secçao.- u·ec or1a a . gn
cultura.-Ministerio do;; Negocias da. Agricul
tura .. Commercio e Ubra::; Publica:;.- Rio de 

.... ::> )--

« lllm. e Exm. Sr.-Com aviso de 22 de Se
Lembro de i8i5, remetteu-me V. E:s: .• por tratar-

. ··a do mia h terio a 
meu cargo, o officio do collector das rendas 
geraes do municiplo de Rezen~le, província. do 
Rio de .Janeiro, de 24 de Agosto do mesmo anno, 
pelo qual consultou n.quelle funct.:i onario si a 
multa de que trah o art. 35 do regulamento 
n. 4835 de 1 de Dezembro de 1871 deve ser ap
plicada ta.ntas vezês quantos forõm os escravos 
de um mesmo senllOr, omittidos na declar:tçào 
t1e muda.nça de residencia, domínio ou falle

imento. 
« Tendo-se suscitl.<dc a mesma duúda em 

outras collectorias, foran1 enviadas ás Secções 
de Fazenda·~ do Imperio do Con;:elho de Estado, 
o u::. eza a. rmcez:t mper1a "egen e, em 
nome do Imperador, conformando-se, pol' sua. 
immediata. resolução de 18 do corrente, com o 
pa.recer das mencionaàas secções, exarado em 
consulta de 7 de Agosto d) anno proximo findo, 
houve por bem decidir que, em todos os c~sos 
previstos naq uelle ::u·tigo, a. multa. deve ser 
applicada por uma só vez, sem attenção ao nu
mero de escrai'O> ou de filhos livres Je mulher 
escrava. àcerca dos quae!": versar a omiss:1o. 

(< O que te:tbo a honra de communicar a 
V. Ex ... ~ a.ra os fins convenientes, rogando-lhe 
que' se ~igne de expedir as con~eniente~ or~ens, 
não só par;t a umfot·me a~·_phcaçã? ~o cllal.lo 
art. :35, como pa.ra. r1ue s~r.:~. rest1tuido o que 
indevidamente houverem pago os propriet:Jr~os 
ou pOS.!'\ 'dores de e!>eravos, a nem a refer1da 
mu ta a·:1. euo app 1ca a, segun o o numero 
d~~ individuo,· = 1. ittidos na. decla.rnçilo. 

(( Detts guard~ ~ V. E1:.- Tho1w:r.::. !o~J 
Coelho de .:llmettla.-A S. Ex. o Sr .. M1mstro 
e · Secretario de Estado dos Negocios 1la F;l.-
zenda .. )) . 

Firmada n.ssim a intelligencia do art. :35 do 
reguhunento de '1871, proced~>u-sc. á sua G.xe
cução de conformidade com o menciOnado AVLso. 
Mas h:1 cerca de um :mno, diz· o orador, no 
mun\cipio de Caf!lpo:; e11tende~ a ~ollectoria 
geral dever ttpphcar aos propr1etar10s de se 
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cravosempregados no ser\·iço da lavoura, resi
dentes fóra da circumscripçã.o territorial sujeita 
á ta.:s:a, a multa. de 40 a 100.::;000. estabelecida 
pelo artigo 9' do regulamento ll ue baixou com 
o dec:·eto n. 7336 de 15 de Novembro de 1879, 

or cnt~nder ·:a uella estação fiscal ue esta 
d1spos1ção d.erogava o artigo 35 do regula
mento Je 1871. Ora, o artigo 9° desse regula-
mento dispõe o seguinte: · 

« s onos os escravos ou seus eglt1mos 
representantes deverão communicar e provar 
perante as est•tções fiscaes competentes ~lS ma
numissões. obitos, mu.lanças de re,;idencia para 
fóra. do município e tt·ansferencia de domínio 
dos escr:.~.vos, dentro de seis mezes subsec1uen· 
tes á oceurrencia desses f:l.cto:;, sob pena, si o 
não fizerem. de s~ lhes applicar a multa de 
40 a 100:)000 por cada um. » 

B s a ' t nd · " · a r· 
tencia dos l\Iinistedos da Fazen:l::t. e da. Agri
cultur.-~., firmada desde 1811 em relação á mate
ria de que se trata; basta. attender i simples 
e1 ur~1. o regu :1men o e ;:;, , e-:;::pe 1 o por 

aquelle ministerio para a ·m:.~.tricula dos es· 
craYos e a;Tecada~:i"O da :·e.';p~c~iva taxa, 

de escravos empregados na lavoura e não sujei
tos á. taxa,aquella multado regulámento de 1879, 
o que no conceito do orador é uma verda.deira 
extorsão feita àquelles proprietarios (Apoiados 
e apai'tes). Consta ao orador que alguns dest;s 
se tem submettido a tal exigencia, pagando a 
multa, que em taes casos considera illeg:ü e 
arbitraria. 1hs, a muitos amigos seus, que o 
consultaram. aconselhou o orador que não pa
gas-;em semelhante multa ..•• 

O Srt. A:\DRADE FrGüEnu.: -Eu aconselharia 
a mesm~~ cousa. 

O SH. CoELHO DE AL)IElDA já observou que 
só ha um anno se está fa~endo t:1l a.pplica ... 
ção do art Ç)c. do d~cre~o de 1879 aos lavradores 

' . ' 
orador não teve conhecimento de que em outros 
pontos do Imperio e e::~pecialmente de sua pro
víncia se tenha praticado semelhante extorção. 

A despeito dos sentimentos injustos e pouco 
genero~os. que então dominavam nas ·regiões 
officiaes em l'elaç.[o a classe dos lavradores, 
D.ão pode ainda assim acreditar o orador que o 
Thesouro houvesse declarado, por uma ordem 
ou circular, ás 'collectorias geraes derogada a 
disposição do artigo 35 do regulamento de 1871, 
fi1·mada. pelo aviso, que ha 1)ouco leu á Ca
mara. 

Inclina~se antes a presumir que hl1 da partt~ 
da estação fiscal de Campos um deploravel equi
voco, danio erronea intelligencia á semelhan
te m·dem. ou circular. 

Em todo o caso, o orador cumpre o deverde 
chamar a atten .ão do honrado Sr. ministro da 
fazenda pâra o assumpto, confiando que S. Ex. 
fará não só restabelecer ~ execução do art. :35 
do r<;::;u.hmento de 1~79, ma~ ~ambem provi-

tias. que porventura hou-verem ·sido cobradas 
in !evida. e illega.lmente,a titulo de multas,por
que essa. restituição é dever de honra da ndmi
n·istl·ação, como entendeu o governo' em 1877. 

Para es;;e fim ' 'eiu o ot·ador à tl'ibuna ofrere
ccr· o requerimento que pas~ll a ler. 

E' lido, apoiado e approvado o seguinte 

Requei"imento 

Requeiro se peça ao governo, pelo nlini-;te
rio da Fazenda, o s~:Jguinte: 

que declarou ao colleetor das rendas g eraes d 
municipio de Campos acha.t"-se derogado e 
art. :~5 d<> regulamento no 48:35 de 1 d~ De;r,em-

ro e · i po o ttrt .. _o do ecreto n. 75 do 
13 de Novembro de 1879; 

2.0 Qual a'iroportancia das multas cobrada.:,; 
pelo referido collector, de confor·midadc com 
o art. 9 • do citado regulamento dr~ 18i9, dos 
pr·oprietarios de escravos, empregado:'> na. la
voura e não sujeitos a bx:~.; 

3. 0 A reh~ão nominal dos proprietarios que 
pagaram ta.es multas . 

Sala das sr•ssües, 28 de J ul11o de 1885.-

R ep1·esentaçao dirigida ao cOíJ.JO legislativ'J 
pelo.~ consignatarios de:> ta pl·aça, dos zn·o
dttctos da ag,·ict~ltttra da can11.a. de á~
sucar. 

Augustos e Dignissimo:; Senhores Represen
tantes da Nação.-Coufiados na vossa sabedoria 
e rectidão, o::; ab:lixo assignados, co11~igna.tarios 
dos productos d:l. agricultnra da. canna de as
sucar, e,como b .es,conjunctamente interessados 
neste ramo do trabalho nacional. vem re5peito
samente i nvocar par·a elle a attenção do Poder 
Legi:0;lativo, pt·evinindo-o de mal combinadas 
propostas e arriscados c!l.lculos, que parecem 
acolhidos inadvertidamente p~la repartição da 
fazenda, como c~nsta do relatorio apresentado 
. . 

Pn:rece que dominados pm· tb.eorias au;;;trl
ctas,ou seduzidos por perspecti,•as enganadora!->, 
os proselytos da livre e absoluta. concurrencia, 
se esquecem das co_ndicções peculiares do 
Braz i!, expondo a sua nascente industria a uma 
derrota inevitavel.Não se póde e~::curecer o de~
envolvimento que começa. a ter a industria da · 
fabricação dos vinhos no Brazil. mostrando ele
mentos de vitalidade e progresso, do que é a 
melhor·- prova a grita. dos importadores dos 
vinhos estrangeiros . . Desviando a questão da 
face por que deve ser vista pelo legislador bra· 
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zileiro, a propaganda e ~eus a.gont"s, apre
sentatu-Ila pelo laclo fiscal, aguçando os ins
tinctoi> tributario-<, como se lh··s pezas,;e a re
ducção na rec:•ita. · publica, qne prom...ttl3m 
au~Ulenta.r, si for elirm n::.da du. concun·cnci:J. a 
industria. nacional! ! Muito diver;;a é a liçã<) da 
expenenCia. a uma vez, re uz1 't a 1mpos1çao 
d ,s direitos do importação dos vinho;:, a arre
cadação fi:ou t~o l_onge da espectati:;J, que Ql~ 

• . . ~ t • . -

0,; calculo;; apres~ntado;; ! ,elo Ministerio da 
Fazenda, no recente rel:ttorio. não servem pa.r·a 
provar que a concurrencia dos vin:1os fabri
cados no P'liz: tenha reduziào a importação dos 
fabricados nn e~tet·ior. Primeiramente cumpre 
notar-::;e que os rinhos jmpot·tados, na proporção 
que se tem degen()r•ado, encarecem de preço. 

- c!rcumstancia mais que sufli:.~iente para expli~ 
car ~ l?'~nor dernanJ~, p~ovoc<Lndo ainda _a 

. tem crescido em proporçã.oc g"~omctrica no~ ul
timas anno.;;. B9.:';ta attcnder-se que nesta cór·t.e 
se consomem diariamente de 90 a 100.00~ 
garra. as n. cet·veJo.. 

Os promotores de.;;ta guerra perfidaeont1·:,~. os 
vinh: ·s fabricaJ.os no pa.iz, sob o pr·etexto de 

• .,~ .r • 

teres;;ados no maio!' mercado dos vinho;; artiíi· 
ciaés fabricados na Eu;·opa, com in!!redienl es 
su;;;peitos, senão nocivos á ~aude pubii-a, como 
é constante d,. denu•1ci:ls e demonstraçüe<:: ::lli 
feitas por profissiomt."S. A insistencia desta 
guerra cont.ra a indust!'ia nacioual tem cheg-tLdO 
ao seque:;tro dos prodnctos remett1 !os tle uma 
pt·ovincia para outra, e á P'~rseguição dos in
dustr·iaes. As m .i<; rigoros··~ pesquit.as e ave-

• - .... • 4 .. . ~ . . 
saltado que o de pr•~judicar o productor n:l
cional, apezar dr~ muitas . Tezes .provado >:et· dP. 
todo inofftlnsivo o r1 •d•1c to á saude e vida do<:: 
consum idor·es~ e a pezar da~ licenç·as e a.u tori
za~ão competente da. autoridalc l)Ublica. para 
o fabrico e v••nda ! 

Tanto zelo e escrupulo a respr!ito ào prodticto 
nae.ion:tl, quando o !'imilar europr>.u tern livrn 
transit() e promptn. sahicla nos portos e alfan
dega~ do lmllerio, inspit•:t d ·sconfbnçn., tanto 
maior, quanb crr·t·1 é t!Ue o;; vinhos jmportarlos, 
nem nos portos de sun. pt·ocedeneia, nem nos 
da importação. são sujeito~ a c:'(:tme ou·averi
guação scientifi~a de qualidade ! 

Nem ta.••to reparo merece o vinho, porque em 
ve~da le ó urn proJuctv de lu:'(O, ou quan 10 
muito de nece,...sidade artificiaL e l'le conveniP.n
cia vitnl muito 1irobte uatica, qu:mdo carr ·ga
mentos de gener·os alimentícios de prrmow1. 

p 

tribuem peh populat:<io, nocivos ú saude e a 
vidn., sem recbmação ou protesto ! 

Os vinhos artificiaes procedentes do estran
geiro contam no Bra.zil eom pr·ote~ção c·1paz de 
fazer conclemnal' e excluir os d" prodncçii. • na
cional. ató que s~ Cl'bb~!eçam corn irresistiv~l 
monopolh. A' l3nmbra f111 nece~siJarle de fnzet· 
creseer a t·oc~ita ~ubli~n. os pt•otectore:,; dos 
li•J•lidos impor·t:,dos e interP.ss~dos ne:-;t0 com
mercio. stygrllatizanrlo, soh a app:1.reucia da. 
ÍmJ!arcialid,:;\Je, a falsificação dos vinhos. as"ím 
no exterior como no interior, propocm uma 

v. m.- 24 

taxa de ·100 rs. por litro sobre os vinhos fabri
cado:-> no paiz, e qur~ se mantenha o imposto 
como ~e cobra., nos de procedencia estran
geira! 

Taes são os termos da questão suscitada no 
recente relatorio elo Ministerio da Fazenda. As 
In ormações em que as:>eutam estes couce1tos, 
não só são inexactas, como inspiradas pela 
propaganda interessada dos ~abricantes da Eu-

:? •. • 

O Ministet·io da. Fazenda, tomado de sorpreza, 
em uma questão complexa, ac~itou o alvitre 
menns justo e mais :suspeito. Considerad'' a 
qu•·stão en1 relação á ,·eceit' do E,tado, a taxa 
de 100 rs. r.m litro de vinhos nacionaes, suffo
caria esta industr·ia, com irr·eparavel prejuizo 
elos agricultores da canna d0 assucar. porq_ue 
lheR faltai·.ia, assim,um irnpot·taot~ consumidor, 
ag~t·anndo ?-i~·.: a despeza p~blica. p~h inde-

.engenhos cr~ntracs. 
Consi:lerarJa em rchção á saude publica, 

~0.ria injustificavel qne o Estado, reconhecidos 
nOCIVOS OS VÜl OS a rlCü. OS, aSSlffi no 1nter101'. 
como no extet·ior, calcasse sobre aquelles o 
?1·avoso intpn:5to de JO_O rs r•m _li_tro, impo;:;to 

r • < 

triuut:1r a saude ou tornar mais cara n. 
morte. 

A sub~titui~~ão da uva pot· outros ingredientes 
ua fat.~ricação dos vinhos importados, é de uni
versal notoricd<:lde e con· titue uma industria. 
que, zombande da..:; denundas e pesquizas, 
afi'rtmtou o publico, e se esta e1eccu em pro
porções collo;::,:ac;::, auferindo lucros invejaveis. 
!~ns1na-se n~ E .. rop:t a fal.Jricar vinhos_n rtifi-

. ' 
cuja composição nã_o entra. a uva. c?mo en$inam 
quaesquer outras mdustrl:!s. A s1rnulação ap

areceu em tolos os roductos cu'os t•e .os não 
são compativeis com os recursos dos consuml
dol·e;;, ou cuja materi.a prima é in~uffidente :i 
necessidade. Simula-se a sediL,o fumo,. o .. café, 
o vinho. tttdo ,mfiw, até o proprio ouro ; o fim 
é tornar pr>la barateza. o prod11cto accessivel aos 
consumidores menos favorecidos d:1. fortuna e 
talv:'z rnais :wido:;; do gozo. 

No que pertonre nos vinhoc:, cumpre lembrar 
uma espr~cialidade : - E• que mais f:: cil é, sem 
du\·ida., ac'tar vinhos <ln uva frLbric:1dns no 
B1·azil. pr .. cedentes de S. Paulo. S. Pedro e 
!\li nas f1erans. do gu•· importados da Em·opa. 

Os elCH1entos do que "e se1·vem os fabr·icantes 
de vinhos n:v·ionnes, ;;:1o COI •becidos e inoffi·m
sivos. como têm dewonstra.do :1s mais rigorosas 
:.n:~lyscs; não assim os pr·oc0dentes do ex-

Entre as duas inunstriac; não ha escolha para 
o governo brazileiro; porque proteger a in
dust· ia. estranha e mata.t· a nacional ~ 

Esta concorre no já re•!uzido mer·cado do 
a,:sucar. t~.meàçado de ruína. total pela baixa 
cônsL!eravel do!!! preços; a:tuella consome \lro
dodos estr~nhos. 

A idc~a d~ cre:w na. Alfantl•·ga um l:~.boratorio 
c h i mico para :~.ptwu· a. qualidade dos sup postos 
vinhos impo!·ta:Jos, seria 11m novo c efficaz e:s:
P '~dientc para cobrir a.s simubçõeH c justifica:.
o almejado encarecimento do producto. 
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PiiLMElRA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

U:.1GEXCU. CO!:\CEDID.\. AO S~t. CA~TÁO. 

A chimica. n~o põ lf', em bôa. f~, di~tinguir o 
Yinho f·~ÍLO de uva ou de eleu1entos sewclh:LDtt!S, 
extrahidos de outros fru,·tos. 

E,tabele,·ido o im;1osto d·l 100 réi;; ~>m litro O Sr. Cantã .. :- Sr. presi<:iente, o 
nos vinhos de fabt·icação n :c:onal, como pr:J- rucll _fim, Sfllicitando a tlr·g~~n~ia que a Cnmam 
põem os a::rent·~s da pr~•pag,:nda. estrangeir:!, o , gr:JClvsawent•.! dtg.oou-se couceder-me e eu 
re~uh>Ldo iufallivclmente será. · .. I ag1·a:le~o. e subu.eLteF á &Ua efJDSideraçáo um 

~cresc~>r o lucro dos fabricantes Gstranbos; re,luet·lm·~r·Lo, que tem ;:or a.s:mmpto um facto 
«Perderem os na,ionaes LS grandes capitaes d · sutnma gravidade, occorrido e•u minha pro-

~ · •incin.. 

mantos ; 
.,Baixarem os preços rlo assucal' e da. aguar·

dente; 
«Carre~ar in·iefinid . menta o Thesouro Pu

blico com o f 1\•o:· •·tf~cttv" aos enge:.hos cen
tr-ae;;;. s•~m q ul3 por i"to a11gtnente a al'l'ecada<;-ào 
dos imposto"' sobt·e os vinhos.» 

Os aba :s:o af'sign:~.dos a·~red:ta.nt <Jue. con
;;ultadns 0' re·t·~s iut.r.ress ·s •o Brazil, melhor 

·g-i-lativo a :~ggrav:t,ão dos iw:·o~tos S•.b:·e 
vinhr:s. licores. cervej:Js e toJos . •S coutpostus 
de aSSUCÚ. prece lentes do exterior, COlaO .re-
cnrso e:.ptluro e usal.u po1· to os os povos, o 
animação ás suas iudust1·ias ::in ;a ,uhab E
t::d~s. · lu tat• COUl ~ :oncul'r• ·n:~ia de ri\•aes, i'a-

I • 
Os :• ba.1 xo a::;stgna.dos têm fé tjtlO .n?.o in-

vocam in•1t:ltn••nte a S;i.becioria n pakiuti-;teo 
dos ana-u~tos re!Jresentant s da n ção. 

E. R. M.-1-tio de Janeit·o. t7 de.lulllod<• 
18~5.-Gracie Ferrei•·n. & Corrip •. Reis Braad,io 
& Comp., Narcizo .i\Ie~qr.lita & C-•:np., _:1·.-elh1.r 
& Comp .• ~\l!ne ; du Rod1·igues & l :raga, t\lar
tim Ribeiro, B1·:ga & Co up .. ~.lanoel Carioso 
da Silva. Ca1·closo da Silva Filho & Comp.. J. 

.... ' .. , .J , 

Antc~ s. porém. que o faça., V. Ex. pet·mittirã, 
que, p~·e~a.lec ndo-we d • en,ejo, visto s·er est!l. 
a _prtweu·a vez q•t" tenho a hunr:1 de o~~cupar a. 
tnuuna, eu ct.w prJ. um· grato e iwperioso de
Yer. 

O d p!oma. que me d:i direito a <>~ta c<~deira 
e me foi c uafc::rr.io em vü·tude da eleição.em ,;e: 
gundo ser tillÍO. de 26 do , :roximo P" ~sado 
wez. e p lo qu d foi ··onfil"1.uado o I.JUf:l Di•-! havia 
si :O conferi-1o em vi I'Lude ~ta. el iç:io do 1c. do 
. t!t:em 1:0 du _1'1.nuo fbdu. não irn por· ta. sôwonte, 

::,r pre:>1den te, em "u bida ,o nr:l. ~ •:LI' ;l ruim; t .. ~:n 
' . r. - . uma ~1;.rm.1c~Ç:!u n.n.I . elevada c ~ob1·~. 1-•elo 

contr.t o ven ·i-lo. 
E:x:. não pôde falbr 

Sâ. Guim:1rã••s & Cowp., Fe:.oandtl~ Tava.1·· ·S & hypoL1oticaml:lnre; 
Cornp., Faria. Cunh:1, ~\.lb:.mo de C~>stt·o & re;tu. 

RamO!> Soares & C-. m • Silverio da 

om seu pedeito di-

Silva Gallo, Ribeiro Nu ues & · ~·!rnp .• R.awos "- c L b :-.1 r_ mal'<l estão suJ'eiLus á CL·nsura <.!e cada um 
~..~ omp.. nmgrt e1·, .L\' or•·ira "-..; G:-dlo,C:wdjdo de nós • 
.Toi!é de Souza. B rnar.ino Ba..:tos ~\- Corc·p., 
01 veira Rod1·igues & Comp .• C:·rmat;t Cunha 
B~st•)S & Comp .• Adolpho Sch111idt & ltHJãn. 
F :·andsco Pin10 & Cornp . • Furquin .J,!pp--·l't & 
Com p., Azevedo. Pimeuta & Com p • Guim~l·;-i e::; 
& Perer:t, Duarte M. de .AlldJ·:~dc. Torr-es. 
Piilar & C •lllP • H Lima & Corup .. Co1·neii11 
& Comp . , Mir:•nda Jordàu & Co:..up e Juãu Soare.; 
Lopes. 

O ~R . PnE~: nE!'\iE n'omeia o Sr. l\Jo:·rira rle 
B:orros rara a vaga. nu~ na. con.mi~sãodtl or~a.
mento. deixou o ~r. Bez· ·J·ra de .:\leu r>:t. s . 

O Sr... FRANÇA CAtW.\LHO requer urg-enei:t 
\ l O~· 11111 '! Ulil'to de lwi'[L, para n:• .sH,..stlo de 

_o SR. P;:Es DEXTE :- O r~gimento não per
mllte falL.r conLI'll o V·t·ncrdo. mas não vejo 
liue o nobre deput:Ldo e:,;LeJ·a falbndo contra~ o . 
\'euddo. '-"lpuitU! os). ·· 

O SR. CA~TÃO : - Si m~ ·fosse pnrmittido 
a'l :. lys r e ápr· ciara. rnauei1•; , por.lue a UtÜJha 
el· ·Íç:'tÓ e '" 1· esci'Utin :u foi JUlgada. uà.o só 
p b CI:Wlll s,..ã., de inlJ u•·ritu, cowo pela Utaio
ri:~ d st.< ~1.ugust Curuu.r;~., eu ruot>tra.ril:l a in ju:s
Liç: ~ de que fui vil!tima, P. bt:1u ~;~ssilll qu,~ a.' r·~
:O:oluçào ,;a C::uu:1t'a i111p01'tútl um,~ otl'·: nsa ao 
C•Jr~u deito1·al yuú ,,,e J"t~elegeu. Mas eu sei, 
lJUC o r .- g UJent•• 111,. veda fa. e:-o. e por isso 

• • • o • . . ~ . . :. . . '· . •. 
~ ..: U I ) 

nicil•Ío da Estrella . dos hourl:ldo-: deputados qu··, nest·~ recinto c 
O Sn. Jo:-::Ê l\IAUIAN);O reclama que o::.•dstem n:t commiss~o, vut<mtUl COJlt: a o mt:m ,1] plow~, 

no reei n to 58 Srs. d'' l •U ta . o~. Dc: n nncia o facto C· ;tlsideraudo-o. não como :l expi·e:-;são tia Ye r
para mostrar .• 1ue ,, req uerim .. nto que se deu ~;or dade e vo~-~adc ·.lo eleilor~du, nw~ coru.o pr:o
approva :o fot \'otado sem uuruero. dclucto da flu.ude c de um fa-vor da .JUnta. aplll a-

ora. 
os~. Pt< E.~ : DE~TE :~?. r(>q~leri.mP~to_ ji foi I Ja tive o~cas~ã(~ de _dizer. qnandodemon~tr?i 

~pp~O\ado, \ • Ex. ae,Ia t er JCCLlm,cdv C111 1 a scru razau e :n.JthtH,(:L do p:tr~cer da. uJ:.Iurra. 
eru.,)O • _ 1 da t•oudni :oão. ·~ iigora r•-,Jilo: nuHca euLrei e 

O.SR. J~·~É 'MARlAN:::-;0 n_iz CjU~ rr>c~]:UUOU. llUIIC';;t ent1• r~Í !J(~I':l CSta 'ca:;::~ pnr llJ"ÍO de fa-
f, ap;.roYado o req uer~menlo elo Sr. França I vui·cs, c IulâtiJ m:•nos. 1'01" UII!Ío de fra.üd .·s; 

Carvalno . sewpro entrei, e serupre entrarei de cabeça 
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elevada, e P"la porta larg-a. e franc:t- do dir~>ito 
e i1~ ve~dad:~. porque por mais honros s que 
sej11m estas cadPira..:, :JCim: della" colloc:J a 
r.oio_ha honra e d gnid;:;d~ p:·s-,:o;,.l. 

()s nobres de :Utados c~Ue VO':Harn COntra mim 
ho:je_hfi~ de ter re•·o:1hec:do ··m su:-~. .--on,.ci•·ncia 

:·-_,·aro pa:-a comnll;;o .•• 

O ~R. CoF:I.HO DB RJ::zE:-:DE : - A in_justir·a 
e~tà r8vrla Ja com o resultado •O 2" escr-u-

Vou pa.,..sa!" ao a.ssumjJto do meu r:!qu~rimento, 
mas9 :o.ntr;s, niio posso d~ixar !e tambem 
manif••sta.r o 1w-u ~in ~e:·o reconhecimento ã. 
ildiStr«ria e t1:orali7.ada inlllr•nsa de minha 
proviucia·. pelo apo'r. :ão r•!ó:p : nt.~ln ,,o comô dP.s
interessa-lo c ue deu :.i. minha. •·:~ou .·~ 
e~pecialmr>nt·~ ao Dirn·ir, d ·• Gr-Ilo Pa;· :. ao Din.. 
ri11 -F]P. Bdtim. áO D a;·io de Noticias e á Con
stit,.iç 7r) 

direi oru · ,.l:e r~>fere so li um factn g'l',.\'lSsimo, 
o q :tl. si ern o:rt-;,s .-ircnru >ta ncia. devi-1. rue
r~ci~r a. att~açào do z•tveruo " energ:cas pro
vir! nc'a.; rir~ Sll:\ r• :rt". p ra qnr• niio fit~ s-;e 
ÍrH:Jilne. hoj·• ma ·s lo •jll'' Olln~a a~~irn neve 
:•c~n tee T, v sl'l •1ue ~·ó i~ de aJg :rua maneira 
aif ·cta.,. a. cr·i~e .or tf'H~ P."t><mns pal>sand••. 
c•un o fim le srtbstituil' o tr balho escr~vo p lo 
:rabal h o li \·re. ' 

que s~ trata. é de 
O ~R. CAXTÃo:- l':n vo ·' concluir. d0s·;r:.:an iz:1.1· o que ha.. 
i'>h_s. Sr. prP.si :ente. rliz 'a eu, os no'•re"' 1 O ~rt. CA~Tlo:- Plll":~ realizar ess ., d~-ir:!•.:-d1> u tados h à 

cia. •jlle J'iJram iliHdidOS 03. SUa I:Jo::. f~ e CrPÕtt
}itlnJe peJos emlJn<tr:os ~~ i.!"a:noi •S 111~ então 
foram p:1::;tos E' !H exeeuçiio pa.ra. •·ste fim. 

. p:· o meu :.~IJut .,, or tanto tinha con-
vic•;ão rl :~ qn" a s•ta cont•·staç?io nl'io era proc~
<ÍPn t:~. que não pr·rtPn:iia vi r pl :it~ ·1· o S" U 

sup ·n10to dir"itt) per11nt • n c(Jl!truiss:1o, e l'Õ vein 
d·~!Jois ·f'Ie o P~"·'~ id c nt~ do ~: r in->te 6 de J· nho 
o ma.rJdrln chnm~rr •·úr te e~ram111a. ::~"sim cotuo 
a o~t · r, ·s cont.e!:"tantes, p1·<:cnranl!) p ·r e:::t:1 
fõru:a v·~r :>"' consrJg- ia constituir u :nn maiot•ia 
anifidal, com <.:j'll'\. pudesse. por mais tezu~;o 
arrA-st.a,.. a vich ing-loria qu ·· h\':1Yil- o tYJi,is-

tt:nci«. . 
'- pl"ltUCll"OS ta~ •.13. SU>I. CX S-

~1'- pr·"'sident~.? dev"~ qu:: t ···nh0 a cnmprir • 

. pro;.;perid<~.dc. (:1poiodo:>.) 
E.-t~ f:t ··to, St·. pr-·~iJr:ntc, nad:1. menns e do 

q li e o ass,~s-.inato de um e talvez de dous es
tr:m,zeiro;:;, e o ~~c:p~nc ·mento grave em outros.· 
qne ~"tn un• dia d~ festa, diverLiam-i:e trancluil
lam·"nt~ (Hn <>U::t ca~a. 

() s :~. l\L\C- DoWEJ.L : - v. Ex. M licença? 
Eu pe:j pr r:v!àencills ao Sr. ministro da 

jn-r.iç:t. r> este d 'Clarou-mq em p·'_r'I_cnlar que 
• .s .<t v , <'-1111 1 c.• e; au 

delegn•lo e ;tne ·:e prot>edir •. ao-: in.(ntrito". 

O S3. C.•.xTÃ•.> : - \"on tra t111' disto . 

. me eom o cnroo el.- itora l 'J;,· ·1· .. , rlis t:·ir.to d~ rea lil.,.u-se na !l1•';:nm · occasi~t", e o outro e 
ru iuhn. fJI"ovincia p h trJ:Lrtcir-a nobre IJ(•r 'i';e : os -1v~Jí one J:l ;;e tenha re.Ji ~ado h,,j,~: 
\Jl"vCBii ll, e '1esta. trib·:na Tl' ~•rler-lhc~ nm so- tN:·qu:tnt.o ~t \'ic:t m·.J ficou mort~~Jment.e esp:;h
l Pr•·De e p!tbJico t~>s tOUlllOhO de rninl:a. !Jl'O- l":lfL' e :·oi r·on.ínzid:t :~espadeirad :•S para O hos
ftmd 1 g- ·ati.Ho, po1· 1110 ~1.\·er mai · um , v~7. pital de ·n.riJade. onde talvezj~ não exi~ta. 
d :.o:tin~!lifl• Cl'lll a hon :·a. de aqui ~ep :·esent:H a o :'I~ . V.nr..\n.mv.s:- O mioi:- !;;·o j :i man-
minh~ provin,•ia. ,: 011 in~ta•ti"at• o urwc•so, e jà :emittiu o func-

0 :::.n • .!oAQünr ?\.,m.ir.n : -Este rn in.;:> tr. rin 

1 

ei ·n~riL' : l!' 'e u.a:s podia fner '? 
sernp~r~ ~·JÍ peioi· P····a _o P.-tt·ô d" lJUe o outro: 0 SP. _ CA::->Tl0:-Eu sei _ qn~ o _meu illu_~tre 

. est~ um:~ut~ u-liPl o C~te r l!. coll~·:: ~. :-,; ;.tre~e!l ~a nto do (,o :ltstr<rto du. llJ!nha 
O SR.. LF.: T\o DA rt.;;-;ru :-0 mini ..,Lerio não 

1 1·r·•)r i:~ · i ·• j <i. tmuxo ··sr. · bn.ent.,·el o~~cur·ren-
- · · c··r·., !tO ("tJ! r!Jeciw ·•rtto tia C;tmr•rJ.. l.U:l S f•~l-o , n~m tclll cnuJp•·tencta para I·so. ,. -

l'] :: norli:t dei ~:·t· d·3 fuz··l-o.. in.~(JUlpletatue nte, ( · .:t UL(trvs aprt~·~e:: .) l 
p_·wqno :-~ o.oiiei · lhn foi tr :,n~_:nitl1d~ p01· k e-O Sr:.. P:: J~Sw:<:xT~': - PP•;o :.•o' nohr:·s 

bi.~s qne r•fio iutet't"Omilatn o or·ndot•. 
do•,)lt • ll 1 t l c1r g"!"õl :uma. n e -• uii. • con lCCia Ctl as as -
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tah·ez par~ as kal.,nlas gregas." coroei a.~on.;.:l4° batalhã~ ~o - qu~> s~ prova r.i1lda por uma 
tece com qtt1;si ttJdos os requeriwento"', por , cart<~ do commanàar.te desse batalhão, dirigida 
ha.,•er pedido a p·1l:ivra o uobrcd, ~ p:Jt.,.do pe~o , ! :ire,Jac\'.."io do m,n:io ele N oticia.s. _ ·· 
2° districtó d,J Amazonas. a:iiamen to t::sie. tfU6 I .. o' .;:::It ' LEIT-:'o o\. Cu "H' ·• - F • bl" d '2 - · · · • d ·- · .\. . ::-; ·"" . 01 pu 1ca a. • me l'arece n!io ter outro 1nr.ulio scnao o e pro- _ . . 
crastinar ou mesmo evitar que esta a.ugusta O SR: CA::o>T.\.0: -For. Tenho n.qm a.. carta, 
Camara touha conhecimento úa verJade )01."- tr~~nscn ta no Dia1·io do Grcí·J Par~i , 
que não d~scubro, Sr. pre,id~ntt) , q ur~ motivo IZ o C:!mmaudante, que o ~ubJelr>~::do. S. itma 
ha para haver opposição a um requerimento ho~a da mu.drugad3:, mandou reqt.:4sita.r ao oi
que pedia ao governo informações ::obre um ficta! de · estado .ma1or do seu batalhão uma e~-

., . "' m e que es e 
O SR. M.\c-DowELI.:-E· verdade, ahi tem mandou 5 pl'aça-.: c um cabo, as quaes reunidas 

tod;t a razão. aüs urbanos · constituiram uma força. de: 20 
praç:1s, segundo r,~fedt<am os jornaes. 

O Sa. CA~TÃo:-Por esta segunda razão, é Com e~ta força o subdelegado invadiu a ca.::a 
que eu aind;~ venho tratar do fa··to e exput· as crn que estavam cs homens, e n:io obstante 
circumsta.ncia.,. q ~: e se deram o que tor·nam estar lJUasi termin!~do o conflieto, como :-.ffirma 
ainda mais aggra~-ante o delicto. . a ref rida. carta, quando l:i chegaram as pra·:as 

A impr•·n~a da província.. de tonos os mati- dt~ linh;~, mandou que estas furçass·>m a ,,orta e 
zes. deu noticia delle, e r stigruatison-o, h n- 1 prel'lde '~em todos os que se achassem dentro ; 

a. c !; rl suu· ·~ .. ~!!'a o ~ p aças;. porem, 6\"a\·aw recommen ação o 
policia~ a quem ta.rubeni to la a. popul~ção con- olfit:ia.l de estad' p~~ra procederem cow toda. a 
siderou como m :.;ndante do horrível attc:t:"ttdo. prude ncia. e crite!'io. 

punto de ver-:>e obrigado o ~ub.lel· 'g.:~.Io ~ it' 
p:~ rnoi ta.r no qu:•rtel de poli c i:). com r· ~C ·J io d~ 
que fo"se '·ictima da ind!a-na 1ão do ;OVU. -

O Sn.. A~TO?\IO BEZERla :-E' exa.cto. 

O Sn.. CANTÃC' :-Como ('u disse. Sr. presi
dem·~, e~ses r>Stl'angeiros est:w:1.m-se di ve:·ti n
do em sua casa IP noi~ .. de s.-João ; a pau·ulha 
bateu-lhes á porta. c intiP.JOG.-cs a que se ca
lassem. 

Diz a pa1·te da policia que elles maltrataram 
a patrulha e que o sub~!eleg~•drJ sab·~ndo disto 
tambem ot· s<Ja. \T·'Z: foi nes.::;oa.lmonte intim~H-
lhes que :?e calass~m, send'J para not:-t.r- q u c o 
subdelegado mora~se q 1:asi j uuto da c;tS:t Ollde 
elles se estavam diV"ertiudo. 

O Sa. Cauz :-~ão podia. do:-mir com o b::J.
rulho. 

gu•' zes. ellas re · tl;;ara.~JJ-se e sómente presta-
nun-s·~ a ficar alli d0 sentinella. · 

E n cão, pelas guardas ut·banos o subdelegado 
mando u arrom!,at• · a porta da casa. os homens 
fugi1'<'l.!ll e foram hoUlisia.r-se em uma co .~heira 
proxima. 

.Ahi a for·ç1 de urbanos continuou a perse
guil-os, e u:~1hi a pouco, Sr. pr~sidente, qual 
fot o t•spectac~llo quu se · apt·esGntou? Um ho-
r .,_ · •· -· ~ ... • , 'll 
expir·ou d\l.iü :'1. pouc~, e"' outro tamuem grave
m ate ferido, ~cndo levado a pannos de refe, 
não obst~wte u seu estado, ara o hoi; ital de 
c::tl't u e •• ·• 

o SR • .MAc-DO\\rELT,:-E' exacto. 
O Sn.. C.-~..~TÃO :-Est::~. é a razão que muita O Sn. CA~TÃo.-•.• e ainda out1·o, filho do 

gente di-q•1e elle julgou-~e incommod · ~do que hayia si .. !o:_lssassinado, tambem muito mal
com o :divertiriieuto ern que esta\'HU os pobres lratado. 
homens, c então roa ndou-llles inLim 1r q a ·.> se Isto t.ia v a-se pelas 2 h (1ras da ma.drug:ida.. Os 
cala-;sem.-Elles não o fizeram. e diz o ::mbde- ju;·nae.; de mais irnpor·tan <;ia. H cit•cttlavão, 
legado, que o de;rcspeitaram · com p:.tl:wras como ~c::Jam o Dia,·iu do G·,-au-Parú, o Diario 
oflensi\as. tl · Bdt!m. o Diati•, d,• ... VI)!icias n .-t Consti-

Cvnccdo que :t~sirn fo;;se. rn:ts nrro ,j p -·lo I ltt :çil(l r•:!fer3m'todos o faci.O uniforruomente. 
moJo por qu·~ o s•dJ:!l)le.~:ulo ê a ··cus:.do de Todos ell ·s llil.Cill que testemunhas superio
Jl:-1.\'et· pr·oc,~didn. q•1e a antoridad'l Jcve rJ,·s:l:::·- rc:'l a to1l:t a cxcepç:To tleclar~ltll que ouv-it·am 
grawu·-sc d 1 oil'tmsa que t· .... cebe no CX'l!"Cicio de ao suLdc!e;;ado .!il." l'-íitttta e.~stc clt.nrt!lw .. 
suas fun:çõcs: era llOss:L" !eis ha os m•·ios p· : r:~ :\üo loio p:u·a não cauça1· a casa ; ma~ peço 
isso, c (\1! ., não aconseiham o a:;sa,sio:.ltO nem pc rm!s~:io JICII'a insorir no m'~ ll disc:;urilO a ·:pre
o esp3ncarncnto bru '~ l. ci~\çà.o · uu foi foita elo io1·nalismo da minh:1. 

mo fill r qu·~ seJa. corno c~'es 1nt tVH UfiS pro\·:ncu1.. propri,, or;;ão serni-oliicinl, .A 
não se re~uh•~ss·lu a calar-se e:~ ~uspcnder o 1 

l"'J 'O t; :',;cio nno poclcndo de tod.o nega..- o facto. 
seu dh•ertiwenL'l, o su •>.lcl gado man.lou, co:uo procu:·ou nttenunl-o diz<?ndv q n•~ a>: victimns 
diz u mesma pa:·te da. pulióa, pe.lir po~ um sen c~ta\"aru r·rn utnn ot·gin em um'l tawrnn, e tillC 
cunh,tdo força de linha. no quartel do 4° b•lt:t- , não quizei'iun ob 'O•·cor a patrulha. Accres
lhãode artilha.l·ia., .que · fi(;a proximo .lo lugar) ce n~t mesrn.o qu.e por·m :ti~ úe u:n~ . . "et._ rem 
onde se deu o con!lwto ; e ta.m 1ent recommeu- pedllo provJdoncJas ao chete de pohc1n. sobre 
dou-ih~ que quanta. p;,~.trulha eueontrassc para. e •tcs ajunta:l.entos em t:Lveruas. Mas o facto 
lá por sua ord'~Ill mand;~sse. . foi dado a uLHa hora pa.r~L as dua~ da madrug•!d:~ 

Dahi n. pouco acha_va-s3 db com uma fo1·ça. e. não é possivel quo tavel'Ua alguma estivesse 
segundo dizem os j01·n·· ·~s, de 20 praç::~.s, sendo abert~. a es~a hor:L. Daqui porém se Yê que a 
6 de linha, mandadas pelo oificial de est~do do l exposição feita pela Pl·ovi;1cia, diverge da de 
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todos os outros jcrna.es. Tarubem não~ <>xacta .1 · o Sn. CANTÃO :-Parece-_me que o segun
a pa.~te d-• policia. que foi publica-da no orgão do corpo de delict;j foi , indepen_i,~nt~~ ~ au-: 
cfficial, o Liberal, na q ;;al se di::se que éss1~s , top!:ia · · -
homeo~s f ;·sistiram á força por rueio de gur- . Quizeram cuba r as praças 1le linha; e, para 
rilfas e pedras, e que se deu um. grave con- chefpr-se ao liescobriwento da" v·~rdade, foi que 
flicto ••nrre a f,,,·ça publica e elle ~ . Mas a cir- Oi' :·ritos do se o- nd -
cums anc1n e nao apparecer um gu!l.rda ur- maram os sabres ~o~ confrontaram · com os fe~ 
bano, ou um unico individuo pertencente ã rimeutos. 
força publica, ferido ou co:n a. menor co~ltt~são, o~'comn:iàridante do batalhão como ··a. m-en-

• ctone1, d1z cp1e as praç:1S de linha limitár-am-se 
não fizeram m~is que fugir e homisiar-se na a fa:M~r sentinella á porta da ··asa onde S"! ha
cocheira de Manoel d'3 Souza, o qual e"'tava viam hon-ü-.dado os perseg:.idos, e que d~:, hi ha 
dando ração a seus animaes ; n. quando ouvtu pouco voltanm os llrbanos, unicos qua tinham 
aq uelle barulho. j nlo v•-·r o que era, foi victima entrado, trazendo Pallas ferido, e o !f ual, l.Júr 
dos sabres dos m·banos.- - ordem do subd••l,.gado, foi por ellas pl'eso, e 

As p;,s;:oa-<, que referem que o ~ubdel~g::do puuco d•.:! pois entregue aos guardas urb<t.nt•s. 
d_a.va ordr~m de watar e!';sa. canalha, dizem tam-
bem q11 e viram cs urbanos estar afiando os s:•- Creio te:· dito o ba~tante para que esta au
bres na calçada.e que dizi:.m: -Fique ce!"to,Sr. gusta cama1·a :.s.1Jrecie a gravidad·~- d0 facto de 

bd I d U·· me estou occu an su e e.-...d.!iO queamc . . ; 

ainda por algun.:; dias. Apezar da redamação :-nor·wal em 'lne ~e teru achado a. ndnha 
feita por tor!a. :t impr·ensa e ,1a indig-naçãoo ,1ue província . Desde yue in~ugurou-se ~·~ta situa-

_------lrei:'l!tl~HH~ · .ão, a. winha. prgvin<Ú!L tem :':ido theatr·o de gera tuent~ s-e mam , d d 
ê;t.CI.O.s inauditos e de att~nt::t os de to a a so t·te. uns seis dias depois P. que {oi exonPrada, sem -

se d1•ctar~r si a pP-di lo ou ~~ bem do serviço Não se tem 1·esp•:itado nem a uossa santa reli-
publio.~o. Ora, já vê a Camaraque de duas uma.: gião. (Apoiados.) 
ou o subdelegado não tPm culpabilidade <~lgu· As proprias autoridndes são as qu"l provo
ma~ e ent..io não devia ser demi tt1do; ou s a ca:n e:-se~ conflictos. e são as autoras de taes 
tem, e o p roprio orgão semi-officia l d'~clurou attentados ~ e loug-e.de terem a mere~~ida puni
que lhe constava que a autol'ida.ue proce~eu çào, nl'm ao lllenos recebem uma advertencia. 
sem tino e de modo incom'oniente, eur.:io a ic:'- das autor·idade-: ·· sup,rior·· s, as quaes olb3m 
ruissão n:1.o devia set· ue~tes termos, mas sim a. com a. ruais fria in,li.ffer · nc;:~'!-- para us reclama-
IJ@tll do serviç • publi . . - - · · .. · · · 
fac;:.o carga a ningu;•m. nem mPswo ao subde- principio de autoridade est:i 
legado; o que estou =-=-éc·extiúndu o facto como foi prr>stigiado e rciJai~ado. . 
a re,~iado e ia im :·ensa ·.o recebid el 
puloção . . O meu re,iuer-irnento tem por fim pe
dir có ia dos inqueritus a qu·~~ se pr·ocedeu a 
este r.~s ;.:oito, par:~. quo se fique conheé,~ndo a 
verdade. 

Consta que as testemunhas, qu·~ têm deposto 
no inquerito, tem f••i to grande c:trga ao sable
legalo ·~ q 11e só foi depois do d •poimenro · • e~sa..: 
testemunhas que o ch ·fR de poticia ":.;;e r esolveu 
a propor a e~~~ner:;ç;1o delle. 

T :!m-se !>ro··ur:l.clo attcuuar o f:tcto. sentlo 
por is.;.:o preci~o procerler-se a scgun·!o corpo de 
clelicto. porque no p:·imeiro, . m::t ndatlo f:lZPl' 

1tcla policia. ('OD~ t:\ que a morte de i\l:lnoel d(\ 
Souza não tinh:l. sido em consequencia doa fe
rimentos. 

A part: ~on tra1·in.: o advogado da famili a. da. 

delicto, e e -te •!nt:lo ft~i fe ito com t1•das as m~
n;.l cio~i·lades, ex.igindo até os peri to-; qn r} llws 
fo~som a:prc;;ent.<tdo~; s:t b~cs das pt:~ça-:; do corpo 
de ar·tilha r·ia de linha.' e sabres das dos urbano~. 
para poderem al'lsim 1o:elhor apreciat· as 'ferid:ts; 
e da con frontn.ção q ··e fizer·a.m d~ oxte:rsãn e 
fó1·ma da fer id t com os s · bres das pl'!:l\(aS de 
linha o do" urbanos, reêonhecet·arn que os fe
rimentos tinham sido pratic:;1.dos cotu sabres de 
m•banos e a morte resultante ielles. 

O Sa. MAc-DowELL:-Foi na auttlpsiil. ca•Ja.;. 
verica de M~noel de Souza 1 · 

. 
me tenho referido. u.m subJel,_~gado commetteu_ 
UTll ':t ttent:.-do CODll'a 3. proprie tade de um cida_;
dão, na p::~.roebta d·~ luhu.mgapy. denunciado 
pelo Dia io ele Bclent, Uill. _d9S __ m,ais conce·~u~
dos jornaes du pt·ovincia, e " che•e de pullCl:l. 
conservou a respeito delle a sua habitu,,l in
dill'el'ença. 

.Juizes de direito· t<~m-::-e visto p·!rs-"guidos e 
de:;;; I ~.: ut~idOs a ponto de serew obrig·ados a dei
xat· :~-; suas coma.r1·as. 

o Sn. LEITÃO DA cu~av.: - Mais· de um 
facto se t o:?m da.•lo neste sentido. 

O Sn.. C.\NTÃO: - Na villa de .Ma~agão, a 
autorhlade poj,·ial, á f rente de capangus, ar
rombou a casa da camara. para tirar· o cofre. 

O Sn. LElTÃo DA CUNHA : - Jã denunciei 
aqui o facto e pedi providenci<lS: 

o Sr.. c,\NTÃ.o:- o nobr·e deputado pdo 5° 
di.;tricto .a min ha província te m peJido provi
dencias, porém t·d l as não tê(u s do d:;das, ou p~lo 
lw3nos não t rm sido cumpridas .. 

·o Stt. Cr:uz : - Especblment·J a. policia prc~ 
ci!':a de s :.!r palie· aJa. 

O Sn. ,. CANTÃo:- Não peço favores políti
co!' ; o govei'Do ; p~'i,iO ~.penas que moralise 
us autul'idades da winha província: 
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O SR. !lhc-:DOWELL: - P~ça. :~o gov rne • Li e:;;t:lo suspen.-:a:; "'\lgarn:ls cam"'\r~s muni- -
. qne de ,,, tt..'l. o che e de po l c ia. q 11 e rião pôde c i pa s <~· ·ns:•rvalor;t s, ha uiu itos ir.te1.es. seiu 

aLi contin•tar e não es~i na._altur~a dá ca.r.;o. ' f11e ten;)a·w sino r 'LJJí::tddos :.o~ r~spectivos 
Ó Sn. : CAXTÃ~•·: - -O ,:•h ·fe d··' poli·~,in é bom .i •• ;Zef; pruee~Sii ore~_ as porl~:tJ•ia:{ tp~ a-; su :pen

mo<:-•~. canra pel'f ibauente. nu1 , , Ul -::dão é :' m:•· ,ter;.w e mandara•u a·es !JOU :tbilis:tl·a.~. Já. sub re 
. · .• · . • · issu recllluoa o_ nubre Je jutudo 1eh) 5" J' ·. 

de pol c ia. d·> u um. 
como. a. do l?~r,·t • .. 

provi nc.:ia tão iw portant . tr cro · • · 

~ ~ 

O SR. Lr: :T;\o DA. I~UXHA : ...;.. O Sr. Visconde 
de Pat·a"a:tn:i já o I.J ;di fi ·o:t etn porta:-i<L .. ~oUJo 
magi~trado l'a~·cial : <'!.-t:i_pub!ica. Ja. 

O $n. CAxTÃO : - P ço ao g-ovcr::o qu"·· r~
comrw· nde a•• s••u no•·o dl~l~g-a .·o ynr: p·t·oen:·e 
ress••:.t..:; Uone:~o;; ~"' prob~' paa'(l. uccu . at•:"rn r •s 
carg .,-: qne n:'io confie. soba·etu lo s caq;os d 
polic1a. qu·-· euV•n.Je1n com a se~uran~a. .(~ 
virl:L e ele J:'o~wiedadr>, a i~.;dividuus rue lre-
ClS'' ID .Je B"r po lCiad.,s. 

O SR. LEITÃ'l DA lt;xHA : - C:mno acontece 
em Gu · n :i. c: llll o d el.-.. ra .o de ·o icia .. 

O 'n. CANTÃO : - Não ó 11elos meif'ls qnP 
nté hnje teu1 eíJo ••mprcuaclo·~ ·qllt'l tHn pl•rtldo 
se tó:le to1·n·jr 'i.~<wosr• e forr.P.. ("1t•Oi,dl)s 1 

Ad·11iram-se de .1ue o pat•ti.:o c:ouservador:, 
goz~ f}P. tanta intlu~n~ia no Parà. f11:a se·s ;e
.P•nados e faça tl'ium ·ha.r· listas · s ·•natO!'iae:-: 

.. com pe~so·tl tndo seu ~ tmH .como n:'io h.' rl e st:>r 
as~o;i.m . si o partido liber 1 sP. tem iuteir, ·ment" 
despr •-.:lid do na. opin\i'i •pnblica po1· >::: :-~<: vio
len ~ia.s, de-·uwndos ~~ ab•1sn~ d•! rullol'iJ··de ~ 

O Sn. LEITÃO n.-.. Cuxu.\. : - Abusos imlll· 
di_to~. 

. . 
é a. ve1· 1n, .e, c; umr~. pr<l\'a off:rece' a winba 
provinci:1.. 

-··· o s~~. _LEITÃO DA CmmA : - Apoiado, já re-
chlll~l OI' auai::; de. uum vez. · 

O ~R. CANTÃo:-••. elltl'et::tnto o president'3 
a nada. : · tCt'ud~u. e coutinu:w al.!uc!Iüs ca.waras 
su •, ·~ll •a" se1n podere,u .1 u:;trfh.:ar-~e. 

r:· esta uma violencià ~1ue o àiguo Sr. pre
..,i.Jent · 110 ··ou:;elho n;tn púd · cous-~ntia· que 
·outiuue, t:.nto m i:o lfUanto o ac~u do pr si
.J,~nte lt••e d~t·~ru.iuo . t a :su~ppn;;à.u Li moti
t.ivl:ldt) pot· utUa vi:1ginça IJulniea •·m ~ati~
(~.\~ào ao eandtJato libeJ·:tl malLgrado. 

Ã ~\ . .-\ .• -. lJ •l:J. o. 
Sr. p1"•3S:.1cnte, c:·eio '-Jile P''ucos ruinntos me 

Lita.::i: ~lpt'(J\'elt;•l-os-:~i pa.!·a occu:•u.r-m·~ .d) _ou-
• 1 . H ·p ·o . H w •· L n-

I:JOrl:...ncia e gr· •Vi.1ade pa1·a. •uinl1a prvvincia. 
O m ' li nobre coll ga. t•epres~nt .. sute do Gn 

' J •. ' • • • :\-

ct" r~l •ÜVatUenté'a uma. iei provinc1al rio Ama
z,>n s. A commissi • da pr·aça de B ·lóm. ::-'emp:·e 
,-olicitl-L en1 advog-a·r·os iuteress ·s d(!l! sens corn
lltÍtt .. ntes. e:n <1 de Jalho. lia·tqiu ao g .• veJ·no 
orna repr···s"n; ac;j.o nlO$tr~:tn.lo o~- inc •• n \·eni:•n
tBs yue · e-sa lei r·nsn.taa·i::nn p~ra a pt·ovinci:t 
e p ··dindo vroviJent:ias, .na fó:-ma du. no:.-:;a le
gi:-lação. 

Per,;:u·1do-me f!lle •. t~nJo si~o aprB~ent:1.Jo o 

r-m~j ect :: 1-"tra. q ne e lia, melhor orient.;td.L !JO!' 

e •,;a ;- r~ pr~;::scntaç<l' '• dê· um l'a.rec•Jr Ju,to, ~omo 
·~S!JCI"•). . ' 

~i o prnj~cto en tntr em discussãl), si nã.o 
doruiÚ· 'n,( pas~a cvm,,-.i~-ão , ' •,orno= muitos ou
tros que té:n si.!o :apr'e!Pnl:do .. , e:1 e0;;; mous 
cull •zas d r •. (rvput,.*r:ãn haverno~ coostaot.~n11~nr.~ 
d.; r·r•~lalll:• r p,:,ra. , a1e Ld I c .'(~ja su~eiro o ~ur. te, 
pot''{"C 1 r,la.a-<:t~ de n1na q'tO,;t1to ÍtOJ.)I)l'Lauf:c 
para o C:l.ll~ttrlercio tie ll•;s-;:t pro,·iucia .• • 

O ?:.rtido lib~r:,J nl]i. en1 YP7. ~~~ procura1· 
home:!'! npi.os. mr.d~r::tdo-. e ll'IOI'lg' r·:~.dos pnr:'l 
a:ltor·i l~tl '~, sà escol h"! v rcbr!,)i r·ns ; nstru 
m_ent.n~. p>va. doi .. ntarem c p r,;··:.:·nirem se_rtg 

a.fl,·ersn.•· lo:;:., s •CI'; fica ·a·lO r•a·i·1 :i p:) ix -,o l•:it'ti 
dada. e ror i!oó o tem cahi lo ettt (k<;crediu-,: 
:tn ;"l::ssn yrte " pan:d.• \~C· nS~I·,·~do :· _ tf.\m COII

qtli•t.a ·lf'), ••1r S' t:~ a.\•tos ·h tulll' lida l•'l o -ie 
~UIICir :i or·-re .u f! à j ·:.;; t!!;';~. cada \' !·!?. wni ,.:, lf n :-;I~ . 1\J.\1.:;-D : •\\'!~f::.:- P.'lr:l awb:ls a.; pro
apoi ,-, d1 o;oi ·: i:i.o•· ,. e~ . i111a. ,; ,IJ!í'.! .( . lp · · :·n,fn~ .) ~-ind :::~ ··ó.,d ~.: f·~ ll :·e•urJ::I osi:tt(!I'O •··e-:o <ie aw·b:1s. 

Acbantin-se hoj~ :i fr~111P. dn ;!O~ernr, Utu 0 ~r.. C.\:->T:\o:- ••• s\ vier. di~o,á di~C•t•s:io • 
. esta Ii-·ta que 'tant:ts pr.was h:t rlu.rlo de s~u c·s· t.e1 de In••· li" r ·•s Íul!r•n\''\llÍentes '·!'''~ •íc~--a lei 
· pirito do .)J5t ça. rl·~ "'eu lHH••r ::l nrrlern e de Su!-1. ~"''•IJ l;uu I!Sjll')t~ :J.t lme!'t{~ pa ra. tt~ pr~'.Vlllc ' a d·J 

p :obttbie ~ ·oliti<'a. f-tço um a.ppt~llo a (~~ot.es ,. 

setlS nc1 re., i'l-'lltltn nt"S. r•n.r·a •rae se .r~n : · :r. ·:.r d . , 111 ~ 0 ,L·•tordn proj ~··to. m:t.i.• lllostrado t; 
tom)it' em consider.,ç!io o esl;ldo d • aninb.t pro- cnwp tfl!!lr• :o yu e r u,o !'ar~ p1·ofi~~Í1J •alwent·"· 
vinci~. l H~i. rl_<., rn · strHr. cou• :·ls prec "'C)~ _dwJo:, tt : J~al o 

Lá eQtá n ~1vn jWe~ident~. •. .; p_r"J.nzu (1ue d"S<> · ler res1Jlta.. na•J so pl\ti\ o 
o s~~. L::::rr:\o Et~ CU:->H.\ :~- ~ mu:to di~- c:tJilJIIJCI'C:O ril<. prO\'Íll(:ia. do Pará, com. p~tra. 

tine to. su ; s rend~s. 

O SR CA:--TÃü :-Não tenho :1. honra de co- Uma lcü neF.sas co:tdiçõ~R não pode manter•?S 
nbt:~cPl·~ p ~ .. sn_:llme~~t~: "' s consta-~e que é 

1 
e~o vigor. em :ace <tU q,~e d~~põe.o . . \cto A~-11~ 

cav lhetro toutto 1 tt neto, uaoçil ··rttr~r oao e 1 cwrml ; Jl(·~,l rl •• Lnto a oJr~ns.t ao" mt ~, ~'~-e~ d \, 
probo: per.;o o hnnr 1 lo ~r . 1we -tcl,.n· r> . do ·?li t.r.?. ::rovrn~ta. ~> um ti. s ~~ll•ttr_o n•oLr~·o ·.de 
cons"'lho qu1J r ·Bt.:.hel ca "regiLUen d l ,,u~ti~a, ! tn~rm~trt.alr,Jo!lk!ltlad '• de. ~llnH. le1 .pruVlnCl"-1, 
do uir..:ita e 1.l!l. 1~ga.1dado. I ~pvuULJos pela Acl\1 .l. .. ailclun~t!. 
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Se.o::sãó em 28 de .Tüiho de 1885 .19L--. ... ... -· . -· '''' .. ' ' . ' ·· ,:.· ·-··' ,,, 

O Sr:.~ MAc-DowEu;:- E essa l·~i fere a li-' O Sn.- .t\tq.·n:-:so C.EL ·o .JuNi01 :-Perrião! Mas 
herdade d·~ CO!ulllerció. ha o ;;rtigo -a 1~espe to cl:. - explicação pes"oal; 

O Sn.. CANÍ':Io:- Ao terminar. faço nm pe- qu~ devr~ =-e r c neeJida sempr·eque ucu deJutado 
dido :-JO n·obi'e 111·esidente do con-;f:llno. p:ua. qui', quiz<>1· explicar urua exp,·e-são.ou traze1· nego
si até ene·~I·rarem-:-:c :;s ca nara.:: n:'io se tra.t~r !!!O novo ::o d~.- at ·. 

si i!.· p1:ovidencia autori;r.>lda pelo A;to AdrJicio
nal, qual e su~p'-'nier provisoriament(~ a le:. 

~ 

do. commt• r cio. 

O Sr:.. CANTÃo :- Ao nob•·e mi nisLro da 
gner!'a q e se acha pre 'ente aprov i to o e us(~.i" 
para. ÍAli·~it~.r erw:r•,anlo não t ·n' 'o ·o p:':JZ ·r de 
•' ncon trar-me cow S. Ex. na di,;cu •s:i:o rias 
forçn.s de te!'r:i 011 do orçarneuto dn g-uert·a ~ • · 
dn:::rl•! já t·ogo n S. Ex. sr~ dig-ne de at.render a 
estes dnUi) P')did rS «.-jUe faço ao govet·no. 

Deposito to ia: as esp -rMt<;as em S. E~ .• 
. ; a . ·. s.se pt1 

so .. r·etudo liOS ne .. rocio .. d:-' ex:!rcitu. 

O .Sr:.. C.>.)fARGO (m.inistJ·o da _q~!e;·ra) :-

O ~r~. r..\NT:\.r>:- Não lhn farei op •'O" i c~n ; 
sómP-nte _terei occ::.sião de p~~ir-Ihe algurw=ts 

--, -O: SR. CA~IARGo (m.ini."cl·o (/a gue!'J·a) :- · 
Terei muito prazer em rlal-:~s. _ 

O S!t. CANTÃo:-... e de chnmn snã n.ttenÇ?ío 
pa.rn. :dguns r~mos do SIH\•iço q1;<1 corr·e pt:lh 
sua past ·. l\'ão me julg-o ha. ' ~ilibd•.~ p<1ra di~
cutir c:>m S. Ex. : sõ quero es ·l:wecer-mc. (Nú:J 
apoiados.) __ 

O Sr.. PJmSTDF.~n:"'7"Óbsr:'rvo ao nobre dep11-

' 111 

-t ermos r Lê): 
Estr.>l' i nq tv>.ritos sr'lrvirã,.. pn.ra que n. Camnr}1. 

o governo e o pa iz cl1r.>g-uem ao c:)n h e<~ i, 11entc 
:.da verfi:,_de. em r~lsção a e~te ~rave acont.e· 
cimen'to. (~VI Mito brP', 'ílPtito be·m, ) 

E. li lr\, ::Jpoiado A a discuc:: -<ão a.lhda, por tPI' 

P"did:1 a. p~lavra o S1• .. Jottti uim Nabnco, o se· 
guinte 

Rr•rpteí·imcnt.o 

Rerlu"ir.,. qn~. por intet•JuP.dio do MiniRt."rio 
da .lu;.;tiça. se pr>çt C'Õ!Jtll rlns inqnerir.os proce
didos pPio ch f· d·• pohcia do Parà.. ~obre o :-~s
s·•ssinll to d·· pryt•t~uer. Ma. no ·1 r! e Sou~a ~" f>S
pnncn.mento •le ont.l' '" cirladiio.;, d mF~rna. rra
ciona.lidnde. na noite :_e 2:5 rle Junho ultimo, na 
Atpi a (:t UI ._:na prCJVHICla. 

Em 28 de Julho de 188?J . -Dr. Cem: ao. 
O Sn.. Vr.\NN.-\ VAz :.-Peço a palavra. para 

- uma e:c.licação pessoal. 

.. 6 ... !. • 

d"nte, rê ;ueu·o urua. urg .. ncia. 
Çonsultada <1. ca,..a ó concPdida a úrgencia. 

~ 

t!'rá ~ pa.li:tua d ·pois do :=:Ir~ J, sé Mari~nno, 
que obteve •umlnrgen;;ia antes tb V. Ex. 

(Reclamr·çües.) 

O ~R. V.u,Lt&\RE~:-V. Ex. hão "Póae nl
terar· os termos d.., N~q ueritncnto de urn de
puta lo. 

O SR. Pu:smENT~c:-Jà ha. uma urgencia 
con\'eriirla ao St·. ,losô. M;,~t•ia nno e 'rnrra. ao 
:::.r. Fr·anç·•. C<'rvklho. O n()hrc de nt11do ~ó 
po erà a 1&!' d~pois dell•!S. 

O Sr . .J'osé ~:Iat-iann·~ (pela or-
dem . - ()(' .. .. () . r··., 
trata <lP- uma expl:cat;<'io p~ssoal. negocio jlue 
ent.end" com a dig-nid:ule de um :r•p;:tMl.;. o 
orarlor· dP.~ist.~ d·1 ur·g-e''cia. salvaudo o d:reito 
(e repl'o uz1r o S"U re :uen11;ento. 

O SR. Pn.E:SlDENTE :-Tem a palavra o 
Sr; F1•anç» C;u·valho. 

O Sn.. FRAl\ÇA. CARVAUto :-Pe~o a pal:wra 
pela orJew. 

O SR. PR~SIDI~NTE :-Tem a palavra pela 
or·.dem o. nobre d ·~11ttta !o. 

F _rança;· OarvaU1.o :...;:;;. 

ge nciu.. 

O SR. PRESIDEXTF:: :-Tem a p tlavra o 
Sr. Vianna Ya.z. 

-: O 8r. "\i"ia..una. Vaz :-Sr. prt~~i
d nte, não pO$,Od · h~ ·~r d ~ pr·•tl:l·tat· c~wtrao 
pro•·ed•moiuu LJUe V. Ex. acaba dr' t.er pHI':.t 

co•n o om.or. que or~• occupa :.1. at~enção da 
casa. 

() noh!'e rl · PUtado po•lo lo dist1·icto do Pará., 
desre pei tando o re...:·im · ~nr.o ••• 

O SR. CA:-!TÃo :-i\ão apoi. ~ du ; V. E:t. não o 
re!';pei a ma•s w ,1ue PU. 

O SR. Vro~NX;\ VAz :..:_, ... v.éi·t a e;:te r<>cinto 
di,·:curir a(lleic:ão. ,_,ue t :we 1oga[• rom 1° de l !e
ZI:!tnbl·o n:-~. cu pital d.~ Stl!:l. p.·oviuc\a. .Não 
f.t,(JOir.tr/1'1.~ • 

Usando de um dit·!'it.o que mr. dá o re
giroeato pr·oteRtei contra. :'LS censuras, que 
fCtzi: o nobre deputa-lo P'"O i'' di;;tricto do Pará, 
,jzendo [Ue S. Ex. não podia d iscutir o ven

. O ~:R· PRis;o~NTl~:-Da.rei a p_alavra. a V. F.:x. ,·ido. qne a :sto foJ'rnalrn·~nte se oppunha o re
~1 obttvc:·, l'revt:Lm(!-nte. u:-gent•ta da Cam~ra . . giUI -uto. : 

O Sn. VtANNA. VAz :-l\h.s é para uma e:>.:pli- O n .• bre rlt~pntaco. porem. nãn quiz alt·•n-lor 
car,~::jo pes:;._o:ll. :i minha rec!;ttnaçii.o, c V. Ex. n cio a O:.t •i •..~; f,t-

,., p ' · - 1 ,r,. 'd j ç.o-ltw est::t j·•:stlça .• 0 :::!11. JlESIDK!I:TE: :-."' ttPllt;<iO. .!.~a·1~SP, po ~ _ • 
interromper a ord«:lll do dia, senã•> Illed:an.te .l . o Su. ~lt.'i:Sll>g~TE:- v~ Ex. depois -verá 
ttrgencia 011 adiamento. (Rectamaçües.) · q11e a ouvt. , 
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·· 192 Sessüo en1 :28 de Julho de 1885 

O SR. Vu.NNA VAz:_; Sito, Sr., :l.~ll":·darei 
su:t z·csf>ústa.: tnsist_iúdüo nobre de[•utàdl> 11() 
prOposito de di~cuüi· a eleição d() 1° disti·ict.o· 

. do Pa.ri, a. Ca:n'•-ra revc•ltou~s:3 contra es,;;e pro
cedimento. ( ~Y,zo <lpviados) • •. 

O SR. PRESIDE::..'TE:- A ttenção ! 
0.- SR.. VIANNA V"Az:- Peço a V. l~x. que 

sej:t tão rigoro:-;o L'Oill o nobre deputado como o 
foi COlllmigo. 

O Srt:. PrtESIDF.Nn:- V. Ex. viu c1ue aca-· 
bei de chamar a attenção. _ 

dente ,,:u·a cont~r os membro~ desta cas:l.. 
V .. Ex~ deeet·to . nã() -conhece esta parte do 
r••giinento o lí sr:i. cúnliece, não a · q uiz applicar 
em relação a mim. 

O_ Sr,. PrtE:'IÜENt&:-V. E:s::. :verá que 

o Sa. JosE· i'vLuUAN!\:):-Ha de vêr que não 
temos homem n:t me~a. (Riso.) 

O Sa. Pu ES IDENTE: .;;;..~\.ttenção ! 
o Sn.. VrANNA v..~.z~ - PP.rg'llUlO eu: em que 

perturbei a .ode:n dos trabnlb.os. pt·otesta.ndo 
contra :~s . palavras do nobre deputado pelo 1° 
distr·icto do Parú, que discutia um assumpto 
,·enci.lo? · 

R. '!ANNA ~ .u:- em, mas e1 e mo~- · It. ANTAO:-~-aO 
trar qu(' V. Ex. comm1gl) f •i mai" z·ig0ro':o, I està dizendo i~to 1 

In.si~tindo, porém, o nobre ·deputado pelo o SR. VIANNA VAz:_;.Appello para o ~r. pr~-
· • Sl• on e que tsse que ' . ':s:: . nao po 1 t-

·. Camara revoltou-se eontra S. Ex. nuar nes-;e assumpto. 

O Srt. CA~TÃ0:- Està mui t.o en~au::~.do. O Sr.:. CANTÃO : - Não il~scuti ; disse que, si 

Sr. deputado\ iannaVaz. )\ V. E:s:: . , porém, assistiu 1mpassivel â e-sta 
O SR. Yv.NNA VAz :- Ch(l.mon-me á ordem i::frac~:Io do z·egiillento, não teve nem p·1 lavra:; 

nomi. nalmenl e. b<:me\•ola' p:tra C·Jm a 1 u11lhs q n · ~n~orr~:-1.m no 
Poi~ b~m. 51". pl'CSidente, V~ Ex. n_:;ou d:1 mesmo crua~ em que PU a na 1ncorm o, s -

ml'! io ·extremo, que o rAg-imentr> di-:;n..-..v~;:::Ex. gundo o eatendor de V. Ex. 
pnr • contct· os memuros da Camara em C<LSos O SR. PRE~IDENT.E : - V. Ex. estâ sendo 
gr~ve~. . 

O Sr.. PRE:SID!l:N'rE:- N;io é o exlremo. 

O S1l . Vr.\NNA V.\Z: - Eu -.ubmr:>Lti-m~ á 
exorhitanei :~ de V. Ex. e V. E~. a:.:ora cha d'' 
snbzaetter-se ao uso do meu dit• . .!ito : não pôde 
in terroan per-rne. 

O Srr. PnE:SIDF.N'rE :-V. Ex. qurira f:tzer n 
seu protesLo nos t ·z·rnos tn~is convcuir:mles e de 
accOI'do co:11 o r :1gimont.-,. 

O ~R. LE •ror.no DE Bor.uõz·~S: -Em r:~ l:l.'i'io ao 
noht·e cl~plltado é inteiramente descahirla ·a re
comrnendação. 

O Sn . VrANN.\ V.\z:-~Tas V. Ex. l1a de per
nlittir ~;1 ue lhe diga que nã'> careço de lições de 
ch•ilidade. -

O SL PnE:SIDENTE: -::-Aqui não doii lição de 
ciTi:idade, observo o regimento e het de obs ·1''

val~o a todo o tmnsc. 
O SR . .- Lr:oror.oo m: BuLuõzs:-E é o que pe

dimos. 

· O Sr. Viu.:n.na -Va,z:~Dizi:• e11, q11e 
V. Ex:. tinha usado mal e indevid~mente do 
meio extremo, que o regimento .di ao presi-

muito injusto. 
o Sn. VIANNA V,i.z :- Eu estou me defenden

do, V. Ex·. ~..~om:•r~>hende que eu ngo podia dei
xar passar o incidente sem um protPsto ener
dco (ctiJOiarlo.~ e apa1·te:;)~ a Camara e aquelles 
~ue lêm o que se pn.s~a neste ~ecinto pt·ecisam 
sabl11' si V. E~ . chaznou-me á ord ~m p•Jrque 
r•U rNl]Ulr> nte hn.via COllCOI' I'Ído para que ella 
f,,:;;~e pert11 r baia. ( .-\ poiado.~ e apa.1·tes.) 

V. Ex. Sr. pro~ident.e . não teve razão par:t 
mP. chamar :i or·lem :em fo lagar. porqu•~ não 

· prntiq uei a ·to algum e~cessi v o : e em 2° lo-
0'3.l', J.lOrq ne <1S nobres deptttados represen • 
t.1 nt~s o ara r•s\.:l e ecet•arn um ongo 1a ogo 
em Hlt:1s vozes com o representante do ·1o dis
tricto do Pará (apo.,·les)~ e não foram adver· 
tidos por V. Ex. (aJJa1·tc.~). Ap p··llo par<l o · 
nobl'e ne~utado o Sr. Leitão a~~ Cunha, cujas 
palavras ouvi .•• 

O Sn. LEITÃO DA CuNHA :-Eu limitei;;me a 
dat· aparHls. 

O SR. VrAN'::-;'A VAz :"""-::Foi o qne eu fiz, 
porém niio .soffreu 1jc~na alguma. O art. 212 
do regiUJento diz o seguinte : (Lê) « Os depu'
tados que nas sessões ·não guardem o de~oro 
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Sessfío em 

devido~ s~rão advertidos pelo P~'-'"'identP.~ usa.n- 1 no re:"erido ai·tigo, empreguei a m'·sma for
do da t(mnnla - Attençào - Sl esta <)d,,e,·te.n-1 m:1là. -noniLnalrriení.r•. Sab;:i _<L Cam tl'.t qu·: -tal 
cia não bastat·. _o pt·_e-:ident~- d~rá-- C! ~r. _f.iu 1

1 

fot·nuih _ !',;t:i e;·a us0 nesc:a C:;rnara ,_l -cri! ot:!-tros 
S:-s.- rl ·pu? tos F. o F. oyençao ; e ::;1 _to r am-- pa.:-Jaw•·n tos. ( S ao opoiml(js.) · 
da. 1nfruct1 fet•a esta nonnnal adve:-t,,n~:~. etc. ,. Eu. pot·t:wt::, adverti- ao nubre deputado por 
Or·a, V . Ex. · '411e se djz c. é. l'Orn l'lff:it'?t_,in- nrn dos m(ld•JS regL •• enuc•os . ( .. -lt;artes.· D-.~vo 

c .• • .r ·~ na, i t>tXou o: :J.C;(;t13"centar •JUt>. podta t1n· cha:11ado no:úin·:. l-
art. 212 e f!)i buscar. cast;g, par:l meu ct·i- mr•ntn «"~ nobt·e' dep .• tado lÍ ordew, pois ~~st·1 ou

m:o> no art. 216.i,.;to é, não obsMvou a g!·a- tra. i;•J·tuula ~e a~plic;t_ao tio;•ut do quefalla 
a . e ; .. . .-.. ~,. .: ; : . ,, , t"' t.. orJ . ·v. E-s:. compre!1enrte que ·se incor1·i n'alg-n- do :-eginwnto. p,ll'tantn, a reclamação ou prc

m~l falta ; ai V. Ex. ttueri:-~. se1· e-s:~essiva- te:;:to do nob1·e chpu!ado n3o proc~de. 
mente rigofilso p::tt·a corumigo devia: n;;ar cl:~ Senho1·es. eu e:-;t•m nest::~. cadeira por elei-
pa.lavra - atv~nç<To- que lhe confere o ~it:tdo çã.o da. maiori.a da C;~ma:.-a. 
art. 212. • 

O SR. Pl~ESIOE:-;TE :- Foi o fjUI'l -fiz. 

O SR. Vt.\NNA VAz :-V. Ex. chamou-me à 
ordem. (.:1prwtes). 

• Pn 

O Sn. Vr.-\.N:>: A VAz :-Ha Ú:na diífe:·en :-~a er:m
sivel entre a fot'lUula~att·~ n<,~<'io -e a f~r1hub 
-_ rd · 

- A.Ue çr1o denot:•t r!u8 o :epnt:1.·Ío, mc>smo Rem 
int,·rv:r- no debat~. pertur:xL o silencio tJU•1 S'! 
ex i ,.,.e na Caru r · · ,., .• r - -. ,,, / 

claramente a entenrler que o depllt:~do des·e,;
peirou o rdgHuento. (TrnGrrm-M~ r/.ilX'rÚJS 
aparte~, o S;·. pte.o;ifente ,·eclama altcnçti!J.) 

Vou concluir·, Sr. presi lente. m~s condnin
clo di •·oi q u·~ V. Ex. ma i:': de uma vez exllor·
bitOII (op -inrl 1S e apa.í'tt!s) ; e si ' '11 não rsti
ve:-<se no propos:to rle evitar que o parhmento 
seja tht!:! tr.J de scenas que podem levar a opi
nião pa~li~a a. f:;lc~r Ct1ID? ·. r ·sp··ito •. :a qlle 

, 
tr:-n_ttt_ ,,rudenc!a ~i. prov?ca.c,:ão qne V. E~; ru-
du'lg"IIl. ( A1Jow ' os c r.ú ;;~;;·sti:> apto-tes .)_ I ·~nho 
conclllido. 

_ O Sã.. Pn.ESIDE?-:TE : -:\. rec+mação Ón _pro-_ 
testo q t,;•) a Camara. acaba d~ : ouvir do noiwe 
de;•ttt:1ào pelo Ma1·:mhão reveb apcna~ que foi 
S. E:-:. quem deix_ou de or,senTat·_ o I:_,:giiuento. ' 

o SR. VrA:>:NA v.\Z :-Não :Jpoi:tdo. 

O Sa. PRe;;roE:>:T~ :--V . Ex. <lt:ixe que ou 
complete a minh . l"·spo~ta. 

O St~. BrezEr:.RA C.\VAr • .-~1:->Tr:-Dcv,~ s:1hi1· 
da ca:leit·a da pr sid·•nci:~ si quizt~l· f t llar . 

O Sn . Pnx;:l.DI~:>:TI".:-0 pr: ·~·ideute não pr '
ci-ta sahir d~t s•I<L ca ci1·:l par:l explicar a ap
plicaç:io tlo regimfllJ tO. 

0 Sn.. Bt~:r.I':Ilt~.\ C.\\'.\LCA:--:Tr : -Isso não ó 
uma OX f:licaçiio. é um dí~c.:lirsu. 

O SR. PnESIDE'~TE:-0 r.;g-irnento no art .. 212 
que foi lido pelo nolm~ de~;utado. justamente 
me a•:torisli.Ya a lhe dit·igir :-~observação que 
lhe fi~. , 

O nobrP. deputado foi advirtido peln formuln. 
de-ALt··nç&o. 

O Sr.. Vr"\NN.-1.. VAz:-N:'!o apoiado. ;\ppellp 

VozEs: -Oh! 

O S:t. P:ms!D?.NTE : - A Cilm'ilr:t é teste
munha d·:s es:·o;·ço·_; que tenho empreg !dO para 
1:1:1nt"r- n di!.!'!!Ídade pat•ht.l!!ectar, e a o1·opr·iá 
dig-nid·~de. t 10iar.!.os· . • -

O Sa_ .. JosJ~ l\IAP.UNXO :"~Para isBo niio 
pr<w1 samos de v_ Ex . ' tod:)S nós tetiiOS a 
not::lc da :·o )ria di•"n;dade. A-- ,io.r '~ 

O Sr:.. Pm":SIDE?-:Tr: : - Incidente;; • como 
"St.e; só prod•tze:n o despr·r,sti!::'ío da Cam:.ll'a . 
Si a C:ww.1·a ontenr!e • ue eu 11ão tenho sabi 
C.tlf:1rll·ir· com os mGtlS rlc~Yeres 011 zeh1· ntinha 
auto:·i :vle. (muit•,s rtr'ío apoiados: peço-lhe 
ins autem~'te. que por CJit~ly_uer meio áo seu 
alc:Lnc~ o msnifeste. 

O Sn.. Josi l\L-\.RIANJSO : - E' mna. r;clição 
c:1l'ic·:ta do fico JJam be,it do povo. 

O SR. . Vr.\?-:XA \'Az :- En me;;mo dei ulti
m:uuente o meu voto :~ V. E~. . 

" ~'(J'j CIO 'J.h'{Jent.;, coweça. dizendo que a Ca
ru:i-1':'1. 1.! te;;!el:!llnha d~IS :uOtÍ\'OS jUC V len~t·am 
a. d·~clina1· da u;·.Qeuc:a ,;-n·· he hava si 
v. :la•r:ente concedida. E~tav~. •·m causa o me-
l nd:-e ·p ·s~o·1 l de um s,•Ú illustré collega.. e u 
i)J';tcim· nau (}P.via p•)r s•.ra. p:wt·' r~t:trd:1r _ :-t 
oec;j si~'I• •, qnP. <~llc proct:rn,·a t•·1·, de se e~plicnr . ::
.-\s::;i.u. o c:l':ld •r pede ao Sr. pr·esi. [r·l1t ·~ que 
I!Oll'nlte a Camara !'IÍ lhe réno 'a a. urg- · nci<~ 
l[llC p:•di:-a. p :d'<L t:-.ttLl' dil. int··rp·~lJ:tçàO rtttO· 
lton.le:n apt·csen ton. 

O Su. P!u~~:m::ns:- Por quanto te:npo ·~ 
O S : •• lo:"Oi·: ~1.\nu:--:xo:- Por 10 minuto'. 
Cni1~ultnda, 3. C::unM:t concedr) a ur·genci:L 

p ·d:da. 

O SR_. Fru:>:çA C.\TW.\LiiO pcd~ m~'Í:l hora de 

u:m rW[JOCÍO u ;·gP.;de) ag-rad"een in a g-ene:·o~i
dade com qu·\ a G.~.mat·a lbe conced~u nrgencta, 
\·~ti nnvam,~nte upp ~>ll~u· pam a r>na. bondade, 
requel'endo outn vez m•gcmci:1. por 15 minut:Js 
para tr::~ta;:- do as"ampto que j~í expo:r.. . 

Coosnltada, 3. c ,,mara conco !e a ug~?-l1Cltl pe-
'dida. · 

para :1. Camar:1. .. o Sr .• :r osé ~.fal~ia.ll.no niio d,.,ixou 
O Su. P r.F.:snn:NTE :-Continu :ti=ao o nohre 

1 
àn m?.g-o:u·-lhA a O!ljlOsiç1í.<~ cp1 • vin tei· encon

~eputàdo a da.r a par ·es ao no · ·,·~ dr>putarlo pelo :t;·ado o s·~u pedid·1 da pat·t··l- de aknn:; rnem
Parà, que estava com a palavra, eu, fit•mado l bros desta. augusta Ct\mara. Si não fos-.,:o :.\ 

v I IU.- 25 
~-
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úrgenci:i. do motivo; pol-"eerto que o orador nãÕ 
teria s2gtinda vez _appellado para u g ·nero~i
dade da Ca1llara.. O ora Jor - havia J: c !arado: 
que pretendia :::ubstituit· por O~>tra a interpel
ração que houtem apresentOu~ Vê, portanto, a 
Camara que :>to orador não pedis,;;e urgenci:l, o 

r. pt·esl ente cu:nprm ooNgimellto po ena 
rl.larc::u·. dia e hor<t para a. inte:·pellação. Por 
isso:_ nii~ deixou () orado1· ~e fic~r I~ago;~do com 

·a· SR. CoRREA DE ·Ali..tu:ro:·;:.:_ 6 pr-esidente 
d:• provinda de Pernambuco foinomeado pe1 

• 

mims~erio passatlo. ~ · ·· 

o SR .• JosÉ }LÚUA:NXO diz qu'~ o exc:.-cic!o de 
um vice-pl"<::;i tente, teril c~ractcl" todo provi-

. - : 

nome:·~do ; ma.:- em virtuc!e do .. prote~-:to lev>~.n
tado pelo nobre deputado por Minas, e pelos 
embaraços que talvez tenhaw. a.pparecido .p!:tra 
11ma. o;~ co vcaç:ão, nem para l mas nem para 

de a~guns nobr.:•s collegas, .os qu:~e:::, s: não s. Paulo tem havido uom ~çào de pr •sideutes. 
quan:•m attender a urg-enc1~. den:nn ao nll'\- • . 
nos ter attendido a qu~ 0 or2.dor ab1·iH mlio da O Sll_. _.ToAQUr~: NABuco:- Pernambuco 9u~~ 
urgencia que lhe h~dá- sido concedida. e isto I ~~~"' p!·~~;?.~ n_te peruaml>r:c~no como a _ Bah1a Ja 
para. :..:-enttlllleate col'T~·spond'}r ao appr'llo que ""\"' u ...... ll-lnano. 
lhe faúa o nobt·e àeputado pelo Mat·anhào. O O Sa. Z.-t~A:- E' muito digno opr·esidcnte 
orador esperava que esta considera~ão tivesse que iâ está. 
algum peso no espírito dos nobres depuL:~do:> 0 Sa.. JoAQUDI N.ABUCO: _ Qnel."emos um 
que ·lhe • r .. ecusar:1 I'!l. S. Urg"_ 1' llCia; I!l$.S emfim 

strn.cto 11 t::mJo fo::l.:.! '.:.l-::.:. e:-~s~;. interpell:.H~ão. . . . 
PensoU' que e~ta···~~-.-.; ria épOL'a. em que o 

ministr·o do Imp11rio nomea\'a o' pr~~sic'enr.es de 
provmcia., da.\·a-lh· ·s in>:trncções e com e .. le~ se 
entendia N:1o :3e lembr;;ya quo com a nov:-t 
~ituaç:lo iu:uignrou-:;;e O!•tt·o sy;;tema· em que o 
min1str·o do lmperio foi distituido de~;sa. prero-
ga.ti ,.a. · 

<::: 

Lambem _jtí puzera.moum fóm 
out;·os apa.;·tes.) 

o Ss. -.!oú i\1\;H .\):):0 niTosohe·o qnt:~ i>C p:li>S. 
na econornb~ dome,tica do.-: •: ou~erYadores; falln. 
da situa.;ão q ••G foi inaugur:.ld 1. 

o SR • .loAQUDI N.un:co :-o·, si·. 2\Ieir:r. r;o
Yern:~. tant;> como g-ovc!·nou oS:·. J:;;;,·, !>:-~~o. 

6 Sr. • .. Jost: .i\Lutt,\=':'>0 diz·•JU•! o acluai HIÍ
nistro d ll lmpet•;o n:\o t-;' ·11 ou tra ulÍ""'1o ~eni11) 
hornolog:Lr a..; re:>ol ;t\õe:; do.nobrc• prt~;:idcnt• ! do 
con::;elho. T:..tubr::a j:·t fo :, po!' an:Jchrt):oic;,, 
~-.nnulla.cb.::. ni"~t: •,, cl .• ot1vi~ o g"O\'Cr•:o ro ch
puL~ los ~ptu o apoi:un, 'rl•Lud.-. s; l.t•td:t •io no
mear pre·drieutcs pat·a :~s l'I'O\' inda-; lJUC ellos 
ropre~eot'Lm. -

Para. honra c glorh dcstil siru~1::'to. csea prn
l:ca foi abolidfl. ,. :1inda h:1. pou ·o tempcJ o nn~ 
'brc dcput:td • por l\Iinas o ~r. Penido, de cujo 

élliJ no olU . p ' e (IJ\' i ar •.. 

O Sn. BE7.ERR.\. DE l\IExEZES :.- :\bs du que 
não precisa. porque tcru o apoio da s pbabng_es 
cons ·rvadoras. 

O Sr.. Jost~ ~hiUAN:!'\O . • • r l'cbmou con
tra a nomeação de uin presidenr~~. qLze lhe 
c,_,nstav:L ter sido f~~ita pat·a. a sua pt·ovinci~. 
O mm!stro da ag:· ic ,.l tnra quulift(:••u de b .Jela 
a. n ·' ticia àe semelhante nomenç.ão , mas sem 
um , t•a;ã;_) ;•L.usivel; ' o qú_c é ccrt:, é q::e con-_, 
tiuuam duas provincias importante;, sem pt·esi
qentes : a de i'linas e a à·e S. Pa.nlo. · 

filho du. p!·ovincia. 

O SR. ZA:\I.-\:- V. E~~.. ttio versado .em 
direito constitucion:\1, não hn. de querer tirar 
ao· o-overno o dirc:ito de e"colh~ de seus dele~ 
gados. 

O SR. Josi i'llArtL\N"'o, em apoio á proposi.;. · 
•ão do uobre de u t ,do elo :)·• districto de 
p, •ruamuuéo , tlid. Ll ue n inguelll desconhe"i!e esse 
di1·eito Quauti.o o go\·erno não achar um filho 
• a. proo;i11cia capaz de dit·igii-a, J:ôde la.nçar 
mão dos .le outras · l-'ro'· ~ncias ; mas o seu no
h!'•.} culleg-a ifi\'Oca a gr:1ç;:, o he>ncfiáo,: o preito 
t·,;udiJo ao mere.;imento do administrador no
me::do ulL imamcnto ]);tra a. Ba.!üa. pa1·a. pedir 
que igual f~yor seja füto a. Pernambuco. 

O SR .• Jo,\QUDI ?ÜBuco :- Excelle0:te no-

. .. 
O Sr.. .• lo.\QU DI K\ln;co : -Queremos acabar 

com o gov.: rno de l>ed •1inos. -. . 

O Si: •• lit$É l'.L\n!.\:~~o .-ustenta. que é pre
,.;.,o acau:u· CC!!I :.:s ?.c!willis:I"<1ÇÕeS sem OtSta

··bi!id::d••, tJilO ii~1o .: eb:am--tra-diçõ~>s. 

o S1t. .Jo.,qu .:-.r :üm.:co:- Sú :o;ervcm para 
., r· .. , .. "' ,,_. , ...... ,). 
"'"• . ....... :.1 "'- . ~ h..,fw.. • -

u :: rt. /..\:.1.\: -O p:-e;oi de o te da pr\)\'l nela de 
P.·rna.lulH it'O i'qi nomeado pelu ulinh.terio pns
~:Ldo. 

n Sn. [l.YS"':ES Vr.\~N.\: -E é um funccio
n:u·!o lllll:to d stiacto. 

O ~n~ .JosÉ ~L\Rl.\:\7'iO: -Nem nôs o cen<;u-
amf)S 

O Sn. Z.t:~rA: -Si ell~ ú bom', si elle é c'sti~ 
m::wel. p:mt que o ;-;ovcrno ha. de demitLil-o '1 

O Sr.. .. los~,: MARIAXNO responde que pela 
mesma raz.:io por(1ue era bont ,o presidente que 
estava ·úa Bah:a e foi substituido por ln
hiano. 

O Sn.. ZA:\L\.: -0 Sr. E.~peridião pediu dc
mis::~ão. 

O Sr.. AnAü.JO (.;óEs JuNIOR: -Porque razão 
o govemo ha d·~ deiniüir pr~;;si,ientes a pGdido 
do deputados opposicioni::;tas ~ -
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O Sa. JosÉ _ M.'\~~r~tNNO diz f!U_': o honrado l oradoi- C.is<;e. Sabg a estim:a.11essoal qut:l o ora
deputa.,io que Ih(! da o aparte, e:::t.a enganado; • dor in•) voca. e qu(~ nãr1 'iuer~J:"Í;.:. molestai-o. 
póde ficar r..:erto de Qtte o orad:n· não o to~he C .. H~tinuandu, ,fiz o orador. qne hoj.• l·u ern 
ne~ses fa.vores com q•.le:l'l'Jêi· cercar o g()vemo~ uma revista 3ul~american:t 'que o ministel"io 
Diz que se esclare•..:er:i esse ponto ; não · está se chamava Sa.t•uiva.-Par-ailagua. 
pedindo ao govcrõ.o que retire dePernamou~o 

. .. E' bom quea Gama-ra ~aiba que ~orr.dor nã() uous gerent.:s. . . _ 
precisa. de presidentes para faze;·em :e!Gger; O Sr.. Jos:Ê MA.hl.\:":\0 diz qué -essa exrilica
a. sua. politic:t niio tem or base favores ofiit~iaos ção.~ dada pelo nobre deputado 'i nesse~ onto 
ou o pr~>st1~1oque o govemo e de~ a~senta . .c..x:. o ma1s .a 1 :tar o o que o ora or. 
no prestigio.quelhe 1:i o eleiturad,i: em:1uant'J O SR. BEZERRA G.wALC.o\.NTr :-E' uma socie-
o or<~?o~tiver· o apoio desse eleitorado, estará dade anonywa.:: tem dous gerentes. · 
contente co,u a sua :';Ol'tG. 

O Sa.-PRE:SIDEXTE:-Estã esgota.io o temno 
O 'Srt. CortRlh D:E ..:1nAu.;o:-E os faypres da. urgencia. •. ·. 

do governo. . I O. Sn. Jos:E 1\Lmr,\.x:-:o peusa. que, fallando 
O Sa •• ToAQUBI N.ABUCO:- Niieo prec1sa de em min.i;.:ti!I'Ío Saraiva-Paranaguá, ele modo 

favores uo .govemo. algum offendia ao St·. presidente ('dso), ou a. 
O Sa . .Jos:E l\hnL\."XO diz .ue oara ser eleito qualquer (los mf'lrubros elo ministerio. 

nao prectsa e :tvores do governo. S1 o no ro ora'!or e:; àVa qua;;:1 com tr.nt;~çoes e In

depurado, qtle lhe deu o apa1·te, 0 s ·us collegas terpellm: os dons ministr?s, os Srs~ conselhei
pudera.rn D:-l. opp:,~ição aqui vir. hãoue c.mcede:- ros S:n·alV:t e Pa.1·anagua, que completam a . . .. . -- . 

pela s11a dedi.:aç:!o pa~tidari<.~.. pelos ~eus servi
ços, poss:t asscnrur-se nestas cadeiras; não 
c ueir tu "'. • 8 . :! vi s a 
cação e o p:·est!gio sej~Lm apanagio dos nobres 
deputados. 

Dizia o orador, si bem.se re;;at·d.a, que tinha 
f·ito a :.;ua interpellaç~o ao n.-,bre ministro: 
do imperio. pen~ando que era elle quem dirig•) 
estas co usa.s. qur~m se entendia com os pre·Ü
dente;;, quem esbva ã par da poEtic~L das pro
vincias ; e, corno o orador tiuh·t necessid~l.de 
de :dar mais amplitude á sua interpellação, 

ót· ue ella não estava com loüt no~ t1~rmos 
em ·~1ue fôra io1·mubda. entendeu o orador di:.. 
ri gil-a:. ao poder m·ü;,; alto. Co ufessa c nis:;o 
não ha heresi:1 nenhuma, que, si pu i esse. in-

p a ia. :·!r mo' e1 q sa 
questão di'\ imposlos de Pt~rnawbuco, dizem 
que o lapis fatirlico de qne bnto se fallou 
teve grandG p~ne ; . mus, como o oradot· !lão 
póde interpell:~r o ·poder mo.ler~lor; in ter: 
pelb o vice-poder mod~ra.do1-, llltei·pqlla \'.1 

p1•esidente do conselho e ministro da f:t
zen la. 

'Elie é quem pude ch.t explic :çõo:-:. é •tuom 
pôde dizer o que o~8"ovcrno pcniin., id·~ utifit:ado 
como est~t com o nobre ministro dos c.:tr•;•n
g-eiro:'l, à ponto dei mi ni.sterio n~:r, se chnnlrtl' 
mini..:terio Sa:·:li\':t. ehama·t-sO Sandva-Pat·a
nagui, cem o ain.-la hoje o : .racicll' leu em 11 ;n 'l 

revist:~. :sul-americana lf ue -:c publicit. em Paris. 
.Agora. por.,ue o g-:11Ji :Jete assi111 se chama, 

·.,. · ·- • •· • _,. ~. t": · va-Pa ·a-
naguà, como se poderia. cbmat· S:Lt·aiva-Ca-
margo ou Saraiva.-P~nnn.. .· 

O SR. HEztmr...,\. C.\.YAl.C.\.Nl'f :- Sa.rai,·a, 
P:n·anaguã & Comp-

0 SR- ~JoAQtmr NABUC(I : - S;~rni,·a-Pcnna 
se1·ia ma i~ P:S::l.<:L:J, se !"ia m·d l1oe r.d ic,~iio. 

O SR- CA~I.\HGO: - Tenh·) wuit:L h ~,nt· ::~. em 
fazer .parte· do .min.isterLl. 

0 Sa .. Jos:E 1\L\.nu.NNodi:r. que' o nobre mi
nistro estn.va conversando! não ouviu o que o 

. . . 
Ficou o oradot· muito ccntP.nte. quando viu a 

desi::nação da firrua :;;ocial Saraiva e Paraml.
"'ná or ue o Sr. Saraiva res londendo nesta 
qtl•1stão, forçosamente ha de ser solidario com 
o outro socio.:: 

O Sa. PRESIDE:.-."'TE :~ Veja o nobt·e 'deputado 
si são co~wenientes as expressões que está 
0mpr0g-ando a respeito dqs membros do podct· 
ex.e~.:.utivo. 

O Sa. JosÉ 11-L\.RUSNO não sabe em que os 
'·om~nda, porq 11e isto não é desait·oso :to homem 
da. ·:nais alta. posição social. a~ contradi:>, prova 

facto de estar a ft·entc _de uma firma 1ún-

qua!ldo vin cstr. · firim. ··Saraiva. c ParanngUá, 
pois é ;!e crer qne nP.sta questão •le impostos o 
Sr. cçmselheiro Sar:üva. pt·esideutc do conselho 
f!,.:f;~ja: de a::_cõrdo com o il!ustre conselheiro Pa
l"::.nagu:i. -

O Sn. Cotuuh DE An.\U.lo :-E que ti~·ur~~ fa.-: 
nesto min istet·io o ehefe de V. Ex. '! 

0 S~ .. Tos], MARIA:"XO acha m!'!lhor que O 

nobre d·'puta.lo per-gunte~\ S. Ex., pois quem 
tom bo~·c :o nfío ruantln. s~>prnr c o ot•:t~lor não se . 
pode pt•f1,:rar ao papal Je f,lll~s do nobre depu
tado. (Riso.) 

O Srt. Gr.YssEs Vax:-:A:-0 nobre rnini~tt·o 
d:l rn:trinhr~ cst:i prompto a liquidar cst:l. quêstão 
com V. E: ... 

O Sn.. CoRRBA DE Ar:.AuJo : -
q ucstiio ·~ (H a out1·os 1Jl)(trte.5.) 

O S:t. PRESIDE:.\"TE:-Qnem tM'la. palnvra. é o 
Sr . . José Mat•i ; nno . 

O ~rt . .To.s1~ :\-íARfANNO . :lcl:ta bo_m que o Sr. 
pt·dsitlentc d i.::a isto, 1 OJ":; U(! o or·ador j ú q t;asi 
:-; ~~ -· eSí{Ueci:.L. de q11e ·~ t·:t . qtt,~m ~inh:• a pa!av·ra. 
- Esti c.erto á'·: tJll·'.l S. gx. :mnuirà ao pedido 
que o orudot• lhe fa.t:. po~:" f1r:r~_ndo-o. qu~r que 
a C :tmar:t tumberu- fi: 1nf:-h:tbth ta.da com mfor
mações cathegoricas, positivas, qtt~ não possam 
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-:1manhã ter •um'l. e~plicação diífel'ente. P. f!uer 
<tÜe ·-;;;na ~ sej"aiil ' mirii~ti·~·las' prilo po-n( íice; o 
~i<' .'pre.;;idente do conselho. E' ve1·dad•~ qile ~sto 
lb.e ·ca:l 'a um certo pc:r.ar~ pois fi~:trCl o nobl"~ 
mia~str.o tiO impc1·io pri ''ado de se exhibit~ • . o 
que é ~Pllipre u.oti\;O rl ~ ·u l~:;t·i ~~ . d·• satisfaç:1o 
y~ . -- -,_ -. - -. ;, . ' . ' 
lembr<ll" qne o vig:11·io .do_ 
o chcchco · ~wvo. (Riso ~; - -

O SR .• Tosi~ ~L\RL\.:'\:\.) Dl10 sa.be ::. .rado pot· 
. qL~B o Sr~ presidc::nt•·)s,>. zang-ot~ com o ot·adot·. 

o·:sn.. P;:EsinE:-;TE:- E·i não me z,:ng-o CO :Jl 

pesso~ ::ilg"UH!:'l nesta cadeir:t. · · · 
" . 

O -sR. Jo.;; :E ~LmrA:s-:->o ~;_ch:\ · <1ne <t co~upn-
ração nada. tem de~ d··~;~ irolc'O . :::;. x. ó · Lão 
bclil o1·ador, Lã.~ flu ,~nte. úi:o mavioso .. _ · ·· 

O SR. Jo,~QUt:\1 NA.13üco:- Fui eu que cot~::-
t11Üqu i n. .'. ~ s.. es o acto que sou e :1g-o:·:l. 

em Bom Ja.rdilll: 
O · SR. .JosE M.\Ru xxo .. . Jorniuu po,· ta.l 

. rala as ur :1s c:~.ue :: J•t·~nleou !!que i!<: qatt : l.J~;a

_'- tl\':) ~o vi;.;ario du In~·:·t. Foi pot· i,.:sr> IJ'll) o 
- oradut: diss~ q:te <:ot~ p- ~ .:ar p:·iv~w ;: ': C<:UtuJ·:~ 

O Sr.. PnE:s· DI!:NTE_.: _~Attenção! . F'eço ao no~ 
)re~dcpn tadó _c!ue cinja..:.se ao a:5sumpto para que 
riediu a. p~1htvri.. · 

O Sn..- JosÊ 1\LIRrÁ~:->o diz que; ao c~nlro..r·io' 
quer (~ouco1·rer pat~a mail)r 1·ealce dess:'l. nia.nifes
taçiL.l f1t~-~- a~ .a-lto ulei"e~imento,s.os "'I"nndes do-
.e:s e . r."S:-. ê .ao sen ta ento. 

O Sn. - PttÉstDE~;h : -:\.tu~ nç;lo! -V : Ex: C:'>tá 
fót•s:_.dP. Ol'dem ; . não ú e;;t~ o a:::su m nto _da sua 
urg•>DC!a. 

. O SR . • los :E MAn.-A.~:s-o diz que não sahe o q uc 
ft>t.er: :_;;i o d~put do -atac:~ o pl-e;; dent·~ r>st.á. 
fór·:t (in. ü;dern; si o olo ~·iá, està fó1·a da Or<lem: 
é pr'' "O por tercão, I ' p!'eso por não ter ciio . . _ 

O Stt . Pn -:o;smE:s-TE: -Peço <:o notm>. deputad~· 
que concl"''.· pois já •2~c.edeu e muito o tempo d:t 
Stl<~ urge n éia. :, - o 

O Sn. CAnNr:mo DA CüNH~:- Leia a sua in-
te1·pe .. ação. porque é direito do -~eputa.do . . 

O . ..;J: • • losJ~ ivhlUANNo d z que· por essa razão 
sim, por t :.! l' e~cc :ido o tem o. 

m·a or~ am :;:. mais uma v •'z, pc e itO 

S1·. p1·e,;ident(1 qu·:. o pcrd :.~c si pot· acaso irritou 
ao,; sua-- fibras_ , 

• ( ::-rc ~- R.:i:snmNTE': -Eu não me mostro aqui 
quem, folga do ili;:er. :ot•;úa o m:<is al.to con- ll'l'itado; ··hvo mui~as vezes a voz pa;·a :-J. mi
ceitO; c e~rt!cti va:ue rde .-·lle :Jte!·ece l n.n~o q l:e n lta. pa1avr3. pod•:r ~·et· ouvi:ia. 
c mini.:S tre> J ,; inL:•erio e tem in fi ucucia aa Pa-

b b · · · O SR .. ios}; ;\LunAN:s-o diz c1ue a stt:l in ter-ra y a. : 
pell:t ç:i•) e : ~ llll') \'ai ler,meSUlO pOr•-iUe na mesa 

O Sa. Pa::-:s;o:r:::s-TE : - Si V. Ex. tem IWY:l · 1a-0 0· lt-d · . . 
1 

1 · a ... 
nt<~rpella;;ã' :d.~zet·; q netr:t 1·erllette -a :i nHHa : -
ó na mesa que , segLlDd!.' o re!:;irilento; se lee ru O ~n.. CARNEIR" D.\ Cü:->HA : - Porque é um 

--as intr:rpe1la~-Õ !.'S . - - _ · . dirc :to do deputado . : 

o· Si'- . JosÉ l\L;R rA~~u diz ,, 1! , O S11.. Josi ~LutiA)i:\0 lo a sua. inter )el-
O orador ~1ão quer f:0.•··r ao Sr. presidcuL~ L.~.çii0 · . 
de pad1·e. nem d'3 ú· .• de V iso j. m~;; n.cal.m. ~e Po.le :w · St·. pr-"sideuLe, que m:l.ndll lm· 

. conf.~ssando a S.: E~ • • a quer.u p~tl: que tc :·aha. m~ úli!s:~ ~ :-;ua int•:Jl''Je.!a ·:lo e c ue ainda 

t-V13 <~ ncom :u ;Jdar -< pri nc ip:duaell.L!! oo rl ía d : 
h o}~ : S . E"\_ de\' e n~t;.n· it.· .. Q;II h 11 ·• ·•.11', dt::V· · 
e ;; ta r ua:.t.i • <J~~C•l:-<ve: ! I lJ 11 i h-~ p· •Ueo :'. Ex. 
hll. r!e d.·itar ··h t ,,rica n•~ wauife~t:J.çào 'l o lu · 
preparatn . . . (l'i.- a.) 

··,o .~r:t •. PaE~tt>!~NTE:- Atten ção ·~ 
O Sn. • .lo!!E ~L\RL\~~o . . . n t -nh: •• paci o·n

cia, não tJiler u orador ~tba .l11ta rne ute c~l ' ~ corr•,: t. 
pa. r:~ t~ lopanar o t-n~b :.,Jiw d '· man if~,; t:Lç;io pu
P•lla.r, rio :·cu·atc a , .. ;·n.!f'' " · qu·~ o ::St·. l·J!·esí· 
dente v:J.i rc..:·~bcr. (Ri sv.) 

E' I'C! ~uetlid : l :i me,;:t e lid:i :\. sr;~gninto 

l itlt: ;]_)iJl l riçfi,r1 

ll q ü"'i ' 'O ll'·"' r;e m , r .-1 ue rl ;a e horn. potr:t in· 
lt~rp;_-l la.r IJ :3 r . ltJ : fll•tr11 r la fél. t l:l 0 .a,, pre'iid·~ Ot0 
ú•J r!O -'sdbo, s•_•b•·l'! tJ:! s~g . .i nt·~o:; ponto~: 

1 . · r~tw 1 ''· o pi n 1 ãn do grwe1·no sobra os i m pos
to..; t-•rO\'i ,:tc i:•.• :l) de L .. poroti\UO ; 

2 . u ~i t.~ r,. ~ ·~ io ncL• do>. q tt•)::t A~sembléa Pro
vi 11ei,. J de I~ · e --n , ~ r u bucu c r e!· t1 im ;JO"' OI!. de i tll• 

!•Ol'L ç:r., peideutlo u. ro:;p~;~ct :Vtt lei d~ su. tlcy.io 
pr~. ~id•:lldt~.l ;· ·-
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~ 3. o Que instruc~~·ões " ess'l respeito ogov~:-.rno -1- Se· i <ptt?'ba juizes qut- ~~o ree.idem nos >oe1is 
deu .ou IJr~teud~ dar ' ao_ ::::eu delegado naqu e la. J:enoos. ma . ..; t1u1--, p~;a 1a •Jl!oa ~ de Wulsporte, 
provincaa ; - _ · . se acham nelles á b01·a de despacho. 

4. 0
. Si nãoén~~n ;e sér de urgente riec~ssi- P:.ss;> a Ior a r.•pl"esenta<;ão. para a wral peço 

d::td1~ pe.-lir ja ;:o poder !egi~l;tivo medidas qu~~ a at.t · nç_~o da Cawara (fê): 
habilitem l1S provinci(S~ a vencer a crise lina.n.- (( Nó:; :•bai:...o a-s:gnados decla ramos ue a 

O SR. PRESIDI~XTE. declara que opportuna~ _ 
mente se ma·t·c~rá di 1 e hora. · 

O Sr. Ft·anea Carva!ho :-"-r. 
presideu te, pedi a p~l($ vra pal'a solicitar ~rovi~ 
dencias a reEf)C:1itO dvprÔCl~dirueiJtO do .Jui,. rnu
nici:.•a._le de orpbãos da. Estrella, lzaias M1:1. .. lins 
de Almeida. : . 

Asseg-•:ro á Cr;mar·l que não l':On im e!li{lo a 
~ es e acto a )~O utament0 por int·~re!.IS•:S pal'tl

darzos. 

O Sr .. Bn:z:ERRA CA.VA.LCAXTI :-E;;t:i 
0IÍ () inl:l e::õiS•! JUIZ OltHllClpa!? 

O Sn.. FlUNQA CAtWALHO :-Nunca proced··u 
bem. ·· : 

0 SR BEZEiU'I.A CAVALCANTI :-Daqui a pouco 
dizem rlu'.J é um ca.ra..:ter 1uuito dbtmcto. 
(Riso.) · 

o SR. l\L\.0-DOWELL :-Póde ser. 
·o SR. JusÊ l\1.-~.RIANNI) :-E' uma prorno~ào 

par., ju z d·; dtreito. tRiso e out·,.us a,wrt~s.) 
-·· O :Sa. FnANÇA CAlWALiio :-Sou levado a. pro
ceder assim. · por L! U:) a oi·dem l'ublica 
D(S. ue1le u ·i 1 

lhante ju1z. 

rueute que reside fi:ira do tenllo. ho .... pedan~ 
do·s~'. q acdo _ VPI_tl dar suas nu•iir,ncia;;, em 
C<l!m de ~lanõ··l Pon.pilio Dantas ~unH~ da. 

. Antouio Gome;; das Ch:•gas, ::: suprJhmte do 1 
juiz ruunicip=.J. . · 

·F.-;:n•·isco da Cn~t:L Rodrigues Juniot·, dele
g:.do 1e pol:ci:t do termo. 

,: BeJ•o:.'lrdinn Ferreira Alves. pr-ocnradol" da 
C rn:-~1'~ da l•~str!llla e procU!'lldOl" forense dos 
' dü •· ' . . . . -

Chris1ov'ã.o Bento ·la Silva, 3° snp:•lent~ do 
"U ~doi~ gado da J•Ojjcia. da fregue:da rie inhou.e 
I· im. do ·t · distr c o. 

u1 •. 1eru,e u1z ;J. 1 va, subJdega o de po
lici~ do :?0 d i~tr cr.o. 

E . A_ug-usto •l· Çunha ~fattos. 

Augusto Cezar "e Mendonça c Souza. ve
re;, ricr da CawaJ·a 

José Gollle:;; das Cbag-c.'I.S Sobrinho, 1° ~up
pl nre do :-:.ublcgalo d~- 1° di-triLto de lnbo
wit·im . 

Alves ele F::ria.. . . 
Jos·~ .Marti!!s d~ OI :veira, vereadcr da cn.m::u·á.:. 
Jof"é A!vn8 Cnr1·•·ia de ()Jileir.', fo juiz de 

n:-.:r. da fr.eguezia <ia G•lia, ·~ 2 ' · •upplente do 
- . . . 

mut~icipio, ::s mais r•' StJ<:dt..-vei::,- tilirs u" i nde- ~ 
' freg-11ezia da 1-rui::t. 

pe:Ddtmcia e ti)rtuna. inz:;Luw ljlle s~:: afast~ da~ Gullh ··rwe Ju,é Varella. i" supplr'nte em 
qu•·lle iufe.i:t terwo o a.agi::t.t·ado LjUe ll<JO saue ·~s: .... r ci cio d ;-a rb i ~l··gado da fr· i'•!!uezi I da Guia. 
:dei neUI.!Jrocul"<1 e~ i U ial~a:::; •tue :..froub a lliO~ i\hno~>.t Jose H:-. pt;sta. :o:ub le legado do 1" dis~ 
r<• Ldarte 1->"ulicu. pr<J.ticõ:~.nJo actO:) reit:.;raJ.Qs d' rric~o da f,· ,:l~· arl'i:-. de luh,:miri

1
n . 

Prevar1Ca.,ào. ·· 1- · · d 
..- Th a ).!O Heuri ·.tue X;n:ic:•· d ~:• Brito, ·:. JUIZ c 

O Sa. '·NDRADE FIGUEIRA : -V. Ex. não naz .t..._ frr: •. :u :r. ·,a .-:1 ·~ in h••:niriul. 

os:~ . r' : ANÇA C AtlVAl.H· • -Corup"P.hen'dr-H:H':: 
q1l ·· n;L,. teu I, t: du·;_~i l. · · . e _. , l e : «r f,_,~ : •b d 8t 
OJ"J HIII :S• lU aCU it! p:t!lh clli ,S j lllll ledo :lt:·.LIII " I:O,(: - i); 

'·' r. -va. a w:-.. s co ... pl~ r-a . ti' 111 .. . e~mo 1 f., ,.j)'J si 
Dào fur;t l' .' •C Uel' IIIU. ! r ep1"6ee[ILay:-lO 1iO:" j11 iJ i •.;. 
c :on ··los d:i.i•·e le j:Hz, ~-~ouLt'a t!u ::; trop 1ia::. c 
viule nc la:-;. 

póde dii:er i:-.Lu ~ern pt'úV:;tS. • A ill('c to ·\ ll :!U~tü da {\Ha v~1li!S, ~~·1 j c:iz J e 
p z ,J.._ f1• g · ez ,,. rlo Pil r . 

R C· nh r·'•:•: ~~ ~ d-z11itr~ :•1:'..-i:...-na t:;r::~s re1ro e 

l
:s p:·a ..• ~: 111 ·t .. steu, ,.,h,, d·• "e da a . - i<':,.trr. li.L, 
"2í d • .iulho ct:_: 18.:6.- E-t.gan.lo F · . .tg,:nctu 

, • f ;..,(1...... • .. · I ."l.o• v " ' __ 

Co,..oV. E :.:: . e a Cam:1··~ ~H~:,haw ele..,,-.,·, 
:•ch<. m··S' ss, :.:-ua.d ..: c:daJ:\r,s q e A~f!i'(~·· tn nn. 
~~~~;, 11 a•· e ~·a~ :!OS i utp · .t'L::u :te~ • .Jil· wwe--. ·' po-

o nr)l•r · 1111 ui~> r. ro fia ju.- IÍÇ;-• já o S;•uc, ~.:11• •! j ::i:r. lic ::t e el: c! :i \'os; P'•l-· que e e~te uru ducumt? uto 
llâv I' t:t.i•1 · uo t~•·m... I , Ul4 ' 1"'\ II!Íto ~·i : r cu:;. V•··l. 

f\ " . · - L' c ~ - . - I Pt•SIS :···crt•s f'UL;-t r ullf> a. jl l•asirl •nri~ - da pro-v :SH. :\ NOI;I.AD ;<; t ' l(t (] ~IR.\ :- l.lln O llltO .-e.J- , . · , . . _ . . 
dem uutrozs. I ,-Ju ·Ja H~:a •1e pn "' · e t. n r·· r•u ;.~·oes do JlllZ e 

· . dinitt' d~ COII ::J l' Ctl , do p•·esi .ente da ··a rua1·a 
o Sit. F'tlA >'õÇ.-\ c:\RV.\LH'I: -~· lflqtwstiona - llltlni ·ij):J,! e dCl dt•le![;,do de pohcia supple nt.e 

Vel qu -· iato e alta.weuta prejuti í~·IaJ OS IU ter.~:-;- f' llt ex rcici•). '' l•IIfir; .. ar:dn que O j1Jiz nân t~tO 
see da ju :tiça. ( ... t,,o i(d),,s e t •po.rte.~ .; r•:l:'rdl'o -ia nt) t erllH), aon - ~ v;~i ap naz; nos dias 

·.:\iuda. hoje, poBi'O a~!."e v-erar i C:: m~ r • ~ veht d · ~-IU - Il· · n e :a .• · · · 
~~m~L p~'~rt · 1: tig~ . r e -·o t:.t't"" <1<• E~:~t ·· Ih, ·r;- c•t- J•: 1 di :, o . ~i-. Jll' l!tdente. qne o j uiz muni ··i- · 
r<lr de~:~_p;.tcho do resJ:t(;Ctivo juiz neot<~ cth'te. 1 pa.l Ja t':~:~trell~~- nãJ co.uhooe 11o lei, não resl'eita 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1613- PÃjgina 20 de 33 

Sessrto em 28 de Julho de -1885 -

o direito de ning-uem ~é unicamente levado por da . ~ilva, s~m ClHit~r o productr, da· pensão de 
suas co:tveniencia'•~não P"upancto ü1•·smo a•ju•·l- tre'ó we;~,e.s . na itnporr.anc i:L ·- _de 1;;0$. \'!lÚcida. 
1es de quem a ler 'o constituiu defenso1·, ·cujo.:: · em nata anterior á tr:~ns ·c1;ão. ·· 

· intere~ses devia zelar como um pai. E' o que resa a certidão ,1ue p:Ísso a ler:{L8 .) 
-Poderia apr.>~en~ar ilm:f ~:tten~i-sima rela~ãll 

juiz; mas comprehende a casa que new u•e per
mitte a estl"eitr~za do tempo.new de~>ejo~bu..,ar da. 

-. sua.attenç!ão,-e OI' isso limito-rnl) ao ue fór- ne-
cessaria pa.ra evar-lhe a convicção Ül-! que · o Sr. 
lzaias não nóJe absJlutamente continuar na
q uelle t1•rmÔ. 

.Va.roos aos factos. 
F:l.Uoceu na Estrella. D. Anna :Maria Tinoco. 

Procede11-se ao resp·~ctivo inventario, sen :o 
: inventariante seu marido Luiz ·An-,cteto Tinoco. 

Fa.lleceu dc~pois este. e foi inventariante Ma
noel Pompilio Darlta.s e Alweida. 

No inveutar·io de D. Anna Tinoco. seu marido 
contem p ou no a~t1vo uma ( lVt a o capitão Se
verino José. ·!a Silv.-, de quanlia superior .a 
8:000$000. E~t:et::-nto. por m01·te de Tinoco, 

casal de sua mulhe:r, filha. daquelles 
sonegou a referid~> dh·ida. " ~ 

\' d t· s r · • 
confe~,:::uarn a divid:1., p1·opondo reu.il-a com 
2:000$000, sob fund •mento de não podere!l~ .p •
gal-a integ!"alwente e assim exone1•aram-se 
da respon:;abilidade de cerca. de 9:000$000 por 
aquella exigua quantia. 

O j1dz não d1;via ignorar que não lhe era 
licito ~utorizar tra. !SÚ<;ões em pr•·j u izo de 
m~o.ores. tanto mai,;; qnanto era notorio que 
os de·;edo1·es tinham fortuna ~eguràmente .;u-
. erior i divirJa .. u es · v , 
favor do egpolio do capitão Anacl•·tto Tinoco. 
_ .. Disse logo ao com~ço que· não viría articular 
factos tão graves sem po:.sllir provas. 

O SR .• Jos:E l\L4-RIA.NNO :- E chama.r a att9n.: 
çã:o do ministro. .: 

O SR. ANDRADE_ FrG-UEIRA. : - Não adianta 
nada. E' pr,:ciso ~iue a parte accusa,!a·· sr:!ja 
ouvida. . 

filt•1D. Maria Emil.a daStlva em tle::eseis de 
.lu1lh•) de mil oitoêento.~ e oitenta e quat1·o 
,·ecebl!cu a quant.ia de dmt~ co;, to.~ quatr•;cen!os 
e noventa c um. m.t. sct:;cento.~ e .;;e.·;sentfL e 
seis reis (2:49 8•i(i6) ria pr,u-.ão vencida drd;) de 
Abril de 18'-;U a :31 de :Múo de 1884. d ·vidos á 
rne.;ma; na qualidade de lllài do fina.do socio 
Jo~.o Soares ria SilvH, :1·ecl'bendo nt,.~ dias 16 rle 
J~tlho e 14 de A.go.-.:to do m.esm··· a impo•:tancia 
da pensao dos n2e:;es de Ju;1lw e Júll10~ na 
?'o:;iio cfe cincoeMct IMi.l reis. _8 par<-4 CODStar. 
passei a. pr~sente cr~rtidão. 

The~ourari:L da director-ia do Monte io dos 
Servidorf'os do Esta.do. em 8 de Agosto de 188;). 
-Servindo de esc1·i vão, José M ig~tel d~ Sei:~;as. 

l\las senh•1res o ue rf'l;tlmnnt~ mn.is ,..,._ 
grava o p:·ocedirnento :esse juiz é que, ten;lo 
;·re •arado o iavcntario. gua1·dou-o na s11a ga
v ·ta para juig:rl·o qu:•nào a v:•ra de J•tiz de 
i .i i_,~s pas ,a a., :un a '-!Ue por ous 

dias. para presi lir v jury. 

_ O Sr.. BEzERru. DE MExEzEs:- Eut!1o fez e 
baptisou ~ 

O Sn. FRAXÇA CARVALHo:- Fez e baptisou, 
porque s _bia L1ue o honraJo juizôe direito da 
comarca. de Petropolis, o Sr. Dr. Manoel Vieira 
Tustll, el"a inca paz de encampar semelhante 
escauda.lo. _ ( i lpo ta(.to:> .) 

•. l1. ItANÇ.\ Ait\'Al.HO :- que C f:.1ClO 

é que o juiz munícip:'!.l e de orph:1c·s guardou 
na gaveta o :nwnta.rio que tio.h:L ti1;epa1·ado. e 
esper11U a occ -siãn pa1·a j llg-al-o gu:wdo esteve 
iuteriilam•=ntoJ na v~·rade-·:;I~eito~ por 2 ou 3 
dias. 

O SR. l\IAc - DowJ~LL:- Sern conclnr.ão ·~ ·o SR. Jos:E MA.n.I..s.Ni:'i'O: -E' provav~l que 
estej:i. OU\' indo a nccusação. pot·que é hab~.tttd 
desta. C:1mara ; já tive occasião de denunciai-o. O Su. F '=A:O:ÇA CARVALHO:- .Julgou, esso 

é que é o fa. to.; G o q11e é certo lambem ó qlle 
O SR. CuNHA LzrTÃo : - E' defeito ~c r-al. foi o~unico irn'eri t.:• r io quo ruei"CCPU esse cui-

ninito~ ma,zistrar:!OS estãO 3.l! UÍ na CÔrt(~. .• • " 
~ _ dado como s~ n:l la ~eguinte ._:erttd:io ( l~): 

O SR. FRAXÇA C:tttV\LHO >- Pela ccrri rl:!o _ « Eduardo Fnl.:encio Alves. servent11:-.rio 
que tenho pr-•s ·nte, s~ obs~-' r •·a '-1 .. -e p~rtent·iam ,·it.Llicb - do.~ offil!i:J;:; d, 1" tabelliãn uublicer. 
ao esi :olio do capitão Sev_~l'ino i9cesc!':tvos. jud•cial f:! notas. e ··se ·iviic) d1• orphãi'Js, e au-

cc Ü SR. CosTA Pe:REIR.t : - Ainda existem~ n•·:xos nesta. \·ill<J. da Estt·e lh ·. e !':e•1 terrotJ, 
• R.-\XÇ:\. AII. V ALHO:- . XIS l:l.fll I em ' . . e 

em :)ú de J uuho de 1884. d~Lta d ' trans l a q urn::u DOils guardo:\. etc. 
acção. além de ben~ immo .. eis, como c:-:sas. Certifico llue o Dr. juiz de o~phãos d~ste ter
tel"rú e iJem:feitoria-;, e p t'0\'<11-o-hei com do- mo. qn :• n:io es!(~v ·~ ew exeJ"cicio do cnrg-o le 
curuen to qne es ·er o do iov·~mario a qne se està j ui;: de di ·· ·i to int r inn d • ·.•oro:HC:l. :1ponas_ 
proceclenJo por fullecim~nto do c:tp tlão Seve- ,jul~,,n o in ~"· nt.a 1· i·• ·.los 'or'ns (]:, finadll L iz 
rino. :\.u ucl~ c Tino::r•. O refe1·id.-J e ver·dad - ~ e de•: fé . 
- De\'O ainda dizer c ue. na occ:!Slao em t ue 0 E--treiht. _'22 de .Tu:-t ho d~ 18'35 : -f<~u. E(úta.rdo 
juiz autorizllova. a re~issão da divida de 8.~.UO.::; Ftdg:: noo .. llve~ , e~creVI t~ ass1gno . 
por 2:-000$, a inventaria ri. te do éasal d~vedor O que·' :;1:1is e3t:andaJo;o ::inda é quo o Sr. M:l
re_. c_r~_· _b ::- u_do_ :.l~nte _Pio~dos Se,_·vi_ t~re_s do ~st. ado 1 noei :•.-:mpi;i •.• D~: n t sd·! Almr.oida.inv~n .. ta.ri& .. nt .. "'! 
a 'l1,1antta de. 2:4\)1$666 te ''ensoes -vencidrt.s e ·~ e:x ct · ~l!~n t:, a~l ; 1~lle que hos ped • OJilL~ rnum
s.eeaznuladasio de setl fatleeido fithD· João Soaree cip~l t: de m·J!bão~ qaEt não: tem relridencia no 
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Tr ta-se dP. uma. a.cção de despejo do valor de 
150$000. C·•mo ~abe · est·~ illust.re Cama.ra~ o 
juir. percebe :~0 . de !-molumentos •• 1uanJo sahe 
uma le~ua fóra da cida•Jc ou villa. em liligen
cia,., si a questão é de valor supedor a 5-00$, 
pois si é inferior, cab:!-lhe :1 metade desto 
emolumento. 
,~ E relevâ. notar que no passo que assim :.pro
·cedia.o jui:r., o seu escriv~o e. official de jú_stiç:a 

A cert!dão, que vou ler justifica o que acabo 
de affirmar (W): ····. : 

"-O c1dadão João n:as da Rocha. escrivão 
ad hoc do juizo municipal du. villa da Estrd!a, 
etc.: 

ertlxco. que reven o os a.ntos e agg-ravo de 
pet ção em liUe o agg-ravante José JO:.t ~_jUÍm 
Gomes de .c~wvaiho ,, a~g-ravado 1bno~l Pow
pilio Da.ntas de Alm~id ~. .Jellcs constlj. o 
seguin I. : quanto ao primeirO item, não I eve 
provim'!nto do JuP.l'lti::;,Jwo juh. de dir ·i to da co
marca o agg•·avo inter •• osto pelo notificado ora 
aggravantt~ .José JoatfUÍL'1 Gomes de C•rvalho. 
Ao seguHdo, que o despeJO não se effectuou. Ao 
terceiro, que o motivo foi o accórdo d s portes. 
JU ga o por sentença o r. JUl~ m•1ntc1pa , 
como s~ vê dos ditos •Mtos . Ao quarto, : qu~ 
esse des·pejo foi r '!queri?o pelo _ autor o~a 

t> ,. 

da, com as~isteucia do }•izo. Ao quinto, que 
as custas pa9as pela diligericia d o rtesEejo 

-consta de u lit.a contafeitrtno.t; ;·eferidol'autos 
pelo esc ri vão acl hoc .João :\ ntonio Posseto~ 
pela fôrma seguinte: DU gencias. - Do }ui:;, 
trinra mil rdis. ; dr1 esc1·ivü '• .~ete mil e qu.i
·nhento.-; ?YJis . Condncção quatro mil r~"is; som
ma onze mil e quinheto ' reis. Do official de 
ju.<:tiça; diligcncia, q1.tat.ro -mil 1·eis, eon
d ucç;lo, quatro mil r eis : som ma oito mtl réis. 
Do p1·oeu1·ador; dlligencia. quinze mil. réis. 
A" sext•>. fin,.,lmente. qu~ o v:.lor dado á caus:1 
pelo autor !\hno .. l P .. mpilio D:1ntas de Al
meida. foi de ~·wn.to c cinc:Jenta. mil ,·eis. co•uo 
consta do t~=~rmo á fls. 1:3 v. dos auto;:. O r ·fe
rido é v••1"d01de e :tos pr·op1·ios autos me reporto . .... .; -··· ' ' 

•. • ;J . - • 

João Dias da l<.ocha, a escrevi a assigno;-Jod'o 
JJias da Rocha. -

_O Sn. Pn.m:::toENTE :-0 nobrt" deputado per· 
mitra uma interrupção. P f> ço-lhe que ·~onelu3., 
po•·qll.=, estã ~ ha muito, e::s:cedido o tempo da. 
urgeo.cra. 

O ~R . FRANÇA CARY.4 LHO :-Peço a benevo
]encia d;:. V. Ex. F: a p1·imeira ,·ez lfUe occmpo 
a auea,:àn d~ Cam. r :l, não poll··ndc até ag .~a 
ter-m "'· p.i.'O_uunciado ~eq u~r sobre . a q u.estão 
servil. · 

O jui.r., peh regimento de custas, . devia. re
ceuer ;s p 'nas 15$ de emolumentos; o escrivão 
que d ~via receber · UJetad" do que com pet-a ao _ 
.i •IÍZ, re-=ebeu, r·~almente 7:)-~00, e o official de 
ju--ti~t'l 4 . .::, c:m vez de Sf;; mas o Dr. Isaías de 
Almeidá recebeu int9.:-l·álmente 30$:)J0. 

Po.ler·ia apres~>nr.u.r in.numeros factos de des• 
resp,~ito á lei, entretanto limitar-me-hei a::ma.is 
~lguns e. bem poucos porque o tempo da. ur

encia está es uhdo. 
O juiz desp~cha em dia.<:; de ferias divinas, 

corno seja et!J Dornirigo de Ramos, o que se ob-
5erva da certi ,ão seguinte (lê) : · 

- O cidadão .João Dias da ocha, escrivão 
ad hoc do juizo municipal da._villa da Estrella, 
etc. ~·. ·· 

Certifico q~tB re-:0n:lo o,:; autos de aggravo de 
pet1çiío em qu<> r~ aggr::tvant~ .José Joaq•1im 
Gomes d·~ C"rvalho P. :-.ggravadn ManoelPom
pilio O::nta.~ d·~ Alm~i~a. delles a folhas 31, 
consta,quc o desp:who dõ Dr . ,juiz muniCipal 
deste tnrmo, man .la!lro cumprir a sentença do 
mer.tis •irno juiz de direito dli comarca ( e.,tà 
da! rulo rle 29 de M arço de :188f'J). O refer·ido é 
verdade e aos proprios autos, me reporto e 
dou fé. 

_ Estrella, -2 de .Julho de 1885.-Eu. João Dias 
dà Roeha.'·escr vão _ad hoc o escreVi e assigno
me.- Joao Dia~ dá Rocha ._ 

O Sn. PnE:::mE~TE :-Mas V. Ex. yeja que o 
tempo já está ha muito esgotado. 

o _s~. Fa.Ú:Ç.\. c,~RV.UHO:--Vou terniinar. 
O Sú. ~ P.a'E_s_~oE~TE:-=Peço·lhe que term~ne. 
O Sa. FRANÇA CARY.\LHO:-Outro facto. Tra-

t va.-se de nm procrsso, P.m que tod,,s as prova..c; 
Jemonstravam à evídencia -~-- inculp, bilid.:de 
daq tielle, qu • tinha._incorrido no de~!igrado des
se jui:.: pers~>guidut· ; entr· tanto elle o pro· 
nunciouem criwe de t:omicidio. 

Felizmente o Dr. }dz de direito da c~mat·ca, 
._comprehendendo que as pt•ovas estavatn longe 
· ne demonstrar crimina.liJade do cidadão pro
nunciado pelo Dr. lsni<>.s, não sustentOu tão in-
juri.tica pt'ODU!H:ia. · 

O SR. Pn.F.stDE~TE:- O regimento não me 
permitte con--cntir c1ue V. Ex. continue; 
peço-lhe que attenàa ao regimenlo. 

. •JSn. FRANÇA c.un·.\LBO : --:-Vou terminar, 
Sr . presidente, mas, antes de o fazer, me per
mitttrá. que PU peça ao nobre ministro .ia jus
tiça 'lue lance sua-: vistas para o infeliz foro 

• da Estrella., on.Je reinar;p a anarchia • o tumulto, 
como a ffirlllo ter tido occa ;ião de ver notado 
pelo ill nstrado procu~dor da corôa , Sr. conse
l heiro Aq·ino e Castro, em autos ~:~rocessa.dos 
pelo juiz rs.~ias. . 
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o.·sa.Axoruii'E FIGUI!:IR.\:.::.::. Relricira :Ir· ·.· o Sn. Pn.~tSlllE~r~:-V. E~. (Jll•.:r r~cl:~mar-
.. ·_g·~nci, pr:i.;·a I!Cucltür os •u di,;cür:~o~ i'~ltl·jit.ulul>" .) ! a •·espt~il•>· da. ~ns~I'Í lÇ:io tlo3 oradnres~ Lenúr·o 

·_ ~-0 'Sn_._·_~"::"A __ ~ç,\._- CA:,~.\L.Ho: 7: :\ __ -·-_vi~>_ta d:.t._==rn- -l · aou~-b. re d--eputado •ftlC não h~~. n;:úa.. etn dis-, · 
_st,terlda. de V. E:c .• :,r. í)J'eswente. 1:-wço pro- cussa~. _ . 

. l'C!gação da ur;;encia por 15 wio.•ltos. e e!iper•• ! __ o Sr.. .Jo-:.g ::\hruAxxo:- Peço a oalavra de 
. ú~ a C·~ara não m·a recUsará, atleudend.o i ~onf.rrruidade com o art. 78 do regi~ento. 

·, ·- lwpol."taJlct~ uo assuul,.to. 

P1·oce ren lo-se á vot.aç:!n. reconhoc~--:~ não 
· halfbl" i1tlr1l~rO~ · alo . ue )roeúdi:i;.'~::l á ch-a.mid:i. · O Sr. ~.J"'o.;.:é· :\:Ia rianno ob~erva 

P1•oc:ed !ud •-se novl'im ·n•e _á \"Otação, vei·i- que o art. 11::) do •·eg1wento 11.: 

fi :a- ;~ q .e nito ha numero. · · · "Nenhum deputado polerá falia: sem ter 
.... o a. BEZA:\L\T rtr· :::ecrda( ÍO.l informa. que pedido :lo p:tb\·ra:» 

alg:ms ~rs. deput:vio; responl ~ram á chaLu:::d:L Foi o que fiz~ p~>di a naLwr~1.. « diri1rindo 
e au;;entaram-se do reciuto. sempre o tiscur.-.o a.o JH'esidente ou á Camára 

Ohs'r•·a que, :les-le '1"e o e Srs. deprltados eru gor~l. >• 
proc;·d~m tleste mo lo, não ha. meio de ve:"ificar I O ~~d -~ qne o reg-imento lhe fa.cult-:. o direito 

.. si ha numer:). 'dn di1·i;iro se: discu.r,;o ao Sr·. nresHente ou 

.., , ;;:,.BRE: A f.:XT );'CÇA·) GR .\OU.\1. 00 El.Y.

:\IEXTO SEHYIL, :>;O _.-tRT, 4.0 E SEU$ §_ §. 

vra pela ordern. 

áC·m·r ·lemg~ral. hi~oSi'. rsilent: uma 
pro~:J. da. mnir,a a.iwira ã :; •pie he vor."l. e do 
r ·•speito que lhe tnbura.. dit·igindo-.;~ a S. Ex., 
qu·! ~ncal"na rn~Lis do 'lue o pres~dent~ da Ca-

O Sa. Pr.Esroli:x-r.z:- V. Ex. só pó1e fullar 
~obre a in sc1;i p ;,:ão . · 

O . S L Pa;.:siDEXTE : - Não e.;;tá. nada em . 
discn,;são. I O :.;r. pt•e;;:idente. qne é a en"arnação de to-

. . • . . . . . . da.; as idéa.:;: e opiniÕ"S da Cacuara ..• 
O ~R. VALLADAP.E~:- E para uma re.:b.ma~ 

ç:::to a mesa. · 
o Sn.. PnES1DE:XTE: -.H rlis~e ao nobr-~ de

putado _c~;ne não está nada. em dis ~u:;;s:io. 

O SR. V.\LLAD.\ :>,ES:--. Q tcro quei~ar"-m~ do · 
11?-0' o ~o mo a me,:;a pr c -,, ._. 

O ~a.. P;úsmE:>;1E: - O nobre deputa,io estã 
fól'a dt or-l~rn 

O Sa. VALLA.o.u:.Es :- Não a-poiado. tenho 
o tiÍr> ·:ito.de u ar da palavra. · . 

O Sa. P,u~'"IDP:NTF. : - N.ro t~m . 

O Sr.. Pru: IDEXTÉ : - Isso não eo::tá P.m dis
cn;; .:;:~io. O Íwbr~ de;>ntado g11 • !ir<~. cin:;ir-se ao 
pouto sobre y_ue pediu a p:tlrLI'ra. 

O ~a . .Joq~ MA_IUANxo ~·ewonde que o que e;;tá 
tratan1lo tet.a .inlei.·a =connclx:ão com a iuscl'Í-
pçã:,;; - . 

Q St•. presidente. 'l ue . esti l>eb 2"' V fJ Z . f:On

tll !o nes •a ca:l"li:·a nã:) só pelo:;; votos dos_ libe-

RR:ESJD_E~T.E:-Isso não esta em dis-
cnssão. 

O Sa. YALL . .\.n,\.lm:; .. : - 0on:w niTo tenho ? 
H~i-defdhr. ~ 

o SR. JosB \L\UL\:XXO I:e~prind~ ainda. qu" o 
que \'i\Í di:r.l!r te ti llltHi 1'3. connes::lo. A nleição 

O SR. PRE-'IllEXTE : - Ordem! Sr. Valia- d•l S . F<: .... e o Ul')'IO pot· •JUO fo~i fe ita. têrn r':)-
dares. lavf.ío com o wodo p:1r qn" se flz a insc~·i"lçii:o . 

O S ' \' o d · ' ~ D · 'l-'1· c sa o orador partir u.7J ,;uo para. con-a. ' ALT.ADARE5 :- i" e111 ' ~!.' . 01'1:1.. 
~ cl11i ndo. peâir á~ C:unara. a j tts:.i ça. que o Sr. pre-

. O :::.;-~. . P~t~~tDE:>;TE :-O nob:·e d"P11 t:tdo bem sihntr~ . cOiilO regulo. n~g .. u-lhc. 
YC ·pte t stu tor'L da. o:.-d:; rn_ u,;a.udol desta hn- I ~ ., p ~. . . . c' . . . 
n-u:• :.re:u. · 1 O S... RE · IDE:\:E •. - .\. ._~ma rn. e . L~ste-
o '· . munha rle que e lUCim\·•~ nsente e lDJu::;t:t 

O SR. V:-\.Lt..ADARES :- Q tero P~?tr q.~1 e s~ o. ~~x : rr"lSS~io •1ue V. E:c f::m ,u·ega. 
ma.nrle P•lbhcc... r a ls t.a. do" de pUti'ldos tll"l.!rt 'lt.,s . ... . . _ . . 
Jtll'a - i:IP. 8 . saiba H fóra · (fl 'J n:!o fico Jepl~ tl· O SR .. lo :E \L~Rt~Nxo_c~IZ yue S. Ex. lhe ,!Jr~ 

d1mte do .~vores. " · " 
o s:~ .. PRESIDF.~TE: - P~ço n nttençih da o Sn. . V.\.L~··".O·~R'ES:-:- Pe~o a palavra pela 

Camaril. :l. r esp •tto da. inscripç;'io que a:.;<~ ba de I ordern pat·;-~ tnrt g lr a. dt,cus:sao. 

f~ze:_~se. O' arts. 7S •. ~ 79 e 80 do regimento j O Sn.. Pn.E:~IDl;'!XT~ : . - Ni'b ha nada r m dis- . 
d tspo'•m o segumte . (L ·~ .) . cus:-;iil). Con.·e !1 ,, paLwra. :lO nilbt·e deputado 

, Na conf.rmid.i..de do ragiment~) , vai s 0 i." lida a l qu~ •·stã n:,~. tribun:1 pat·a roclannr sob··e a in-
li~ta da in~cr~pção . · 1 ~cn p~~5.c· dos ot·adures. 

·' f O"' r · 'r · .l' · s 't o SR. Bc:Zl.)!-\.T (se : ' tl~ndo de to seCr"Cia1"iO;, I ':) ~\_ •• ns E. .•. \l'toA'I;':'oiO .~ : z qtlSO r . prest en-
proc ·d'~ :i r ·spectiv:l leitnra. . ~.e nã:• .-t · ~~ se r m .i? . 1·e -:h~ta do l.!_Ue o rei. 

o Sr.. . JosE ?.hr:L\:-.:-;o: . ...:, p~,;o ~ pli.la \'1':3. 1 ~ã.o ·-:st>i. f::r.lb.:<do uo Hnp0rrtdo~c.. '-: 
pela. ordem n:1. f ôrma do a rt. 78 do re.;irueuto. t · O Sr... P RESLDEXTE :- Ordem·! Sr. deputado. 
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Sessão em 28 de Julho de 1885 . 201 

. o SR. JosÉ MARrA.-..NO pede ao s~. pre
sidente ,de não tolher-lhe a palavra·~- _Pede que 
lance · se~s olhos misericordiosos para:~o art. 78. 

O Sn.. PRESIDENTE : - Peço·. ao nobre depu:
tado que se restrinja ao ponto de sua recla
ma ão. 

o Sr. JoSÉ M.UUANNO replica que o Sr. 
presidente ainda não lhe deu o direito: de diri

il-a. 
As petições . são feitas conforme os juizes a 

quem. são dirigidas. Quando se dirige uma pe
tição a juiz de coração duro, appella-se para a 
suajustiç'l. indefectível, para a sua reconhecida 
benevole_ncia. __ (Riso. ) 

O SR. Pn.ESIDE~TE: - Attenção! '" 
O SR. JosE M.mr.AxNo diz que procuram-se 

destes rodeios. :: 
O art. 78 diz que o deputado dirigirá o seu 

cuscu-rso ao·presl en e ou a amara em geral. 
O Sr. presidente, que é mestre de rhetorica ... 

0 Sn.. PRESIDDNTE ; - Chamo a atten ão· de 
:s:. para o ponto a. tscussão. 

O SR. JosÉ MARIANNO ••• e muito aperfeiçoa· 
do, sabe q ae o discurso se coin õe de diversas 
parles: exor 10, narr~çao, con rmação e per
oração. (Riso.) 

O Sa. PRESIDENTE:- V. E:s:~ . bem vê que 
está fóra da ordem. 

O Sn. JosÉ MAP..IANNO diz estar dentro 
do l"egimentó. T;;!m esse direito, desde 
que reclama contra o modo por que se fez a 
inscripção. E' discipulo apel"feiçoado de De-

. mosthenes ..• 

O Sa. JosÉ M .tRrANNO ••• e de Quintiliano. 
lSO, 

0 -Sn.. PRESIDENTE:.._ Dirij:1 o nobre depu
tado - sua reclamação na forma do art. 80 do 
regimento. 

"O 5R.. JosÉ MAB.UNNO deve combinar o 
art. 80 com o art. 78. 

O regimento diz que o deputado tem o di
reito · de dirigir o seu discurso ao presidente 
ou á. Camara . em geràl ~ 

1\fas· para que a sua reclamação tenna a so
lemnidade que o acto exige, quer, deve_ e pôde 
faztll-a. ·de conformidade com todas as regras d:• 
r hetorica. 

Diz o ar~. i69, que V. Ex. não leu (lê) : 
u.ando se houver de encetar ual u r dis-

cussã.o ••• '-
0 Sa. PRESIDE:'ot'TE:- Mas n.ão ha nada em 

discu.ssão. . 
Eu. ia : ape~ annunciar a discussão do 

projecto sobre o elemento servil. 
O Sa. JosÊ MAB.IANNO observa que o Sr. 

presidente o desvia da questão de ordem que 
estava agitando para outra questão, qual a de 
saber si a Camara ia ou não enceta:.- a discus
são~ A Cã.mara ouviu o Sr. presidente dizer ·: 

.r - << ·Est:i -em disCussãO· o a.,rt_. 4° .. »· ~ ., 

V. III.- 26 -

. OSa. P.n.ESIDENTE:- Não, senhor·; alinun
cieia. discuosão para fazer-se a inscripção dqs . 
oradores. 

O Sn. JosÉ MARIANNO pede a S. Ex. que 
ouça, porque. é bastante raz_oavel. 

em discussão o' art. 4°. _ 

. O Sn . . PRESIDENTE :- Para procede_r-se á 

O Sa. JosJí MARIANNO diz que logo vai-ae en
cetar a discussão ; é elaro. 

Diz .o artigo i69 (lê): 
" Quando se houver de encetar qualquer dis

cussão, podel"-se-á pedir a palavra pela ordem, 
para lembrar úm melhor methodo de dirigil-a.» 

Ora, combinado este artigo com o artigo 78, 
que diz que o deputado declarará si pede a 
palavra aro. falla:r )rÓ ou contro1 e c 
arttgo O, que diz que - « quando muitos de
putados pedirem a palavra ao mesmo tempo, o 
presidente dat·á precedeneia a quem lhe pare-

, , · , - · - .Jei a a 
approvação da Cama.ra, no caso de algum de
putado requerer, li-- combinados tcdos estes 
arti ..,.os tem · · 
uma reclamação .. e de ennuncial-a. desenvol
vei-a como lhe ajudar o seu enssenhó . e arte p:J.ra 
provar que precisa appellar da classificação, 
feita pela m~sa, parn. a Camara. 

O Sn. PRESIDENTE:-Faça-o V. Ex. 
O Sa. JosE· MARIANNO diz que o nobre àe

putado que hoje occupa a posição de 1° secreta
rio está mostrando as suas boas habilitações 

· para governar. · 
- ·: . i n e a unciou que 1a 
proceder-se :á. inscripÇão dos oradores, si o ora
dor não teve a felicidade de ser o primeiro a 

• • ~ • - (I 

tario-e nenhum dos uous é surdo-que. foi um 
dos primeiros a pedil"a. Entretanto, vê o sea 
nome collocado em um dos ultimes logares, 
tendo sido preterido em todas as discussões do 
projecto. · 

· Parece que ha proposito manifesto de se lhe 
tolher o direito de fa.llar, dando-se-lhe colloca
ção que, pela sacramenLal rolha; :exigida hoje 
em principio de governo, não lhe chegará a. 
vez de fallar. . 

Encerrada, como foi, a discussão do art. 3o, 
. que continha uma das mais perigosas ..•.. 

O SR. PRESIDENTE:- O art. :3o não esta em 
discussão. 

O Sn.. JosÉ 1\L-utrA.NNO diz que S.E:x. tem razão. 
Mas, o mais norave do caso não é isto. A 
mscnpção não e effectiva, é provisoria, até 
que seja homologada pela Camara., principal
mente quando muitos deputados tinham pedido 
a. palavra e a Camara. poderia attender á re
clamação do que se sentisse prejudicado. En
tretanto, estã a inscripção feita no .livro das 
inscripções; a scena tinha sido preparada e, 
apenas pela. ficção do systema, procedeu-se a 
esta formalidade- fingir-se :que se escl'eve. 
(Apa1·tes . ) ... . . . 

Tem o oràdor o direito de reclamar~ tem o di
reito de suspeitar, não da lisura, mas da parciali-
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· .. ·dade com Atiia mésa proe~de nas -Ú:iScripçõ~s. 1 O Sn. JosJ.; )L\.nu~~o dii que, si já· Catão 
·. porque, desde o pl'imeit·o d1a que p~de o_ clama P''Otellava _ em Rot_ria, osG:1tões çaricatofl não 
:'. pari ser inscripto, "desd·•)• . honteu.J, foi um dos devem zangar-se com. o que elh e8tà dizendo. 

primeiros a pedil-o e hoje foi o pt·itn ·iro; o Sr. Não ha :allusiio nenhuma a. deputados, é com 
presidente, entt·etanto, tem sido sut·do aos s~us os Catões de fóra. 
rogos, o tem pt·etel'ido, de sorte qve o orado;- Sstü. mHito ineommoda.tlo não )elo c ue o 
gur~ nn. ra a 1 na :~ msc,l'lpção. õ, c~sta certo r. prasi eu te o t ·m eito solft·er, mas porque 

de que não lhe chega.rà :1 vei de ftll:ir. conhece qurJ S. Ex. tom- e . agastado com o 
Quer d:1r ao Sr. president·:l umapro\'a de que I cra:lor, e com0 em vis Lu elo nm conselho que .. . . .., ' .. . . . 

sua reclamação, de que lhe fac;.a a jnstic;.a a que 
· · tem direito. 

O Sr. p;-e•idente, embora eleito com m~is 
\'O tO:"; cnnsel'\·ado.res do q ne li beraes, em bot·a es
teja pela segunda vez sentado nesta cadeira, 

- re'pl'i.~s~nt:111do uma transacçào de 1dóas o opi
niões entre :conservadures e liberaes, não deve 
entregar-se de corpo e _!llma ao sen secretario. 
T.~m o direito de dizer que S . Ex. n:"to dev_e 

, I • . ('/'-

~ . 
· Campo~. de nunca brigar com" o presidente d3 
Camara, embora bl'i.~U'1 com todos os ministros 
e ministcrios (l'isa·las), não qun.r brigar com o. 
Sr. pr·esidcn te d:l. Ca.m 'rn., e lJed.e-lhe mil per
dões si por ;tcaso o incommodou. 

Em conclusão quer o ot•a.Jot· qnc o Sr. pres:
dentc o. inscreva em lo:;rar e:n qne possa fallar, 
e db:er a.o p:tiz e aos eleito:·es que,o mandaram 
:i Cam_ara. q uaesos m:1ti \'O~ p~1t' c1 ?e combateu ? 

('/' ' . 
:c.czcs quo .estão :t seu lado. Não dnvid:l. C)Ue o aboliÇão e deso:-ganisn.tiot· do trabdho. (.li 'irito 
nobt·c 1() secretario e:>teja muito proposital- b,·m). 
mente fazendo essas inscripções, c ue )l'l'ju- Pede, ortanto. licen a ao Sr. residente ar-

1cam os 1 ;)r::Les, ia:r.enJo eltu!'a e req tl •'- escr·eyet· o sem requ rimenb, ~té porque 
rimenlo . em voz ba.ixa, para não -:crem ouvidos, -quer convencer a S. Ex·~ de que não estava : 

- e, po~ todos os meios. i_ns~igand.o_represalias enchendo o tempo. 

·· · ' O SR. RESIDE:.-<TE - De\·o observar que, 
elle agua ao seu moinho. segundo o :u·t. 80 do t•egimonto, quando al-

Att0ndenclo o. uma nova reclam·,ção elo Sr. gum deputado rtão se c'~nf,wma com a insct·ip
presidente, que. o conrida a conclui I", oiz 0 ção feita pelo pre,-icl . ~nte, a deci:,ão dest~ fic::t 
orador qu_: p~J~u a pala.v~a. _pa•·a r:eclamur suj ~>ita ú \'ota~:io da CnuJ:l.l':\. Est·~ é o alcance 
contra~ nao. dtt':l uma .es:oltaça?, ~a-. contra do requerimentú . , 
uma preter1ção, palavra que c ma1s doce:- . - . . .· 
foi'tttel· i 1t í'e' s~ca'Viter in uwdo, er<t o con-1 O Sr... An.\.tTJO GoEs .Tu,..:on.:- Peço a palL
selho que dava o sogro do nobr·e presidente, vra peb ordem. 
t1un.ndo mini,-tro, e o orador s~gue o exemplo. O Sn.. Pr~Esro~~rE :- Niio ha nada em 

. . ~ . . -· 
,. , ... ' o,; , 

_:1gora isto com muito bom .. morlo, bhndicioso, 
p:\ra. vel." si ganha o.s boas graças de S. Ex . 
Faz um a J )ello a S. Ex. nara. ue não con-
sinta qlle pela quinto. Yez elle soffra essa prete
rição, sendo inscripto em um logar em que pot· 
certo não poderá fallar ,quando pediu a palavra, 
si não no primeiro, no segundo logar. 
· s-~ Ex. recol'r:>. â inscripçi!o · anteriot· e verã 
que a.lli o orador estava collocadoem quinto lo-:
gar c não lhe coube a palavra, estando_ tambem 
incluid-J em todas as i11scripções an teriorcs. 
~ãv appelL1. para. a Camat·a. apezar de toJas 

as turras qu·e tem tido com o Sr. presidente. Si · 
S. Ex.. não qu:zcrque e1le falle, não fallará. 
Succed~rü.ent:io que não fat·ti um discmso con
forme as regt·M da rhetorica, mns s·~rà obl'i
g::~do a f"'zer de vez em quando es tes" fogue-
tinhos a Congreve. (]~iso.) , 

. " . .... . . 
fez a sua recbmação,e que a Caina.ra està sendo 
testemunha de que S. Ex. tem faUado sómente 
par .a. tomar o tempo. 

O S!l.. Jo,n: MARIA~NO re_sponde que S. Ex. 
=.; està muiró ênganado ~ e que, si quizesse con

siderar essâ observação corno um insulto ou 
injuria~ diria que S. Ex. està tarubem· atropel
lando o orador p1ra aproveitar uns minguados 
minutos. · 

.. O Sa. ZA:\rA: - Mas a protellação_ é consa 
velha : já Catão protellava em ltorrià. 

o ' ' a o 
da. discussão do ot·çamento do Miuisterio do 
lmperio . 

E' lido, .apoiado e, po,to a votos, rejeitado o 
. s-~guinte 

Req_ucriiil-ento 

« Requeiro que SQja modificad:1. a inseri pç-ão 
dos oradores ~ontra o at•t. 4o a,, projecto do 
elemento servil, de modo a que posc;:a caber-me 
a palavra,. visto como fLli um dos primeiros a 
pedil-a e acho-me coUocado em 11m. dos ul timos 
logare .: .: 

Sala. das sessõ3s em 28 de Julho de 1885.
José Mm·ianno. 

COXTINU AÇÃO DA 2a. DISCUSSÃO DO 

ORÇ.\.)IEXTO DO I:I1PER.I~ 

O Sr. Ahneida. Oli-veira aceitou 
a palavra que lhe coube :-egundo a ordem da 
inscripção, porque a latitude do debate lhe per
mitte tratar de ~lguns negocios da. província 
que representa: ' 
· Dentre as que mais recommendam à Eolli
citude do governo esta em primeiro loga.t> a 
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prcivin~ia do Marau.hão, cujas condiÇões são ; Tendo-se jul!{ado nccessat·io onvir o parccG~ 
exr.'epctono.e:.; . _ _· .. .• ... _ _ _ . I do governo sobre o projecto,foi-lbe este remet-
. Já no perio~ocolonial,já. nos pri·meiros t_em-.l LÍ~o, mas até ~1ojeain.ta: nãofoi devolvido com . 

pos_ do lmper10, ella rept•;:se;~t.Ju con"'p1~uo a tnformação pedida. • ·· 
:i:Japcl. Entretanto os~a pr·ovincüt que met·eccu No Thcsouro· ji disseram a.o oeador que a in-

· ser chamada a Athon s b ·a.z'leil·a t•> ;\ for .:- ha d ser desf<Jvoravel 
fo~tuna de ser o cmt;oL·io do commercio do e-s:- porque e. negocio remonta a época anterior á 
.tt·e·m? 11orte c põdeaccumula.r l'ecuriõs, a,;ha-se divisão das rendas; mas n:lo póde dle por isso 
em ~Lt~ação. verdad~ii·arnente dolo:-os:~. deix~r de insistir no seu e~penho. e dirá que 

. 1 • r sca. u. ro p r ao tmpor a. a c1rcuuls a m qu e0 • 

o qual tllla .cot·re na sua decadencia., é pt·eciso Th·sour·o, visto:qu'~ não se tt·ata ile rendas, e 
que o governo tome esta resolução quanto nn- sim Je uma doação feita :i província. para fim 
t.es : :i ·· meJida que o tempo passar, maior dr~terminado. Trata-se de um deposito, e não 
esfo•·ço, m::doras sacrificio.;; sel'ão necess:1.rios. se polerá in \"OC;lra prescripçã.o contra a pro-

Em pl'imeiro -Iogà.r pede a ~ttençã.o do go- vincit. _ • · 
verno para o b(n-i-beri, que diariamente causa Pede a attençao do govemo para o estado 
grande m:l! no Maranhão. lastimoso em que se a:;ba. a alfandega de S. Luiz,· 
·· Poder!a o nob1·e ministro do Imperio provi- a re •pcito da yual, quando foi governo em 1880, 

denciar para que uma cowroissão de medicos o nobre mini•m·o da. fazenda declarou r>m seu 
distinctos est11dasse a mol!!stia nas pt•ov,neias , t•clatorio que era urgente adqllirir novo predio 
elo norte, e especialmente na do or:l.dor_. em que onde ella funccionass~. notando mai:,: que os 
o mal m3.iS se desenvolve. armazens da dfan_dega. est;b em outro ponto, 

.:\té ho:e nada. s~ tem feito no cam )0 de de- fóra. do esta.bel,!cimento, do L ue lodelll re.;;ultar 
Yastação Ja epidemia. Em 18i9, senliO mini;;;- pi'ej uizos t:;.nto pora os part1cu a.res, ~.:orno p:lr<'. 
tro do lmperio, o Sr-. con,;elh•~it·o F. Sodró no- o fi co. 
meou uma cornlniasi.o pa_rcl. _dar parac:r sob:·e a Em um dos pr_im?iros mczes deste . anno 

' ~ ' " u-
:munerada e nãc teve r ; curso~ para. occon•et· is 
despezas -~e seus estudos, não consta. ao orador 
houvesse feito alguma cousu.,e, si o fez, é c::rto 
que nos achamos hoje tão informados a respeito 
do assumpto comonaquella época. 

Está. convencido de c1ue por meio da pr;)vi
dencia. que pede al;;uma co usa se conseguirá : 
quando não si chegoe a c:mhecer a origem do 
mal, é possive1 que se achem meios prophyla.-. . ,. 

Com o fim de olltet·-se a quantia necessar.ia 
p::ra ~brir um canal quê facil_itassc as commu
mca ~ões da ca ital c zu o in tet·ior c ho ·e com 
outra utilidade, letnbrada pelo engenh·~iro H.o

. hert.:; ; a de concorrer p .Jra a de:~,Jbstrucção do 
poL·to do Maranhão~ os --lavradores de~ ta pro
vincin., desde 1ii8, sujeitaram-se a pagar 
umn taxa de $300 por arroba de algodão e:s:.~ 
port~do. · --

Por occasião da lndependcncia suhia a 
600:000.~ o producto da tal:a recolhidq ao cofre 
provincial. ' 

Era de cet•ca de 700:000$ a sua importancia. 
algl n s annos depois,quando o governo imperial 
m ·wdou transfdl'ir o deposiLo daquelle cofre 
pua o cofre geral.onM ficou guat·dadó a.tó che
gar a oppórtunidade de aer applicado :i obra. re
f~rida. 

Pela lei de 27de Agosto de 1830 se determi-
nou. que o governo man. :uia. a ri 
que o oraior já alltdlU, apphcando-se á des
peza a prestação men al de 2:0UO:ii000. . 
. Em .1882, não tendo o governo dado execu

çãa aq uella :lei, porque, pou::o depois de come
çar a obra, abandonou~a, na sessão de i8 de 
Agosto o orador apl."esentou um pt•ojecto, assig
nado pt •r todos os representantes âo nbranhão, 
para. que á provincia se restituisse o dinhei1·o 
que lhe pertence, afirn de poder applical-o 
como lhe parecesse melhor á contiitua~'-' d:J. 
obra. 

4. •• , •j ... -

eis() reroo,•et· algumas dt\i> •ep~rLiçõcs par..~- um 
t1·apich2, onde ainda se acham. com g ran.le 
d Lrim:mto do ser\'iço e clamor do cor11mercio. 
Ass~m. além (~e não ter o pre.:iio actual as 
accommo laçõ~s neccs:::arias. nem reUnir con
dições hygicn1cas, porque é ta.mbem um fóco 
de mole;;;tias, o:ferl3c8 pm·igo imminente par os 
que nellc se acha•·em . 

Consta: ao orador .. q~~ o governo concedeu 

lbo e arruinado ·casarão; mas, em vei ~te g~~star 
qualquer quantia com nste edi:fi·:io, fôra: melhor 
tra.tat· de obter outro. Para isto não seriam pre-
cisos grandes sacr1ficios: basta.r1a pe 1r no orça
mento pequenas vet·bas para construir novo 
eddi~io em u~n excellente terreno, p~oprio .na
cional, a car ~o do ministro da marinh:t,
t ert·eno situado entre a. alfandega e os ar
mnens. Ne;;te senti.lo apres_entou-s:; à Camara 
um projecto que infelizmenté ainda não foi to
mado em consideração. 

O orçamento para o nO\'O odificio não exc~de 
a ~00:000;5, e, si o governo quizesse garantir o 
juro da quantia, talvez s ; encorporaS3(! compa
nhia para fa.ze1• a obra. O governo pód'3 pro
ceder como proced·-11 a respeito Jo Cear i~ : não 
podendo despendet• a qucntia necess?-ria para 
o melhoramento do porto, garanttu razo:t
veis favore :; á compa.nhiR que se organizasse:. 
A obra. está. em andamento c o ot·aJ.or crc 
qne o Ceará. terá seu porto m -; ora. o entro 
de poucos annos. . 

Uma das necessinades inad.iaveis do !\br.l
nhão ê concl11ir o se:-viço da desobstrucção tlos 
rios, no ·(iual deposita :1s maio res esperanças . 

Já que se cuida-de substituir o braço escravo 
pelo braço livre, pe !e· ao governo que tra te de 
enc:tminhar para o norte alguma corr"ente de 
immigraçi'io :1propriada a eeu clima. 

Desejar ta. que neste sentido o actual govern_o 
acompanha.s:;e o pensamento do nobre cx-ml
nistt·o da agriculturo., o qual não querendo 
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a immigração só para o s~l~ ~ri.vidou esforços, 
que hão de produzir bons resultados, afim de 
attender aos interesses do norte. 

Si lhe fór dado fall:tr ern alguma das dis
cussões sobre negocies do l\Iinisterio da Agri
cultura, l_')odera desenvolver suas idóas e mostrar 
que :~. melO prat1co t1 mu1to e caz e con
seguir aquelle de$idcnttum. 

O _orador fi~alis~. ag-radecendo a beuevolen-:_ 

sendo depositad:i com outras quantias no 
totalde 4:318.~556,foi esta. ultim:; importlncia 
partilhada entre os doils herdotros do finado 
Luiz Anacleto Tinoco. tocando ao inventarian
te :Manuel Pompilio ·Dantas de Almejda, para 
solução das dividas c despezas, 1:569.'·962, e 
ao menor eocleciano, em pagamento e sua 
legitim:t paterna, 2:748$594. Que o juiz que 
funcciouou, como preparador desde o começo do . -·. . . ' .. . . ' . -·· .. 

' . . 
O Sn.. PRESIDE~--rE dá par:~. amanhã a . se- da~ que, como juiz de direito inte.rino da co-

guinte ordem do dia: marca, julgou por sentença as p:n·tilhas em da
ta. de 18 Je Fevereiro do corrente annõ· ; tendo 

ü rgencia. de 1/4 de hora concedida ao Sr · sido a liquidação da. divida 1·equcrid:t pelos re-
Antonio Carlos. feridos herdeiros do capitão Severino José dá 

Continuação da 2' discussão do projecto sobre 
o elemento servil (art. 4o). 

A's 3 1/2 horas da tarde: 

SilYa. Ao Go;finalmente, que, por occasião do 
julgamento das partilhas, era inventariante 
Manoel Pompilio Dantas cte Almeida. Certifico 
ou trosim q uc a petição dos herdeiros do finado 

Continn::v~ão tla 2a. discu ã o a · - · · · 
Mini~terio do Imperio para 1885-1886. ' -·tos;-.::é do Leor seguinte : . 

2° discussão do credito ao Ministerio ua. Jus- lllm. Sr. Dr. juiz de orphãos. -Dizem Ma-
ti a. ria Emilia da Silva, Manoel José Soares da 

Discu:::são unica do projecto n. 20 (emendas 
do Senado) credito ao .MinisLer[o da Agricul-
tura ara exercicios findos ·· 

Levanta-se a sessão :i.s 5 horas da tarde. 

Rectificaçc1o 

Não foi proferid:t por mim- o. resposta que se 
me attribue no resumo das discussões publi
cado pelo Dim·io 'Ofllcial de hoje; nos seguin
tes termos: c..< Eu pedi votação nominal sobre 
a emenda do nobre deputado o Sr. Corrêa de 

ranJO e prescm o a .separaçao. » . 

O quê respondi foi : Pedi preferencia para 
a em.enda. do nobre deputado o :Sr. Corrêa de 

Rio de Janeiro, 28 de Julho de :1885.-Costa 
Perei;·ct JH1iio1·. 

0Htros do~umentos, aleií~ elos êomprehen- · 
didos no disctwso, a que se 1·e(e1·iu o 
S;·. França Carvalho. 

Eduardo Fulgencio Alves servcmtuario vita.
licio dos officios de 1° tabcllião do publico, ju
dicial e not.as e escrivão de orphãos e aune::x.o;; 
nesta villa da Estrella e seu termo, por mercê 
de Sua Mage,;;taJ.e o Imperador a quem Deus 
huarde, etc., etc. 

Certifico. em cumprimento M despacho retro, 
que, reven o O!: autos e 1nventar10 o na o 
Luiz Anacleto Tinoco, delles collsta o ieguinte: 

Quanto ao 1° item, que n~o foi descripto 
a divida do finado capitão Severino José da 
.Silva, constando :~. sua existencia por uma 
petição dos het·deiros do mesmo :finado a 
:fls. 41. Ao 2o. que a importancia da divida, 
segundo a referida petição ó de 8: 400~, sem 
declaração da natureza do titulo .. Ao 3o, 4° e 
5°, que es~a divida foi liquidada pela quantia 

- de 2 :000$. de qu,e se passou quitação aos her
. deiros do capitão Severino José da Silva, e que, 

1 va, Antonio Estacio da os ta e tlva, ICLo
ria Maria da Silva e Rosa Maria da Silva c1ue, 
por credito pa&sado.por Severino José da Silva, . . . .. . 

:... .& ' 

tros, actualmente fallecido, ficou o casal pro-
indiviso do mesmo Severino, de que são hoje os 
unicos representantes, obrigado para co:n Luiz 
Anacleto Tinoco ao pagamento de uma divida 
no valor de 8: ·100$ e tendo o inventariante dos 
bens deixados por esta exigido tal pagamento, 
só o poderão fazer os supplicantes entregando 
por saldo a quantia cde 2:000$, attendendo a.o 
seu preeario estado de fortuna, pois que só 

ex.iguo va.lor, e isto para accudir não sóm~nte 
a di.vida referida, como tambem a outros ütu
los r maneir:t ue ó com n-rande aba-
timento, na prôporção indicad:t, serã isto pos- '
sivel. E porque desejem francamente expondo 
com tola a boa fé o seu precario estado, deso
brigar-se nas condições em que o podem fa
zer, quando de outra sorte maior serã o pre· 
juizo do espolio do mencionado Luiz Anacleto 
Tinoco ; vem pedir a V. S. que attentas as,. 
poderosas razões cxpendidas, se digne de man.:. 
dar passar mandado de autorização ao inventa
riante do dito e-:polio para receber os 2:000$ 
indicados e passar ~uita~ão da divida. Nestes 
termos requerem a V. S. que ouvido o mesmo 
inventariante e os demais interessados, con
cordando elles, se passe o dito alvarà por ma
neira que fique a. transação liquidada com. a 
autori·lade de V. S. Espera receber merc~. 

· · · · •meha 
da Silva, Manoel José Soares da Silva, 
Anlonio Estacio da Costa c Silva, Victo
ria Maria da Silva, Rosa :Mat·ia da Silva. 
Está uma estampilha do 200 réis devidamente 
inutilisada. Em cuja petiç:ão se vê o despacho 
do teor seg-uinte : Digam os interessado~ e 
volte. Estrella, 30 de Julho de 1884. Martms 
de Almeida. Depois do que constam as respos
tas seguintes : Concordo com a transação pela 
fórma requerid11. para que conhecendo perfeita
mente o estado de fortuna pouco lisongeiro dos 
supplicantes,é para mim fora de duvida que co-
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brada a dividajudicialmente não se obterâ maior 
quantia do q~e a off~recida, por i&so que, os 
mesmos supphcantes tem outros credores entre 
os quMs ter-se-ia. de fazer rateio. Est;ella, 2 
de Agost~ de 1884.-.Llianoel Pompilio Dantas 

,., •· . - . -
ri ante, concordo corn a transacção proposta. Es
trelb, 2 de Agosto de 1884. O cura !or ad hoc 
Bento Josd Ocwà,o~o. Pan-ou 3 ·. n · ' 
a opinião do inventariante, por isso mesmo con
cordo com a tr-ansacção pela forma requerid_a. 
Estrella, 2 de Ago;:;to de 1884.-0 tutor ad hôc, 
.J.1If!noel Ignacio Bastos. Tendo já respondido 

os m~eressaqos~ o.s supplicantes pedem aV. S. 
defer1me!lto .. ~sta collada uma _estampilhs de 
200 r.;:., mutlhzada do modo segumb : Estrella, 
4 de Agosto de 1884. Em seguida se vê o des
pacho do teor seguinte: Passe-se -o rilvarâ na 
forma requerida. Estrella, 4 de Agosto de 1884. 
-.1.· a1· zns ~ meu a= .... em ·de Agosto 
de 1~8}. Ass1gnatura 2$. feitio 1$960, sello 4$. 
Cert1~co finalmente que a quitação dada aos . - . , 

Silva,' a folha 97, é do teor seguinte: Qui Lacão 
2:000$000. Aos 13 de Novembro de 188"1 nesta 
villa da Esú·ella em meu cartorio com 'r . 

anoel Pompilio Dantas de Alméiàa, por ca
beça de sua mulher, h~>rdeiro e inventariante 
d?s bens do finado Luiz Anacleto Tinoco9 e 
d1sse que, tendo recebid'' de D. Maria Emilia 
da Silva, Manoel José Soares da Silvn, Antonio 
Estacio da Costa e Silva, Victoria Maria da 
Silva e Rosa Maria da Silva, viuva e hetdeiros 
do capitão Severino José d,l. Silva, a quantia 
acima de 2:000$ por saldo do que este ficou de
vendn ao mesmo :finado, conforme a autoriza-
çao o .JUIZO e orp aos; pe o presente dava a 
a dita viuva e herdeiros plena e geral quitação 
da mencionada quantia. para j!imais ser-lhe 
erigida em tempo algum por si, seus herdeir 
ou successores. Assim o disse, do que . dou fé, 
e me pediu este termo que, lhe sendo lido, as
zigna. com as duas testemunhas abaixo.-. Eu, 
Eduardo Fulgencio Alves. escrivão, o escrevi, 
Manoel Pompilio Dantas de Almeida, testemu
nhas Christovão Bento da Silva, Constantino 
João Coelho de Souza. Estão colladas dez es
tampilhas no ~valor de 2$, inutiliz:.das de
vidamente. O referido é verdade e aos proprios 
autos me reporto e dou fé. Nesta villa da 
Estrella, em meu cartorio, acs 22 de Junho de 
1885. Eu, Edllardo Folgencio Alves, a es"crevi e 
as:':igno. E~trella., 22 de Junho. de 1885. -
Ecl·ua1·do F-ulgencio ..-llves. 

. 
cial e notas e escrivão de orphãos e nnne::s:os 
nesta. vilb. da Estrella e seu termo, por mercê 
de Sua Magestade o Imperador a quem Deus 
guarde, .etc. 

Cr>rtifico que, revendo os :tu tos de inventario 
dos bens do cãsal da ·'finada D. Anna Maria 
Tinoco, dellt~s consta o seguinte: Ao primeiro, 
que foi desêt~i pto no referido inventario, a 
fls. 16, uma. divida por credito firmado pelo 
capitão Severino José d~1. Silva, na importa.ncia 

·· de 8:13:3~'500 .. Ao segundo, que essa. divida foi 
. descripta em 23 de Novembro de 1878 pelo fi-

~ 

lhas foi feito pelo me1·itissimo juiz de direito da 
com~r·ca Dr. Manoel Vieira Tosta, por sentença 
de 1:J de Novembro de 1879. O referido é ver
J:de e aos proptios autos me reporto e dou fé. 
Nesta villa da Estrella, em meu cartorio, aos 
22 de Junho de 1885. Eu, Eduardo· Fulgen
cio Alves, a escrevi e assigno. Estrella 22 de 
Janho de 1885. - Edua;-do Fulgencio ~4.Z~es. 

Doc. n. 5.- O cidadão Augusto Cesar de 
I ""' ·• • • "' 

o Illm. Sr .. Dr. !saias Martins de Almeida 
juiz municipal e de orphão~ deste termo nã~ 
tem residen~.:ia na villa da Estr·ella e nem casa 
p_roprw. em qua quer ponto do termo. Outro
sim, attesto que tem se hospedado em casa de 
Manoel Pompilio Dantas de Almeida, morador 
no arraial de Inhomirim, e meu visinho. 

O referido é verdade e o attesto sob o jura
mento do meu cargo. 

Juizado de_ paz na freguezia de Inhomirim da 
villa da Estrella, 5 de Janeiro de 1885. -..-1:u
gHsto de Mendonça Se11.na. 

Reconheço verdadeira a assignatura supra. 
Estrella, 16 de Junho de 1885. - Em testemu
nho da verdade.-Edua-,·do Fttlgencio ..:il"Ves. 

Doc. n. 6.-0 cidadão · Christovã · 
Silva, subdelegado de policia da freguezia de 
Inhomerim da villa da Estrella, etc. 

Deferindo a petição retro : Attesto que o 
lllm. Sr. juiz municipal e de orphãos deste 
termo, Dr. Isaías Martins d~ Almeida, não tem··-- · 
residencia nesta villa nem possue casa propria 
nem alugada neste tern:~o; hospedando-se 
quando vem da côrte em casa de Manuel Pom
pilio D:~.ntas de Almeida, morador no arraial 
de Inhomerim desta villa. E por ser Yerdade 
passo a presente, que :tssigno sob juramento 
do meu cargo. 

Villâ da Estrella, 1° de junho de 1885.-0 
subdcl~ga.do, Christo,;uo Bento da Sit'l)a. 

Reconheço verdadeira. a assiguatura supra. 
-Estrella 16 de Junho de 1885.-Em teste-
munho da verdade, Edua1·do Fulgencio .4.lves . 

Doc. n. :t. - Altesto sob juramento de meu 
c::~:rgo. que o Sr. Dr. Isaias Martins de Almei
da, juiz municipal G _de o_rphãos do termo d::t. 
Estrell!\, não tem res1Jenc1a no mesmo termo. 
e que, quando vem dar suas audiencias hospe
da-se em casa ce _Manoel Pompilio Dantas e 
.-\lmeida, sendo tarubem certo que, quando as 
partes tem algum despacho mais urgente, cor
rem a Côrte do Rio de Janeiro, em busca do 
mesmo juiz. Estrella em 8 de Junho de 1885. 
-Alttonio Gomes das Chagas, 3° SUJ?plente 
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do iuiz municipal. -Reconheço a as5ignatura. i ·:. Continuação da. 2a discus"ão do projecto sob.:-e 
supra . Estella, S dl} Julho de 1885. Em teste- à ex.tincyão gradual do elemento serviL 
-munho de Yerd:1de. - Eduardo Fulgencio 
~z A's ;] horas d;_t tar(lc _.,_ ves. 

ACT.t DO DIA 29 D~ JULHJ DE 1885 
• 

P;·esidencia do S;·. F;·a;1hlin Do1·ia 

A·s 1 L hot·r.s da manhã~ feita :a cham:1da, 
:H:ham-se presente! os s~s. : Franklin Dori:!, 
Bczam:1.t~ Araujo Pinho, Vall:l.dares, França. 
c~u·vdho, Bento Ramos, Lourenç.o de Albu
qner'-lue. Rodrignes Junior, Cn.rnBiro da Roch:1., 
João Penido. Ahnci Ja Oli>·eira, Cantão, Chagas, 
Antonio C;:.rlos. Padua Flco:-y, S:~lg~1do, !lb,;;
c~.renh::s, Ribeiro de Mer,~z~s. Fern:1.ndes de 
Olive:ra, Augnsto Fleury, Lu~erda \Verneck e . -

Ct:nnpar~cem, depois da. chamatb., os S1·s. : 
Frederico Borges, Vaz de Mello, Cllnha Leitão, 
A:h '"o Botelho, V.tldet .. ro, Dant.t:; · .. , , ; 
da Vilb da B:m·a, Cuelho de R':Z~nde, Alcofo
r~;.do .Junior. Coelho c C~tmpos, Hcnric1ue Mar-

. ·1. r Pa tl P·i o:l 
Alfndo Chaves, Ild •f.mso de At·aujo. Co:·lh') de 
Altn'}idr,, José Pompeu, Pf'lldente d~ ?\Iot·ae~, 
?\Ionttndon e Fe!icio dos Santos. 

Ao meio-din. o Sr. pre~idente declat·~t não 
· .haver scss~o. 

Falt:tm. com causa. participada, 03 Srs.: Af
fonso Celso J Ll nior, Accioli Franco, Adriano 
Pimentql, Alves do Ara.ujo, Andrade Figueira. 
Antonio Pt~1.do., - Affonso Penna, Barão t!o 
~ :rua y, :trao a eopo 1na, arro.;; o ra. 
Carlos .:\.tl'onso, Cama.:-go, Cost!l. Rodt·ig-ues, De

Beze!."ra, E ufrasio . Cort·eia, Fr!\nci "CO 

' J 

mond, Gonç~.lves Ferreira. João Dant:1s Filho. 
V~:m .ro Maciel, Leopold:) Cunha, ~Iac-Dowell, 
Macir:l, Martirn Francisco, Moreira de Barros, 
:\Ianoel Portl3lla, Prisco Paraizo e Siln~ Mafra. 

Faltam. sem. cau ~a participada, og Srs. : 
:\h·a1·o Caminha, Antonio Bezerra, Antonio 
Pinto, Antonio de Siq u ·•ira, Araujo Góe~ J u
uior, A1·istides Spinola, Barão de An:ldi:l. Ber
nardo dn Mendonça Sobrinho,' Bezerra d~ t11e
ueze;;, l~ulhõe;;;, Candtdo d•J Oliveir.t, Campos 
Salles, Carne:ro da Cunha, Castello Bt·::mco, 
C:1strioto, Carlos Peixoto. Com!a. de Az·aujo, 
Co;;t<l. Pel"::iro., Cruz.Cruz Gou,•êa. Delfino Cin
tra., Dian:1 , Dias Carneiro. Diogo de Vascon
cellos, Du:1rte de Azevedo, Fr:tndsco B~lisario, 
Henrique,:, lta. u i, Joa uim Tavares, .José Ma-

Inter~~llação d:> Sr. Jo:lquim Na'mco ao 

Si hou\'er tempo : 

.:\.s ma.tat·ias p::trtc da 

SESSÃO E~I 30 DJ~ .JULHO DE i885 

P,·e:-:ide;lcia do Sr. Pmnhlin Dorü• 

Sl.i~DL\r.lO.-Leilura a appro\·ação tla:> :teLas do ::!~ e 
:'!!l Jo C;)l'rOIILO.-r:Xl'~lflr.~n:. -l'arcecrc~.-0 Sr. Luu
rcnro de "\lburptarqtlll d:i. conta ela d.:(lltl:l~ão da •[ual 
ioi rcl:ll•lr.- t) ::;r. Padua. Floiii'Y pro;,ü.: :;o.;,.jcs de . . .... . . . . . . . 
cuulu;/; __ \) -::;1:: ,:·all:ularc; justifica uu; rcqucrimolltÕ. 
-i•:aJtl!JilA I'Ann: n.\ os:otnt no u:.\.-Uq;cncsa conc.:di
da ao ~r. :\ u!oltiO C:ulo5. - I1lcm ao :'s·. Carlo,; 
·. n·on~0.-5Ei:õU:W.\ 1'.\i\T~: DA 01\11Elt DO lliA.-lulCr tCI• 
!a('.i•O ao St·. p10~Iol•lllli! .!o c•>usc: to.- J:;cur~o" ..,os 
Srs. Joaquim Nauuco o ps·e;;iúcnLc · do coH,olli(l . 

As 11 horas at:bam-se presen_te:; ?S Srs. : 
•ran;:1n :.•na, z, L, , 

Jt:l Mello, Valladares. Castello Branco, França 
C:1rvalho, Paula Primo, Bento Ramos, João 
Penhio, Silva Maia. Camargo, Macid, Mac
Dowell, Dia~ Carneir:,, Chagas, Ro lrigut' S Ju
nior, Jo,ó Pompeu, Rati-.bona, Silva . Mafra, 
Pad11a Fleury, Juvencio Alve$, Antonio Be
z.et·r•\, Almeiúa Oliv,~ira. Leitã0 d:~ Cunha, An
tonio Carlo~, Lacerda 'Verneck, Mascarenhas, 
Valdetaro. Gom~>s tle Castro, Ad:-i~no Pimentel, 
f v ' , o ~ ... .. .. , 
L!:>LU"enço d~ Albuquerque, Sigismundo, Fet·
reira de llloura, Aristides Spinola, Alcoforado 

• t d 

C)mparecem, depois da chamad~, o~ Srs : 

Corrêa de A1·aujo, Duarte de Azeycdo, 
Fe1•nandes de Oliveh·a, Joaquim p,~dro, Hem·i
ques, Joaquim Tavares, Carneiro da Cunha, 
Bet·nardo de Mendonça Sobriuho, Henrique 
Marques, Delfino Cintra, lt:~qui, Moreira de 
Barro.;, Accioli Franco, Carlos Affonso. Cruz, 
Francisco Sodré, João Dantas Filho, llddiJns; 
de Araujo. Diana, Felicio dos Santos, Vianna 
Vaz. Bttlhõcs, Ba.rroa Cobra, Froderico Bo.-ges, 
Cunha Lei tão, Prudente de Moraes~ Bezerra 
Cavalcanti, Sa.tyro Dias, Andrade Figueira, 
Cástrioto, Sinimbü Junior, Antonio de ~iquei· 
ra, Jo3.quim Nabuco, Manoel Port2lla e José 
Marianno. 

r1anno, uvenc10 A ves, oaqu:m Nabttco, 
M tres Guia, Moreira Brandão, Olympio Cam- Faltam,c:>m causa participad:1, os Srs.: Col!
pos, Ri beir<> da. Lu~, Rotrigo Silva, Rodrigues ta Rodl'igueJ, Demctrio Bezerr.1, Eufrasio Cor
Alves, ::iatyro Dias, Schutel, Sigiemundo. Silva reia, G~spar de Drummond, Leandro Maciel, 
Maia, Sinimbli Juninr. Uiysses Viannri.. Vianna L~opoldo CLtnha, Martim Francisco, Pri~co 
Vaz, Zama, Bozerra Cavalcanti, Thomaz Pom· Paraizo, Dlys ... es Vianna, Antonio Prado e Ba-
peu e Ratisbon:1.. · · rão da Leopoldina. 

_Q !=;., o.,,.SI""'"'"'· · d' .:~:_ ·> Faltam sem cau~a particip<tda. os Srs.: Alva---- --"'-""-L_.!(_,.._.._ . AU<"-'U..roo-- a_par.a._íLUJ.ilo.-!}'.I.LA.-AC~-::-::-..,., 
__ guiute ordem do dia : ro otelho~omo - Pmto, Bezerra de Mene----

zes, Candido de Oliveira, . Diogo de Vasconcel
Drgencia. d~ m·;l quarto dê hors. conc0dida. l()s, Fr~\ncisco Belisario, Moreira Branll~o~ 

ao Sr .. Antonio Carlos. · Olympio Campos e Ribeiro da Luz • . 
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São lida:; e appl"ov:~.das as actas de 28 c 29 do I da Alfande."":t d,) Pãr<.i Sern-io Es~uhno de Cas-
corrento 111 • '=' • ' 0 

v ' • _ • tro 11 :u·tms, pedmdo um anno de licen\a paea 
O SR. 1.0 SECRET.\.RIO dá conta do seguinte tratar de st!a saude, é de parecei." q11e se ouça o 

EXPEDIENTE 

CIOS ; 

. :J?o Sr. Ulysses Vianna., datado de hoje. par
tlctpa.ndo niio od,~r ~om :rccer :is sessões. or 
motlvo o a e-.:unento d~ seu sogro.- Manda-
se desanojar .- .: 

Do Ministerio da Fazend<1. datado de 28 deste 
mez. em resposta ao de n. 2-16, de 25 de Junho 
ultimo, prestando informa<:Õ'S sobre a pretcnção 
de D. Maria Joaquina. de Albuquerque.- A 
quem fez a requis:ção (commissão ;Le fazenda). 

!Jem, da mesm.a dn.ta.. dr.\volvendo o requeri
m~nto informado de José Moreira dos Santos 

" I""' , I ,~, 

n . 255.-A quem fez a. reqnisi~.ão (commissão 
de fazendt). _ ' 

>..,;: ' ~ ' 

em resposta ao de n. 304 de 24 do corrente, 
decla.r;•ndo ter commun:c,~do ao pres:d ·nte da 

rovincia do Pará :t decisão d 1 Cam!l.ra s bre a 
eleição do 1° dist..-icto daquclb. provincia. -
Intciraàs.. 

Do Ministerio-da T ustiça,de 25 d()s te nlez.em 
resposta. ao de n. 290 de 22 do coz·rentr>, jnfor
mando a pretenção do desembarg-ador Leoca
dio tle Andrade Pessoa.-A quem fez a. re.1ui
sição (commissão de pensões e ordenados) . 

Do 1Hnisterio da Agricultura, de 25 deste 
mez~ remettendo a z•epre.::entaç::io dos pt'Ol·rie-. -

' pedindo que s"_ja ha.bilita:lo - o govemo com o 
respectivo credito afim de lhe ser pagn n. quan
tia quo lho é devirla. pelo fornr>ciLucnto feito 

· durante a epidemi:\ das febres de rogo caract"l' 
que grassaram no municipio de Saquai·ema.pro
vincia do Rio de h.neiro.-A' coznmissão de 
orçamento. 

São remettidas á za comrnissão de inq uerito 
a.s seguintes actas eleitoraes do 2', disLt·icto de 
Sergipe : 

N. S da Vbtori:z. de S. Christov:ío, N. S. da. 
Ajuda de Ita.poranga, Santo Antonio e Alm:1.s 
d~ Itab::l.ianna, N. S. da Boa Hora do Campo do 
Brito, SanfA.nna de Simão Dias, N. S. da Pie
da~c do Laga.rto:-~~pur?'ç~o get·al ? um pl."O-

São lidos e approvo.dos o:;; seguintes 

PA.l\ECERES 

, gov•}rno a resp'Íto, I"i'mettendo-se-lhe par':! isso 
o requerimento do peticionario com o docu
mento a elle ·unto. 

Sala das comm issõcs em 27 de Julho d·? 
'18S5. - lldc(onso de ~b·c~ujo. - A.llfph:;·!o 
Fi eun ,-júc'to Peni(lo. 

N. 176.-1885 

E (JtGipamçüo de -,cacimento.o; dos .-:ec1·cta;·ios 
e officiaes das .<>cc,·eta;·ias clct.> Fac?.tldade~ 
dé Ditcito do Recif'e e S. Paulo aos dr~s :;;e
crctaria . ., das Faculdades da JierLici;w. 

A' co1nroissão de pensõ;s e "ordenados foi pre-
n .. . . . , . 

.t;-:cR se•.!l'etarias das [•'aeuldades de Direito do 
Recife e ~. Paulo, pedindo a eqnip;naç:io de 
se::s venc1mentos aos das secretarias ci:ls Fa-
cu ~ a_ '-~s c. c e. 1c1na, e e ) par~:~cer qu·~ essa 
pettçao sep euv!ada ao governo para inf0rmar . 

Sala das commissõe;:; 0.m 27 de .T ulho de 1885. 
•'lcury. 

N. 177-'1885 

Liccnç(t ao ajt!dan!e r.lo correto1~ ela Caixa 
ele .A.moJ·ti.::-aç(to E;·nesto de .A :;e;·edo C ou
tinha ele lJtGq1te-Escrada. 

A conunissão de ensões e or lcnaüos a uem 
foi pl'esente o rcq uerimento o:n que o ajud~nto 
do con·ctor de GaixrL. da Amo.•·tb~aç;Io, Ernesto 
de . Azeredo C~utinho d ~ Duqttc-Estrad:•, pede 

fóra dc, ta côrle, ó ,de p:LrOCl~ r que ao governo se 
remetta a potiçã·J do supplic•~nto, com o.:; do
cumentos juntos, afim lle inform:u. 

Sala. das commisSÕQB em 27 de .Julho de 181'{:). 
- lt!le(onso de .:11"ctttjo .- Augusto Ftcury. 
- Jotto Penido. 

E ' li<lo c va.i a. imprimir ? seguinte 

PROJECTO 

N. 48-1885 

Despe;ct do J1finiste1'io á.:-t Justiça pctlYt o exer
. cicio de 1.88;'3-1886 

A commissão de orçamento Ctunpre o d~:ver 
de apt·osentar á Camara dos Sr.;;. De;;jutados o 
exame, a. que procedeu, sobre a proposta do 
governo9 na. parte relativa. ás despczas do Minis-

N. :175-1885 
- terioda Justiça. 

Comparando-se as\·erbas da. mesma proposta 
LicençCG (lO 3o c.-~cripttwa.1·io da Al(andega do com as da. lei v]gente. de orçament~, nota-se 

Para S e1·gio E ~t tt la no-aeC'ã:S éi'õ~fã'l.-ti·n-s-.. -q-\le-.a.lg.u.ms <; na o~_saff~:e.tanl..:nl.~e.r.~~.ç. • .t~ ... _o.u_tr.~--
' foram a.ugmontad::ts, uma fo1 d1miOU1da, e ate 

A commissão de pe~sÕ3S e ordenado~, a. quem creou-se rubrica pnra verba nova, como se vê 
foi presente o requerimento do 3o escriptur<:lrio dos seguintes qu:v.lros : 
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QUADRO N. 1 

Rub;·icas qtce ncio (o>·am. alteradas 
Rubricas o c 

s ' I, l d . . . . ~ upremo trlvUna e Jl7S~1ça.. • .. • . • . · .. · . • .... • • .... . · · . · . • . • . · . · . • ..• · • • 
Despeza secreta da pol1c1a:-..... . ..•....................•.... . .......... 
C~sa de detenção. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . -
Reformados do corpo militar de _polir:ia . . ... • ............•.. . ..... .. ...... 
:tu:d lio á força policiai das pt o v incias ..... . .... . .. .. ................... . 
Ajudas de custo ...••. . .••.... . ................. . ....... . .............. 
Conducção de presos • . .•... . ....... . .... . ........... . .................. 
Presidio de Fernando d~ Noronha . ........... . ................... . ...... . 

Proposta 
165: 12o.;;ooo 
!20: 000~000 
78:800~000 
8:764:::;000 

600 : 000~000 
90:000$000 
5:000~00 

244:987$500 

Somma.... . .................... .. • • . . 1.312:571:!;500 

QUADRO N. 2 

Rubi·icas que foram augmentadas 

OR.ÇA:IIENTO 

RUBRICAS PROPOSTA E)t 

> lUVl\. 

-----------------
Secretaria de Esta.do ......... .... .. . .. i-U :270SOOO 141 :07()$000 
Relações .. .. .................. .. .... G20: 126$000 619:7265000 
Juntas commerciaes ......... .. . .. .... 86:590$000 85:090$000 
Pessoal e material da policia ... ....... 708:725$000 677:075:5000 
Asylo de Mendicidade .. . . . . . . .. .. . ... 56:241$000 36 : 990~000 
Corpo militar de policia .. . .. . ~ . . . ... . . 402 :888$400 460: 000~000 

--__ Gl1rda urbana •...... . ..... . .. . . . ... . . 506:995!:;750 4i:3: ooosooo 
Casa. -de Correcção da Côrte •. . ......... 155:836$530 149:381:-:;230 
Obras . . . ..... .. .... . .... . .....• . ... . 50:000$000 15:ooosooo 
N n.,..n., P. cnma. '!"~as · ~2 ;_0_1G~OOO 58:5605000 . 

-- ------
~ ... 

Som ma ..•..••......•. . .•.• .. 3.050:748:)680 2. 715:892$230 

QUADRO N. 3 

Rubrica que foi c_liminuida 

HUBRICA PROPOSTA 
OR.ÇA~rE:\lTO 

E~r 

VIGOR 

-
AUG:,\IE!\LO 

-
200$000 
400.;;000 

1:500f;OOO 
31:650$000 
19:2518000 _ 
32:888$400 ' 
33:9955-;750 
6:455S3l'O 

35: OOt1$000 
i73:516SOOO 

-----
334: :856$450 

Dli1FERE::-;Q.-\. 
PARA 

~fE:s"OS 

--------------------------------
.Tllstiças de i'· instancia.. . . . . . . . . . . . . 2. iü3: 130$678 2.794:530$6i8 i :400.$000 

UA.DRO N. 4 

Rt,bl·ica no-va 

:335:456. 450 sobre a im ortancia total consi-
gna.da na lei vigente. 

Os augmentos indicados no quadro n. 2 pro
vêm de se haver pedido m:lis: 

- 200$ na verba- Secretaria de estado
para despezas miadas e asseio do edificio em • 

~mo augmento de 3:34:856$450 n~s verbas que ella funcciona ; 
1nd1cadas no quadro n. 2, estabelec1mento da - 400$ na verba- Relações-sendo 100$ 

Rubrica 
Eventuaes ... . .. .. .•...•.•. 

Proposta 
2 : 000.~000 

·----Y.~I:"_i?~~~y~_p_t.u_a_e~-::::,_ P..l!-Jtn ..E.OY._t~n_Ç,i_ª_g~ _g;_~Q.Q$_,. _ --P-ªr~ ~ ~S.PJ~~a.s _ m;_u.~~S.. ~-~-~~~-iº·-ª~_ ~-ª'-~~.A~ .. r~~-: 
segundo o quadro n. 4 e reducção da quantia ção da Côrte, e 300$ para livros das bibliothe
~e 1:400.} na rubrica-.Justiças de primeira · ca.s_ dos diversos tribunaes; 
1.nstanda-como se vê do quadro n. 3, verifi- - i :500~ na verba-Juntas Commerciaes
ca-se na proposta do governo um augmento de , sendo i :40Ú$ para o aluguel da casa da junta 
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de B~lém ~ 100:) pa_ra pagamentod~") maioria dos 1 venci:nentos de 5GO;), que pércebem os quatro 
venctmento::::, na fo1·ma do art. 1.) do decreto I porteiros da Casa de Correcc•ão · 
n. c;:384 d: 1870_~ ao porteiro do e~ti1~cto trib~- O de 10:000$ na verba-~ Aj~da de custo
nal do commercto do Marauhão,Gabriel Antomo 1 att•~nta a insufliciencia do actual credito de 
Reucl~o; _ '• . l CJO:OlJO$, e ao nccrescimo dos novos termos 0 

-:- _31:6.::>0:;;; na v:r~a-Pessoal e mat~r1al de comarcas; 
- - -• :"'?. .- • ' • .:::.a.-~ e ;_): J!) na ver a- onducção de presos 

res novos de carcereiro, IDcluidos dtscnnn- - pel:l mesma razão de insufficiencia do cre-
nadamente na~re.-5pectivas tabellas; dito actua.l, que obrio-ou a um sup•Jlemento de 

-1· O '· · o- • • _ ,. • ··- • ·, , . - • • 
0

- • 1 

to seja urgente; 1:820::; para conser~ação e com- O de 81:GiO . .:;. para provimento de ~ovo~ ter
pra de moveis ~ escalares de policia; 4:080$ mos e comarcas, de que o governo teve co
para elevar a :3$ diarios os sdat·ios dos tripo- nhecimento official depois de impressa a pro
lantea do escaler da policia da provincia do posta. 
Parâ, que actualmente pet·cebem 18G6:j piJr O :mgmento de. 335:456:::;450 verificado na 
dia. e :300$ de outras pequenas differenças; proposta do governo e indicado nos quadros 

- Hl:251:-: na. verba.-A.sylo de menclicidD.de, ns. 2,;,; e 4, eleva-se a 445:151:)450, com o que 
proveniente de mais 12:781:) na. qaota.-sustento foi proposto ã commissão na · importancia de 
e curativo dos asylados; 5:470.-) para o vestua- 109:695$ (quadro n. 5). 
rio, i:OOOs ara illumin~ ão · 

- :i2:S~S:-:;4.uO na verba- Coq)o militar de 
policia e; ·· 

- 3:3:0rJ5:S750 
a a 

Côrte-para attendcr a diversas diflerenças nas 
quotas do malei"ial ; 

.. ,_ ·. 
obrts. 

- 173:516$ na verba-Novos termos e comn.r
c::~s-para attender os que foram creados depois 
da lei vigente até á apresentação da proposta. 

Além destes augmentos foram propostos á 
commissão de orçamento pelo actual ministro 
e sect·etario de estado dos nego~'ios da justiça 
ós que constam do seguinte 

QU.ADltO N; 5 

. Au ostos ct commissi'lo 

seguintes red~cções: 
A de 3:200S nn. verba-Secretaria de estado-.,. .. 

~ a 
signação para. miudezas e asseio do edificio, 
este augmentojã foi rc>jeita.do pelo Po.Jer Le
o-islati\'O . 

O de 3:000$ na .quota impressão do reb
torio, sendo sufficiente, no pat·ecer da commis
são, que os avisos e outros actos do governo, 
impt·essos integ-ralmente na collecção das leis, 
sejam indicados no relatorio - pelas simples 
ementas; · 

A de 400$ na verba-Rela.;ões- porque j:l 
ell;\ foi feit1.~ quando se decretou a vigente lei 
de orçamento; 
- A de 1:400~ na verba-Juntas commer-

c1aes-para a ug-ue da casa da junta de Be
lém, visto se ter verificado que esta furicciona 
em propri.o nacional; . 

Rubricas .Augmentos da policia- a saber: i:S~O$ ··na quota marcada 
Para conservação de moveis e de escaleres; 

400~·ooo Asylo de mendicidade •..... 
Reiormados do corpo----militar 

de policia •..... . ...... . • 
Casa de corr~ção da Côrte ... 
Ajuda~ de custo .....••....• 
Condncção de presos •...•.• 
Novos termos o comarcas ..• 

·>' 4:0tl0$ para augmento dos salarios dos tripo-
1 :S24SOOO lantes do cscaler do Parâ e 1:000$ para legares 

de carcereiro. que forem novamente crea-
4.8018000 dos e cujo provimento pareça urgente . 

10:000$000 A cornmi~são entende que nas a.ctaaes cir-
5:000 . .:;00() cumsta.ncias, esses augmentos não devem ser 

87:6708000 autorizados. 
------ A reducção de 86:8848150 nas verbas-Corpo 

Somma. • • · · · · · · • ··· · 109:6058000 militar de policia- e -Guat·da urbana- que 
O augmento de 400$ na. verba_ Asylo de passaram a constituir uma só rubrica, com 

men:iicidade-para pagamento de um dos medi- aquclla. denominação, ndoptando-se, em vista 
cos da. Casa de correcção, que se incumba do d:t reforma por que passo1.1 o mes111o corpo, a 
tratamento dos a.syJados; tabella inclu1da na proposta do orçamento para 

O de 1.:824:) na vrrba-Reformados do corpo o e~ercicio de 1886-1887, na qual se abatera, 
mt 1ta.1· c po 1ma-para satls azer os ven- ' 
eim.entos dos capitães José Pedro Duqne-Es- claros com que se acha o quadro do pessoal, a 
traria Mey0r. José Gaspar da Cunha Brito e quantia de :31:351$400, em vez de 11:351B400 
Hermenegildo Xavier, ultimamente reforma- previstos na citada tabella, e pass:mdo-se .•.• 
dos, não sendo maior este augmcnto, por se 5:000~000 da quota -furdamentos-para-alu
ter de di winuir da verba já decretada a quan- guel .de ca_sa.s dos postos que ~e crea.rem-. que 
tia de 1:008$, que 8~ abonava de vencimentos fi~ra ,!-SSim _elevada a 0:300:; e aquella. redu-
ao m:1j()r reformado Bento Ma.rcellino Avena, , wla a o6:824??00; . _ 

···- lioJe-Jâllecidcf;"-· ----- - - ··· · ·· · · - ·- ·---·--- -...... _ --- --- - - -·A·-de-7-:892,')550·-na·verba;--.-Casa··de correcçao .. _ 
O de 4:801~ na verba-Casa de correcção -por estar informada a commissão que •. sem 

- ~endo 4~161$ para elevar a. 1~500 a dia ria de prejnizo do serviço. podem-se fazer as redue
iS-200 de :38 guardas, e a 720$ annuaes os • ções de : 500$ na quota- sustento e . forra.-

9~ ., 
V. III.- .. J 
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geru dos anim:1es; 695$)50 com o logar de um 
hortelão ( 540$ de grátificss.ão c 155$550 ~e 
comedorbs ) ;· 1: 040:)000 na quota - ma ter1a 
prima ; 900$ na consigna\~Jo para- ferra
ment<JS: 2:000 . ..; na de- illuminação; ..••. 
1:300.::; ·na de- com'bustivel ~~ i :437~000 na 
-s . 

lines: 
A de :30:0GOS na verba-Obr.1s-ten..!o-se em 

. .:\ in•li~adas reducções importam em 
136:G76.S700, conforwe o seguinte 

QUADRO :-i. 6 

N. 7. Pessoal e material da 
policia: 

Supprimid<t a quantia de 1:000$ 
para logares de carcereiro. 
que forem novan\ente crea
dos a de 4:0so..:: ::.ra au-
gmcnto dos salarios cos tripo
lantes do escalar da policia 
do Para! e aba tUa a de 1 :820.) 

a m ca a a-
Conservação e compra de mo
Yeis e escalere.~ •........... 

N . 8. Casade detenção: 
Redttcçõe: propostas pela co?níllis.·qJ.o (Como n::~. proposta) . • .•....... 

Rub"i~~ as Reducções N. 0. Asylo de mendici-
dade: 

Secl'etaria de estaJo.. . . . . . . 3 : 200$000 
Hehções................ . • 400$000 

< • 

Pe.~soal e material da policia 
Co!'po l\lili.tar de policia e 
Guard~1. urbana •..•••...• 

Casa e co:·recção ..•.. . ... 
Ob!'a:':' •••••• , ••• • ••••••••• 

...... . ....... 
-~lxttido. a l:Omma de 136:676$700, em que im

portam as reàucçõe:- , fica o augmento de 
4-15:131$450 limitado a 308:47':1$750, ou ... 
26:9S1$i00 menos do que o pedido constante 
do projectó de orçamento apresentado o anno 
passado. . 

A commissão, j a lgando attend1vel a proposta, 
com as alteraçi.í_es que offerece, é de parecer 
que se ;ldopte :t seguinte 

Resol·uç tio 

O lllini.stro e secr.: tario .,. .. . . . ) 

der, no o:: xerdcio de 1885-1886, com o :; serviços 
de,i ,.nado.s nas seguintes rubricas. a quantia 

o - 1'-. 1 -1~1'"'1-Q de ..... .. . .. . .......... . ..... t • ·) :~v.:•~ ;:>u: 

K. 1 . Secretaria de es t:1.do : 
Reduzidas: 200$ na .quot:1. desti-

1l:1da ao asseio e de;;p~z:~ s 
miuda~. e 3:000~· na. consi
~naçflo para a impres~ão do 
t·elatorio . . . . . . . . • . . . . • . . • • 1:38: 070.-;!HIU 
N. 2. S11prerno tribunal de 

justic,.~ : 
(Como o.a pro posta).. • . . . . . . . • Jlj:) : 1:20:)!;00 

;:\. :J. l{elaçüe • : 
Suppr-imidu n. quantia de 100.~ 

para clespezas miudas e asseio 
ú • a~' , la 7 d · t 
e :~uo;;; para 1 i vros dos di vers0s 
trlbllnaes........... .. . . . . . 619:i26.')000 
N. 4. J unt1s com•nr'rciaes : 

A batida. a quota de 1:400$ des
Linad~ a_o alugnel da. casa 
par a a junta de Bcl~m...... fi5: HlO.~OOO 
N. 5. Justiças d0 1:1. instan-

Estabelecida a quot~ de 400$ 
ara. :L!.! am en to a um dos me-

dicas da casa de correcção, 
que se incum:Ja do trata
mento dos asyl:.,do~ ...• . .... 
N. 10. Cpqlo militar de po

licia : 

Ado tada a ta.bella incluida na 
propost~ para o exercicio de 
i 88L;-18ti7, n:~ qual se abate 
para o;:; casos dr; menor des
peza 31:351$100, em vez de 
11::351$-100 e c 1 evada a 
G:30ü:) a consignação para 
aluguel de casas dos postos, 
que se creu.rem, e reduzida ~ 
56:824.Sa quota para farda-
mentos ..........•.•.....• 

N; · ·11. Refo1·mados do corpo 
milit"'r de policia : 

· . .. , que se abonava de vencimen
tos ao ma.}o-r reformado Bento 
Marcellino A vena, hoje falle
cido, e incluidoí! os vencimen
tos <los capitã ·s ultimamente 
reformaJos José Ped1·o Duq uc
Estrada Mey1)r, .Josó Gaspar 
da Cunha Bri to c I-Iermene-
gildo Xavier ...... . .. . .... . 

N. 12. Caa:' de cort'Cc\.iio : Ab~· 
tida a quantia d•J 500$000 
na quota- sustento e forra
;:em dos anirnacs ; a de 
liV5$550 do logar de um hor
telão. que fica. supprimido ; 
1:0-HJ$000 na quot~ pat·a ma-

a' .- :-:;; 
fet·ramenta.s ; 2: OOO$C:OO na de 
iUuminaçlio; 1 : 300$000 na de 
combustivel e 1:-157$000 na 
de salarios o almoço dos mes-
tre3 e operarias livres, G ele-
vada : a 1.)500 a diari-1 dos 

701:825$000 

78:800$000 

56:G418000 

913:000'000 

1 o: 5Ss .. :.ooo 

., · ....... . eia-: · ·· ····- -·- ···-- ····-·····-.. -... -·-····---·-···· -----.. ··-·-- · .... -·~·-· -·· . 
C · ') -n·> 130 · ('- 8 ( omo na proposta) ........ . . - :..o~ v.) : $) ' 

guardas, e a 72ü$GO a gratifi-
-caÇãõ-iizinliiít do:s·po·rteiro:s··da ·- ---· ··-·--- ····-··---

pnn i tenciaria. . . . . . . . . . . • • • . i;j2: 7 44$98() N. 6. Despeza. secreta da. 
policia : 
(Como na proposta). . • • . . . . . . • 120:0008000 

N . 13. Obras: 
Abatidos 30:000$ .• . •..••..• . • 20: ooo.sooo 
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N. 14. Auxilio a força policial 
das província~: 

(Como na proposta) ... : ...•... 

N. 15. Ajud:ls de custo : 

Conducção de presus : 

. 
N. 17. Presídio de Fernando 

de Noronha: 

(Como na proposta) .......... . 
N. 18. · Novos termos e co
marcas : 

( Augmentada de 8i:670$000 
parã provimento dos seguint0s 
termos e comarcn.s (além dos 

Comw·cas 

~ - . 
JI al'ctnltiio : Iguará, Coro;ttà, 

Monção, Pinheiro .......... . 
Parah1 brc : P~·inceza ...•... . .. 
Penz.u.mhuco : S. Lourenço, 

Triumpho, Gra7atã, Glorh~ do 
Goitâ e .Agua Preta .....•... 

Bahia : 1hragogipe, Pombal, 
Barra do Rio de Contas ...•.. 

Espi1·ito Santo : Sant:t Leopol
dina,Cachoeiro do Itapemirim 

S. Paulo : Caçapav:1., S. José do 
Barreiro, Porto Feliz, S. João 
Baptista, Itatiba, Jaboticabal. 

<.W (rra nc e n u , : a meu·a, 
S. Fr:1ncisco de Paula de 
Cima da Serra ...•.......... 

..-lmaz-onas : S. Paulo de Oli-
vença ..... . .............. . 

J.1iaranlzc7o: Santa. Helena, Igua-
rú, Monção, S. L11iz Gonzaga. 

Cea1·à : Camocim .....•....... 
Parahy!;a : Conceição ........ . 
Perna?n~uco : S. Lourenço da. 

Matta, Gravatá; Agua Pret~~, 
Alagô 1 de Ba.ixo . ....•.. . .. . 

SP.1·gipe : Riachuelo .......... . 
Espi1·ito Sa.tto: PortQ doCa-

600:000$000 

i 

244:~87$500 

ou m~is asylos, que recebam menores indigen
tes, mendigos e vagabundos dos dous sexos, 
sendo tae;;; eslabelecimentos organizado!' de 
modo que os menores possam nelles empregar
se, . tanto quanto fór possível, em trabalhos de 
agncultut·a, e ·outros, que con.stituam educação 
pro ss1ona . 

Sala. das commissões em 29 de Julho de 1885. 
-Padu_~ Flew·y.-1ll. Alves de Araujo.-

. . . 
quim Tavm·es. -Jforeira de Barros.-.-1.. J. 
Henriques, vencido á vista das condições do 
Thesouro quanto ao provimento de novas co
marcas e termos. -.4.ntonio de Siqt~eit·a. 

P;·oposta elo govetno 

O ministro e sccretal'io de estado do3 ne""o
cios da justiça é antorizado a d0spender, ;om 
o~ set·viçoa, designados no;; seguintes parag-ra-

~ - - -- -
A saber: 

. ' 
2. Supt·emo tribunal Je jus-

tiça: ................••.. 
la - .....•. 

4. Juntas commet·ciaes ..... . 
5. Justiças d :1 1 a instancia .. . 
6. ~e~peza secreta da po-

licia . .. .................. . 
7. ~e~soal e material da po-

l1c1a ...... . ......•....•.. 
8. Casa de detenção da Côrte. 
9 ~ Asy lo de mendic~Jade .... 

10. Corpo militar de policia da 
Corte ...... .. .•.... .-..... 

11. ~e[ormaJos do corpo de po-
l1c1a ...... , ...........•... 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

Guat·da urbana ... . ...... . 

Obras .. ... . .............. . 
Auxilio á força policial das 
províncias ................ . 
~\judas de custo .•......... 
Conducção de presos de jus-
tiça ..... ...•..• • •......... 
Presídio de Fernando d•) 

86: 500,.:;000 
~ -n··, 1')0 .: ··-o ::... .. ..,.): •-' :)lJtl\ 

120:000$000 

708:725~000 
'78: 800$000 
56:2418000 

492:888~'·400 

50:000$000 

600: 000.~000 
90:000$000 

5:000$000 

Noronha........... . . • . . . 244: ~)i8$5nO 
Novos termo~ o comarcas.. 232:076:;;000 1\). 

20. Even tLt:tes . . . . • . . . . • . . ... . _2: 000~000 
E' apresentada i m'2!sa e lida a. seguinte 

lb.eiro e Vianna..... . • . . . . . . . I~TEP.PELLAÇÃO 
S. Paulo: S. Simãó e Santa 

C d I.,. p d Rec,uei:·o que s~ de;;;i0"'DO dia c hora. ao Sr. ruz o :..10 ar o ...... . .. . 
Rio Gra11dc do SuL : S. Fran- presidente do conselho de ministros para Vlr 

cisco de au a <e 1ma a 
Serra, Rosario.. . ... . ...... 319:740$000 guintes pontos: 

N. 19. Eventuaes : Lo Pretende o governo,no intuito de facilitar 
a organização do trabalho livre, promover ando-

(Como na propostn) ....•.. ·. ·. 2:000$000 p!fãO de outras medidas, além daquellas que jà 
Paragrapho unico. O actual Asylo de mendi- se acham. consignadas no projecto de extincção 

cidade ~erá dcstin·1do exclusivamente aos indi- gradual do elemento servil~ 
g-entes, mendil;!'OS e vagabúndos adultos. Em 2:> No caso affirma.tivo,quMs são essas medi-

·-·fa:tta:·rt-e·est'd>oleci'llTento-espoei:al-para··menores;- ·das 1- Pen-sa .. o -gover-no -que :~llas--dev.am--ser . .... 
fie :L o g.,;rnrno nutorizatlo, dtmtro da. verba con- restringidas á coloniznção em proveito e:rclusivo 
signa.d& po.ra. a.qu~~no aerviço, u. despender a.té do trabalho agricola ; ou que, ao contrario, 
á quantia. do 10:001.)$000 como subvenção a um elevam ser tão amplas, ·que abranjam na. sua 
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complexidade o problema da immigra~ão ou do 
povoamento em. bem da economia geral do 
paiz ~ 

3. o Julga o governo possi vel conseguir este 
fim sem medidas legislativas que eliminem 
da legislação em vigor tudo quanto ella tem 
a~nd<\ de intole: · · • · · , · 
do-a por disposições liberaes, garantidoras do 
bem- estar social do estrangeiro no no~so paiz '{ 

4. o E neste c:tso. esti nas vistas do g-ov~rno 
promover, como uma necessidade urgente, o 
andamen~o do;:; projecto~ sobre o casamento ~i
vil, regi:,;tro civii, 'g1·anJe naturalisn.ção, etc. '? 

Camar:l-. ào~ Deputados, 30 df:' Julho de 1885. 
-Campo• Salles. 

-
O S:r. Lourenço de ~lhu

querque: - S1·. presidente, a deputação 
tlesta Cawara, tendo sido admittida hontem á 
r esen a de Sua Marrestade o Im erador diri-

giu ao mesmo Augusto Senhor a felicitação qne 
passo a ler: 

<(Senhor.-0 anniversario na.talicio de S1:a Al-
teza mp~rial,que tão doces emoções de,-perta uo 
eora.çãode seus Augustos Progenitores, não é 
sõmente uma festa de familia, é ta.mberu um 
aconte · ~.: 1 ia para 
<J futuro da Patri~. O feliz conju.ncto das 
sublimes] virtudes que ennobrecem o coraç~ão 
magnauimo da inclita. Princeza, Herdeiz·a Pre
sumptiva da Corôa, e a fa.zP.m re:::peitada e que
rida de todos os brazileiros, é o mui;; seguro 
penhor da perpetui.Llade de nossas intituições 
constitucionn.cs. 

« A C:!mar3. dos . Deputados, fiel interpret~ 
dos sen ~it:nentos d~ Naç.<io, compart•3 as ::t~egrias 

O SR. An'~WJO GóEs .ToNrOR:-Peço a palavra 
pela ordem. · · 

O SR. PRESIDENTE :-Vou submettcr á \'O
tação o requerimento do Sr. Fleury. 

O SR. ARAUJO GóEs JUNlOR :-Salvo a emenda. 

O Sr. Valladares : - Sr. presi- : 
dente. n.ntes de considerar a matet·ia do requeri
mento que pretendo submetter á. sabia ponde
ração da. Camara pela. sngunda vez, perrnitts.
me V. Ex. que eu, com exordio do meu di:-:;
curso, exponha á Camara c ao paiz a verdade
sobre o incidente, em que fui parte n::t ulti-

Vamos no fac to que mnti\·ou o chamn.utento ú 
ordem. Do Dial'io O ffidal mesmo resulta. que 
motivnl'il. o procedimento, permitta-me V. Ex. 
que eu o qnalifi.qu~>, descommunal de V. Ex. 
commigo injusto e contrario ao regimento, :!. 

cit·cumstanci.u de have1· eu pedido a palavra 
pela ordem, sem que houwsse objecto algum 
em discussão. 

En entendo, Sr. presidente~ que é ' dever de . 
)atriotismo de ada um d ;; mem 

1 não perturbar a ord;m do~ nossos tr:tbal~o;;: 
que e..;te dia commemora, e pede a Voss;\ Ma.- (apoia.dos); que e um1mpenoso deve1· de patrto-
gestade Imperial .se digne de aceitar os tismo; c1uc cathegoric::uncnte se impõe :1. c~da 
prot"stos dn ~u a. lealda à e e res peitosa h on:l-0-c.+.-~u:;m~:,;o,..s~m.;e;.m.;k~ro~~;-- ~e~s~,;..a"m"a,.r"'a----.,c;;;;0:-;;;n~c';;'or"'·r;;:;;·e,;;r;-, --,p.....O~Iro> __ _ 
nagem. >> seu procedimento in·ep1·ehensivel. por sua 

Sua :?.Ia.gestadc o Imperador se dignou rc- su:~. caluln. no debate, par·a 1lue as deliberações 
!-:ponder : d::~. Camara tenham ::;emprr> um cunho a ~~ bom-

« AgTad,~ço cordialmente a manif<•stação da :o:enso ~~ de patriotismo. Por consequencia, eu 
C:i 111ara d ·s Deputados. por occasião do anni- entendo que é meu diri.~ ito incontetavcl fazer 
yerslrio nata.lido de Minha Cara Filh.a . >) certo ttuc não violei a(1uell~ dever, tlUe fui. 

victima de uma iojustiç::t de V. Ex. 
A deput:tção cumpriu as~im o grato eoc;ll·gu 

de que fôr.• incumbida. 
N:lo pertur!;ei a ot·dem dos trabalhos da casa. 

A propri::t. exposição do Diliri ~J Official faz 
cet·to que V. Ex .• tah•c'z por· S') ach~\1' "tn ex
trAmo agit:ulo pdas peripccias da. se,.são, ver
cla<.leiramente tumul~uosa. tomou a nu,•e:n por 
.Tuno. e viu no humild:~ orador, que occup:• 

O Sr. Padua Pleury diz que é, ag-o1·n. :.1. att~:•ção da. C,;mar;t, um d<'l.qu:-U(•;.; que 
notavel o estado de atrazo dos trabalhos da Ca- V. Ex. consideva. obstruccioni::;t as pretendrnd•>
n~ara. As leis annuas, que deviam ser vobdas im HrHr a )assarr~m do · ro··~ctodo elf'mento ser- .. 

O Sa. PgEsiDE:'\'l'E : - A re;,;postn. de S11a 

l\!agestadc ó r.~cebida com muit) especial 
ag-rado. 

o anno pas ~:ulo,aindn ag · · :- · - viL t:1l q11al :'Vl ach·L redigido. Eu nã.o !'Ou obs
cu tidas. Fal ta.m apenas ::35 dias uteis para truccionista ; não pret~ndo Crf'ar d iflicnldades 
encerrar-se a sessão ordinaria. ao go\'erno na pas:;;a gem do S'!tl pr·oject•), posto 

Na di>:cussão do pt·ojecto do eleme:tto ~er.vil, que decbre hoje, como declarei. lv>nt"ru. que 
apezar do largo debat~ que ~e tem 1nstttmdo, me parec ~ 111 dcsacel'tadas :ts ruedi:l:1s consi
:-:empre apparecr~ra reclamações de cradores in- g-nadas nr sse projecto. por n.ntip~lr.,~o deuomi
scripros crue não puderam faltar.Por esta razão, nada de extin :~ç:1o gradual do I'Jemonro s~~r\·il. 

- -- ··-11ede- --a(}--8-r-.--presiden-te- fJtte-eensulte--a--ca~m.:.si- -Eu-·co-n·~nto-m-e-em-con'lit,~r•-r--ncsta:··-trilmn::c ··
consente n:t prorog-ação da hora. c1e modo que as roi nhas admoestaçõe;; ao go\'Crno. a." iuapu
que,em vez ,]e qua.tro ho1·a.~ d~ s~ssão.tenhamos ~naçõe~ ao proj~cto. quo o paiz já condamnou. 
seis, emquanto estivct·. n[l. ordem do dia o pro- Condemnou, s1m, Sr. pres:dentt\. portlltC est~ 
j~cto do ,:.lemento servil. · r>rojecto Dão é senão um ex:1.g-ero al tarncn.lc-
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censuravel do projecto Dantas, c1ue o paiz con
demnou, mandando aqui uma Cama ra.. que ne-

-.gou sua. confiança a.o lriinisterio Dantas. Pelas 
eleições futuras o paiz se manifestará sobre o 
m~do por que os represoutant~s da nação cum
prtra:n o mandato, re1>rovando aq uelle pt·ojecto, . .. .. . 
combs.t0.r o projecto, r1ne é na ~~seneia o mes
mo do illustre. Sr. Da~ tas, que a Camara já con-
demnou · orem ma1;; e · · ., 
Saraiva confessóu implicitamente, declarando 
q;w o seu projecto é mai;; adiantado ; e vanglo
l'lando-se da sua descoterta communista da 
depreciação ou amorLização do valor do escra
,.o. que é confisco mil disfarçado da proprie
dade serviL 

Eu contento-me com o declarar ou consignar. 
solemncmento que minha opposição é feita a 
t~da~ as disposiç_ões do projecto, c1ue violam o 
d1re1to de pt·o )rtedade e dcsor.,.anizam o tra-
1a o. 

Si do meu voto, acoi'tuíd() o projecto, depen
der a existencia do ministerio, eu declaro ãquel-. . . 

e~istit·. 

O Sn.. Z.oiA. :-E' direito perfeito- seu. 

n.. ALLADA.RES:- óra do projecto, o go
verno niTo-tem pr.•ticado actos, que me obri
guem a. f<tzer-lhe opposi(:ão, e m~1·ece as minhas 
Rympathia;;;. ' 

Eu penso que o ministerio offerece garantias 
d:t ordem publica o de administra.ção honcRta. 
(Apoiados). 

Si não fóra o projccto, eu lhe prestaria a110Ío 
sem restricçõc~. 

Fie ue orém bem claro ue não terá o m 
voto nas disposições quo considera ca.pitaes do 
seu 1wojccto, e s0.nqwe que eu me persuu.dü· de 

.- que vou fcl'iz· o abolicionismo. 
•aret toda a opposiç:'io ao abolicionismo cn

c~•rnado neste pl'ojecto, certo de q11o presto um 
gl'ande serviço ao paiz. 

O Sn. .. 1oXo PE::-:roo:-l\fas V. Ex. aceitou o 
,ZOV~'l'no com o seu projecto, por ser mdhor do 
q'le o outro. 

O Sn . VAti.ADAR.ts:-Eu não podi:t espernr 
tal apa:rte e 1al opiniib do nohrc deputn.do, a 
quem, nii.o obstante, agradeço o proporcion:,r
me ensejo de. mais uma voz. tornnr saliente a 
nünha posição, que :1inda por ningucm foi jul-
aada incobercnte nasta casa . · 
~ Declarei. que prestn:rin. o ll\GU n.poio ao go
verno, quando elle apre:::entou o seu projecro 
como qu·~stão aberta, corno objecto para estudo 
da. Camt•ra.•lizendo que o que cles~java ern. accr-

n heza sobre esta. declaração, que :fiz e r~pito. 
·Sr. presidente, com toda a clareza: s1 por 
acaso do meu voto, nesta questão hoje tranc3.da 
ou fechad:1, depender a -vida do governo, eu 
lh"o negarei. · 

O Sa. P .ADUA. Fu;u Y E 

T.A.D03 :-A c1uestão continüa aberta. 
O Sa. V.ALLADARES :-Não tem razão os no

bras de utados e ahi estão as decla. 
St·. presidente do conselho para contestai-os. 
Voltando :l.O incidente entre mim e V. Ex., 
Sr. presidente, affirmo que do proprio Dia1·io 
O fficial · resulta que V. Ex. não teve razão 
para. chamar-me á ordem. Eu tinho a meu fa
Y?t' a disposição do art. 169 de regimento, em 
-vutude do quttl, quando se trata de discus~ão
ou votação de qualquer materia, o deputado 
póle pedir a palavra parn. encaminhar a votação 
ou a discussão. V. E:s.. annunciava a discussão 
o pro.1ec o so Jre o e emento :<erVl , e eu pedi a 

palavra no ineontestavel e pleno uso do dirflito 
que :•quella.disposiçãl) me confere. Não podia, 

! • • b ~ ! 

Í'"!Z. ne1n tão ]lOttco chamar-me á ordem, de
cb.rando que não me era licito fallat· sem l)edit· 
hcen a. -

E' pt•eciso, Sr. presidente, interpretar em 
tet·mos a disposição do regimento. quando diz 
que nenhum deputado pô le fj.llar sem obter 
pt·é-viamente licença para isso. 

St·. presidente, é uma posição delicada essa, 
em que V. Ex. se acha, presidindo uma Camara. 
em um paiz li-vre. Cumpre que V. Ex .· inter
prete a disposição do regimento, que invocou, 
de maneira a não ferir o dit·ei to que cada um 
deputado tem de manifei:tar-se sobre as ues-
toes que aqu1 se deb:;~.tem, direito que não de
pende dfl permissão graciosa de V. Ex.. 

Quando .o regime_nto e~tatn~ que nenhum 

pré-vi::unente licenç t 1jara fallar, é parn. que 
baji regularidade no exerci cio do nosso dil'eito; 
pat·a que tod<>s não fallem ao · mesmo te111po ~ 
n:io é porque o nosso direito fique dependente 
do bom querc1· de V. Ex. 

Ao deputado :-~s--iste incontesta...-ehncnte o 
direito de occupa!" a tribuna, por fo1•çrt do m:• n
dato popular. não em virtud~ de permissão 
de V. Ex. 

O regimento spenas reg-nla o exet·cicio desse 
dil·eito. est:1 tu indo quando e como o deputado 
hn de exercei-o nas questões, ~1uc aqui são de
batidas. 

ta: ; que ;~celtnrta o me 10r, que 0SC.Java n.s de Stlbir á tribuna. 
luzes de todos ; gue aceitaria emendas, etc. p . · · d , d · · 
Cot.no fat.(\r opposição ::~. mn projecto em ta.es tn,r- _enso mesmo que. o e.xerc1~10 e. ta. Irelto 
moí'? Po;;teriot·mente,por1}m.o 'sr. presidente elo e~~o se conyertera num ~mper10so deve: 
conselho mudou de pa.reccr,é fez que~tãode con· ClV·l-~0· • 9evcruos todos.- ab:u~ar n._ cabeç:~ ~ 
fia11ça ou f(!chou os pontos m~is desorganizado- ~~ss.t le\ mterna. mas 11 •1~ p~J~wo., fie~~ ~u 
r·es e abolicionistas do ~eu projecto. As minhas .leltos a :. E~·_: quan~o, exorbll .. -mtlo ou 'IOl;l.n-

-·' ···--··c inw:!::i..e. c :romiss 1 "t raes sendo os ue d? as d1spostçoes re~t:nentae~, .nos p:·etf\nder 1P · . . omp · o .. e -~1 0 ... ·•··· ·---·- ;- ·- q __ ·- .. violar·o-ln'Te- .. exerclclo· ·do·d1rc1to·de occupar ·· --
:\ C::unar:L .Ja conhece, a n1nguem poderw. nem .· . 
póde, assistir o direito de duvidar ~obre qual a tnbun~. . _ 
seja :t minha. :tttitudo (Im -relação ~o projecto do . ~ S1~. P ADUA FLEu~:_:- E css~ a questao: 
g'v\·erno. Não hn, portanto, motl\'O de estra- e s1 fot em coutro.po;tçao elo reguncnto. 
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O Sa. \,.ALLAD..I.REs:-E' o que demonstrei, Então, c )mO hoj(~. Sr. presidente, reiterando 
citando o art. 1139 do regimento. este peJido de informações · ao governo~ eu o fiz 

A~cre~ce,como ob~ervam os m~stres do dir\~ito convicto de que se trata de assumpto ele gr·and·~ 
pa-r!ament;1.r~ que nos parlamentos o presidente importancia para a actu:tlidade, quando se ncha 
deve ,··onfiar a or.lem dos seus trabalhes antes em discu~são um projecto, que se inscreve
ao atrioti;:;mo e lOlimento dos s tms membros, ex.linc ;-o ""r8dual do elemento ser\"il no Im e-
do qtu~ a urna ob:Serv.,nci:t su,Jersticiosa da l~~t- rio-e· que contém, senhores, em se•t. bojo, 
tra do r~gimento. Cumpre. portanto, ao pre;;i- bmbem tiisposições rebtivas ã colonização. 
den~ ~cr prudent~,mo~cmdo, e não abusar d?S o Sn. RATI=>BOXA : _ V. E:c. p·~rmitte um 
rv~ "' ~~ ' ::> • ;:, - aparte. (:::,i_qnae:.: a_ l'mativo.~ l . O 1". a a· 
m•3nto lhe facult:1; limitando-se, na maioria dos dr.t 1 c . .;.) Tudo 0 qu9 se deu na colonia de Can
cas •s. a mera-: ad-ç-ert9ncin.s . V· Ex., :Sr · pre- tag-allo, quanto aos escravos, procedeu da im· 
sideule, não só \'iolou e::;.te precdto, como vio- vrevidr.ncb da test.<tdora. 
lou o regimento. applicando-me~ sem fazel-o 
llrc~etlcr de •lualqucr admoestação oa advel·- O Stt. VALLAD.I..REs:- Sr. presidente, tra

ta-se de~ Yerific:lr e constatar tlm r.~cto muito ten~ia. o chamamento nominal á ordem, o que 
co:~stitu~ u:n dos recut':50S ext:·cmos, que 0 re- import·1nte par;t os intuitos do projecto do go-
gim•mto faculta. V. Ex., Sr. presideme.lan- verOno~ .d t d lh i l 1 · · d :::ir. pre;;1 011 e o con~e o c ec cwou. pe-
ç~u mão da antepenu tlm:l. comnn~ação 0 r~- rante r. Cam:1.ra cu~ uma das beltas conce ões 

te -o etto. como o ez, pt·o erm o .·, meu nome. 
V. E:t. c q ne esteye fóra da or.lem. ne.!!'!ln !o
me :t pnla\'r~. qu:: eu pedira nos termos do 
art . 1G':l do r :-gimento, para encaminhar a 
discus.-::lo do projecto sobre o elemento serYil. 
qui"\ V. Ex. ac.nuncion. Não podia V. Ex. 
neg•H·-me a palavra pela ord;~m, como o fez, 
dizendo : « não lhe dou a pal:l.vra., porque nad:L 
ha em discussão, quando V. Ex. aeabava de di
zer:« ordem do dia, p0jecto sobre o elemento 

verno, serão de incont·'stavel imp~rtancia. 
Sr. president~. o projecto do governo vi!';a 

dous fio.~ : a c 1lonização subYencionada. pelo 
Estado e a colonização ou tl'abalho agricola 
exercitado por libertos em massa, para os pro
priotario' que q_ue:·em· libertar os seus estabe
lecimentos. 

Penso que a hi;:;toria da colonização sub
vencionada no Imperio de,~er;1 ter convencido ao 

• n 

nos são inteiramente illuso!"i<ls ; de que S. Ex. 
vai sobrecarregar o Estado em pura perda. 

Com ell'eito Sr. · .>re.;;idente, temos en-
era d~ver do' presidente conceder-m 'a. saios, tentativv.s de coloni?.ação eil e 

Tanto havia materia. em discussão, que O Sa . .:\ntsTIDES SP i~DOLA :-E qne nos têm 
todos os deputados p0diram a palavra; tanto custado muito c ~ ro. 

hada. r1ue s·! tratou logo de inscrever os nomes 0 Sn. v .\.LLADARES : - • • • ~ 0 resultado quo 
do~ qu•' t inham pedido a palavra. temos obtido de um clispondio de mais de 40 

V. Ex., porl'\nto, q nando muito, poderia di- mil COlHO.: df;l rói~ . .. 
zer-me que aguardasse o momento para que 
se tet·min:1sse a inserip,·:'io do;; nom~s dos depu- O Sn. .. AI: t:;TIDES SPI:>:DOLA :-De 50 mil con-
tado : que ha,·iam pedido a palavra e nunca tos de rets. 

· d i7.CI'-me :- não \'OS po-so d:u a. palavra; não O SR . VALI.ADARE~:-Os dados positivos que 
ten:lc;;; o direi~o de falht·, porque não ha nada temos dão- :JOS 4\J mil contos. Os resultados~ em 
em di!~as•ão - quando é certo. que a di:;cus ;;:ão j r•!lação a gran.:le lavoura, senhorss, constituem 
do prO.Jl'Cto d., ele:uento servtl estava annun- um vor·dadeiro desastre . 
ci ~dil e abet·ta para ar-1 itelle mom~nto; e tanto Os sacrificios de dinheiros sii'o enormes e não 
assi~ que var~os d~putados immediatamente menor <J do dcscredito do Imperio perante as 
ma.~rf:'\~taram-se, pedtndo a palavt·a. _ . . . nações que nos têm forneciclo colonos . Nada 

• ' ' o temos conseg01 o em em a g ran ·t vou r . 
a orrlPm do regimento, e que, . Sr. prcsiden te, 
não foi com justi ça que v. Ex.. nominalmente O S11.. PA.DUA Fr.EURY:-Olhe V. Es:. para o 
chamou-me à ordem. Rio G1•ande do Sul. 

Sr. pre;;idente, re~tabel~cida a verdade dos O Sn. . VALLADARES : -Trato de colonos 
factos a res peito do incHente entr.~ mim e para a grande lavoura de café e de canna. Não 
V. Es: .• eu passo á. ma teria do m~u requeri- é ei'ta a que se faz no Rb Grande do Sul, Fica 
mento. assim respondido o aparte do nobre deputado . 

. . .. _Se. pr~~sid.cn~l)._ ba. . muito.s . . d.in~. _ped.Linfor~ - . Os .. Ntr.~ng_eir.o.s.. .. conh.e~_em ... m.elh!í l:--.a$ .... n.os.sa~ 
maç.ür>s an governo relrtth· amento á-; reclarna- couaas. e alguns nos têm dado lições fecundas 
ções da. admi nistraçüo da. Ca~a de Caridade da a. respeito do resultado da immigração eubvencio
Parahyba do Sul, dirigidas ao governo im- nada no Imperio . E é o honr«do Sr. pre:;idcnte 
perial. do cons8lho o primeiro, lamentavelmente con-
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tradictori.o, a. procb.mar a verdade reconhecida 1 de lavoura, o que o Sr. presidente do conselho 
pelo fallecido conselheiro Bu~rque de Macedo, diz qu~ visa com o seu prqjecto, mas não con
-que os ~a~rificios feitos pelo Estado par-a attra- seguirá. 
hir immigt•ação não conseguirão' L"esultado satis- Quanto :i provinci:l. do Hio Gra.ndr do Sul, é 
factario (na o apoiar.los), e, por conseq_ uencia, facil respondér ao nobre deputado. E.,sa pro
cum t•e rov:danciar no sentido de encaminhar vinci:t a.ch . • · .- . · -
var.l. o razil a immigra~o ~spontane2.. Não pcionn.es, e nem a la.voura que rthi Fe pr:ltica 
nos illudamos, senhores, a veí·d<.l.ue é esta : 1 póde-se diz,~r constituir· 1oute principal das 
de _cent_o .e ~antas colonias, resultantes.da.s te~.,.. . J"enrJas publ.ica.~;·eomo-são-·:t·grande·-l::rvo::·ra ·ae· 
, ~, , , a. espec1a men o n. e ca e, as qua.es o 

o St•. La~rne, um etUissario hollandez enviado Sr. pre;;illente do conselho disse que veiu tran
ao Brazil pelo seu governo p 1ra a·,ui estud>.1r quillizar com o seu projecto. 
a cultura. llo café, rest:\m mui to poucas, Em relação á lavoUt·a do café, são oe proprios 
52 ou 5:3, e a sua situação actual, é em· geral lavra1ores, conhece:lores da. materia, que deda
pessima, sendo que a maior parte d~i~ou de ram :-A colonizil.ção até agora tent:tda, sub
constituir estabPleciroentos agricolas; uo rigor vencion:1da pelo Estado ou iHOmovida por parti:.. 
da ex.prt!~são, são verdadeit•;;;s alUeob~... culares, não tem f,!ito, Sr. presidente, sen5o 

0 SR. LoULu~xço DE ALBUQUERQUE:- 0 que auferir proventos do trabalho escraYo. 
-se i<egue é q11•1 elle não observou na la. O~~~. Du:..RTE DE Az~YED? :....;..~nobre (~e pu-

o O ;I ' • O SR. VALL.\DAUEs:-Ob,ervou mais do que 0 s \. ,..,E '~ E e· r.m R.. '.ALLAD.\.., S : - 'i. ~X. qu' 
eu e~ nobt·~ deputado, porq110 elle percorreu as ignora. c.:-mpletarnente, e o seu aparte o prova.. 
colonHtS. Vivo entr.• lavr:t 'ores, sou filho de b.vrn.dor; 

O SR. LoURENÇO DE ~\LBUQuErtQUE:- Es- 1 h~je, apezar tle e:s:ercer a. p1·ofissiio de advo
tivl) em províncias que têm colonia.s e vi <111c J g::do, pos.;;o ~onsiderar-me. tan:bem bvrador, 
ellas pt·o;:peravam. porque tenho 1nter·esses mmto d1rectos em cs-

O SR. VAtr •. \DAREs :-0 estado das colonias a. e ecunen ·0 e :woura. 
em geral ó mau. Tambern conheço algu- Inf:!lizmente,fallo com conhecimento proprio. 
m~.-, com~ a do Mucury, e de D. P•)dro II. em A col-nü:a· ão tentada pela.s províncias d.; 
Jmz de Fora, e outras, como as que se funda- S. Pttulo Rio de Janeiro e outras det:Lrou 
ra':ll no Par.mã, etc., que ninguem dirrl. que ainda ho'ntcm, no .Jornal elo Com:nercio, o 
e~a~b~m florescentes. A verdade e que d0s~1ppa- Sr. Visconde de Nova Fribul.'go, n:1o t"m 
recc1·am. feito mais do que utilisat· a lavoura feita pelo 

A supposta colonia de .Juiz de Fóra é uma tra.balho esc1·avo e ainda não iniciou lavoura 
pequ0nu. aldêa. Os seus habitantes Gmpre- 11ova. 
~am-so em tr~balh.os de estradas de forro e em 

enc(lntro nprcciacões erroneas, mns só ~~ •CJ.UC O SR. VALI.AD.I.nF:S :-P0ço que não me. m
elle fe..: de ot1tiva ou p •la leitura dos no~sos tcrrompam com npartes, pot·que o tempo e es
jornaes ; como ~[o 38 políticas. ca,.so a preciso fundam0ntar o mau requeri-

mento. Os nobl'es deputados tomem a palavra .\ mAior parte dess·1 f) colonias, do (l uo so· oc:ctt- e me cont.estr>m. 
pou o illustr-e viajante, convm·Lerfl.m-so etn e~ta-
11elQcimentos rn.ixtos, deixaram de se~· estabe· O Sn. .:\IACIEL:- Mas o noure deputado 
lecimontos prnpr!alllonte agrícolas, e as qne emitto propo..;ições que não se podem deixar 
ainda se e11 tr·egam á hwuura. colloc:vlas no in- passai' som pTotcsto. 
terior do pair. como se a~ham muitas~ segre- o Slt. V.u.r •. \1>.\HES:-Os vossos protestos na
gndas do eco tro de civih:wção, dos gt·:-ndes da colhem. Sib proposições ver.ladei ra.'> o 
c~n~t·os d.c consumo, atravessa;u uma e~tSt(}n-1 aindn bn. muito pouco to';llpo corroborada;; por 
c1a mglona~ v-egetem Yer·dad·~u·:tmrmte. 1 aquclles m(•smos t1ue ho.Je ent(Jam hosannas _ao 

O Sn. LouRENÇo DE ALBUQUJmQUE : - Não projecto, como. entre outr·os, o Sr. Moreira 
:: poiado; algumas estão collocadas a pequena (!e Ba.rros .. ~- Ex. , quando_ no gover~.o, de
distancia do littoral. clarQu po.:;1t1varnente que nao ('ra pos:-o1vel a . ":' . . 

r •. r AClEL E ouTnos ns. vouta; s. Ex., apoiado pelo Sr. Martim Fran-
a.partes contestando o orador cisco, declarou nesta cnsa que não era pos~ivcl 

O Sr.. VALLADARES : -Quando fn11o de colo- a immi~'~'l'ação européa para manter a grande 
nias segregadas dos ~entros civilizados, d_9s lavoura~ cujos dias estariam contados, si só 
centros de consumo, e bem d') ver-se que na.o se deve:O;se peagar ern europeus ..• 
me refiro as p~ucas, que se acham bem collo- 0 Stl. MonEmA DE B.\lmos: _E' perfeita-
c:Jd~s o relattvamente prosper•arn. _Cumpre, mente ..,.·crdade em these; ma", como proposição ~-
po.r~rn· .. q:o.~ ___ Q.s .. no.Rres ... <i~p,!lt~de,!J. _ J)~5> ••. deslo~ · ·absoluta: · ·n~o ·é-·e:xll.Ctlr: -· ·-.... · · ·· ·· · · ---.. - · .. ·- ... · -
q11em a qnel'-tão. Não trato de nucleos colo- ' 

1 
• 

niaes. tr:1balhando por conta propria, e sim de O Srt. \:,u-~ADAm:s:-Ah. Por ~asa mnne1ra, 
colonos livres ou dr~ braços livres, como in- com rc"tr1!!ço}s, em termos, explicam-se todas 
strun:entos d9 trabalho, para a salvação da gr·an- as contrad1cçoes. 
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O Sa. MoREIRA DE B.ARI':.Os di outro aparte. 

O SR. VALL:\.n.mEs:- S. E~. ainda. em J870 
declat'<tV'a po..;itivamotltc que não ·~ra possível. .. 

o si. MoaEtRA DE Rmnos:- Na proV"incia 
do l{io de Janeiro, não se póde cstabelecer,é yer
ad • 

O Sa. V.UL.'o.DARES:- ••• salvar a grandeJa
Youra cO til a immigrJção européa. 

tir e ()stou 

O Sr: .. VALLAIÚREs:-Dizia S.Ex., com tod:J. 
8. razão, que o homem livre· civilizado não aba.n
dona a sua pa.tria senão com o intuito nobilis
simo de trabalhar por sua conta. em propriedade 
sua. · 

O Sa. MoREIRA. DE BARttos : - E' exacto. 

O Su. V.-\.LLAD.U:Es :- Si isto é verdade, 

O SR. 1\IORErRA DE BARROs : - E' verdade 
confirmo ai o. c a. 

R. .-\.LLADARES:- ••• nós não temo::; O

direito de desorganizar o trabalho actual, sem 
que deixe1110S a um t·'mpo e ternpo extensíssimo - . . - . 

• ._ .. l ' ( o 

lmperio, l_)ara :1ue ~ im~igraç.'io européa po~sa 
medrar a(p1i. . 

Sr. pre:;idente, é longo e doloroso o histo
rico da immígrd~,:ão e colonização estipendiadas 
pelo Estado, entre nós. 

Ti"'emos tentati\·as, como disse, desde 1812 
e especialmente em 1829: os desa;;tres foram 
taes, que i;Õ em 18H outras se fizeram. 

Tivemo~, Sr. }!residente, .depois disso, uma 
..... . . . . . _, - ... . 

do Prata. O mi"nisterio ltaboraby não esteve 
pelos compromissos do winisterio Z::ca.rias. 

O St·. Gt·übber. tendo aprendido, pot• amar
ga experiencia, quão val'ia.ve.l é a pal:wra. do 
governo neste paiz, dell immedia.tatnente or
den;t para que não .embarcassem trinta mil 

;:, ~ n:o 1a co me a os, c pres-
tes a p:trtir para .o. Brazil. Muitas outras 
tentativ:1s se íizeraiu· depois. 

- ' 
o;; colonos t·usso;;, nas marr;Gns do Volga: sabe 
taml;em a historia, do regresso á pa.tria, dos 
5. 000 polacos q ne demandaram as nossas pls.-
gas. 

A. camat·a. melhor do que eu, sabe os des
acertos que tem C)mmettido o governo: a falta 
de coherencia, de estabilidade, de systerua, 
de plano, de sorte que ainda não se sabe, ao 
certo, o que S'3 quer ..• 

OUaE~ÇO DI!: .t LBUQUERQCE: -tsto Ú 

O ~R. VALLADA.REs:-E ainda mais : os des-
acer os que os governos 1ao commetll o a r e.,,.. 
peito d~ escolha do pessoal, com quem têrn 
cont1·actado.sobr~ l'ste assurnpto uelic:~dissimo, 

' .. •· L ,. 

üe resolver no Braúl, porque delle depende ;:~. 
nossa sorte, a e:tistencia do Imperio ... (.4.par
tes.) 

A Ca.rna.ra conhece perfeitamente a histol·Í:1. 
da immigr:\ção, as grandes e:specubções qyo 
se têm tentado e verific::~do neste assutapto ; 
sabe a Ca.mara melhor ·do que eu. qu::tl tem 
sido o systema de agenciar colono:; na Eu
~opa, g_ual tem sido o procedimento dos graades 

• . .., t o " ' 1 :;, 
pelo Estado, meliante contracto com pa.rticu- tr·actado, os q•.la'?s têm ido angariar colonos em 
l:~.res e com algumas companhias. classes ociosas e i_o.fimll,:? .• cheias de . vicio;,;, e 

A Cam;•ra m lh r d c .~ r. não ua· uella em ue doveriam ir )ro 1-
factos. Relembr:trei, insistindo, ent1·~ outros, o isto e, na classe agricola. Outro~, em rez de 
que se deu com o conselheiro Zacharias em colonos agricultores, nos têm maRdado-arte- . 
1867. zãos, pedreiros, alfaiaLes,serralheiros, tecelões1 

S. Ex. pretendeu sub\·en cionar a immigra- ferrei.ros. etc., das cidades europeas. 
ção; mantlou ::mnunciat· pelos consules braú- Não ha muitos annos, dizia um illustt·e Ia~ 
leiros na Europa que o governo se comprorneLtin \'rador que conhecia innumeros contt·actos de 
a pagar as ditf.!r(mça.!l de passagen:-~ entre o colonos nestas condições, isto é1 que, em vez 
Brazil e New-Yot·k, 1} que prestaria outros fa- de colonos agricultor·es, de rluc necessita oBra~ 
\'Ot·es. no intuito de acoroçoar ~~ immigração zil, se ach:tv:~m aceitos por industriaes de to
para o Imperio. das as especies, inteiramente alheios aos labo-

V. E~. sabe 0 que aconleceu em C()n.sequencia. res agric.o!as, cujos rigo1•es · com certeza não 
dfl queda. do zabinete Zaca.rias: o seu successor poderiam . supporta.r e cujos pr.-oces~os desco-

~ nhrciam. mudou immediatamente de pb.no, e o Sr. Griib-
ber, que, em virtude de autorização do governo O resultado dos desacertos commettidos pelo 

1)ara introduzir colonos, tinha percorrido as governo ne,;ta materia é o nosso completo à.es
provinc~as d~ Santa. Catharina e do Paranà. com credit~ entre todas. as nações européa.s, que 

s onos rú.~so-a emaes, acon- Nós temos em documentos offi.ciaes e solem· 
s~lhou. aos colonos, que "por elle chamados se 
tmham tran:;portado para 0 lmperio fiados na nes a recommendaçiio e o protesto contr~~ a 
palavra do governo, que fossem tentar ÍQrtuna emigração para o Brazil, de ~1uasi senão •.!e 
na provincia do Paranâ., como Deus lhes per- todos os governos da Europa. 
mittisse. Nós terr:os os esforços em\lregados contra a. 

. immigraçao para o nosso p~1z. pela Belgica, 
Sabe V. Ex., Sr •. pres1~ente, qual foi o re- pela Hollanda, e pela propria Inglaterra que ê 

sultado desta teo.tattva: fo1 ctue grande parte talvez o nosso maior adve'l'Sario n~~ta. mat~.dª-•·-··· 
___ des.tes_...col~nos.-não.---c()ate-ates-oom- os .. · ter·;- ·"'p·et.r-.. ··conc-urre:ã.ciã·~·· ·-q-üe-ilie faremos a suas 

re~os pess1mos que .lh~s faram designado;:, colonias com os nossos productos similares. 
retlrar~m-se do lmpeno, Un:5 regressando Ora em taes ~ondiç.ões, não será de alta im 
á patr1a, e outros demandando as republicaa portancia a. apuração da verd_ade sobre fuctos da 
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natureza daquclle que faz objecto do mt"'U re
queri t.w~n to'~ sem , u vida qrHl sim. 

V Ex. c a C;ln.a.·a conh•.:cem ;1 l''uloiiva 
cb\neza. do ministerio. d~> que f<'Z p~rte' o 
nobre deputado por "'· P~tulo. · 

A C .mara sabe a historia desta. t·!nt:itíva ma-
logr;. a.. 

Conh r•ce () facto da vinda. do r·~pte,;r•:ntat:tf! 
da · h.ina M er..;an/s Stcam Yavig.,tw•~ (:om.· 

' 1-''' 
Cel•·ste lmpr;rio pro eu rou ent ·ndcr-st~ com o-. 
nn~sos lavr,.do:-e"', e deve conhecer tamll'ltu 
fu to da. suo. reLira. ia brusc!l. do B,·azil c as 
accusa\õe_s feitas. na lnglate ra de q ne · •S co
lono• chm'3ze~ lluportados para o lUJ[Jer·io 
viriam so .. fr•~r no Bl"ázil a esCI'avidiio disfarço.da, 
e que nunca n1ais se fallou n•sto. , 

A ninguem! que estudu. esta~11uastues pôie 
restar duvida. sob.~ e a. opJJOsiçilo da. l11r;l:.ter·r<.~ 

a en a a que 

o Srr. VALI.ADAilES :-V. E~. ve qlle uma 
grande p:trtl! do te111 po tem !-;ido consumiJ:• .em 
apartes E' infelici ade minhn. Todo mundo 
falla. a 1 ui sem ser ioterrompi !o. me no-: eu. 

que, sendo a.b~ndon:::d;.:., se ar·r-uinem e desá.p
pareçam as bvuuras ur.:tu~<;;;. _\.ssim mG r~x
priwo, por :.tl"guwent:;r. 

E<;tuu peraw1di w .ie que n"'nhum go\·erno se 
mP-tte1·à em cmprt:za tã.u an·isc~1<lu- . Voltarei ao 

onto. em ' uc we <lChavn.. 
O projecto do gov•·rno vai rl&srrrg:nnzar tooo. 

vai dis11er-sar a ;vtual populaç:lu e:;;crav:•. qu~ 
emigr;•.r·;i .Jo tr:.tbalho, :1b·,nd.o::mJ.o , s ~~s~bele-

o 
t"da. a par-te. e ji está a.cont ce!lc!o entt··~ nós. 
E' o que vai acuntec.•·r, e elltào., seJJhor.es. n:io 
podet·emos diSLJt:DS :r 700 ou oUO wil colo aos 
p:l.l'a. substituit· a ;actud popul~tção escr:.\'a, 
que. repito, ha de disp ·rs .r-,-e n •c ssarin.
menie-como si tem dJS:;er;;ado em tod:t ~ pa.·te 
do mun.to. O homem qu:<si seh·a:tew, corno é o 
escravo, não pôde comprehr;ndcr a llberàdc 
se11ão Cllmu synon1mo d :.tn;,;enr:ia do tr:~ualho. 

1 . . 

o 

de-

:Mas, como ia dizend11, o nobre depu:.ad,,, ho· 
mem inteLig~nte, esp rito culthn.do. o nob ·e 
deputadu p:•t· S. · Paulo, não podia. d-·ixnt· de 
pAus~r ass· m como eu não posso deixat• de 
pensar. beben .o as lkões do S. Ex Isto salta 
a.o~ olhus d:~ todo o rnundJ. A actual situaçõ.o 0 SR. PttESIDE~TE :-Eu não posso p ·rmittir 
agra.ria. do lmperio impos-:ibilita. a irttmigraçi'io qu·~ 0 nobro d·>putado continue seu [:(3 ti;· ur-
europea, tanto oua.nto vai ser nec,ssari~ depois . 

·1 
1 

genc1a . . 
da ema.ncipação teta. que se vai '•erific r com o 
projecto do governo. Ül' ll., :•e pa.rece que o go- o s~ ..... VALT .. AD.\R.ES :- Eu derlaro q:le ~5to-:r 
verno do S1·. S:1 raiva não pensa, como al:.:'•1ns hoje, com_o sempr·e~ uo fir~e propo"-Í t~~ de re~-

• • • <: • ma lei a""rari:r c uc itn JOrte ;:~. peitar 111U1to a V. bx. J por·em ie r·espeltar mais 

desa.pr·opt·iação ou a~tes o confisco: das :•ctues o meu tr:~t~o e tnlini · ··~ r-ru s 11
• ~ 

fazendas. P <l ra. os abolicionistas o ~-rrocesso . 0 cios pub .icos. Portl1 p.to, V. Ex. tenha ura. pouco 
simplA.s :-é~ desapropriação sem inliemoiza.- de pacienl'ia commigo. · . 
·çãO das terras p ·rt~ncent·•s aos p · rticul~r, s. O SR. P,n:smENTE :-Não pass() poquo o 

Tal plano não póde ser o a.~ um ~ovcrno r-en-imento não me permitte. 
. sério e _pruden t~, ~ nã '. salvu.!·b o Itn p~rio, ~· SR. v A1.t..\DA n.Es : - o. reo-~manto sü ser\''~ 

porque nao p9d'ma !mped1r a r.n~m da!:I\'O!lr~~ - -:lcl=&-3-'*le!·les ·-ue ·-nã:o-faltã.m ao p~rãu:u:·-a-0 _ _ _ 
___ q~~-;l,.ctJJa.lro.chte.-~1Ste.--P-i}t'-ro:tlS···r,J.71~5''lfOe ! vetno1

• -q · • 
se,;am os processos do confisco da pro1med"'.!e bo . .·.. . . · • _ 
privada., elles, p~las difficuld·ute ; l'<)S'lltant~a· da E .t von r~s1mur o quo tenh~ :t dtz <!t· e .s~ na? 
mudaD.<}:). do pessoal de propriet\r ios. c ele tru- puder t?rmlllat· r•m poucOi nnnutcJs. l"OlwttarP.r · 
balhador·•s, consumirão o tempo ncc~ssar .o a: urgenCl<\. ao menos pol' um quarto d ·) lw:-~. em-

V. III.-28 
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bor • muito rí:>ceioso de não s·~I· at1 endido, por
que ev:deutemeotcl o governo n;io deseja a di,;
cu~sã: ) d~st~s a~sumpto~. e a prova. es1á nos en
cer.r:-tlll ·Dtl•S v,,.r ,: d ·ira.mente s.:and~l••sos so
bre us arts. 2o e 3° do pr0j•~cto, . iwportanti-si
mos s;,b o p•mto de vi::,ta do u.ireito civil e fi-
nancel!·o. 

En não r·"peti o meu re']Uel·in~Pnto. que, 
COU10 sab•~ :7. ('a.,nara, :ficou adiado. por ter pe-. ~ . 
riannn. por,JUO ag-u tr·i;l va a di seu são -lo pro
ject .~ l•tl-ra trazer ao conhecimento da Cama.l'a 
estes fa CLOS ; ~convenci-rn · •, pDrém. de t{ rJe 

o gov·~rno não quer di seu ti r o projecto, ta to 
que llHLn h requerer enCI'I'n'lmenths s m si:!U ' r 
rPSpon ler :to:> po~ueos d·scursos da Ol'posiç:io. 
Tem em "uas mãos impedit· r1ur> os seus ad.,er
sario.; l"allem. por tneio deste,- ··nc~rrarnentos, e 
dando-lhes o ' ultimas_ loga1·es na lista dus que 

' sorte qne tiv·· n ·ces~idatll' dr~ vir r·epetir este re-
querirnentn. para cuwprir o weu dever· tle enun
ciar.:. lue soqt·e o l'Cl. eeto do ..,.overno lavrando 
contra .. !J,~ o meu prot~sto. 

Dizi:t eu g :c mallo~r;•ra n-se as tentativas d:· 
coloni-:aç.~o qu~ acabo de refeyir, de modo ~o-

e pa1z. 

Depois r! e 1881, com a te ·rui nação da. !!Uerra 
do Paraguay, rena~cer:.~.w : s esperanças de 
graude 1-'rosp ·ridade fina.ncGird., e vil:'lra.m t~rn
beru os c..- lebres contractos de immigraçào, - de 
calamtLosa meworia. 

O p;~iz conbec~ . a · histo.ria. dos contractos 
Tripoti, ·g..; nt>r>~.l Fra.nzini. e out1·o.::. Esses con
tracto~ de tr·i te r11emoria. par:1 o irnperio. ac-

1 . 
crear·;:m ul :;itas preven,ões na Euro·1a contra 
nós, porqur~ os especuladores acenavam ao.s 
europ~us com ,•ac.tage ns iw 1ossiv,eis. ang-a-

"' rlavatu c•> onos n ts das'f3S intimas, na sua 
maioria vagabuudos e criminoso~ de toda a es
pecie. 

O ~R. CosrA PEnmu.: -Menos os do con
tracto Caet ... no Pinto. 

O SR. VAI.LADA :Es:- Es:es factos têm con
tribui !o par\1. de,rn.oralisar·oos, por 1ue os que 
ve1.i par:1 o paiz. in.luzrdos por semelhante" 
prom a-as, tnua vez c.i(•slllu lid,,s, são outr<tB 
tantas tubas na Europa. para o no~so deecre
dito. 
' O Su. PnEsroE~TE:- V. Ex não póde con . 
tinu::1r, em virtudl) de disposi<:ão expressa de 
regiruento, que conhece, poryue até ha puuco 
tempo fez parte da mesa. A disposição é a 

o-ui t~ ft 

V. Ex. n~10 póde continu::~r sem pedir ur
gench. : ià entrou pelo tempo destinado a fa. 
psrte da ordem do dia. 

O ~R. VALLADARES : - : Eu podP.ria t~rminar 
dentro ·le poucos minutos, si V. Ex. quizesse 
ter algowa tolerancia, tolerancia quO! tem tido 
com outros. E direi a V. Ex. a ,ipoca é de Jiber-

. dade . As instrucçõea .9,_ue V ._B,;_,_~t~L.s.~o . ...no 
- - -ae-Dtirln-dictlberãaae aos escravos, e não qu•'rerá 

1_)1"d.tical-a.s escrav~sando a Ca.m~ra.. ( ApfJiartos.) 

O Sn.. PIU:siDEl'I"TE : - Eu não ponho pêas á 

lib ·rdada ·lo nobre deputaJo ; apenas cumpro o 
regirueuto. 

o Sa PADO.~ FLEO :tY:- Ouvimos a v_ Ex. 
com muita attençiío nos 3/4 d · hora; was a;..:-ora 
está. fõra do regiwl:lnto. (_H a outros up't . tes.) 

•• LADA Ee : - u vou ue 1ra • Jx. 
prorogaQiicJ pur 1/4 de hot·;•~ p~ra teru:ünar. 
Bastaru wes:uo iU mwutos. 

( 

ção). 

PR.tMEIR:\. PARTE DA ORDK\1 DO DIA 

üRGENCIA. CO~CEDIDA AO SR. A:s"TONIO C.\i~LOS 

O Sr. Antonio Carlo~ cotu ·~ça 
agri.decendo á ~amar<t a urg--n..:ia llue Ih·~ foi 
cuncedid::.., e anr.e; de enfreutal" o in.:ideute oc
' orddo na se::;::;;-io de 2-J do corrente, n;cio póde 

· ~r de e.\tern,tr a profun m díver·j;en •. da., o 
iuuucnso sentimt!nto l{tW tra.n--borda-lhe :;;lUla, 
quaoJ·• e.acontr. ~ •tm muço dist ' uçto f1rrua.udo 
. l · . ltl . ' .. ' .... ~- 4 • t•-

tao<lO que o · or .. dor Sl!ria ca .az de apre::;entar 
propo.,;i~-ões e 1n::-t•ntes d ·· pcis contrad::ter-se 
culhJC<L udo-se no can1pu díarl..letr:-dme nte o os to. 

~ent1u r<·a mente, e seutlu pvrque, e a 
muito, habituou-::;e a tet· como guia unico a s.ua 
consciencia, Lançan tO a marg\~Ol tu lo 11 - ais~ 
porq u·~ entend·! que, ãcim·l de t 1do. esta a con
sciencia e cow eil• o_ or.tdor não tran--ig-e. 

As- im, pois, dirá que l!U •~r fug r de lf u·~stões 
pes-oaes, porque sempre .collocoü-se na. po:.. 
sição de juiz. procur • ndo .conciliar panes. e, 
porta.ntv, só dtrá, em r lação á conferencta ha
vida. e cunvuca•a em notue do Sr. cún,elbeiro 

, . 
teriorinen e, soube, pot· pessoa qu•j lhe mere~e 
it.tdr,. e plena confia.uça.-q U <! o St· c.mse-
1 heirú Dantllos não ccitaria. Bmend:ls em re· 
lação á inde,nnização pecuniari <~, nem tal.Libem 
lfUe pudesse ferir o pl'Íncipio •.• 

0 SR. CARLOS AFF0:\80:- 0 contr:nio disto 
S. Ex. decla1·ou na tribuna da Camata e do 
Senado. 

O Sü.. LEoPoLDO o~t BUt.HÕEs:- O ora.dor re
fere-se :i. ind··wnizaçã • peciitliarb.. 

O Sa. ANTO.NIO CARt.os respondA quo não ha 
Ju vida que elle aceita. !'ia.: indemnizaç.ãe em 
serviços po1· dous anuos. 

O Sn. CARLOS AFFoNso:- Peço a palayra 
ara res onde r. ·· · 

O Sa. ANTO:SIO CARV'S, continuando. diz que 
guarJ.ou, como dis--e. silencio, r!urante essa. 
conf·rencia, porqu<~ s -bia que o illustre prorno. 
tor della não alleitava as Héas l.iue o orador 
tinha defendi .o perante o el·itoradu, e tomou 
como norma. i~ sua v da o não transigir, re
nega!ldo aquillo que uma vez di.._:::;esse . 

O orad"r 1irigira-se ao elP.itora.do_c:!9_2.0_<lis~----
trict'o--dij"~1inas Ge:·,tes (líz··ndo-lhe q:Je com-
batia o projecto d · 15 de Julho; e, dt~sde que 
1i"era essa doclaraçào, uão lli~ era·lieito trans-
igir. 
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A C mara., diz o orr.dor. não sabe quem 
sou. pois q11e sou int··iralllente d~sconhecido~ 
não d~?> uome. In:J." como pessoa. 

O ~a. MA~'=CAl\ENHAS :-V. Ex.- é muito Vall
ta.jos • u.en te conheciJo. 

' t • NT<~NJO A.RLOS !r , pP. 1ra mesmn 
aos nobt·~s deputados qur' corràm pressuro~os a.o 
l~ga.r oiJd·· r..::·sidr~, onde adq_11iriu familia era.-
dlCt' t:. tochs os seu · . , 

· haj • q uah111er mewbro dos dous" ·•art1dos consti
~u .. ·ionaes 'l~e possa. olizer que-Antonio Carlos 
e/·nraz de d1zer uma cousa e proceder de modo 
rllV91"SO. 

O SR. CARLos AFFONSO:-V. Ex.. está. d · ndo 
à questão un1 carader pe-soal que ella não 
tem. -

dor1s partido-:, 'pois' que de outro modo nã:o ea-
ta1' a na Cawara. 

O Sa. CA:tLos .-\~'FONSO:-Mandato imperativo 
a que respeito? 

O Sa. f'ltLICIO nos SANTos: - Em rel~ção à. 
questão pe ll. q a !01 a 11tnara d1 .. so vx a. 

O ~R. A~Tnz.no CAnLos respond·~ que a res
peitu das diffi ·uldn.des u:~ se autolhavam para. 
o pal"tt o 1 era e para. o ga lll"te ri e u.a. o 

O Sa. FEüc o n:)s SA.NTos:_:Apoiado. 

O Sn.. ANTomoCAnLos collocou-se complda· 
ni~nte estranho c a -ua posiçiio d·~\er ll ser 
ess~:~.~ desde que não P.Sta.va sótn .. nte com o 
su.rragiu d • pa.rtidl) liberal, mas tarubem eoz:n o 
do par~ido· conseJ·va.rlor. · 

OS~- ANTON.IO CARLOS. continu!ln·lo,diz q11e. Ine~p"r~vialU•nLe, em vista de um ,·oto de 
no mt~lO dos va1-vens desta socir~dade. nas ditfi- desconfiança relativa.ment•· a UUJ f:.e to cot·ren~ 
cu l <1des da vi 1la.. q nando procura -um aparo, te, 1Je.o q u • o ora OI" rApre -e a .-•~v a o 1 • is
,encontra.-se comsigo só. t.ricto da provinda de Minas, a,.síguou com 

0 SR. CARLr;S AFFoNSO :-l..;to acont"ce a os seus c?r~pa.nhei_ros_ d:: dissiden_ei:L _(si qui-

n.ó: to lo:>; merce Je D.:us, não é objecto d•! dem fazel-o) a pr·itn<;ir<l moção, p•>l'lJUe refe
monop<Jlio. !' Ja-s·~ ao pouto prin..:ípal, pe{o qu.nl ti!lh.a oc~ 

O Sa. A~T'J~lO CAR.LOS qu~r mostrar ao dirrno cu :\do uma cade•ra no Jarlamento ; mas. d ~s-
r. conse e1ro ar·los ,\ (.)ns . de :L:-is i;;uei- d·~ qu ; houv l mn<lança na se ·~·un a moção, o 

redn CJil • elle foi. !':r>m o querr>r, infiel, si lhe orador, gu=an:lo-se ~ómente seias•.1a con'lcien- ~ 
permlltem a ex.pressão. em relação a certo• ci ~ ê • ntendenno qne e!:'.-a se :·uoda moçao ti
factos, a certas drcurn~tancbs que expoz. nl1a sido foru.tula.da sobre utn facto que não 
. OS:. CARLOS _AFFo:->so:-V. E~. tem plena aceitava.. isto é. q:re o~governo de G de Junho 

hberdad·• de ex.pre.::sar-se a rueu respeito cowa niio tinha força bastante para mllntet• a ordem 
quizu, pórie entrar por todos 08 portos... pu •lica. retirou a sua as.;;ignatura.. como o pô· 

. .: de confirlllar o Sr. conselheiro Penna. 1 Signa~ 
O ~R._ AN!ONIO CARr.os quct·. moatrar ~o ~a:~ de c111, fi 1·maça-1 pot pn-,-te do S r. A. Pennce.) 

quae~ tem SHIO os s ·us :tetos, desde o prtnctpto • ~ 
· · · · Pod ·a r• ontar.}he: «Por u não vot~stes 

Geraea, para que c~te tribun:d fa~,:a.-lho a D !l• 1\ _favor do governo ~ )> A •·azão f- simples: ó 
. cessari11 ju .tiça.. por., ui) diz. Sll8tentll. e dirá sempre que, snbre· 

~eru m .. •o !:!tl••ui.u a.t·a Minn.-. Li a r 111 >ann 1 tudn, 1ewc e r~~~,.ia. qnalq~er mn.n··lh na su11 
o p l\rtidu líber 1, em conl'idercu;.tto a. 11m hiJm •m v1 a, que • oco.a somprr! ncH• c -=- • s 
qu ·· lh'~ 111 .. r~'ci:t tod 1 a coufi .• n._a. que pn~~otH.\'lL ~;\ . ler~c:õe;;, porqna tluer legal-:1. prtr:l e sem 
serviços r·•11es a es 1~ parti,lo. Di:tia a tolos 'iue mn••~>la a s~us filhos . 
a.corn panha.va a...t ' va e firtne•t ent~ r a·o hu- O :;n_, PRF.'i iDE=--T•::- V. E~ . p"rmiti.a. que 
m~'rn u ·1ue. no di:~o em g'1e elll) ch••g aso :'ls on lh13 pon•le&e que esti esgatadc.l o quarto de 
port:~s do Sen .. do. S•• retü·a.ria COlllpletamonte hora da ur..:-encia que lhe foi concedid t. 
dos vai-ve.ns ·lu. politica. At.GUN~ SRs. D.EPUT~\.DOs:- Requeira pro-

O Sa . CAntl'~S AFFo~so:- Então o pai:r. não rogaçiio de hora.. 
mere•·ia. ao nnbr ) deputado tanto quant:> um só 0 Sn. ANTONto CABLOS prf'tendia faz~'r ou-
howeru lh•· w~recia. · · trMs considoraçõe>~ e demonstra r perante o pa1z 

O Sn.. AN't'O~I() CARLOS re~ponde que S. Ex. :l posição que ~t ssurn:iu em rd11ç~o ao minis
não t ·m razão. O orador" acompanhava o p r - tei"io do Sr. conselhAiro Saraiva.; ma~, corno é 
tido. e p· recP. que não estava muito unido ás docil e não qu, r absoluta-mente pôr em peeilios 
idé:•s des1e proprio partido. á m:\rcha do parlamento~ v:d term in :rr, di-
Ma~, t·•· pe nti oamr•nte dá-se o f ·cto de ser zenlo que sente ter. pela primeira vez. de · 

elle ~'SCr >lhi .o senador. O orador on Õ'~· se a s·~ r fa.lla.r no pad:•mento e1.o. rela~ão a 11ma questão 
1eu s ubstituto, r r>cusa o m ndato que a l1is que rea JUente t tJ ca~a. no mtHno a rna., por
ta.nr.o.;; outros p1·octlram alcnnça.t• . Não ob~ ta:nt.r> que referl~-se a. urna pessoa com qaPm entretem 
a explícita r:lecbração qu·~ fez;· o eleito-r~ f!o as maiores relações, e de quem~ pode c:!izer .. é 
suifraga o seu norw~, dando-Ih~ a maioria da amigo e respeitador. (.1'11' ui to bem ! :fi! uito 
vot3çiio dentre os candidatos que se apre -en- bem ! ) 
ts.r m. . . . _ O Sa. PRESIDENTE :-Entra. ~.!!Lg.i~~9ssão .. o ...... .. 

; O e~anoraào tqdo~ ~~-pe~~~--~~r!E!~~~~-l!..O_.l)_l)L: .. -arr.--4o-do-fitiíji!ctóSõõre õêiemento servil. 
·- ···---- ~or- ·e-ullpoz.;; )h·~--coii:ío conchção o a presentar-se ... 

per;~nt'-' o ~· ·11 suffr·:t .~io: e o seu norve foi sus- O SR. AFFONSO CELSO JuNroa :-Não aP?ia-
tentad" por a.t11b11S o~ partido' eonst\t,lciona."s. do :o nobre dep tado Sr. Carlos Atfon.qo tmha 
.AJ 'l"e enrllndo·M então, fr·l-o corno :1c~ita.ndo pNiido a palavra para uma explicação pessoal. 
um mandato imperativo de representante dos Appello p;t.ra esta bancada toda. 
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O SR. Pnr:srDEXTE :-Jà. tinha a.nnunci:tdo a cuja C:tl'laca muit.:'l. gente se agarra. com unhas 
ordem do dia.· e d·'nte.,. em occasrões dn apuros. 

o Sn.. :\l.'r,'i)NSO r.EI.SO Ju:-non.:-Pediu ante~. o Sn. FJ<:LICIO nos s.-\NTO.:>:-Si S3 refere a. 
elas V. Ex:. fez; ouvidCJs de m••rca._!or. Appello mim, eu r!-!pillo completa 11ente. 
para~ C:1m:~ra. (.-\zJoiados e (lprtrtes.) . V·: E:s:. oão precisa atirar iasínuaçõe;;. 

O S.t. G.t~LIJS AFFOXW :--Peç • :w,. CARLOS AFFvNso:-0 que V. Ex. re-
p:tro. uma exprtcação pe:;soal. j pell"l? 1s~o ê eha.pa.. Ma,; a.gon dP-cla1·a o ora-

PnESIDE:\TE : - O nobre ilep~ ' ta_do dor c1 ue ref ·rr~-s .. ao nobre deput:ldo, pois S. 
· ,.g .~s que se ag-arra com unhas e 

âe explic:lr, diz o segJ.intP.. na nota. : 
"< Par·a explicar-se não tem o del)utado pre

ferenci>t. a falt r. e ~ó o pô 1(\ f;~zer quancio lhe 
cabe a. s11a v ··z. sah•o si o or ,dor ~onvier er-1 in
terromper por aig-uns momentos o seu discurso. 
(Es:yf, ,.~ dct CtlSa .)>' 

O Su. AFFO:\SO CELSO JuNioR :-Não ·tpoia
do; .i!"so é q11ando h!:! outr.o!'; in-:cri[>tOs. 

O Sr:.. Par.Sl f>E~TE :--~lo os e stylos da c::rs , 
portanto, mantenho a minha decis:1o. 

O Srt. AFFO:\SO CEr.so . . 
o.o regiru~nto. 

O Sn. 0.: ':Los AFFoxso : -Peço 

O Sa. Pm:::HD~~TE :-Tem a p'l.l:wra. o nobre 
deput·tdo. 

O Sr:.. C"mLos AFFONso : - Peço a V. Ex. 
que co:Jsultr~ à Ca.mar~L =-i rue crlnCP.de 1/2 hora 
de ur!.('enci:L para d:u· inunediata.mente. resposta 
llâo só ·ao di CUt"SO •tUe acab 1 de profel'ir o 
n.oure deputa lo por t\-1inlle., cnmo a 011 tros S0.
r.hores ,1ue se occuparam do mesmo n.ssumjltO. 

l 

o s:~ .. PuESIDEXTE : - Tem a palavra o Sr. 
Carlos Ailon~o . ·· · 

O Sr. Carlo~ Atrou~o começa 
di1.en•lo 1\ue o :--r. prt~sidr•nlo .:e r~cor.la. flue~ 
(1uando p ;h nltim:\ vez o or· uo1· ti!\'" a h1Jn1•a 
de occ11par a att .. nç:1o 1!a Cu.mar·a. limito 1-sr! :.1. 
justificar o seu pro.·crliwentn s ·•1n :l\·en lar a 
mais le\'e · c usura ao rno<lo pm• tfUO h 1\'i:tm pro
ceJid•) os sens illu -trcs l'Ollo_..as dr• 1! pntaçfio. 

~\ccn~S(.!t•Dtt~u apenas <111e s i do• fa·~tos cuja 
narrn.;àu não lho ora possivel o1uittir. porqrrc 
nella rep,us:wa n. j ustific,Lção do.; s~us a.ctos. 
podoria. t· -~ul ar t·ensut·a a e.:ses seus iHu.-tres 
collcgas, nllll partia ella volu.ntariamente do 
l).Cto do ot·a:ior, e :1. SS. EE:s:.:> c :,berta ú;m:tr a 
palll.vra. P'lra. cumprirem o lover J.e justifi<'a
rem-~;e, coJn•> f>tzia o orador na • ul'llla occ:tsiiio. 

O ora or não tinha nem o poder, nem a fa-

dr:nt;·s á c:;sicll do Sr: Atfo11so Celso, se111pre 
que s·· trara de eleições em Minas. 

Accre,.;centa o o1·ador que S. EÃ. não se li
mita a pedir, e pedir tnui humillemente, 
lll<inda. p~dir· por 011tras pessoas. 

O Sr.. F.s:ucro no.; S.\NTos:-Eu respondo a 
V. Ex. com um ga:-g;dbada. 

O Sn. C.t.rtLos AI~Foxso:-E' o procedimento . . -

' ' 
illustres collegas, de 3wbos O$ lados da Carnara.. 
'-{12f:i ·~l.ll qulll.1unr expres"ão ma 1s asp ·ra qne 
l)Ot'\'P.nLura lhe possa.•:sca.par. não veoja.m a mí
nima. iuteução •te f lt<tr a.o respeito e ao decoro 
do 1·ecwto \)nd ' se -:icha. 

t>tancias. Não 'iueremos, diz o orador, desgostar 
a nouhurú dell~s ; foi o St·. Martinho C.twpos 
quetu por ultimo fallou, P. venceu. 

E1u segundo lognr, ••S oc,l)res deputados po
tlin.tn uizP-r: « como o nol>r·e colle~a. pelo 15' Jts
trict · é irm:To do Sr. Alfonso Celso. tem razão 
para proced"t" a .. ,.. jzn: mas nós não estamos liga
dos pela. mesma con::!idet·at;ão.não tinhamos que 
!.!'Uarriar para cotu S. Ex. a. rueama def<~renci.a, 
consideraç:io e· e'tima. que lhe deve seu irm:lO.)) 
o~ uol.>re' deputados p•>diam ainda accres

centa.r: < Como o deputa:! o eleito pelo 15° dis
t.ricto de Minas, nós não tinhamos no nobre 
d ·putado pelo 20o listricto 1e i\linas um amigo 
1 ntimo, que por assim dizer lhe nasceu nos 
br~ços e q• •e é para a su~ pess::>à uma prova de . . . . 

~- , "t"tf' • 

semelhante posição, ·si aca,.;o SS. EEx. já não sinc•!ras. puras e o.1edicad'l.s, e que o ar.tra.hia 
se tiv ·sse ,, collocado n t'!ll:l. para as fileira.; do governo, sendo um dos mais 

Os rn us ill ,gtres collega.s, diz o orador, com fP.rvorosos defensores do projecto de 15 de 
quem n..ae aeho infelizrnent·~ em divergP.ncia. Julho ~ )) 
lle "- tP. as"umpt .. , tinham diversos modos de jus- Os nobre"- deputados _ tinham todos ~>sses 
tifiMr o sen procedimento. mP.ios de def ·sa ·e ainda ootros que melhores 

Em pr weiro logar SS. EEx. poderiam lhe par~ce--~ew; m::a os nobres doputa.dos pre
r~produz_ir tod•s as accu~açõ ·s _li~~-~-~~=- _f~ri~~!}}...{or-_Il:l:l.r., _ e..iltre _ si.,...um__v.cr.dadeiro-:con--- -

- --·-:V:.lam-·artlCub rlo- contrn:.-·o orãdeir-; ém l'-:e~undo luto. 
loga~, ~g· ERx. pod,..riarn dize~ quo n1 • ··Tendo o orador ouv 'do um- não apoiado....;. . 
provmc1a de Minas,,~ no partid,> libe:-al ~>xi~t'eal" do Sr. Mascarcnha~, declara que S. Ex. está 
dous chefes prestimosos: o Sr. Affonso C~lso, 3 fora de questão, pois de S. E3:. o orador tem 
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apen,ots que ag-rader:e1· a lealJade e cavalhei-1 Entend_e que assim como o Sr. · Felicio dos 
rtstuo com que proce~eu. · I Santos fo1 prompto em reclamar contn1. o extra

Refet·e-se o orador aos outros nobre~ depu- cto do di!"<!urso do orador, deveria tarubr~m recla~ 
tl.dos, . gue :: Lé co.,~e .~uiram qoe um delles mar contra os apar1es que lhe foL·xm attribui-
m,smo '•iess~ depor como test~munha. dos. 

. -
o S1·. Penido, diz o or:1dor, tjUize•·atn dar-me 
urua. li~;ão de c:walheiri8mo, d·~ rli!.rni<Ja.-lr>, de 
civil1dlide, declarando ue SS. EEx. jámais 
lffill<'l.rtam o proc·~~hwento o ora .. or, tr~

zendo para. o r<>cioto do p::~rlamento o qur.\ 
elle..; ch ·~mam assumpto particular. · 

Entende ·o orador que parr.ie<rla1· ~e diz 
a.qoella ,-ousa que toca. a um ,-õ individuÇ~, em 
cc>ntraposiçào á ' cou .. as publicas. q••e são 11S 

que tocam á uoiversalidad~ dos habitantes de 
certa drcumscl'lpç:io territor·ial. rnais ou m·~
nos vo.sta, e .ffiPSillO em (!Ontra.p•>sição a cousa!ii 
Jlolitic.,s. que são aq uellas que se prendem ao 
govn:·no e a . su:, ma rc la ; ll r.1 q uan o é po i
tico é pu •lico; h :i a:"sornptos publico<, •tUe não 
são poli r.ico~. mas al:-segU\·a o orador qu nin
guem t1irá que são ~aS~S I.Haptos particYlar<~ . 

Susteuw. o or:.dor que ··stav,.. no ,.;e· • dir·eito 
trnzr·ndo ao parlamento o que ~e pns.-:ou na
quella r·uniâo, e t:llltO menos o no:1t•e d"pu.; 
tado por Minas tinha o tiireito de e;,;trn.ohnr o 
procP-dimento do orador que pedi•1 1ic•·n~-:~ a 
S. Ex. ;ta r I rrocndel" como proce leu . 

Os nobt·es deputados, diz o orador, vi~r m le
vtn.ta.t· verdndt•ir:t poeira. prnc•··den lo corn uma 
desl a.LdadP., para a qual t~'m necessidade Je 
cballlat· a atrenção d 1L Camara.. . 

Fal!o:: o orador na.se,o.:ão de quinta-f~ira. na 
do sextn. •·stevH prr~,.e t 1t •; os nt·l>re d putados 
nnda rlisseram, ~pezardo Sr. Felicio dos s~n
tos dar.o exemplo. NO sabbarlo, (I ora 10r não 
comparP.C'·' U, ~>n tào todos ; qu .. lles Srs . deputa
do_s. um após outro, ins~reveram-se e viex• m 6 . , . 

d~r. a prop:,sito do discurso do or .. dor, a anígos 
que S. Ex. diz •ereru sido impressos contr · a 
sua pessoa. S. Es:. nad-t disse ue t··nha. refe-
re'"•C1ll:com o ( l ·curso o o~ado:·. A un;ca co•1Sa. 
que parece t~>r algu,ma relação com elh é a •·e
clamação que S Ex. fez de • alguliia inicia
tiva>) do prr;j(·cto substitutivo, de que :;;e trata. 

Declara o or .dor uli:o saber o que é-alo-utaa 
iniciativa; sabe o ·~U~ é inicía.t va,ma.s núoo:>com
pr,·h 'n 1~ o qne seja ;n~ia-iniciativa. 

0,; no_bt·~s·deputa.Joa confit-mam que rejeitaram 
um proJecto, yue operava .a. emancí!Jaçàot:lns es
crav?:; median_l.~ a rnd r~nizaçií.o J'()l' sr;:-viço ou 

de uw ni<:kel par·a ~alv:1r o direito da !Jrovrie- 
dadt>, COIIIO Si esse di1·eito pudesse S•~r salvo 
po•· um nic~o;el: fizet·um-~e entbusia;;ta,; do Sr. 

ara•va, es: e·o ruorn~>nro em que . '::s::. apre
sent·•u o se11 proj-eto, que coutinh:t li >ertação 
dfl uma certa cla~se de escravos sem inderuni
zaç..'i.•• alg.•m •. 

o~ nobre.: deput ... dos votaram atd contra a 
~mendn. do Sr Prado. .. · - -
· Eru ref ·rene a a. um t phrase que sn attr.ibue 

ao Sr. senador Aíf(lnso Celso, declara o- ·orador 
que · s~o illustre s·~ nador dis,.e que achava pre
fe,·i\'el que se a.pres ·nta~-;e o !'Ubstitu.!i,•o e 

an .n n • e • ~< a • 
qnero um . prójecto que dê 200$ pÓr cada' es
Cl'<lVO ~e::s::agenar :o. 

i 
1ndemnização àos sP:ta.!.rPnarios por serviços. E 
o que ftlteru O:'~ nobre deputadog vnt:~ndo o p~"O
jeclo Saraiva 1 Votam a me..:rn:~ cousa. · Por 
con!i'CtJUCU<~i.:J. si SS. EEx. foram coherP-ntes 
ns.quella o,~ca.-dão votando contra. o projecto, 
derx:lrarn de o ser :•gora, vot tOJO o projc·cto 
s~·r:uva . 

.-1" . ..- dua.~ !toras o Sr. prr.sidc ntc l<:iílbra ao 
oJ•(trf.ol· qwF ·-e.,·tâ e:.:potado o tempo da ur-
gcnrJia. O o1·ador pede maia lto1·a. de ·w·
gencio. que lhe c concedida e continua o sct~ 
!liscurso. 

Continuando, nota o orado!" que o nobre de
put.alo por Minas di.;se: nós não entra mos em 
transaeção corn o g~binete. Dantas. O Sr. Mo
reirado _Ba.~ros di~se q ue riP,nhum dissid~nte se 

a.quillo que fllle !"J.avia ~ffir.mado. depr•is d·· te- o gabinete pa.s~ado. Ma.~ porque ~ 
r em tempo ~uffi.ct·.nte. para . con~,,rtar o pl::~o Por aca.~o. pergunta o orã.dor, os seus nobres . . 
~e.~-~panl;a· que de.~1beraram por em pratlca • coll .. gas pretendem faze!"_ acreditar que aqu··lle 
coÜtJ.L 0 ora ~ · . b 0 =de t do ·· . ga.bint:~ te ~>st .• va contammado de alg-um·~ ex-
. ma P''OVa e qu: os no. r s · ~? 3 as ~~~- 1 conimunhão maior. pelo que não podiam a ppro
zeram leva.n~a.r poeira. est:t em va Ios p<t 'lB '. i aJ·-.<~e dclle n.em.ruesmo-..os- sens·eort•el-ia-io---~ -- ~-·-
do Sr. Fellc1o dos S~!!~os~.~-g_~_Ol)!~9tJe_. ____ ... +} .~---·;;:----· ·-·· --· .. . ~:~ 

- -·---·-o·-6r:íâbr-n-afrãõ- qtie ~e passou em rel:~ção \ n.lrtos • .. . .. . . •. ... . . • 
ao ext,·a.cto d11 seu t.liscurso. e diz q1:e depois dP. ! .. ·· Entende que esse nccôrdo era mu1~ ma.1s 
tod;~~t as {\xplieaçõ~~ o Sr. Felieio dos San·os },,g~timo do q u1>._ os :~ccôrdos que o~;. dissidentes 
veiu pedir a.o Sr. · Penido que dê telltomunho . faz1am todos os .d1as com o part1do conser~ 
d·e que procedia. sua reclama~.ão. I vador. 
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Acredita que não ba. na-la de ino~coroso em nhavam ao Sr. Pralo, a. um aceno do Sr. Sa
trata.r com os conserv:~dores ; m:~.s tratar ágn'•- r a: va, votaram contr·:1. aewenda. 
m"nt·'~· uãn in\•oca.ndo humildemente apoio .Jos Ca.pitul;•r:un coru o Sr. ::;araiva, que C:!pi-
cons~rvadores para su prrr o •~poio dos lib•:!raes. tnlou com o partiJo conservado•·. · 
Isto e <.j ne não ,.:o• pode fazer. Pr ·V•·ndo I) orador a Cvntestação susdtada, 

Quer1amos. diz o ora ;or. t u•~. o Sr. r·•sidente armou-se d,~ um docuuJ nt ~ rae o bauililat:lloe á 
do c nseJho di-sesse ao partido conservadur: 1scus::~ão. O Sr. conseltleiro Affonso Cd:;o com
" Deveis votsr a ret~Jrma. porq ne eUa. é indis- pen,Jj.,.u em uma C~•rta dir_1gida ao nobre deputa
pe!!~··vel, _ó urg•mte. ~ jus12.. é a me~b r t-> a do pod\11nas, o Sr. 1\la.re~:~ Guia, os factos ~rti-

- eU .-t , CO -
zil,.árlls. sois p .triotas ; votan lo pelo pl·<ü~"cto, firmou-os. 
curfl ris o vosso d·~veT" : mss eu uã" coo:o com u. pois da leitur:~ de .. se documento, o oT"adot" 
os vo,.;::;os votos para fazer l'as~;:r a reform;~ .. -"P ··on lue. dedarando que não fôra completa-

Mas~ o Sr. pr.·sidenterlocons"'lh,ldis~e qne wente exa. to. quaJldud.sse que nadaj,ediraao 
nã · ti·•ha pa•·t:do. qu · n1io sabia onde elle e"'. ruinisterio pa:-sa 10. Pel!iu . ao-; mini-:tros. seus 
tava, e que ,::ó l!ueria votos. C(Jl"•"eligionarios e ami~os • tres causas : um 

Não - ser1a mais nobrr•. pPrgunta o or::rdor, habito da. Rosa~ a um C<>m:H·ovineiano que pre
que o~ illustre,; d~>l'utados pel- província de sta.r·a rele\·antes serviços á localidade onde re
.1~iuas, que entra.ra1n e111 accórdo contra_ o g-~- side, Ulll lroga.r de :l.Jr:anuense e _o consenti-

o ' 
be:lll.;, se pre:;tassem a alg-uwa ~transac.ção para 
acudir a um gabinet, woribunrlo do seu partirlo, 

m a. id iwultan amente or ad\'ers::~.l"i d · 
diver-a.s ordens ~~ enc rn:çadam ·ntc pelos ..:e lS 

adversarios n:~turàes, do que fps.;em prestar 
a!'oio, sem condição alguwa, a um miuisterio, 
que começ .• va n aix.o o p~es igio a.quc e 
que tf!rn vida longa? 

Assegura que os nobres deputados referiram 
os fc.ctos infiel10~n te. A unica prova por 
SS. El<:x. exhibiJa con•iste no ;Jepoimenro 
da testemunha .Montandon. Tem o or&.dor prova 
positiva P. dii·eda cuntra esto depoimento : 
1 ·, no SPU proprio cont~:s:to. todo in xacto e 
contr·;~dictorio; ~o, em documentos ha.vidr;s 
aliuwl'~. .t\ss~gura que no depoir~ento do 

•s r. p o , s~ 

só px·opos:ção qu~ seja. verdadeir>t. 
Co111 qu~ Jireüo, _pergunta o ~rad?r, podia o , . 

jecto de 15 de Julho um pro.1'·cto sobre o qual 
se convers:LVa em uma. r~u ui:l• r de 4 .:.u ô de
putados ew uma casa particular? O projecto po
dia C••nSlderar-se substiLutivo si fo..;..;e apresen
tado como tal, e em. occa iào compet•' nte. 

Susleuta qu~ l:la gra.ndt~ diiferenç~ entre o 
pr(lj c to de 15 de J ulbo e o do a ~ Lu .• l gabinete; 
os syst mas sf.ln diver·~os. Co•1te,.:ta o qr1P. lis!'le 
o nobr·e d ·putado em relação ao Sr. Affonso 
P··nn~; o actua.l n1ini::;tro dl!. justiça OllVÍu 11a. 
reun;ãO Jêr O rroj•·CtO e pedi11 CÓp1a p:•r;L e-:
tuda)•O; logo. S. Ex. n:i:o o rej itou in limine. 
Tat.ubem c ine:s: .. cto tlue o Sr. Affonso Penna 
ti-çe~~e um plano, sa.lvo si o plano d ~ S .. E:s: .. 
er:• ene:1i:s:ar-se no mini~terio, pois d" f:.~cto 
entrou para o _galJinete. ~ujo progra:nma é con-

-. , ~o 
deputado · p0r M10as que acaba de tidlar. 
::;. Ex. retirou as S11as e:s:prt>ssões em attenção 
á. Camara e ao ::)r, presillente,mas o orador não 
lhe resp ·nde1·á~ . 

Conhece o aobre deputado, conhece o te111pe.: 
ramento de S. Ex., e a ~ua prufis~ào obriga-o a 
dar o devido Vl:!lor as suas palava·as .. Ha movi
mento de pai-l:ões que o individuo não pode 
moderar. · 

com o nobre senaror o Sr. Áifvnso Celso. que o 
fez voha.r á poli tica. . . . . " . . . -·· . . 

De ois de 1867 o orador retirou-se ara a ~ua 
provincia, acump:,nh1•ndo o "artido na ~·poca de 
persegu1ções por que p<.~:ssou, Í•Jndou um jornal 
~~ sustentou os seus cor·eligionarios na im
prensa. Pass:~à t uqnella época e já no minis
teria l{io Brauco, veiu estabelecer-se na Cô:·te, 
no ex rdcto da clinic:a. Tanto não cogitwa 
mais em politica que fundou duas c •Sas de 
sti1i.e e dedicou-se e:tclus.vamente á. sua pro
:fis -àl). 

Foi o Sr. eonselhP.iro Affonso Celso quem o 
procurou na i;U • ob:-curicl d ·, para. flizel-o vol
tar â ,•ida. ang·ustiosll dapoli-dc: ... Por i-so :,;em
pre procur·ou Ot:vir a S. E~., ma,;; nunca ~bai
xando a cabeçn como disse o nobre deputado. 

Tanto foi assim que fez opposição ao rninis
t·~riode 5 ,le .Jan"iro Je ue S.Ex. foi membro. 

~ 

mesmos li--feitos do projecto de 15 de Julho. Para ess~ reunião, de ql!e o nobre deputado 
J\nalysa rapirlawente algumas disposições lrato11, foi o orador couvidado duas vezes pelo 

dos d .. u, p1'ojecto-:. · Sr. conselheiro Affvnso Celso e ·a ella compa-
R ferindo~s~ â moção do Sr.. Moreira dn 1 ec u sômente· pel:r deferencia que S. E:s:. lhe 

Barr·o:;. diz que ella ("ondemQava a polit ca do mer·ecia. O nobre c1eputado foi pois injusto nos 
gobinete, que emancipava sem ind~mnização motivos que attribuiu a essas relações, porque · 
escravos S"::tauenario~. Algum tempo d1•pois ó o. (lr:,dor tem wanti .odiverg1•ncias com _chefes 
aceito o pr·o}·cto Saraiva , que incorr~.o no hbera ·s_. mas oun_~a rompenJoas relaçoes que 
..m~m.o __ defeito. - do-de-1-=)__(]e--J.u~h&,-·f'HrqllA"·-é- .J>_pr:endiam...a.__alg.u.ns d~Jle;;. .. _ 
mals, gua.ndo o Sr. Prado apresentou a sua o·sR. MoNTANDON:- Tenho . necessidade de 
en.~nrla ao proj~>cto, corrigindo esse defE:ito, o:> r~>spond.•·r ao-meu collega., deputado pelo i5° 
nobres deputados, EJ.Ue em tudo ma.s acompa- districto de Minas ••• 
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O Sa. PRES!DE~Tl!::-V. Ex. não teve a· p1- e incondicionalrnent~. pelo fundo d~ --emanei-
lavra. pilç~o, s.jt•!ita .• do-os á 0hrigação da :tres annos 

O Sa. :Mt):\TANDON:-Neste caso, eu pP.ço a di! :-~r~iço '? . .. • . • 
palavra P·•la m·dern. par:t n"gocio urgente. l « 2. S'!ndo o un•co me10 de anag:ar esc::a. dl~-

"' p _ ferenc;a od1osa cont.t·a os se:s:.agenarws emaHcl-
0 ~IL REBTDF.:s' :- :~ ue " ·· - . .• " · · 

interromper a. ordem do dia. ministerio pas~ado, ae~n in'd 'mnhaÇàr>, seja 
\"~,,zEs:-Póde requerr~r uma urgencia J:>ara fi'\.ando-lhes valor, não ,.e julga. o ;;oJe!"Do :no-

amanhã. . ralment.e obrigad1), (.lr!Sde ue a Camar I"<:! "ei- · 
P to-1 a emenria o Sr. Antonio ra o, a propôr a. 

O Sa. RESIDENTE:-Tem a p'ithvra o nobr~ lib ·rtação icnm<-! 1ia.ta e a titulo gratuito :la-
de;•ntado. · quelles escravos 1 

O Sr. l\lontandon (pela ordem):- « :3.o .;;i, na opiniã'> do governo, consid,~rando 
P~ço a V Ex:.. ,1ue e<JnSIJltt3 a casa si, na: se;;são 1JUe a. lei de 7 d.e N·•Ve•Hbro de ix3t já te;u 54 
d~ amanhã. me ·cont: ·de u1aa ur:.rencia de 3/4 annos de nata, e •jUe :JS·â!Il os escravos afríca
!le hor<t para responder" ao nobre deputa..Jo D 119 têm todo<;,a vista d-· oi;;tori:l do trafico. mais 
pelo L5·• distr1cto da. p 1·ovincia de· Minas. de 60 anno-;, não ch,lgou ai_nda a hora de os 

d•·clar:lr livres 1 
VozE;:;:-Tres q11artos de-hora! « 4.o Si a esperança r]espertada. e~t:e os es-

0 S:a.. CARLOS AFFONSO:- Peço a 
pela urd~m. 

palavra I mundo todo tnve conh•·cimeuto, não impõ~ a 
obrigbção nacional de n:ío sub~tituir a liber-

. dade pura e simpi:·<:; 1·or tr:>s annos mais de 

Joaquim Nabuco. 

O SR. CARLOS AF!10NSO : -Peço a palavra. 
para ne·gocio urgente. 

O SR. PrtESIDE~TE :- Tem :a palavra o Sr. 
Carlos Aftonso. 

O Sr. Carlo~ Affonso (pela or
dún) :-Desejo ta.!z1bem, Sr. presirft>nte, que 
V~ Ex. consulte a Camara si me concede meta-

O Sn.. PRESIDENTE:- A Cama.ra. concedeu 

0 SR. CARLOS AFFONSO :-Pois sim, eu pe~~O 
50 °/o desses tres tluartos de hora ..• 

O SR. PRESIDENTE ; - Mas não se póde in
terrompe,· a orJern cio dia. 

O SR. AFFONSO CELSO J ·JNIOR :- O Sr. dP
putadl) jà f·~z o r·"q 'r>rimenb; o presidente não 
póde deixar de submettel-o á : consiJ.era\~ão da 
cas ~- (Apl)iado~.) 

O Sn.. PRESIDENTE :- O que requereu o no-
bre deput.1do ~ . 

O SR. CARLOS AFFON;;o:-Uma urgencia para 
aDJanhã, de metade tre,; quartos de hora . .. 

VozEs :-E porque não os tres q113.rtos de 
hora~ 

O Sa. CARr.os AFFOl1SO :-••• ou mesmo trea 
quartoH de hora. 

Consultada. a casa é eonce:lida. a urgencia pe
dida.. 

. SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DIA 
E' Jida na mesa a sefn!_~nte __ in.t..e.r.pelhção 

--- -sr-~pfesia;;D.t;-Jõ .. conselho : . .. . · 

~Lo Que motivos teve o g-over.no pal'a ~x
cluir o.; e!';cravoa de mai:'; de 60 annos da cate
goria dos que devem. ser libertos, immediata 

tra a ho;:; orç::t u-=. Isto e, IS rçar a es.:ravx ao 
que S'l prolonga'~ 

<.< 5.0 Si, na opiniã(l do governo. não é preciso 
acautet•r a sorte 10s escravos m~nores de 20 
armo.-:, especialmente dus J.e 15 e 1.6 annos, ir
mãos t~ingenuos e muito~ delles provavelmente 
ingenuos ta.wbem, que, pelo alto pr••ço de \iOO$ 
P pot· sua e!:clusáo Jas cla~ses _ b(•néficiadas e 
pela a.bol ção do sy<;tÉHn ~ de avaliação da lei 
de 28 d~~ Setembr-o, ficarn em um·t idade em que 
o m- a :> ,· • , • 

ment~ privado;'; do direito dP. resgate·~ 
« 6.o Si o gov~'roo não eotenriP, que as escra-

.< • -.. ·' • I ~ 

pecial111entP. a pr·otecr.~ão do Estado? 
« J.o Si o governo não est:i disposto a propô!." 

meJid:'c; que resa.lvetn os dire\to~ dos escra.vos 
adquiridos com a iei de 28 de Setembr·o de 
1S71, ou ~i. pelo c •ntmrio, l'lntende que "Ssa 
lei póde ser revogada na parte conc~rnente ao 
dir··ito de res!,fate frm,~~do, sern a.ttençiio "os 
calculos b"lseados sobrfl alta.. h:t j!i. 14 an no.-~ 

<.d.o Si o ~overno não eu tende que u gráu da. 
nos"a moralirl:.uie social permit'te. urna l~i que 
proh ba a ,•ompra e vend~ d~ oscra.vlls e to<ta. e 
q ·alquer e~pet:ie d! p~r eg·•ição pessoal e.t"r
cida contra elle~, a titulo de domínio~ - Jva
quirn N abuco. >> 

O Sr. Joaquitn. Nabuco :
Meus senhores. as intar ella ões ue \' OU ter 
a honr·a de dirigir ao Sr _ pr~si,leute do con
s~lho não tivera.m por ori!:,rem a i.lé:1. que eu 
lhes vi attribuir. de um desejo da minha parte 
de receber· - uma resl-losta de S. E~~ aos dis
curso~, que aqui tl;nhopronunciado sobre o seu 
p,·ojecto . 

Eu confésso gue ten:ho.:__as.pirado-a- .m!.!.itar---
-causa; mas que. cnmo ieputado, lJ.Unca consi~ 
derei uma hon.-a ser respondilo por um mi-
nistro. . 

Por rn·1is b:d1:11 que muitos colloqu~m 
-muito' alta colloco eu- a cadeir:a. de depu-
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ta.cln, aÍJlda.pen~o.q·~e é a. p.o!iição mais clcv:Jda 
que exillt•· neste p:âz. _(.·lpoiaclos.) 

ü Sn SA;uir.\. ( p'i·c~ir/e.,tr: do coa.q:lho):
V. Ex. persu~\t~i.u-se de que cu não lhe i)\1\z. 
re;;: ·on ler '{ 

Mas, con1o acabo de dizer. a minha ambição 
poli:ica. e~t:i satisfei !l; eu n:Io .dese,;o m:üs, 
cu não aspiro outra C() USa ~e não ser ne-;ta Ca.
rnara repros•-mtante ~a ~Hilvínci L <.b Pern··m
bu .~o. A~.:r:~dito qu~ n~Io ha ne:;t~ pa.L-l hoora 
su ;~el"i11r a · sta. : d., rcp1·r~ •ent:l.r. no par a:u~:n to 

• • • , u • • , _, - a provJn,:J:l c ··•·na .. u ueo, e, por con~ettll •'n-

plicaçú:~~. 'tu·~ fv_ram dadas á rnioh:t inte~ocl- cía, f:~l!o p~ra cumprir o meu devm·, f llo, 
lação. .1ue ~o dtsse provocada pelo deseJO de a.i •da que. ~eja o unico·. ~n~~' falto !;em p·•nsar 
c;; l . ~ , · r ., ta h n r:v1··· S 
pr>si 1ente do con,.;elho. o qoral tem dP.ixarlo 
p:t~..:;;~.r :l:> ?iljecs.ões que fiz. c\m _n~~~n~ do par
tido aboh,··ÍOnJSta C d-1$ t~.bohctonJSt:Li) do 
Br z\L ao seu projecto, s:~m · tom tl-::ts em co:1~ 
sid e r:: çãõ: 

O .S: • .Armi.\XO PniE~TEL:- S. Ex. niio'~fa7. 
con ·a dos abolicionistas da. Camara. j:í.. o deçh~ 
rou. 

O Sa. JoAQü'H ~Anuco: -Mas, :izia ou, en-

• 
quqm ljUC" ·~11e clle :ej.l, pos~a levantar ou 
u.uat"r (: ta cadeirn. em tfll ~ me ~ento. 

Eu precisava. !e dizer com a rlnrc \ZI com que 
o ::.d'g"•• (pondo de lado. como sempre ponho, 
ay_tlelle$ que, .-por uru cbsvio do sentimento abo
li ~iotu-::ta. co:doruJ.' . 'ent•mdo, :nas cuja sin
C·\ri t:~de eu Sf.!;~Jpr•~ respeito, estão convenc·dns 
quGde,-t.~L fól'u:t:t minora.tUC••nctlrt;Jmo tempo do 
cap1i\·e1:rt),.1U · s~ col oca1u em um ponto cle vista. 

.. • ~ - . I 

so.ruen o por o er:tncta; e prúCls<'~ q uc o P·' .e r rizei, co ::no seu do urua.let feita. pot• um ~e 11h.•r 
supremo. qu0 rlistl"ibue n g'OYerno aS 1a Vnutade, de erig·oaho p:.tra :;enhores d<! e:1g-enhos, per 
toler·e · certos homens, e é _c~rto ;'Ll~e elle nno prupri,Jtal'io~ de esct'âVOS para propri•llf.âios .~I e 

~ • . .se_ !vos. por •JIL •• ar ameuto r·epresen.raote o 
putado, ~f~l· z: t~en~e, pela. con'-luista do p:·o- ·. cenSo alto para. os olr~itore.~ censitat·io~, tpJO 
prio parhmqnto! .Ji ::;e o pode l'er, s ·m Pt"<:\CIS'o\t' no:> man iaram :l.•jl.l i.p·~h olyga;·chi . p::~.ra n. es
da tole.-ancia de _ uinguem,- pela \'Ontad.:! pura cr:-widão, qu~ a cJ·eo:t e 11ue clla hojo sustenta 
da nação. (.lfu i to bem.) para não d'3~apparecet·eru j:li'uas. (.Ipoit.~dos, 

Quaod.o ataqu,~ i o projecto do governo pelo- m úito bem .J 
mnuo po:· que~o fiz, tive rnu•toem eo r:b o cons- O Sa. ANDRA.tfB FrGuEn·u:.:_ A lei õ ::.~é in-
trangimento qwt me causava S"r de-;;agrad~vt!l justa para:os proprietarios. _ 
ao estadi , ta. que oc ~ up;L hoje a cadeir;t, da pr-e- 0 Sn.. ;\no~UJO GóEs JU::o\10!':. : _ Bastã a de-
siden·:ia do con~elho; mas, nessa questão da . . 

an ·ip •çao, prese an • por a~si1u .iz o:o r, e . _ . . 
uma. idrJ ::t . iJentifica.do com a sorte do$ escr!lVO!l, O Sa. Jo.\QUDI NAtWco: - Nestas cond1çõos, 
crente que n !1~te pa. z. ernqna.nto ho11ver. um l'luar:Io ambo_s os p ~rti ros se r'l ~nern sob. a. ui.- . 
escra.v~. h as era uwa sG.mbra l_ançada. :'Oh ·e todas 1 r:cçao do nvbr_e pre!•lfi~n te do· e•-.nselho~ · te _n~s. 
as post<,~0es r ·spoosave1s wpo~af/.o.~). sobre to :las v~wos a maneua peb qua.~ clles f'Stavam dt\'1-
aquella-.: posições. p1!lo menos. que .te algnma dtd~s hont•!m, port1ue os o Ltos ~ntranhados, q1~e 
sorte pode:n concor1·er p:.tra minora:-. a do•graç : hav1a ~~st:~ ~lu.estão, o modo p~r que a. J ut:1 ~J ·l
do Ct ptivei r.1, entcnd~ que não podta. faze:· a.•1 toral tot dtrtgtda .• n:io po.lertao tet· stdo melh_or 
nob:.·e nresirl•nte do cons ·lho, por rua.is ,r··:;;;,eito ro;·.resentados do lJile ~tcabaram de s·~ r no dts
quc clle me rn~t·~ce~s ·,o sacdficio de deixar 11e cuz·so do _honrado tlaptt r.a •O por i\Iinas, oS!· 
quald1:·:ar o seu projecto com a rude franqneza Carlos Adonso, qu ~ mo:;;troq com•; esta qn·!stao 
COIU qu .. , eston c:~ rt \ a historio. o b:t de qu~ti- da escrav1d:i~ te":e o dom d•: .l\vidh: pr?f11:1d --
iicat·. ( 1t1wiados.) mente o p:lrltdohb··:a~ ,~ d~>txar ~pus S: r-·se.n-

F ll · d bl' tunentos, ra.n or·~s. rl l V\-;oes, c1ne .eV;lr. l•> murto 
a. ) par!\ cu:npnr ·~~~ e v ar pu tC 'l._ mns• tempo u desa.j)pa J•ecer H <]U I! ~ó pCldn:-i:lm d P.s-

pdot· lstobrl~e .-mo q~o a 0 para.d c~mgrt:- tlm apparecer pel. uni:io do r•ropri•J pa.rtiJo no tcr-
e w!r u t• ·o, 011 n :1 0 e:;;pcra\'a •) ·=' · 1:.X . qne f a. t . 1··· l) 

d h . - rena ··anc tnt!n o 1ue:·a . . . me e;;sc a. ·mra,-a mr•u qne nr:o me i:Cllto 
naquellas b · n~a.·Ja. s, qun não son membro do O Sn.. AIL\lJJCJ Gót~s JJ:~Jon :- Na.op[Jo;içi'o. 
partido con,ervador. qlle sou npr>na.s um insi.: O ~n.. Jo.~Qú"'li ~~uuco :-.•• hoje. quan~o 
gnificante libera l, uando m:1 ito em <; ·:n at.hia 
com C'S r> ero~nlos populs.rP..~ do part d·,l, com 
esses ele me nto'\ q11e não tem rel_~,çõe.~ com a 
olygarc h i.a do S··na.do e .la Camar a •• . . 

O Sn. M.-~.c~DowELL:-Jâ ha. o!y ; archia na 
Camara ~ 

verter o •·scravo, q •Je ~Jó.:!e morrer :.una.nhií, po
d·~ morre.- hoje mesmo, tl·n rn:l: di vi :à perpetua~ 
p ·In. qual de an tc-m:io o EsL:~do decr~ta 5 .. In 
addi~ionaes pnt• to .o o tempo em que durarem. 
es tes t ;tulos atnot·ti.zl;l.ves ~lll 20U auno-:- , [i mi
nh:a. p•·1•s nça .toesw. tr i bun:~, o 1Uodu P~' lo qual O S1t. BEz'ERíl,\ CAY.\LCA~Tt: -Poz:qne núo 1 

re:fiexo da do S1, na ii; . tn~ <>Xpl"irno n[:to póde daixa.t• de sei" preo funda-
m~nt•• desa.grad~\v~lnquellc'l, r1ue estão votll.!l·lO 

· O Sn • .JQA Qüt:II N.Ast;co: __ .•.. eu não ·espe:. po:.- este projn <;tq_lll!.t~.-S..Lh:ar ·::. ~r.a.v.Hhio-J.a-:--
~ª-_d!!_.S Ex q.~+e-m+dess-e-tt4lom .t d h-1." l'llliJa a que clL se t:cba.va ine\·it:~\·Clm<?J?:te ~on-

ero especial consUr:ração as r<J flcxõ~.~.qu e .:~:;l a df.!tu;•da , :'iÍ _o bt·ac.~~ forte dt) guvemo. eru-pe
tribanr~. c·1 f:1zia sobre ó sou 11ro~ect-:> . . .. 11hando t s rccur:Sos elo cont:-ibu.!ntc, não ti ve ,;-
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se, nesta hora extrcm:t da. vida do elemen-to 
ser<oil neste paiz, se levantado p::~ra sa.lval-o. 

m5na :.~s intorpellações, que vou ter a honra de 
dirig-ir u. S. Ex. - ·· · 

:são intP-rpellaçües que: envolvem um novo 
appello aocor"';~o hurna.nit;~rio de S. Ex .. para 
q~e _lOtlle e~ M~sideração a sorte desgraça-

(fli ttÍ· o bem.) ·· · 

_Senh~:-es. nas grande~ que~tões que fot'mairi."' 
verdadetr<:~mente o credo_ d~ p:1rtid.o liberal. 

- - , I_ • 

· da escravidão, qu~~r ~e trate da irntniO'ração 
~?hvencionada. quer se trate da in ''uencfa ele-

tt gr·an !e proprieda :e. q 11er ::>e trate de uma 
politic . .Jarga d•• conft•atr>rnidade sul-ameri-·a.nn 

-: cu não:recu~o n honrlldo pre"idt~nte do conselh~ 
p:J.ra ch•!fe do partido liberal. .. 

O ~R. ADRIANO P!li1ENTEL:-Apoiado. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco:-.• ~ mas digo qJJe 
em todas estas questões S. E~. marcha ~om um 
pas~o :muito lento. 

Tenho 3pres,;ado.,-do a.n no pas~ado para cà ft~ ço 
o du(Jb~ Não sei como se l1Óie dizer qu.~J isto é 
anda. r atJ':•zado . 

O Sr:. JoAQUIM N..;.nuco:-Nesta questão da 
escrav1dão a legenda rlo honr:~do ex· presidente 
do cons~lho. e~ja 9ur.d:J. não se tr,J.ta d .. vitig:-lr, 
.,mas a. JO ~· cr1 10 ra -se e aprovei -~ p:·Lra 
o parttdo hber<tL- ~l. bem do qual foi fe1to
~ão pa1'ar. não retroceder, não precipitar-no~ 
lmpunh:~ o dever de parti1· do ponto em que .. ue 
cahiu. e que assim .o tot·n;-s.ra s11gr do para 
t?dos os liber-aes. por,lue ahi um mmistHrio 
~~b.eral ~e sacr-ificou pai· uma idét~ liberal, pela 
1daa mais liber·al Je todas. 

O SJ.\. S.-uurvA (p·J'esídente do co,~selho) 
dá ui:n ~parte. . ·- __ 

O Sa~ JMQIJBI NABUco: ~ Eu ~tcompanhci o 
honrado ex-pr aidenl.~ do con~~llf(). <3 toria :L 

honra de- acomp:i-D.b.ar o actual, .,i este não nos 
rouxesse um proJ~cto .. . 

O Sn. 8ARA.IV'A (presidente do conselho):
Adian tadi.ssimo. 

O SR. Jo~Qum NAnuco . .• que tantas vez es 
tenho qualificado .• . 

(C,·u z-am-se alguns a1Ja1'tcs .) 

O Sn. JoAQUl:l! N.\llt.rco:-V. E:c. ( i Jara. o 
Sr. p~·esidc,1te <to con:idlw) n:io pód •J liiJ ·rtar 
em G, 7 ou 8 annos; o pt·azo de sua l.;i é de 14 
annos. 

VozEs:-Treze. 

0 Sa . AFFONSO CELSO Ju:-;xon.:-Os impostos 
são o prolongamento da escravidão. 

. ' . ··-~ 

de S. Ex. e de todos nós. 
Faço um s.ppdlo a. favor dos escravós sexa

g"~"'nario;,;. Fago outro appello a favor· doses-
cravo;; a L'lcano'. •aço um app•· o a -wor 
dos e~cravos de 16, i7 18 e 19 annos. irmãos de 
in~·enuns e provavelmente muitos delles in
genuos tamb~::ro. (Apoiados). 

O SR. LACERDA \VEB.Nl?CK.: -Não ::~.poiudo. 

O Sl.\. JoA.QU1~! NABUco:-F:ique o n.ob1'e de
putado certo quB mui tos filho;; .de escravos 
nascidos depois, mas na visinh-ança -da. lei de 
28 de S<:tembro, foram matriculado!! como es-

dizer 

O Sn. .• ToAQüi)I NAnuco:-Como ni:Io posso 
dize1· isso ? . 

,., ( 

qu11 autoridade o nobr depurado lJelo Rio de 
Ja.n~iro me prohibe de dizer al1uillo que eu . 
qu· ,ro di.z•·r ~ ( .4.poia.dos.) 

O SH . JosE MAHIA:"No: -Pôde dizer e ha de 
diz.er. ·· 

O Stt . JoAQUDI NABUco :- Sr. presidente, 
todos os dias se estão denuncbndo factos destes;
t :)dos '18 dias estamos promovendo no -fôr·o ~ 
liber.d·,de de escr:tvos. que não fm·:un dados ~L 
matr1cu a_ onra o e pu o por • a o, 
o Sr. l\loreir:L de Bl1-r:-os. d··-nunciou nesta Cu.- , 
m3.ra com to la a solemnidJJde o ra.cto de muitos . . .. .. . . 
muitn sup<n·ior· a que tinh1lUl, (~1pui(!dosl. 

O SR. ANDRADE Ft,;up:m,,~- Nito G exacto, 
ba.sta vor :L esbtistic:~. 

O Sa. Jo,\QOI:.\1 N,\lmco: - Pois ha quern 
acredita qu · o qu:J ida le ae propr·iet:Hio Jo es
cra\'O ~mtwime om. alguGUl sentiment•)ti gcne
ros0s '~ ( \poi(trlo.-:.J 

Pois n. tiu: tlíd~t.de de i'NPriet~uio 1le escravo 
impt• ime em akucm cst 1 cnrll.der inviol:w,:.J, 
([IJC o nobre dC7HJtado lbe rJU•lr da:·. e, pt!lo COJl

trario, não bnça sob:-e todos a s· ~spet~~1o óe 
teremt·eduzido á nscravidão nrn mi:hão •le afri
cano-; introduzidiJS depois d:1. lei de 1$31 ~ 
( :1poíar.lo .~ .) · .-

U!I! Sa. DEPUTADo: - E' bisto"Í:l. velha . 

.,_v. Ex e:>tá contenti -s imo. porque nunca O Sa . . o.o\.QUm r Anuco.- ' 1i.s 1 
obteria t:r.nto quanto ahi está . .. par<l. v . Ex. ; mas n<io tanto como o;,; afi·icMcs 

o SR. Jo!<E MARtANNO:-E~tamos mui to con- 1 livres re~iuúdos á escra'lidão. (-:·ipoictdos .) 
tentes, porqu~ · · ~ t•eacção ha de vil' mais fórte, O Sa. RA.Tr~nÕN.\.:- O sen:J.4or Nabuco en-
visto como não ba for~~a. que detenh3 a pedra tendia que a lei não estava em execu~.ão. 
que rolou dn montanha. - o Sa . JoAQUI!II NA.nuco- Eu peço permissão 

(_Çruzam-se muitos apa1·tes, e o ~~·esj- á Camara pa.._ta;.:.s.aro intPrrupçõe.s.-e-Sem-as-pF(l-
--d~'lCtà.JJia atlençúo·::-;-- -- :. ·· · h1bições do nobre deputado . pelo Rio de Ja- __ 

O SR~ JóAQUDr N.i.Buco:~E' essa marcha. que neiro. · · · · ··· 
considero d mqrada, do honr: do presidente .lo 6 Sa. BtzA.)IAT Qaandó eu. digo não pódc 
conselho na solüção desta questão, que deter~ quero dizer-não .1Qve dizer. · 

V. UI.- 29 . 
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O Sr.. JoAQUDr K\imco:- Mas foi contra o jlhantismo .da srta pa.l •vra ; mas faça-o depois, 
n_obrf! •13putado ~ Foi con·t·r-·a al. uma pe,.soa do_~ - ~ nã·)_no __ meio. ~o _m ___ éu discurso,_ porque is::-o me 
seu conhecim•Jnto ? _· Lruped·~ de contmuar. .. .. -

o ~ R ._ roi contra umr. cla"se Senhores; i minha int~'>rp<>,llação, por con-
r"s ";n.·.,1~Ez.ur.u. ' :s sequenc a~ rep:·e~~mta um a11pello q;,e . n~sta 

"' pelta~~ h01·a, embor:1. tardta., em nome de mmtos hbe-

ingenuos como escraYos. 

O ~n.. JoAQüDI NABcco:- Constantemente 
estão s·•ndo denunciados. ( Apoio.rl.os c na:o 
apoiados,) Até tem si.do· dl'•nunciado rnnis de 
uma vez .o facto de reduzir in1lios â escravidão. 

(Trocam-se mui tos apartes). 

Si fosse po;:siv~'l todas as mã.is •le escravos 
vire•n .c.epõr pera~te esta Cam:1ra, fic<~:r-se~hia 

--
nasc ·.do.; denois da lei de 28 .le Setembro que 
foram matriculados como_. escravos. 

não t>st:i no cara.cter brazileiro. 

(Coi!fi;wro>t o .~ apart.e$ .) 

raes, c p;ran e pa_rt~ a popc ação . r·<ZL el
ra. eu dirijo 2.0 nobre pre-;idente do con
s·~ll:o em. fa.'\"'or dos <>scravos se:s::agenarios, dos 
~ , ,. 
irmãos de ingenuos, dos escravos seviciados, 
dos ê~cravos (~xpostos á compra. e venda.. 
. E. urua.interp llação complexa., que se po
d~rm redu?.ir d•'st~, fórma : se o nobr·e pre~i
dente do con:elho não se sente constrangido na .
su:i posiçi10 ~Si, como rnpresentaute da na.ç:lo 

. brazileir·a. di,pondo ne"-t•! momento quasi de 
modoa,soluto,:opoder public._v, S. E(. não 
la .. tima. tero de cahir do P?..:.er, deixando a es-

4·· ,.. • #o. ~ 

costurnes, o progresso qui' tem feito a conscien
cia nacional- permittt>m .introduzir-se na lei 
medid<tS u ora ·s. r·a h · · 
tendam a eleva!.' o escravo d.~ hoje, qne é o ci
dadã!) br zileiro de am':lnhã, á posição pelo 
menos de h•J mcm. ~ - ---

0 Sr:. . Axo r~ADE FrGUEIRA:- Nunca perdeu; 
sempre te\·e pebs ~o!'sas leis. 

O SR. JOAQUDI NA nu co :--Não venho hoje pe
dir ao nobre pres1d•··nto docon~elho que acabe 
com a escr·a.vi<ião, l1ão é es~e o ponto de que me 
vou occupar, venho .. tão sóment · pero-untar si 

· nessr~s · anncs que pt> o seu proJecto a el'lcra
vidão tem de pc<·m,,.necer. tem de existir no .... 
Brazi.l com o pl acet do<:. O.?dere_s publicos, ~- ~x. 

tro·luzir· no codigo n-"gro elementos novos de 
moralidade e hnmanidadP. que le\·ant•·m o es
cravo da su::~. pre,;eo.te degradação, poderes de 
protncçiio qu.•' cubram <'Offi a ju<:ti ça do Estado 
um mith:To de c'scr:lVO!'l de:;tina.dos a. ~erem um 
ditt. cidadãos bra.úlúros? (Apartes.) 

Não é a libertação imrondiata qt1e h~je me 
tra.:r. :i tribuna. o ql1~ eu \'enho pedir :lgora . . 
O que venho pedir 6 quP. emqnanro durar a es- ,_ 

cravi ão, !';e.Ja ella reduzi .a a uai esta·Io 
,·ornp:.ttivel com o gráo de aàiantamento nacio-
nal. (.4.p,Jiado.,·,) ·· 

No e::;t:uio em que. a ascravidão "):iste, ell~ é 
uma a~fronta à digni:ad·~ e ao adiantamento do 

O Sr:. .. JoAQUDr NARt:co: -Eu peço que a 
c~rnara me o .. ça com to!era.ncia. ~u exprimo 
aqui uma opiniã·· di versa da opinião dos no LJres 
deputados; eu represeuto p ri:tões ditfer.mtes 
das SU:1S, inteJ·esses ditferRntes d<JS SGllS; r~ por 
cons·•quencia, pa.ra tllie as discussõros desta. 
Camara continuem com or·dnm. é preci.:o qr1e 
nós todos pos-a. mos fallar com p•:rfr!it:t. liberdade 
selll s~>rmüs interrompidos por ~~sta fórma, por
qu·~ 1sto equiva!~ a tirar-se-nos o direito ·, da. 
palavra, de.~de que eu n<io posso dominar· com 
com a. voz a agita~ão que se hYanta quando 
&~. e paiz. ( .-l•1oiados.) 

toda a raziio. tém um carncter diverso daqu·ü~e qu ~ os de-
! • . · b ' te;:; so,)re esta q uest.ão têm tido ; as minhas 

O Sn • .Jo~QUD! d l'L\.~Uâ.o: 7" Ha/o ~t!n /l)~lto 
1 

i n1erpelhções nãu \Ters:J m exactamente sobre o 
em que qua '-iuer e_P? a 0 em trel . ~ e m- · tempo em tjue é !JOssivel ab9lir~se a escravidão 
terromper o ora<lor ·-c quaudo_ e:st~ off'~nde ~es- no Br ,zj I ; Yf:lr~am snbrP. a. necessidade uro-ea te 
soalment·•. !\las ·~ U nao eStOU dJngmdo otfens~S, e 1· ndecll. la •el le nÓS ·t d .. · b no 

1
• . 0

08 
0 .· • - h . d ·a . l , \ { · 0 O"' . UI ,.n ~8.r111 

nem msmuu~·oes a nen um 8 puta 0 • codi"'O ne<>'ro. de humanizarmos o direito 
o :sR. L.\CE11D.:\. . w~~R~ECK.: -Mas . està dos ~rgastlllos pri!~.~.Q.~ .... ~m. __ qw~.:..S!L.de.b.ate .. ~a..-~

·. of!.endendo Uír a. ciasc:e n 'l'lC ~-r-t.::n~· -r:f.ie-ra.v·1ãaó-ifo-nrazil. _ . , . -
- .-0 Sn. .. ioAQüDI NABGCO :-V.. Ex. :pode rá : ·osa. Z.tl\1:\.:--Desrie t8i8 qtle reclam~ ~ 

defendei-a q~;audo qui~:er, e com todo o bri- reformada l~gíslação a t·espeito do -escravo. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1614- PÃjgina 22 de 30 

Sessiío em 30 de Julho de 1885 227 

--O . Sa. Jo.-tQUnt N.-~,.Buco:-E' l)reciso __ q •c o;; 
_ senhore~, coll1o os escravos, r~stajam suiei tos a 
um re:.nmen severo dP. pro~e..:ç:'io social, -1ue 
garanta a moralidade public,l. por·que-dcixe
me o nobre pre~id~nte do coas ·lho dizer lhe-a 
sua posiçà•> d . .-, pr:·s1dente do cvns8ho é m•lito 

• )- - P.:::. an 'i escrupu os ''· con · 
sciencia e serias e espinh :sos dever·e,; l)a.r:i 
C0111sigo me,.rno~ mas eu não a acho ner.a. ~ais . - • · . . . . 

q~1e a po.'~içâiJ priVlda do simple>:~ senhor de es
cravos, porquP. quando um horn '•rn po~sne um 
escravo 11m uma nação civilisad~ e quer hon
ra.l-a, está obriga to ~ fazer d!a. por dia um 
Cl)mpleto ex·1 me de con«ciencia. para ver si 
tem \)erf1-1itarue n te des·•mpenh:~·io todo" os r1.:~
verA': -que lh~ assistem para com ess!l. proprie-:-
dade hum<·na, ·· 

O Sr:t. S.uurYA (pre.-:~clente do conselho):-

cravos vivem com • libertos. 
O Sa. JoAQUDr NABt:cô:-Eu me . . 

seus direitos todos de sen •Or por d·•le~<.~ç:io, o 
quQ no dit•e' to feudal ~:-a prohibido, ·~ affirrnu 

ue acho a mis.;;ão de sHnhr>r dP. cscr:wns a mais 
espia osa e .ditficil que um bra:r.ileiro r••spon
savel pat·a comsigo me 'mo, responsa.v<>l para 
cç>tn a socie~ade, e re,.pon!;avel para com De11S, 
possa. es:e•·car en1 nossa patr·üt. 

ComP-ÇO por faze1· 1:111 appello em favor dos 
- sexl-lg•~na.ri·:s. Eu- dis'e n•·sta trib,tna q\le os 
se~agen.ar1os ti n balll sit.lo sacrífic:.tdos á, dissi'
den•~ia. · O bonnldO d~"p11ta- lo por Ah~ôas. e 
que ell sinto não ver presente, o :Sr. LOLlrenço 
do Aluu'!u·•J'que • . • _ 

Ul\r SR. DEPUTA Di!~:- Está presente:. 

d•~lles. Ellns correm o risco da me·;dicidade 
sendo liuerta.los j:i, P. não correm esLe t·ísco 
se·ld·) lib··rtados depois de prestarem mais tres 
a•u:o-> de serd<;os, quando_ estiveri:Jm mais 
velho~! 

O SR. ·_·,.J :'1 • NAB :··- S. Ex:. não se 
dignou ·le dHr re-:post:l. a um ai"gun1ento sueu, 
q•te P.•l lhe affiaaço produziu gr nde impressão 
nos '' nimos d ~spr-:Jv •nidos de..;ta. Caml.l.ra., e que 

o 1·a e )U a · 
fez·me a ho·lra de rept·oduzir no seu discurso. 
Qu~l é a cau>;a d •ssa d· ~sig-un.l·ia.de em que col

locou S. Ex. o escravo sex:ag-enario? Os escravos 
ie 60. 61 ou <·i2 annos estão ob,.igados ,..,:3 :.rn
no.s rle serviços; o e .. cravo ·ie 63 está obri;;ado 
a 2 anno<;, o escr;wo de 64. a um an'IO. 

S. Ex. su11pÕ~', com o prod ~•cto dos . seus 
impostos. t• r em mão .dinheiro ba!;tantc> para 
r· '·szatar no pr-ir.oeiro anno 112 lei, isto é. em 
• :') • • 1 

, .-
Logl) qtJe os ~primeiros imao:-;to., · f:w ·m co-

l)J'ad s, S. E~. terá liberta.to grand~ nurn0.ro 
de csc~":lVO~ cntré 55 e :~9 anno!ó!. E.:sf.ls :fica-
I": i o H n·es desde log-o, esse;; a caridude pu
blica t1n·ú, por meio do imposto, imme âata
rnentc l'(Nratado do captive~ro. i\Ia". P.o_l'qU•= o 

annos de serviços, serviços· que rria.L se po
riam .iisting-uir da escravid<i:O, porque o es
cravo- não rlistiogu·-! entre a eser~vi .ão no
mi n·1l P. a esc1·avi.ião real ~ Então o facto de 
terem ~hegn•lo a ess:~ idade é uma razão q, ra 
qne ell· -s · tra alh~m mais d·><: qne aind2. não 
atin:riram a ell;::. ~ Quem n;'io vê qu · a. razão 
·!e .. sa oiJr ga~!in de 8 annos d · serv-iços vem 
d:i necessid,lde que o nobrP- pr"sident·~ do con-

- . . . .. . ... . . _,. '.\ 
- . 

tirlo cnnserv:~do1·. que se b~t-·rarn contr·a o 
. O SR . • JoAQUIM N .. Buco ... r••sponleu- me rninist••rio. nn..~ a.<io e o S ' U t•roject.(l, a q•1e cha.-

.\" · -a t' h· - · m t< t , it.o hu- rnavam Asnnli:..dot· -"'7 or: tl" con rin h~ a idea. da 
ma:nita.rios pam nfi.o Lz.er quesÜ'i:o da !dJer tad" li1lP.rta·:âo incondict•U:1l e 1mmeüata 0 ' cscro.
dos vPlhos de GO annos. Pois. ~>i u:b exiotc. . . vos S·':!:Wen~Lrio" ~ 

o sB.. L0URE!\Ç. DE ALBUQUERQUE: - Eo En não l!l'e io qn(! haja. nenhllma a"í"l"JeYe 
?)tm srie, n enh11 m :1. idP1 occu~t- ,. nes,.;;l_ excGpção 

não di -se p1·ecisament{.) isto~ dis e q tw a J.issi- ·r,~ita contt•a 05 escravos ,.;ex:agen>~ rios, mas 
dencia não tinha feito •JUe=>tãl1 d,.sta i éo:: mni.tflO: 11ensnv:nn ll"'"ta c 1m"l'a. ~ fór:.< rl ·-~ lla 

O ~n .. JoAQU !li NABUCO:- Pois si não é est.a •• UP. ll idPa le snjeitar ainda o" sexaa-enarios a 
a qu ~st •i.o q·•· ~stá. envolvi 'a na· moção ·C tr~s annos de l"ervi ÇO$ t•w e por fim f:-• Z"I' cum 
desc •nfhnç~t -aprr•sen 1via pelo hnnrarlo depu- qn <\ u:uitns :tfd c8- os v:-.li·ios da , lr' i à'·r 7 de 
tado por S. Paulo, o Sr. M -rei ra. de 8 <Lrros. o Nov~mhro !Ntlrt · ul::Hlos CC>!U inad·~ supnosta 
q·,e ali<is não '"e parece ep rto. JIOl'l}lle css;~ não fic:1~>::Pm immediat:.ment livl'es. · . 
quP-,;;tão e;:tà alli .irectamente envol~··rla. po1·- \tas. d· sde que o homado Si'. pl·~>sid :,nte do 
qul:!.nto esse er;, o unieo pon to •··m qu.e o p ro- l'onselho não dá a Hherd:.de immediata-=- ao es
jecto ~1nti :oviolava o princit•io 1~ propri · rade cravo s·:-sa!!'et1nrio ; desd · que · neste ponto 

. escra-va. e P'"~I"I!Ue n:.~. rllOC(?. O de C '·'DSUI"; l. 00 h '11- rntrn~e;t do-t.er·ron(l ljU . o parri.o !ib ·q·~l.l, em 
rado deput"ldo vinha especifk da aco ·d·-mn·,- qnMi un-lnirnid:v!~. cwcun"u n as el i.:ões p :-1-S

ão ao rinetnio da liberdade em inrle1unis• - ~"a lf!s ew f ronte ao part;rlo cons<-~rvador, e' te- -
ção; ma;;. dizia .. u, si a dt ssi ··ncv• n:.to az nho o·· C3-~iào r!(l r novar :~ p "nrunta · oe e 
<}• :estão oisto. SÍ não Ín~iste por salvar est . fj ~ : :'i 110 •eu entendr·r, as e ·pemoças !'IUSCÍ

celebr · di r itn da p1·o .,.;,.rlarlA 10 hom~m sobrd t .. da>: na alma des ::es inf-·lize:: d:· fie;• r<~m livres 
o h•imem. e" nã" v jo pnr.1ne () honrado pr<~si- i rn mf.!diats.mentn, A~pPrançás que se 3-brig-a>·am 
dente do conselho não hi de adrnitt r à lib,~r- até s ·h o m~nto no -poder woder:..dor, podem ser 
dade immedil:l.ta., iricon,iiciona.l, os escravos de .11ssim illudidlj.s ·~ (Apo?·tes -) -;-- ' 
60 annos~ --~-·---~---~----- - ..,..o-noo ;ããfijiutãaõ- .relis-A"i~iõãS":-cH;sé-qu'e .. 

O Sa .. LooHE~ÇI) __ DE A LBUQUERQUE:-- Por ec:-te m·•u arg ·mento n_ão· procedia.. · ·· · ·· ··- -- c · · 

amor de}fe• In•>~m .. s. que nâo b.àO dé ser h.- ~- 0 mAU :trg"ll!l'le~t(l foi e ·..:te: 0() dh em qi1e a.· 
çados à wendici a.de. ·. . . " Cnmara fH~!ad , derr. bou o ministerio .Danta.s· 

o sa>JosÉ' MAB.r.\NNO :_, -:-Não tenham penà .n~Bt& questão ~os escravos sexagenarios, o lm• 
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-pê~ador teve de escolher entre· a Camara. e o 
ministerio; e escolheu o ministerio, .. __ ____ _ __ _ 

- O riõbre -deputado diz: « Mas:~ dissolução -~-
- um acto sujeito á r~sponsabilidadG ministerial?:; 

Por certo... ·· 

o SR. LouRENço nB ~\LnuQUERQtlE :~ NãÔ; 
··· na.o 01 esse o meu argumento. 

_O SR. JoAQUDI N.o~.nuco: -Mas nós vivemos 
am um \l:l.iz em que, em primeiro lÓg-!l.r. o pot!er 

e isso ver .. nao e um po er m1ms er1a : nos 
ainda n:io tiV:emos for•;a~ para eonq_ubtur este 
pod.er ao Imperador, que o gu" rda como um ·1 de 
sua .. preroga.tivas. Todoss.bem que_o lmpe
rn:.:ior :".ustenta o principio de que para o..; o.•.~_tos 
do pod·~r moderador,---ell•> nã 1 pre·isa da. reSJ.ÍOn
sabili:<ad, , dos ~eú..;. ministros. • 

O ImpP.t·alnr já derrubou uma ~ituação libe
ral-e derrubou-a no meio de uma g-uerra e;;
trangeira, n:.t;;; circumsta.ncia.-.; r&almente mais . . . . . -. '. 
bêral entendeu que a es·:clh:l. senatorial depen
dia da resJ:lonsnbili iade rn' nisLer;al. · 

Mas. desde: es;;e dia. em u Im ·do· 

o SR. ARAUJO GóES Ju~non:-Já -ficou veri-fi
cado que at~ sobre_ este ponto o Sr- Dantas 
transigia: declarou-o o Sr Carlos Affonso . 
(C Olilestrtções .} 

do~ escm vos se:tn.g-en ';•ios tal q u ai ella é ._ . • 
Si o minii3terio Dantas não tivesse cah·do, 

não haveria mais escravos sexagenarios no Bra
zii ; e as;;;irn, si ell s rei!•·ber ,m um anno depois 
tdtls mão:o d' Sr. presidente do conselho, não a 
sua liberda !e imn•ediata, mas uma liberdade 
ainda sujeita a tres annos de serviços, fie:trão 
collocados em um:• posi-_·ão muito peior do gnH 
aqu<-'lla 'I u•' tinham direito de esp ·.rar (apoiado~ 
·~a (O"tCS , a Vil' ta dOS COIDpi"OffilS'08 BOlemnei 
tomado~ pe o governo e da alguma f~rma. ru
bricados pelo Imperador no acto üo disso
lução. 

affirmou" sn.a opi ·1ião de que peb Comtituição roca·m.-.<:e tue;·sos aywrtcs e~o 1·. presl-
o exercício a,) ·po rer mo terador lhe p··rtence den.te 1·cclama ottençc!o.) 
pri vativ!l.mentc, nó" ainda não tivemo;;; occasiãn E' o caso .!e perguntar ao nobre presidente 

'-l · i ·:os r -~ us aqu tt r o t!onse1 o:- or que . x. não o;; a r:•nge na 
prerogativa, : reg'l'a. geral dos escravos ma.i!; velhos·~_ Por 

0 q ua Su:1 :Magestade fez. com 0 partido li-- que não aceita a eniend:i :•prc:<;enLaJa pelo hon
boral fez com 0 pnrti lo conservadn_t· ; elle d is- ;•ado deputado por S. P:.i.ul'o o _Sr. Antonio 
solveu eom 0 Sr. Sitiilllhú um!l. cama.ra conser- Pi·ado. -landu-!hes v:dor,digamos de 100$, para. _ 
v~dor·a, como tinha. dh;solvido uma c"mar···cli- ell.·s s ·rem l lb .·1·tados . ímtl1e ôatawente na 
b<-!ral com 0 Sr. ltaborahy. O parti-lo liberal classe dq:; es:_:J"a.vos de maior idade e menor 
tirou vantag-em de um facto, como o conse1·- pr~ço ·~ ( ..-_1poiadu~ e opartes ·) 
vndor tit·ou d"l our.ro~ e por isso não pr-otestou -Poí: que não ha de o- hon~do presidente do 
contra elle (rtão apoiwlos) ; .e portanto o que conselho dar a essr~s escravos a lib•!da.de im-
ate OJ•: es a. (e peno pa1z, ·1n o pe a pr:ü1ca, media t :t . qu•• o ~eu ante'ccssor propnnha T 
como po1· accôrdo-d e ambo~ os partidos, ;1vidos Ü:.\t Sn. DEPüTAD:):-P;!!'t\ não desgo:; tar a. 
de s11bir a(i pod·~r por todos o modos. é qur~ o . ex-d:ssid ncia. 
direit9 ele dis •7 • • • · 

não pertence aos ministros como nenhum do• 
outros do poder moderador, dP. que os ministr ·s 
n5o podem dispor livremente, e que "Siá in
cluido no nu1nero das atribuições privativns do 
chefe do Estado. 

(Cnt.:.am-~c dilf;!rentes apftrres c o Sr. pre
sidente ;·cc lam.a q.tte!lçlio.) 

Sendo assim, no dia em quo a C:uu:tt•a der
rubou o miuisterio Dantas, o Impera.d,>r teve 
que resolve1· o confiicto entt·e o go ... erno e 
a Camara ... 

0 Sn. . VALLADARES : -Não, eU,~ não resol
veu couso. alguma, doi:s:ou que o paiz resol
vesse. 

O Sn.. AxonAnE Fwurmu: -Resolveu con-

O Sn .. JoAQUDI NAnuco:-Si. como Mzem os• 
repre.,ent:~nt.es d:t dissidenda libe1·al , elles não 

_objectarn :' isto; si a confiança 11nH tern no 
h11nrado presidente do conselhu,o apoio q:1e lhe 
prest,_•m fal-os-\_n vot •I' a Jib •rdade immediata 
do~ escr~wos sexa:··enarios. por qlle o honrado 
presidente elo cons--·lho não ahrg l o syst.~ma 
hrunanitario tia sna J'eforma, coHocaodo esses 
'1SCl":svos ma.ts infelizes na mesma p• ,sic;~ão da
quell•!S que v:Io Mr ~mancipados s~m condi-
~o~ -
· Pois. quando,pal"a. o a.nno,o succes~or do hQn
rarlo presi •l~nte do_ eonselho,-vis to que S.E~
não pretende mai;; do •tuc fazer pa.s,-ar esta lei! 
que é assim um? lei de d epois q,e m.im o dct11-
~io •. . -qu_ando o bon:-ado successor dP. S. _ l~::t. 

• t)o • • .. 

da r e aos primeiros -- milhares ue el";cravos porque 
rios· as primeiras libP.rtações se fa.rão por r:oilhares, 

O Su. JoAQUDr N.-tl3uco:- •• . e mostrou acredi- não larnP.nta.r . S . Ex . ver e · cravos mais velho o: , . 
tar que esiava em maiQria. no paiz a opinião 1ue !"Offreram mais. com mnis · do:1s a.nnos de 
favoravel á libert·1ção dos escravos se:1:agena- serviços, $u,;..ítos a urna condição mais ingratll, 
rios, ao m'>smo tempo que por es-- ~~ acto seu. o mais desgraçada, a. morre 1·em t alvez no cap;ti-

- qual não põde ter du_a.s inleJ:pretações, de a uma veil."o? .Condernnar os escravos de 50, Gf e ·· 
forç::::._ u~prest~o_!~!~_i.9ergade_A.Qs .. .B.e.:tH.~e,._ .. 62 .. a..n-!1Qs--a.--t-r~s--ann~-d-e~erviç"?'"ó---e-oo·or~'t~ 

-:-::=-~~~OIS, _ que P. :':~ 1ã"'a, aiDd'• -que de modo-_d1.-- t al-os a.o tumulo, e o -nobl"•~ pl"esH~entc- rlo con
Ja~~ad.o, teve. de t3er re ~;ü•trada no p1·ojecto do selho,que t~m os meios de solver essa desigual-~ 

-. honrado· _preaidente . do ·cone lho. :(.tipo iado.s ~) -dada pl"OpC)ndo' a liberdad&immtdia.t& deaea-t!~-
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cravos, deixai os-á. ne;;sa posição mais triste, -odida n ·nhuroa na l·i ; não ha na. lei nenhuma 
de m~>nos protegidos ào que o de homens de providencia qu'\ cham<~ a ar.teução esp~cial das 
m~nos de idade que elles? Est9é o primei1·o ap- autot•i lades .. ublicas para que nenhum . fricano 
pello que faço ao honra lo presidente da eonselho. importado depois de 1831, e qne já tem 53 Otl 54 

s~~nllores, ha d~ consid··rar-se no mun to uma. a.nnos de ca.ptiveiro iLlP.gal. seja ainfia, no fim 
verdadAira mystificação do princip10 admitti lo da sua vida, resgatado p~los ~ofr~s pub:icos. 

1 er;.a c os se!>~genar·tos e;;se ex.pe ten e i ao a. na a no pro1ecto que acaute H 1sto. 
de s•tjeital-o.;; ainda a tres annos de captiveiro que posao chamar, sem offender n.inguero, o 
effectivo. ultimo dos esca.ndalos d~L Hscravidão. · . . . 

. .., ' ' , 
_;t ruá irnpr,~ssão que pr·ov.,c:·~rh no mundo in te i- o h •nrado Sr. nresid ·nte •h conselho tem para 
-ro Yr.r o ':raúl, cujos s<>ntimentos genP.rosos =hnpe:lir quH isto se faça ó propor que- ns escra.
e magn:•nimos são torfos os dias ex ltados. re- :w•s africanos, importados_ qua ... i todos depoi13 de:
troceder· ~>m um t'-'rreno e!n que. parece q'ue i83l, e os que o foram antes, com um C<tptiveil.'o 
não se pó<le recuat· sem perder tudo. como é a de -3:'5 annos te dut•aç.ão, seja.m deel1rados li
liberdade .i,A. homens · mulheres que já ..,er•vi- vres. 
ram nte à idade d1~ 64 annos em ca.pti veiro. Cr.,io 11 uP. a medida da iniquidade já está 
(Apr,iados.) c hei-·. que a honra. nacional n o póde ma.is ; 

Sei que muitos dizem que n~b devemns o preciso decla:·ar livres aquelles que foram 
im ortar-no:: com a iniã do munrl · ma rP.duzid ·I! á e<~cra\'i · ião com vioL ã·.l do"' nosso" 
na.çõe~ q ne não dão apr·~ço á. opinião de extra compromi-.;sos i ntemaciouaes. ern pP>uh·,dos até 
nhos ..:ão nações que não têm·o r .. sp••ito proprio. para. obter:-s~ o r,1conhecimento da nossa. inde-
0 individuo tert;~ ,if'l preoccnps.r-se r.om a opinião pendencia. 

c t1 • , .' · 1mp -
tanda não so póde exa~"rar. e 6 sóm~'nt~ · nas 
oceasiõ~s critiea~ qllo os EstHdos vê .. 1 a. vanta
gem no bom nome que lt:!vnr~rn annos a. crl"ar 
na opinião do mundo. 

SubRtituir . a libnrdad'' in~!lnd7 ci,mn.l por 
tres annoa u·• serviços é t~>r mado da ~en<:ura, 
qu·1ndo não SP. O••sn r"stitnit• a libe1·dnde pro
mettida. e ~o mesmo tempo •.üo se tem corag~m 
par·a ne ~al-a ft•anc:tmente. 

Or1tro ponto pn.r·a que pocro a intM~·cn~n:o <lo 
S. Ex .• a. fi r~• de 'alar::rat· a ..:ua lei.é a re~p . i to d:\ 
liberda.le dos africanos. Pela. lei ,[e 1.8:l1, não ha 
esl~rayo africano no Brazil qt1e tenha mf.\n sde 
54 annos rle idade. O hont";~.dn presidente ao 
conselho conhece a h t<õ:toria. õo trafico. Nno h a, 
em todos ~s a.nna"s ~a. ,hum~ni·la~·~. p::~ gin11s 

é me-

' . 
que sP. fez durante lantos a.nnos entre o Brazil qno m ·recP toda. attt.incão. todo o int•·resse do 
c a Afri..:a: não ha nada. qn." se po~P.a. compara1• lngis~l'ldnr braz;leiro, porque ó e~actamente 
á infami:t. dessa pirataria: e ás victimna qM desr3 idnde que hão dn ~er tit~ados o,:; melhores 
restam :tinda L~>sse lugubre commet'cio, trans· cidadãos da cla.~se dos li ertos ((lpoíados). desde 
portadas daquellit. fôrma, par• ·c~ . que ... chi\!.('OU a q · e s:1 · r·sso~ _os qoe hão de <'hegar aos. direi.~ -

·hora.da.=justiça em qu~ ella!,: podemsir decbra.-__ _ .. ~2-~}e c_Lh'!9_i!..Q5.l..: . ..m.,_JJ3...mo.ço.~ .. --e~.córuli~~--4-e--
____:__oo.~t1-v:.l'es...-- .. - . , . .· . . . .• . ,- run1s fol~Ç:t• menos corrompt1oii', ' ou depí'laudos 

. · S. Ex-: de v~'~ toni:u: -muita caúteta:-na _ sua. ·lei, ' ·pela ••s:·t·avi lãr•. (Apaia<lo11.) 
parao que afdcanos importB.dos a .. pois de ·1831 · ~!>:st:t c;hl.~~e devem merecer a -mai_.;; especial 
não se-iam ~··tnftncipados por meio ie iropostns a.t.tf':lnç:il) a~ mulhe:-es. · Esr.a~ devem !'=er Clb,;eeto 
dos coB.tribui~trelt• A eM& reeveito: n!o ha m~ de ma.ior cuidado e protecçào social, porque• 
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além de sua 'inferi ·rida.de como e;;cr:l vas e como 
WPIJores. têm a infet·iowlad ~ .. do s,.xn, j:l .. q11e 
·não chegamo.:. a úm pont., em yun a monllida ii'l 
bra7.il~:ra prohi~•t que n. mulh.er -:::;ej~ tamoem 
escr·: va. (.Apoiados.) -

Outro on to em l ue ~ )elh ara o honrado 
pre"idente do con--Alho, é :h!U:>lle em que S. E:s:. 
r·evo!.!':t. pr~ticamente. detro1,;; de um ant,o da 
e~·~cu~.ão ~o ~~u projrwtCJ convel."tido 0m lei., a 

A. lei de 28 ·e Sei rob;·o creou um systemll. 
de arbitr·ame:•to e de av,lli:1ção. ,.:ysrerna. ytt'~ 
a.pre~sou a 13.bolição. mais do quo qualquer ou
tro. e y ue foi a mais fGrtQ. Mtna. d·~ pro~~\g~Il.Ü:\ 
a.bolici on i .;ta.. (.4.prliwlo~ .) 

O que tem apt·es,;;ado a liberdade dos es,~ra. 
vos, rnais do- q w.~ tudo, é o di r·cito de res:;:J.te 
forçado r:::!!ubdo pelo processt; e~tabeleL:ido na 
lei de 28 U.e Set.~mbro. \ :ipoi.ctdo~-?, :-

de ter est 'b lecido par·a m.,iz.a·• provinci~s umlj. 
ta;•Plla. tm:ito s •p0rio:· em preços ao v:1lo•· qne 
os escravo;.: nellas tem .apniar!n.~). su el'ior 
mesmo a(• dobro de.,.se \"3. 01· (apoicttlo;;) .•. 

O S1t. A~DRADE FrGüETP..A :-Para algumas 
provindas ; p·1ra outras é iuf:·rior. 

O SR. Jo.-\.QU!:II :\'Anuco ... é snppr·irnir·a. ga- : 
ran tia. q lle •arecià. im presl" ripti vel, da lei 1e 
28 de Setembro ; e. depois de H armo,;; revog-ar 
es.;;a lei na sua. part·~ ruah lib ·ral, na 1ue lll·'
lhores r ·sult do~ tem prodnúdo ptl.ra. a obra 
mer·itol"ia d<~ libertação dos esCl'<tV'O,;;. (Apoia-
dos.) · 

Obrig~-:::e o e~eravo qu' jà tJ·;~balhou dur:1.nte 
14 annos d ·pois da Jeí de 28 de Setembro. 
<3COnomizaudo vintem por vinrem p~ru. for;,lar o 
-pec_u 10 nec 'S=-ano ao ..:AU rcsgat~, a vo t:u·-s·· 
unicamen•,e par;t o fun lo de eaw.n~ip .. çfi.o. 
des-le qu~ ern muitos log•tres e em m•1it::.s pr.,-,. . ·. . . .. . . ' . 
do pllb:-e peculio do escravo. O •'scra\To snbre
tud•J Grlll.ll'•~gado na agricultura., o escravo 
rur:Ll. nunc~ nbter·a fi.;S~ m ·ximo necB..;,;ario 
J_1ara dcru ·ndat• a sua l.u :rda.de. (:lpuiados ·e 
apa1·tes.) 

Por ultimo, a interpellar,~ão que dirijo :t!l 

nobrP p•·csideot" do cousclho ~ est:t: si o g-o
vor·no n:tu eutt•ndn 'ine o gr:i.o d;-r no-s:-• "mora
lirlade não i•el'tn•tte no lc•gislnrlor pr·ldlib r· () 
.:tCt.O le CIHUp•·a O \'f>ll !l do l·:SCl' •VUS de toJa •' 
qual -1ue1· spede? 
s~nbor ·s. ec n:io soi, neste momento. não 

qu- ro "nt.r •• r hoje nPstu qrrt~;;r~h. si o Brat.il 
esta ou niio pr·epar:· rfo par:• urna lei que d--
cret · 8. a.bolição i ' me trata ; mas P.U affia nço 
a S. F::t. c1u"' 6 Brazil, .,u .. ro c!.izer, il. opi uiào 

I ' ' 

O Sa. JoAQUm NABUco.-Eu não sei se de
monll"i·! a S·•htc;ào,tnas :-;ci, e aS~im respondo ao 
nobr·r: d··putado pdo Par·i,- ·que w.e ui~ que 
d~~!:,;-1. fó•··ua eont1.nu:1.1."ia o es~ravo a fi.c't.r no 
l~n.ptiveiro do mão senhor, sr:i que e.Ste p:tr-
lamento se uizesse •:rwt rit· a sm:. m.i-.sio 
teria maio-; e.~ suas mão. d:' obvh t• a este m:•l, 
ai •da que• f. •8S::l preciso e•tabclec·,,·, · co•ao 
i>aizes I.)Ue t\':.twa.m s<~r\ament~ de ei?:~.u.:l.par 

' indopendent.'l c i.ncompativel com a escravidão 
para. exBCiltar a lei de pr·uLecç:Io aos escravos. 

Eu entendo q ·•e este parlamento tem fo ·ça 
p~r:>. f ,_zer com qu~ n.áoh<ljll Ináos senhores, e, 
portanto. a·hypothese a que o honrado de
putado se refere não me .. tetem. 

O Sa. MAc-DowELL:-Temos já leis;~ não 
precisa11l~S nov~1.;;, 

O Rn. .. loA uDr NABUCI) :-0 nobr··~ de r1tr~do · 
falia de sevL ias. huag-in<\-Se S. Ex. colloc:\dO 
d ariarn~'ntP- ~ob uw c;nstraugimento, uma vi
gilanc·a verdadniramente policial q11e lhe pe-

O SR. l\-1.\c-Do"·.r;LL:- Eu não cumJwehendi 
o pcnsameuto do V. E-s..; é muito subtil para 
mim. 

O Sn. .. JoAQUDI NAnuco:- Pois~ quanrlo let· 
o m·•u díscnr·so, hade ver que não h~-1 nioguem 
neste t~uu.itor·io que não we tenha col.llpre-
beorlit:lo. · · 

Não é p:-t>ciso sevicias, não é pr·ecii;O c'rstigos 
corpor·aes que levam o es·~ravo ao de .. e<:pf.lro, 
para toro .r a. sua s1 u:-~ç·· o a Ola.rs angus wsa. 
ds"'to'd s as si uac.;ões iraagin:1vei-< ••. 

O SR. 1\hc-Dowl-:LL:- Então seja logico c 
peça. a a. )•> lÇa•) 1wrne 1a..:1.. 

o· Sa. JoAQUDl N.\Büco·- Ma;;;, Sfmhcwec:;. si 
a e.;;cravidao é es=sa institnição que os n:,br·es 
de,,utados · q•1erem fazer, incomt~:ttivel C·Jm 

qua.1qul3r !lledid" dn rooralid"de CJ'·e nella se 
(iueira ntroduzir, in~ornp:\tivel como •tua.lquer 
ru•'lbor~:~rue-ut.o qnn se queira. .eva.r á c"n,lição 
dn oscmvo. então todo;; os nobr s d"p11t:~ !os 
rlcvew v .. t:•J• pr~b. al.w içt'ío i1wuedi ta. ~i nch •m 
l e lJ:1 o se pô le mo r·dis·• r ~ · scra vi.lão. rle 
m<~do quf\ não ~(>,j}; de to 10 uon1.n d ··g-radante 
J..lara o paiz man tel-a. então devem ser :tbllli
c onistas . Po s o que pó e 1 var· •1" nobrP.s de
p;rtados a susL ntar IJUW. instit, .ição com'l esta, 
' JtiC tt~T' ora.a vi 1a ' m ua tão ponco de!Õit~jar!a, 
qo•• a tom um pres ·nt.e t<io l('I"Pre~iv•··l. yue o 
· ~scravo prefHre mu tas v~> zes , , suici ·lio ? 

lei qne dP.clxre fP. ~a lo '(lln·a "emrr .:, 11erp .~ O ~R. M.\G DowELL: -V. Ex. quer a ',olil-a. 
tua mente, n ,;;to p)4 1z o mer·c do rle bo •·Gns, em i-i9; é simples•neotc uma questão de pr·az,,. 
eu H.••t :nço .• ue a opin :ff,, es•ú t.rnmpta :1, ar~om- Voz~;:;:-Qu··r <

4
bolir já. 

p:mhar qll:\lqnP.r PSlarli.- t q•.IC: rfUi:t. ·sse f~char o 
peri Jo da çompra 0 venda .1e ente~ humanos... O SR . . Jo,\QU M NAauc:,:-Eu peço ao n .bJ·es 
.Apoirl(los.j' députud~s qu·~ não m · levem p:1ra u.H terrt~no 

. 0 s· \ F D . que esta compl,·tuwenti:! aifa -tado do pres ·nte 
_ r.. úND11ADE IGUEiltA:- · mora.rH~ a so- debate. · · • ~ . 

luçao. . r.-_ ""'ro · • -~· ·.3·- ·:t,_--n=---·-·---· __ .. ____ ;._._ .. __ ...... ----···---~-----.. ·----·:c .. --···- ----·-·---·- ·-;-,u·.-(f'l"' -a;--t'\tJrnCI~~v- ••ttmGIIl3. :... r •~nso 

O Stl~ !\L\c-DowJo;LT,'- Ettr··ria ao ~scrrrvo· r~ur~ u .. 1 decreto .1-ue boli'>se " .. scravidãe1 no 
a.esp~·rança. dG ::.~e_ vtr lh·re dt:: urn rnáu, ::~e- · Br3:t.H s·•ria o rnnlhor prel!H3nt.e que o p11da-
nhor. mento pod~:rid. fazer à. nação. (.A.poia<tos • .) 
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M·1s não b:1 parla.m~nto que o queirã,não ha 
partido 'J ue o q ueir;1. porque a nação brazi1 eii•;, 
nãt.> tem voz. (.<\pa:rtPs.) 

Si o nnbre pr~'siote do conselho ~studar o 
que foi feito eul outros paiz ·s e11t ··eL~~;ão à 
escr·avi lão. verã que na F'r•~nça e na Inglaterra, 

1:). ' ·ç- .... a . \i. • 

cog-itou~se mni.to e muitr) de mor,üizar e tHelho
rar a si.tuaçfi.o do e-cravo, uc protegei-o c 
""a a Lil~ d a ., • 

na sua :..lma, na sua farnili!l., fo,.se invi•lLl.vel, 
mesmo para os s(~us poss1Íidorcs,_:e i~t • sim
plesm•mte ,-uj<':litan.Jo OS lJO!<SU!dore:.: de escr:tV•IS 
ao mesmo re:árnen de uma lei moralizada. 
S. E:t. vcr:i que na Hesp·tnha, qua.ndo "ill(h~ 
não se ousava p0.dir ~t emancipa~~o tmtlled , a.ta. 
publicou-a ~ uma lei acaban.to éom os castigo,; 
corDora.cs. cr,mo S'' proruul~·oü em Inglat.err' t, 
ondr~ essa lei foi ~.everamente execut•Ida. (TI a 
diversos apartes . ) 

· n:io a garantia para o es:cnwo pre:> ts.r 
serviços, unicamente ~njeito, às nossa,;· l .. is, 
tatub ·m llào ha ga .. anti~ em relação acs colo-

--------11BfflO~s~. ~s-if'e~--"v-6--:. o • • • -

fazer exec11tar no inter.ior u1ua lr·i que regale 
as relações cnLrG seuhores e e!;Cravos,-vós 
diz~is i :>0- oJ.Cf.O ue nàO h~ meio df" fazer 
exr..cutar no :ntet·ior uma lei ,ue regule as J'e
laçõ·~s entre patrões c Ct)lonos. ( ill)r,utrlos . ) 
~e vós dizeis qLte a nossa autoridade não 

póde decidir em -to lo.: os cas:os que a!f-·ctnrem 
á vidll- e direítos vitae..: do miniruo os ciJadãos 
brazilr>iros 0·1 dos r ·sidences ne3te p ·ri~; vós 
dbeis Qll~ não ha ju·t.iça entre nó-;! nem orga-

. nizaçào social Jigna des..:e nOil.11'\. · ··.· • 

Pois bem: ~>ss:t }1st\ç.a e ess:1. Ol'gfl.n\z:'\~~o 
sot·ia.i é vo<:so dever cr .. n.I-os, lls.ra que não 
exts a no r :rzl a .JU ttça pt•tva• a. C01110 lO,Jl~ 

exist~. porque no paiz onde exisre em tão gran
de escala, C'Onto entre nôs a j~stiça 1·l'ivad·1, 

s~d·1.. 
·l '!•opondo a. abolição dos castigos corpor:v~--. 

pe:;indo •lne po•· l<.:i se faça eulr13 DÓil (l qne so 
f ez na. In:.:htt··rra, na Ft·ançn o na H1' "P • nha ; 
pedindn que os ca.; tigos cot·pnrnes sejam pro
hib:dns ·10i' s ·nhnl"f'S, f'P nã11 int,•rfiro no~ 
di1·.~itos que elle~ possam tor ao~ sei·vi ~·os dns 
sens escr·:w:rs. O que digu o que o~ cas tig-o' 
COI'pora··~ nviltam ~P-Ill pJ'odnzir n nhum r~slll
tadl), d~grad:l.ln, d·'suwr:,l ízan1 n h•>meul, som 
faz r•r doiJe melhor instrumento de t1·.Limlho. 

O Stt. A~DRADE FtGUI~ tRA : -' Cid:ld:1os in
gl~zes a inda estãosuj••Ítos a ca:-:;tigos corporn:ps. 

(H nut.í·os apa.1·tes~) 

O Sn. . .JÓAQUDI N.\.!nJco: -Os ~s r~ravns a.ctun.e~. 

tra .. qualquer homem ser cons!derado crime 
con.tr- 1 o escravo. 

O SP. A~DRAol'! FIGtJEmA:-Os escravos não 
são cid:1dãos bra .jl eiros. · 

O S_R,: JoAQunr NABUco:-Não são hoje, serão 

A~DRADE FiGUEIRA:- Serão ... si 

R. oAQunr t .tnuco:- ~u set que o~ on~ 

rados 'dcnut.ado.; olham para. :-t ~'SCra'lidão em 
Hias.;;a, c:nno alguma cousu. abstr:.l.t.<t, mas eu 
(•lh0 para a O!';Cravidão de urn modo CO!lcreto: 
par•a rni.n a e ... cravidão é o esc,·a.vo, é o homem 
q· 10 eu conheço~ é-o hom•,mcujos ssffrimentos 
eu tenb.•) vist•), cuja historia. tenho Oll\'ido con
tar. não di~o por rnilha.r ·s, 1na~ por centenas 
de vic!ÍIIMS; e é em f:~vor des..:e homem q11e in
tercedo com o vigo1· e a enP.rg-in. com tlU~ faço, . . - ' . ( 

O Sn.. ZAJU.:-Ho:e. sim, 11~tou co·nprehcn
d••nào melhot· o abolicionismo do nobre depu-

. . 
(C; ·uz-am-.'o'e ottt;·o.,. apl.!rtes e o S;·. presi

de iH~ 1·ectamaattenção.) 

O Sa. JoAQU.DI ~Anuco:-Sr. presilente. eu 
sintô que a actenç;'io da. Cam:tra esteja. fatig~>da.. 
( Niiu ap ~1a:los . 1 Não sou re,,,·msl:l-.,el por se 
ter- m:Lrcado a. minl1a. inte1·pollavão p:q•a uma 
hora tão adiant da e qu · ainia foi d ·morada. 

N .. s nnis br~"ves traços •tUe pude, d~~lineei, 
não dire' a es le1·an ~a )Ql't ut) nil:o tenho tlf\-

nhuma. ruas a. ""Pplica quL·. o1n nome d:.L parte 
1.uais infelb; da n •t>'S3. popub.~:1o, eu entendia 
<!ev~1· suj ·it:11' ao rnini~tro poderoso, que hoje 

O Sn. SARAIVA (/)1·e:ddente elo coasellw):~ 
N:t.t• tenb.o pod- ~r uenl1um. -

' (!la 01!f1·os apa1·te.~.) 

O Sn. JoAQtJJ:\I NAnaco:-Faço um appcllo 
em fa.vot· <la l'aça nscrava.. 

(.Jelo proj•~ ·to tio honr:•do Sr. pr~~id· •nte do 
conselho :1. escravi Jào continun tal q\1al, ma~ S. 
l!::c d ·~ sc11brin que c .• d:l. conto de l'~-'is que :ile ati
r·•r n 1 mas-a c:dwtica d ' escravatura. brazileira 
des;locur:i 1r1ll c ·rto numero do e,;cravo~. e com 
esta descol>~>rta dé Al·chicaorle~ S. Ex. nos 
(l.prc>sentou o seu pro,jecto . 

Ma.s o s o.u proj ·~elo ')ner dizer isto: << ~em di
nheii~O n:10 ha sa l vação »· E a nação ficou re
d?zida , como eu d isse eru im: ~_Jr; ~s. quo muito 

LÍV" I'em fim prl:'maw ro, i'!ão de to.los sc1· cida~ grms der;utados • purérn qu~> sà·J imagens 
dão'~ hrazileiros. pouco import.a. qu~ seja. hoje que perfeitarn~nt.e dn~enha.m o que ba nesse 
ou :nuanhii. ~ de"dH que flll~s têm nl) pequnno pr-o ecto sujP.ito á censura da his toriu : a aação 
sncco ~'m qur~ gu . rrhm a~ eeonolllius do s~ r1 pe- ficou reduzida por e ;; tt~ pro.iPcto a cr,rretor de 
culio 'o titulo de cidadão brazileirt •. é preci-o que escr:~.,;os , cov·•iro de sexagenario~ e capitão do 
es~a qualicbd~ s~>ja protegid:\ Helles pl!!a-lei. m:tttO do es~~avismo. · . . . .. .... ··-·· .. -·" ....... .. 

. E ' o ~!e V··n~o. P.~4.~r .. !l.<L pnda.m.en.to._. _____ ""' .... -Gemo-eorret-r,r-d-e-esc-rr..~og;·o~E·sTã.âo ciiega-se 
- -·- N'ão1hÕ--p-éÇo qne ac::~be c•1m a. e-.cravirlão, ao senhor c l he cHz: <<' A vossn. propri•~dale e~t~ 

dA}xe-n. pnr 20. 30 annos ainât~ s·~ não pó·l ~ ex- rle!lt"r!ciad:t.; ha: ca11sas gue atfe··t:.un todos os dias 
tin;::-•1il-a, nla.q, emquanto elln CÃis tir. s · jei te-a ruais e mais. essa. propriedade; ha nma. pro •a
ao rigor das leis e faça. o que é crime con- ga nda abolicjonista, for te, inapit~da do alto; 
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:acredit ·-se, não se perde a. illu,ão, d~> qne o 
chefe! do Estado o;.;t:L n~;;te p~ ·nto, m::is :vHan
tado ;!o que o paiz, quando, no ,meu ent13uder;· 
clle não esta •.. 

O SR. ANDRADE F.GUEIIU.: -Está, sc:mpre 

0 SR. AFi~ONSO CELSO JUNI01.1 :..:..Mas não está 
isto expr1~sso no artigo. 

{Trocam-.<>e -,;,.uitos "apartes e o .Sr. :r-resi
de nte 1·ecl ama att~nção .) 

Eu estou muito (a.ti!ndo. Como a 
du;cr, hoje não vim a. "esta trib~~~· p~:_a 

O Sa. LoURENÇO DE ALnÜQUERQUE:-E pa!'a a.Jlresentar nenhuma .m~d1da de abo~tçao. N~o 
nós isto é inditi'erente. (Hct out1·os apw·tes .) vim apresentar as tdeas elo partido aboh-

_ _ _ _ _ ._.Q ...... S8o_R......-. ..... J ... o .... A~ • . • • • • .. . a um fim e$pecial. vim 
stantr>~ r> permau··nÚJs~ que depreciam a -.·oss:• pedir que, emquanlo exi:>tir a. escravid_ã~ no 
propri--dad·r>. e. p .r i~;;o vamos entra.r en: uma arazil.o l~stad : , a su:eite ás J ~is d"\ hurna.mdad-3. 
transaf!çàO: no~ prec1sa.mos faz r ullla. let, que Faço ·~s~e ap:,ello ' ~'m nomr> da r:lça negra. 
p~reça uma lei de emancipação ; é preciso que Em outros p:~ ize;: pod;~-se tl"atar o negro com 
nos presteis o vosso auxilio como pt·oprierario • desprezo; mas n:to creio que_se possa tratai-o 
de escravos. ;•!;sociai-vos comnosco. e CO!IIO essa com desprezo no Bra.zil. ( .clpoiar.los .) 
propriedade está. d~preciaca nós s. ·~!· ·varemos. Os milhões -de africanos, que foram trauspt)r
nó Ih~ fixaremos um valor em algumas partes ta1o~ pará o Bt·szil. em to ia a extensão da his
io-ual. em nenhuma inferi<•r. ma.-' em muitlis t•,r·ia colonial e durante ' 's dons reinados da n~-
s~ erior :~os re ~os do tner ado m 11 • .- , 

de que vos sujeits.reis a uma. !epr•:•ciação". mente. Elle:: foram e são o resto dP. carrega
Eu queria fixs.l-a em 6 °/o, ru :s C?ruo O:S ti r.Jn ções h·:man"'s transportada"' ern navios dema-
dr~preciari:t m desd~> logo a lll'Oprle lnde. eu a siad e( ,. · - · 

,: .• . ç~ .m ~ o s u Jlll o a e nr;e dc~emb:J.rc::dos neSI(3 paiz, elles tiveram de su-
ultimos annos. quando a emancipação estivQr jeita:·-se :i.:_leis da P.scra.vidào, e <:xactamf.!nte 
f'eito. por um esforço patriotico da. nação. • pela esct•avidão, s.p ·zar da e:s:.C~>S'-1Va mortan
( \po:ados ,, m uitos aparte · . , iv t•am qn·~ VIVer 11:1.;.; con Içoes 1 a ma1s 

E.;:sa. foi a transacção em que o paiz entr.m pu r , animali:hd0; m:1a, como somos tolos da 
emn ns pr•,prietarios • e aiud:\ por ciana o meswa família hutus..o.a, ell~s ct•nz~r:HD•SG em 
honrado pre!:!ideot•! do con..:elh" JhP.;; fa:.: uma uma immP.nsa e;.;c~la com a populaç..io branca, 
imm~n:<:a con <.~essào quando diz-eu ·Upp;·irno o que f•1.zia áqnelia r ça a honra :•viltante d~ ir 
·arbitramento-. qu·~ é a ca•·sa m· is depr•·cia p1·o~urar no fundo das senzalas as compa.nhe1ras 
dors. do valor d:1 vossa propried:ad~. dos ·escrav•)S. Dahi r~~~ultou uma popula~.ão 

Ao escravo dn ôO annos. o honrado prP.siden te me.stiça., qufl se conta IJOr milhões . ~ á. q ua~ n:a 
do conselho ·liz: «Foi em teu nom~ que .;:e feriu infÕ'\ rnta do nosso sysrema S'~ appl1cou o prwct
a ultima bat>t.lhs. eleitoral, por tua causa o ,i0 barb~ro do direito roma-no -Pa1·tus se
ministerio · foi d~ t·rotado no arl~m. nt · • 1\ r.endo recahjr 3. punição so-
como a. tua. liberdade f.,i n.pregoad:l. em todo o .. brr~ . . :J. m~1i inrw._~ent~. ind"·fesa, :l>ru_tnliz:lda, .em. 
mundo, e como elln. não pód: deixar de · :;;er vez de ap~tlica.r-"~ o principio mais nobre do 
:.1granaval aol~nperadr~t· ,ue conta ~e~te anno direito feudal-P ti't s ~ · ., . 
· ., :s :'içao o zenJo recahir· a p~na sobr·e o culpa.·lo e impon-
~er livres os escr;t VfJS te sua ida.õe. j:i ~1ue não rlo a,, p~l.i ao menos a obrig:.u;ão de t·esgatar o 
pôde d.uranto 4:) nnnos de retnado fechar o filh.o . 
mel'c:u1o de escravr.,s, tu ~erá~ livr,•. mas ficar;is Esse cruz~mento não acabou. continúa, e 
sujeito ti. con·lição de tres anno.;: do serriços, contam-se nor milhões os cidadãos bt·az.ileiros, 
porque in felizmente fost • tu a . caus·t _da tl issi- 't ue no inconsciente d , sua alma, no mais fnn-

. dtm~ia. fo ..:t" arra.;;t:ldO pelns trtste.- V1ell1 .;: da diJ do s ••u cora.•:ão, ainda t<im restos h~rda los 
COlmlJa r·le:t-lral. I'! Ó 1lrPCiSO que sejas SU.· tiOS Opprobri'lS sotfr•irlos e dos gemidOS SOluçados 
crificado :\ uni:1o dos !ou;; p:u·ti·lr•·>). por seus ascendeutc~ · s.cravos. 

Pot• ltlliutO.COIIlO capitão do mntto,o Estado diz E' p)r isso l(Ue r~u digo: c···rtos ll •izes po lem 
_:10 nbolicioni--ta: (l :\<rui não é prati··av··l o y ese affectar dest)l'ezo pela. raça negra. . Nos Estados 
d<!u nos E!-tauo;.;-Uni los, lú hou,·e um chamado Unidos a cõr bt·ancs, mant~ve o sr'u ex·~lu
caminho de ferro subt•!rraMo : ministros de sivismo;lividindo-se a humanid:ld~ em metades, 
tod!ls as l!rrejas d:, v:tm-~e as mãos, rl.e Est ·do · co~ escolas diversas, igrejas divet·~as, e :ttó 
em Estado, para f•:-.er o escravo, fuddo das Ca- hospitaes diversos. 
rolin~\s ou tia Louisiana. c!hegar livt·e ao Cana.- ' Mas no Rrazil a l'aça f!egra ~>ntrou com um 
dá on aos Est •d• ·S liv1•e..: ... m~s là ·:nforcava--<e, contio ente tão ra A - • r • 

m e ime novo a formação dli nos~a nacional1dade. que. todo 
do p"oprio ~entimento d·' humanidade>). · a.quE>ll·~ que for indiffet·ent" á. posi~.ão mot·al e 

E ao ~>scravn fugido o Estado diz : 4tEm caso !\Oci ;I da raça ne '!ra, ser~ indifferente a posição 
:1lgum tu ol,>ter;is a tua litterda ie : n.;.m coru o moral e socbl do nosso povo. 
teu pr.culio, nem com tua idade de 60 annns, Não é somente nas alta!'; camad'tS sociaes que 
nem p·•b generosida le de terceiros, nem pelo bt'ota to los os dias a população brazileira do 
f~ndo ile eman~ipação~~>mquanto '"StiYe t•es ··.va.- futuro; .. lla. brota por certo ahi ; mas b:o· 
dt~o tu poderas ser hvra. Se quer·"s.ser h~r.e ta. a inda co.m mais vigor na.s cama.lns inferlO-
volta. par:\ o açmtr:>, vnlta para a morte)). · l'es d . nMso povo, ne'-s:;s qu r~ . ~~-- ~~mf.u.~~~-~ __ _ 
-·---Q ·Sn:-ZAMx·-:~O-rrll'llsanTelltO ·do ·"pi'ojccto·· .:e- · .. 'ile :ilgünúi fónri~ -coiü. ã-e·scravídão. · · 
simplesmente qne pelo fundo d~ emancipação Ani está a massa exhubel"•mte do povo bra-

- não sejalibertado o escravo fugido. zileiro. Sendo assim, detxar esta parte da. nos-
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sa socie<l~dfl no abatimento social (lm que a 
tem"s c(•JH•ervado, é não cuid~;~.r do fubu·o. da · 
j nd~> pen d~'ncia e da dignidade da. propria. na
ção· bra~il·ira.. 

Mas eu rião f:tço sómentc este a.ppello ao 
-,att·ioti,::mo urri. fa o um. a. elló aos senti-
m"nlts da divi,1a, que esr:i no coração de vós 
todos.}J01·que Nu torla a bist,·r·i:l n.:io ha n11.dn. qu:~ 
se cnmpar'• ao pr••seut8, que a raç:1 que traba-

, 11 • • ' l i a • ;t~ : IJ o 
ha nenhum el menta essencial n•'lste paiz. ~~x
cepto o rlinheiro indt?z, mas ainda ~ .. sse é 
a raç• n••gr:a a fi:J.dor·a. que n:io tenh_a sido um 

'presente g-rtJtu;to. q11e a raç·-1 negra.· tem feito 
i r~ ça branca~ presen ~o. t:~ nto mais dig-no de 
s0 ·agra.-:l· cer. quan-o clb o tem feib :i cr1,;ta 
do sen S<.\ng:ue du1·anre gcr:\t~Ge~ sucec:.;siv:as, 
sem tlln pt·ot,·slo n·~m uma revulta. 

Nf'!sta.>; concllçüAs, ru nppcllo p:~ra. a. C:11n r:1, 
[lppe ' para to o-: os nc .. ,r:"s e[)ut.n os. 1e~ou 

a.. ho:·a de se f1l7.0r .iostiça. aquella ,Je que 
somo~ capa.z~s, que é m''ito pequ ·na, :i r <~a 

.. 
é ; a. es.:a. t·açn. qu~ nii.o pa. .-s~• ..:óment.<~ os subsi
dias dos deptltndos e a. .!ot:H~à0 lmner·ial · t 1ue . . , 

a;a. ta.m •ern os ·uros da Go.;;~~ di1•ida em 
Londres e os jnro.;; dus apol'cus no Br·az:l. ~ na 
quaL n,o rnometito emqne ·a honr·a da. nadonali
da le braá [ .. ira ~>st:i em jo~o. vamos bnsC':w o 
maiM nurnero dos nos:-;os ~oldarlos e á qual p·•o:
mos o mais largo r· g-en '·roso tributo d"l :'-l:<ng-ue. 
(J11 uito bem ... Applausos nas gctluio.s .) 
· O Sn. PR!l:SIDE:-\TE :-As galerias não pod1~m 
manifest r-se. . 

O Sn. JoAQum NAnuco:- Eu mnit:l~ veze~ 

O Sn . .JoAQUI:II NABUCO:- Ha 50 armas t•UB 
todos os bra~ileiro-, que sahem soletr:ll'... ! 

O Sr.. SOAr.. Es : -O traba~ho nacional não ó 
só d<c! uma da:>sn, é de todos. 

O Su. VALLAD.'.RES :-E não ha pati'iotismo ... , ., .. - . -

O Sn. JoAQUDI NMmco :-... tem rect>.b;d-:; s. 
i~timação s<llcmne nesscr.; pi';•jcctos de Ac.ua::J.-
~ ... ~ . . .. ~ . . ,. . "' .,= 
'luer fazer:~ libet·tação d:Js I'Scrnvos, m·;s não 
pód··. por·qne o, intHJ·c~sses do sy te1.na sOí)re o 
qual o nos~o ;,aiz t ·m sido e lific;,do. !'azCill C'.lffi 
fJU ·os n s·ws est ·distas recei··l!l mO\'Cl'·S!~ com 
pr-r, ·!ipibç:i.o . .'~inda hoje, 11:•1·eco qu : t;:To che
gou a hora de ~wris<!~r 11In pu.sso rnais ::tdi:lnt:.Jdo 
em um:1 'strada cn1. tiue temo::> muit,s n.:zQS 
t•et:!'Og'J'arlaclo. 

Tatw'c'', cu o :renito. niro virn h"il) cli1.er :\O 
l- . "'. • r1. '· l • .... 1 .. '·' 

a esc1 avid:to: vim .L zer-lh • súmcn to: jú q n•• ides 
rencv:t r por nm JWazo de 14 ann ·S o contracto 
d·1. ,.scrav·id:io, fat.l'li·a ~>ntrat• no dirt>;to com-
mum n llum:tnr :1 c. ó qtJe uão p -rmlttls que 
o;;f!m ia lemnisa,:ão os IOSct·avos sejam libertn.àos; 
já. que fa:t;~:~:s nma lei, que si n:;:istísso o.ntrs, 

· · · · · ' . - " t1·e~ pt•o•; n-
ci:-ts que s <~ .;m.lan ·ipararu (apoiar:los). é pt·e
,_-iso qnn impdmo.i.:: a c~scr·avirl:'io o d~>vel' de 
t"lntr:tl' em nrn. re:ámr>n rudí:nentar de mr.rali
nade que s~ja compativBl com o credito dt!stc 
p:IÍ.z. ( :tpoia(( o.-:.) 

Faç:: o lnrn:nc1o S:-. presidentP. fio conS'llho, 
com que "l·'.i~:~. p!'Otf-l:ridn. a vida a p~ssoa.a hom·a. 
a f::r.milià, :1 prop:-icd:L(Io, os direicos aclqnH· ,dos 
dos escrwo-'; faça. com que elle~. qu" serão a · "a-

·4;' .e. , , .• -· -...; ·,;·--.. • • ~ 1 .- ., •. • _ , , - ·" '" "o 

qual niío sc:wia n. desforr·a dess-t r·aça no :ii::l. r•m 
que ella ('he!.!a.S~". ·onv. ha. de chcg,•r. l\ parti-
lhar COUJDO:>CO :J sc,bcr:nli · : (jU:il llãO •• • • • • • 
desf.1rra, qne ella t1:wb cio t;rar da ••p:11•. so;ão gatar a 1onr·a c a dtgn:<hdc do nome brazü,;,Iro 
rl,, um cHpti\'eiro ;:nfatlâ-sirno, si ""te pai7. não rio q11 e coru ~>st~ proJecto pot· m~·o. do. qn:1l 
tivesse qtte ser tarobem :1. patrill rlella e .:e seus I e~pM~ r·ecomhlenaar o seu nome n. .JUStH;a da 
:filhos. htstorw .. 

En pertr1111lo qual não seri:t :1. vindicta da 
justiça ""cicinl. d •S lnis q U•~ p1·e~:;idam ao da.::en
voh·imento d:,.;; naçiíe!':, si f11SS" no-:sivP}, no fu· 
tnro. da alg-uma fórum olfe'ldet• é Cllsli~?ar o 
BrHr.ilflflr ca •sn da. cs~t·a.vid?io, snm offen• Jo~ 
principa.lruente os fie cnnd ·ntc•s ria raça esct•:t
vi-::vlll; .;;i f.,ss" pos~ivel punit• uma !'!Iça. s ··m 
punir n outrl-1., e ~i ex::ct.ament'' por e"~:l.. r:Jes
xna co o tio zen ,~ia. do nosso d "l';~>·n volvim·(,o to, 
nó<:; n;io esr.iv··s<:emos conderana.rlos ~ ··or·r11ar 
algum dia uma só nação, u.m sô povo sr;lide:;. rio 
e cornp ·c to ! 

Por i;;.:;o mec:mopeço á. Ca.mnra que attenda às 
obs•·rvaçõt)s, a•·s pedido.:::. ás snpplicas, :ue eu 
tenho a bonr.a de dirigir ao nol.ll'e pre,;idente do 
conselho. -":: .c ·• · 

Ha. 50 a.nnos que t0 ios os b"azileims, que 
sabem !-Olett·:-~oi', têm rec•·birlodo Estado :L inti-
l)) :!.~iío . d.~ ___ qn.~ ... f' lle .. qQer ... ~c:iibai: .. co.:J . . a r~cr:ad~. 
~iio. wa". qne não, ous:~. porque seria oifen1er os 
mt3resscs de urnn, classt1. 

9 .. Sn. ANDnADE FIGüEUU. : ·- Interesses · do 
palZ. 

V. UI. -30 

.l!?âto bem; mt~itrJ bem.. Appla:7.t..;:os nus !Jc'
/e,·i!ts . O o ta,! o,· c compl·iJíiCntado. 

O ~R. P ':E5IDF.XTE:- As gal~rias não se po
dem mnnif ·slar. 

o Sr. Zanl.a rer[U9!' pt·orog~tÇ::ÍO 
por :m-:ia hora pa:·a. gtte o Sl'. president:~ do 
conseiho possn. responrlr~r. 
~· approvaào o requerimento. 

O Sr."!,i..ta,"l .. aiva.. (pre!:ir.lcnte rl.(J conselho) 
(Signa{].~ de o..ttr.mça(,. sae,~cio) antes deres-
pon er a in.terp·~ilaç.ão dt) nobre d·"pUb\ o r~· a. 
. rovincia d0 PeJ•n:~wbnco, o que fa.d. com 
a maio1· br('l''idade, pois a hora ~e acha muito 
adi antada, darà a S. Ex. algumas explic:l.
ções. 

Po--toque não dis esse qne o orador evita\·a 
responder =-~os di~cur=-:os :lo nobre deputa lo. to
da,·i~, . ·:ins;nw1n-S.-- F:x: ·- ·qu-rr ·~om··a, ··sua i utor ·· · 
pfillação o forç~wn. :Jd;!r-lh.e t·~'i"~OSt"~ .' 

Era intP. :1to d·1 orador· ·~onsirl~>t' r mn.is ~arde 
as p:-opo!;i <:õ.~s que . o~~ Camara t:~m ·sido emir
tidas de modo geral, e propriamente não se 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/201 5 16:14- PÃigina 29 de 30 

2M Sessüo em 30 de .Tull10 de 1885 · ' 

prendem ao exame d~ pro}' ct.o. nem o eontr_a
riam, poit:: se referem ao~ :>-"ntimento" que to
dos o;;; br:l zil-·i.ros cowptu·tem, m:ts não pôdelLI 
domina-r o legish1.dor até ao ponto de qne e :le 
esqu·•<:o.. on prej udiqun ,·ct·dad,:·il·os e positi Yo-s 
interesses do pair.. . 

.s tWl•· llOl' an o. m:u~o onge o pens:l-
mento <lo or:'l.do:- ri tlalq u0r d ;~scoz·tezh pm·a 
com aquellc nol>i·o defJutado. cujo,; tal,~ntos 

Jeput:ldo por Porn:unbuco, pa!Ssa a oecupar-se 
de su:1 inte•·pellaçào. 

No i o quesito perg-u!lta o nobre depu-tado:....;_ 
« qur~ mutiVO' tr~v:• o ~overno pai'ii excluir 95 
esc•·avos d-! mais de 60 annos da. ca_t •goria dos 

irtcondi~.~íouahuente pelo fundo d 1J cmau~.~ipac;-ão, 
sujeit~ndo-o-: :i obrJgn.ç~ão de tres ar:nos de s :)t'
vit,.~o ·~ >> sente n<iO :l.pfJrO\'·'iton:t á cau. - -

por.:1ue, ;,:i S. Ex. ~e sm·vi~sr~ de!lr~s em fa- Ad•!•:rtir-3., em pt·im~ii'O logn.r, que s r;mpre 
vor dess:t , c 1usa, cert · tment'~ obteria res'llt:t- dis~e ver· nis;o uma. quesrão de facto . O rroje
dos qoe deveriam cot·responder a ulguus de cto J)a~ea-~e no print·ipio d:> ·indemnizaçã.o, 
seus intuitos. ta.mb~m :tdllptado no projecto antel'i:Jr, ,. uin-

~~0 seu .iiscur~o mâ.is de umA vez 0 nobre de- guem péde ag-or:l. a pt'e;;antAr n0 parlamento, 
putado appellon p~ra 0 poder do pnsiJente do cum o intu-ito de 1.111 '~ seja conv-,.rtido em lei, 
con"e:ho, como 5 :_ d"stc sóm r.>nte úeJwnd~..: . ..:e a pt·r:·jecto q:tP, não se funde nalfuell!! pl'Íncipio. 
Jei. quP, s~ trata de ndoptar. cumo si !he t'ss:~ Os 111 •iot·r!s de 65 annos são unrue !ia.ta c· in
dado modinc:-1r a s eu bel pr.,z0 ,. 0 projed o.N:1o cor:dicion:lltttente libertados. -~ quanto aos 
attend"' nobr 0. dt> utn. . )ara 1 • • tnalot·es de~ 60 e menores de Go ue tambem 
do conselho :::8 a:_~ ha p-riv-ado do ::mxilio de alg-un-; s:'ic_> ~~':lledi~t ment~ li~e,·tados, coneiHa-_s~ o 
c!leres e influentes d·• seu p:wt c1u. ·,si não ohfl- pt'lllC!p'O da ludem_mzaçao e m que, c~;mo ?cou 
deces<;e nn m:~ is alto g-r·an ao p;:trioti .;m :'. a.in·ia I dzto, assenta o prOJec; to, com a convem-·nc1:1 ~e 
por a. ?!'uns annos nao se po ten:~ ·~mpt•e 1en ~r • · a c . ' . '

1 
' a -

· est !l reformA. luares de ltbet·tos. 
1\ão r-~cebes"e o o:·ad !T as r xclusi r as i nsui-
' · • (..i. 

qualifi,·asl'e de repr ·s ·nt r conch:ll'o com os con-
servlvlores um;:1. ;:: ltnaç~o ern qu~ n. s na. posiç:'io e 
a destes é a mais nobre e prt tt·iotica, pory ue 
nffirmn. CJUP. sóment~ com r St• ~ :lntonio Pra.dt), 
em virtude do que solemn~men te -e passou na 
tribunn, rr ocou palavrns a r:~spe i : o da mar~.:h · , 
~o pt·ojecto. 

As~im. :1. bistorin. r~g-ü::tm:·i qu~ o parLido 
cbamado_ :,lJol;cionista .• e que em ve t·.da.de p:-cs-

.: • '!" • ' . 
.... . . J 

se lhe oí!'e :-eceu um:~, l ll i q ue tendi:• a~::s:t ! n .~u ir 
a escra ·;i l ão ('m b~ev~ pl':\zo. faltou coúl o · 
::tpoio :i'1noU · que se encart•cgou d • en.~ami n bar· 
es n. re o:·m:~. : e q""· POr uutt·o n o. forn.ru os 
que se conceitual'l"l adversal'io,; da. libcrd!l.de no 
Bra~i l que concorr·et·arH pat'2. qui'! tal I"dor-m:'l. 
se realiza.~se . 

Respond•·ndo a. um aparte do Sr . . JtJsé i\fa
rianno. o orado!' observa. com o fim ãe robora r 
as consideraçl)<>::: que j:i. enun.·!on. qne. si o 
illu::;rre r:hefe do pm·tido aholicionist , r.on f. ·ssa 
que 111io póde tom:!l' a re ... pons:tbili~iad r> J a :lb:)
!íç:'io immer!bt~. p rl !"<(ll·~ o sou !' ' triotiswo re
eu:t d ianl'~ d:J..;; Cflla!ni,hrles r!u • pr·oviriam d · 
~oluçuo l:lo l'adical. n~1o !-- e pód" SU!;t •ntar que 
o apoin, a. que elle or·adol' alludiu, tern por fi ru 
a t1·a.zar a OlJra da emancipação. Como. pel·
gunta o or:•d:•r, não l'•' COnnec:e•· que si g ni:fi:·a 
gr::~ nde servic;o á ca::sa d:.J. emancipa ção um 
proj "'cb ciu~ . ~~~~ 011cos annos. ~~onse()'uirá a. 
a o 1ção tot:: co_ru o :-~ux : lin dc~~e innri o de 
ema.n~ip ·1 ~ão," IJUC nl iás o ·nohr (:) deputado por 
Pern:uiJbltc·n tanto c•mdernn<~o ? 

A hi.~toria ha de ;;inda r,~g-i strn r a :~ nom:Llia 
r1e qrt~. c•m "~~ de et· ob~ eeto i]r. arguiçõe-~ 
StJL re a. dcsorg-anÍ7.llÇ:1o dÕ trahnlhr•. 'JII P. ~c •.·:l: 
plicaria m poz· parte do ~ arh·e rs:.J · i o~ . r ê-se 'lU(~ 
o o~ador n~o luta sin:1o com aq ud les= ~'- çiuem 
está s:e.-vmdo, :1. cu :a cau~a, que tambem é 
sua , dedic:.~. -os ultiroos dias da. yidá; ' ·· ·· ..... · 
Assi~ respondidas as eon!:>idet•ações gcra~s. 

que hoJe ~ de outras vezes t~m feito o nobre 

:; 

nhec,. r o v:.dor, e neste s.enttdo é que s~ trat!?
de uma. qll·~st5o de facto. Ap orador afigur·a-se 
rpt e· íJ uasi niin tetn valo!' o esr;l'a vu yu e 3 tting-i u 
a i rbd- ·•C ·00 ~.nnos~ e como homr-nn d~ gn~ 
vc:·no e que t•m a de"g1·aça de el" ag-t· icnltor, 
~eg-und• l alg :ms e :, tend ~~ ~~~. mas por i:-. iO mesmo 

1m -is o r.1sad,, lH~st:t qaestüo. poz·que pra r.Ícil.
ment~ conhec'~ que se pó.i '.'l tran,.fun.tl:l.t' o es
ct·avo eu1 l ibe:·to e aprov:~ital" os se::s :-:c rvi~o~. . . . :-
st ~ Ç:'io :i•~ ser·viços. Si n:io fôra e•ta consi:le
raç-:lo, ,-.edid:l. ao pa.rhrt11m to q•JO "rovi.len
ci:-t:::;se uelo menos );n·a 11e o l ibPr t.o se d ·mo-
rasse n:::. ca.~:t do r~x-;.;enbo•· quant0 ba •ta--se até 
l'.cha•· t ;·abalho, afim de ::~ãl) lhe f~ltar log-o a. 
proi.ecção n·~cessaria , o que a elle [H'o,,·rio ex-
por·!a a. pet·i:..:os . . 

A Carn :· ra ~ oberl ccendo :w pensa rn"nto àa. 111- . 

:der.oniz·:ção por m:•io de se r·viço. tua.rcou. par;l. 
es;;e 1im. o prazo de 3 a nnos. que pód& t·eriuzir
~e ao ele dnus o•l a meuns. '' o orado!' pede ao 
:1nbm depu t::~do por Pernambttco que, em vez 
Je c .·ns =tl'·•l' :r convic:;[h dn. tnainrl:t, 'lu~ pt·o
r·ede C•)m grande i,-l,~ llÇ:ÍO "' patriotis mo. pro
mova com a sua el•llJllenéia aq•te la re lllcçiio. 
Si o :~ obt'c dcput.-1do ~dc~nçasse esto re.::ult:Jd '· 
teria os a pplu.u:;os do orad(1r. y ue ji declarou 
não se i I!Couunoda ria si a lei niiu .f··terrninMse 
1;raz11, porqn 1~ o G-o\'erno nos regulamentos. 
ara ,... u ::-o ·i ll t · ' a · · · 

:-;cmtidr) .:e evita t· os inconvenie:tte:; ·a 4ue al
lndi tt . 
Obje~tou o nobre de :>at?.do pl}r Pel'na.mbuco 

q11e h:1. notor·i:1. cont 1·ati~ç~o en:.ra impôt· ser
v z ~.o~ aos escr:tYo;; d ! 60 a nnos e não f 'Z'·l-o 
iu :-~.nto aos de ;)9. 

Em Jll·imr. iro log-:lr, desde (lu~ se lran -.;fot·mn. 
em set·viços a: indemni:t.a.ção p ·-cuni :r i:t , ba d~ 
ual'- se o me~::nr'·'· q º'a.lqu~r qu_e _ ~~j:L_ ª' ._classe .de: . 
'e·s;ii·avos ·que se conl:'idere ; c em segundo, ainda 
que n:lo se assigne valor ao escravo~ ~~ por
tan to, não hnja indemnização, o liberto ha d~ 
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qual fôr, na cas• do viço. Emq'la.nto não tiver cum]!rido o devet· 
quo se impc,::, manter-~e-ú o or .• dor no seu 
po,;;to. e consi1er.1·se, para isto, bastante forte. 

JBC o ec ara. tvrr.•s os esf~J·:-wo::: e - J annos; e 
o prop1·io n·1bre depotado n:t su:t int:•rpdla-;.<"to 
consid 1'3. UJO.ÍOres dr!SS::l. idade OS aft·ican ,g 

existen'es. 
Qua.nto :ict u~!le~ q•J(.} se dir. terem sido intro· 

dllzidos dep .. is de 1831, Sf'tldo de mni tcm:t 
iilacl r.~ ne~sa. época, devem tambern tc1· hoje mai:
de liO annos,c.portanto,estão livres. Alé1u cUsto. 
desde que o fundo dr emaacipação ha de o;1erar 
fort~'meute. pa.ra a lib~rtação _dos nvmnres de 

c · . a 0 un. m t \ '!." 

o;: af!'icanos <lue n<l O hou,•er~m :'l.t.t:ingido a ''Sta 
ida?o· Em ~urnm~'· • o prqjocto liberta todos os 

O 4 ' qunsito ó do teor· s f'guiute :-,<Si n. e-:-;
perança.,desn:\ rt::~.,l:J 1mtre os o~c rtt\'0..: d•l: Q ; an~ 
nos, de ficat·em rlefini.tivamentc livres d",:de :1 

prornukaç:io rln. Jni. e'perança runrlada. no pro
gr:tmm:t do gabinete pl · sado e no neto ria. dis
snlnç.ão rh C:.1.rn 'I r:•. o de ' I uo o nnmdo to· lo leve 
con!tf'ciment1, n;i.o impõe:... our·ig-açfio nncinnn.l 
do rrão suh.st!tuiJ• n.l ibcrd ;de pnr·• c simples por· 
trc..;n.nno..; mais d(\ trah!llho fn1·,.~do. isto P.. rle 
disf J'~.ar a. e;;r.ra.vid:i:n 'JllO sr! fll'O)O"g'a. '1 » 

lllu!-:trn.do corno ó o notm~ tho·mado por P•'r~ 
n ambuco, snb,~ 'lu~ os pro!.!'ramtrr:1s dog minis~ 
terios DÜ.l C!-"êit.tll OUrÍg":I.I,'ÕC~ ll:tcionao.; : CS•!IS 

niio podnm deis:ar de .. ,~r o ,·e~ult:Hio d:~ vonlilnC 
r1o porle1· lO!!lSlativo. Entretanto. u p1·ojrwto nlio 
COnr:leJDIIOII aCJ';pectatÍV:l :l l'fl~C f:\e }pff~ l'Íll 0 

. 

Està v~ndo '-lu~ no fim desta. 0,uest.:-i.o alguns 
DOures neputa:lus DãO O hi\o de tjUe<"er mais para . ; ·-·· .. 

• .l I~ 

n·>:ue:"; •. ;.:egttirá s !U caminho, procut·ando s~r 
COJ'J'ecto cnmo tem sido. 

Passará agora a con,:iderar o 5•) o 6a quesi-
tos. que .1zem aRsim : - « 1, na op1mao o 
Governo, não é preciso acautelar a sorte dos 
escr:tvos menorr's de 20 annos, especialmrmte 
rle 15 a 16. irii1àos de ingcnuns, e muitos 
delles provavelmente ingeni(OS tambem, que, 
pelo alto preço d~ 900$. I) por sua exclusão J.as 
elas,..,~,. bcn--dici:~das e pela aboliç:lo do systema. 
de avali:tçào da lei de 2-3 de Seta.11bro, ficam, 
•'m uma id:-1de ém que o homem não se póde 
:ünda valer a si mesmo, praticau1ente priva..io~ . ~ ~ . .... 

A le: de 28 d · Setnmbro e o projecto que se 
dis<'Llt·~ :>.cautda.m os receio>; que dominam o 
nobre de ut:1.dn. e, "'i aiguma provi lencifl mais 
u1· ne ~ essart~l, o ~;ov•·rno a. propora v ~~ acon· 

tf'CO!' 11 ue at.é ~o nobl.'e deputado caiba fazel-o, 
por 1 ue :;;i o paiz é tão abolicirmist.a, como dizem 
S. Ex. e outt·os Srs. à puta dos, a onda arre
lJ::t:H·à este parbmento, que ser:i subsütuido 

. de modo que o noiJre doputadu tenha dó ser 
governo. 

Re•pondendo ao aparte em que o Sr. Jol.L
quim NalJqco ,tiz <[ue o St·. presidente do con
sel~lO t·nrB o cuidado de restringir o numoro de 
e 1 • o 1 .. 

s:' illudemmuit s li -ler·acs, porque os -1;)0.00U 
deitores io r •~.:;imBn actual hão de governa r 

• I . 

do nobre deputa lo con feril· o .tirei to do voto. 
Qtlanto ao i 0 LfUCsito : <(.. si o govt~rno não 

e-N d s;1osl.o a. propf)r medid 1S que l'esalvem os 
di1·eit•1s dos esi.:ravos adquiriJ()s com a lei de :28 
de ~et•~r ul.Jr·o d · ~871. ou si p::-lo enntrario en
tendo '!ne f)~Sa lei põ .c ser re\•og:!dl:l. na parte 
l'Onccrnt:>n!e :w direito de resl('ate forç;1do. srJm 
ntt ·n~~:io ans calr~ulos b:1seadns so!m~ elb, ha ,i:i. 
11 a.uno~ '! '>' - a o •ini:io do orador é _qnc1 na 
CÕ!'I.O os csCI'twos s•~rão liber tado,;; po1· muito 
urenos d•J seu \·::lor, como em torlos os outros 
lo_!;ares. on le predominem as iJéas :i.bolicio
oist;J..;;. N'as d·~Juai~ as allorrias se farão alóm 
n vnlor do esc1·avo. Pól·~ asseverar ao nobre 

int· f,I(Jlli:l. 'lte, e o r~ z na sua. qus lidade de agri
(~ult 1r,. qn: os stml~orcs Je escravos não se 

livre!:! tod.o.; os · ~scravo,.; ruaior••s de lill >~UrJO!!. nmi01· parto dellr>s dão g~·atuitamentc a liber
Assim. não !'>ab ·o or·àdot· l"'''fl''~ ::;e Glí~ o con- d;d~ a e~cravns !tons . 
ü onto desta :oaru~ do JW,~j· • eto coru :ts i !•'· ·~~ rlo ü ora.r!c.r csr:i ~~Oil\'en r·ido de que~ pelo facto 
mini~.:t·'t'Ínp•IJ'iS:1.rloe a::> rJ ;,s alJolieioui~;taG qtt '! ne i nc• Jt :l'() pt•oj t>do :lOS p:'ü j)l' ie:;lJ•i•lS de e,.,
acomp~nh:uu o nl) hr·~ t1' 'put.a:lo. er·:H'o ' :s e ··nez>• d<~ 'lue :l t~!:W I':l.v i d:io cl·•s:~['lpa.-

R•-fe t•iu-!!e ô n•,IJI·e r!cpu l:-HJ,Jii I'Y•~n tu::lioarl n r• c•·:·,i di! nt:-,, de pr·azn Cll:'l''· :1 l.t· ns ·'orr11 :t;.ão 
de d.~ixar o ot•·,.iol· o uíinisteJ'ill. i\h.1~. per·;.:Jlll· <lo tJ·ah;Lih·• c ..:cra ·;o ·~m trah;dlto lh ·;·e ha. d -l 

. . ~~' _ ÇQ,!9g_pó_tl..;.:.~ ,~~~j~L~.--<!!l.D.t.iuua.ç;'i..o- -n.r) .... po,f.._,.,._ ·-f~t!•.~M-sO·-itt~·i:;;-ra-pithtnt-e-n-~· d~r.--qmnr~-ts-ii pfiiT:Ç·-· 
· utn homr•m 'lll!!. :LfJézar de velho. 1.) ubt•igado rn:•dí~tnt~ o: co:tr.racto~ d~ Sf3l'\1Í~os ~ E' ~"!<~ 
ài~,.i 'mento a discussüe:i penosas 1 um dos c:u·a !Lcristi·!os do pr<•}ldo. o q na.l, ccm-

QttCm se ar.ba em t:•es cit'CllJu.:;tanciM f!6 teudo~ assim, ·elernento~ que hão de actuar 
• pót!c nécital' t!~~ posição p:ira. pr~st~r um ~;cr.. eôrii .~~ rtmior int~n~itiad(! pará ii a:ttincçt'io do 
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~~stalo scJ"vil, só póch ser combatido p··los q11G I Ar1ujo Pinho, Vaz de Mello, Bento Ramos, 
niio o "Stnda, 11 ou pt"los que julgam qun o orador Valladai"s, França Car\'<>.lho, Moreir·a de Bar
usurpa glorias abolicionistas. ros, Alv t•o Caminha, Augnsto Fleu-y. Lou

Emfim , a r •sp ·i to da maL· ria do 7o quesito, 
o governo não tem que propôt• rnRdida alguma; 
o corpo legislativo dise.uto o projecto, e póde 
compl,,tal-o si o julgar conveniente. 

O ultimo quesito é este:-« Si o governo não 
entrmd·; que o g-rau da nossa moralii!ado social 
permitte uma lei que pr·ohiba a compea e vrmrla 
de escravos o t ·da 0 q u lq ue r cspeci' de p ·rse
guição p!l.<soal exercida contra elles a titn!o ele 
domínio '? » 

As tr·ansacções de compra e venda de e:;cra
vos PStão muito reduzidas p<Jlo projecLO. 

A' Camar·a cumpre examin:1r si a nossa mo
raliclnde soei:! exige a prohibiç.ão absoluta" 
que sB refAre o nobre dep,J.tw!o, '' o orador, po1· 
sua vez, poderia inter"ellm· S" Ex pn.m que lhe 
diSsPSSe ~j 3, nossa morali [ade pubJir~a n'iO G tal 
que possa dispensar a chaga da escravidão. A 
verdade é qne esse cancro mvadiu por tal modo 
todoq os orgãos da nossa sotÜtJclade que não ~ 
possível extirpai-o sem gr•avns riscos. Si não 
perig-asqr3m os int •psseq na c' onaes, não h ave
ria que hesitar, porq,,e a nossa moralidade e a 
noss01 civili ação não portem comp:>rtar a p ·rmT
nencia de tão triste mal. (Muito bem. illuito 
b31l1). 

O Sn. PRESIDl':NTE d:i para o dia 31 a se
guinte ordem do dia : 

(C1 horas de ~essão) 

renço le Albnquerque, Jose PompAu, Conêa de 
i\.ranjo, Vianna Vaz, Fermnd s de .Oliveira, J. 
PtJmdo, Lacerda Weneek. Felicio dos Santos 
Silva i\la·a, r\],·es de ;\r,ujo, Antonio Carlos' 
Juvencio Alves, Mascarenhas, Ra,.isbona, Can: 
tão e Bezerra de Menezes. 

Compar'<'cem, depois da chamada, os Srs.: 
lVLw-D.nvell, Olyrnpio Campos, Camargo, Ma
ciel, Migr1el Cast o, Thomah Pomp 'LL, M· reira 
Br,,nlào, Rib ·ira de Menezes, Montaoclon, 
Alcof;ll'ado .Junior, Almeida •.Jl1veira, Can itdo 
.10 Oliveira, A. Spinola, Si.gisrnuodo, Salga lo, 
Rodrtgues Alves,Valdelaro, Dantas dóes,Lreit.ão 
da Cunha, Antonio do Siqneira, Chagas, Af
fonso Penn", Dm<l'te d<:l Az,wedo. Bulhõ ·s, Ba
rão .lo Guahy, Alvaro lilot.<Üho,Bal'iio da Vtlla da 
Barr·,t, s,,a,·e-:. S1lva Mafra, R0d,·igue~ Ju
nior, Gonç,lv s b'erreira, Cmz G 'uvea, José 
M trianno, Ca<tr·:oto, Barros Cobra, Mares 
Guia, Adriano Piment ,1, Zama, lldefonso de 
Ar ujo e Ro lrigo Silva .. 

0 Su. PRESIDENTE declara aberta a sessão. 

Compar.ocem, depois de aberta a sessão, os 
Srs.: Pradent.e de \lora s, Paula Primo, Car
neiro da l-tocha, Ichnri lue Marques, Carneiro 
da Cunh •, Ft·ancisco S'rclr·é, Atf0•1so 1 'elso Ju
nior, Fr,nklin Doria, Fe!'r·eira ele Moura, 
Carlos \ffonso, Bernardo de Mendonça Sobri
nho. Costa Peretra, Sc1hutel, Coelho de Re
ze 1de, I-Ieoriqnes, Alfr:Jdo Chaves, CarJ,s Pei
xoto, Coelho ele AlmC~ida, Andrade Figueira, 

Urgencia de 45 minutos couccdida ao Sr. ~a,·ão Je ~~adia. Jo·1q11im Pei!ro, Cunha Lei-
Montandon" ta 1, Joa 1mm Tavares, Gomes de Castr·o, 

. .. . . Antonio Bezerra, Frederico Bo1·ges, Campos 
Urgencw de 2o mmutos concedtda ao Sr. S'llle-o:, Del fino Cintra, Das Carneiro, Satyro 

Carlos Affonso. Dias, João Dantas Fil!J.o, Ber.erra Cav;J.lcanti, 
Crmtinuação d>l 2a diRcussão do p1·ojRcto so-j Accioli [?ranc,), i\hnod Portella, Cruz, Joa-

bre a extincção gradual do elementu seevil. q•lim ·'hblJco, Lenpolri<> Cunha, Castello i:Jran-
Si houver tempo : co, Diana e Sinimbú Junior . 

ContinuaçiJo da 2' discus~ão elo projecto sobt·c 
o orçamPnto do lmperio, e o~ cre li to" de,i
gn~dos na 2a. parte da ordGm do dia 30 do cor
rente. 

Levanta-sB a sessão ás 6 horas. 

SESSÃO EM 31 DE JULHO DE 1885 

Presirlencia elo S ''nr/?•a Fteu,.y (1° Vice-
Presidente) 

SUM\L\RIO.-L·itllro o approvaç;io 1!1 ot:t:c de ho11lom. 
Rec!arnarrlo do S.t·. Vianna Vaz.~ E'\PI!.D r~:-;-r .. : - U Sr· 
Fr::nk!L~ Dnria. pet!J exo 1eraç.to .Jo c ~~·~;o do :1re:d lotüJ. 
-u :~r. Za1ua pede urn VCILo llt~ louvor au Sr·. llori .
Q:-.r. Mat.:iel po.Je a lJJV,;n;;'io da ordo n io !Lt de él.l!la

nh<i:.-t) :-)r, t;aJ'uOii'O d;~ C11nha -lL·r:enci l CoHI(';t'di.la 

ao:; . ...;rs .. \lo11tandnn 1J Carlos .'.lfoiiS•l.- CniiLin!lac;l:t d;t 
28 di~cu;.~iTo dl) pr·~Joctu n. 1 A -18:~5. DL;curJu do Sr. 
An~iral:.o F1glli.Jira. 

A·~ H h')t'>ts achaame nrAseiltAs os Sr'L : 
Padua Fleut•y, Cost Rolrignes, Bez~mat, 

F;J.lt.tm, com cousa p:wticipac1a, os Sr·s.: 
Antonio Prado. A1·anjo Góes Junior, B:trão da 
Leopoldir!a, De'lletrio Be?.eer:.t, Eufr si0 Cor
r:üa. G><s•Jar de D"lllllmon 1. Leandro Maciel, 
'\1 rtim Franüsco, Prisco Parúzo e Ulys>es 
Vianna. 

F'alhm, se·o c>~rJqa p·'rl:ir:ipa-la. os R,·s.: 
~ ntonin Pint •, r.oel:l·> e Ca ''pos, DIO:!O rle V8s

cnnc li >S, Francisco i:J,.Ji,ario, Itaqui e Rtbeiro 
d" LllZ. 

E" Jid:.1 e approvada a acta da sessão de 
hont.em. 

O Srr. 1' SECR111TAIU't dó. couta do seguinte 

EXPEDlE:-fTE 

Offidns : 

Do Vlinist ·rio da A t{ri~nltura, de 31) deste 
me~, em t•espost8. ao offi~io sob n. 294 de 21 do 
eo-re11 ~e, remr;ttrendu cópia elo p>IrecRl' da 
StJcçãv doB Negocios do lmp.;rio do ConBelho de 
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Est·\do, d~ 2 i d~ · Agoato àe. í880, rr•lativo á. cir- \e da <~rma<i ~.'? ~)J'esid::mte da Impe~ial Acade
cula.r n. t de l;.) J.io m .5mo we1. e anuo.- A rua d · :\ie'llcJDa e um vereadvr deLgado Ja 
qnem fe-z a. re•1uisiçã.~ (o Sl'. StJinoh.). C<1mara. ?\1•1niclpal 

D\J Ministcdo ,ia Fa·r.enda, de 20 desta mez, Art 4.0 .:\.s :.lttrib~ições qu~ competem aos 
remett(•ndu ínf'rln;•do o re•.iueriwent.o do adwi- In:pe ·tor-·sdJSa.uJ.c dos Portos sàodependentdS 

is r o r· a 2 esa e ·n .. a.s (':) . n oawa, em a. un en ra • 
sr•ti,..fu.ção ao officio so~ ~. _2.)3 de ~ .l.o <:_orren te. l Art. ;)o, Os m ·mbrl)s effecti-vos d 1. Jun ttl Cen
:- A quem fez u. r\!\llllsiçao (cumm1~sao de fa.- tr·al de Hyg-íeue são d~ li:r. 0 ,,m aç::io uJ go-

Do M:inisterio do Imperio. de 30 dest~ m"z, 
dov.,tvenJo duc : ru~ntado ·O req'lel·imr.-nto que 
ar~oml-'ardwu o otfido ..Je ~2 do cor·reute, relat1~0 
:i pn;t ·nçã.u <Lo t~studmte Antonio l\hd':liros da 
Silva.- A ·ruem f~" a rr;qu!si(:ão (cowwi,:'!ào 
do i nstt'ucçào pu bli..,:t). _ 

R. qu•·TitrH'!ltO do bach. · 1' 1·1 Joaquim p;~uleta 
Bastos O li \·eira, jnit do dirt:'i to d'~ Souro, no 
Pará, P.di·:d:> t:m anno de lic,~n;.. com o 
rcspncti vo ordenado.-A' cowmiss<to d<.?. p ·!!tSÕ r!S 
e ot•dcnadl)s. 

PROJECTO 

N. ·19-188i:i 

\"erno. que < (•st;.;·nara o seu pr•:'sLen e e Vlc:.;
pre::;idr~nte. 

Art. G0 • A . .Junt>.:. tr:r-á como empregarlos auxi
lia.t·r•s d1~ s11a -.:ecreh~ri<.: u1n ser.rotario medico. 
um engen··1eiro s;rnitar-.in, um chimico iacum
bi·1o d~?. analy!> •s, u~u pharmacent\c(), nm 1ne
:lico ~n~-:arrega,lo ib e~tati..:tic·: d.·mo~r:lpho
sn.nita•·ia, em encarre:radn d·~ estudos rneteorolo
,!!ÍCl•s, uru me tico encarrega--lo da conser·vaç?io 
d.~ vaccin:'l. lres am~•n .. ;euse" um orteLro c 
dou~ :-.erventes. 

§ E.:;ses e!n!Jr~gado~ são d~ nome~ção do go
vet·rt<.), s ·n.ln a ~o i;.O,·rNatio feit<~. '\Ot' 1·o o.:;ta. 

u r~-;(~ ent,, < "· • •mta. e.-.,·epto os· serv-... ntes 
que ,.erão escolhid· .•S ;:elo lUesmo !Jl"e$ideote. 

Art. 7°. Os V'nci~C3n ;,os annuacs dos mem-
r·o.;: e!·rcL.tlvos da Junt .. s:}o: 
Do Pr·~;::idente e :lo lns(leCtor ,Jc Sand·"l do 

Projec:o eloúoratlo Jiel~• com.misstío de $CHU~ ~ j Porto 5:200 . .;; de cada. 11m do::. outros 3:6<.:0$000. 
)1Hbl~capnrose1· aprt:$r.ntodo e01110 ::oHúst,. ~ _ . • _ • 
titu i·l)o na 3·\ ~fi,ct's~(;;a rlo projcclo n _ ;;:J :::; Os auxtharcs tcrao annualm<:ntc: 
tle 1S8-3 s(Jhra J.tPtlt' de lt,11.fli~nc c .~etts au- 0 se et r·o .:t_ ·.000y~·QQQ , c r a t • • • • • • • • • • • • "' 
Xifi(I,'Cs. (Dcr:~·eto ;<. 8.:3,;7 de 1.9 di.: .íanâro 
rle 1082.) 

Art. 1Q A Repartição de Saudo Publica é dc-
cnd uh 

Ih· tn .o qu~nto po:ssa. iutet·es::;ar à Hygieue 
Public:;~o. 

l::ll<.L se compori drJ 11ma. Junt:1 Centt·al, tendo 
~ua sed·• na Capital do in1pr•ri". das .Junt:•S 
Prov irwiu.e.; 0 dus I c,sper.:torP.s de .Hyg-i f:Hl! n.t:>" 
11rGá ,,ciM ondo n<'io hou\·,~r htutas, dos insp••c· 
tor:·s de :S<lU ,, . dos !:-'orto::; e Jas Corumi::::-:~·es ~a
nittlr a:; es~~o ... i:Llmente enc,u·r. uada.s d .. Policia ., . '"' 
:S :tm tar1a. .· · 

O en~enbeiro e o chimico. 
cadu um • •.••.••••.•• 

O \•hysic·J,O phal'!fl'IC(;U• 
tieo e os muanuenses 
caà:>. uru .. •• . ••••..••• 

O p(lrtei ro ..•••.••.••••. 

0~ S•.~rventes Cf.ldo.'l. um .... 
P::~.ra expediente c pu li-

caçücs .••...••.....•.• 

3:600$000 

2:ooo:~ooo 

GOO$UOO 
480:$000 

2:500:::;000 

No~ venci. ~1cntos do 1 nspector de Saud~ do 
Porto e <hs P :·e.sid·1at ,~ ,Jas ConHuissc)~s ~ani
ta;·:a~_c,..tão incluidos os qn ·~ percabtJw por ou
tras verbas. 

Da J?,~1zta Cc,•tr.-:ldc llygicnc Puólica I Art. 8. ' Ao Presid•'nte da. Jrmta compete: 

.§ 1.° C•JO\'ncar as S · '"·"õ~s or·din •r!a-: tres 
Art. t· Coulporã.n a .Tunt:~ c~ntral de Hy-,'/f~·.CS •Ol' ~e ; • :L ' \il e B eX.li'::tOrrlir. ria:\ t da ... as 

giene s••IG tJJ•·H11l• ·o~ eil'-ctJvos 'lu e .;erã.,: uw, ~· •z•~!' yue u ser vi\-O o e.-:tg.t·, '-' j•IÍZI) da .Jnnt:l 
Pr·esi eu te, o insíJA•:IOr ,;e S;tn .e do I 'or·ro do I ou -lo gov··t·no. 
Rto <.le J ·ll'·iro. os tr s Pr~~ ~ide·,tes da:-: \.~·~ru- ·• •) • • .. :, · .. " 
mi:s~õ~s ~a.n• tal·i,,s do \1 u n iciíJiO ~euLr:o e lU<~ i!:> , lh~s. t~en .o •. &.lr.:111 de! 1:'eu vuto, o r.!~ qual i.d d;. 
dou' :uedi('otl .,ue tenhaUJ IUUIS de seis :L ·· uos I ~ ,, . . 
de 0x_ .. 1·ci(·in pl'oíi..:!iiuu,Ll, d ~~ ~_1u .•es ur.u s~rà. 0 :§ v. 0 Dc-r··cnar o expt~u~·nte e con:e;:;p~n-
Yicc- pt· sidonte. 1 dc,·~:-;H <·0111 o gctverno e uuor1da !e~ santt nas. 

Art. 3 • Nas renmões e:tlra.r,rdina.ri·•s d;L .Tc.tnta I § ..t • '' Pr~lpor :i Jun:;a o r~guJ,. :u"nto interno 
C'·Utra • . terão a .. e ·rno c•11u0 IH~m!Jr"a a •j lH?s j fl,, ::-ccr:t ·•rl~.H t!uac~ : u~r li.lte açue:) n~::ccs:~a-· 
h•-n•ll'~l'l••b 0 d,r CLI)I" da l<'ac ,Jdad · 1l· .\1 dl- rl ·S IW ·• t'V . IjUd:l III~SIU:l, 
cin. <i·· Rio d•·· Ji!.ll iro, Utu J .• t ... ~:du d~ b":.cut-1 ~ 5 o .\ nr<>~nl··r .e.em-''*"a.l-m&J.I'lte-fl:G--M-i-nrl'\g.~----

. -·~------~ --axdll~nriêfoa aa Bu.hra. os lentt.:s' re by· 1 ter·to .Jo lrupr·riO !IJH. r~'Jaturio do- trhb<tbos da 
gien•~. de tuedi~~ina. :e!,d,,le \lh'·· l·ma ·Qlogia, l) , J,1nb Q d. ·~ ~.,s.iliar·.::-;. fl\:t.et,.:o S!JeC al llit:!D
d·~ chiruJCâ, os lie diuica m··rlica, v d(~ pliy:-ícSJ' r,~áu do~ 1 • • ewhr"~ c Pll1 ;>rt> g-ad ~s 1• e e:,u.is .:113 

Oh t~vrlllogiu., ~o~s .cü<.~rgióos~wóre:s do e)õetcitu 1 di~~iacíuirtsw a J~~os Junt11e 1-'roviudaJ~:t ~ luspe-
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ctores de H v ~i·•ne que mel""'C"rem r··commenda
ção po:- .~eu ~l'lo e deJicaçiio nos 'rviço publico. 

§ Q.0 Disll"ibnir o:; :rabalhos aos m mlJ:os 
da. Jun::~., distribuir e fiscal s:tr o ~erviço da 
Sec!'etaria. 

§ 7 "' Propo1· :i Junta torhtS as providencias 
qu~ JU gar hecnssanas ao om desempen.w dos 
dere:-es da utc,ma 

O presidente s~rà s~tbsti.tui.io peh vice-pre-

bro mais antigo da. .Junta. 
O pre--sidente comparccer:i diat~iamn.nte à Se

cretaria .. 

Art. 0.o Aos m"rubr-os da. .Jnnta." j nclu-.ive n 
'fice-president ·, .:erào di,trÍ;Juid~s especial
mente os seguiutes tt-J.b~l.Jos: 

§ i. In,·cstig·i" e indicar todas ns .. proYi
d!'!lcbs pn.ra tuelhorr~r ~s. condiçó?s S"nit !ri:1s 

gcto, d.cseccamento de pant:tnos. ab:tstecituento 
tie a.!iuas, alimeilta.ção public:r, etc. 

§ 2. · R-~gubm~>ntar as boticas ·~ d ro~arias, 
os ;}. oratorlOS< abr1cas de ag-uas m1ne•·aes. El·~ 
dt·oga.s 8 preparaçõ ~;; chimicas pa.ra u:so de me
dicina. e industrÍ<i, fiscalizar tu·1o u uantn en-. - . 
m~c1a. 

§ :3. 0 Est!b•-lecer 'p:-escripções sa.n:taria.s r~
htiv:·:s aos estabrüecimentos pttbl;cos e parti
culares, :r:w requerem cuidados hyg-ienicos cs
peci:leli, como 8ejam: prisões, quartci ,. colle
gi ·S, c•colas, arsenaes. ofli inas, theatros, 
:li.:ylos, ho~pibe.;, bot !Í:':, estalagens, dormito- • 
rios publico,-, ~~ em get·d todos os log:tres ond·J 
se n.:.;gloruera.m individuns, :1.~ (·asas onde vivem 

" ... ' . ' 
m·•dicb .. ::; qne. com r ·la~:io a tacs casa.-: e e:Sla.be-
L:cimento-:. reclamar a hygi•mo. -

~ 4. 0 Estutiar a ~ e idemia~ e endemi •s rei-
nantes e imminentei'. as e izo()tias c e Zl)rJ~ 
llOSCS, ''\.S mole -tias S:l SOU!lCS " •~fllll!lllln:S do p rl z, 
inda~ar de ~nas ~~ ;sn.,.:. c indic:n• o~ meio;: de 
pre\·enil-a;; e cnmb1tel-ns. 

§ 5.o Inqttorir- rta~ condições hy!!ien;cas 
dos est ·beiecimentos in 1:~st,·iae-. e (bs m.,lest•:-t<: 
p rofi;:.:; on:~es, iudic:mdo as c ·rus:~s '! o 111eio d-~ 
remtl\·el-as ou attenual-as. 

§ G. o Fist:alizar. sob (o ponto dr• vis•.a hyg-ie
nico, os cemiterios . os depo,.ito~ de t11n1.erias or
gauicas e em geral tu lo quanto po;.;stL conver
ter-se em fóco de infecção c cont gi" corno os 
hospita.es. casa~ de saude e c ,sas particlllare.::, 
ond,-, se manifa.starem ruolestia~ rransmi,-sivei ", 
ind !canrto as noces~arias providen.-ia' pa1·a ; [llC 

taes log :rr>s e hab1taçõ ·s S"jam innoc r:l.s. " 
s 7 ° EX>tlll : at· a-; b'd '1-~ •)'enet•o <llim 

§ iO. !r1dicar á~ rnnnicip:tli.-lad•'s :1.~ exigen 
.:ias ;:.;awtari:·.s •iU\! cuav('m S'!l" :;tteudidas por 
:r:eio rlo 'oo:;;.,u·a..:. 

§ 11. Do1ermin·u quae-; os e--tab~lecim•'uLos 
inJa;;;triaes p(~rigosos, i ·rsalu!wes e in com mo
do,:, Jar-a r ue se.ja.u reu.10vidos os ; •ri •. eiros 
•lcstnf>ctados o:; segunrlos c "J11pregaJo' nos 
ulLimos us meio-; Jc evitar qu•.J prejuuiquem a 
vizinhança.. 

; ~ 

mente emvt·e.gsrlo-; OU a.consellJ..:,dos, OS l'Otne
dios · :a.rticdares, cu ja.s furlilul.<.,.; e proce"sos 
forP.m ap;·esenta.J.üs 3, Junta, So.Jli c~tando seu p~l.
I'eCet:' . 

Si o mndicameuto proposto for de utilid<lde, 
a. .Jun:a autor.iz:.tr:i a sua veud·r. 

~i fo:· l"'!C•JII hec•do com• r inutil ou p •rigoso 
recommendará á;;; autoridades sa nitarias a pro
hibi,:ãn dá vendR. 

5: . . 
:is .Juntas P1·uvinciaes "~aos lthnr~ct•>t":.:!s de Hv
~"'tte o sP.t' \'ÍÇO d''· \'accinaçào, S!•gun !o o regi
meu r rte fo·· estnhelecido. 

§ 14.o Distrilvit· p -la. p ·pulaç:'-1o conselhos 
hyg:• · ui~os ~·\r:\e~ e esp<!C ae::;, .~onducentes :i 
Cnnsen:açãu da saude e especiaimen te á pro-

§ 1.). 0 Estudar 0 syst"mat.isar a.s informa
çõe;: e o ;sorva.,:õe~ rlas t~omrn:s,ões Snnitarias, 
dli.S .Juntas Provin,•i<1.es e dus hspect • l'e~ d•l Hy
g-inne. r·, com:uenda ndo a e -tes e àqa•;llas as in
forrnaçõe.;; que f, :·ne~:tm elem ·ntus pa.ra. o estu
do da n<.•solng-ia ·o)mp::trada.. da geographia me
:ica. e :•riu~ipa.lm · ·ntc Ja ciimatologi~ c me eo
rologia. para o li.n da a.cclilll;\çào de vegetaes e 
a.tim:.1es •Leis. 

fico a ir1l 'nig-t·:1çi1o • sLran;:eira.. !l.S des!ocaçõ -.s 
d~ pnpui ·çàn cvweni ·ntes ao paiz, bdrcando 
as m~J d s ne "'"8aria~ no bom exlr.o 1:1 coloni-
~ac:ão. :•S loc:didarles ru;t is cotnren:entés pa.ra o 
C:it· l;P.!e~i , ur. nlo tlos a.fh·enlic!o;.;. onfor·mr~ •L 

raç' de que desctmdem e o p~Liz donde procc
d~rn. 

§ 17 ° In•in-1;a1• à~lS d(>scobc1·t :ts e invenr,:ões 
nteis :i S 111de publi.·a, n1cdtca o; Õ ·se !'C!.Ôrnens 
usado.- nn estt·an .:eiro 0 .1 no pn.iz. ~stud;d~os 
dl} !l);1do a ·~cmtt'i .JUtl' para 'lne ae l.n .. nem pro
veitnso.s a•.l lilõlht• n : w:.n~ro pos,ivel no pes
i':(J:r. ,. pt·opondo pt•I·a. •·sse fia: ao !.!'OV'!I'no a 
d•~;;a.pr·~pt·iação de privii~g- : o~ ou >t in lemuiza
ÇliO <~vnv •nietlr.e p·da. vu.gat·:s"~üo do" segre
.los reg,;--,ctivos. 

§ ·18 . Acomp:~•th<l.l' r''S pr·ogressos da by:á
enc 1lllblicl'l g-er?.l e especial. como os m lh )
t·n.ment · ~ da. hy!.!·ieu · n•)·,ocombl. milimr: " . ' 

n.lr:Í\1~~11. aco>ns h~n.1o ao ~·ov ;,;.l~ :l adopção 
do qur:: for conven:e>:te ao •:Liz. 

ticio;.; exposto .. à venda.. bern comu os estabel •
cimentn;;; ourlo sfl p1·ep:wam ~se expn·'m. i11du~ 
"ive o . .;; matndout·os, mercados. açoug-ues. e .,ta.-
bulos. etc. § 1\1. Pl·Mno,·..-:r a n tilizAçiío da;;; :1.~ll:ls me-

• .1 • 1 lit•in::.. s existcnv~s no paiz e das 'Jlle "o de"-§ S.c. Sutiertntr' nue:· osern~o :ir' pl'·"'llaçfío•.e 
l~ohr-il'r•ut. }l.nal.Y·:·o.ndn-: s ~ c~t;idando ~cn o; eff~i~ 

socc~•rt·os medico : aos indiu-•mt~>s. r• tirl ll1"lhn- t tl t.· . - , . . . os l~l'<1.pen 1~0" . 
r~mento elas ~ondlÇO':!S sant tart:ls d rs d;.;sse,;.; 

---- _____ pQ~·%\~ ~:~~j~~~õ~~l:õj~~Í!t~;~~--oGr~~- l)~ilf:cas_e _ ·· r>s~~;~~res~~-~;~~i;~:rt·i,-~~-~::;~f~~i~~rt~~ç~1~~~~i~-- --
})art!ctl!ares, h~m :JS~Íln OS melhoriln1 '.~lltO'l ne- t:mao:. conv~nl'<~lVI!l; 1:\0S doentr-s. 
~es,~~~i<!!J _: {l;_?j;.ct~dos nns ci.Jade:-> tla.!'a o fim ~ 2 t Pre~tar tonas a4 info~rna<'ões pcdid:!S 
a~ stta santfib:t.çãoe pelô get-Qr'nó e autoridades sanita1'ia.s; 
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Art. 10. Cada rnen:b1·<, dtt JtJnta. ap;·es••n-~ peis e rle tt·:msmitti.r aes membros d&. commis
t:ua p2-recer escripto sobt''J a ~o. 'lu~stões concr~r- são quaesquer r~omm: nicações que chegur·m 
n•~nt•.:-s <'0 SI}J'I'iço que lhr· couueren1, al-'ontan- "an es.,rif.Jtori" na. ausencia delles, por motivo de 
do todo~ os esdar·~c;mr otos ~ propos;as que sf!rviço m·gente . 
~.ulga.r utei~, afiru de set• o a:-::-;umpto submettülo Art. 18. Cada membro de commissão sani-

AI-t. 11. O rmcar1·eg:,do da estatisti~a. npre
sentara um rel••torio n;ensal q 11<! s,•rà Hd" pc
l'~nte a .Junta . No firn d~ c::.da aun' I:!Xhibir:i 
uma est.a.ttstlC:t g·~ral d~ obitos. nasl!im,wtos 
etc., procurando fixar os coemcient· s de lr>tha
lidadr-, de n. talidade. nupcia.lidade e ottt;·os 
dados nece -sarios p·,ra. n·solvet· o;; nr.Jble,:~:•s 
d:t. rle1110g"rapÍl a ~latÍCa (' dyll:tffi:Ca fl,lo ~;ó em 
relação ao R o de Janeil·o. ruas taro~J•·m 'i Ul~nto 
a outt·as lo.~ahd<tue~ do paiz. •1tilisanC::o a" in
form~çÕ"s da..; Juntas provinc .at!s o dos Inspe
ctot·es de Hygiene. 

At·t. 12. A's reuniões ordinal"ias d·• .1unta 
p01 r>';"aO S 1-'l' CllllVOC:l. OS OS ~L n:..a Jai"'-!S f~ CalllCOS 

cora o direito •lG disc~tssão, ma,;. sem vo~.o. 
At·t. 1:·:. Nr~s ses•ões e!-I':lO!·dinal'ias os 

todas as rlur•stões e vot:w quaesqu··r propostas 
c pareceres que se de ,aterem. 

Art . '14. Tod3s :l~ a.cia~ se-yão tsci·i 1t.as elo 
~ect•et:u·io e ~1 ssign ·dos pelos ruernbros ,.resen
tes :i~ sessõ:~s e nrehivadas, bem co ··:•o rorios 118 

p~p·~is, remettenJo-:>e copla daqu•Jllat: ao .Mi--
nisterio do lmfH:lt'iO. · 

Mt. 15. Seriío rrcn.das M Municipio Neu
tro trrs Cnrnmissões Sanitadn.s P'·rnwnentes. 
compostas. de se te mc ... brus cada um:\, sendo 

A.- A P"ime-ra comrrebend ' r:i em su:~-:iu·-
risdicçiio ~.!': pf~rf'chias actnl\.··~ d<• Lagô~~., Ga
Ye~, Gloria, S .• To-é e Can_d~'laria. 
1~.-A',;:• ·glt n rla pertim ':!rão nspat'(lCllas 

d.'l Santo Antonio. Sanla. Rita, Sant'Auna e Sa
cramento. 

C . - ' terc~>ira comp1·eh n<le a.;: p:,rochias 
do Espirito Santo. Engc!uh,J Velho,- S. Clll'lsto
vão e B:ngenh•J Novo. 

~ Para as p:tro•~hi3s sub-nrbanas, quando 
h ouver nP.cessid:trle de a~sisteuci:l. srwão no
meadas comllli s>;õe..: especiae '· coru pos tas dos 
membros das eommi:-:~ües tu·banas. 'lue p·'d ·
:relll !'l··r d :spen..:ados ou de medicas co ll tra
cta~oc:: nrl. h ot.· e 11rovisot·iamente. 

§ As p~rocbi a~ de P~··:ne t:l. e Ilha do (to
vern:-..dot~ e r11a is ilhas do porto ficam sob a 
vi;.;ila.ncia especial da In lJecção de Saude 
do Porto. 

Art f (i As commissões !'=~nitari:'s sArão 
provid:ts por nomeaç~o do govet·no ba.c:eado 
em lista, · fot·ne ~?.td;L pelo pr s id0ntP. da .T un ~ a. 
Cen ra!. dos medicas resid·~nte:-: t,\m cada <'Ír
cuin~CI'Ípção , qne possn ru S CI' noo.•e:•.úos com 
det~lh :via infot·mução sob1·e a ·capacidade de 
CIVIa Ulll. 

Art 17. Cada commi.,s~p terá á sqa. di~po
si~~fio tres ag-ente · cnca rr-gMios de e x- cut~.r 

-- ·· ··sliii-s·-ürdõiiii;·- -r:;·z-eiião ·-.-;Do tlii:iãçõ:;:.· ê-·exames 
nec,•ss rios. · ::s 'd•·s inf cções é yua· ·sqúer Ôu · 
tt·os 8erviços indicados. Ter:i ~ais uru offi..cial 
encarregado do expediente, de . guardar .. os pa.~ 

o pr~'sid,mte mais 200$ para expediente. 
Os a.~entr•s to:rão 1 :21JO.;;; cada um, e o offi-
cia.lSúO~OuO . . 

Art. Hl . Os membros as commtssões serão 
ol;rigados a. re. :dil· na re~pectiva c i rcum
s•·rip<_~ão r~ a tet· n:: porta de s las c:Jsaa e~cripto 
sou nom" e a declaraçã:J de -Memb•·o da Com
missão Sanitaria -. Não se poderão negar 
a •. 1ualque•· serviço de sua competencia. a 
charo,.do do pre~identc ou d·~ •1us.l,1.uer ciJndão, 
dir·igido ['Or escripto à sua casá ou ao e:;;cri
ptorio. 

Al"t. 21). Cada commissão te1·á um escripto-
rio cen •·u para ··ece Pr us couJmunicaçoes, r -
ctama<;i3es ou d~'nunl:ias 'lue '·lualquer cidatião 
póde :• prc~benlar sobre ca.usa..;; d~ insalubridad~, 

buição . - · 
No esc•·iptorio devr•m sR revesfl.t' os mt>mbros 

das commil;sõc-. de tnodo tt•·e d1:1rante o dia 
ache-s-· semprP. pra-.:ente a gu in e e -. 

Art . 21. Os tr:lba.lho~ das connnissões s::~.ni
t:u·ias s 'r,'io repat·tidos ~ntre seus membros pelo 
prr>sid.-:nte·. que serà d0.signado pelo governo. 

Ao rul'\nos dun.s vez~s por semana se renuiriio 
as conuni,;:sões no e"cl·iptorio centr<l.l p:ua a 
distribuição dq set'viço e ·e.::tl!do elos a~mmplos 
co-nc .. rnentesa. cllr!. 

At·t. :22 . .As commissões sanit.arias. incum
h:das e"pecialroente d:~. ~>~ecuçi'fo ia~ pre<;cri-

.. P.<:IJes a .JUnta c1·n r<~ • sao i> rt~a as .a.o e~tu 
<1 •· todos os a.ssumpt s '!'elativos :i ;;aude pu
blica d<·nt.ro d•• su<is resp,.ctiY .s circum;;cri-

' w 

,.,_. partiç:l.o .!e s ' ud·~ publica ella.s auxiliarTtv a. 
janta no s~rvi~o m;J. rc::..do no art 9J §§ 1° a 15. 

Pan isso teriio em pal'ticulat· a ttençào: 
O S'IJH·amento das h abitaçõe::. e lagares pu

blicos; 
As pNviden~ias para prevenir c combater 

epidemia.,: : · . 
FicaiLr.ar· a "xecuÇ<1:0 das obras puhhcas sob o 

-nonto de vi ·ta hy~ienico e inrlic:Lr aquella:) que 
f, :r" ffi DP. C9SS:trÍ:.IS à sanificação, bem CO:uO OS 

· rsta.b,;ledrnentos de utilir{ ülo puolica de que 
carec··rc ru s. :as cii·cumscri; iÇÕ"S ; 

Os meios de tnelhorar as condições hy~ 
:t i.~nicas. dos ope~:i.rios e indig·'ntes, dos in, 
dustriar~ ,; e profissio::aes ; 

A ·li~:ti'ibuição de soccorros public?s. ; 

dici na. e d:~. ph a t·mn.ci:t . 
Art. 2:3 . A's ref.~rída::; cornm!ssões cabe: 
§ 1. ,· Examinar a c:1-pacidaue e "ccômmoda

çõ ·s, m:1rcar a l otação · dos estauele. ·iwentos 
desi g-n~do - no § 3 · do <J.rt . 9°; 

§ 2 . o Exami n"'r ao menos· u~a vez por se
mana o e~t:~do de limpeza dt•s t·uas, pr::.~~<>s, 

-~ffi~izi~t!~7iiúW:H-;is6fs1:~i-~~i!Jâ~-" li~Õ~~i}i~~ ---
h(•teis, e.~ t.alag!'! ns. pl·es :; r,~ven4o as necessarias 
p_rovideílcias de ~onfvrmidude com as determi-
nações da Jun~ Central; · 
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§ 4.o Visitar as estaçõ s de vP.hiculoi de! Cttltlprim·•nto d:ts lds e rcg-ulamen~os r s!)e
t1·acçã(• ~niu.ada.. :1~ hu:·t'•S e pbntios de capim. 1 CLÍV•JS 0 impon io a.·• multas m r•~::das n'esLa l·i, 
os e"talwlos de amn.ae;; e 'I''<'·"·S'Juer· outr s j o que não exci:te · a applt ·nção, por p:.1·te dos 
logat·es nubla·o,- ou pa.rbcular-,,~ •·n•lc for n::>- · ugelll:!:s IllU!dt~iwtes, tf,s penas comminada~ 

· · ·1 · .., - I 11as p"st:l.":>s d~s· Cam:lt'a;;. cessana a Vl!!"J anr'.la para CVJt3.1'-:;G a 10rmaçao 
1
. v -• ~ 

de fócos d·· irif<k·:ão; · Art 2~. Em caso• de ut•g-encia. t•econhecida 
:§ 5.o T.~t· ru é"fPCi"l :.~ttenção o S('rl'iço dos! pela .Junt' ou pelo gfJ\'erno po:!Hão as cornmis

esgoto:-; e do suppritnento de agna para os.!!-! s~es det-•rmi •ar obrkaçõe~ e-: :•eci::te: t ··n ;entes 
ver::;os m istere~. r•xan1 ioa ndn. :<em pre que hou- ! á s:1.ni fi·!açà•) da cidad ·. C<.Hll!n unicandó:.as logo 
ver suspei t:1 de i n"alr1br·ioade pn;· ess;t c~ usa, I á J unt<l c .. utral q 16 as jul_ga.ni. . 
o st:.1d·; das httrmas. o-: en :an:t.nJetltcls d · aguas I Ar :Z9 As rnahus set·ao rmpustas por· e,.;crzpto 
set·vicias e os ··e;"r\'utorins :l11 ·:g:a:;; potave;s; apr ·s·~nt~vio ao nnrltad•, e comnllln•cac!o :i 
~ G.o V sítat·. c:u rom1'0 in.:et.ararinado as I .Juuta Central pura. ú. qual havl!rà re...:nrso no 

pr<>So ~ ras. 
por l'es ·oas cnJll;Jet. •nt ·,.; ·• si '~'-t:ts cnm ·t·em a.. Es..;e reeur:>o será. deeidi,lo dentro de 15 dias 
obri~·tçü's d~ s~;\ pr·ofi :são, info: m:'tndo li~ !I u- 1 d~ sua. !ipt•.:os~ntaçào?.. cunsider,~ndo-s•:l uão pro-
• ,.. .. !0: '. . • ... • tl'" o ~ • 

que já n iio esteja rro,,ideJE:iada ~por lei OLl At·t. :10. Si não tiv <~t· haJido rect:J•so no 
av~.;;c:_ leg-al. . . I p1·azo mat·ca.do <?U caso ~ J u ~ta a e n~~ não att'"~

S 1. o P!'esta.r os pr1:11errns snccort·o" urgen- d:t ou nfio rov·· a. no ruUP.lrO c~v:o a ,,omrutssao 
te;: ~ws "~nte~. s():,r·· tiJ o aos el'l os e victi- e no se;;undo ú .. na .- ú .Ju11tH compet~ co::1-
ma,:: de rlc..:astt·es. man<ia.ndo r·•"tnover· par·a o~ mu n ic,u· á recebed t·ia do ruunici pio a impo
'hospitae: c.s qn<'~ não tÍ\'i~reuJ m~io;;; d" 1rat:1- siçã~) da mnlt :. que será ,·obraJa. •l~ntrn de :10 
mento conveniente. o •ecolht1r a~·~ e;.;tnbeleci-j di"s dt d;.,.ta do a.,•isJ e e .ciii)tur:lda como ren-
m·~ntos p1·opt·ios os i nv:tlidos. :.,endi ::o;; e lon- •

1 

da g•·!l':tl. _ 
cos, parfl. o que f..trão r'~Lluisições á. policia At·t. :H. Qu:tndo ::~.l~nm logar ou habitação 
quanrlo fór nece..;sar-io. fôt· sUSJ.I·•i b~ d ~ i u .. alu br''~. ntn ~"em poderâ op-

§ 8 '' 1nrlit·<lr os !H~ios de pt·esel'v:lção nos p11r-se :'ts visita~ da.; eoramissõ•··s !'i::~.nitar·ias, 
c~os ·~e m"le~tia~ ,·an-mi<~ivei!': e as p ecau- sob pt~na .e -~u a 1UO..; de • itult:~. 8stas deter
~~ões D'~c ·"o::;;:ari:i;;: para. (jlle o.: doentr: não ··re- mi.rar·:.io preci~awente fL ca.nsa da. i,1;;alubrid~-

. ~ . 
,.eg.ula.:nento" em vigut· e as i nstt·uccõe,:; d:t 
J u nt·) c~ :1 t.r: •. l. . . 

§ 1 O Inn ·,cnlll r a va<"cina confortne a:; pt•e,.;
cripçõe~ da m(\"m:l .T"n•a . 

§ li~ Solirirar· d:-1 Camnra 7\1onicinal 'PO" 
1ntet•·ne,En da .Junta Centrai n d ····t· •tfLç:1o d<~ 
postUJ·a~ r~>pt·,>~siva,.. dl-) u~os e abu~os cont~"a.
rios à hy_q1ene. 

Art. !4. :\~ coma1i.s~õ s '~:l'lilnria,, repl'CS~>n
tAdas por ~en p!'esi len!e, se couJtnuuic:u·:io ttOl' 

intermA.iin dH .Junta C·mtral com ,, (!"; •verrro e 
a~tcto1·i Jades sanita.ria;;, sempre que· fôr n ce~-
s<trio. · 

No fim de c 1da 513,nwstre anrcsont~r:To :i .ínn
t'1 !' ont.l':-d urn rP!a;orio de ·:eu-: tt·.•b lhos. i:Hli
eanrlo a,, providencia:-; que .i •llg~rem ~PP>J ·-

e i\ s: la mews e ~·ewo vei-~1.. 
§ 1." Ness·' c~tsn o pr-opri ·Lal'io ou o usu

fruct :lal'io .;erá olJT'i;!ado. dentro de um p2·aso . ( 

me n tos ·n ,icad.,s. soiJ pena de 100 a zOO.) .Je 
IUIII r.:L 

§ ·z.o Si a·babitação nã-1 for ~11-::ceptivel de 
Sii.llea.m ·nlo, pnt• ser·Pm h" ca·1sas r! e io ... n.lu
bt·ida.l•! d •p~>n .ente.: de má construcçã • ou Je 
profund~ d··t ·rioração dos m:-~t •riaes. s~rú pro
h i ,jJ, cons·•rval-a. corno aloj:uuent.:> te p~'s•oa.s. 
o a cnnuuis :ão intinHJ':Í o propl·iet:lf"io 011 u•o
fJ•uct u:trio pn.rn. fazt~ r desoccu p)t.r 3. ha.bita.~~üo 
no !J.-no <le :311 dias. 

§ :~·· Si houver de.;:ob.,dien~ia :i interJicc;-fi'o 
ser; i. o proprietario ou usof1·uct.uar:o multado 
em 10 l a ~oo.:; P., no easo df.\ reinci:if\nc a, 
no maximo ela · pena e mais o dobro do valor 
l'IC:i ti VO. 

§ 4° Si a. h:,bita(,~iio. mesmo desoccupa:ia, . . .. 
l c; , ;.j ) ,L ) 

Art. 25. Os membrüs das Commissõe~ qnc ameac<ll' ruina. a commiss:io o~deoará. :.t do
não forem pontuaes no cumprimento ,Je seus de- moHçãn, e. 110 c ·,so de L'Cl~usa dlJ p1·opriet::u·io, 
vere~ ser·ão e~0nerados. j pod~t·á. rec:Iu.n1ar a interveuç:io da policia. 

Art. 2:i . Em (jll:ilfj•liV' prnvinci:t ou munici- n~ lo tlS OSS:l'l o•·rl"ns ~~ molt;.~s poder:i. o 
pio. nndt=! as .\ssemblé s :.Jr"vinciae~ ou C;ttua- pl·npJ•ieta.rio ou· usofructnario t•ec<ll'rer para 
r~s Muuicipaes que •I'Mn rernun e r·~r co·,m!s aJunta Ctmtr·: l UH- f,'1l'cWt. do art. 29. 
- . . . • - 11 ~ . . "' ~ . . . b . i l l ). ' 1 so·~s · <;H.:n.t~'T•s. ·p(:o<t • :·ao .. .::m· .. e . as ct·t·~·~~'' ·''~>n.1 . .. .. A ;·.t, . ":~ -~J .. a.-- ns. lu l:l• a~Le. ( '~ -'lL'a.L!..tu.C.t:' ... . Qg'!\.t:.- .... 

as at.tt·lbu·ç(ic~s \ tlarca·ll\.S n<>st:t tei. een(tn os I ou h:.~bita.ç·io fm· l'rov0ni "·nt.•~ de cn.ilsa·' cuja t'C
~··~bros nornc>a•\OS p~>}.n.; pr·e• j !(\Dtf:'S de rwo- rn?eão nii.O C:l lbiL aos p3rticnl;. re.<;, a~ COCU
Vlllr"la ou pe~as . ruuntCLpf\l · ~ãd~s. pode!1do as 1 m.ts~úe~ s:t.nitarias as ind~car;io à Camara Mu
.Juntas Prov1nciae.-; de !Jygtenc on os Ja::;pe- mc1pal ou ao go,·erno conLúrme o caso. 
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Art. 33. 01·ganiza.:la pela Juntll. a lista dos . inutili..:ado~. No caso de reincidencia serão 
estabel'.lcimentos inJustriaes nocivos aos vi-j fet!hados os e:;tabel,~cimentos. 
sinhoi:, as commissõ()S intimat·ão o;; gerent~s Art. 37. A's infracções a que expressa
dos que forem declarados pe1·igo.~os para re-j mente não se tenharu determinado pPnas serão 
mov,~l-os da proximidade uas habitações, mar- applicadas as do art. 31, além da!1uelles a que 
cando a distancia em que devem ficar dos estiver.'\m sujeita.::; pela legislação geral. De 
povoa os. o, as as mu tas e or ens as com1ssues s:Lm -

§ i" Aos proprietarios dos estabe~ecimentos rias que prejucllq uem o commercio ou a li
insaitt!n·es imporão os meios de sanifical-os berdadc~ de industria, haverà o recurso dos . ~ . 
prego de apparelhos ou outros meio3 de tor
nai-os tolet·aveis. 

§ 2u St as ordens não for~m c11mpridas no 
praso marcado, P-Uas serão reiteradaa com a 
multa de 100 a 200.:;. No caso de reincidencias 
poderão as commissões mandar fechar taes esta
belecimentos atô que s l e~ecutem as prescri
pções. 

§ 3°. Esta ultima provilencia pode rã ser 
tom:1.da desde lo o-o em rala ão ao.3 estabeleci- · 
mentos p .n·igosos. . 

§ 4°. Em todos os casos podem os intimaios . 
recorr...:r p~u·a a. Junta. Cen~rai.c?nforme o á!t · . . . 

de e hosp1 taes partic·.tlares, os proprietarios de 
estalagens e dot·mitorios publicos serão mlll
Ul.dos em 30$, q11ando não observarem a 
lotação marcad~ de seus estabelecimentos ou 
cas<As. No caso de r~incidencia, al·m Jr!ssa mtll
ta, pagarão mais 5.) por p :ssoa q11e ext!eder o 
nutuero . 

§ 1 o. Os donos de cavallariças ou estabülo~ de 
qua~squer animaes, onde se pensam ou se rel.!o
lhem serão multados em 1u or animal c uc 
e~ceder :1. lotação. 

. Ncts reiacidencias as· multas serão elevadas ao 
dobro. 

§ :t_a . Ern todos os casos deste u. tig 
commissõe' poderão mandar fechar esses esta· 
belecimentos, si forem repetidas as desobedi
encias. 

Art. 35. A polici:t d ·1s pharmacias e drog-a
rias, fabricas de liqui;los, e q LUt.es 1uer est:tbele-. 
cimentos que pr ~ parem pt·oductos medicinaes 
ou aliment:1.res será. f :i ta do accórdo com as pre
scripçõ~s da J11nta Central. 

§ l". As commissões sanitarias poderão apre
hender e m·1.ndar i nutilisa.r os artigos falsificados 
e det •riorados c im p: 11' m : tl tas até 200~ por in
fracção das ordens l qgaes. 

§ 2." Os proprietarios de~ses estabeleci
mentos são obt·igados a f t·ancruear ás autol"i
dad·\s sanitarias o exame Uf} seus diplom:~.s ou 
licença!'; , os ftJrmularios de _que usam ou qua.es-

Art. 38. As Camaras Municipaes e as auto
ridades policiaPS auxiliarão as commissões sa
nitarias todas as vezes que estao:; c 1recerem da 
intervenção daq11ellas para a execução da pre
sente lei. 

As tuesma.s autorida les e as c amaras muni
cipaes poderão sP. ent~>nder directamente sobre 
os ass11mptos relativos á saude publica. 

Art. 29. A Jtlnra C••ntral organizará e Sllb
metterà á a> rova ·ão do ..,.averno as tabellas das 
t::L:s:as e emolumeutos que se hão de cob1·a.r pebs 
matricul~s. licenças, certidões, attest~dos e 
mais docum~nt~s que t~~nh~m de sor _expedidos 

Art. 30. A mesm:'l. Junta indicarà ao governo 
os livros nece.;:sarios para o serviço da reparti
ção, o.;: modelos de sua escripturação, as normas 
dos termos que se houver de lavrar e o mais 
que julg-ar necessal"io para o seu expedi· ·11te. 

As despezas c.:om os livros, expP-dienle e pu
blieações da .Junta correrão por conta da 
Fazenda Nacional . 

Do excrcicio da medJcirw 

Art. 31. Ningunm poderà. e~er.cer acto algum 
da arte de curar sem titulo eonferido 011 rBfe-

la;; de Pharmacia do lmperio competentemente 
autorizadas. 

§ 1.0 Os tit11los s •rão registrados na Junta 
Central de I-ly!,\'iene e apresentados :i C:1mara 
Municipal do log-ar do~, Tesidencia do pr·ofis
sionul. 

O infractor [1ag:1 rã 200$ de multa e o dobro 
nas reincidenci~ts. a.lélll das pen:1.s em que pó
de incorret· d · conformidade com a legisla ... ~ão 
commum. 

§ 211. Na r P.ferenda tlos títulos de profissio
na.es formados no f3,;:tran~eiro as Fac11ldades de 
Medicina. s '.lguit·ão o processo d~ seus PSta.tutos. 

Art. 32 Onde houver pharmaceu1 icos for• 
mados, legalment~ esta'Jel()cidos, nenhum me
dico ~oderá. di;i~ir bo~i?a: O qu~ quizer fa-

. . 
racornmenJados pela Janta. bem como as sub- As inf1·acç~ÕP.s serão punidas com a multa de 
stanci s, i ngrelitJ n~:"officinlls, apparelbos, 200.~ e o dobro nas t·eincidencias. 
Vf.Lsilhames e tudo quanto eoncerne o e:s::ercicio Art. :~3. 0 ;; facultativos es t:reverão as recei-
de sua industria. . tas em portuguez e por extenso as formulas 

No caso de recusa ficain os proprietarios su- dos remedios, o nome daq substancias compo· 
jeitos á. multa do art. 31. nentes. excepto as formulas officinaes, sem 

Art. 36. Os fabricantes que empregarem abreviaturas, signaes e algarismos, e segundo 
substancia.;; nocivas á 5aude em liquidas ou o systetna decimal. Indicarão as d~.;es e o m;1do 

·- - noe-n:oros- ::rlimenticios-c-em-co~meticos- ·de--qual-- --por-q u e-se---dev.em-usa.r---o~>-remed.I OS,..-~specul-_ -
quer e~pecie, serão multado.- em 50 a iDO$. mente si i.n.tern·\ ou externamente, o nom~ do 
Os artigos prejudicia.e.=; serão aprehendidos e dono da casa e da pessoa. a que são destina-los, 

V. III.- 31 
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caso não haja inconvenientG; _o di:J. e o m~z do 
anno em quo passam a recetta, que sera as
sign::tda. 

As infrac~ões s~rão punidas com a. multa. de 
20$ e o dobro nas reincidencias. . .. .. . 
nos casos. urgentes para prevenirem a.cciden
tes que possam fa.zer perig:ll' a viria das partu
rien tos e recemnascidos:quando no es:ercicio de 
sua pw ssao o~correrem ca;;:os e dystoc1a. (par
tosla.bJriosas) oa. complicar,~ões, dev·~rão chamar 
um meJico. . 

A;; i:1fracções serão punidas com a multa d l 

50~ e o dobr"<) nas reincidencias, além da;;: pena.; 
da· legislação-conunum etn qu~ pos.,arn in
correr~~ 

Art. :35. o~ dentist~lS liruitar-se-ão ao em
prego dos m·~ios aciopt:~dos para a cons~rvação, 
extracção dos dentes e proth "8'1 dentaria. 

' . -

mcnt•:s que não s'3jam d•: n tift·icios . 
Os infr·actores p:tg;trão a multa do art. :34. 

Jo CXCi"ClClO ( .rt p la;·mrrda 

" Art. ::6. Ni1o poderi e:túrcer acto algum de 
ph:.mnacia no lmperio o profissional li ue n~o 
tenha um ~itulo na-> condições do art. 31 oa 
autorização competente. 

§ lo) E:;sa autorização só serã concedida pela 
Junta Contt•a.l de .Hygienc. com limitação da 
loc:did<tde, na falta de pt·ofi.,;sionaes em numero 
~ufl1ci·~nte .•l yr1'cedcndo ~epresen.tavão da Ca-

taç:io de melicos quanto :is habilitações do 
pl·etenJ.~ntG. 

§ 2·• Ser:1o ca..;sadas tae,;; licen .as lo""o cu' 
~e esh )eleçam na lo .~ai idade protissionaes "nf
ficieot;:s <Í.,: ncce•sid tde~ public::s a. juizo d:1. 
Junt:t I) ml) li::mte informação da C:unara Mu· 
nil~ i pu.l. 

O infmctor pagar:~ a rnulta elo art. 31. 
Art. ~37. O pharm:.<ccut~co que pretender 

abt·ir botica reque:·crà licença :i Junta Cen
tr.ll ou aos seu:; representantes nas provincias, 
qua -mandado examinar si o estn.behcimento 
e;;tú. em condi~·ões de bem sr.•r\'Íl' , 

Art. ~~F:. :\r[uollc qw! comprar botica jâ. es
tabelecida participará :i autoridade sanitaria, 
para que esta. possa l'laber si est:i no caso de 
exercer a profissão e dar a ~ompetente licença. 

Art. :~9. Tocla botica abor·t:.t ao publico deve 
possuir O"- rcmedios gcralment; empr-egados na 
cura chs molestias communs c ter :i c~ntrJ.da o 

cias com prehendidos em uma tabelh que a 
Junta de Hygiene deve organizar. 

Art. 42. Não ó permittido ao pharmaceutico 
alterar as formulas ou stlb~tituir medicamentos. 
Quanrlo entendot• _que _alguma. r~ceita ,·!perigosa 

~, 

o medico que a fez, recusando-se a preparal-a. 
si estivet· convencido do erro do l'rofissional. 

pessoas e~tra.nha.s à medicina, não podeJ·:to an
nuncia:r, prep:.tr;'l.r, vender ou distribuir medi
camentos secretos não aprovados pela Junta 
Central. 

A. rt. -14. Só aos pharmaceu ticos d•l ca~a 
a.bert•1. é dado vender medicam0ntos <'111 dóses 
m.edicinaes. 

à Junta de HygiGne Central ou aos represen-tan
tes dollL. Poderão vender <1 varejo; m:t~ não 
em doses medic'inaes, medicamentos sim;~les ou 
compostos, do u~o corrente c de manipulação 
e admin:str:l.ção isenta do qualquct· inconve
llicnte e constantes de tabclh organizada peln 
.Junta. 

Art. 48. Só po1· prescripção meclic:~, 1)oder-ão 
os pharmaceuticos vender qualquer dos medi!!a
mcntos incln ;clos na listn. das substancias peri
gosas qne a Junta publicar·ã. 

A receita, depois de transcrip ta no registro 
sob o numero de ordem. será archiva.da. pelo 
pharmac::mtico para. sua resalva. 

As substancias perigosas s~rão guardabs em 
a1·mario fechn.d? á chave sob respons:tb'Jidade 

nornc •·O p 1armaceutico. Art. 49. Os phn.rmaceuticos estabeler~idos 
Art. 40 . Os pha.rm:Lceuticos terão um livro são obrigados a prestat• serviços profissionaes 

destinado :1 r()gistrar as receitas av:,adas e trn.ns- ao publico, a qualqurr hora do dia ou da 
cra,,cr:'io as lllesmas recci tas nos rotulos que no i t~, e a. prr.i'ltaJ" ás autoridades os esclat·eci
dev:!m acompanha'" os roeclicarn "! ntos forneci- montas que lhts forem exigidos como per·itos . 
do3. indicando-se o nom~ do medico qu~ pre· Art. 50 . Os individnos que, s~m serem phar-
screvC)u e o modo de admini •tração. ma.ceuticos ou dro!;uista.s, fizerem commercio 

Art. 41. Os pharrnacr>uticos não poderão de qu:1lquer das substancias venenosas inclui
fornecer me licameotos senão à vista de recútas das na tabella. organiza~~.Jl~la_ .!._t!.~l!1 . . 9.~JtY-:: .. __ 

- .. . -üssignadn.s ·por-·f r{cultativo-habi'titadõ<Tes·érii>tas · gie·Ilê~ --oü"âs--faorícãre-m ou empregarem nas 
na fórma exigià1. Po1erd:o, comtudo, forn~cer a.rtcs e na industria, deverão participai-o á.s 
sem aquella formali Jade os reme lias o s ubstan- autoridades sanitarias, que os matricular.io em 
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livro especial e darão disso documento. ::)everão 
tambem participar qualquer mud;~.nça. 

A< substanciac; venenosas serão gua.r,iadas 
em logar sr~guro e só poderão ser vendidas á 
vist:l. de pedido do comprador escripto e as

j ur.i.sdicção,as mesmas attribuições e obrigações 
que a Junta Central, com as .ffiodificaçõe~ que 
as eircumsta.ncias loca~s exigirem. E::;sas auto
ridadiJs são comtudo subordinadas :i Junta 
c~ntral, com a qual se corr·espontlerão sempre 

ue o reclame o servi o mblico e cu ·as ord s io-na 
Art. 51. As infra.cções do disposto nos art!';. 

3i a ;:;.o serão punida.s com.a multa do art. 31. 

ceares de Hy[Jie,Je 

Art. 52. N. s capitaes dns provinei:::s do 
Parã, Maranbã", Pernambuco, Bahia c Rio 
Grande do Sul have1·á uma .Junta de Hygienc 
Provincial comp:.>sta de tres membros etfectivo;;, 
um dos q u :1 cs será o in~p·'ctor de saude do 
porto nas quatro prim':)Ü'!l.8 cidades. -

~ rt. 5:). Sei":io membros honorario' das 
Juntas de !-Iygicne Pro":i~ciaes um.vore~~OI" 

::> 

mais gr·a·!uados do corpo de saucle do exercito e 
armuda que existü·em na capital. 
~ 1 o Xa ca ital da Bahia. além dos refe-

ridos membros honorarios, tr; rão a':l"ent•J nes->a 
qua.li1adc o director da Faculdade de Medicina, 
os le~te~ de hyg~rm.e, de medi?iz:a lega~, de . . 
o de pb~uruacin.. 

§ ~.o Os membro' honorarios das Juntas Prv
vincia.r·s terão os mesmos di1·eitos e obrigações: 
que os da Juntn. Central. 

Art. 54. Essas juntas poderão ter como nu
xiliares um pharruaccutico, um offic:al ser
vindo de sec1·etario, que poderá. ser o ela inspe
ctoria de sa11de do porto e um amanuense. O 
gover~o crearà esses c:1rgos onde fórem ne-

Art. 55. Em cada uma das capito.es das 
outras províncias haverà um Inspector de Hy
n-iene. re lresenlante da Junt~t Central. Em 
Minns sel'iio tres os nsp ,..ctores e ygHlae, 
residindo um na Diamantinn., outro no. capital 
e outro na cidade da Campanha. 

O governo geral determinará o tei·I"itorio 
em 'llt" se e;: tendci·tl. a jnrisdicção de cada 
um. 

Art. 5G. Os membro;; dac; Juntas Provinciaes 
c o;; lnspectores de Hygi~>.no serão nomeadoc:: 
pelo g-overno geral, ouvida a .Junta Cent-ral. 

Os pr" sidentcs das Juntas serão tambem desi-
gnados pelo governo. . · 

Art. 57. Os mP.mbros d · ss:u:; Juntas c os In- . 
spr\ct0res de Hygiene tnrão o VP.ncim P.nto de 
:3:0008 ~ o presidente mais a gratificação de 
400$ \Xl.ra o cxpedien te. Os lnspectores de Hy- . 
giene terão p::tra o mesmo :fim 200$000. . 

~ 1. u Os vencimentos ue tinham os inspe- ' 

cumprirão. 
A1·t. 59. As Juntas Provinciaes e o:;; Inspe

ctore~ ~e Hygiene devem remettcr . seme.~tral-
u ~ 

t1·abalhos e observaç~ões, com todos os dados de
mographo-sanitarios e meteorologicos que po
derem colher nas; provin · ~ias. 

Art. 00. Qu::~.ndo. no territorio de sua juris
dicçã,o,apparecerem epidemias ou epizootias, as 
Juntas de Hygiene envhrão um de seus mere
bros para o estud.o da molesria e pr~'staçilo de 
soccorr·os aos doentes,bem como para providen
ciai" como convier e P.Stiver a seu alcn.nr?e. 

::> 
Tt~ t·rninadn. a. commiosão, !ipresentará á Junta 

Centrtll um relatorio eircumstanciado sobre a 
epidemia, o qual ser:i depois remettido ao go
verno. 

Art. G2. Compete especialmente ás Juntas 
Provinciaes c :1os Inspectores de Hygiene o es
tudo das endemia>; em sua~ circumscripçõcs. 
Para isso se tran~portarão estns ou um membro 
da Junta aos logares onde cllas se manifestam, 

~ . . 
Art. 6:3. Quando serviço mais urgente não 

occupe a attenção do;; membt·os das Jt1n tas c 
Inspcctores de Hygil3ne, devem csso;; funccio-
nartos e.-: u ar o ~ c tmas c~pec1aes as OC:i. 1 a
das mais importantes. bem como tudo quanto 
houver de intrressant0 sob o ponto de vist:l. hy
ginnico e medico, como :t botanic:t, a g()ologia, 
a min~ralogia, a met0orologia ,, espr.cialmen te 
as aguas medicinaes existentes no paiz c as que 
se descobrirem. 

Art. G4. O governo indemniznrá r~s de~p r; 
zas extraordinarias desses funcciona1·ios quando 
houverem de s e transportar para fó ; a de suas 
rcsidencins- em serviço. Taes indemni:r.açõ~s 
serão reclamades dos presidentes das províncias 
ou do governo geral. 

A demora das indemnizações não dispens::~. os 
refi~ ridos funccionarios do desempenho de seus 
dP.veres e do serviço que reclamar suas pre-

ctores de sau e o po1·to caro m c u1 os nos 
que a~Or!l. competem-lhes como membros da Art. 55. Sempre que as municipalidades I"e-
J un1a Je Hy giene. clamarem a pres~nça do In~pector de Hygiene 

§ 2. o Os :.axiliares das Juntas Provinciaes ou de algum membro d't Junta Provincial paro 
terão metade dos vencimeutos que cabem aos objecto de suas attribuições, ess"s funcciona
da .Tunta Central. rios serão ob1·igados a prestar-se a taes r-equi

§ 3 .o Quando o official auxilia r da Junta fõr sições des~e que lhe~ sejam abonadas as des-
o mesmo que serve na inspectoria do porto, só pezas de VIagem. 
terá os vencimentos que lhe competem como Art. 66. A J unta Central nomeará~ por pro-

-::mriliar :--· · · ·· · ·~ --···· ·· ··· ·· ·- · ·· -- ··· ··· ·· · ··- ·· ~ -- · ···--posta· · -dag .funtas·..P.r-ovi nci:l:es-ou.--dos-J a specto--. 
Art. 58. As Juntas Provinciaes e os Inspe- res de Hygiene, delegados seus nos municillios 

c toros de Hygione terão~ no territorio de sua ou nas comarcas onde convier. 
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§ 1.0 Esses delegados se entenderão com as i 
Junlas Provinciaes e lnspectores de Hygiene 

· quanto ao serviço ordina!'io e com a Junta 
Central sempre que fór conv·~niente. 
· § 2 .'J Os delegados servirão gratuitam~nte 

mas a Junt~1. Central1 em seu relatorio annual 
recommendará ao gorerno a.quelles que mais 
relevantes serviços prestar·em. 

Art. 67. Fica supprimido o ln;.tituto Vacci
nico1 ficando o serviço da conscrYação e distri
buição do vaccina. a cargo da .Junta, passando os 
actu:o1.es vaccinadores que fõr,~m dispeusados a 
membros das commissões sanitarias. 

At·t. ô8. Os ~mpregados auxili:1res da Junta 
Central são obrigados a desempenhar não só os 
ser,·iços que lh,!s incumbe e"pecialmentc. como 
t~ml)em o~ tr~b:~;lhos que o Se~J·e.ta.rio ou o Pr~-
~ 

liando c,-; que faltarem ou estiverem muito so
brecarregados. 

O Sr. Vianna Vaz:- Sr. 

ga-mé a vir fa.zer uma reclamação á mesa. 
No disc-urso prQnunâa.do pelo nob1·e depu

tado pelo i' districto do Pará, n:t. sessão de 28 
de Julho. "·em mencionado o incidente que a 
Oam::ua couhece, e aq qual já Live occasião de 
referi!·-me nesta tribuna. 

HoJe não venho reviver esta questão : consi
dero-a liquidada. Venho, porém, protestar con
tra a fórma por quP. o dis.:urso do nobre depu· 
tado )elo 1'' districto do Parà diz terem-se as-
sado os fac tos. . 

S. Ex. attribue ao nobre presidente d!! Ca
mara a so3quinte obscrração {líJ): 

O S1·. P;·e.-:id~te:-0 requerimento não per
mitte fallar eontr·a o vencido, mas não vejo 
que o nobre deputado esteja faltando contra o 
vencido. 

Não onvi esta. observ;1ção do Sr. presidentr~ 
d :L Camara.. não contestarei, porque o nobrl'l 
deputado no seu di scurso se enc~rreg-ou de 
fazel-o q ltando, de modo claro e preciso, discu
tiu a. eleiç;io do 1" 1listricto do Par·â. 

O meu protesto dirige-se ao seguinte ponto 
do discurso do orl\dor. que cont!'ario (l8) : 
« (Continuam os ap ctí·tes e os~·. preside 11 te 
·recla ma p rn- diffe,·en tes v e:;es o 1·estal;eleci
mcJd O da rn ·dem, clwmando n Oí(tin.al 11;ente 
(1, at tença:o do S,·. "Vianna Va:;) .» 

. 1sto é inexacto, corno j :i declarei e de novo 
declaro . Acct·esce, ara )rovar a ·u-.ti .a da 
minhtJ. red~mação.que não tomei p:1r te a b;:olu· 
t:tmentc na discussão q• e se levantou a favor 
ou con tra a chefia do Sr. COI:\ego Siqueit·a 
Mendes , no Pará, f:1 cto a que sou co:!;.ple ta.
mente indiffcrente. Tudo isto mostra que o d :s
curs~ do nobre deput ado não contem o ctue se 
pa~sou na Camara; c por isso peço a V. Ex. 
que~ si for !30;;sivel, mande apresentar as no
tas t achygra phicn.s, para. que eu possa conven-

- ce r·- mes'lesbu ou nãõ-efu erro, po'i'S"nãõ- roe 
conformo com o discarso do nobre deputado, por 
não relatar os factos como s e passaram. 

E' lida a seguinte 

Interpellaçl'io ao S i·. wesidente do con
:;;elho. 

Peço dia e hora para interpellar o Sr. prcsi-

Sala das "essões em30 de Julho de 1885.
Andmde Figuei1·a . 

' ' pedido à palavra o Sr . .Maciel, o seguiut) 

Rcque1·imcnto 

Requeiro quo; o governo, por intermedio do 
Ministerio da Agricultura, preste as seguint~s 
inforwa9ões: 

. ::. r , c n orm1 a e com a 
clausula ga do cont.racto celebrado com a com
panhia. da estr·ada de- ferro do . Cor·co\'ado, or
denou. :i mesma companhia. que canalizas<,;~? as 
aguas do rio C:1rioca, visto estarem rstas 
agua~ a prejudicar a saude publica, em conse-
q uencia das obras da. estrada .te i erro. . 

2 .a. Si a companhia já cumpriu a. ordem do 
governo. e no caso contrario, que pt·ovi
dencias tomou o governo par·a evitar o dHI?no 

t·eza . 
Sala das sessões em 31 de Julho : de 1885.

Femandes de liv im. 

E' lido, apoiado, e a discus.::ão adiada por ter 
pedido a pal::lvra o Sr. M:afr:~. o seguinte 

l~cque1·inlento 

Requeiro quo so peçam, por intorme.lio do 'Mi
nisterio do lmperio. informações :u.1 gO\'Ct·uo 
sob1·e a demis·üo a bow do serviço publico, dada 
ao prof•·ssnr d:1. villa do TttlJariio. nn provi ceia 
de Santa Catharina, Edulllndo Caur·al :\Ioute 
Claro, pelo 1° vice-prr•sidento J aqunlla pro
víncia, d11rante os primeiros dios de e,;ercicio. 

Sala das sessões ern 31 de Julho de 1885.
Rodrigo Silva. 

.O Sr. Audrad..., Pig;ueira (pela 
ordem) proc ur.• sabe I' si foi lida na mesa uma 
m erpe :1çao aua ao r . prest ente o conse o~ 

e si foi ma rcado o db para S. Ex. respon
der, pois o orador não assist iu a totla a lcitnra 
do ex peàientc. 

Ü SR. P RESIDENTE inform~ q U :l <\ intorpella
ção foi lida,e opportunamente :";r~ rá marc:tdo dia 
e h.)ra. 

O Sr. FranJ.di11 noria: -Se
nnores, n ao poss~) contm uar a exer~~er o cn.t•go 
para o qual :t ''OS;<:t benevolencia tres ve~c ;; 
sttccessivas mo elegeu. 
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O SR. ILDEI~o::sso DE ARAUJO : ~ Por mereci
mento de V. Ex. (ilf ttitos apoiarlos .) 

O SR. FR;\NKu~ DoRTA:-Permitti, pois, que 
eu vos ma.mfeste a firme resolução, em que es
tou, de resignar este cargo perante vós. 

:"'' . . . . .. 
I I 

ção, ainda uma vez vos dirijo, 
penhorado, os prote~tos do meu 
i 1ela > • 

com que me distinguistes ... 

O Sn. Z.\~IA :- E de que V. Ex. é mui to 
digno. (Mui tos apoiados.) 

O SR. FRANí\LI:-i DoRIA:- ... e constante 
apoio que m~ prestast•~s no desempenho dos 
meu,.: arduos deve~es, aos qnaes consagrei todos 
os e~forços de que era capaz. inspirado sempre 
nas mai.,; puras intenções. (M·Hilos apoiados.) 

O SR. PnESIDE::o\TE:- O Sr. de utado Fra.n-
klin Doria resigna o cargo de presidente desta 
Camara. . 
o~ ::;:mhores que votam pelo requ'o!rimento, 

Não foi n.ppr~..)vado o roqu~rimento. 
O Sn. Ft:ANI\LIN DoRH.:- Ainda 

vil, ha de concordar em que se póde aprovPitar 
o dia de amanhã tratando-se do mesmo assum
pto, e para ~>ate fim Tequeiro a V. Ex. que a 
consulte si concl3de a in v· ·1·são da ordem cio dia 
para. depois das 2 hora~. ser dado e tratado o 

• P. • ã do elemento er il 
Consultada a Camara, é a.pprovado o reque

rimento do Sr. Maciel. 

a 
(pela ordem): -Sr. presidente, na. st•ssão de 
hontem, quando eu entrava neste recinto. ao 
sentar-me nesta c--deira, ouvi o Sr. ex-pre
sicl·~nte da Camara annunciar .a votação de um 
requerimento feito pelo nobre deput~1do Sr. 
Pa.lua Fleury, que hoje se acha na prt'siden
cia, propondo a pro1·ogação da. hora da' sessões 
dia rias a~é ás 6 horas da tarde. A p•-· nns tive 
tempo de dar PSte aparte:« Este requr>rimento 
: a-· ma :4 • ul .· 
e nc'to apoiados.) 

O ~n. SIGlS)IUNDo: -A Ca.mara já decidiu 

como annunciei, O SR. CARNEIRO DA CmmA :-VV. E:s:s. ou-
vel, e rogo a V. Ex. qt:e de novo çam. 
Camara a respeito do meu pedido. .Apezar da. minha reclamação de que aquelle 

requerimento era contra o regit:lcnto da. Ca.-
0 Sn. PREsrnExTE:- Novamente consulto á. . mara, o e::~::-presidente foi por diante e annun

Camara si aceita. a resigna~·ão que faz do cargo ciou a approvação desse requeriruento. 
de prHsidente o Sr. Fra.nklin Do ria. 

E' approvado 0 requerimento. Vou ler as disposições do regimento, que 
são expressas (lê) : 

O Sr. Zama(pm-rt negocio U1'!JCnte):- <.<Art. 53. As sessões principiarão ::is i 
A Camara acaba de conceder a. exoneração qtif:\ horas da manhã e durarão 4 horas, -reg-ula.<las 
o nosso illnstre collega, o Sr. deputado Fra.n- pelo relogi? do salão, _e serão succ:s;;ivus ~m 
~ 1n .:>r ta, pe 1 u o cargo e pres1 en es a "'• 
augu:-;ta corporação. santos e de festa. nacional. 

Julgo interpt·~tar os sentimentos dest:l. Ca- « A'.:. sextas-feiras e sabbado~ as so:;sõe~ 
rnara. p1·op•1ndo que se consigne na acta dos principiarão :is G horas da L, rdc. >) 
nossos trab:dhos :e h~je um. voto U.e louvor ao Esta ultima parte foi modific::~.d~ pcl:\ tli~po-
illustre d:~putado a quem me refiro, pelo modo sição seguinte (tê) : 
por que desem 1-lenhou os deveres do tão elevado "' As scssõ~s nas sextas-feiras c ~abba !os 
cargo. (Apoiados.) . se•·àoc~>lcbradas de dia: po1lerá bav1wsessão 

Folg-o de declar~u· por· mjm, e acredito que o nocturna quando a Camnra. a. requerimento dn 
posso f:1.~er como or;;ão dos meus dignos colle- algum de seus membros, assim doliher11r. 
gas (muitos r•poiarlos) que e:i:ta Camar.t nem « § Lo Quando discutir-se a falia do tbrono, 
siquer teve por um momen.te motivo da arre- o orcamenro de t·ec'iita e despeza do lt••1H~rio. 
pender-::e de haver corlfbdo ao illu::;tre collega fi~ação das ti•rças de mar e terra. e qu.a.lqoer 
:1 direcção dos seu::; tt·abalhos. ( Apoiados;mttito pr •po4a do poder exP.cutivo, · as sessões dui·a
/Jem.) rão 6 horas, salvo si fôrem nocturnas ou hou-

Qnaesqu"t' que s~>jam os motivos que tenh~m ver duas sessões no mesmo dia. . )> 
obriqado o nobl'e deputado o Sr. Franklin Doria Esta disposição esta. modificada pela se-
a etxa.r a prest•. encia a amara, é c · n-u1n e e : 

---•6-S1:--.;-l\-.&i:e-i"*'*-6Ja"~ ~~eg.llciiw.l.r.geJl.te). 
-Sr. pr'' sidon.-e. a Camara, qne votou &llgm· ·nto 
de hora de sossão para tratar do elemento se1·-
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Esta. Gecisão , conseguintemente, esta no ' quando elle diz que se deV<~r-á propor duas ~es
espirito daquotla disposi~.ão, que permitte que sões pal.',t o dia seguinte. Daqui s?. conclue que 
as propost-is do gove:·nc, em geral, como o. or- ~sta. prorogação é no dia da discussão da mate-
çamento, etc.. . ria de que se trata. · 

0 SR. !\L~c-DowELL:-Em geral, não restri- 0 ~a. BEZERRA DE :!\IE:\EZEs:-A!:oiado •. isf.o 

O S:1. CARNEIRO DA CUNH.\:-. . . restricta.s, 
sim, foss ·m disc·1tida.: dur~1.~t~ cinco horas; ou 

' ' 
e_leitoral c~m? uma prO}JO"ta do poder cxe~u- - o SR. c_\.RXEIRO DA cu~HA :-Já citei o facto 
tlV?•. pe;•mtUlU q ~te se prorogassem as s~ssoes e O nobre deputado volta a elle. Quando se tr.ltOU 
ato as o horas. (A.potados .) I da reforma (•leitora}, a deci:;;ão da. Camara foi 

!\!:'ls, senh01·es, prorogar a.te ás 6 horas, o interpretanflo essa materia como uma pr0posta 
que não r stá nem na l0ttr.\, nem no os;1irito do do poder executivo, como acabei de ler. (Co·t
r.:giruellto, não par.?. uma proposta do poder testoçao do S1·. llrle(onso de A1·au}c,) 
C:!-e_~tlti\·o. ma.s pn-ra um projecto apresentado Es.:a decisão da Ca.mara está d'3 accórdo com 
por um deputado, ó um ~c to e~cessi\'O e a. Ca- o espírito da disposição que cit ' Í. 
maranito tinha o direito de fazd-o por um Portanto, a decisão da Caruara foi jnterpre-
simples cspin o este ar tgo o r1:g1mento, 
dos-) conside~·ando a reforma eleito:·al como proposh 

0 ~R. Josr; MARr.~:-;xo:-Foi nm·l exorbi- do_po?e•~ e:!-ec~tivo, cuj-1 discussão p0diu. ir 
taaei l. (G i'!>tzaln-~ 

o SR. c_\P.SEH":.O DA ru:\HA:- o § 2° deste ar
tigo :~inda tem disposições e:!-cepcions.es ; diz ,. . 

« Nos casos ur-ge ates ou quando parecer con
v;;niente, pod, rá a. C:1mara, a requerimento de 
a.lguw d•.}put~•do , prorogar as horas das sessões 
diaria ~. determinar que haja sessão nos dias 
cxccptuados, ou duJs sessõe~ no dia seguinte, 
principiando a 1:1. ás 10 horas da manhã e a 2a. 
às G horas da ta.rde. » 
D<~sta disposi~ã.i se conclue que esta proro

g-ação do hora sõ é admittida quando o requ.0-...... . . . . 
O SR. :!\!oREIR_\. DE BARRos:-:-:-:\ão apoiado. 

O Sn .. CArt~r:mo DA CU:\FIA ·-E· as~im ue 
se nm enten 1 o ; mterpretar-se de outra ma
n nira imporla uma r evogação do artigo do re
gimnnto. 

O nobre deputado, que me dá o seu ;1tio 
r.tpoiafl o, encontrará explica~i'io c.ühr:g.1rica e 
nuth"ntic:t deste artigo em um outro do regi
nv~nto, (o :trt. 104), porqu~ as disposições de 
uma lei deyem-s'3 entenier harmonicamente. 
(. \poirrdos~) 

O Sn . SrGxsmr~oo:-7\Ia.s isto é mat0ria de-
cidida. • 

O SR. CARNEIRO DA t.:uNUA:-Eis aqui o art. 
10,1 do regimento, que d:i a ex.plicação daquel
bs di-;posiçõe~. como V. Ex.. vai ver (li.'): 

<( Ante;; do presidente começar a dar a ordem 
do dia. da sessão se.~uinte, oderá ual uer de-
puts.• o pe tr n prorogaçfio da sessão para se 
ultimar um negocio de que se estiver tr<~tando; e 
o pr~si·lf' nte con <ultará os deputados p :-es'3ntes, 
qualqu~r que s"ja o seu numero, pOt' meio de 
votação, ind0p:>ndente de di~cussão, si a r;;e!;são 
devP. ser proro~ada. 

Eis aqui a fómia de requerer-f>e a proroga.ção 
da<; horas das sessõe;;; diarias, que permitte o 
§ '2° do art. ;)3; e o nobre de~utado \'ai v·~r, na 
proprifl l~tra do citado artigo, que não se pó:le 

--sdmittira-prr.rrogaç~-âêqm;·-·scf-trãlã~enãõ 
como nma derogação do artigo do regim0nto, 

Assim, a maneira por que a Camar•1. 
votou importa dcrogação do · artigo do regi
mento (apoiados, não a Joiados e a·JaJ·tes 
e,consegumtemente, esta sõ põde ser feit:1 pelos 
tramites que o regimento estabelece. (A.p.?ia
diJs e direí·.~os opa1·tes .) 

O resultado da n-dopção desse requerim~nto 
será que, depois das 4 horas, a Camara ficar::i. 
deserta, e tal vet. aq uelles mesmos que a vo
taram não ~tssistam a sessio até às 6 horas. 
(.4.poiaclos e dirH~J·sos apm·tes .) 

Si se tra.ta Je uma materia urg.:nte, que se 
deve adiantar, não se queira viola!.' o regi-
1 : m r encon ra. n e e uma tspo
siç:"io adequad:l, qual a que c~to.belcco duas ses
sões· durante o dia. ··· · · -···· ·-

artigos do regirn ~ nto que o ex.-prc;;id·~nte da 
Ca.mara. viola\·a constantemente (néZo a,Joiados); 
m:=ts <..:reio qu~ V. Ex.., ~uccedendo-o ne::.:sa 
cadeira, n:!o dev ~~ acompo.nhal-o no~ enos 
e \"iolaçües regimentacs qu/3 aq11elle p1·es!dentc 
commettia COilStantomente. (.4poiados, mio 
apniarlo.~ e aprli'tes.) 

Vou ma.nd •r um requerimento :i mesa, para 
r1ue essa indicação v:i :i commis~ão de poli
cia para dar par~~ ce:· • . 

O Sn. PnESIDE:\TE :-O re'luerimento ji foi 
approvado. 

O SR. CAR~EIRo D,\. CUNHA : - Mas· V. E:t. 
ê juri&ta G s :1be que aquella decisã 1 que se ob-
tem ob e subrepttciamente não pro:luh eífeitos 
-uridicos. · Mttito UCJil a iados e Jart ~ 

Perdôem os nobres deputados; um requeri
mento dessa ordem não podia ser approvado 
sem discussii:·J ; apenas dei est~ ap::trtc - que 
era. cont1·a o 1·eqi ,Jwnto-. e o honrado depu
tado qo.e foi muito dignamente i> secretario, e 
que conhece o regimento, acompanhou-me 
nesta declaração. 

· O Sn . . AFFO~so CEr.so JoNIOct:- Apoiado. 

o Sn. c.,.,RN_l~_m.Q___]!~_p_gx~:~.A.. _ _;_-=_:P_o):ta.uta, __ _ 
utn& viola.ç.ão do regimento não deve prevalecer, 
a Ca.mara deve reconsiderar o acto, e ba um 
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meio de se sahir legalmente dello que é um 
novo rcq ut:rimento par3. que essa indicação do 
nobre deputado Padua Fleury seja. enviada á 
commissão de policia para dar- o seu parecer. 

O SR. PRESIDEXTE: -Não ha indicação ne-

O Sa. CARXEl~:o D.\. CtrxBA:- Perdôe-me 
V. Ex. Destn. maneira não ha artigo nenhum 

r gimen o ;iu-: possa prcva e:er. 
Agom ot1t1·o assumpto. A ordem do dia de 

ho.;e foi ·. marcaJa inconvenientemente; e lia 
contém a uiscu:;:são do projecto sobre o ele
mento servil e, si houver ternpo, outras mate
rias já designadas. Ora, as outras ma.terias 
são o orçamento do ministerio do imperio, a 
cuja discussão deve assistir o rcspf'ctivo mi
nistro. Como e que se diz pois- si houver 
tempo-, quando o nobre ministro t9m de es-

rece que antes do Sr. Ratisbona, e:xistem outros 
inscriptos. 

Os Sn.s. CA.RXELR.o DA. CuxHA. E J(_\sÉ M.\P,u .. ~
NO reclamam com insistencia a palavra pela 
01·dcm. · 

O Sa. R.ur:mo:u envia. :i mesa um req:le
rimento das professoras adjuntas das escolas 
publi•;as da Côi"te, repi"esentando contra o avi-
so l.e :. e un o e ·;ereto e de 
Dezembro d') meslllo anuo, solic.i.ta.~uJo a re
vogação c!os citados actos do governo, por fe
rir.Jm dir~itos adq.liridos tlas su[.>plica n tGs. O 
requerimento é remettido á commi,.são de jus
tiça civ=I e instrucção publica . 

O SR. PRE~IDENTE:- Tem a palavra o Sr. 
Bento Ramcs. 

O Sn.. C.mNEU:O DA CUNHA: - P·~r lo2-me; 
.. 1' . 

querim~nto de urgencia: a Cawara que o re-
0 S1t. lLDEFoxso DE AR.:\.U.JO : -O S.r. mi- jeite _ 

ni~tro do imperio ainda hontern esteve presente 

insistir em pelir urgcncia. 
O Su. CARNEmo DA CuxaA:- E os negocios 

da sua :epart!ção? S. Ex. ? senador, é ruinis- O SR. •. Jo.;;É MA!\UXNO:-!nsista. e conte com-

' o 
secretal"ia, não póde, portanto. estar ::qui de:;de 
o com,.ço ela sessão até ás 6 hor·as da tarde, 
quando pódo entrar esta !"egunda parte vaga
m~nte annunciada. Em outros tempos, quando 
a ordr~m. do dia era as~im designada, jà se sabia 
que a rolha ~stava eminente. 

O Sa. V.u.LADAHES : -Quem sabe s1 que
rem encerrar o art. ~tn sem discussão~ 

O Sn. lLo&Fox::;o DE ARAUJo:- Está en "'a-
nadt), 

O ~R. CXiixEinõ DA CuxHA:.:...:.: Portanto, Sr. 
)residente, mando ã mesa um re uerimen-
to para a indicação de hon tem seja. remr>t
tida á commissão da policia para dar o seu 
parecer e seg11irem-se os tramites do regi
mcnt•J. 

E' apresentado a mesa o seguinte J'equeri
men to, que é lido, apoiado e a discussão adiada 
por Ler pediflo a pal::tvra o Sr. Lourenço de 
Albuquerq •r e. 

Requerimento 

Rr~queir·o que a comroissão de policia in
terponha parecer sobre a indicaç'Lo . do Sr. 
Padua Fleury, quo proroga as horas de scs· 
sões diaria.s a té seis horas em qu:mto estiver 
na ordem do !lia o projecto do elemento servil, 
continuando a vigol'ar o al't. 53 do regimento, · - .. . . 

O Sa. CARXEIRo DA Cu:-\IB. : - Insisto, por 
ce1·to. 

O Sa. PRESIDEXTE:- Attenção ! Tem a pa
lavra o Sr. Bento H.amos. 

0 Sn. Jos:E ~LUtL\.NNO E OUTROS SRS . DBPU
TADOs:-Pela ordem ! 

O SR. ÚARXEIRO DA CuNHA:- V. Ex . não 
póde proceder. por <>sta fôrma. Sujeite á Camsra . 

O SR. PRESIDENTE : -Tem a palavra o ·sr. 
V alia dares. 

A • -L a , m-
quatlto o Sr. Carneiro da. Cunhn. e:0tiver na tri
buna. 

O Sn.. C.utNEIB.o DA CuNHA:- V. E:<. está. 
exorbitando do regimento. Sujeite á Camat·a o 
meu ri:!querimento, embora. elle soja rejeitado. 
Esta é <rue é a maneira regular e regimen ta.l. 
V. Ex. esta fóra do regimento, está violan::lo 
as suas disposições. (~i]Ja1·tes .) 

O Srt. Pm:sroEXTE : -Tem a. palavra o 
Sr. França Carvalho. 

O SR. C.mNEIRO DA CuNHA:- V. E:s:. deve 
sujeit:Jr :i Camar·a o meu requerimento. 

OSn. PnESIDE!\!TE:- O que é que V. E::t. 
pretende ? 

do art. 172 d~ mesmo regimento. consult~ a Camar?- sobre si me 
- . 8- C 1 ur•~enci~ de 10 mmutos para se esse 

Sala. das sessoes, .H de Julho de 18 ::J.- ar:- requerimento. 
neiro da C'ttnha. 

O SR. PR~t~IDENTE consulta a Camara, que 
O SR. CARNEIRO DA CuNHA:- Requeiro ur- rejeita a urgencia requerida. 

gencia par:~ se discutir o uH~u requerimento, 
pois que o a.s1?umpto por sua natureza, não O Sr. Be~:to Raln.os vê que 
pódo ser adiado. ' estão ?~gota.do~ os 3/-l de horat dentro do~ r1uaes 

--· 0;-SR~· · · P-nl~smE~T-E- ; ---Tem--a···palavra-o -Sr-;-· _r._o+riili-l;iM-~~~tar·ao ·e.~umptõ iinpot.búúe·~ -que· 
Rat1shona. diz respeito a negoeios de aua província, o para 

O Sn. VALLA.DAnxs reclama, porque lhe pa- esta fim, duranta muitos dias. procurou insere-
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ve~'-se sem que o seu nome fosse inclul.do n:~. 
lista. H )je. l[Ue teve essa. felicidade, aconteceu 
o incide:lte que se :~.~aba de presenciar, ficando 
o or<l.dor priv.tdo do direito que tinha de falhr 
durante os 3{-l d, hora. 

O SR. S. ~hc-DowELL E Jo•É MARIA:'\"'o lem
bram que o primeiro db de sessã•) é sabbado e, 
port·1nto, não é n9cessa•·io a urgencia·. 

E' conc3dida. a urgencia. 

O SF.. Josl:\ ~1.-\.RI.-\.~:\O : - Peço a palavra 
pela. ord;~m p:tra negocio urgente. 

O SR. PRESIDE:\T.E : - Ordem do dia. 

3/-1 de hora. 
Pddiu a palavra para negocio urg~nte. afim 

de lembrar ao Sr. presidente, P.. si a Camara o 
entender, desenvolverà. isw depois. que S. Es:.. 
hoje é o presiJeme cffectivo, depois da. ablica
ção do presiJente Do:-ia. 

O Sr.. PRESIDE~TE :-Mas V. E~. deve 
l'Gdir urgencia :i Camara 1-'a.ra falla.r. 

OS!~. JosÊ !\L\.IUA::\"SO \>"ai pedir. e, visto cue 
o reg1 :uento ... etermma. •-JUe o e puta o que tt
ver de pelir urgencia. de,•e d·~cla.rar o motivo 
para l[Ue a.p ·d ', dirá. que e _P<t.l"<l ::tpres:nta.r 

. , o . 
qnG hoje, dep )lS da. ~~bd1<·ação do presidente 
Doria. S. Ex:. qu~. ~omo t · vice-presidente. 
està. em effoctividade na. cad · · ra presidencial, 
n:io tJÓde continuar na commis--~o de orçmvmto 
e na comllliss::io especial ·tu · ~ foi nOtllC:Lda para 
dar parece•· sobre o projecto do goYdrno, rcla
ti\·o :lO elemento servil. 

Sab·3 g u~ est:>.s duas commissüe,;; v:"ío ser pri
. va.das das luz(ls e praticas de S. EI. 

O Sa. f'n.EsloENTE:- E' bondade do nobre 
d c:putado. 

O SR. Jos:E 1LuUAN::-;o diz q11e é justiç:J.. 
Com pezar é que · levauta esta reclamação, 

simplesmente para que S. E~ . , interpretando 
o reghn ·nto, declare si póde ou não continuar 

0 SR. :MoREIRA DE B.maos:-Não é func-· 
cio na r. 

O S;t. AFFoNso CELSO JuNron.:- Fie.:~. então 
como membro hono:-ario . 

O Sa. JosÉ MARIANNo diz que S. Ex. ha de 
reconhecer que não pó'lr.: fical' vago um. logar 

. nes~ii.. comm~são, ~nd~ por um voto se podem 
- - dcretdrr··-qu-estoes ·ruuHo xmportant~s .. -- ······ ~ --·- · · ·· ·· 

Ac:-ba. de dar o motivo que l<waria a apre
senta.r o requerimento tle urgencia, e desiste 
dolla appellando para S. Ex. 

OROE~i DO DIA 
UaGENCtA Ao Sa. Mo:sTA.NDON 

O Sr. ~J:on.tan.dou começa dizendo 
que a. Camara é te~ !tnunha. da maneira in :;olit<t 

Dando o valor que poderiam merecer as pa
lavras do nobre de;mtado, li UJÍt.ar--se·ã ao;; pon
tos do seu di~curso, em que S . E:{. pt·ocurou 
feril-o com o veneno subtil do ridiculo e da 
satyra. 

O orador d~cla.ra que, puro se•·tanejo, não 
tem o habito de man ~ar armas semelhantes, 
a. penas sat)et• i empunhar a clava da. verdl-l.de, 
para repelir, com todas as forças, as aggr~ssões 
ue lhe foram. feitas. 
A questão onuncta' a pe o 1onra.do deputar o, 

referiu;Sé á uma supposta conlra.dicção do seu 
test~munho, ~Ol"l."c)boran.do a a.ffi.rmaç~ão do Sr. 

' rado deputado. 
Acha- 'e, pois. em opposição, do lado do ora

dor e lo do n'1bre dec utado o Sr. P i ma 
allegação, e do lado de S . Ex., uma affirma
ção. 

O orador n:'lo ::;abe como se liquidal':i esta 
questão, entretanto s0n·ir-se-ã dos m~smo::; 
meios de que usou o nobre dcputa.do para. provar 
que a ~ua affi .. ·tla.ção de c1ue na celebre rt:!un:ã') 
não houve accórdo 1lgum, é n Y(~rdadeira. 

Todos sabem que na sess:io do a.nno pass::-,do, 
o .honra lo \IP.pnta to se manifestou por um voto 
hostil ao g;~b·nrn•! do ô de Junho. 

as '~ .J á o ora or poder1a e~ternal' cert·J. opi
nião. op : ní~o que é g-eral: o honr~1.do deputado 
vendo a sua cnn.lidatura· mal firma.da ·no 1.<>· dis-. . . 
tricto, pro··ut·ou de certa. fónoa sontiar-, etnbon
dar o ingeou•; eleitorado do 15o districto. Diri
gindo-s ! a est ' districto, não tinha convicção 
de poder conr.a.r com a aceitação completa de 
sua candi !atura. Por alli se 1 e\•antava um out1•o 
candidat~~, qu'~ conta,•!J. com o apoio do district0 
e que, const:wa, nunc:~. cle:;istiáa em fa\•ot· de 
S. Ex. 

Era, pois, o c:-tudi'dato prova.vel P')r dous dis
trictns. até qu~ S. Ex., rcsolveo.rlo ce~·t::~.s diffi
culdades, j dgo11 poler fir~l'n· então a ~u:~ can
did~ttura pelo 15° di,;tricto, desisti!ldO do 1°, 
onde a. s ua derrota seria carta. 

Além disso, outro candiJato ahi se lonmtava 
mais cheio le pt·e.-tigio e de importancia, o 
Sr. Barão de Coromandel. 

- .., .... 
putado com antece lencia como candidato às 
influencias do Arax:i. e outra'>, mas daado-se 
depois a q ue-<tão la :M:ogyana, e dirigindo-se o 
orador ao 15° d 1stricto, não disse uma palavra 
contra o nc1bre deputado. 

Apezar de tudo, o nobre deputa.do não poude 
dispensar o apoio do orador~ a· quem S. Ex: • 
mandou pelir votos para segurm· a. sua candi-

.. datara-.---·----·- .. ---- .... ...... ___ .. -· ... __ _ ...... _ ........ _ ....... ··----· _ . 
O orador le a carta em. que o nobr~ deputado 

pelo i5° disr.ri ~to de Minas peuiu-lhe o apoio 
para sua caudidatura. · 
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Diz o orador que tem outra carta do uma í O Sr. Carlos Affonso pronun
influencia do Araxá, em que se app0lla para ! cb. um. discurso que se acha no appendicc. 
clle com o fim de r()mover difficuldades que se I · 
antolhavam i candidatura. do nobre deputado. ! COXTI::\UAÇ!O DA 2·1 DISCUSSÃO DO Píl.O.TECTO K. i A 
Tambem escre\reu cartas a pr:!dL!o do chefe li- ! -1885 (AnT. 4'") SOBRE A EXTINCÇÃ.O GR.-\.DUAL 
ber:tl do PatrocillÍO. O Sr. coroMl Rab '~!lo. DO ELE:'.!ENTO SERVIL. 

O ntJbre eput:t o conseguiu e eger-sc em 
2' escl'Utiuio por alto favot· do ma.io•· Penna ; 1 O Sr. An.CJ.rade Figueira pede 
si e~";se chefe liberal não se houvesse. dirigido a ~? Sr. presiJ.ente, que o i~!?~me si o Sr. pre-

~ o ' 
S. Ex. em segundo esct·utinio, S. Ex. seria o S:a. Pn.ESIDE1'1T.E:- Sim senhor cheo-arà 
àerrotado, como ha de ser d'aqui em diante, em breve. ' ·.· ' 

0 

sempre que se n.orescntar por aquelle dis·~ . 
tt'icto. ... O Sn .. A::s-DR.ADE FrGuEm~ d1z que neste caso 

Passa. o oraàor a explicar a razão pela. qual ! cspel'D.l'D. pela presença de S • E~· 
o nob1·e deput~tdo em uma das sessões pnssadas, ! O Sn. PRESIDE::-ITE: -!\Ias esta presente o 
p1·ocurou justificar a contradicção de dous i nobre ministro ~a agricultura, por cuja pasta 
votos quo deu na Q,1mara. ! corre este nego~lO~ 

o Ol'ador diz crle o nobre deputado apresen- o Sn .. ~NDII.ADE F:GEErru. declara _9-UC, s~ o 

v?taria.ut no ~osso c:-tn 1 ato ott s~ tertam can- parte na tÜscussüo, e, portanto, hesita em co
(hd~to se~; ~ao se tmha certeza au~d:1. de qu~m I meçar o debate unicamente em presença de 
term n.1.a:_ona, o nobr~ deputldo dtsse: << nao, S. Ex. e na <tuscricia do Sr. presidente do con~ 
por or.t ns:o mr:.tto a m.~o na eombt1ea; quero I selho, q <H~ e quem tem tomado todo 0 encargo 

tr1etodc 1\Iwa.s. . . · ·· ·· ·· · . \bs, docll· ·:to-···Sr. prc~1dent~ •. encetara o de-
O m·ador pass:t .a eotcpr a cm:ubr do nob:·e I bn.tC', ficando qualquer referene~a que tcnh:J. de 

d )~uta.do com o d1scurso de S. Ex: 1 f~lz~·r üs palavras do n.obre presrclente do con-
:-:iustenb. qu~- narro~1 :fielmen_re o que se ! selilo, em sua atl'Cncm, por cont:t c responsa

p:~ssou na reumao do dtJ. O de Maw em casa do : lida·lo da mesa, e não sua. 
honl'ado conselheiro Aft'unso Celso. . . ! O art:.- '1', submcttido ao deba.te. não é mais 

Uma. ~eunião quo ~iio cl0u ~esultado, md:- :do que n. synthese da.s ditl'ercnte~ disposições 
c:wa que nada h:wemt d~ poss1vel em relu.~ao 1 do projecto, ó ~ sua digna coroação. PGlas 
ao congraçamento do partido ; mas. acrescenta 1 autorizações dadas ao g-ovel'llo afim dl3 for
o .or;:d01·. nós mineh·os. que mm·a~os na pro- I mular roguln.mentos para a-. dispo~i~~ões capi
Ylllcla, q ne g-um·damos c~ t;nemorla aq uelles ! t:\es do mesmo 11roj Gcto. sem dar outras bas3s 
factos que nos parecem ma1s tmportantes, con-1 al;~n1 das que delle constam; pela revogação 
:"Crv:tmo_s_ com mais iiJ.el:dade o quo se·. passou 

1
: quo cvntém àa J~i do 28 de Setembr.? de 1871; 

na. I'Cll.mao. • pelo. prooccupaçao de quG o le~t;;ladot· se 
E1·:t pr•~ciso ao nobre d~puta.:lo, drz .o_ orad~r, l mostra pos::;ui.do de, pot· um lado, evitar a crise 

que fica.:;;~a :firmado que n :1qu;~lb reomao a: c:bs- 1 da transição do tl'ahalho c.-:cravo, e por outro 
sirlcnf!in. mineira se co~promottessc a apot•:-r o lado suppt·it· as industrias do;; l:n·aços indi~pen
Sr. Dantas, c que em .nsta desse compr~m1sso saveis, de que se vcriío privadas; ? art. 4'J joga 
ellc prcsbu o seu apoto ; por. consequenc1:~ es- . com as disposições capitaes do proJecto. Assim 
tav:1 o oradot· coherente_ coms1go mes~_o. ! não ó possível separar n. discus~ão deste artigo 

Qun.ndo o orador g~\::1u dessa. reumao, pensa j da materia de todos os outros já votados em se
que com o Sl'. SebnstutO 1\lascarenhas, expres· "'unda discussão. 
sáram :; ~eguinte opinião: -Não ternos união i 0 o Sa. AnrsrmES SPINOLA: -Apoiado trata-
do pa-rtldO. I d rr 1 t - d t I 1 . . 1 

Sustenta o orador que julg<1. ter afastado de J se a ret:>u amen açao e o. a a 01
• 

si os baldões que o nobre deputado lhe lançou. i O Sn. AxDIUDE FrGUEIRA·:-Todas as the~es 
e não os levantaria si n5o fosse o devm· que lhe ! da lei de 28 de Setembro são postas om d1s· 
corre de zelar os brios de sua provinci.a. Apre~ j cussiio.'.visto que esta. lei ó declarada revogada 
sei:i"La:.sê-co"in-està- expansão··natur::d· à o seu ge-·1 e-Ul partr~. . ... . . .. . . . .. . .. . . . ... ·- . ---· . . .. 
njo; nã.o procurou estuda-r 1)ose tb.eatral para! O orn.dor. portanto. Yai discutir o _art. 4° 
affirmar dignidade, i.ndepeadcncia. brio e o mais l com l:lr. gucza. que elle não póde detxar de 
que o nobre deputa,lo costuma affirmar. comportar. (.:1poiados.) E como nesta discussüq 

V. III.- 32 
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teL'á, de alludir nós dous pontos, a respeito dos 
quaes o governo fez quc>;lão de gabinete, como 
fo:;sem a tabella dos preço~, com as dedueções 
annun.es do valor, e a emissão de apolices para 
libertar escravos, que se convertam em tra
balhadores livres, a conseouencia ser:i. tambem 
que no correr de seu discurso julgar-se-:í com 
liberdade p:1ra tfa.zer considerações de ordem 
política. 

-o 
pela. província das Alagoas, que tomou em 
consideração algumas ponderações que f~z por 
occasião da discussil:o do art. 2" do projccto, 
as duas advertencias que lhe dirigiu e que to
mal'á. como 01ltros tantos conselhos, vindo, 
como viera)n, d~ bocca :1miga. 

S. Ex. enxergou no tom com qn~ o orador 
tem discutido osLe projeclo o signal certo de 
que reputa perdida :1 su::t. causa; S. Ex. enten-. . - ·... .· 

da patr.ia. 

O SR. VALLADARE:5:-Apoiado. 
O SR. AKDTIADE FrGUEnu não tem liberdade 

para escolher o estylo, e sómente s. de lamentar 
as desgraças que vê imminentes. ~. 

O SR. V.ALLADARES:-A.poiado. 

O SR. AKDRADE FIGUEIRA. • • mas, si o nobre 
de utado uiz alludir ao tom ao est lo 
sua palavra .•• 

O SR. Lou.aE~Ço DE ALBUQUERQUE:- Não, 
~enhor. 

lustt·e deputado escolheu mal a. occasião para 
reproduzir esta. arg-uiç:Io que se lhe tem feito. 

A arguição niio é nov:1., e o orador conhe
ce-lhe o alcance. Si discute os assumptos, 
aferindo-os pelos princi pios poli ti c os de su;;~ 
escola diz-se-<< tulo c uanto dizcis é s ') · 
porque sois partidario (ntio apoiados), tend;;s 
um espiriLo ol.Jsr.cado peb.s iJ,'as do partido. » 
-De maneira que n:Io ~e at~ende a.o valot·. do 

::. , • - 1 sus e1çao 
tudo quanto {Jrofe1·e desde que se diz que isto 
é determin:1do pelo espit·ito partidario. 

Si, porém~ o seu espírito que a.ssim se tonta 
dc;.,;crever, conseg-ue quebr3:r estes laços, re
montar ao que ha de su~)er1or a todos os par
tido;;, dizem q uc é suspeito ; si ousa criticar 
os actos c as :vlmiuistrações do seu propl'io 
partido, então ó commum e f!·cquente esta ar
g-uição : •< ~ um espírito inconte:ltavel~ ú um 

O S A F d . · s E 'zar~ão do trabalho n:1cional, trad a pertu1·baçüo R• :\DIUDE 'IGUE:IRA. • • • Ira ::t • 'X. ~ 

que Jeremias lamentou as d"sg-raças de !::;t·ael; da 01\lGm publica, uma cri~e. cujo;;: efi'oitos lhe 
Jerusali•m cahiu, o povo hebr·,m dispcr~ou-sa, ~iio desconlwcido~, na situação cconomica e 
ma.s o modelo quo o propheta uoix(Ju, tom hoje :financeira do pai:t.. B .. tã•.) profunda. esta con
imitadores, dos r1t:a.cs o orador couhc~.:c dous: Yicgão qutl não duvidou :;eparar-;.,;e da. maioria 
ellc c o nobre deputado. (Riso.) dos seus a.mig-os da Camara para advog-ar a 

causa da resiatencia que tem opposto ao proO Sn. ~L\.c-Dow·nL:- São dous apostolos jec to. 
das la.grimas. O nobre deputado ainda accre . .,;centou, não 

O lSn. AnrsTIDEii SPI::>:OL.\. :- Eile at'! r1u ~ t:1h·cz com o fim de indispot· o orador com os 
apoin. o pt·ojecto, chorando. l sous coll~g-as de <lcputaçiro, p:irq ue não póuo 

O Slt. LowltE:\ÇO DE ALUUQUEll.<~UE:-Assim, sur>por em S. E!.~ que sn m•_strou amigo, some-
houve um :;;ó vencido. lhant~ intuito, mas certawente com o fim do 

pôr o orador em coatt·asto:~ com os seus amigos; 
O Sn. A::-:n:un:c: FrGuEnu doclarn. que si o accresc;;ntouS. Ex. que o ot·adot• d r!via rccor

scu estylo ou ruodo de fallar cra.tu consoantes dm·-se de que e. sta deputação, além do me .. rito 
COlll él. C:l.US:l C UG defendia COntras , ·· . . 

.. . • . o ~ ' 
é mais perfeito no discut·so do nobre deputado; Lido tambem o merito do esforço pat·tidario 
porque ao p:tsso quo S . Ex. o ar guia por em- ~outra 3; situação lib·:! ral desde que esta f' i 
pregar esse e;;tylo, chorava a in3tituição, cujo mau""urara 
desapparecimcnto applaudia. O ~rz.dur tem uma ligeira lembt·ança, que se 

Outra sdvertcncia fez S. Ex. ao orador c ú vai apagando com os annos, da parte que tem 
qne tudo quanto dis>c con_tt·.a o p:ojecto, tud~ tomado nestas lutas e~ei_toraes., cru :35 ~L.n~1o;; ;_e 
quanto possa. valet• nn. poltttca, terw. outro valor tem tambet .. Jt vaga. rem.mtscencw. da parhctpaçao 
si llOrventura. não sa mostrasse tão partid~rio. . que ~~r:_:_ t_td~~o~. a depu~çã~-~~minens~-

·- ·- -·------- ----- ------- - -- ·-· --·- - -- - - -·--:. · lucra contra a srtt1açao J:'ilierai na tnliun '\ na 
O SR. LounExço DE ALnUQUERQUE:-Nao fal- . p ' . _ • • . 

lei em relação ao nro · ecto. i 1m prensa c em toda parte. o~tanto, n~lO podta. 
. · • ~. esperar que o nobre deputado tnvocass~ contra 
· O SR. ANDRADE FIGUEIRA observa que o il- si estes serviços, nos quaes teve parte mini-
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ma. J\fas o nobre deputado pelas Alagoas, bem f serem conhecidos por esse titulo .. S. Ex. tem, 
longe de contestar as palavras do or-ador, não é verdade, correligionarios que se mostram me
fGz mais do que confirrnn.l-as quando o orador, nos escrupulosos do que elle na gestão d:t. fa
applaudindo a felicid<•de d<1. deputação riog.ran- zenda publicá e em geral na aaministração do 
dense, que po1• seus esforços conseguiu 'POUpar Estado. 
a sua r vincia á · - - s - o • 

cionaes, accrescentou que tão feliz não era a correligionarios. 
deputação fluminense, apezar dos seus serviço:;. 

Vindo o nobro deputado Helas Ahgoas I em.- O SR .ANDRADE FrGUEIR.\ diz que adversarios 
r s.es serviços ao par 1 o c ao pau;, po:-que . ' 

quem presta !'!erviços o"um partido legitimo -~mterro:_npcu, qu_e neste exame o conf~onto S. 
como 6 o partido cons~r\·a.d.or, presta serviços : E~ .. nao levara n. ~elh~:r~ porqu11 Sl o nobre 
ao paiz; 0 nobre df:!puta·lo yjnJo reconh.cccr i presxdentc do consebo nao tem a fraqueza de 
e;:tes serviços o.ccentuou os queixumes do or.t- comméltt:r- certos actos, teve ~ ~e en~ampar os 
do:r ·e confirmou as suas pnln.,·r8 s. gue prallc.a.ram os seus correhg1onanos. 

E• verdade que um.illustro colleg-a. de depu- O Sr... SIGTS:o>IU:-ono Go~ÇALVEs:-En não estou 
tação e oradot· que r>Or ~er nonllo e toman- entx·ando em :rju~te de contas. 
do pela I?rimeir~ vez: ass:nto nesta. C~ma_!J., não o Sn.. ANDRA.DE FrGU:EIRA. teria outra lin
o;:ta hai.Htuado as o~~r~çoe~ de tosqu1M;ao tanto "'Ua""cm si estivesse rcsente 0 nobre )resi-

c1açao os e e1 os tmcs os que me 1 as nu
prudentes possam acarretar à industrüt exclu
si\'a da vrovincia. isto é~ á sua lavoura. 

Deplora a aosencia do Sr. presiJente ào 
consdho, que da ultim:1 ve_z que fallou fez re
velações importantes. 

O Sn.. VAT,LADAREs:- li nrro qtlGr discuti!' ; 
quer encerramentos. 

O SR. A~DttADE FIGUEUU deplor.:1. a auscn-
.;;- . . - . 

... . ~., ~ "':.,.. 

nobre presidente do conselho tinha o direito elo 
exJ?t·imir ; m:<s o illu:-;tt·c pi·csident'} da co.-=o. 
foi in::x.or:wel e c OI'a<lor rcstrinn·indo-sc v·-
se fo:·çado a aproveitar a Yez llllica IJUe llw cabe 
a palavt·a. . 

O noLt·e presid~nt0 do conselho tom sido 
um homem feliz n:• ·nossa politic.:1.; não tem 
razão de queixn.. (.t1flOiados.) · 

Ainda hontam. S. Ex. molostoU-S:J wr não 
:;:e r pou patlo pm· interpella.ções : não tem rn.:r.:'io. 
S. Ex. é o estadista mais feliz 'l'te V·mos tido. 

O nobr~ prc::;hhut·~ 1lo conselho go:~.:L d~ 
duas roputa~.õos. que o oraJ w scni. o u!Lirnu :1. 

m~rcar. Go;n 1la. t·crut:u;ão Jc osta.dista nece .:;
::; ,r· i" c i n.Ji•pon~:avd pci:L sua honcsti,hd c. 

O Sr . .Tos1~ ~J .1 r.u~,;No :- Ef;occi~ do X :: r(lno 
do Bosque. • • 

O Sn. Pm~sroE:-;r::: :-ALt0n :;:7o . 

-

S. Ex., no ultimo gabinete, teve a fraqueza 
de onr.ampar a c tos do seu antecessot·. 

O Sn.. V.ALLA.DA.RES:- O ministro do imperio 
cncampon a. reforma das faculdades, quando 
aqui declarou ser illegal. 

O Sr,. VrA~~A VAz : - Não houve violação 
de l ei. -

O Sn.. A~DRADE FIGUEIRA achava-se ausente 
ituarido.di"scritin·se no p;1rlamonto a questão da 
venda. do café. fcit:t pelo ministro da fazenda 

promisso:;; 
biacs. 

O S:l. AFt··oxso CEr.so Ju::;:ron. : .:.._ Convido a 
V. Ex. o. discutir esses factos quando c1uizer. 

O Srt . .Axor:ADE FIGUEIRA não póde discutir 
::tgor:J. o ponto; está fa:lendo uma simples al
lusão. 

O Stl . Fn.A:'\Ctsco Soóm~:-Y. EI. j:i discutiu 
na sessão passada . 

O :-~ctunl S1·. mi nislro d1 fnzendo. ::;ignificou 
onl.:"io muito claramente que não tinhanppro
vado scmelh:mLe opCI"<lç:io, e, c uti'Ct:Lnto, en
C:l.mpmt tudo, e vein pedir ao corpo l~ g-islati.vo 
c1·edito p::rrn. cobri!" o prejuízo cu~~ o Tho,ouro 

a o · 1" :" I 

a. honesl~;l;ulc do nobre pr :~sBcn to do conselho, o Sn. AFFO~so Czr.so Ju:-oroi.t :-Dornonstrei 
m:1.s cheg a. a dttvi:lar r1uc esta rp:alid:tclc o pos">:t ~qui quo não houve pr~ju1zo. 
colloca.r msc;n. l?OeiçiTo tlo prima1.ia. rruo pode 
fazer de s. E x . um persJna.g1% necessa.rio. o O Sr:.. A:'\DR.\DE FIGUEIRA respond<l que 
Brazil. apezar da dccadmci:1. dos no~sns ccstu- consta. ào rdatorio do Sr.. S:1raiva ter havdo 
mes, da. decadenc ia elo ;; ca racto1·cs. não chegou prr)juizo dq 400 e tantos contos! q_ue fol man
a.indo. :i. posição do caycrna de fi:tltcn.dores. 8111 . dado cobrir l)Or um ct·edito. 
que a. honestidade seja. a q ualidade que distinga O Sn. . Ar.FoNso CEr.soJumoR:-Esti engana-

·--l.nn-de-todos--us-outro"S";""(:-tp-oittrfr.~'7)----·---+..rrf't-í'\-ll~e-d·91*lta.dQ,_Ha...d.Q.u..~a.u .. u~o;,...ncst~ casa.._ 
T'-.!mos entre os no•sos estadist3s ciJ:tdãos ll(l- convidei tcrminant<:Jmente a. V. Ex. :t <l is~ utit· 

nesLos. Liio hone,.tos col..llo S. E~. ((lJIOit.ul•ls) e commigo este assumpto e pat•ece-me ter de
entretanto não têm, como ell0, a folicidade' de monstra.do que não houve t>rejui~o ~lgum~ 
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O SR. A~DRADE FIGUErnA diz que só não J O nobre p1•osidente do conselho s~bia bem que 
houve si o nobre deputado o pagou do seu bol- o projccto subruettítlo ao debate não desa'''l'~•
so, o que não consta. daria ás alt~s regiões que tinham appciln.do 

O Stt. AFFoxso CELSO Juxron.:-Xão seis. para:.?- naç,ão ~e dcst:~ recebido uma respostn. 
que vem isso, não compl."ehcndo. Repito o que n~gahr~; s_. E~. S:ib!a bem quo este proj~c~o 
disse: estou >rom to a discutir aste assum to na? poiw. de1xar de agradar porque era IUais 

O SR. A~DlUDE FIGUEIRA nota que o nobre der pessoa.!, e S. Ex., o dom:1dor- da fé;·a, -vein 
presidente do conselho tambem não dei::s:a <le conc.::rt:u• a sua ob1·a. 
ser politicamente o estadista mais f.;Jiz deste S. Ex. t··m ainda. o con.W'o de filiar aos es-
Imperio. piri.tos a ling·ua.gem quo a. politica b.;m lhe:; 
. S. Ex. tem a reputação de ser altivo, fn comprehendcr. declar.mdo manter a. sn~ po
mdependente para. com o poder neutro c ir1·es- sição rGservada, de homem independente par:~. 
ponsavel ; e ntr-et!lnto S. Ex. declarou que foi com os partidos, pD.r.~ com .:1 Corôa e até para 
ministro pela pl'imeira vez, co:uo con~ervador, com n nação. 
ez.:t~;ndo,. para ~m" gabine~e coz:s:rvador, cuj.a O SR. Jos~ l\Lum •. Nxo: _ E' para dest:~.ca.r a 

mento, do aiJ:mdono em que r,c achava. _ 

O Sn.. J.os:E M.\.RT.\.NNO:-Agora esta fnen<lo 

• :::> "' 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA dir. que o Sr. pre- debates palavras nem conc0itos proprios; gosta 

sidente do conselho accrescentou que isto c·ra muito de cerzir retllhos, rounir o c1ue um diz, 
' - ." ,.... C C nfl'Ol . · ' 

verno. ~ diminue a sua responsabilidade. 
Essa politica de con~iliaç:1o, porém. foi em O nobr~ presidente do conselho, como que 

tempo attl'ibujda a pensamento imperial; S. E::c., querendo Incr0par o orador, pretendeu tomar a 
porem. prestando-se a ellt:' , prestando-se a er- sua. defesa, couto a do learle1· da opposição con
guer do abatimento seus advcrsarios, a dar·- seJ'\"n.dora. na Camara. O or!tdor, com.prehen
lh.es forç3s pqra. lutar contr;~ o s rJu proprio d?n;lo a malici~ de S . Ex., declarou-lhe que, 
partido, ganhou a reputaçiio de lwmem indo- s1 Lmhu otltra co usa. em CJII9 se occupasse, não 
pcncleute para com o eleitor Je ministros. se enc::uregasse dest:~. d·~f(!Sa. que lhe dispen-

Agor<'l-1 na. questão do elemento se•,· i]. é de sava. A malícia de S. Ex. não lhe p:tsson 
su , . ·. · ·!::,.. f> • dos )erccbida. S. Ex. uiz fuz r r r 
chamado para. realiz;lr um...pensamento. que foi orador perder~• o basLil:o de general das ba.n-
objecto de um pacto com o seu antecessor. cadús· -cõil=--erv.ldoi•as por sua. irretlex:ão, po:· · 

S. E.· . quebr·n.r ~ou;;.a. pol' cx~e.ss?~, por compt·ometter 
:tf}uelle illustre senador babi:tno, o qual Ci'!l. • .o,tso. . ~~. Ol lllJUS o e re enu-se a. c 
p:1chola (1·iso) c o orador c:-nproga a phrase por- a um artigo d:1. R::ui.sta Jos Do w; JI tmclos ... 
qui} :1. diss() na presença dacruQlb.:) illnstt·e s::ln·t- O Sn .. JosE: 1\h!UA~:o-;o:- E' leitura ln·edi
dor o elle n:io se ofl'cndeu. nr.é gostou e riu-se. leeta. 
Levado pc:la su .~ pacholicc! vciu dit.er sem r e- O S:r... A:o-;DI'..ADE F_IGU'F.HU ..• de que tem pro
falhos a Yerdade, dr~clarar que havia o pacto e funda liLtcrnturD, atê attriuuindo-o a um autor 
o~ Lermos em que fôra cd..:urado. in~le_z, r1uando clle é de um francoz, e sup· 

Os factos \'icr,'lm demonstrar qua com •~fl'cito pr1mmdo alg-uns trechos p~recc que parJ. ac
h:ni:L al;;uma cousa, po'rqne dou---c adiswluçi'io C!'lltuat· m:lis com relação no orn.Jor a. força da 
de! uma. C:uu:tra •1nc cst:Lva :~ fiad:tr a. su:t l r·gis- ph1·asc 9•1? clle repetiu! destacando-a. tl::t phr:tsl! 
b .tur:•. dou-so :t dissolur.:1o s·.·m h:wet· lei !lO •1•1e omlttlU. 
~··io.;, emfim condições· em que nunc:1 tinha . Mas o Sr. presidente do conselho não pro
SidiJ darb. nc,;:te p:1.iz, son,!o, ~lém do mrtis I ClS:W:.t. de d::t.r-se a tamanho trabalho, tlesdo 
desnecc,.:sat·ia. qno o oradoL' declarara que falla.n1. em seu nome, 

A r~:1.cç:io rl'!sponden a ~ste n.ppello, se. iX:di \:ídu<Ürr.c~ ate. S: E~. devi.a esq uec(}r na al
gundo )ftrece ao or!l.do!· ela leitura ue f,~z s-:oc1_:a o fructo ~de ~uas le! tura-.; c calar a 

d~s circul~re ~, condomn::uulo n. polí ti ca q11e 0 o;a•lot· con.lp' rchend"e ri:o ~ ~~obl."e r)rcsidon~: 
dera l.o.;a.r a dtssolu'.~ão. O omdot· ha do f;empr·c 
respeitar a opini:1o da. Camat'.\ como clla. se do conselb quer dar-Ine conselhos, para. que 
acha constituid:L. mas nem por isso pó k faltar tambcm o or:u!ot· se },~mbra:-;se d·~ recordat· a. 
à conYicção intima de qnc esLà r ossuido, isto é, S. Ex. que os prcsidcnto:.; de conselho t:~m
dr~ que si até agora . a. nação te m falt:do aos bem tem dev•~t·es u cumpt·i~ pa.t•a. com o pat·b
bomcn,.: políticos para !;Ustentar :.~ •·csistcncí:J., monto, par:L co~n o pal'tido que repr:_.c;entam, 
~got·a_fol."ant _o'! honv~ns pcliLicos que faltn.t·:~ru p:t~{\ ~o:u .a coro:1. e P tJ'a. coru :.• naçao. . 

·-.'Wl.~;.M ... -(-.1j+~<J.ri..J,-.;.:..,f-G&n!44<:,)...-e-m .. ~~-~-~.--ll.t.s.-.. ---~'?.:~~~ .. 9_t_sse,_::-._<?_g_~I,~~~~ __ Y~!. ~l?~_l'E_~~~-~~ 
tor1a h a de confirmar c seu jrrjzo, 0 orador <li;: . os frag-mentos do dv.:curso de S. Ex -: ·· 
que desta. vez: a. nação foi trabida em sua çotl-1 Lo Que a qam·n·a_ não tem nutonomia, que 
:fiança.. · nclla. os pn.rtldos sao governados pelos scna-
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dore.~, o:; quaes, embora não desfa~am mais 
ministerios, porque isso 6 privilegio que a. 

·camara conquistou, todavia não perderam o 
podet·io de crea1· gabinetes c governar o;; ne
gocies da Cam~ra. 

' assim p~nsar; o oradot·· não sabe nada. diato, 
porque não anda ao facto dH . .;tes mystcrios 
d;1. nossa olitica s~~natoríal. Foi S. E:s:. c ucm 
O lSSG. 

De maneira que S. Ex. si esta conv'3ncido 
disso não precisava lemb:·ar a ningnem os deve
res de um chefe da opposição, desde que podia 
entender-se com os chefes da Cama1·a, que têm 
assento no Senado; nãop::-ecisaYa, portanto, dar
se ao trabalho de lembra1· a quem quer que 
fosse desta Camara quae::; et·am os de\·ercs que 
lhe incumbiam. 

S. Ex. disse mais, em outr.1 scssiio: que é 
vere a e q ne os par 1 os no razr es a varn o.g-or.l 
senho;-es das eleições, graças á rofol'm:l elei
toral decretada, que o poder pessoal tinha ces-. ..... . .. 

ele d·:l>ejar por um hdo nâo desC'!r d') poder, 
quando nellc ~stivcssem, e por outro lado subir 
ara o oder uundo dcl!e esti,,e.::;sem fõm. 

01 S. Ex. quem o di;;se~ e então recordou 
à Camara qne ~ opposi~~ão é fatigante e qu'3 
assim é natural o desejo dos partidos procura
rem subir, sempre que a occasião se lhes o!l'c
reça • DahE vê natu1·alment') uma. iniluencia, 
mais ou nwnos legitima, da co~·ôa, segundo as 
theo1·iasde cada um. Foi S. Ex. quem tt·ouxe 
os tu. theori::l.. 

O orador, combinando estas duas circumstan
cias, respouleri;J. a S. Ex.: «Si tendes a chave 

o emgma, a. exp 1caçao os p enomenos pn.r a~ 
mentarcs, para que vos c::mçu.is em ~i.ndanccor
rendo ÍL Hevis la dos dou,s .M unclos d~ 1Sô'J, . . . - . 

' ~ "' .l: 
tendi~ tet· nrmhuma. L'0sponsahi1id~dc pot· esle 
facto, n. obrig-ação de um lead e r opposicionista '1 

.1\hs S. Ex. perdeu o b.tim. S. Ex. deu tres 
l'Onselhos ao ot·adot· : 1°, não advog-ar idóas, de 
c1ue não possa. tomar a. r.:ospousul>ilidadc no po
dr~r; 2°, ni'lo u~ar· d:) lingu:tg3m irreilectid<l., 3o, 
conter o ardOJ' dos amigos. 

O orado!', si ainda fo:;.se leadc,·, n.proveitari::t. 
este altimo conselho ~ l'ecomme!ltlaria. aos seus 
amigos •JLW n:'to Li\'esse::t tanto adot• eru 
apoin.r a S. E~. (Riso. npoiado.~. muito bem.) 

Quanto aos dous outl'o.;; conselhos. lembrarà a 
S. l..:x. que já por vezes lhe tem dedarado q uc 
não hesitaria um inst:lDta om t~r no governo ::1. 
cunduc.ta quo tem n:~ oppo:;iç:l:o. Na questão do 
element~_s:_r,,il, so?l'C a qual se procuram faze: 

sna linha d'} conclucta seria a mesma. Respei
ta:ria os direitos de- uma e outra parte, os direi
to;; do proprietario e os direitos do escraYo. 

Não -sabe como ao notn·e presidente do con
selho occorreu dar-lho semelhante; conselho. 

em f~zer respeitar uma lei que foi yota.J.a como 
solução definitiva do problema, que diJiicul
dáde tcriJ. um n·ovcrno consorv:J.dor em f~zer 
observar este procBsso.- (.1poiados.) .1: en lUlna. 

· Difficuldade acharia o orador em um governo 
conservador fazer a. reforma, as':'im corno tem 
achado o governo liberal, quu corn pouco m:tis 
de um armo tem contado n:1da menos de cinco 
ou sois projectos. Não ha nhi <'~\l>eça ou es· 
tadista que não tenha o se't proj !Cto, excepto 
as divergencias, por,luc h a eliçõ·~s que satis · 
fazem a todo;; os palaJarcs. 

Não vê, portanto, a. razão que o nobre pre-
s1c.en.e ao con~e o m a po.r!l. acon. e a -o a 
respeito de um pr.:>g-J·amma, que er·a. :na.lur:~.l, 
que nenhuma difficuldade pod0ria. trazer ao go~ 

O nobre presidente do conselho, porém, ac· 
crescenton : « é preciso não usar de palavras 
irreflr:!ctidas ». 

Obsen'a o orador que s1 osse um homem 
par;.1, cloor-s;} de phra;;es que pudessem ter o 
cunho de censura, ter-se-ia doido corn a ex
uressão do Sr. pre.~idente do conselho ; mas 
êolllO sabe que esta~ palavras nunca são pro
fe!'idas com a intenção de magoar, são apenss 
trópo>; de rhetorica, que escapam no di~~ 
curso, c quando muito têm o met·ito de far.er 
o adversario pet·der o sangnc fl'io e atirar · SC 
no ter·reno das retalia~·ões. t'}m o habito 

e nao ar rmpor anc;a a estas p 1rases. 
Entr.,;t:mto, como S. Ex. se julgou com o 

diroito-:·~e lci~b!ar-lh_c os d·jvercs d•J. u~ c:lrgo 
, .. . .. . , .. 

le1111Jrar-lhe os de\·ercs wais como.:inhos do 
c~rgo que S. Ex. occup·t. 

Assim! diz que si h!l alguern '1 uo S') tcnh:t 
mostrado irreílectido é o nob1·o presidente do 
conselho. (.Apoiado$.) S. Ex. vciu o primcil'o 
dia far.er uma distincçilo entre deputados úo 
província e deputados . . . não soi de onde. 

O Sa. RATISBO~A:-Isso j:.i explicou. 

O Sr.. A~orunE FrGt:maA obs'!i'\'a fJ11C, c:n 
todo o ca~o, S. Ex. e·t:lpregou ph1·asos qnc () 
obrigaram a explicações. 

A~:rescenta que S. Ex .. que j~\ havia. dito que 
não pediria. á Corôa a dissolução ,ra Camara, 
qualquer que fosse o seu võto, porque reconhe
cia q_ue a Ca:nara tinha sido e~eita. pela na._çüo, 

-.. ~ J .l 

der' que tem como depu ta do: não a f<tria mar- recebid:> tambo:u um mandato especial p:ll'a. 
chat· senão nos termo8 da la i jã yotada. contando pronunciar-se livremente nesta questão. não 
com a liberalid.".dc dos bra·r.iloit·os; limitar-se· podia., nem devia.! portanto, ser dissolvida. 
ia a proceder ao :lJJttrn.Jnento da lei rn·omulg-~da Estn.v~ disposto a rocober o seu ·ve,·edictwn., 
ha. 14 a.nnos, c a fazer urno. -estatística. que mas no di~~ seg-uin.te diz qua si i1 Camara. não 
domonstl'asse a todo;: o;; olhos que qu<tlquor vot::tsse este p1·ojecto, que ello jã reput<wa lei. 
outt·a Jtwdid:~. anificial ~r a -esclls:uh d ian to da a uação estat·ia. ~h i para resolver. 
libet·alidade braúluil'a. {.:1Jw>·tes.) Um presiJente üo ~onselho -não póde ter 

·---- __ p~1~:.:_ o_~ ~~~~ssos dn.qn'31les que pugnam. pf'ln. . est:1. liug-uagem P'~rante os representantes.da 
_ liberdad'! .dOs oscra~Õ~~Üs~il>ii\d:i-mt's!üai'e p·r--es:; "1IaÇã71~--&-cl-eput:tdo-s·n-.1<t-t"lOde-m.-·te-r--n-est~fSCHl.~

são legal qu~ teria. pa.1·a. aqudles que coramet~ to outra significação que nfio :s~j<1. a tle rep!'e
tessem excessos contra a. liberda~le delbs. A s.entantes da. nação; e do contrario; era de;~ r 
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àe S. Ex.. pedir a dissolução ela Camarn., como do Sr. Martinho Campos como leade1· da sua. 
um ajuntamento illicito. maioria. 

E' ve~:da.de que S. E::s:. , comprehendendo S. Ex. nos diss3: ninguem é obrigado a estar 
a imprudcncia e a irretiexito dest:. sua. pro- no poder contr:1 a. sun. vontade. Nova tbeoria 
posição , \·eiu no di:-t seguinte p0dir dos- pnra admirar. (Apoiados.) 
cul a della. o uc é a melhor rova do ue O orador act·cditilva 
S. Ex. nem sempre é muito rr::flectido. e. por- que tem idóa, cC!j:l. !'õOlução é urgente e 
tant.o. não podia dar conselhos netn fazer ad- m::•da. pela naçiro .•• 
\'Crten.cias ao orador. .:i.!é hoje o or~dor não o Sn. LounE::-;(~ . _ . 

S. Ex, tem apregoado as tlH!Oriasconstitnci.o- o Srt. Jos:C: nhntA:\xo:- Qttem tem mais 
naes a~ mais sinq-ulares. modo são os SHUS correli ..,.ionarios. 

Não estranho isto porque o Sr. presidcnt9 do ;:) 

: s .1 :a . c. ar~u.::que .1~!1°. e_:a .' 0 em ma- N une a causou cm])ar~ço ao· seu p~rtido. (.'1J?O!et
te.,:.as .constitucwn~e • ~ .Fl· <ÜS::>e ~:tnlbem quo dos.) Tem procurado ser-lhe ut1l nas postçocs 
11ao se ;rn~~rt~;om ,\artt~os. n~m com rotul~s ditiiceis, mas nito cr-car-lh.e difficaldades. porque 
de parttdo~. qu"' 0 q ua qu ... r e 'otos que apprv- I não tem prctonç:"ío pes:::oal do c ualidado nl,.,.u-
yem o pt"OJecto: Port:nto c claro qu.e . se torn:.>. I ma •. (.flp~;iados.) · 1 . l:) 

unpo~snrcl a dt~cnssao com um rnm1~tro que 0 orador 0 cue mais dese·ava é que lhe des-
emprega. e,-;ta l~ngn:~ge~~ e.:~~s ~oncmtos. p,or- sem licenç.-t p~ra repousar.') 
que .,.o orador nao poderta. dt ·-utrr com S. ~::s:. l\Iac:: u desculpa do nobre presidente do con-
sen•l.J com a<: norma:: do go,·ct·no r~Jpre~entallVo, ··elh·) n·-0 0 c~esc Jp 
d ll , . . _ d • 

1
. . ., . .t .t u a. e que e e e num::tro; nao po er1a ( t>:cn~1r_com r;- . 

t~rro~o. F.ic:1~:~ r2g·i~trad? . nos aunúcs e.,:te I a phrasc c1n absoluto. . _ . 
th COlCt~~ pr ob. 1do por S · _ Lx. . O Sr... A~DilAD~ Fw v ~mA dtz quo na o pode 

O pa1z !la. de.Jdg:.Lr a to.1os; c o ora.dot• tem fe ser entendida de outro moJo. 
<lc que, si contin_nar esta fõt·~o. d:_ gov~.rno _ ~ 0 nobre presidente do cous~lho apresentou 
nos reg-er por ma1s tempo,~- bx. ~ao tora. ~cnao duas razões : estava. preoccupado com a re
un~a p:tl~wra d :J condemnaçao d::~. Jl!ustraç:lO do forma da eleição ; tinha COlllO leader o Sr. 
patz. _ . . Martinho C:1mpos, de quem o oraàor é dis-9 OI':: dor• nao q uel' :1 pr~cu:u· c~ to;; <.'Ol~cc ; to~. ci u:do porrco a.p1·o\·ci ta do, entendendo que a 
:tt1

: pot'-tUc a ssnmptc:_s 111a1s pl'at:r.os estao c!<:t- solr~c,l:Io des L1 ques tão cstú dada n:.~. lei ue 28 
mando a. s u~~ n.ttenç:ÁO; mas tendo-os ouvtrlo, elo Setembro clr! íS7i. 
n:1o pQdb, dei:,al-o .: sem !ll'Otesto. 

O no!.lr~ jH'esidcnt•:· (lo cons0lho disse a:nr:l:.t 
::::r. ::;un rc!>postn.. que o S'U amor p.•lo nboli c. io
nismo. peb. C'm:.:ncipação dos csct-;wns. é muito 
antigf•. !' ,·iuc foi css~ nmor rJI:e 'lh ·~ i :1fluiu pD-1'.1, 
não inclic,1r o honrad.-, scn:1dor o Sr. 2\Ia.rti:l h o 

I~ ;; Lc motivo, porôm, dcsn.ppa;·eccu, c n:Ío 
pôdrJ dcsct1lp:1t· o s·~n 1WOc••<limcnto. Dc~d·e 
qno foi votada. n lei elei.tornl c nomeado sena
do;· o Sr. l\fa1·tin h o c~\m pos, de~a pparcccu o 
c mbar;'I ÇO. 

; l _.,( " - '•· ::, . .I. a • , , ,1 ;::, (' 

S. E!. não quiz continua r no pocl0r. PSt:-u· no poder. O orador acrerlita que S. Ex. 
Aqui S. Ex. foi injusto comsigo mc~mo. Si fez uma injustiçn. ao !'Cu pa triotismo. Si S. Ex. 

n. questão do elemento servil tinh!!. para o il- estivessn conv<>ncido de que n. reformn. era 
lustre rsta-Esta a gravidade , a importancia e a instantemcnte. 1:ecl::tmada pelo pab:, teria. pa
urg:cncia qne S. Ex:. lhe d :\ ho.iP, chvi:t. rcco- triotismo bastante para continuai." no poder. 
nhecer que estes intcr ·' sses podct•iarn fa:r.el-o e, ;.:i n:1o o fez, f J i por estar de accô::do com 
cog-itar da c1uest:io, mesrno qut1ndo s •m e '= pi1·ito o St·. Martinho Carnpos~ de accürdo com o 
cst:tY;J. ]li'Cuccupado co1u a r ({OilllfL <;l~Ü~lr:.tL... ~:(kJ.!ll: .... _clc._a.cc.Õl:dJ:l. .. .co.m....:~...-C:uu:u:.:l.-.i.l!:l.Dsaci."t,---- -

-~---Võta~a. -:~r:~rot·H: :~ .--e lt•Üor:.\1 . o 1•[ttt·iotisruo de l cuja opini:'Io S. Ex. não c111iz airr·ontar. F~
S. h~ . dev.1a. ~x1grr <)\H! ~onlinuass~ no poJer, \ cou l?Utcntc que cst:1 refornw. não é uú1a GXl
~~m ~e Lt·~ttru· de r <:sal•;et• a q uesWo. desde que 1 gcncia <l~t opin ifto •. c:sigenc.il instante, como 
nao tmba na Cumara o embaraço da presença S. Ex~ declüra hoJe. (Apm·t~s.) 
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o nobre deputa.do.por Alagôas, diz o orado!", tores. e, reconhecendo, pel::l. minha parte, <{UC 
d:i uma outra versiio às pala nas do S:·. prGsi- convém tranquillis::~.r os espirito.:;, sobres::tlta
dcnte do conselho. S. Ex. recorda outr·:~ de- dos pela-; exagerações da propaganda, consi
fesa produzida pelo Sr. presidente do conselho dot·o neccsso.do, p:.ra esse fim, assig.ndar. o 
-que não podia tratar do assumpto, porque a ponto em q uc -ficamos ; pelo quo, convenho na 
Ca.mara de então não tinha por urgente a re- úisc.ussão do projecto apresentacb, cujas idéas 

Si es~a. Camara, filha. primogen~ ta da eleição 
direcb, representava a. opinião da nação, S.Ex. 

d erifica.r 1 s a. • · ' a li · · 
bo.da.s, não manifesta.d:~s cru actos publicos, não 
são compartilhadas p?la narião. 

Portanto, o Sr. conselheiro D~mto.s veiu com 
o seu projecto commetter uma. imprudencia, 
na opinião do actual Sr. presidente do con
!;elho, que aliüs não poupou o qualifil~~tivo 
devido. 

Mas, si S. Ex. póde dar esta desculpa p~ra 
sua esquivança em formar ministerio, por duas 
ou tt·es vezes .. uc foi chamado, conviria c ue 
S. Ex. tivesse tornado publico esse motivo, 
para. que não. houvesse hoje duvida algnma 
sobre a sua smceridade. 

" hoje o presidente do conselho tem. Si com 
em~ito hoD:ve impruden.cia da par~e d? anle-

. ~ ' • >g • " 

Camara constituida como se achava, impru
dencia igual commetteu S. E:s:., vindo com um 
projecto maii' adiantado pera.nto a Ca.mara 
actual, que ce1ü1.mente não destôa em nada 
com os sentimentos da Cam:::.ra transa.cta. 

A este proposito o orador 11assa a responder 
ao ponto capital em que o Sr. presidente do 
conselho se firma para intimar a necessidade 
da sua reforma. Elle diz: O gabinete anterior 
arritou os es iritos amea .ou os interesses or 

... \:,; .&. ·- •• 

c modificachs no sentido de se tornarem mi).Ís 
ader1uado.s ás condições da lavoura e ao in-
tu· 1 • , nt. 1 1 1 

connmicntc,. a organização actua.l do trabalho, 
respeitando-se a propriedade.)) 

:Portanto, ~prociando a;; palavras do nobre 
presidente do consc·lho, o orador c:s:penderã ao 
mesmo tempo as razõe:-: da divcrgencia em que 
está com os seus correligionarios, repcllindo 
um pro,lecto que elles aceitam. 

Realmente o orador não pôde julgar este pro
jecto segundo a.;; leis da logica, porque j~t di~
seran;. uo ellc não ódc ser apreciado, or 
e;;tes pt·ocessos communs : :':ião ncce~~ari:ts 
leis cspeciaos, processos especiac,;;. Mas parece 
ao orador que, _si o gcyerno tran>;acto_ tives~e 

Si. hoje julga-se neces;:ario apresentar est') 
projecto com :1.s medida.;; n'elle -conticbs, o orno
dor é inclinado a tomar IJstc projecto, não como 
um be:n com que se vai felicitar a nação, mas 
como um pf.s alle;-. como um mal, pois e um 
mal qno os e;;piritos E:Stejam agitados e os in
toresses desasocegados ; e então le1·a-se Gste 
mal para se conseguir o resultado d:1. tt·anquil-
lidade. · 

modo tal quo nem-esses espiritos se aquietam, 
· t ·11· 1 · que molestia. nem esses 111 eresses se tranqm 1sam lOJC sem 

uma soluç5:o qualquer. O Sn. ANDnADE FrGUEHU di:r. que e um 
r • s e o mo o v r s ot·r 1,..,1 - , 0 

na.rios. políticos do orador. a julgar pelo illu'Stre uma febt·e que se suppõe agitar o corpo social. 
autor do voto em ::eparado, do qual so lê o se- Ora, o orador não reconheceu esta febre, e, 
guinte: portanto, !'ecusa o quinino com todo o seu 

« A lei de 21:1 de Setembro de i87i cstn.nêou amargor. O que viu agit:~.do foi o govemo do 
~ fonte d~\ escravidão no Brazil e estabele- Sr. Dantas, qu(~ , belm longe de tr~1zcr a questão 
ceu ao mesmo tempo um systema. de libertação das ruas para o parbmonto, não fez mais do 
gt·udual dos esc1•avos, de modo a acabar com que levar o governo pna o meio d:1 ru~ ; viu 
aq ueHa i nstitllição, respeitando o direito ds. agit:ldos todos os que reclamam por um movi
vropriedade e sem de.sorganizaçilo do tra- menta immediato, insta.ntaneo, desta questão; 
ba.lho. de maneira que o presidente do conselho. ern 

«A applicaçilo consciencios~ desse systema, .

1

. vez de vir com esta chapa-«quer tranquilliza.r 
convenientenvmte desenvolvido, segundo as a lavoura))-mclhor diria: quero tranquillizar 
condiçõe:;; economicas e financeiras da nação, os abolicionistas. Foram estes que se :>.gitaram, 
resolveria o problema da substituição do tra- sfio estes que precisam sm· tranquillizados, c 
ba.lho com todo o acet·to e prudencia; ,. S. Ex., satisfazendo as suas aspirações, não 

Com estas propósições funlamentaes do pa- trauquilliza c:;rtamento a lavoura. A hvoura 
recor o ora OI.' es :1 e 1nto1ro accor o. seu nes a qaes <.:.o so e snscep ive c um grao e 
:aobre correli~ionario apenas entendeu que trauquillidade: é aquolla. que ella tem o direito 
(lê) : de reclàmat· de todo o governo que se compe-

« O projecto submettido ao estudo da com- netra de seus devere'( ; é a tranquillida.de que 
missão, sem contrariar de frente as duas idéas resulta da execução das leis. Não pede outra. 
capitaes da lei de 28 de Setembro- a liber- Quanto !l. essa tranquillidade que põde resul
tação graduaL e a indemnização-propõe-se, tar de uma soluçãodefinitiva do cll'lmento servil, 

.- po:r .. meio...d~edidas.. .. d.e .. ..ordem...cliv..ersa., .... a..~--- ..Jllí.o .. é.. ccr.to..me.nte...es.te....pr.qj..ecto .. q ue..lh.~a.. ~ p_ar..:-__ _ 
tinguir acceleradamente a escr<widão. <:IUC ella està convencida do que este projecto, 

<t. Desde que o gove-rno julga. imprescindivel sendo um cortejo ao abolicionismo, não será. o 
acalm~r a agitação que o movimento aboli- ultimo acto; a ultima estaç:io desta.jorna.d:J., de 
cionista tem causado na classe dos agricul- que este proj~cto fará marchar ~ propaganda e 
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de que serú céom um futuro proximo ~=;egnida de -~ que praticam, começm1 a alienar essa symp[l.
outros ::tetos. Ella.niio mantóm a. este respeito thia: ó o qae acontece ao a.ctual gabinete. 
a. -meRo r illusão; est:i cotwencida. de que esta Cemeçou logo a pratic:n· un-: tantos a.ctos,_ 
tranqnillid:de do» tumulo:" só pod;:ri :~dvir de como por exemplo. a remo<;ão do Sr. Almeida 
dua..; soluções: ou de uma :::oluçiio immedia.t:.\, Couto par:-. a. B ahia. com o ma~iroo da ajuda dr~ 
pela qual ella ficasse alliviad;:. do cogitn.!:" deste cu:;to~ qu::t.r!.\lo ' :.tinda nii:o havia um a.nno jã Li-

r . c s u- :u· m· s u s quo n a. 1 o um ouro maxuno e :lJU a e cus o, 
trarà a. ex:tincç:Io da escravatura, ou ent:to da. e (1uando dizem que estava fazendo a felicida
certeza plena de governos honestos, capazes, de da provincia de S . Paulo. :'-

()'".. "'c:. ·, 

bc~sem con<:iliar os iutcr3sses da bem enten- j :~ct; formulac!~ :tlgu~s dias depois, c npre
didn. lípcrdarlc com os interesses da propri~dade, sentado com pouca fr·anq aeza, tem alie
aos quaes estão indis~oluvelm~ntc vinculados, nado ao ministerio actull.l as syr11pathias do 
porque o orador não cess:tl'!l. de repetit· q ne são orador. 
os propl'ieta.rios os cmancipadores por ox.col- E11treta.nto. foi fiel ao facto do armistício de 
lencia neste paiz. :~o dias '}•te se. pediu, não praticou acto algum de 

Só a elles o paiz poderà dcve1· a emancipação, hostilitiade dur:1.nte esse armistício. mas ,julga
ou recorra-se aos impo~tos, ou recorr:-"\-sc a s ;~ livr;1 ngor:~., porque o armísticio não foi 
tim systrma m:-~.is providencial de confiar-se renovaJ.o. e a:::si::u está perfeit:1.mcnte explic~l.da. 

i · -r " · a .j ~ s .... · ~ ~ · · · · 
seri!o os proprietarios que h tio de extingui:- o aceito. . 
elemento ser\Til. Eis :1. posição d=t b..,-oU!':t. Declara, por·ém, que é justo com o gabinete 
Ella. não se illude, não póle tomar este pro- pa:;sado. Esta bu.lél:~. de uo foi ello uem 

tendeu-se que su:t soluça.o fo1 demorada, n ao e ga.l)lnete sao uma po.chohce r!e ma.1s do nobre 
sufficicnt!) e quor-se empregar recursos mais cx.-prc:;idente do conseiho (i'iso) ·; S. Ex. achou 
decisivos . Que illusão, pcrguantn. o or:.1.dor, a prop:1c-anu::~. deseo.\'olYida i~o po.iz; muito 
podo ter a b.\·otu·:1. depois de uma pr·omcssa tão antes d: .. lln., _o Ce:1ri tinha lib~rtn.do os seus es-· 
formal feita em i871. sc!!'uida immedia.tamente cravos, o Alto Amazonas o tinhn. imita.do, o 
deste pr~jecto. c recusando-se até .mesmo :t re· Rio Grande começava :. n.g-it~r-se no m esmo 
conhece-r os eiieitos daq11clla rcfot·ma. ~ se!ltido. Todas as provincias p;ocediam da 

... -· __ Fno_rp. ~l.lLa.c.to de imprndencin. qtte tlm le- igual modo. A do Rio de Ja.neil·o que ó r c
gislador ordinar!o rirto-·Ía.i-ia-;··q_üeroiülú c1·e·ct·et~r trog-rada; obscurantista (riso).-- --ti-nha. libertado. 
h · d'd a· T. • • • -OJC me t a::;1rect~s, >'em conH.ec~cww.ca.n~+mtl--l-tí}-am~.--Edl:ruis-ecSe'~tGS-~H*H~oo0-,lg..a.~---
das medidas outr'ora decretadas; mas não Jn·a.ti- m~ro de provincias do Imperio • 
. cam um ·acto de boa fé.<!uerenio ; :rrci pitr~:.- umn. Duqui se seg-ue que n prop:lg-and::~. era. muito 
solução ch c uestfío, c ue 'á disseram :~.os in teres- anterior :i.c uelle o-abinctc. e ort::mto esse 
sa os quo bn u1. tido na lei pt·omutga a n:tquc la gabin·~lc niio merece ao ora.dor nem os etogio!S 
dat~1. sua solução d~:finitiva. Nem h a. a.hi pru- cx:1.gerados que seu<: amigos Ih r · fazem, nem 
dend;t dolegi~lador, nem ha. boa fó dfl um poàcr tambem os \'i tupcrios c1ue se lhe pret~ndcm 
11u1Jlico. . · ass:1c·u·. (.lpoiarlos.) 

Respondt!ndo a apartes. diz o orn.dor qne. si E' prcciliio dar á.qucllo roiuistorio o a~vido 
a lavoura :-:abe que os seus destinos sfro reg-idos logar; e a opinitío do orador é que, .~i : ~ hi!>
por podcr~s publieos, que nãCi ~e prendem a. to•·b chegar a ser cscripttJ, com imparcialidade 
promessas, como é que elb póde ter confin.nçn. sobr.~ estes acontecimentos, emittirú o juizo 
na. promess<1. que hqjc se' faz, de quo <:stG pro. de que foi pa.cholice acab:1da. tirar urua ques
jecto é a. solução dcfinith•:1 ~ A lavonr:t , -por- tão cl:l. rua, doa I e n~io pôde s(;r tirn.da; o 
t:mto. não póde estar tranquilla., tem h~je as q ne se fez [).penas foi agitar as massas com n. 
mesmas a.pprchensües qu-e tinha sob <1 minis~ cumplicirhde e autorid:Hlé do govern.o; ni!o 
t erio pas:;ado. hOU\' C mais na.da. 

O ora.dor-, pois, diz e di:áa á l:woura, para O r;:. mndatlo o go\'Grno. n.s c0usas entraram 
tr·anquilliz!tl-a.. ao que tem direito. que u solu- em :-:~us eixos como por encanto, C'te:; sustos 
ção jà e;;tá dada, e que o legislador na.d:l. de dos interesse.:;: :J.mca(·ados, es:a agitn.çilo dos 
mais sabio tem ;t Í;lzer do _ ue confia na n·e- e~ · i · · · · 
nerosas forças cmancipad::rac; da nação p~\ra a cessou. Portan to,::.. si o novo gabinete: em ve:.. 
execuçiio do. lei de 1871. Acha qu~ isto era. de lançar mão do amargo do q uinino, pro
bastn.nte. curasse tomar o pul~o ao doente. veria que a 

O orador deseja ser justo, e nesta. occasião febre tinha cessado, que apenas ora:neces;;ario 
não lhe é diffi.cil sel-o para. com o gabinete, l'estabelocer a confiança. que nunca devera. ter 

_qu_e_J~_nª-º-lhe póde_fazet· mal. sido abalada. na obra. do legislador e na acção 
Em poHtics. costumã. segü1r umã reg-rã:-iüvà--=' -armrtori-dad-es--ee~i-t-u-i.Ga..s-r-não-sG .. pu..cis.ay~-

rifwel : os gabinetes adversarios, 'que cahem, de outra. cousa.-: · _ 
não lhe deixam saudades; os gabinetes novos O nobre presidente do consQlbo porém, con
recebe sempre com fympathia, porque · sueco- tinua o prador, disse que a agita.ção sub~istia, 
dem ~ uin outro que estava guerreando e acaba que era necessario empregar ãlguma medi-ta, 
de ver ·d~sapparecer ; mas estes logo, pelos actos que sómen.te por este meio se :podia tranquillizar 
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a lavoura. . O orador já. disse que a 'lavoura. não produz tanto corno no3 outros tempos, é por 
se tra.nquillizou nem se podia. tranquillizar, e causa da escravidão, notando-se que 15d a. es
continúa a tet· no projecto a mesma. confiança. crnvidão produz o café que se consomme e se 
que o legislador aconselha que se tenha nas e:I.porta. Podem até dizer que a secca do Ceará. 
leis já votadas. foi produzida palas escravos· fugidos. (J1iso.) 

O voto da Camara. parece ApGzar · disso, acha muito s .· · 
para o nobre pres~·~::.;:,:::~~~~~m;_e,;s;;m~o~aiilq~u;}.e~e~g;;;r~up~o~.~p~o~l.;;;:q~u~e~u~m~a~n!:a.~ç~ã~o---;n-:ã~o~se~p~ó~d~e---
ca.racter que tinha nos primeiros· dias neste compor sómente de politicos e estadistas. Para. 
recinto. formar a harmonia da vida nacional, é preciso 

Qual é a classe desta. socieà zscor-
orador, que exige as medidas adiantadas ten- dantes. 
dentes a precipitar a so!ução do problema ? O A terceira classe é bastante numerosa, é a dos 
orador já fallou em cbsaes interessadas, em in- malucos e dos simplorios (hUa·ridade), desses 
teresses reaes do paiz, em compromissos toma- que têm ouvido dizer que é preciso fazer alguma 
dos no estrangeiro, nas gat·antias de juros pro- cousa, e_ vão repetindo sem critica, sómente por 

· mettidas, na divida publica interna. e extern;~., amor do estribilho. -.. · 
etc.; mas, uma vez que este debate se prolonga Tambem é digna de respeito esta classe, por 
e ·a questão é comple:s:a, vai analysa.r q naes são que os malucos não têm imputação friso), não 
estes espiritos sedentos de novidades, que as- podem discernir os interesses nacionaes. São 
sustam o nobre residente do c n el · · 

e que . Ex. entendo que nem já ·o projecto dos pela. toada. opposta. Não têm o menor 
do seu antecessor satisfazia, mas é preciso dar conhecimento da responsabilidnde do Estado em 
aos appetites abolicionistas alimento mais forte. relação á fortuna ublica e arti 1 

:l.Ja uma c asse tao c aze1· con erencias, devanear. 
de espiritos ad1 nt:ulos neste assumpto ; ou Ha o grupo dos s.i.mplorios, que faz parte da 
antes, dividirá. abolicionistas em duas gran- terceira classe, e é numeroso tanto neste como 
e la ~ · · · utros p~izes. O que se dá entre nos, d~~-se 

dos especuladores. Na ia classe, a dos espiritos em toda a parte. Elles não têm instl'ucção 
. especulativos, ha VRrios grupos O i 0 e mais sufficiente para apre_ciar os negocias publicas ; 
numeroso. é para o orador o mais respeitava!, vão pelo que ouvem, pelo que lhes diz o vizinho, 
é o grupo dos homens de côr. em quem falai a o vendelhão que lê o jornal, e isto succedc 

. vocação do sangue, o desejo natural de verem muito no Rio _de Janeiro . E os jot'naes, for~a ê 
terroin:n· a. escravidão da sua raça. dizer, não primam pelo criterio tratando desta 

rrueslii.o. o Sn.. VA.LTu\.DAitES : - Não ha nada mais '1. 
justo. (Apoiaclos .) Têm. apregoado os joruaes muita balela, 

0 Su. ANDRADE FIGUEIRA 

guem deve pensar que esta. questão do ele
mento serviL possa vir -a ser a gloria do al
guem no'!Brazil ; isto seri na historh~ uma 
go~ta de :igaa . As primeiras honras j:i cou
beram aos 'Wilberíorce, ao;; Canning- e a ou
tros que deram os primeiros passos; mns em 
um momento dado, no momento psychologico, 
ó licito,em um pn.rlnmcnto politico, estudar as 
aspit•ações das ditrorentes classes da sociedades, 
na sua. verdadeira face. 

O orador não quer injuriar ninguem, t::~.nto 
que dá des:le já. o direito de craarem uma clas
se pal'll. clle orador, ainda que seja das mais 
feias. Aceito.rá a collo:!a.ção. 

A propaganda já. C!mbotou neste llOnlo a. sen
sibilidade . do ot•a.dot• ; e!!tá. habituado. Si os 

. . . 

• 
primeiro a dar circulação :i noticia da. clas.;;e a 
que fica pertencendo. (Riso. ) 

muito carapetão sobre o elemen.to servil; ~lguns 
. . . . ' 

e formam essa ~orrente da opinião, 'diante da 
qual os simplorios cedem e vão repetindo :- E' 

reciso fuzer alo-uma c · 
Outra classe, não tão numerosa, mas não 

menos respeitavcl pela sinceridade de suas 
especulações intellectuaes é a dos mathc
maticos, lentes dos alumnos da Escola Polyte
cbnica (,·iso), é~ desses homens, quG se ha
bituam a con~iderar a sociedade como um 
plano e a humanidade como uma figura am
bulante de geometria ; p:~.ra eUes não ha go
vernar senão por meio de roctas, e, como as · 
questões dn. nature2a desta do elemento servil, 
as questões politicll.s e socines não poiem set· 
assim resolvidas, impacientam-se e dão por 
pâus e por pe:iras. ·Esta classe tem rapresen
t~ldO na historiao papel digno das suas theol"ias: 
na revolução fra.nceza foi a. que mais FJO dis· 
tinguiu pelo rigor logico em deduzir ns con-
se uencias d • · · 
gr11po é interessante e numeroso, mas o ora· 
dor tom press~1. de passar.a outro. 

O segundo grupo é o dos especuladores. 
Estes, está. claro, não são como os primeiros, 
con~êm varias famili~s, varies ramos, dos 

. O ~egu!ldo ~rupo. é o dos .~oetn.s. ,em que a qua.es o mais perigoso é o t1os philantbropos por 
tmagmaçao soplta o senso po!ttico. E o grupo profissão, que :o;ão aquelles sujeitos q~e arvo· 

__ ,;__do~.o..m.en~ dª-.ÇQ!"ação sen~1vel a~ales dl\ .D.t"Jl...ID..-ª •• bn.ncleira da emanci~.ão para i som-_ 
SOClCdade. 08 _qUMSH ~cred1ta.m q~e tO OS OS bra della. I'!Specu}ar, bater moeaa GIDpl'OVGltO 
malos desta pa~z - pt·ovcm da oscrav1dã:o. pro-prio. Na côrtc isto é llluito sabido; têm~se 

Si ha tlcficit$ em nossos ·orç:nnontos, a.ttri- dado até casos estrondosos, extraor.:linarios, 
buem-os ao trabalho escravo ; si o café não que só n~ato paiz so tolerariam • 

Estâ !aliando sem paixão e sem I'eceio de . re
taliações. 

. V. UI. - ·3il 
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A lei, por exemplo, permitte fazer contratos anniqui!e com um golpe esta instituição. Nin
de .7 annos para libertar escravos, cujo tra- guem o poderà fazer sem comprometter o mes
balho annual vale nesta côrte 200, 300 e 400$, mo futuro, que não ê possivel sem a tr::tnsac
e entretanto o philanthropo, o abolicionista es;.. ção entre o presente e época melhor. Nio é 
peculador ~iberta-os com_ 200 ou 300$, por possivel resolve!' esta questão por modo qu.e 
meio de arb1tramentos g~1t9sos que obtem as prejudique o presente. sem prejudicar ao ~e~-

ficou o processo : não ha mais do que con.ven:.;. 
cer ao pai João ou â pretinha Antouia de que 
vil servir por 7 annos, e depositar o preço da 
tabella. 
'Por este lado a tabella não ·adianta nada. 
Mas o orador volt\. aos grupos, porque o 

tempo va.i correndo. 

O Sn. • ..A.NTo~ro BEZERRA :-A tabella sem
pre adianta alguma cous!l.. 

O Sa. A:~mn.-\.DEFIGUEIRA diz-que simplificou 
apenas o processo da e:tpoliaçiio . . 

Respondendo a um aparte do Sr. Duarte de Aze-
.. ve o, 1z que os escravos e ma1s va or sao os 

que a tabella considera de menor preço quando 
~ão os que ganhfl.m mais, os quo dispõem de 
mais fo:rça e de mfl.is aptidão para. o trabalho 
d:l. lavoura. Encontram-se escravos de 55 an
nos perfeitamente robu~tos e proprios p<~ra. o 
serviço da lavout·a, encontram-se . mesmo de 
60 ; e, si esta reforma tem de durar 10 a.nnoB, 
o orador nã:o vê razão pt\.1'~\ as distincções, para 
que oa escravos de 55 anuo3 nào valham 
ta.n.to como os de •10 e 45. O escravo no Br~zil 
está no seu meio ; nós os descendente.:; da raça. 
conquistada é que estamos condemnados ao 
deperecimento, não estamos no clima proprio. 
O africano estã de~ai:to dos mesmos gráos de . 
latitude da Africa, no mesmo solo\ no mesmo 
clima, com a mesma. roduc ão e -vive a ui 
me or do que nós. esta ver n.de se conven
ceram os preprios Estado:": que aboliram a. es
cravidão em suas colon~as. 

Voltando ao assumpto, naquolla. classe, qua 
ó numerosa e ameaça alastr~r, colloca a. dos 
politicos ou politicões, que não têm a con
sciencia da sua responsJbilidade, que não têm 
a intuição do futuro do p:üz. porque nenhuma 
~ão póde tet-iu.t.ueo....a~t-3-r-t-.i-do-p~:tdo~ 

})resente. O futuro de uma nação es_tá. em um 
elo, em. uma cadeia indissoluvol. Não se póde 
pretender que, a. bem do ' futuro do Brazil, se 

Tem ouvido a mais de um, não na roda em 
que gyra, mus entre individuas do povo, que_ás 
vezes ouve conversar, por e:s:.emplo, nos boncls, 
e ás vezes não sabem até quem ó o orador : 
4. Quem tem razão nesta questão é o Andt•ade 
Figueira..)) (Hila1·iclade.) Logo que ouve este . 
nome chegar-lhe aos ouvidos. presta attençã.o, 
e elles continuam : « A cous~ vai~se fazendo, 
como elle diz.» E_ a um, que se mostl."ava indi-
(7' • • • 

dizet· : ·« Que desaforo ! Pois elle pede ·uma. 
estatistica para se a-purar, e nem isto lhe que~ 
rem dar ~ Riso.) Mas a coustt se vai fa~endo, 
na.o n. preJU!ZO; a na e e concorda.· em quo 
se faça até ao :fim do seculo, seg·undo as leis 
natnraes ; e, si não se cheg:w a est~ resultado, 
compromette o voto a uma medida. dil'ecta, por
que então poucos escravos existirão, só uma 
meia. duzia, e as finanças estarão em melhores 
condições.-,. -

Mas nccroscentam : « Porém ntio ha rame
dio, porque o partido liberal cahe, si não f~1. 
isto. » (Hilm·idcule.) · 

O ot•ador não sabG quem póde fazer est:t. 
ameaça. e realizai-a; .acredita. que são impru
Jencias do Sr. presidente do conselho, que, 
apezar d:~.s suas reservas, tem deixado escapar 
alguma cousa quo não póde deixar de com
promettel.o. 

Outras vezes dizem em r s atos ú 
um conservador quo falla) : << Fulano tem razão 
mas ó um homem refractario, não se importa 
de s~r chamado ob.~curantista. Isto attrahc 
sobre o partido uma côrmuito desagradavel : 
parece que o partido conservn.dot• é um partido 
obscurantista, retrogrado. E' preciso fazermos 
tambem de refor·madores : este labéo de es-
cravocrata é muito duro ... » -------------
-é)'l'Jrm:lõt'pónãei•ii.-· quê'me'Eiãiõ-na Ca.mara já. 

se lhe disse que ess·1 palavra era muito dura, 
que era preciso a.doça.l-lL; mas clle não sabe 
ennrniz~r horrores. Entende que são escra· 
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voc1·at~s_todos aq~elles que querem manter a { :Mas. co~tinúa o orador, diz-se q~e é preciso 
escrav1dao, que sao escravocratas todos ~que!- que o pa.rttdo conservador se habthte a subir, 
les que approvam esta reforma, porque afinal o não se póde habilitar a subir sem vesti1• nmas 
~~ contas não querem 3:. ~ho_lição immediata. roupas~·novas, dei::tando estas velharias que o 
co reconhece como abohc10mstas aquelles que deshonra:m e tornam odioso. Os que assim se 
querem a ::_boliçã~ im.mediata; os mais, quei- enunci~m constituem outro grupo~ 

. ' ' 
abolicionist<1s os liberaes que quet·iam o Sr. 
D~ntr.s. 

O SR._ANDRADE FrGUErnA acredita que, si a 
Camara-não tivesse cortado as aza.s ao Sr. Dan

. tas, isto teria voado pelos ares. (Hila1·idade.) 
Estava de boa fé. Dizia muitas vezes, e era. 
como começava a sua cabala eleitoral:-« Tem 
alguma consa que perder,amigoh Tenho.(Riso.) 
Pois então está. aqui a chapa. (hilm·idacle); si 
- , ... d · · · t i a 

longu.da.) : 
1\fas ouvia dizer : - « O partido _conservador 

... . . . -
escravatura ; porque a lr;>i dé 1831 é delle, a de 

. 1850 é delle, a de 187i, a sua maior gloria e 
hmbem de não menor roveito, é delle.> 

O Sn. Jos:E: MARIAli:NO: -E a de 1885. · 
O Sn. ANDRADE FIGUEIRA assegura que esta 

nã? será. sua, será antes de S. Ex., que· tem 
votado por -uma ou outra. de euas ' =emendas; 
entretanto que o orador não achou ainda uma só 
a favor da qual votasse, salvo a matricuh e esta 
mesma emendada. . 

Accrescentam aquelles a quém se refere que, 
n~stas.questões de propriedade, andam e~vol-

O SR. AxoRAOE FIGUE!R.<\. conhece nmito 
bem o voto de S. Ex. 

Declat·a, porém, que não occorre só este mo
tivo improcedente, roas outro, porque tambem 
os taes espcctilauorcs observam que, si o par
tido não quizer fazer alguma causa, não subirà 
(1·i:.:o); ha 8 n.nnos que est:i fóra do poder, .como 
o diz o nobre pt·esidente do conselho, e esto 
ponto coincide com a con.ver~a quo ouviu, e 
então é neccssario dar um passo, fazer qualquer 
cousa, orque o nobre presidente do conselho 
amda não dtsse que o parti o conserv~u or a 
de subir, e., a fallar a verd~de, não póde dizel-o. 
Elle sopra. aos OUYidos umas cousas assim bai-
xinho e par<• bom· entendedor. . . . 

·· Maso orador, que não entende destas cousas, 
nunca. entendeu S. Ex. O orador tem o espi
rito muito rude e não tem disposição nenhuma 

----R~!~~2._eitnr esJ:os balelas, porque entende que 
a si tuaçliõlil5'ê"raTilesEes . otto ·-â1i"nõs- ·nã<f-t~m 
opulentado a. herança do porler a ponto de tot·
na.I-u. appetecida por quem quer que seja, e 
muito monos pelo orador. 

O I -

palb.ado por todos o:; partidos e por todas as na
ções ; são aquelles . que. não tendo nada que 

f • . 

Esta classe é muito numerosa em todo o mundo, 
e em. todas as idades. O orador deixa á imagi
nação fertil dos nobres d~putados o dar a esta 
classe um qualifi~ativo. Por sua parte dar-lhe
-á o de-espertalhões. São sujeitos.- que, nada 
tendo que perder, acham que ó prec1so gritar 
contra. a propriedn.de alheia, mesmo por estabe
-lec~r o nivel da ig-ualdade, a miseria commum. 
Acb.am que nestas mudanças quem nada tem 
ue erder, tem aln-uma cousa ara. o-a.nhar. 

Só perde aquelle que tem que perder ; e quem 
não tem que perder só ganha nas aguas turvas. 
- O SR. DüARTE DE AzE\"EDO : - Libertadores 
0 3 escravos a e1os. 

O SR. Jos:E: MARIA~:xo : - Ha. tambem a 
classe dos especuJadores que querem subir. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que já tratou 
desta classe ; mas si deixou alguma em claro, o 
honrado deputado opreencherá porque o orador 
não tem a pt·etençso de esgotar a mataria. Este 
é o seu 3:> discurso, e desde j:i declara á Cama.rn. 
que se prepare. par.• esta ameaça : - ainda. não 
disse a vigesima parte do que tinha par•• dizer 
sobre a mn.teria.. 

Tem feito assim ligeiro estudo sobre aquel
las !asses ue oderão uerer n. emanei a ão 
por . m.eio~ ~~is. precipitados. Em contraposi
ção, porém' a estas estão-··a.s classes intere
sadas que não se compoem inteil·~men~e de 
avra. res. ,. 1 s 

Imperio, de toclos oã brazileiros de lJoa. fé e 
patriotas, que tlstão convencidos de que não 
l)Odemos renunciar o unico elemento de trà:.. 
ba.lho de que o paiz_ dispõe, sem tratar ao 
mesmo tempo de substituil-o; sem tratn.r ao 
mesmo tempo de conhecer os- recursos com que 
poderemos conta.r para uma refor:ma destas ; 
sem tratar dt3 resolver a questão financeira, 
que tem sido o motivo principal porque va
rias nações têm desapparecido da. superficie 
do globo. Sem rrcursos financeiros, nonhum 
ontro melhoramento se poderá conseguil"; ne
nhumn. .. reforma proficua se poderá f2zcr~ nem 
me.smo · a. do elemento set·vil, para a qual uni
camente as industrias nos podem favorecer, não 
só nos recursos, como no gráu de cred~~o in-

1s-ponsave . 
Está n :1 mass:~. da n ação ; nas ultimas elei· 

ções manifestou-se de modo inequivoco que 
seria. para deplorar que fosse trahida. nn su:1. 
confiança (apofado.~), que fosse votado um pro
jecto mais adiantodo que aquelle que ella re
pelliu (Apoiado.-:, mttito bem.) 

A nação não póde ficar satisfeita COTJ1 as ga
:ntia-s-qtre-~fierooe--o-a·r·h--4!Lde--~r-0je.cto .... -
O or~dor ve que o governo est:l. convencido 

das d fficuldades da. transição do trabalho es
cra.vo~ara o tra.ba.lho livre_(apoiados), visto que 
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cerca-se de preca.uções contra ós inconvenien
tes dessa transição; está convencido da insuffi
ciencia de braços para a lavoura, pol'que pre
tende appellar para o trabalho dos libertos. . 
. Eis o assumpto do art. 4°; e assim o governo 
n~o faz mais ~o que pór _em relevo. os inconve-

l:) • 

A primeira observação que resulta do exame 
do artigo· que se discute, recahe na som ma de 
arbítrio e autoriza .ões ue o "'overno ·ai ter 
(Apoiados.) -

Quando havia neste paiz um partido liberal, 
estas delegações legislativas, em materia t.ão 
grave, como a de dinheiro, e pena de prisão e 
atõ pen~ de prisão com trabalho, eram muito 
discutidas e criticadas ; hoje, q.ue não existe 
mais partido liberal (ncro apoiados), vê o ora~ 
dor que no artigo guc se discute dá-se so go
ve•no, sem base, a faculdade de decretar penas 
de risão com trabalhos a oiaclos e multa até 

:00 $000. 
O SR. V.~LLA.DARES : - O governo não quel.' 

. estudar e vai deixando tudo ara o ren-ula-
mento, o no regulamento um governo abolicio
nista pó de fazer o resto. 

O SR. A~DRADE FIGUEIRA diz ue o -"'overno 
procurou ser sobrio nas disposições do projecto 
para facilitar a sua passagem nesta Camara. 
Si o governo assim pensou, a commissão es
pecial, de que o nobre pre:;ilente da casa faz 
parte, melhor apurou a obra, porqu4>. conden
sou em. um só artigo, com o intuito de facili
tar a discussão, matcria que daria. para muitos 
artigos e paragraphos. 

• O SR. VALLA'DARÉs:-F~cilitar nãÓ, preci-

' O SR. A~DRADE FIGuErn.Adiz quo f:1.cilitar na. 
p~ras~ do liberalis~o móderno. O art. 3() foi 

tancia fi.scal,economica e financeira prestav:;~.-se 
e. debate hrgo o minucioso que a ostreitesa do 
tempo não permittiu. 

Dá-so ao governo o arbitrio e dcleg~1ções sem 
bas9. (Apartes .) 

Em segundo logar, o que r esulta deste ar
tigo, c nisto vai a critica do pro.iccto, é a incer
teza do pbno do governo com relação ao pen
samento em;tncipador que adroga.. (Apoiados.) 

Assim, o orador encontra na::~ delegôlções da
das ao governo a faculdade de f11zor regulamen
to supprir a. insufficiencia da. lei, da mancir:~. 
mai., vaga, indecisa e incerta. 

Ahi vê-se que o gover11o fica armado de es ta
belecer compctencill. do juiz de paz para julgar 
inft·acção da lei ~n:pontos criminaes ato al-
o ' • 

Ao mesmo tempo, o governo fica. a.utorizado 
para estabelecer comp0tencia. de outra auto
ridade, a do juiz de direito, com r ecurso para 
os presidentes do Relação. O 11 h a de prevale
cer a jurisdicção do juiz de paz ou a jurisdicçã0 
do juiz de direi to com recur~ para a Relação. 

O Sn. RtTISBO~.-t:-Isso é por causa do valor 
--das.-mtrl-ta-s-;- : . -----·· 

O Sr... A NDllADE FIGumn,\. responde lpla nada 
tem c1ua ver o valor das multas, desdf:! , r1ue se 

: tt•at~ de pr isão com trabalho paru. 3U dia::), com 

o que é pena superior ás -multas de qualquer 
valor. 
·· - O governo quer ficar armado de todas quan
tas autorizações elle possa tet· á sua disposição, 
afim de applicat• a competencia que lhe pare
cer no e.aso. 

tregar ao juiz de paz os libertos, que vão con
tinuar em escravidão disfarçada, servindo por 
cinco .- · faz n las. 
A jurisdicção do juiz de paz era mais adequada, 
não só pore.~. ue elle é compadre dos donos de 
fazenda ou elle p-roprio fazendeiro, e, por
tanto, mais apto para servir de juiz destes li
bertos, mas ainda porq 11e é autoridade que se 
.encontra mais facilmente. 

Mas o governo n~o teve a. franqueza de o de
clarar, e por isto, no mesmo art., d:i simul
taneamente competoncia. ás duas autoridades 
at·a im or multas c enas em vil'tude do re-

gulamento. 
Esta. vacillação esta indicando que nüo ba 

idóas assentadas . 
l ' 

orador não póde ê;;quecer-se na discussão deste 
projecto, di?: que o governo não transigira, . . ,. . . 
o hontem S. Ex. accrescentou: «este projecto 
n[o exprime as minhas idéas individuMs, expri
me as opiniões medias da maiori<' da C<~.m~ra, 
do partido liberal, e do partido conservador, 
que quer a reforma nestes termos.)) 

Da primeira_ vez que o nobre ·presidente do 
conselho se apresentou naCamara~foi interpella.~ 
do pelo orador a respeito de dous pontos : 1" a 
colonização, com~ succedaneo do trabalho 

ema.ncipação ; 2o a reducção ::tnnual de 6 ''/o do 
valor do escravo, o qu.;, o or·ador considerou_ 
umll confiscação rn ui to grosseira, dizendo fi u~ 
convm a c ourar ma1s a. pl u a. 

S. Ex.. reapondeu, qu:~.nto ao primeiro ponto, 
que em uma phanta.:-::i:1. do orador quP-ret· colo
n isar o paiz .e . ac:eJit:1.r que a colonisa,;rio e r~ 
meio de substlLuu· o trabalho escravo. Isto esta 
no discur·so de S. Ex., c1ue t c \'O até um vehe
mente :\poio do nob1·e deputado por Pernambuco, 
o Sr. Ulysses Vianna. 

Quanto ao segundo ponto, S. E:s:. entendeu 
que não podia fazer a n;eno: co.nc?ss~o. em re
lação aos 6 °/o, porque 1ssó la dwunu1r a. ener
gia cmancipa.dora do projecto c que a este 
respeito só poderia auga::entar a. pot·can
mgcrn. 

Não ob;;tante isto, S. Ex. . que não íe:r. conces
sõr~s na. tribuna. ás dttas idéns expostas: pelo 
orador vciu de ois das nfcrencias com o il-
lustre Sr: Antonio Pr,ldo, aceitai-as, julgando 
que ell:l.s eram melhores do que o seu projecto. 
Não diz que S. E~ . tenha f~ito transac~ões com 
o illustre amigo do orador ; mas o qu~ diz ó 
que não houve simples troca de idóas, -porque 
S. Ex. não as aceitou, quando o orador exp9z 
da. tribuna, certo de que com: isto não captar1a 
SGU.:V.O.tü..- -- - --- ---··--·--···---·--·--····--- ···-·· ·-·-···--

Para. o orador, a questão é de direito do pro
pricd~•de, do qual 1~ão se deo:a.rma. porque está 
cet·to que, no <lia em que deixar de reconhecer 
o direito d~ proprieJade, a. propas-anda t~?l-o-ã 
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vencido, pois a unica dífficuldade que se opp:Je 
a isto ó o respeito que nos deve merecer a fé 
do Estado ligada ao reconhecimento da proprie. 
dade servil. Neste ponto, não transige, nern 
transigirá, porque não se ha de despojar da 
arma a mais 'Qoder~sa pa.ra repellü· a propa-

Assim pronunciando-se, não quer dizer que 
insiste pela indemnização, porque já declarou 
que os defensores dos interesses d 
fazem da indemnização a sua questão; a sua 
questão é de direito, da organização do trabalho, 
da fortuna. publica, d:-~o honra. particulat·, da 
honra do Estado e da dignidade do paiz. · 

Além. destes dous caracteres geraes que o 
o~·ador acaba de as~ignalar no artigo, ha ahi 
smgulc~.ridaies que não podem passar desperce
bidas. Uma de1la.s ó esse codigo que o nobre 
presidente do conselho pretende formular a 
res eiLo das rela ões de obri o-a ã · t 
para com seus ex-senhores e vice-versa. Evi
dentemeo.te esta disposição não se refere aos 
libertos de toda a ordem, visto que estas rela-
çõe o no 1r i o romano, o qu 

autorização para formular um codigo Gspe
cial. 

Jà disse e repetirá: não sómente esses ex
escravos não continuarão a servir os cinco 
annos, porque lhes repugnará, como em toda 
a parte tem repugnado a captivos continuarem 
a serv1r no mesmo ogar que 01 testemun la 
da sua desgraça, Jnl;..s ainda não é possivel 
obter d~ homens retido~ em c~ptiveiro ~ura.nte 

' 4 

elles, de que fruem a liberdade; não trabalhar, 
que é a :l.ntithese do trabalho, a que elles têm 
estado condemnados; e andar, vagar, que é a 
antithese da disciplio.a, a que elles ató ahi têm 
estado sujeitos. Estes dous direitos ninguem 
lb.es pó de tirar. Não h:~. portanto possibilida.do , 
de contar com o trabalho delles. 

Depois occot:rem as ·.novas relações quo a 
proprialiberdade vem: crear entre o ex-senhor - . . •. 

o nosso direito aproveitou vestigios que vigo
ram ainda, vestígios E}_Ue no direito romano se 
conheciam sob o nome dQ p~~~~-~~~~~~~~~~.~~~ia~~~~~Tm~~~~------
não pretendeu sem duvida, a beneficio de ne- a S. Ex. crear obrigaçõeS para o homem livre, .-
nhuma lei de emancipação, apertar laços que a sobretudo em um pniz em _ qua ha escravidão, 
liberdade cortou. restabelecer vestígios da. es- isto é, em que ha contraste, a liberdade e a 
cravidão que · a emancipação sripprimiu. O negação da liberd:J.de. Não é possivel a S. Ex. 
orador, portanto, não póde explicar este artigo restabelecer o direito antigo. 
senão pelo designio de S. Ex. de regular as S. Ex. tem ousadias tenior:J.i'ias ; S. Ex. jã. 
relações entre os e:t-senhores e os libertos que pretende renovar o direito da média idade, pelo 
hão de ficar tt•abalhando por cinco annos em qual as corporações comp3tentes taxavam os 
estab~;lecimentos agricolas, transformad9s em preços dos generos: todos os mercados eram 
estabel i · · ndo os preços. Ora, 

Sendo nssim, o orador dirá : o nobre presi- os principies modGrnos, que estabeleceu a. su
dento do conselho engana-se tambem, si jul- perioridade dos conhecimentos economicos, es
ga que póde crcar um codigo de direitos e ancaram essas trevas ; deb:aram o valor da 

------,.,re , çoes novas. propr1e a e entregue a necessaria vat·iação c1n 
Proclamada a liberdade destes individuo~. vista do p,l'incipio da. pt·ocm·a c U.a otferta. 

como diz o projecto, pelo pagamento de me- E S. Ex. acha gue o oradot·, que advoga o 
tade do seu preço, ell,~s são perfeitamente principio da variação do valor da propriedade, 
livres ! S. Ex. não 1lóde estabelecer estado seg~ndo a zona, segundo n. idade e segundo a 
intermedüu·io _entro a libcr:!a.de e a escravi- profissão do escravo, é absoluto nas suas idéas; 
dão, a. que possa. prover por meio de re- não é, porém, absoluto S. Ex.. que traz um:~ 
gulamento. Esta disposição 6 um traço das tabella absoluta ! 
illusões do espirito de S. Ex. , suppondo Deve ser curioso o tal codigo que o orador 
ctue pódo manter esse estado que não é do a~uarda. ._ 
homem livre nern do homem escravo, esse 
estado do liberto obl'iga.do a serviços durante O nobro presidente do conselho foi censor-
cinco annos. vndor em ouc-.. ·o tempo, e por isto ó quo dir. que 

este projecto tem molde conservMior ; ma.s 
-"'"'" O orador já. disse •]UO S. Ex. pretendi~ o s. Ex . foi conservador em quadra em q uB este 
impossível por tres ra;:ões r1ne j:i deu. - p:~rtido, po1· força de cil'cumsta.ncin.s, se yia. 

Respondendo a um aparto do , Sr. Duarte ~e ncccassitado de reduzir muíLo a sua missão, que 
'õe:s successivas, mante1' a 

' Grande do .Sul apoiou-se na. libertação con-
cedida pelos pt·oprietarios com a cbusula. da 
prestação .. de ·serviços. Para este eff.~ ito não 
precisamos d,e leis e muito menos de regula
mentosdo governo. 

A faculdade de dar liberdade ao proprio e:s
·- ---·cmvo; ohri-ganào•a-·a--prcstar·ser·viços---dttra-nt · 

. cet·to· prazo ou mediante condições licitas, no~ 
vem do direito romano, e tem sido consagl''\'la 
a.té hoje em nosstt legislaçlio, sem uenhumn. in
terrupção. Não é por isso que o govet·no: pede 

\ 

m•dem publica, a autoridade das leie, fazer 
respeitar os principio::; da autoridade, que tinha 
ficado muito abalada durante os dias tempes
tuosos da regoncia e nos primeiros annos do 
s egundo reinado. · · 
· Esta foi a missão do partido conservador, e 
roaJ..mentc--cl.le...a-desúmpcn hoU-.C.abalm.enta.co.m.__ 
as lei!; quo restabeleceram o prestigio da au
toridade, armando-a. .dos meio~ de_ q_ue care
cia, e escarmentando os autores de revoluçõee. 
(Apoiatlos .) 
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Ns.quelle tempo não se discutiam a.s questões 
sociaes, que hoje preoccupam o espirito pu
blico, e nas quaes o partido conser>ador tem o 
seu programma. Estas questões de organiza
ção social estão hoje preoccupando o partido 
conserva.d?r em todo o mundo. e h~o de preoccu-

O nobre presidente ,_do conselho. que sabiu 
da nossa escola,não conhece o que vai por aqui, 

rtan rador d v i · 
primeirc embaraço para. nós! os conservadores, 
é uma especie da revolucioMrios, que se in
tituiam,Iiberaes, com os qnaes S. Ex. está hoje 
consorctado, e que pretendem antepô L" a acti
vidade individual à acção do Estado. 

Em vez de deixar que o proprietario do es
cravo lhe marque o preço, o nobre presidente 
do conselho prefere que o Estado intervenha 
com . sua tabella absoluta, com o seu preço 
fataL 

Assim é que póde estar n:~. tabella pol' 1:000:5 
o escravo incapaz de ganhar essa. quanti:~. em 
100 annos de vid:?.. · 

, ' .L H 1 ' 
si tem officio; o seu preÇo pode ser 
ou mais, entretanto, na tabella est::l 

O nobre presidente do conselho entende que 
. isto ó conservador, mas é profundamente re

volucionaria. O partido conservador hoje no 
dominio da economia politic:~ é o verda:leil·o 
partido _liberal, porque elle profess:~. as idéas 
mais' liberaes com relação ás institui<;.ões do 
pás;:ado que procura manter no limite em que 
foram estabelecidas, e que· ao contrario os par-
tidos revolucionarias modernos querem ab-

cão e o gato, porque realmente o senhor que 
liberta o escra.vo1 pela sua educação, olha-o 
sempre como escravo, quer 8Cmpre cx.ercer 
souro clle a mesma se\'eridad~ a que estava ha
bituado, e pelo contrario, o liberto procura logo 
como manifestações irrefragaveis do seu novo . - . 

=.:.E' vet·dadc quo o projecto. traz um correcti
vo, a prisão com. trabalho até :3 mezcs i1n.posta 
pelo juiz de paz, que é compadre do proprieta
rio e seu visinho. Isto quer dizer que o nobre 
presidente do conselho não tem grande con
fiança no trabalho dos libertos, c pensa que é 
preciso de Yez em quando convertel-os de es
cravos das senzalas que eram em escr~vos das 
pl'isões. O orador não sabe, por·om. em que ira 
larar o lano da reorrraniza ão do trabalho. 

Si S. Ex. pretende que os libertos suppram o 
braço escravo, como vai conseguir isto metten
do-os n~s carceres'~ S_offrA a saude do pour~ es-

cas, que vão .ver-se :~.braços com milhares de 
liberto5; !':Oifre o erario publico porque te
remos de organizar forças e cadêas por toda a 
p~rte onde houver um juit. do pat.; soffrem 
as provincias. que terão de augmrmtar as suas 
despezas para. prender estes fujões, teremo~ de 
restabelecer a autoridade uo capitão do mato, 
sem a qual nada marc::har~~ ~ emfim todo este 
museu de antigualhas terú. de resurgir com 

• p. ll -
.Acredita que estas idéas do nobre presidente então a inst.itui\.ã.o de S. Ex.., será annullada 

do conselho :-:õ · podiam ser professadas por na. p1·atica. O Estado gastará as apoliccs, o pro
algum daque1les pa.rt:dos socialistas da Europa prietario ficará sem trabalhadores, :1. Ja.voura 

e que e 1zmcnto so .emos nottclas pe os 1- cat·a esampara a, os vropne artos re U7.l os 
\TOS, mas que não conhecemos praticnm,mtc. á miseria ou a mendigar empregos publicas na 
Nelles poderia S. Ex. . achar guarida para as capital, do que já vai havendo preludios , e o 
sua" idéas, porque l';ào ellcs com eifeito que paiz sern exportação! o que aind!l. os ultimos 
abraçam a idéa da intervenção do -Est:tdo. dados estatisticos que o or·ador .)eu hoje no 

O oradot• não reconhece no governo deste lJiario O(ficial o vão convencendo de que vai 
paiz como no governo de socir'da.de algnm:'l., começando. . 
com relação ao trabalho, s1.~ não :t capncidn.dc As rendns das a1fande~ao; no ultimo anno, 
de dcsot·ganizar o Lrab:1.lho, nunca de 0 orga.- que nos dados do Thcsouro se annunciavn. r1ue 
nizar, porque i"to e:>eapa. á sua. missii:o. :'L sua deviam )lt'Oduzir apenas menos. ii.OOO:OUO$ 

.. vigilancia., aos seus recursos. Só il actividadc entrf} o algnri!':mO orçado e o arrecadado, essa.;; 
·individual, ao interesse priv:1do, cuja perspi- rendas. conformo os ultimos dados,: acah:l.lll de 
cacia. é superior á perspicacia ele todos os esta- dernonstrn.r, accusam uma differença, já co
distas passados, presentr~s e futuros,e cuja ener· nhecida, ele 15.000:000$000. 
gia é m::~.ior do que a de tod'>s o.~ gov·érnos d'l Faltam dados de muitas províncias, cujos 
todas as nações, só :1. esta activid:tde. a. e<.:to rna.ppas não chegaram; mas qu:mto a Pcrnam
int es · · · (\ . · _ buco Bahia Ri'"' de Janeiro e S. Paulo h:~. 
ga.nizar o trabalho. Tudo o mais süo idéas - r~- diiferença de 15.000:000$ entre a somma pre
irogr:ldas CJ.Ile o nobre. presidente do conselho I viet:a e a somm::~. arrecadadà : são dados ofi"ere-
qur!r impingir como moldes conserv:. d'Jrcs c cidos pelo Dia1·io O fficiaL . 
que o pa.rtido conserva-:Jor, pdo orgão do 01·a- . E' verrladc quo i~to pó le não ter i_mport:~ncuL 
dor, r·Jpelle. dtante da sabedoria daquelle codtgo, d1ante 

O ~ J-> C C daquella.s disposições salva:loras, ·diante do tra-
•. r.. )EZERRA AVALCANTI: - omo 0 balho nacional or~anisado sob a.~ vista do go-

_ _ _pJLrt~JtoJjJ.u~.r.ª l tam 1 !f.l.ID... - -ve-r-no-;~corall"utorn:hrdes-qrrmp-prfrãn-a-aeth+---
0_ s~. AxDitAl_m FIGU!~IRA confessa que tem dade ·e a perspicacia . dos intet·ess~s indivi

cuno_c;ldad~ du \'Cr o cothgo Ítltm·o <hs rcb.vücs dua~~-
dos hberto;.: con~ os s~us cx.·senhores. H:~. de Ainàa vij o orador em taes dispo~ições um 

. sor um verdadeiro codtgo das relações entre o viveiro para o funccionalismo. As colonias do 
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Os q~e não puderam soffrer a ~sujeição d!l- o~tra sorte, a propria · guarnição correrá pe..:. 
vida civil, serão submettidos ao regimen. m1-~ ngo. ·· 
li ta. r; mas. a sublimidade d . .a idcb não està ni~to, .O Sn. • .MAc-Do\VELL :- Chamo ~ attenção de 
esta em que a. sagurança_das nossas frontetras V. Ex. para o que acontece n.a llha de Fer-
vai ser entregue aos valdevin.os e vagabundos. I nãndo~ - · 
(Riso· ) . . O Sr.. Axon.ADE FrGUEl~\. diz qu·~ o pre-
Co~prehend~-?c que eXIstam nas ft·on~etras 1 sidio de Fernando està em uma ilha no ocea

colomas _de. m.1htares, .qu~ tenham .mals 0.~ no, á pouca distancia da capital de: Pernam
meno~ dzs~1phna,. pat~10t1sm.o e ~eros pata I buco, onde ha ·sompre mil, dous mil soldados, 
• . . ' . · - numero sapcr10r aos os e en. os naque a 
fcnd~r nosso tet•rttorio; mas um servtço de ilha 
tanta importaneia n~o póJe ser confi:t~o a va- A' França póde remetter os seus reinciden-
.<"abundos ue o n·o ecto manda reun1r em co- · · 

. ' , _ . o .- cional do territorio colonial daquella nação; 
rança das fronteiras: e a. concepçao n::us ~r1- mas 0 Bra.zil não está no mesmo caso. 
gin:d quo o orador tom v1sto em matsr1:1. de le- ·E·-. ·· ·t· · d · d·. 
gislaçã.o. · - . . · m resposta a a~ar es, o ora or IZ que, 

O orador acredita r1ue as provincias . frontei-l s~m ser P,!"opheta,.pode prever q.ue 3: 7oll~ca~ 
ras nã·o· podem fie. ar tranquillas com semelhante I çao dos. ~a0abundo:; em ~ossas fronleu.as ~era 
alvitre. Não sabe si esta presente algum depu- ~m. pengo para a segura~ça ~ella!. ~l Lope~ 
tttdo representante dessa.s provincias. tivesse entr.ado em. uma fr onre1ra ~ uarncc_1da 

· por valdennos tena_uelles outros tantos m-
O SR. VALT.ADARES :- Esti presente o Sr. in1igos nossos. 

minist1·o da guerra. · 

O Sll: MAC-~OWELL:- Será bom que se fun- 1 ya.nna jÁ ho}e é povoad~ só~~nte por escravos 
dem ma1s eolomas. I fugidos e_ por desertores · "' 

0 Sn, ·hl'DlUDE FrGtJll:IIl.:\ diz que são g Jstr·s ! 0 8R. -ANDR.'.DE FIGUELRA eomp1·ehende que 
Si representasse uma provincia fronteira., o escravo seja um colono possivel ; n:1o sabe 

descja.ria. o estabelecimento de colonos, menos si será. bom, pois ainda não foi Qxperiruentado. 
da vagabundos. · Nas fronteiras da Guya.nna Franceza. onde olle 

O Sn. MAc-Dow.ELL:- Si_considera assim... se asyla par~ evitar a escra:vidão, talvez preste 
.J:l tivemos colonias para disciplina dos soldados 1 algll~S eerv:ços ; ~as os ltbet·tos de que trata 
insubot·diuados. o proJecto nao es tao no mesmo caso, porqu~ 

. • jtí. adquiriram a liberdade, e, desde:: que forem 
, O SR. ~NDlUDE FIGtJEI~lA. obsP.rva que 1sso sujeitos ao r~ooimem militar, em fronteira onde ·. 
n c~u;;a. dJffe1:ente ... O J'eg1men de~~n.s coloDias não possam t;r os commodos da vida. hão de 
.Já? um cast:go_ · J;llas sao ;e~da~e~1·os e~"'tabc: I set·. íorço~amente pes~imos defensores do terri
l~cuncnL~s d:sc1pl~~ares pata md~v1duos .1a ha 

1 

LoriO naclona.l. 
bltuados a VIda tmb tar ; mas aqm o caso muda. _ . _ _ 
de figura. O liberto é advertido pel:l. policia O Sn. LEITAO D~ Cu~HA. : -Elles nao vao para 
pn.ra tomar a occupação, com designação de 1 defender as f1·ontetras. 
pra.so; si não toma occupação, o jui;r, de orfãos 6 SR. MAc-DowELL: -Em todo o caso eu 
obriga·o a fazer contrn.cto de se rviço ; si não tomarei. com o governo o compromisso de 
faz contracto ó remettido á autoridade ri- · · 
minal para cumprir as penas comminadas no l Norte. · 
v:oj~?to. ~i ó: reincidente: lá vai y~~a a colo- 0 Su.. ANmuoE FIGUEIRA chega ú conclusão 
Dia' l:to e, val para o regu~~n mlht.Lr aquelle I de que esso.s colonias não p.roduzir:ão outro re
qu~. "nao:-poude .fic.ar sob o re0 1men commum da sultado senão onerar os cofres publico~ com 
leol . .laçao br~zlletra. . . ""'"ande funccionalismo. com militares, me-

O ot·ador nao qu~r calumD!ar o pro.J.ecto ; e. sta do: , 1 rl'"es - advoooacto ~ at..í.-=.por e ha ·• 1 tt . - d · · 11 · f' - . • tc.Js, a moxa Ll , . 0 :;; .., q u -
(, a sua e ra '· e pe e que le 1~ ormem sl : . n~ co . isinhos,;....procurauore es-

-!rórle-s·ererrt:Bnd'Idirctc-modo-:-eontrano-;----~-~a.-q_~e~ 0 .s m v . - s, __ 
:Mas não póde ser senão assim, e, si é assim, crlv~es, . etc. ; ~ma. despe_za. horror:osa para. o 

vi'io 'para lá. os incol·rigiveil'l, os individuos p3.ra governo do Brazil. ·· - ·. - _ 
os quaes já. não .basta disciplina civil, os que O orador dev~ ~gora fazer uma. observaçao 
já. mostraram a sua incapacidade para. a. ord_em, geral que inutihsa. e desmoralisa todo este. 

0--
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art. 4°, e é que o governo não precisa. àesta 
disposição que parece -- simpl~~mcnte co~cebida 
para inglez vêr. O governo Ja tem na lc1 d~ ~8 
de Setembro que se procura revogar, a. au. torl
sação para fazer tudo quanto quer, porc1ue l:i se . . . :- . . i 

jurisdicção do juiz da orphãos na occasião em 
que contractam a liberdade, e i policia dUI·ante 
5 annos. Esta medida J!ÜO trot:xe resultado 

O orador poderia citar muitas disposições, 
mas vai somente citar duas por sua originali
dade. 

Uma dellasdiz isto : « Incorrerão m. multa 
de 500$ a. i: 000:5, _os que seduzirem ou. occu.lta-

Tem-se feito deste artigo grand~ cabedal, e 
a mais de um conservador o orador tem ouvido 
~izer : «O projecto é bom, porque pune os que 
se uz1rem escravos.» 

01•a, primeiro que tudo, este artigo é:origi
nalpelo novo crime, que inventa, de seduzir 
escravos. · 

O codigo criminal contempla o crime de sc
ducç5:o entre os a.ttentados contra o pudor., 
contra a homn. das f:.tmilias. Isto ó que é a se
ducção, e lá vem definido o crime. 

Aqui trata-se de nova especie de seducção. 
E~ll. preciso portan~o d~finil-a. porque o crime 

para dize1·-se, como o orador tem ouvido dizer, :Mas, diz o paragrapho, seduzir ou occtülar 
que este projccto p1•ovidencia. sobre o suppri- escravos alheios. Primeiro que tuào, a dispo
manto de br:1 .os e sobt·e a or;'·anizn. .ão do tra- sição é incom leta, or ue não com rehende o 
ba.lho. Organiza o trabalho, mettendo os traba- caso que depois desta ei ha de ser mais digno 
lhadores na cad~ia; mantem a ordem,mandando de rep1•essão, isto é, o de seduzir e occultar os 
os vagabundos para tim ponto extremo do tet"- · taes libertos que deviam estar nos estabcleci
ritorio; dá. braço!; à lavoura, recolhendo em mcn tos c que hão _de f.ugir. para. a ca.sa dos vi-
noss:.ts cidades todos os vagabundos e man- zinhos. · 
dando-os para as fronteiras. onde elles pode- Em segundo Iogar, não traz a definição do 
rão fazer as deso1•dens que bem quizerom, ató que sej:l. seduzir ou occultar. Si é tirar contra 
com perigo . para a segllranç:l. e integ-ridD.rla a vontade de setl dono, a f.!uestão=jà está resol
do 1mpecio. E' uma ms.neira singular de or- vida pelo codigo criminal, que define por 

a.nizar. crime de furto a tir da d c usa alh · 
O orador esta :l.pt'mas notan o as or1g1na. J~ a ,vo_nts.de.de_s;e.u....~o.n?•:· e pela lei ,~sP.~çial, __ q_u,.._~··· 

da.des deste projccto; não quer ir ao ama.go dos eqmparou multo JUr1d1ca.mente, multo justa.
artigos, de onde ~resa.lta tanta sabedorb. ·· manta, muito convenientemente, e;;te crimo ao 

ora or ve a n cousa es ran ave ; 01 a vo- cr1me e rou o. 
gado durante 20 anuos e habituou-se ao estudo 0 Sa. CoELHO DE REzENDE:- Não ha lei, ha. 
<lo direito criminal. E' certo que a nossa defunta · . d' . _ 1 . d 1. um av1so. Constitutção 1z1a qoe nao 1av1a c 1cto, sem 
uma lei que o qualificasse. E' verdade que no O Sa. A:->oRADE FIGUEIRA re;;;ponde que o no
tempo em que o or:~dor estudou. os legisladores bre doputado está onga.nado, que ha o dect•eto 
01•dinarios não tinham a competencia de legislar legisla ti v o de 1837. · 
senão dentro dos limites da Constituição e assim Respondendo :t diversos apartes do Sr. Coelho 
0 art. 179 era o palladimn das ~ibcrdades e tle Rezende, declara o orador que Mha. a uoss:~ 
dil'citos individull.es. Por exemplo: a proprie- lei não só muito cla.ra, mas n.té muito justa. o 
ànde não pódc s~r ataca.da pr:!lo legislador; cst.e que deploro. é que não tenha sido exucutad:~. 
pódc indemnizal-a. regulal-a, mas não pôde pelo poder judicia:-io. (Apoiados.) 
di7.er que não existe. quando o dit·eito civil diz E', portanto~ escusado o nrtigo, que não tem 
que ex:iste; com rehção ao ponto, de que 0 rnzão de ser; c quando alguma providencia. 
orador ia tratando, o legislador nll'o pódc dizer fosso necessaria, não seria a multa,seria precisa. 
que alguem seja. pllnido por um crime, que não tambem a pena de pl'isão. . 
tenha sido definido wecisa.mente or lei ante- Este artigo presta-se a muitas criticas. Ell~ 
r1or. ra a as 1 eren es a ça 3.S e au or1 a es. a 

ahi co usas superfluns e outras que ' são muito 
_Ora. ist? esta na Constituic; ... ~o, e 0 legisl:l.~or onerosas. Não é possivellegislar nestes termos 

nao ~óde .lr contt·a. ~llu, p~rq_ue esse pr·~ce1!0 vagos a respeito de toda. a casta de libertos. Ha 
con.sttt~clOnn.l restnnge., lumta a competencl:l. uma classe de libertos 3. respeito d:l. qual o ora.
leglsl:l.tlva.. dor entende que nem ha direito de impor estas 

Pois bem·; a Camara aetual inventou cousa.l re~;tl'icções: sio os libertos que se emancipam 
·-molhor~q\1e ·i!3lo-·:- em· ve?. de-fftz-er-uma-1oi-··para. -pell}-f-undo.de- emancipação .. a.ntigo,. 11m .virtude. 
cumprimento do praceito eonstitucionn.l. agarra do preferellcias leg-aes ; são os libertos 
em um embrulho <le ttutot'izaçõea o nlil'a-o no quo fazem 11a.rtc de · familias, são homens 
governo, àizcndo-lhll quo puna n qnorn c1uber casados com mulhcre;; livres, os qtt::a.es 
e defina os delictos cmuo ontc:nter. E• o quo ne libot·tam, s::to filhos escravos de 'pais livr~s 
està no artigo que se tliscuto. t{UQ ~to libertam. Eviàontemcnto o logi..,.l:tdo; 
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não póde · incluil-os, como tam.bem. · não · 
põd~ in.cluir · na: scverid:J.de deste: _ artigo 
outra classe numerosa de libertos, ·;f daquelles 
-que se alforiam em virtude de contructos de 
serviço com_ terceiros ou co~ os seus e:t-senho-

razão niio trata.va de libertar os aexagen.n.rios , 
e sim. ape!}as os escravos maiores de 55 annos . 
Ma.s isto não salva o inconveniente do projecto, 
porque os maiorc:s de 65 ann.os ascendem talvez 
ao numero de 30 ou 40 mil . . 

o 
trabalho, e com. i;;to têm mostrado que são sus-
-ceptivcis de b.abitoa latiodosos e de or.lem, não 

recisando estar su'eitos ortanto a esta ena-
ti ade especia , a. e.; ta jurisd.ieção especial, nem 
a esta restdc~ão de ~omicilio. Por que razão o 
libe1·to q uc se alforria poloseu peculio ou por
que faz p:rrto de uma familia livre ha de ter o 
domicilio forçado no munidpio onde s_e liber
tou, quando todas as razões de conveniencia 
p edem qu_e ellc tenha liberdade de locomoção, 
possa transportar-se para. município di.ffereó.te 1 

(Ha alguns apa,·tes). 
Diz-se que é uma. quest<:1o de redacção, mas 

- · · , · 'ra omissao, porque o pro-
jecto falb dos libet·tos em these, sem descer a 
esta~ especific.ações, a. estas gradações . que é 

Outra originalidade do projecto, que se tor
nará lettr-a morta, tão morta como foi a da lei 
de .28 de Setembro, ê esta. singeleza. com ue 
se z:r.-apresen.an o. contracto e serv1ços. 

Não ha l?rocesso, não ha. colonias, não ha 
prisão, nã.o ha nada. Os vagabundos, os vi
ciosos, pa.ra. quem so legisla~ terão extrcn.1a 
facilidade em simular contrn.ctos de trabalho 

,com quem queiram e onde queir~m . . · · 
Desde que a policia se sa.tisfaç~• c ·:m um con

tracto de. prestação de serviços, não ha ViLlcle
vino noRio de Janeiro que não seja capaz de 
s.pl'ese~tar, não um~ ~a~ c~m contt·actos. 

,.. . 
vivet• à custa.:: alheia, arranjarão contractos de 
toda a cspecie. Por um. lado, not::~. o orador, o 
len-islador ed. ) na 
escancara. a porta para as <:vi ta. r. 

A :questão é de inspecção na execução : isto 
está superior ás forças do governo ; elle não 
tem meio de :fiscn.lisar. (Apoiados.) O orador 
só vê um meio : ó empreg-ar o governo·. os liber
tos nos a·rseno.cs. Si é pena:unento do goyerno 
preparar novas levas de homens sob esse l'e;;i
men, o ora lor iouva o patriotismo do governo ; 
mas não pódo adm.ir~\r a :;;ua sabedoria. Si quer 
preparar uma organizn.çilo que dê braços :t la
voura, quo mantenha a ordem publica nns rua.s, 
estes meios não são proficuos. (.:-11Joíados .) · 

O orador vê mais urna vez demonstrado o vi
cio capital deste systoma artificial da ema.nci-
pílçAb. .: . . 

Desdo que não é possível dar trabalho ade
uado nos liberto3 desde uo não é )Ossivcl 

.. . . ·-

blica, um grande inconveniente para os pro· 
prios favorecidos com a. liberdade. (~lpoiados.) 

O or~dor precisa falhr, ainda uma vez, dos 
ses:a.genarios. · E' uma especulação torpe, que 
muita gente fa.z e a que é preciso não dar quar-
tel. , 

J:i disse e repete:;.si o ses:agenario tem valor, 
é um ataque à propricJade_ libertai-o sem in
demniza.ção (apoiados); si n9:o tem Yn.lor, 6 
uma medida deshumana. atirar na.s ruas a uell.es 

tado contra a propriedade e a humanidade o 
facto que consigna na 2a. hypothese figU:L'ada ; é 
uma es eculação de mau n-osto ue só ódo 
aproveltar aos propl'leta.rlOs pouco escrupulosos 
e sem consciencia. Os propt·ietarios honestos, 
de ordil~ario, libertam SCltS escravos aos 60 anw 
nos, .. sempre que elles não podem P.restar ser'!Íw 
ços, e os deixam nas fazendas, prestando servi
ços suaves, compatíveis com a sua idade, ou, 
quando não os polem prestar, deixll.m-n'o;:; fa
zer o officio de pas~ar a vida comendo a farinha 
do senhor. Isto é geral nas fazendas. 

·Quanto, porém,_ aos . Eroprie ta. rios poucó os-
~ , . · lLi ser-lhes de gráude bene-

ficio, porqu~ atirarão os se~agenarios invalidos 
a ru:1., desligando-se dos escrupulos que pode-. . . 
pria conf;ciencia, dizendo_: é em no_me da lei 
que os n tiro i rua. · .. 

E', portanto, uma especulação do mau gosto 
uma. especulação to r};! e. 
· O SR. LouRENÇo DE ALBUQUERQUE : - Mas 

V. Ex. já disse que etu g-eral são l1omens 
validos. · .~ 

_ O Sn. ANnR.-\.DE FIGUEtlU responde qne ji fez 
a di~tincçiio: ou o escravo tem valor,ou não tem 
valor; si elle tem ,-~lor, é um roubo qne se 
commotte arr<l.ncal-o ao propr ietario, a quem 
poderia prestar set·viços ; si não tem valor, é 
uma esl?eculação . indec<' nte, é desligar escru
pulos de conscioncia àq uelles que !JUizcrem 
atirar à rua os escravos in validos- ossos &e que 
ell::'s j~ ~omeram a ca.rne-e fazel-o com a. res· 

m:tnter a ordem, . evitar que~ apezar da boa in- · ~ · 
dole que lhes reconhece, elles possam attentar o sn.. Lour,ENÇO DE ALBUQUERQUE:- Não 
contra n. vida e a propt·iedade, não ha meio coer- apoiado; s. lei obriga o senhor a sustentai-os. 
citivo. Não temos trabalhos publicas a que o Leia. o proj~cto . · 
governo possa. obrig:1.l-o~ , nem o ha para. os .·. O SR. ANDRADE FIGUEIRA. diz que o projecto 

. "gnlés, que vegetam nas prisões::. (Apoiados.) · não obriga. senão quanto MS escravos ~e 60 an: 
Ora, todos estes inconvenientes resultam d3. nos e depo1s, emquanto o escravo qtilzer • . A 

libet·tação em massa nas cidades, .o que é sys~ vista da repugnauc~a. do liberto e~ se~vi~ 
. -temo..detesta..vel. .. _ ·- -- --· ...... . ·-· -~- . .. _ --·· . .. .... ~. : ... - ~q.'!.~~~~ . -~~ qu~m ~o1 escravo, esta obrtga\~tO e 
.. E' verdade. q\te o. nobre pres1dente do con- 1llusort~. ·A: .. ie'l:·varapen~;s -d~um·-s:rlvo-con• 

selhÕ disse hontem~ com certo·; éntoiio qúe n ·ão :duc to para aquellcs que não têm boa fé, para 
qttcria. as libertaç!~e~ etri massa., · e por essa aquelle~ que não tem escrupulos. · 
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O Sn.. l\IAc-DowELL:- A consequencia disto : 
é que o escravo velho deve monel" captivo. 

O Sa. A:o;-nRADE FIGUEIRA responde que a 
con.sequencia é que o esct·avo v~lho d~ve :fi~ar 

gue o orador, não é sómentn uma especulação 
: de mau go;,to, um attentado contra o direito de 

propriedade e contr.• a humanidade, é tambem 
um acto de refinada. Yelhaca.ria. · 

A idóa de libertação dos escravos sexagena
riós (agora é p-reciso alterar a formula pot· 
causa dos djssidentcs, é preciso dizer os escra· 

. vos de 65 annos) ; esta idéa foi sugget·ida com 
c_sperteza, po~·que ~e disse que f<;>ram i~trodu-

l 1 

punir a velhacaria daquellcs proprietarios. 
O orador quer admittir por um insLante que 

isto seja e~acto, mag, pergunta: si é velha
cal."ia ~tt,~rar o lavradot" :t idade na matricula 
do seu escravo, que nome merece o legislador 
que :tproveita-se dessa velhacada p:1ra fazer 
ob::-a por cll:~. ~ E" sem duvida. ser tão velhaco 
como o proprietario ; é responder :;. uma es
pel"Leza com outra esperteza. 

Isto não é proprio da !calda .!e mais com
murn e muito menos proprio da lealdade dos 
legisladores deste grande lmperio. 

"Uma. legi~lação destas, o orador affirma. parn. 
termin:ir, ha. de encontrar da sua pai"te ames
ma energic~t l"esistencia, porque não respeita 

rimeiro caraê er que. 1, < is i ."::) · 
do legislador, que é a l~aldade. 

Tem concluído. (Mui to ben~: ?lWito bem.) 

A discus-ão :fie~ adiada pela hora .. 
O Sa. PRESIDENTE da 11ara amanhã a se

guinte ordem do dia: 

Urgencia àe 1/-1 de hora concedida ao St·. 
:.:s:._._j~~-1).1Q ___ &mo_s_. __________ , __________ ----·--- ·-

J~prrsentação do . pro,;ecto>, .. requerimentos e 
in.dicações. 

.Discussão de requerimentos a-diados. 

-.; A's 2 horas da tm·cle ou antes 

Continuac:.ão da 23. discussão: do projecto 
n. i .A-1885, sobre a e:s:tincção gradual do ele
mento. servil. 

Levanta-se a sessão 3..:; G horas. 

SESSÃO Jm 1 DE AGOSTO DE 1885 

Presideneia do S1·. Padtta Flet,ry (1° Vice
lJresidente) 

~ 

SU-'\IJIARIO. -Leitura e appruYação da ilcla..~Rcclama· 
ç5o uo St·. :\lac-l)owcll • ...:.... Exr~t>Je:sT&.- .\prc~cntação 
de um n~qucrimenlll do Sr. Leil5:o d:t Cunha.- Obscr· 
v-~çüus J.,l:; Sr:>. Alvaro Caminha c Corrêa do Araujo. -
Rot!UCrimon to uo Sr. Corre a do Ara.uju. - OIJsorruçüos 
c.l.o Sr. Ya.Uad;tros c apresentação de um rcquorimonlo. 
- Pnnum1..1. t'AIIT& 0..1. onDE)! uo ll!A.- Ur~cnda eonce· 
ditl.t ao :SI'. Bento Ramos.- Discarso uo Sr. Bento lta• 
mos.- SEGC:SDA I'A.nTE JM OllU&ll no utA. -Discussão 
LI o ar L. ·J? do projt!ct<> do olcm~nto servil.- Discursos 
do,; SI',;. Sigismmulo o Candi•lo do Oliveira . 

.. A's 11 horas da manhã, feita a chamada, 
acham-se presentes os Srs.: Padua Fleury, 
Gosta Rodl."iguos; Bezamat, Valbdares, Corrêa 

e ArauJO, Alvaro a.mm a, agas, 'ernan es 
de Oliveit·a, Cantão, l\lac-Dowell, 'João Penido, 
Salg~do, José Pompeu~czama, Vianna Vaz, Bu· 
lhões e ·Silva Maia. 

C:)mparecf)m depois da chamada os St·s. : ·. 
M:tscareahas, Lourenço de Albuquerc1ue, Paula 
Primo, Ribeiro de Meneze~, Campos Salles, ·. 
Olympio Campos, Bento Ramos, Maciel, Ca
margo,'Coelho de Almeida, Felicio dos Santos, 
Adl'iano Pimentel Rodrio-ues Junior Soares. 
Augusto Flem·y, Fert•eira de l\Ioura, Leitão da 
Cunha., Ildefonso de Araujo, Sigismundo, Barão 
de Anadiu,--D~nta-s 0óe:~' Vaz de Mello, · Affonso 
- enna, ru 1 , 

reira de Ba.t>ros; Delfi.no Cintra, Alcoforado Ju
nior, Rodrigues Alve~, Juvencio Alves. Thomaz 
Pompeu, Ratisbona, Alves de Araujo, Prudente 
d0 Moraes, Rollrigo Silv:.~, Bariio dn Villa da 
Barra, Miguel Ct1.stro, Coelho de RezP.nde, 
Barros Cobra, C<\!:trioto, Valdetaro, Sinimbti 
.Junior, GonçalYes Ferreira, Franklin Dol'ia, 
Schutt?l, Cruz Gouvêa, Dbnl\, ltaqui, Alfredo 
Chave~, Silva. Mafra, José Marianno e Antonio 
de Siqueira. 

Ao meio-dia o Sr. president~ declara ab2rta à 
sessão. 

Com p, recern depois de aberta a l)essão os 
Srs.: Hent·ique l\brques, ·Henriques, Guo.ha 
Leitão,Candído rle Olh·eira,Joaquim Pedro, M~-

, J 

nho, Moreira Brandão. Andrade Figueira, Go
mes de Castro, Lucerd:s. \Verneck, Barão do 
Guahy, Mares Gu.ia,Araujo Góes Junior, Araujo 
Pinho, Carlo;; A!lonso. Bezerra Cavalcanti, 
Cruz, Accio!i Franco, Dias Cameiro, Francisco 
~odré~ Carlos Peixoto, Satyro Diac;:, Carneiro da. 
Rocha., Frederico Borges, Costa. Pereira, Leo
poldo Cunha, Duarte de Azevedo, Castello 
· ra·D:C0';""2\::nt~n-io-Bezerra--e-Joaquim:-Nabu·co·;;---

Fa.ltam com causa. participada. os Srs.: Af
fonso Celso Junior, Antonio Carlos, Antonio 
Prado, Barão da Leopoldina, Demetrio Be-
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zerra.. ,· Eufrasi~ Correia., Gaspar de _Drummo~d, 
1

. · O S.n. . • PnESIDE!'rá:: . .::_Pois é nos tres quartos 
João . Dantas Filho, Leandro Mnc1el, Marttm de hora. - o 

Fran<:hco, .Mont1ndon, Prhco Paraizo e Ulys- _ O Sn. 1\I.-lc-DowELt diz que esta é a verJade 
ses V1anna. e os Annaes o provam. O nob-re deputado não 

tein razão ara interr - · -
blndo o temp~ a ninguem, não tem este cos
tume ; a suà reclamação é resumida, como 
S. Ex. verá. ~ara que pois o interrompe~ 

, , · r JUS 1 ca mui o os 
Srs. tachygraphos, porque naquella. confusão 
de. apartes era possiv~l não terem ouvido per-

E• lida a acta do dia 31 de Julho. feitamente -o que dlEiS'3 ; mas dev"l rectificar 
ess3 aparte, porque delle podia se induzir ull:la· 

O Sr. Cantão,obtendo a palavra pel~ censura,q ue ·iri:L ferir a um oficial distincto do 
ord~m, diz que pediu~~ palavra, para perguntar exercito, que ó o director da colonia militar 
ao S!·. presidente si é occasião propria para dar Pedro II., na fronteira:. , 
urna explicação pessoal.. . . O orador di;;se o se~uinte: ··que na front.;ira 

O Sn. JosÉ M~RL-\.NNO:- E' no expediente~ do no:te jà houve de~osito ?e _dis.ciplina, para 
· · on ·te 1am os soldados 1ncorr1 ~1ve1s · e o ana.Pte 

_O Srt. CANT~o:- •.• relahva a uma reclama- attribue-lhe ter dito -coloni~ milit~r, par~ on
ç~o hont~m fetta pelo nob~<3 d:putado, o ~r. dê vão soldados incorrigíveis. Vê-se que é urna 
VJanna Vaz, sobre a pubhcaçao do seu dls- differença muito grande. E' o c ue . uer re-

c 1 car- e erlU-se ao epostto ~ isc~plina, que 
O Sa. PRESIDENTE:- Tr<~ta-se de approv;ll" existiu na fortal~za de Macapá, e por engano 

sahiu-~olonia militar da fronteira do not·te-, 

• A. A :-•• • 
do expediente. 

'-
O Sn. Pnn:SlDENTE:- Sim senhol', nos 3/4. 

0 Sn. ÜAJ\"TÃO · pede então as: Ex. que lhe 
dê preferencia, concedendo-lhe a palavra. 

0 Sn.. PRESIDENTE:- J:i. ha alguns Srs. de
putados inscriptos ; chegara a vez de V. E~. 

O Sn CANT:\.o ponderà que o uma. e::tpli
ca .ão essoal e lhe arece ue o rao-imeRto 

á pre e rancta.. 1 ão opoiados.) 

O Sr. Mac-Do-w-ell diz que a re-
• f' . :" . 

segundo o regimento é feita por cscripto, como 
o'Sr. presidente sabe; mas, pelos · estylos da 
Ca.mara a t•cctificação dos aparte-;; é feita ou na 
occasião <la discussão da acta, ou na. hora do 
e~pecicnte. 

Não tem costume de ler os trabalhos da Ca
mara, :porque de ordinario ouve as discussões; 
m!ls hoje , ca~ualme.ute lendo o Diario 0/ficiaJ 
ns. parte rehtiva ao discut·so proferi:lo hontem 
-pelo nobre deputado pelo :11° districto do Rio 
de Janeiro, :thi eucontrou um aparte seu, to
ma-lo mal ou inc~actamente pP.los Srs. tn.chy
graphos, o quo é perfeitamente justiticavel. ~. 

O Sn.. V.ALLADA.Rn:s:-Mas isso não tem nada 
com a. act·t. 

de apartes que ha constantemente. ·· 

O Sn. VAr.LADAREs:- Aparte mal tomado 
não tem .nada com a acta. 

O Sn. MAc-DowELL pede· ao nobre deputado 
oue não o int~rrompa. J:i. disse que · o regi
meu to não trata -da. rectifica~ão de apartes, o 
estylo da Camara é fazerem-se essas rectificn.-

--~ções-.Q.tL.Ll.ua.ndo_se_tra..l~.Jl~-ª-«-~~-q.g_e tem _Eer
. feita :tnalogia com os extractos da sessão pu
. blicados rio Diario Official~ ou quando se trata 
dos tres quartos de hora do expediente. -

. ·.: 
O Sn. Pn.xsiDENTE:- V. E~. deve m~1ndar á 

mesa a sua recti:iicação por escripto. 

os~. MAc-DowELLobserva que o regi:nento 
tratadé rectificações de discurso.-::, e dete1·minar 
que qualquer rectificação seja mandada por 
qsc't'ipto á mesa ; quanto :i rectificação de apar
tes não ha disposição nenhuma regimental. 
(A.poiados .) 

apartes são prohibidos. 
O Sa. · MAc-DowEr4t está de accõrdo ; não 

odia oi!': hav r s 
invariavcl da Camara., ao qual se soccorre 
neste momento, é, na oecasião exn que se dis
cute a a.cta, que tem p 'lrfeita relação com o 
extracto da Camara, ou por occasião dos :3/4 de 
hora, fazet·em-se estas rectificações. 

Portanto, tem feito a sua reclam::o·ção, lamen
tando tão sómente que o seu nob~é collega se 
mostrasse tão intolerante para com o orador que 
ral."issimas vezes abusa da attenção da Camara. 

Ninguem mais fazendo observações sobre a 
a c ta, dá--:se por npprovada. 

. O Sa. -1° SECRET.I.l\IO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios : 

Do Ministerio do lm erio d 3i 
ultimo, devolvendo informado o requerimento 
em que a professora da fa. escola de meninas 
da freguezia de Santo Antonio, D. Eliza 
Tanner pede ser jubilada com todos os seus 
vencimentos.- A quem fez a requisição (com
mi,.são ·de pensões e o:-denados ) . 

Do Ministerio da. Agricultura, de 30 de Julho 
ultimo, prestando informações requisitadas em 
offi~io n. 283 de 15 do mesmo mez. sobre as 
obras de arte da {à se~trada de fer-ro--~ 
do Recüe _ a Caruarú . - A quem' fez a requi
sição. (Sr. Henrique Marques). 
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Do mesmo ministerio, de 31 de Julho ultimo, 
. remetten -lo, em resposta ao officio de 24. do 
mesmo n:~t~z, copias das ultimas infot'mações 
prestadas pelo engenheiro ·fiscal do 2° d is_: 
tricLo de Engenhos Centraes.- A uem · fez a 
reqU1s1ção ( r. J r~u.JO oes umor ). 

Do f o secratario do Senado~ em 31 de Julho . 
ultimo, comm~nicando que co~st:)u ao Sen~~o 

.. ..., J ... ~ 

G3ral concedendo :is menoNs Carlota, Maria 
José e Noemia, re'PJ.rtidamente o monte pio 
deix:.ado not· sGu finado avô o chefe de Esqu:ldra 
reformado Antonio Felix. Corrêa de Mello. -
Inteirãda. 

D,• di:rectoria do Club de Engenharia offe
. recendo impre~so3 os apontamentos sobre o 
cadas tro e imposto territorial do Brazil.- A' 
comm).5são de orçamento. 

expediente. 

em dis-
- . 

Adl'iano Pim~:nt-31, o seguinte 

Re ue;·imento 

Requeiro que, com declaração de urgencia 
e por intermedio do Mini;; terio da Justiça, se 
requisitP.m dt pre3idencia. do Parã :t.s seguin
t~s informações: 

Ern virtude de que ordem procedeu-se à re
vista de mostra da gu:trda nacional na cidade 
de l\{acapó.. nos dias 24 e 25 de Junho do cor-
rente anno? . 
· Quantos guardas for.l m presos por não terem 
comparcc o a revts a, e quan ·as ou ras pn
sües por motivo identi co foram ordenadas e 
não eftectuo.das ~ 

J ... 'J • 

prisões. pelo comrnar1dante superior ou pelos 
chefes de ba~lbão ou secção 1 

For•1m os guarda~; n~\"a.mente :!Visados p:~ra 
apt·nscntarem-sc fardados nos dit'.s ·15 de No
vembro e 2'í: de Dezl'\mbro ·~ Pn.ra que fim e em 
Yi1·t ude de que disposição legal? 

Sala. das sessões: 1 de Ag-osto de 1835.
Lciti'lo da Cunha. 

Piauhy, sabe que bastam GO chuvas no correr 
no anuo, para qu~ haja a maior abundancia~ 

O inverno este anuo não attingiu a. mais de 
40 e poucas chuvas e estas mesmo pequenas, 

- • . , - o • ~ s--er-1ii-toi'=-----
regulares. n·ahi resultou que uma zona. de 3(). 
miLhas, no littoral, ficasse com as suas plan
tações segur::~.s e com seus ccreaes ma1s ou 
menos aproveltaveis, uma zona média perdesse 
e~ses cercaes e ficasse apenas com os p:~stos 
necessarios aos animaas da in.dustria pastoril, e 
a terceira o ultima zona, a-do alto sertão, íi.cosse 
sem plauta.ções e sem pastagens, t"eduzida por 
con.segu inte :i ultima extremidade. 

Por algum tempo, hesitei em tomar a palavra · 
e em denunciar este estado nffi.ictivo não sô da 
minha como das provincias limitrophe;;, donde 
meu illustre colle""a. o Sr. Dr. Paula Pri 
representante do alto sertão da P:~.rahyba, havia 
recebido noticia que casavam perfeitamente 
com as que me vinham às mãos. · 

s a usos a u ttma secca, os clamores que 
ellcs ainda h oje provocam, o eatado d~ploravel 
de ~os~as fin~nç::~ s inspir~ram.-m.G c~rta reserva 

· a, diz-
o seguinte (lê): 

« Ca-la dio. nos vão chegando noticias mais 
triste::. do interior de no~sa provincia, bem como 
das do Rio Grun<1e do Norte, Parahyba, etc. etc. 
O Lonreur:o Porto chC:gou hoje de Mo::so:-ó (Rio 
Grn.nclo do i\"ortc) n cliz-uos quo p:1.ra l:i. j tí. ost:1'o 
retir,,ndo, de n.lg-uns logare~ os gados, por falta 
de 9-gua c mesmo de p:1.stagens. 

(< Por a ·1ui mesmo já com~ç.a. n. passar g-ente 
O Sr. -·~Jv::n·o Ca.lll.in.ha.: -Sr. de Mossoró á. procura do trabalho, :dizendo que 

presid·mte, pedi :l. p~hvra para. me occupu de por lá as necessidades s:lo grandes. Ainda hon
assumi?tO muito grave, que interessa ~mais de tem passaram oito retirantes em deman(la de 
um;\ provinci:l, que interessa especialmente ao serviço. 
Estado. «No Cariri, para onde vão affiuindo retirn.n.-

Ha. mais de um mez, receuo noticias de minha tes do n.lto sertão de Pernambuco •. a. farinha está 
provincia. a nnunciando que o inverno, naqueH~ a 9.~600 (80 li tros). o arroz:. em casca a 10$, o 
r c • :- · • · · · . ~ · · :'· • • , 
escasso, como des :le 1878 nenhum outro tinha preços, em tQmpos de abundanci·1, são: fat·inha 
havi<to, e qu0, em cons~quencia disto, receia- a 1!)600 (80 litrvs), arroz a 1$500, milho a 
van1-se as terríveis consequenC'ias de um novo C40 réis. 
flagello. . << Comparo esse~ preços e veja ll. enorme 

Entretanto, os povos daquella provi ncia .edas diffcrenç:t dclles. . 
vizinh:1s, onde igualmente o inverno tinha. sido << Os gidos C3.~ tão por um preço misera.vel, de
pouco abundante. esperava.m ainda algumr.s v ido ao des:J.nimo dos creadores ; no Cariri v en
cha vas que pudessem salvar as ultimas planta- de-se gado para. o açongue f~ 18:) e n.qu i mesmo 
çõe;;; e os ceraaes. · .. . estü-sc comprando a 3Q$.,_quarida_.c.usta.'hw0~--

__Q.ua.m-GOnh-eee-&a--eondições-m~ró1fl as anno passado. 
das pi"ovincias· do Ceará, Rio Grande do Nort~, .« Veja, portanto~ qual o nos~o estado, e ainda 

' Parahyba, alto sertão de Pernambuco e estamos em principio de Julho . 
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« O commercio está:: inteiramente par:dis!'.do 
c o unico movimento que ha. é o de cereaes, 
que jà estamos importando de outras pro
vincias. » 

lato quer dizer, Sr. presidente, que os ge-
..; acn am por preços sers 

mais altos que os dos tempos 
não ha dinheit·o nem trabalho ; 

-- ---o-srr:-EvAito c:-urrNHA: 'Não-sei-sê--at=-
guem se retirou para o mo Granàe do Norte ; 
o que sei é qu~, ainda agora mesmo, se me diz, 
n[l. carta que :tcabo de ler, que jã se vão re-

:; 

tiran ~o de Mossoró para o · Araca ty, em pro
cura de trabalho, pessoas do Rio Grande do 
Norte. 

Por seu systema. de viação, o Ceará foi 
outr'ora .e ~ind~ ~hoje o _centro do commercio 

O SR. BEZERRA CA. 'V ALCA.NTI: -Quanto ao Rio 
Grande Jo Norte é justamente o contrario. 

O Sa. ALVARO CA)IINtu:-Sr. presidente, n~./ 
provincia do Cear:i e vizinhas cessam as chnvas; 
de Mn.io a .Junho, c sómente 'VOltam em .Ta;-' 
neit·o ou Fevereiro donnno seguint::l ; n;io ha' ( 
portanto, esperança. não ha possibilida le G 
novas plantações ::a.ntes de 188G. 

Si não se tomarem providencias em favor 
das provin ~~ias do Rio Grande do Norte, Ceará., 
Parahyba e alto se1·tão de Pernambuco, o 
governo ver-se-á mais tarde na necessidade de 
fazer sacrificios tão gt·andes tluanto impro
ficuos. 

O governo, a men~s 
á t 

póde dt>i:Iar, desde ,já, 
cursos extraordinarios 
males.' 

< a , a 
dG lançar miio de re
para evitar grandes 

Não ha tempo -a ·perder, si o governo quer 
olh:t r p :1 ra essas pt:ovincias, si elle <1uer fazer 
um sa.cri.fiç o que lhes apro\·eite na emergen · 
cia actual e para o futuro. 
"-sr:--pre·S'i d·ente;-para de be-I-laros-c-lfcitos-da

crise que se a pproxima, ten:os tres . recursos: 
temos -a ~smoh, que 1woduzm os ma1s d~sg-ra
çados e dep]oraveis effeitos, temos o trabalho e 
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temos a immigràção. O governo. mais cedo ou 
mais tarde, mais dia menos dia., necessaria e 
fatalmente, ba de lançar mão de algum destes 
tres meios:. 

ual será o referivel 1 Senhores o recurso 
da esmola. é o r•.~curso mais desmoralhador, 
ma!::; deploravel que ha; é o e:s::·ediente dos 
go'·~l"noJs im.prevident"s, que não. ~e mo~em 

o _, . 

o trabalhl). Os seus eff•3itos não se faz~m sentir 
simplP.smcnte na occasião em que a e~mola 
ó distrib:Jida. A esmola faz perd·31" os habito;;: 
de trabalho, avilta, rebaixa e cot·rompe QS 

costumes. Suas consoquencias perduram por 
muito tempo. 

Em 1877, quando se fallava. como agora na. 
secca imminente nas províncias do Norle,o go
verno nã.o quiz.acredi.tar n~ catastrophe e des-

época, quando ~ram difficei.s os meios de tr·ans-: 
porte, por ft.1.lta de animaes e de pasta
gens, isto se podia faz er, hoje tambem com 
mai·1r1a e raz.a . 

Uma carta que recebi hontem d a capital Ie 
minha provincia me diz que, si as chu\·as 
for .. 'lm in'5uflicientespara a pl'oducção de ccreaee, 
não o foram para crear abundant~~ pa;,:ta-
gens . 

Eis o q_u:! diz essa carta : 

« São muito sérias as condições da provincia. 
~m. uma zona d~ ~O milha~, a que fica en~re o 

~. 

pastagem e cereaes ; na zona. immediata. o in
verno apenas produziu pa'-tagllns e pequenos 

Jositos d'a n-ua • r aes uas· nenhuns· na 
terceira zona, quasi nã:J houve invérno ; pa~tn
gens poucas.u~dade cerear::s e agua sómente de 

· cacimbas. Da h i a prosenç.t de cmigr.mtes do 
sertão n<:~. c:tpit1\l e legares do littoral. Este es
t:~.do de causas merece muito a. attenç1o dos po
der•'S publicas, c estanõo-se nas vceperas de 
uma nova ~~al:lmid:\d~, pelQs preced<mte~ 
dos ~culo p!tS'!ado, •:om•ém lernbrar :10 g-overno 
os tt·a.b:tlhos do reservatorio do Qui:s::11dâ, ago-ra, 
mais qu"l em qualquer outr.l occasião, indis • 
pensa v eis.» 

Assim pois.desde que os meios (le transpor!~ 
sãiJ faceis par,L o interior da pr-.l\·inci3, porque 
não ha receio de que faltem ou morram os ani· 
maes, o gado cavallar e bovino,0 governo póde, 
P?r meio de melhoramentos matrr-iae~. p:opo:-

. ' ' o :pobre não terá necessi·Jade de emigrar e os 
reme:liados não terão que so:frer em suas crea
ções, em seus gado~, cujos preços vão baixando, 
porque,dentro em pouco, os retirantes, forç11.dos 
pela fome, darão cabo delles, e uão por falt~ de 
pastagens. 

O Sn.. MA c-Do,yELL dà um ap:1rte. 

O Sn.. ALvARO CA.:HINH.A:- V. Ex., repre
sentante-da= rovincia. do Pará i~'~'nora :ts con-
dições da minha província. No Ceará, basta pou
ca ctU\V2. para que n.as~a e cresça abundante 
o pasto: 

. p 
de alimentaç:1o ao gado de um anno para o se
guinte. O mesmo não se da com a cultura e 
~t.<!senv<llv-imento dos cereaes, para os quaes é 
n·~cessario que ns chuvas st>.j:t.m reguln.res. 

As populações rura~s, :i.s vezes, têm necessi
dade .de fazer tercei-ra ·plantação, depois de · ve
r~m pcrdid •s a primeira e segunda, por falta de 
chuvas t\ tempo. 

O SR. MAc-Do,~xLL: - São preVl<::oee de 
V. Ex ; são cousas qne se p~dem d~tr. 

O SR. ALVA RO CAmXHA:-Não sTio previsões: 
e o que infr~li:zrnente se do:iu este anno. Estou 
fallando perante uma pessoa qu" conhece 
muito aquellas r eg-iões. 

O Sa: PA~LA. Panro:-Seru questão nenhu-
m 

ramente ús populações do interior.Ha uma vau-
vantagem enorme em no d~slocar as populações O SR. ALvARo CAJ.\!INBA:-Actualmente, si 
dos centros, do meio em que se acham e ond~ houvesse chuva!'; na provincia do Ceat":i, ellas 
vivem. ta lvez servissem para salvar um resto da plan-

tação, mas estr:1gariam todo o pasto e trariam 
O SR. BEZERRA CAVALCANTr:-Não apoiado; u ma calamidade maior. 

-- ha m uita va~tagem e~ deslocal-3.s . . Nas zonas Mas dir-se-á:-De quo trabalhos póde lançar 
creadoras nao se prec1sa nem da d o;c1ma parte mão 0 gwerno p ara soccorrer aquella popula- o 

·do pessoal que ha.. ção ~ - - - --·---"-- -
____ 0:-S.rJ...---A~v-:A:F:O-Gtd•H~-HA-:--=-Nã-o--;-s-en:lrór;- -sr~ pi~~Ulente, peço licença para occupa.r

admiro como o nobre deputado avança uma me agora de um assumpto q_ue foi objecto de 
semelhante p-ropo~iç.ão. . uma interpellação do Sr. Lacerda Werneck, 
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sobre a qual pedi a. palavra, de que não pude 
usar em "Vista da hora adiantada em que fallou 

70 SI." • .ministro da agricultut·a. Refiro-me ás· 
obras do grande reserva to rio do Quixadá. 

Ainda hoje li, no Diario de Noticias, -que 
fallou-sc com insistencia n · -
genheiro-ch•:fe da·commissão das obras daquelle 
açude, o Sr. Revy. 

Não_conhecendo senão de -yis.ta aquelle en-
0 , r ts tnc o o onra o, 
n ·"'io tenho motivo algum para acreditar que 
elle tenha abusa_lo do cargo de que foi inves
tido, e que Rão esteja na altura da ·confiança 
do governo. · • 

l\1rm fim subindo á tribuna não foi tomar a 
defeza nem fazer a accusação deste ou daquelle, 
e sim advogar:os interesses materiaes não só
da provinci:1 do Ceará como de outras que 
par~il~a.m com ella da. calamidad::J de seccas 

E• para deplorat• que o governo se tenha. 
visto obt·igaJo. por d:ss<>nções no seio da com
missão nomeada! a sus ender as obras ro ·e-
c a as e Ja começa' as . .exactamente no momento 
mais azado para. sua realisação, quando ellas 
custariam ü.OS cofre~ publicas talvez a. metade . 
salario necessariamente vai baixar em minha. 
provincia à e· modo con~idera vel. 
. Depoi;; d:: s de~pezas feitas, que mont~m a 
ma i;; d·1_ 200:000 ::; depois da compt·a elo mn teria I" 
que se acha r...ceumttlaJo n•.J Quixadi~ depois ele 
todos os estudes ·:concluidos e dos serviços que 
estão em via de execução, o governo não devP.! 
não póJe, por mais tempo.- suspend r essas 
obras. Seria i$tO um erro deploravel. 

A proposito, devo dar testemunhe do que vi 
no municipio da Cachoeira, pertencente a meu 
districto. Esta zona da pro .. ·incia que conta 
grande numero de açudes, foi a que menos 
sofft·eu nos tl."es annos de calamidade ; da hi 

gião só tiver:1.m pl."ejuizos em c:msequencia dos 
retirantes que vinham de outros pontos em 
demanda de subsistencia .. 

r a ::~.c O:Jlra . grande numero de :1çudes são 
feitos de alv~naria, o c que não s•:ccede em 
toda província, onde, em sua grande maioria, 
são feitos sómente de terra, de barro. Ahi vi 
um dos maiores a~udes da província, um 
açuie municipal de gi."ande utilidade para o 
povo. Creio que não se di~pen:!eu nelle mais 
de 20 a 30 contos. E.::te açude, fJUe tem uma 
enorme exter.são. re presa o riacho do Sangue. 
I~felizme~te: _ji não tem elle hnje sua profun-

L , • J :.s c urr.1 as -v.:ao 
trazendo arêas, qne o vão at~rran !o nas proii
mid·~des de sua. muralha, em frente :i villa da 

acboeir.1. 
Seria para de;;;eja.r qu~ ta0s construcções 

fossem feitas com · todas as regt·as <!a byd rau
lica, que deve t •·r meios de d0sobstruir o ~.:sca

ri . por eomprlt'tas ou , por 
qualquer outro processo. rlentro de certo pe
riodo. d0 man~ira. que elles conservem sempre 
a capacidade n~cess:1ria. 

Si alguma cous~ se tentasse neste s~ntido, 
s e1•ia· de gran le utilidade. para. a. provin.:ia, 
onde muitos açude3 se inutilizam p:>r ficarem 
aterrados. 

Q11e a provincb tem necessida. !e de grandes 
~çudes, c•m toda. ell~, não ha duvidar. Cr(•io 

r ;mte os qua.c se inutilizon •.. _por abandono, 
grande numero desses açudes feitos ele terra, 
uinda n::io houve alli um in\'eruo abundant~ 

• , pe a 1mmut~~ão desses centros de evaporação e 
grandes reservatorios, como esse do Quixad:i, é de humidadc. 
o mais proveitoso, si é 0 prcf,,rivel na minha. Conslt•uidos de modo mui imperfeito pelo le-
provincia. (.4pattes diversos.) ya.nta.mcnto de um pareJão ou b:lrt·a~em feit~1. 

Confesso que o rclat or io :1prescntadu pclu de terra, ellcs demandavam um tr:1ualho tle con.
Sr . Revy a respeitu de tt-:J.balhos similare8 na serw1.ção constante ; qu:dq uct• formigu·~iro era 
Lom b:udia, onde os res.er,·a.torios l ar:1 os tt·abn- ba.st:mt1) pnra. dar Jogar a in filtrn~ves mais pro
lhos do irrigação são auMtccidosconstantemente nuncin.dn& em c·~rto ponto o ao consequcnte nr
pelas :1guas d<3 rios que correm durante todo o _ rombamento . 
anno. o que não succede no Ceará, produziu. · COm o~ tres nnnos de s~cca, sendo :abandona
em mim má impreEsfia_ Desejaria que nquelle da.s :l.S fazendas, ficando desertas aquelbs re
distiocto engenheiro fosse procurar exemplos giões, iudo perdeu-se: gado;;, casas, curraes e 
em outros paizes que,por sua natureza, tivessem esses açudes que, :.tpeznr de feitos grosseir::l.
ma.is analogia com a minha província e S.'> de mente, eram de grande utilidade, não sómente 
que me occupo. para a cultura e cre:Jção, como para a regula-

ridade dos invernos . 
Sem querer emittir jui~o sobre os trabalhos 0 governo, pois, andaria. avisado si nas 

proj8ct,ldos, Sr. presidente, creio que minh a.c ua,~s circums ~mcws, q 11an 0 .1a se 3.?: ouv1r 
provincia ganharia mais si tivesse, em vez de 0 cbmor da,1uelles :t quem vão faltando todos os 
doas reservatorios colossaes como esses, gran- recursos, manda~se fazer açudes no interior das 
des a ç';ldes feitos co~ ~r.te e distr~buidos pelos tres províncias. Distribuindo pela.s municipa-. 
seus d1fferentes mun1c1p10s . (Apowdos.) !idades uma certa quantia sufficiente para a · 

Não fallo de açudes como são, pela maior construcção desses reservatorios, o governo, 
. parte, os q a e actualmente existem, que são I pe~o trabalho,manteria a população no interior 

___a.t.e.cr.a.das_p.ouco a p.o.u.G-O-e:_-aG-Ca--bE)-E].e.-eel't-e-~~-ri:tt-o-,c·rtão-dessas-p-ro-rirrc"hr s-de-tninmr=-
tempo; mas de . grandes represas, .como as ha \ lhoramento duradouro. que póde evitar ca.lami-
em :tlguns pontos da. província, e que. quando dades futuras. 
muito, custariam de 40:000$ a 50:000$ c:tda I V~m a. p i?llo, Sr . presi~entG. tratar _de um 
uma. . · proJecto, que, · a ser reahzavel, acabar1a, por · 
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uma ·só vez,com o íiagello da secca, de um pro
jecto que o governo deve,quanto antes,subrnet
t;r a e;tudos. 

R. ~firo-me i canalizaç:r.o do rio S. Francisco. 
Para _muitos é esta. ?bra uma u.topia ; p_ara ou-

até de facil cxewção. Estoa informado de que 
o di::;tincto l!earense Dr. Domingos Jagurtbe 
Filho agor:1. mesmo vai mandar um engBnheiro 
proce e•· a es u os naque a reg1ao, vet· o que 
ha ,te praticabilidade em semelhante empre
hendimenio. Aquillo que um particulat· se re
soh·e a fazer, por inici::ttiva p._.opria, j:i. deve!'Ía 
ter sido feito ha muito tempo pelo governo. 
Pe:5soas conhecedoras das margens do S. Fran
cisco e Caríry dilem que não é gran:le a di.:;
tancia q uc separa o S. Fr:1 nci:Sco, perto do 
riacho da Brígida, do riacho dos Porcos, con
fluente do. rio Salga io, a seu turno confluente 

. o .. ' 
Si, como me afiançam, o S. Franci;;co, no 

ponco inJicaào, acha-se e:n nivel muito superior 
~o ria~.:ho dos Porco:; ou a ual uer u r·-
butario do rio Salgado, não seria diffici! a aber
tura do canal proj ectado, fazendo conduzir- as 
aguas do grande rio para o Jaguar.ibe, cujo 

- 1 r 
do anno. Si acaso fosse pr:tticavel semelhante 
crnpreza, estaria. resolvido o problcmo. da es.-
tincção J.a.s seccas em todo o norte. · 

Sinto que niio esteja presente o nobre mi
nistro da agi'icultura, a. qumn pediria qttc tuan
da~se fazer os estudos precisos, que ali:is 1:ão 
podem ser muito dispendiosQ>:, para vorifica.r-s ·J 
o que,ha da pra.tlcavel em s~melll:\ntG projccto ; 
si elle ~ s~mples~ente utu sonho, um:t utopia~ 

O SR. RATrsnoxA:- E" umu. cousa. impossi
.... V-ec ·-jà_ emprehendi, OSi;:L Viag~>n: c·tminhei 

c~t\! respeito. 

O Sn.. ALY.mo C,\.:III='II.\:- P~ssons mui'com
petcnh;; atlinnça.m-me o contrario . Si V. Ex . 
pa,tiu do 0:-alo. C"J.U '~ se acha a. grando n.lLiLndo, 
não po lh dc,ix:~.r dr} <lesccr constantemente; nem 
é por :thi quo tem d~ ser feito o canal. O quo ó 
•·et•dado ó q til n:io ha e..;tu(los Í·!itos: quG si, ttm 

·. p:-.t·ticular os \':ti rnandn.r fa.7. ·!r, o go\·orno não 
se J·~'·a mostr,\r menos cmpetlhado em un1 n.s
suuli?to que intcrcss:l. altamente : t prosperi
d:l•le do paiz. E tu todo o c::tso, esse;; estudos são 
nec~ssarios. 

Si sous resultados forem negativos, nossas 
vistas não se dil'igirn.m mais para este lado. 
E· nec ess:~.rio c ttidar disto. · 

Si o governo julga. que é absolutamente im
possível dispender dinh.ciro com o reserva.torio 
do Quixadá., com os açudes na. província ou 
com outt·a obra de utilidade publica, e que ao 
mesm~ tetn.po tenha por· fi~ evitar ?U minorar 

t> 
e3tá disposto a abandonar completamente i sua 
so1·te aquellas provincias, lance mão d\} um 
recurso ex:tremo, encaminhe, desde ":i, :~.ra as 
provmc1as de S. aulo, r 10as, :~.10 de aneiro, 
a corrente daquelles que and.am á procura da 
trabalho e queiram emigrar para o sul do Im
perio. 

- O governo não pób deixa.- de olhar com 
muita ::1.ttenção para, aqur~lias provincias, sob 
pena de s~r colhido de sorprr~zrt e. ter de bnçar 
mão do unico expediente que não é admissivel, 
a esmola. (~t1Joiado~.) Trabalho ou emigração. 
(Apoiados.) · 

A.LLADARES:- ucrarão ma1s vmdo 
p· ra cá. 

p Sn. 2\L\c-DowELL:-E' que:;tã:> de perspe-

O Sn. Ta:o:\r.\.z Po~rPr:u: - O despovoament::J 
nunca foi um bom meio . 

a. ALYARO C.uri:-;HA : -Desejo e peço 
que o goveruo facilito o trabalho por meio de 
obras de intet·esse -pul;lico, prolongando a es
tr.td:~. do Ba.turité, tratando ela e;;:trada de !erro 
do .Ar:~caLy ; ma.~. si o não qui~e1·, si o não 
pod.~t· fn.zol", tr.:Lte d es !e j:~ de frcilitat· a re
tirada daquello:; que, mais tn.rde, e'tenderão a 
mão pedindo uma e;;mola, já. sem for~as para 
trabalhar. 

O Sn.. PAlJLo\. Pnmo d:i um o. art . 

O Sn. AI.\"Ano C,ul!:oiiU : - Ti\·e occasi:"lo 
·do com•orsi'ü''com nm f:tz·~ncleTrõ -ií1iportante 1la .... _ 
pro\< ncia de S. Pnulo o :'r. Dr. F1•ancisco 

uetroz, r1uo t"o1 no.:so collog:~. nn.lcgislatnrn. 
pnSi[l. ln, e ollo mo dir.ir, que nenhutn c0lono 
orn. igual no ca.tr·"'nse. Esse f,zcndeil-o chegou 
n ont')ndor.so co:n :~ e<llnranhia. de p 1quctcs 
p:Lr.l. qu~~ fosso rcduúd•~ n. pa....:sag,~m do coa.
ron~o !JUO so dc .. Linn.lll:itl no &ul do lmpcrio. 

Ntio so11 pn.;•tidnl'i'l d~ cmigt•nção. porque 
tend·~ n doapovo tt• a. l>l'ovincia; mas, em ultimo 
caso profiro \.·r o COilronse vivo no Snl, a vêl-o 
morto n:-~. tert·a. do S·'ll nn.scitnonto. (Apoiados.) 
L~mbro e~sG meio como ultimo recurso. 

Apro\•eito a opportunidãoe Sr. presiden te,po.ra 
trata1· de um assumpto que prenJc-se ao que _ 
me trou:te ã. tribuna; refiro-me. :i. estrada de 
ferro do Aracaty ao Icô. a Souza ou a qualquer 
outro ponto dn. pl'oviucia, ou da Parahyba. 

E' este um melhoramento ue a rovincia do 
eara recama e e que Ja me or.cupei nesta 

O Sn. ALVARo CA:Ilrxru- Ao contl"ario do casa. em 1882. Hoje novai'nente o faço com tanto 
que diz S · Ex., cotista que o trabalho é tão maior prazer quanto tenho ao meu lado o nobre 
l)raticav~l que, no _seculo passado. uma empre- de putado pelo 5o districto da Paral1yba, que é 
za de mmeração ttnha como condição de sua juiz insuspeito na. questão. 
concessão a. canaliza_ç:ão do r~o. K Francis- o Sn. PAUI.A Pnnro: _Tem sido es~a a mi-
co com o r1o J:~.guanbe ; e st tsso era r ea- h · ·~ d d · · 
li-a el pa a. t. 1 . - . . . 1 n a opnuao, mas os eputa. os seus patrtClOS 

·---o.Ês~~~~~~~~~=~=~~!: _sem~_ç.Q!}tra!:b'\ra~~----------- ··------· ··-··-
tudo quando se t rata de evitar gra.nJes 'despe- O Sn. R\.TISBJ NA:-Não sou contrario. 
zas que acarretam :~..:; seccas periodicas do O Sa. ALvARO C .. un:-.Iu.:-Em minha opinião, 
Norte. a primeira estrada qui) se deveria tor feito no 
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Cearã era a do Aracaty ao Icó ou a Souza. O 
valle ào Jaguaribe é a zon~ mais povoada d:~ 
pro\·~ncia, õ a que tem terrenos mais ferteis, 
temmo:; ab~rrimos, é :i.quclla par;::. onde a 'po
pubção •. mesmo de outras provir.cias, corre no 
tempo da secca, porque nunca b!ta agua, em-

ora a gran e . tstanci:<s, nos poços q L: e aen~a 
o rio Jagnaribe em :-,:etl leito. 

Mesmo em tempos ordinario, o v:?.lle do Ja-
; * .: • ' .,. 

.J -.:.. ... - '-•-

os prcd uctos das provínci:J.s vizinhas. 

O Sa. PAULA Pn.mo:- A de 111osso:ó é hoje 
ele mais vantagem. 

O SR. ALc-\.RO CA:m~I'!A:-Por motivos es
peciaes que vou referü·. A a- s~mbléa provin
cial do Cc.lrà qu ~, co:no as de outras prO\·in
ci::s, não se tnm occupalo sr;não de poliiica e 
de cr-t:o.r impostos, sem ~ttender a. que. perto 
d? P?rto. ~o Aruca~y, havia . um ?utro d~~ pro-

• 1 .J.1. ~L 

fó:·ma se as dtrcitos de im: ·o~·t~.çiio e expo:-tação, 
dUI~ante certo pe:-i?do_. que o com~e1·cio d·) in-

~ '-1 . 
do Araca.ty, come}Otl 
:Mossoró. 

Contr~~ctan.do com <Zssa politico. fln:mccir:1 de 
ffilU .. ~ prOYlnC!?., a. asoem.u.o.e::t l'!."<Wl:1Cl::l. O •.10 
Gr::n.d ·~ do Ncrte, para da.r incrcme:nto :\0 cozn
m(\i'do do JV!ossoró, decretr:.va tax:as c:<po:cia~s 
p~:-a o cor!}tüCrcio que se fa zia por este porto o 
qual tinha su::!. ~~rifa especial. Era um 0XCC

pção;, co:l10 mats tarde os pod0res g'0!'acs cs
t1'<lcccram em fayor do con!mercio do Rio G:·a.u
de do Sul. 

Com:; SG isto ain-19. :não bast:1~;;:c, o.o ps.so::o 
c1u:~ o g-ovJrno provincial 1!0 Hio Grs.nde c1' . .., . ~... . 

1 ~.u .. ~ .. w ..... .... .. , 

o ch minha. provincin. descu~·::t·;n. n. conS' 'l'\'":::.ç:~o 
~~s estradas que Yil~ tJl" :to Ar.<e!l.ty. po~· . r.~l 
. o.: ., n I"'' ;:,' ::;.! :·· • ,_ ,- ! dl·~··tl 

e pel'ig-os•}, o que actu~lmcnto "'~ri!iq : : c i~ j_)ll'<\ 

os c:::lot·mcs carros qn0 f.:z'3ru o c·ommcrcio de 
tr:msporte para as sertõe>s. 

Est~s têm sido as cans::-.s que te:n f·~ito dc-
11nhar o commercio do Ar=-.cn.ty em provcitc) t1o 
cora morcio d0 .1~1 ossoró. 

O Sa. :Moin:m.\ B1u:-;n::\.o: - .0 nobre dcpu
t:td0 f:.:.ll:l. pí·o do,iw sua. 

O S::t. Ar.Y.\r..o C.-'.~II~!:A : - 7'~cs te mo::.1cnto 
~aço jus ttçJ. ao po.tl'ioüsmo da. n.ssembb~ c <lo 
govc,·no da provincia de V. Ex:. Voltando n.o 
a ssumpto de que me occupav:.. 

Sr . presid!mtc, t!cro dizM que o v~tllc do 
Jag-uaribe é de uma fertilidade s'!m igtlal,- m. 
opinião do Sr. Rovy q uc estudou seu;; t erren os 
formados de uma camad[t de t '~ rr":J. vegct~l, de 

Pois hem, quando a. polJulação, o comme~cio 
de minha provincia e dae vizinhas, a agricul
tura. tudo e ~;té a eventualid.-:.de das seccas r ·:: 
clamav~m a con~trucção da estrada de f~r:·o do 
Aracaty }_).::lo vallc do Jaguai:'ibe, construiu-s~ 
de prefe:cncia a estr~tda do ferro de C::tmoc:.:n :1 

O' • - v - ~ 

nacs de :mhh~ p-o·;lncia, recebido: ultir:1i-
mente, c;ua.lific:1 elo seguinte modo: «a ultb1a. 
palavra-da vaid:1.de hum::.n~. , :J. imp;:nid:-,.do) 
do cxtraYio rJos di:J.hciros publféos. u:::a gra:Lle 
mentira cscriptn. ern 131. kilomet:os cb ~rilhos 
de ferro. >) 

l-h UOüCO dizia o !l01J:·c~ deputado p~lo !.'' G.is-
~,.: t. .. 1 ; -.h.-. , .• ; ...... : .,. (:;. :1 ~ ·:Q ~ . cl ...... ~j'') .... c~o a e rrLt._ .. p. ov ..... c.a (1 ,L Ge, •.. --c, e . ..,._.~ 
ji, :prolongar a cstrad:J. ele f.3rro rle Batui.'Í t6. 

que podemos cont:~;·, a. q;_;e ter!! um futu:·::·; 
l;m·isso ó c:.1o so:1 :o~rtidado della. . .. ' 

.. , -..... ""' ............ :' 
p:H:! sulv:;.r-so da. r,'Jr.ne a popm~ç: :o d0 G):.r:t. 
fc;r nccess2.r io votfl r css-; prclong~:mento t:::.t 
como o C"UerCl!l os nol)i'es de t~tr~dcs, isto ~ . Dtra 
o Cr:::.to cu o f~lrci. m:;s m·otest~::J.do c;uc ó ::!'!1 

erro c u~n c:·;·o ,_. . ."ioss:..l·a. di.r<':triz c1nê s•3 l)l' ;-
tcncle dar a c-~~') vr?lO?S~mclito . . 

A e:~tc l'C!;OCl~") :.; lnJla 'nvoco o te~~t,~mn::ll•) .;: ,) 
n.ob T>e c'"D" ·t ···-lo 1' ·lo::;) dt'o:•"ic+o rla P·~r·:> 11\''"t .... "'-'l: a ' ' "'"' ''· - v -"J..· " ~ ~' -- .... 'J"', 
que conhece aoaeli:J.s regiões mais do ciu : L-J!k's 
Os "Oh,.c~ d(\PU.~"?. ·- s • cl'c "'' 1

' " {)'I" isso .:. :,···1 ..... v .. ;::, .- ~ ........... ' ..& ..,._\;1,; "'1'- 'J .. . . ... , 

erro fat::.l. • 
O Sr... Pxcu. Pr.mo:-E' v;;rdaà3. 

. 
intei.r!:l.m·:ntc dc -::inte_:- :~s "'a:!o nesta qt:0sr:":o. n:í·J 
Q!Jo;QC,'O :::.s St1 g".'.''CF.:luCS do CO!!llilO:'ClO d ·~i. 1 c1:L 

d::( w~lla localicla:lt:. r~:1s s üm:.:ntc :is 'h :-:(:ct 
p!l. ~ riotism!'l. (.lpc.;·t._·.>. ) 

A C 'tt·ad~-:. de fm·1·o elo Ih: ar·i ti· :•ciar, se:· pn
long-::tcl:l p:t:·a q ·:n.lquc:- outt·o p!Jnto, mas m:::-~J. 
atrave,;~:m:~o un::1. zowl · ~U :) , . it:~producti•::1.. : '.! ·~ 
n:"i11 ó a~;ro·;cita..-cl. quo n::o ú calt!v:Hd, ·. · :·~ 
~~ r~tu ao' m~:::w,.; pôde prcst:~ t· :l::xilio a 11S Ci~IÍ-
1;1.":\ntcs em occ:.~siõ)s de c~~bm i,lado, co:1:0 ,·;-.;:i:l 
:~ do .o\rac~t.r, !lOrfJUC cl:a teria de :~t1·:n·e~.~:t:· 
uma. região que n:1:l é e 11:10 scr:t po\'O;.da .. 

O St~. Fn.EDEr..ICt) Bon.GES E or;Tr..os Sr:.s. D.r:n·
T"~oos diio o.p u·tcs. 

O Sr ... Ar.YAn.o C.DII:<;Ju:-Si V. Ex. recor
rer à C:\rto. do Ct)?..rá, verá. q uc a zona.~ quo v:ü 
da Cnno:t ao Icó~ é balda. de poyoados ; si a per
correr ver:i que ó r a ra sua p :Jpulação, escass~ 
i ag ua e màus os tcr_renos, quasi todos d} - - - . . ::; . ::.-

Est~\ zona é toda coberta do nma popubção sacs ná est:1~ão dns chuvas e seccos d epois 
muito densa na. extcnção de 50 lcgua>::. que eu dellas, rios quo dcm:md~m p:Jn tes e obi-as de 
j :i. porcorl"i, desde o Ara.caty até o lcó. arte, que h~o de custar milhares de contos 

A ag-ricultur:J. ahi é abundantissim:t, o, si o (•1poiados.) --
não é em maior escala.. é pela difficuldl"l.d.e do Senhores, cmtendo que não se dá provas d·:'l 
transporte, que torna. impossivel ao agricultor patriotismo advcg-an:lo-se certos melhoram'?n-

-ª-lll.ruJ.1t!.C.[L.Q...dQ..ª'lgpdii_o_. ___ __________________ tQ.li.,_~:t,ÜQSJ:.G.5.\Ül~.dP.&._XJli:P. __ c.omllr.OJJ1~1l~1-0_tlªk-·-
Vi no município da União, que fica :1. cinco ac r.;ditar outro;; melhoramentos, de que ~ pro

legua.s do Arac;~ty, depois da terrivel cal:llui- vinci<\ necessita . (:1p oiados .) _ 
dadc da secca, uma plantação de algodúo que Si ucaso não tivcs;;emos a estr~da de ferro d3 
era avaliada em contenas de contos de réis. Sollral, tcriamt.'S hoje muito mais direito de 

V. HI.-35 
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fall:;.r aqui exigindo um beneficio, um melho
ramento verdadeiro para a província do Cear-á. 
(A.pa;·t~s .) _ 

Não digo que não àe,•a ser contmuada a. es
~ra.da de Baturité, entendo mt'smo que o deve 
ser m:ls nas condi .ões do rimitiv llan àa 
viação ferroada provincia do Ceará. Esse plano 
era o seguinte: Ao Sul, uma estrada. que, par
tindo do .Aro.caty. fosse ao lcó e Crato, p:-es-
tando sen iços :ís provinc- \. 
Norte ~ d::~.- ?arahyba, que~ neces~ariament'3 
continuariam a Ull!ndar todos os seus productos 
por essa linb:::. fet"rca ; a seg-unda era a estr:l_d~ 
que, partindo da Fortaleza, fos~e por BaturHe 
aos Cariris Novos; e a terceira. a menos ur
gente, era a do Camocim ao lpti. 

O Sn .. THo:"~uz Po::-.!P:Eü :-São questões te
chnicas, q1:e :não ]Õ leruos resolver aqui. 

O SR. ALvARO C.r~.:m"HA :- K- !:Õil 
technic:1s, sito que;;.ti)es resolvida~ pelos in te
resse.s e pele bom senso .Ja provincia. (_-lpm·tcs.) 

Não quero dizer, repito, que não sejn. con-
· , es 1'!1 a e el'rO 

d t.: Baturité: le\~-se-a · até Quixadú~ com a 
condição, pot'.~m dr~ se fazer o reservatorio. 

• .. " • • •;w • 

erro o vrolongamGnto da estr-ada de ferro de 
Baturité para o Quixadà sem os trabalhos de ir
rigação, sem o reservatorio cuja constru.:ção 
lhe foi confid:l. · 

Sr. presidente~ o governo não pode dei:.::::~.r 
de tomar na. m:lior consideração o estado em 
cl ue se acham as províncias J(l Ceara~ Rio Gran
de do N0rtf} e Parahyba, , nãu pôd~ dei:.:::ar de 
preoccul?ar:se com o fut~ro da popul::tção des-

,.. .. - ~ : .. 

te o h:l. de fazer quando nos ba.ter à porta o fla
gello da. secra, quando o clamor dos fumintos 
lhe chegar a.o,;; ou vi dos, o ue lrazã a Deus não 
se reallse muito bre\·e. 

O Sr. Corrêa de A-rau.jo:...:. 
Sr. pz·0siàenre. lw. t:ous mezes approxima.d~~
ment'3 denunei"i á CamHra. urn abu~o praticado 
pelo minis t1·o da fllzen la do gabinete de G de 
.Junho, qual f,1i o de orden:1r que o thesour•}iro 
nome5do pa1·a a Thesourarin. de Pernambuco 
entrasse em exercjcio. sem que houYesso es
pecialisado a respe<.:tiYa fiança. 

Um r e•-Juerimento que. neste ~ent.iuo apre
sentei niio foi até hoje sujeito à discussão e 
votação da .C:unara, nem tenho csper~nças de 
que o seja este anno, attento o pouco tempo 
que falta para a conclusão dos trabalhos da 
presente sessão lr>gif:lativa. 

Entretanto, ell_e . vers~tva · ~obre matet·1a im-
o governo prov1Genc1as 

w ' 

immedia.tas . 
Nestas condiçõe~, vendo que o meu· requeri

mento não póde ser discutido nem votado este 
anno, porque todos os dias se apresentam aqui 
requerimentos novos, denunciando abusos dos 
agente~ da actual situação, e sobr(~ ellcs os nmi-

sidente do conselho que o abuso, que podia. ser · 
evita.do ao tempo em que apresentei o requ~ri
mento, c~nsummou-se, de modo que o remedio 
agora. mo pa.rece ài.fficil. 

Quando reclamei a attenção do governo sobre 
· · Pern:un 

buco. ainda não tinha sido ella especialisada ; 
agora, porém, sou informado de q uc o procr.sso 
d:t especialisação acha-se concluido, tendo sido 
av:ui:lc.a. por · con os &e re1s uma proprie ade 
que não vale 50. 

O SR. Jos:E :i\:Lmux"o dá um aparte. 
O Sn. ConnEu. DE AnAUJO:-Si o meu juizo 

pôde se1· considerado suspeito, eu appello para 
o illu,tre ministro da marinha, que conhece 
pcrfeilamente a. propriedade em questão. Si 
s. Ex. o Sr. conselheiro Luiz Felippe quize;;.se 
olhar com maior interesse para os negocios 

· : '· ·' · · . · o nobre presidente 
do conselho de que a fiança exigida pa1·a o the
soureiro da The~ouraria de fazenda de Pernam. 
buco foi p-;rfétamente illudida com semelhante 
a.va 1aç.ao ; ._ ..... x. sa e que o engenho Fer
na.ndas não põde garantir uma fiança de 80 
contos. 

r as o no re mm1stro a mnrinh!:l. prefere 
empenhar todo o seu valor~ esgotar todas as 
suas energias, fazendo umn. -politica r1cqneuina. 
e tacanha para a nossa província, politicn que 
se reduz a a.lcn.nçar baronntos para os ::>eus pa
rentes, crear esquadrões de es.Yall:tria da 
gu:~.rda n:lcional para satisfazer ~.:ompromissos 
eleitornes do ultimo pleito, e consegllír acces
so;:; na magistr::ttura para os seus amigos mais 
dedicados 1 · · 

...n.. osi ~lARIANxo:- Não ha de pedil-os 
par:.\ os adversal'ios. · · · · ·· 

O Sr •. CortllÊA DE An..\U.JO : - :Mas S. E:s:. 
i~Vla co ocar-se em uma esphera superior, 

olhando com i ntcresse para os negocit s pu
blicos. e n:1o preterindo os seus :tdvcrsarios 
com direitos a.dquiriõos, somente para s ttis
t:lzer :!Oc> seus mais, exaltados partidat·ios. E 
uma vez que S. Ex. mo di esse ap:lrtc, <ltl 

vou referir o que occor:-eu ultirn:tmente com a 
remoção ~Lc um juiz municip:..l J.e Pernam
buco. 

Sr. prúsidenté, foi hn. pouco:"> dias removido 
da comarca Jo Bom Conselho pn.r:t a c:~.pital da 
provinci:l o Dr. Odillon Tavarr•s Lima. sondo 
preterido o Dr. nHguel Figueirõa de Faria, que 
havia cumprido bom os seus de'\'ercs de juiz 
substituto ness:1 ultima com::n"ca, e tinha di
reito a stta r cconducção. 

Fez-so, ois, uma in-usti .a ao Dr.Fi()'ueirôa. 

·-.. go_~_ dQ. g-~y~.r_n.~ p~9~!ll_.~_P:"~~~~.xr.a_, a.~j~_ns1!?J~.4.~.::--. 
fin1damente as informações solicitndas, e pri
vando o paiz dos «:scbrecimentos que lhe são 
devidos .. nl1o tonbo remedio senão occupar-mc 
novamente d'l assumpto, ponderando ao ~r. prc-

e tanto mais cen:mr:wel, quanto é certo, como 
s~ll.>e o nobre deputado, que o Dt· .. Odillon ainda 
está sujeito a diversos processsos de responsa
bilidade por ter alistado na comarca de Bom Con· 
selho mais de 60 cidadãos oque não estavam no 
caso de ser eleitores. A relação que decre
tou a re$ponsabilidade de~se magistrado tão 
P_:l:r-~4§ÜQ.~_é_ç_Q~~os_!~ . ~-~ g~~'l_Ilg~. E•~ r~~ Ae_l_ibe-__ 
r:ies. e n<io póde, porta.uto, ser considerãàa 
suspeita. 

?\las não c sô por este facto qi:e o Dr. Odillon 
não merecia o premio l!Ue o governo lhe deu ; 
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ha outro de que muito se occuparam os jornaes 
minha província e que não o abona como func-
cionario publico. . 

O Dr. Odillon fo~ demittido, nesta mesma. 
situação politica, do c::~.rgo de delegado de po
licia da ca ital de Pernambuco. or ermittit· 
que um seu constituinte, que estava recolhido 
á Casa de Detenção. fosse dormir muitas vezes 
na casa de sua reside~cia.; e, quando verificou-

• 
prio delPgado ! (.4.pm·tcs.) Para dar-s~ a re-
moção do Dr. Odillon, acto do SI.'. ministro da 
jnstiça, que não póde tsr justificação pbusivcl, 
preteriu-se um magistrado que. durante o clua
trionnio, tinha alcançado a consideração e res
peito de todos os seus jurisdiccionados. pela 
impurcia.iidade com que procedia, p0lo criterio 
e intelli,genci:l. com que exercia as funcções de 
seu cargo! 

, ~, que ~ 

gueit"óo. pediu a sua. reconducção, obtendo as 
melhores infol"mações dg,. preside~cia de Per-

-.. 
teu-se a atteadel-o; ent1·etanto,não se observou a 
lei, rcconduzindo esso digno juiz. porque um 
amigo particular do Sr. senador L ui~ Fe-
1ppe prec1sou accommo ar-se em me or co
marca! 

Eu não esperava ter occnsião ,de fazer estas 
censuras ao nobre ministro da marinha. Pen~ei 
sempre que S. E::s:., quando passou a occupa1• o 
e 1evado cat·go em que se acha, tendo responsa
bi lid:de immediat:l. por todos os actos praticados 
pelo governo p:~.ra Pernambuco, abandonasse, 
pelo menos emquanto fos~e ministro. as su:1s 

reten .ões de Í<\ZCr olitica. o li "'are hica na 
minha proYincia., e não desprezasse occasião 
como ~st:.'l. par:~. -prestar serviços à sua. patria. 
Infelizmente assim não acont~ceu; e. eu vejo 

. ~ - o ... ' • "' 
satisfazer prctenções dos seus ami.~os. que mui
tas vezes, como esta. da flançn do thesoureil'O 
da Thesouraria de Pernambuco. não devem ser 
a.ttendidas. O honrado conselheiro Luiz Felippe, 
d'lvia informar com verdade ao seu collega d<t fa
zenda. de que a vn.li::1ção de 80:000.;:; para uma 
propriedade do valot· U.e 40 : 000.~. era um meio 
de illndir as garantias que a lei exige pat'a 
acautebr os dinheiros publicos. 

O Sn. JosÉ MARU:\'NO d~i um apal."te. 

O SR. Comu)a DE An.AUJO : -Diz o nobt'c 
deputado que a tW<Üiação foi feit:J. com todas 
as forma lidades. 

O SR. JosÉ MARIANNO:-Perfeitamente. 

quizer dizer a verdade, que esse engenho não 
vale absolutamente 80 contos de réis. 

Entretanto, elle foi dado como garantia~ara 
um3. fiança desse valor, e que o actual Sr. presi
dente do conselho achou que não devia ser 
menor indeferindo uma et1 ã-:> ue lhe foi 
feita para o fim de reduzil-a. 

Assim, pois. eu penso que, ainda mesmo 
quando tenha havido toda a regularidade na 
espec1a 1saça.o es a ança,o no r.~ pres1 en.e o 
conselho deve acautelar por todos os meios a ar
recadação das rendas publicas, pt·ovidenciando 
em ordem a que alei nã.ó seja illudida. 

Já disse em outra occa'>ião. e agora o re?ito : 
a simples honestidade do funccionario, a sua 
presumida probidaJe. não são motivos suffici
ente3 para. que se feche os olhos à especia.lisa
ção das finanças. Si, po1·ventui"a, prevalece1·ern 
avaliações semelhantes, enta0 e melho1· acabar 
com o systema. de e:d;ir gat·ant1as pat·a anças, 
porque toclas ellas serão illudidas. havendo 
bo:~. vontade da parte dos avaliaàores. 

...,Jl. OSE l ARIANNO : - Ao contrar10, 
houve demasiada exigencia. 

O Sn, CoRREIA DE ARAU.ro :-Não é sór.nente 
a poss1ve a ta. e pro 1 ac e que a.z com que 
a lei exija garantias dos rcsponsaveis -peb.s 
I."endas publicas; ba muitas causas que deter
minam e juatificam plen:tmente a cxigencia da 
:fio.nça . Podem dar-se eventualidades que acar
retem desfalques .nos cofres do Estado. como 
a que occorreu r:a proyincia de Pernambuco 
com o funccionario de q:J.em me occupo : 

O SR. JosÉ MARLI..::>Z\0 :- Com o thes:)U!"eiro 
actual não. 

O SR. Con.n.EIA DE AnAU.JO : - V. Ex. tenha 
a bondade de ouvir-me. E' um facto muito co
nhecido, os 'ornaes dellc se occuparam e o 
propl'lO t 1esourcuo não contestou. - guem 01 
recolher a thesouraria de Pernambuco nma 
certa somma, e o th•~sonr0iro, sem contal' o 
dinhei.1·o, passou o r ecibo da quantia indicada 
pelo portador. Fazendo depois:~ confel'.:l::J.cia da 
caixa, verificou que lbe faltavão G:OOO$ ou 
8:000$. Com mL.ita felicidade conseguiu con
fundir ::~.quelle que tinha. abusado ~e sua. ?oJ. f~. 
obtendo a. quantia que fdtava do mfiel aeposl
tario . Ora, si podem dar-se factos d·~sta orde~, 
como não exigir de um respons::~.vel palos dl
nheiro:;; da fazenda. publica uma. fiança · qu(} 
possa. [tzer face a qu!l.l.:j_uer prejuizo 1 

O Sn. JosÉ M.muNNO:- O orgão de V. Ex. 
disse que houve um desfalque. 

O SR. CoRRÊA DE AR.AUJC:- Si tal eventua.-

eu n ão posso cret• que tivesse havido regubri- fianç.a só porque 0 'empregado é correligi~nario 
dade em semelhante avaliação ; não ha agricul-
tor em nossa província que possa dar um valor e amigo1 ( .. !partes .) 
tão alto áquella propriedade. Espero, pois, Sr. p1·esidente, qu•:~ o nobre 

ministro da fazenda acautele os dinheiros puO SR. JosÉ MAR.IANNO:- V. Ex. ignor:~. que 
ella tem tido grandes melhoramentos. blicos. · • 

O SR. JosÉ M.miANNo.- Estão bem acaule-
.0. ~!\~ . Ç()R.:J.t:f,:I.\, ... ~~. Ail-'\U~.Q.=:= .. Q_ q~? .. e~ .. ~e.~ ~- lados·. ···-- -.... 

que o antigo engenho Fernandas fo1 dtvühdo 
em dons, e affi.rmo ao nobre deputado, não com O SR. Coun.ÊA D'E ARAUJO:- •· •• fazendo com 
a minha autoridn.ne, mas com a de pessoa insus- que a fiança. do thesoureiro de Pernambuco seja 
peita como é o nobre ministro da. marinha, si uma realidade. (A.pa1·tes.) 
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O nobre deputado pelo 2° dist:r:cto de Per- J Li. os jornaes ds província até ao àia iO de 
nambuco diz que todos poderiam levantar esb !tllho e nua. vi po:.-taria alguma proroga.ndo a lei 
que"tão~ menos cu. Não ~ei por q uc razão. Meu do orçamento p:1ss~do; pelo menos ató ao dia 
intuito não é offender o empregado actual, nem 10, :dfirmo que não houye tal prorogação. 
tez:~o que rer aqui si clle é bom ou màu ci- O Sn.. SIGIS:\IU::->no GoxçALvll:_:; :-Estou in-

O Sr,. JosE MARB.N:->0:- Mas é o echo da. má. 
vontade (los seus correli,zionarios. E ha·tanto;:; O ~P... JosÉ ?\LuuA:-xo :-~u tambeotn não vi, 
l1C!"'Ocios na rovincÍa. mesmO em 3SSUlll to de mas O de crer qu~ tlYCSSe SldO prorogado. 
fnzenda pub icà~ ao passo que o nobi.'e deputado . R. ORP..K\. DE .: r:Au.ro :- 1 o 01, nao 
só ~e oc~upa deste. . I \·ein osse acto. publi~ado nos jornaes até o nu-

O Sn .. Conruh DE An.\UJo :-O men. intuito. mero que eu h. 
c prevenir abusos que se diio no. no~sa p:·ovin- : O Sn .. Josi ~Lmu.xxo :-E' mera forma-
da •'m la.rga esco.h~ Niio tenho nad:::. que vct• ! lidado. 
:om o D:.-. Eduardo. Del"ejo que preste n. .sua I 0 Sn. Cor.!'.E.\. DE AnAUJO: _Mera formo
na.nç:t e que exerça. seu emprego, cumprmdo !l' d·>ct"e n"o . . dl' . l~ .a. as ex1gene1a;:; a. e1 ~ o que eu· não quero o que . · . ~ •. . 
sejarn1lludidas as ~:-ar~'.nÜos que ella estabelet:e O Sn. Jo~E ?.uní,\.NN~: - Quero a1zer; e 

ara os ex::ctores ,.lo sua cat(• n-o ria. questão de simples cxped1ente. 
itas t!St:J.s pa.avt'as. Sr. p:-csidrmte, )):J..l'a o Sn. ConREA DE ARAU.ro :-Mas era :aeces-

rec?rdar ~ m.aterio. do mru rcquerim~nto que snrio prot·ogar, no diil. em que findava o prazo 
esta dormu1do ::.1as pastas d,~ secretana 0~1 da da lei anterior. · 
ü.es.c um s • · , . . 
sumpro que me trouxe á ü·ibuua. 

Sr. president~, .:~. ::<sseml.ll,~a. 1)rovincial de 
Pernambuco e-;tá funccion:1nclo desde o 1" e 
Març:~,: e ainda não me consta o uo tenha con-
cll;ido os srus trabalhos. • 

Sc·ndo composta, quas! nn su:1 tot2lidade, do 
liberaes ~ \·ê-se bem a quem c:~he ::J. rcsponsabi
lidad~ de 5 ou G prorogo1.çõcs, que já furam da
elas sem que tem.linas;;em os seus trauãlhos. 

Não pr<üic:::n~a-se alli o sy!'itcma c!a rolha. 
mas a situação li uer.'ll o inaugurou naquell:t as
semhléa o anno pa•saclo,dc moJo qu~ as oppo
sições ob~t:.-uccionistns são impo~siyois. Tendo. 
port:tnto. a assem, ea uma flTan c nl:J.10r1a libe
r.:ü. a culpa de bnta dcmo~:1 11a confecção das 
l·ús annuas ó inteit·amentc suu. 

O SR. Jos:E 1\LmiAN.!'O dà um aparte . 

O Srt. Corun:L\. n:r. .Ar..AU.jO : - V. E-s.. deve 
recordar-se d.e . ue ha tr('S ou c 11atro annos 
pa.ssados, quando a D.ssembléa de Perna~ buco. 
tendo maioria conserv:•dora, não concluiu a lei 
do orçamento em tempo opportuno,houve quem 
aconsdh:lsse aos contl·ibuintes que não p~•gas
som impostos. Or::L, nós seguimos escola di
''ersn. ; não daremos nunca conselhos desta 
ordem ~ m:1s o c:1.so põde prestn.r-so a especnla
çvcs semelhantes . 

Além de que, Sr. l)!'osidentc, podiam dar-se 
,zrandes abuÇos por p:nte das repat·tições fis-
cRrs, la\·en o c 1flerença no systc:M as lmpo
si.çõcs. 

Podia ~con tecer que se p~occdcssc á. co-
' I o 

tivesse de c!i'cctuar 2. mesma cobrança por 
outro. 

O S C . A lei \'Ot:J.da uctualmcnte, csl~bclece, pot" 
R. 0!\R"l::A DE ARAUJJ : - Não s~Í si esta l J l · d ' d 

r 8 força :ia por ài:.,:;;idenci:l. liber:J.l; VV . EE:x e~emp o, o resta )e ec1mento o tmposto e 
dizem aq ni que 0 prLrtido liberal de Pernam- consumo; este imposto é 1i1uito dLtfercnle do 
buco estã unido. (.-lpartcs.) creado na lei passada, que era de rcpari~ão; 

Mas. qualquer qno tcnh:1. sido a causa, 0 orn., consig-nando uma lei imposto d'l rcpn.r
ccrto é que essa. demora, a maior que tem ha- tiçi'io e outra l~i imposto de consumo, esta 
vido nos trabalhos da assernl.>lc~ provincia! de <livcrgencín. pouia dn.r lo,~ar ou n.o prcjuizo do 
Pernambuco, deu loga:r A qne, desde 0 f o do Thesouro, ou ao prejuizo elos contribuintes, c 
corrente, quan,lo come~ou 0 novo anuo finan- em todo o caso perturbavn. o trabalho. 
ceiro, t enha-se arrecadalo impostos, sem atlto- O Sr:. JosE 1\Ltn.u::'\~O :-V. Ex. dd liccnç:~. 
rização legislativa. p::Lru um aparte. O inconveniente era grande, 

V. Ex. sabe que a arrecadação de imposto.s mas,q u:mto ao caso que V.Ex. figura, não se da
não se póde fazer regularmeu te. senão em vir- ria, porque, antes de proce:l.er-se a cobrança do 
tude d:l lei do orçamento, o ue~ c uando est~ imposto d~ repartição, procede-se ao lança-
nao e vota a em tempo opportuno, esH admit- mcnto. 
tida a praxe de os presidontE:s de provinein. o SR. Con.nÊA DE An..w.ro :- Isto a.contece 
pro:ogarem.por uma po1·tnia o orçamento an- com todos os impostos, não conheço cobrança. 
ter10r · nenhuma de impostos, á. qual não preceda o 

Sou o primeiro a reconhecer que s·emelh:mte lançamento. 
pratica é abusiva e não tem fundamento nem 
n~ Co?sti~uição nem no acto addicional, mas O Sn~ .JosB MAIIIAz.i::'\0 dá um aparte. 
tem Stdo .JUStificada por diverso~ pu blicistas c ó O Sn.. CORREIA DE ARAUJO: - :Mas V. Ex • 

. .. .. ~efp~i~a. po.~:.todo.s. ~s. presiàento..c;.- ~N~()· sei.--pois,-- ·sxbe· que -a.n·e,tfart1çõee··nsCã~s;· pdiiê!paimente ___ _ 
:porque razao ? illustr:1do adnnmstradol' de as de Pernambuco~ estão anc1osas para receber 
Pernambuco de1xou de adaptar est~ precc:lcnte. dinheiro c podem fazer o serviço do lançamento 
(.4pm·tes). com muita presteza. ; 
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O Sn.. Jos:E MAmANNo: -:Mas isto não quer 
dizer quo eu ~ppbuda a falta d~ legalidade. 

O Su. Cómuh.DE ARAUJO:- Sr. presidente, 
uma vez que fallo, no restabelecimento do im
posto d c consumo, do v o desta tribuna prcvenil· 
ao "'Overno ue esta ó uma uestão ·i tal ará. 
a província de Pernambuco. 

O Sn. Josr:' ~hu.ux:s-o:-Apoiado. 

. 
me d:i o seu apoi.ado, talvez não continue 
apoiar-me, si ouvir as L•cílox.ões quo vou fazer. 

O S~t. JosE· !'rL\.mA:-;xo: - Póde ser; mas 
quanto ao ponto de ser uma questão vital, 
apoi:.do. . 

O Sr,. Corm.EA DE ARAUJO :- Sr. pre;;idente, 
si não for restabelecido o imposto de consumo, 
na província de Pern~\mbu~o, ella chcg::~.rã com 
certeza ao anniquilamcnto. vara o ual .'i vai 
mure an o a p~ssos mmto .~.argos. 

O SR. JosE' M.mu:-;:-;o:- Ahi não ::1.poiado. 

provincin. de Pernambuco estava florescente; 
sui'ipendcl'am-so os impostostàe consumo atten
tatoriamente por um telegra.mr.o.a, c o resulto.do 
01 que lH!S~"'s <> u 1mos ~mnos con ra111u em

prestimos no valor de 2.000:000$ e agora está 
ameaçada de contrahir mais um outro para 
cobrir os dcficits de seus or~.amentos. Ora, é 

· possivel continuarem as cousas assim ? Corta
mente que não. 

:Mas ou estranho, Sr. p:·csidente, que o nobre 
deputad) sómento ?!gora tivesse dirigido ao go
verno uma iu terpellaç:1o sobro este assumpto, e 
~egundo pcnso_um:'l. intct·pellação dupla .. s._ Ex. 

de cousa nenhuma. 

O S11. · Comuh DE ARAuJo :-.•• e depois 
appal'cceu com outru., diíl~rente da f:~., para. o 
nobt··.! 1wesidentc do conselho. por considerai-o 
t~lvc7. uma victiroa mais digna. do sacrificio. 

O SR. Jo:o:~ 1L\RI.\.~~o :- Não, senhor, eu 
c:s:pliljt:.ei. Na minha 1:.. interpellação. eu per
guntava ap~'nas a opinião do governo, ma.s de
pois entendi quo devia pct·gLtntar-lho tnmbem 
quo proyidencÍ:lS pretendia pedir ao c parla
mento. 

O Sn. Conn};A DE Aaxu.JO:- Bem ; como 
quor que seja, não posso achar explicação para 
o procedimento do nobre deputado. 

S .• Ex. apresenta uma intcrpellação, que é a . 
sição ao actual gabinete; entretanto, ainda não 
ha muito tempo, declarou á Camara que o seu 
chefe político era o Sr. conselheiro Luiz Fe
lippe. 

O SR. Jos.E MARI.ANxo:-Mas o que importa 
isto ~ 

I 
. . . ----o-sn:: So:-\ItE:s:_.Inportll.-mtilt"õ~--,,.-s--m1nistrõS 

!São solidarios. 
O SR. CoRn.ÊA DE ARAUJo:~Apoiado,,o nobre 

deputado por :Minas attingiu perfeitamente ; 

eu n~o comprehendo como é que havendo soli
dariedade no ministerio~ V. Ex.. pode ter como 
chefe político o mesmo Sr. conselheiro a 
quem faz opposição. 

o Sn.. Josl: nhRIANXO:-Porque não? No 
artido de V. Ex.. ha arfora uma uestão es-

pecial que os separa. (lia ot~t'i·os o,pc~1·tes.) 

O Sn.. ComrÊ.\ DE AR.w.ro :-Isto V. Ex. 
não 1ode ex. nlicar. 

Si porventura a opposição ·do nobre deputado 
se limitasse á questão do elsrnento servil. eu 
serb. o primeiro a applaudil-o, por sua cohe
rencia, por vel-o sustentar suas idéas abolicio
nistas; e nada tinha que estranhar; mas uma 
opposição ú·anca ao minister-io de que faz par
te o seu chefe politico, eu não comprehen.do. 

O SR. JosÉ 1fArnANxo:- Gh ! Pois é bem 
facil de comprehender. 

. . . .. 
Filippe não é solidário com o mi.nisterio, ou 
deixou de ser o chefe uo nobr-e deputado. 

O Sn.. CoRrti:A Dr~ An.Au.m:- Então V. Ex. 
reconhe(~e qnc o Sr. Luiz Filippe nãõ é mais o 
~. '2 

O Sn.. JosE MAn.rAxxo : - Não, senhor, 
ainda é . . 

O SR. Coar.i:A DE ARA.u.m:-Sicontiuuaa 
s0r, então não c solidal'io com o ministerio, 
porque V. E~. f:;~z a e:;te opposição decidid~. 
I-ara comp:·ehendor-se a attitude do nobre de
putudú era preciso admittir o simul esse ct 
r.on. esse. 

n.. Jo ~ 1hu. ·\.X· ·-E 
os soldados não fnzem opposi~ão 
(Ila out,·os c'partes.) 

O Sr, Con.mh DE An.AuJo:- Esc:ec:: . ~ 
sados uelas armas : não conheço soldado que 
fáça opposi~fio ao seu chefe que não seja pu
nido. 

O SR .• TosÉ 1\LutL\XNO dCt um aparte. 
O SR. Co1~r..Í:.\. DE .Aruu.1o :- Na qucsL~o do 

elemento set·vil, já. disse que justificaria o pro
ccdim·~nto de V. Ex. 

Nesta questão o nol.>rc deputado est:i cohe
rente com as Sll:l.S idoias ; mas fazer opposição 
a todos os actos do governo e dizer que é sol
dado do ministro d·1 marinha. (.tipa1·tcs) ..• 

!\Ias, Sr. presidente, não foi simplesmente 
esta contradicção do nol.n·e deputado que me 
causou maior sorpresa. S. Ex.. sabia desde o 
tempo do ministerio Dantas que a assembléa 
provincial de Pernambuco projectava restabe-
ecer os 1mpo. os e consumo ; am1gos os 

mais intimos do nobre deputado~ que .haviam 
pugnado pela abolição daquclle imposto, foram 
os primeiros a fazer am,ende honorable, formu-

:lando um orçamento no qual se consignav:1 o 
seu restabelecimento .•. 

O Sa. JosÉ MArtrAN~o:- Os meus amigos 
peils<fmli-vremlmm:--

0 Su.. CoRRÊA DE ARAUJo : -S. Ex. dispõe 
de maioria na assombléa provincial de Pernam~ 
buco ... 
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O Sa. JosÉ !\Lutr.-\N:7'o:-Eu só disponho de 
minh3. pessoa. 

jecto sobre o elemento servil dado para a ordem 
do dia começnri as 2 horas ou antes, é bem 
visto que só commeçará antes se não houver 
deputado'> inscriptos na. hora do expediente 
par~ o~ere_:cr qualquer projecto, requerimento 

O SR. CoRP..BA DE .<\RAU.ro :-•.• e entretanto, 
S. Ex:. sabendo por telegr3.mmn.s que lhe foram 
remettidos pela Assodac;.ã.o Commercial que os 
1mpos os i!l.m ser res a e ect os, nao omou pro- · 
videncia nenhuma a respeito e só ag-ora, de- Por tanto, f:w;endo justiça ás boas intenções 

l)OÍS que Ignez é morta~at)parece par3. sal val-a. de s. Ex..' não quero deixar de consignar o 
- facto. Vamos a.o meu ob ··;c i v · · 

Eudes~oa explic!l.~od~tefu~~~~~~~~ili~a~s~q-u~e~e~x@tt~a~n~h~a~vüa~o~p~N~c~e~d~im~.~e~n~~~d~o~gJo--~~~-

0 Sr.. JosÉ ~hr.uNxo:-Nôs fizemos um te- verno. gual'dando religio;;o :;;ilcncio, es
iegrammn.-circnlar a todos os nossos ami~os pecialmente quando fnllava. perant':l o 
pedindo que S<J oppuzessem :10 imposto de con- meu nob:-e amig-o, a. quem de;;:oja.::-ia ser 
sumo; mas~ emquanto n. .:\.ssembléa Prov1ncbl sempre agrada.vel, o nol)re ministro da jus-
não o tiver votado, não podemos fazer nenhuma tiça, a r·~speito de assumpto 1mportantissi
roanife.;tação. mo, que entere:o:sando inconte;;:tavelmente á 

O Sr._ CoRRÊA DE ARAUJO:- V. E~~. podi:~ t11scussão do prQjecro do elemento serdl. afe
tel' concorri.:lo para que o prl'sidente de p,,r- cta, interes~a de p1~rto, a o1decn publica. que 
nambuco com 'i1. sua rua.ioria n~l assembléa o nobr'l ministro d·~ve ser muito solicito em 
provmc1a organB:t:o:;se .um pt"OJ~c:o ue orça- <..ntao aprovet er a Oflpurtum ~ e 
mento onde se não rcstabel:..!cesse o imposto Jc para fazer UIJl rapido esboço historico da 
consumo. colonisaçiio ne;;:te paiz. . .. 

R. vCSE l AllrA~~O :l um :lpat·te. completos das t'}DtO.lÍVJS rJc immigração en-
0 sit. CoR::tÊA DE AR.-\.G.JO : - Conseg-uin- tre nós. Rccm·dei sumariaml)nte as c·JUsas 

temente não ha justificação possivel. ao me- •1e têm contt·ibnido ar-a estes des!l.stres. Lem-
a m u ve , p, !.' 'l o proce :men o o no t•e br0i que as gm.ndes es:1ecula.ç!:i<-•s. que ::e tem 

deputado. envolvido neste assum11to tem criado para e 
.Mas, Sr. presidente, não desejo occupm·-me Br~tzil obstaculos c1uasi invent=iveis a. obt~n

agóra. da. quc>..;;t~o di} imposto;; de consumo da ~ão de immi~ra~ão europén. Lembrei, entro 
1uinha provinci:l, c pot· isso ag-u:1rda!ldo as ex- outras c:~usas, a. pcssima escolha. d~ a.;ente, 
plicaçües que o noiJre deputado dê já, ou por incumbido' de ang·aria1· colonos na Europ3.S 
occasilb da sua interpellaç::ro... Os agenciadores de colonos no cr~ntinenle 

0 Sa. JosÉ :MAni,\.:\Xo:- Dou-a j:i.. europêo têm filito a collecta. no p~ssoal de 
peior especie, entre os ociosos d:1s gra.ndes ci

O Sn . CoRRiA DE AnAUJo:-. resen·o-me dades, entre os operarios, nos artct.ãos ou 
para e o tão p:-onn nciu r-me nuiS----iMu~~.tn®W-.a-J~m".!r.n"'s;..r!rm"e"'s.---;~.e..-r;o~a.~s~a~s;;--;ev;s;-;;p;;;e~cl;-;;e;-;;s~, ~ln;;-;t~e~lr;;;a~m~c"n~te.,---~ 
respeit:1. imp:•e:;tn.veis p:\ra os' pczados b.bores a.gricolas. 

E já tendo dccl:u·a·lo qu~tl o ohjecto do A_' e~ta caus::~., como um:~. das princinn.es, 
requerimranto \"011 ma1 .., - : ;r- _ • • , .es des:1stres 
que o go\·erno me infot·m~ em virtude de qne em ma teria de immigrn.ção o illnstre Sr. Tan.
acto legislath•o e-stá. s •) faz.-mdo a arr-ecn.daçüo na.y, cuja a.usench deploro neste recinto. 
dos impostos provincia•!S de Pernambuco desde (.lpniados). Este illustre bra.t.ileiro, por .-ua 
<! ue começou o no·: o anuo fin:1nceiro. illustra.ção, pele~ longos annos d~ c~ tu dos con-

Vem :i mc,a, é lido, apoi::do e posto em c1is- S:l.gra.dos a este assumpto import,mtissimo c 
cnssão. adiada poL· ter pe iid , a palavra 0 Sr. de! icado, poderia. hoje prestar sen·iços impor
José 1\b.rianE.o~ 0 seguinte · ta.ntissimos por occasião d:t disn1s~iio deste 

l~cqtt~rimei?.to 

projecto, com. o q uat o goYemo snppõe Ol'g"a
nizat· ou lançar n<; b:.~.ses p:1ra o cdificio do 
trl\balb.o livre; mas qu.~ em V1!rdnd 11 con...;titue 

Requeiro qlle o go..,·erno inform0. em vil·tude um grande e:-ro, que hadc se1· de ~;a.lar.oitosas 
<113 qu" acto legishtivo têm sido :mccn.d:tdos censequencias. 
impostos provinciaes em P ernambuco, desde O projecto do g-overno ataca. por todos os 
que começou a correr o noYo anno :finan- lados a propried:tde servil, e, portanto. de::;or
ceiro, ganiza o u.nico trab:l.lho, que temo'> organi7..a.do. 

P aço da C:1.mara. dos Deputa:lcs, 1 de Agosto e o que nos offerece ~ 
de 1Sti5. Q(Y· ·" · ~ost:; substituição do trabalhador negro 

escravo por este mesn1o depois de liberto. . 
O Sr. Vailadares:-Se cu não es- Isto é simplesmente uma ilh1são do Sr. presl--

tivesse conven<.:ido de que da parte d~ V. Ex. dente do conselho contra a qunl protestam todos 
_Sr. presidente não ila propos ito de continuar a os escriptores serios e de criterio,e a e:x:periencia 
perse~uir-me como a poucos dias o fez, capita- de todos os povos. Não ha muito li em uma cor
neando a maioria para negar-me urgencia que respondencia q11e as colonias europeas, na. 
pedi afim de concluir um discurso,e que ha sim- Africa, depois da abolição da escravidão, estão 
plesmente bons desejos de bem servir ao g over- soffrendo falta de braços. · 
no,eu diria que V.Ex.continua a_p.re.rs,e,~.-.-~-~-::u.~.o;;....-r_.,.,_~ão se sujeitàaos pesaâos

-- As apparenc1as são de que V. Ex. continua n. labores agricolns. Diz-nos o Sr. presidente do 
hostilisar-me, porquanto constando do jornal da conselho q_tle tíl.m.bem o seu :projccto cogita 
casa a declaração de que a discussão do pro- de immigração europea, mas esta não póde 
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offerecer braços, meros instrumentos do tra
balho á. grande la·roura. O colono europeu, ho
mem civilizado, não virá occupar o logar do 
negro. Accresce que os grandes abusos, e erros 
commettidos nesta materia, noS; têm grangeado 
pessima reputa~ão n!i. Europa. · 

a.o em aVl o cu1 a o, esmero. que opa
triotismo dever·a ter imposto ã tcd<!s os nossos 
governos ne;;te delicadíssimo as::;umpto. A re-
('J" • • .. • 

sos go\•ernos têm tratado com simples espe
cubdores, os quaes nenhum escrupulo tem mos
trado no cumorimcnto dos contractos. 

o que tem visado, esses contractaclores e seus 
prepostos na. E11ropa. é o lucro resultante rle 
um tanto por cabeça de colono, jã o disse 11esta 
casa o illustro parla.menta.r, o Sr. Taunay. 
. Não tem havido :fiscalisação. nem boa fé na 
execução tlos contractos. Tem-se em'iado ao 
Brazil industr·iaes mestres de officios 
regr:t, diz o Sr. Laerx:.e, ó que os colonos para. 
o Brazil têm sido tirados do opulentíssimo vi
v~iro dos vagabundos c ociosos das granJes 

exame de terrenos. Com ella percorreu elle as 
províncias de Santa Catharina e do Paraná., 
durante alguns mezes, findos os quaes voltou a 
commissão~ mostr·ando-sc sati:sfeita dos terrenos, 
que vira. O Sr. Gruber foi então incumbido 
pelo governo, du introduzir alo-uns mil da uel 
.es co onos, cre1o que cinco mil ; e como sabe 
a Camal'a. retirou-;:e o gabinete Zacharias /em 
Julho de 1868, inau~urando-se a situação c6n-

. · se mez e :~onno. 
Aconteceu, como conscquencia des:;a mudança 

ele situaç~ão política, o que todn a Cam::Jra sabe, 
especialm~nte os 1·epresentantes do Pat·an:i. 

O go'Vcrno novo a pegou-se ao pretexto de 
falta de assignatura de contracto, e o Sr. Giru
ber, que j à tinha promovido a vinda. de cinco 
mil colonos russos 011 allr!mã0s para o Brazil, 
viu-~e n:ts maiores difficuldades, e, ab:tndonado 
pelo gover no, aconselhou-lhes que fossem, me
diant ·· · · -
cerem-se no Paran:i. A Camara sabe o resulta
do desta tentativa : foi o maior desastre. 
Pessi~as terras foram fomecidas aos infdi-

, _ .. , . z .,; Oilos, os quaes en ro a ,, pouco empo, 
borios·:t classe dos agricultores. desanimados, ja:::tame3ntc maguados c qur3i-

Tambem lembt·ei :i Camara os de.:;a~tres de xosos. deixaram o uosso paiz, em sua 
----~i~·.JaJ!;i;:l~J.Jt ;t;'ll.<!MY~t--!lUJ::...J;;11..1::111-P-114-lU~.-<.J~~:.I.-J~-t-IJmWI'W.,.~~··~~~sa ndo a Europa, o t1 dcman 

Mucary, de~astre para o qual concorreu ex:tra- Republicas 1·latinn.s, e a Nor te-Atne-
ordin:::.riamento o facto de terem sido impor- rica. 
tados até criminosos relaxaJos da grande pri- Lembrei tambem a Camars.- o desastre de 
zão de Pots Iam, e ociosos e malfeitores de -186\) de colonos polacos. Lembrei as tentativas 
todas as castas. de 1Si0 em diante, o decreto de 9 de .Julho de 

F:tctos identicos nos têm custndo até a con- 1870 prorogado por actos de 1872 e -187-4: ten
tingencia de qüe;;tões intern~donaes. A Ca- drmtes a conseguir a colonisa<;.ão chineza. E 
mar a conhece a q 11estão cncandecento entre o bmentei, e lamento senhores, que ;lq uelles 
'finado senador V crgueiro e o governo Sui:;so, mesmos que então collo.bor:tvam com o governo 
conheceasreclamaçües )Or artedo:!O'Vet·noita- do Sr. Sini mbü conven ·d · 1m :: "bllida. 
1ano so re o celeberriml) coritt·acto Tripoti. da immigraçãu euro~:~ea, estejam hoje á collabo

Lembrei a falt:1. de systema dos nossos governos rar com o governo na desorganização do tt".'tba.lho 
de sorto q uc ate hoje nada_ha do a<::s~ntado sobr: sem subsrituil-o por outro, ins':! rindo no projec t 

, · • · e co onis:tçao eu ro· -
iniciada. pelo conselheiro Zn.caria::;, mandando péa l 
empenha:- a prtl:.\vrn do g overno na Europa, O que no projecto s :J con:;: igna sobre coloni
promettendo vantagens inconteslavcis aos co- zação não apt·oveita. não póde aproveitar a 
lonos que qui:resi;em demandar o nosso con- grande lavoura de café e canna. 
tinent0. Não produzi ri outro etfeito, senhores, além ' 

Entre ou tt·as va r1 ta~ens o conselheiro Zacn- de sobrecarregar mais os cofres deste desg-r:<
carin.s mandou p elos consoles l>razilciros em çado pait. do papnl-mocda, e quando muito po· 
Hamburgo, .Anvers :e Ho,vre. decbr:~r que o dcr:l aproveitar a provincia do Rio Grande do 
governo so compromettia pela differença üas Sul e :l.•.fuelhts que se a cham em identic:1s cir· 

_passagem; entre Nova-York e o Rio de Janeiro. cumstancias, as quaes, nas apertadas circmu-
Então -10 milimmig-rantes, russos,e allemães, stancias em que se acha o thesouro, não teem 

entre os quaes ex:.istiam um grande numero de direito de reclamar sncl'ificios do Estado. A pro
agricultores, estavam resolvidos a Yir esta- vincia do R io Grande do Sul, Para n:i e Santa Cl
belecer-sc no BraziL · tha riua, pela sua posição topographica , qualida-

0 ministerio Zacharias incumbiu ao Sr. d1~ de t erreno, pela sua industri::t. pastoril, que · 
Gruber, um alleroão, que aqui r esidia, ha an- melhor_que q11alq uer outra, por ~ua suavidade 
nos, c e promover a introchxeção de taes colono . ::. , , · , 

A emig!.'a.ção para o Brazil teria aurido forças tureza de s eus terrenos, por seu clima, pela 
nas meci~as tomndas pelo conselheiro Zncha- natureza da agricultura que alli se faz, incon
rias, si não tivessem sido retiradas immediata- testavelmcnte póde conseguir colonização euro
men.te pelo ministerio ltaborahy, logo após a péa, que para alli j:i se encaminha espontanea-
sua ascensão. mente. 

Corno V. Ex. deve recordar-se, Sr . presi- Ora, senhores, não se tem direito de reclamar 
dente, vein uma. commissão ou deputação da- novos §àcriiicios do thezouro e do contribuinte 
q u etlercotonos e:xãin.mar os nossõStc-.e""r""re'"'n""'o""'s,...-,e"""r--=s~en;-a""'o:-cp:-:-o=r aõsõlí:i"'[ã'"-:-fi e c e s"Siêlaãe-; q ua nao-o-g=o
colher informações sobre· as nossas cousas. O verno nos annuncia decresci mentos nas rendas 
Sr. Gruber foi pelo gó'Verno incumb1do de publicas. qnando o rezultado do ultimo semestre 
acompanhar essa deputação na sua excursão de conhecido j:i nos apre:Senta. uma diminuição 
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'Superior a doze mil contos. O Sr. presidente do 
conselho nos respondG sempre quG o projecto 
·cria novos recursos mas esses novos recursos vão 
pesar sobre o contribuinte sem vantagem, e 
pernícíosa.mente para o augmento de nossas 
rend 1s, porque desorganiza o trabalho nacio
nal ; e essa exageração de impostos, demi
nuindo a importação, e provocando o contra
bando, h[). de trazer por força aqui, como em 
toda a parte, a diminuição das rGndas. Essas 
províncias especialmente a do Rio Grande, quo 
ja têm encaminhada a immigração exponla11Ga, 
não tem o direito de exigir novos sacrificios do 
thesouro e do contribuinte. 

Outr'ora se dizia e com razão, não em virtu"le 
da autorid1de do Sr. L~<eJ·ne, que o bomado 
deputado por Abg·oas declarou in'lcceitavel ; 
mas com a autoridade do bom senso, que era 
impessivel salvar a grande lavoura, do café e 
do assucar com a immigração emopéa. 

O Srr ALVES DE ARAUJO :- As cous8s são 
multiplas. Nos EstaJos-Unidos em um só anno 
abandonaram o terrítorio noventa mil homens. 

0 Sn. VALLADARES: -Esta cifra em nada po
dia prejudicar aquelle paiz, e não podemos esta
belecer parallelo. Dizia o nobre deputado por 
S. Paulo e com to:la a razão, o Sr. Moreim de 
R1rros, quo não ha possibilidade de conseguir 
colonos europeus senão nestes termos, isto é que 
venham trabalhar por conta propria e em ter-
reno propl'io. (Apoiados). . 

Dizia uma verdade acceita pelo nobre presi
dente elo conselho quando S. Ex., opinou pelo 
systema admittido pelo Sr. Buarque de Macedo, 
o da imigeação espontanea. 

Tinha razão esse estadista, e mais de um 
motivo ele síroples evidencia, justifica o acêrto 
do systema que preferiu. 

A experiencia entre nós apresenta rezulta
dos, que elevem servir dB lição. De 1847 a 1878 
despendemos cerca de trinta e trcs mil contos 
com a colonização official. Essa despeza nos 
annos quo decorreram dahí em diante ascendeu 
já a quarenta e nove mil contos, sem vantagens 
sensíveis ou aprecíaveis para a grande lavoura. 

O Sn. LourrENÇO DE AumQUERQUE: -Grandes 
vantagens pam a renda publica. 

0 SR. V ALLADARES: -Não é exacto, por
quanto as rendas publicas são alimentadas pela 
grande lavoura. Tratando-se da solução deste 
problema, isto é, da emancipação dos escravos, 
lilem desorganizar a grande lavoura, não se tGm 
o direito de empregar os recursos do. Estado em 
uma medida que não corresponde as mais ur
gentes necessidades da grande lavoura, quA é a 
fonte que contribue para as rendas publicas, 
em sua quasi totalidade. (Apartes.) 

Com razão disseram o Sr. Laerne e o illustre 
Sr. Sinimbú, e lamento não tenha sido devida
mente apreciado, e ainda mais, que não fosse, 
ao menos, experimentado (apoiados) -que era 
impossível manter a lavoura como grande la
voura, sem empre.gar como um expediente, 
ainda que lamentavel, como elemento de tran
sição do trabalho servil para o trabalho livre, a 
immigração elos coolies, os trabalhadores chi
nezes. (Apartes.) 

A questão consiste na escolha elo colono. 
Tanto é certa a vantagem da immigração 

chinoza em relação aos interesses da geande 
lavoura, que surgiram elifficuldarles na Ingla
terra, cuja philantropia neste assumpto não é 
senão um recurso de protecção inelirecta ao pro· 
dueto de suas colonias. 

Vimm a i ntervonção immediata da Ingla
terra, creando embaraços a que clósse resultados 
a tentat[va de colonisação chineza para substi
tuir, como meio de transição, ao braço escravo, 
que actualmente rotea as terras e mantem a 
grande lavoura.· 

Si me. não falhl1 a memoria, em 1883, 
creio que em Outubro, apresentou-se aqui 
o Sr. Tong-King-Sing, director da China 
llfo·clwnt's Stearn Navigatíon Company. 
Elle trazia por missão negociar com o go
verno irn perial o estabelecimento cl e uma linha 
de vapores entJ'e a China e o Brazil, e isto com 
o intuito de facilitar a introducção d J traba
lhadores coolies para seevirem a grande la
voura, cujos proprietarios então se reanimaram 
cheios de esperanças no resultado desta nego
ciação, quo visava o Sr. Tong-King, director ela 
companhi8, Commercio e hnmigraçlfo Chi
neza. 

Levantou-se contra a id8a de immigraçã0 
chineza grande opposição, tal opposição, que 0 
governo recusou o subsidio ann ual, que o Sr. 
Tong Kíng Sing solicitou pc1ra a sua em preza. 
Então aquelle industrial procurou entender-se 
clirectamente com os propriet:otrios de Minas 
Rio de Janeiro e S. Paulo. Apparec<3ram pro-' 
testas da Sociedade Brasileira de Immigração 
contra a immigraç.ão chineza. 

Empenhou-se em favor dessa immigração a 
companhia Commercio e lmmigração Chineza, 
da qual faziamarte commerciantes e f az e n
deiros, procurando reunir o' fundos necessa
rios para a celebração dB um contracto com o 
Sr. Tong King· Sing para a introducção de 
coolies chinezes. 

A Camara sabe que o director det companhia 
Commercío e lmmigração CbinBza foi repen
tinamente chamado por um telBgramma pat•a 
LondrGs, e assim ficou abandonado o seu pt•o
ject.o; não mais se üllou em tal, G assim malo
grou-se mais esta tentativa em ·prol da grande 
lavoura, sobre a qual o projecto do governo 
vem agora desfechar o ultimo golpe, o golpe 
mortal. 

Por occasião dessa tentativa de introdu
cção de braços chíns nos nossos estabelecimen
tos agrícolas, e especialmente por occasião da 
chegada do Sr. Tong King Sihg a Londres, 
a imprensa ingleza manifestou-se acremente 
contra a immigração cbineza para supprir de 
braços á lavoura do Brazil, dizendo-se e sus
tentando na Inglaterra que os colonos chine
zes seriam escravisados no Brazil ; e das pu
blicações, que se fizeram então naquelle paiz, 
resultou para todo o mundo a convicção de que 
o plano ou projecto de íntroducção de braços 
asiaticos Bntre nós malogrou-se em consequen
cia. de opposição da Inglaterra ; e não mais 
tratou-se de tão momentoso assumpto. 

Volto ao ponto, em que me achava, Sr. pre
sidente; dizia eu: não ha possibilidade de colo-
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nização européa, como meio de salvar a la
voura. Isto tem sido reconhecido por lavrado
res distinctos. como o Sr. Nova-Friburgo, que, 
ha poucos dias, respondeu ao illustre Sr. Ta.u
nay, que pret·.:mdia. discutir e I"é~futal" as opi
niõa3 do Sr. Laerne, dizendo ue ha\'ia mani.;;, 
est:.:. o a este 1 lustre Vlajor a opimão, que 

continuava :1 sustentar, de que a grande la
voura e.:;taria conJemnada e estâ, si porven
tura os anieos 
porcionar, são os europeus. para fazerem os 
misteres dos actuaes escravos. 

O SR. ARAU.Jo:- E ninguem m:tis com
petente tio que o ~r. Nova-Friuurgo. 

O SR. VA.LLADA.RZS : - Ninguem mais com
petente do que esse illustrc brazileit·o, cnja fa
milia ;:e tem tornado notavel pelos esforços 
que tem feito eu1 favor da_ ~~u,;;a da. agricu!-

' o. 
za\~ão oul"opé:t ; ninguem mais competente elo 
que este illustt·e brnzileiro, e sua opinião é 
exactament9 ac uelLJ. ue manifestei citando 
tambem a autol'idad~ do Sr. Laern~, cont0sta
da como absurda pelo illastt·e representante 
das. Alagôa~, o St·. Lourenço d~ Alb~qnerque. 

' ,. 
zil, sendo patente que não é possivel que o ho
mem livt·e, o homem civilisa. lo, abandone a 
sua pa tria p~m1. fazei no Brazil os misterel' 
de escravo, substituil-o no;;; estabelecimentos 
agricolas, é clat•o que eu tinha razão de me 
queixar do governo, quando furtava-;:e a trazer 
ao conh~cimento da Camat•a factos importantes 
tendentes · a. demonstrar que o seu projecto é 
simplesmente un:a utopia, sendo o. seu resul-

de que di;;põe a la.voura, sem dar-lhe outros . 
O r·~sultado do projccto do govel."no, não ha 
duvidar, ~ a desor..,..aniza .ão com leta do · tra-
ba ho qua se acha consti tu1do, sem subs ti
tuil-o por outro. Era o~rigação do governo 
trazer os factos sobre os quaes eu pedi infor
mações. 

Sr. presidente, si a substituição do braço 
escl";tvo pelo braço livre foss3 po"sivel, nós 
poderíamos lançar mão de uma grande parte 
da população brazileira, que existe desapro
veitada nos sertões. ~r. presid:mte, si fosse 
-possível substituir-se o braço escravo pelo braço 
livre, conset·vando a gran<ie lavoura como se 
acha constituída, é bem patente que os lavra
dores brazileiros teriam empregado com van
tagem taes bl."aços, caso pudessem conseguir 
a permanencia· delles nos estabelecimentos 
agrícolas. 

• 
por não ser mineiro, que na. minha provincia 
exi8te um facto, que bem demonstra que não ha 
possibilidade de manter-s~ a grande lavoura 
com braços vel."dadeiramente livres. A grande 
lavoura só se póde manter com trabalho forçado, 
dêm-lhe o nome que quizerem; mas o trabalho 
forçado serà sempre escravidão. O tl."abalho 
livre ha de vir com a pequena lavoura, que ha 

--··a.e-vír--c-õmõ- prõauctõ · ãolemp<;-;·p-eto ·aügan~nto· · 
da população; a não ser que o abolic-ionismo do 
Sr. presidente do eonselho vá tambem até á. 

V. III.- 36 

propriedade territorial, mediante as reformas 
a.graria;;, que j:i annuncion o Sr Nabuco. 

Si o ~r. presidente do conselho nã.o se con
fm·mal." com estas verdades, ·que são de simples 
intuição, com a supposta organização de tra
balho livre do seu ro 'ecto, S. Ex. s:1 'l rimirã 
a gran e avoura, supprimu·â o unico traba no 
agricola que temos, sem deixâr em seu lagar a 
peq_uena lavoura, ou o t1·abalho livre. que ha de 
. . - ·' ~ 

• 
de nioguem Cl'~al" por medida.legisbtiv:l. 

Dizia eu, Sr. presidente, que em Minas, nos 
sertões, ha uma. população, que pet·iodicamente 
demanda a zona J.u. matta, na occasião da. co
lheita do café. 

O Sn. PnESIDENTE: ....,.. Pl'evino a V. E~:. que 
passaram-se 5 minutos do tempo concedido 
pelo regimento. 

O Sa. VALLADARES: -Eu you conc~uir, .Sr: 

me animo a pedir uma prorogação á Camarn., 
que já negou-me para conclui!: urn discurso 
sobre este mesmo :1ssumpto, que lncontesta\·el-
mente mteressa ao p:uz. e 1mme 1atarucn e 
concedeu pro rogação de tempo para liquidações 
de inte:·esse puratnente pessoal. 

Não me queixo ; mas garanto a V. Ex. 
que estou no :fit·mc proposito de exercer o meu 
direito de discutir as questões de interesse ptl
blico, sem pedir licença a ninguem, e só por 
força do meu mandato. 

V. E:t. ha de ter comigo a tolerancia, que 
V. E:t. e os seus antecessores tem tido com . . 

meus collegas. 
V. Ex. fa.:-á o que entender, poder:i mesmo 

usat· ela força, mandando arrancar-me desta tri
buna, e então eu fical"eijusti:ficado perante meus 
eleitores. cedendo á força. 

Dizia eu, St·. presidente, que periodicamente 
essa popula.çã.13 dos sel"tões demanda a zona da 
matta da província de Minas, e ahi rem em
preitar colheita;, de café aos lavradores, cujos 
braços escr:Lvos jà esca~seiam. Fazem essas 
empreitadas entre si ; nada têm de com~llm 
com os escravo•; não collaboram com elles. 
Terminada a colheita, recebem o resnltado de 
seu trabalho e retir.:: m-se; não se conformam 
com a idéa de permanecer constantemente tra
balhando a salario, em terreno . que não é 
seu •. 

O SR. SoARES:- Apoiado-
O SR. VALLA.DARES:- Não se conformam ab

solutamente, e é natural que não se confor
mem. 

Incumbem-se de outras empreitadas, das der
rubadas. da construcção de caminhos, etc.; m:J.s 
jámais os propt·ietarios na minha provincia 
conseguirão entregar-lhes os misteres dos ac-
tmres .. ·escr<Lvos; --.. ... ··· ··· ·- - .. .. -·-·· ·-·· ······ ............. ·· · --.. 

Este ph.enomeno, Sr. presidente, q_ue se 
realiza em relação aos nacionaes, que já estão 
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familiarizados com a instituição ser\·il, com 
maior força de razão não póde dei:s:ar de reali
zar-se em relação aos estrangeiros, que só em 
escala muito dim:i nu ta. constituindo uma ver
dadei:a gota d'agua no. oceano, podem vir in_, 
A infvrrnação que tenh·.), Sr- presidente. dos 
lavradores de S. Paulo, ó que, em reg·ra geral, 
todos os que se têm lllt~ttido nesta empreza de 
co onlZa\.aO europea, em so r1 o graves pre
juizos, não tem tirado result::J.do. 

O SR. SoARES :-Elles vão-se remedi:mdo 
com os colonos de l\1inas, nos pontos mais far
teis, embora tll.es colono~ não possam fazer o 
serviço dos escravos. _ 

O S1~. V.\LLADAREs :-Ha para isto uma razão 
muito simple~: ó que, coru os actuaes preços 
do cs.f<', e não h a mo ti v o para su ppor-se que 
Yenha~ elevar-se mais tarde or ue os nossos 
concurrente,::., ne~ta e::;p0cie de layoura, se au
gmentam todos o:; dias em outras zonas (e <?sta 
r~z~o ó a q_ue consi~~a o illustre vinjor, qu~ 

phantasmagoria, e nestas condições acham-se 
as outras, que illudem aos Srs. deputados, 
quanto ao resultado da immigração européa. 

A colonia Pe iro li não constitue hoje um 
nucleo agrícola, nem. sei mesmo si lhe deva 

plantam hortaliças em frente de suas casas, 
algumas flores eUl pequenos jardins, e empre
gam-,-e em trabalhos da Estrada de Ferro na 
Vlsmuança, e ate como crea os de scn'iço do
mestico. 

E' esta a situação da actual colonia de Pedro 
li e das mais que conheço. 
.c.Como esta ha muita outras, qno nã0 podem 

concorrer absolutamente para as rendas do 
Estado. 

A estas diffil!uldades, Sr. presidente, para mim 
inveneiveis actualmente, eu de..-o accres··entar 
a de falt:1 de estradas pat·::~. o tran::;porte dos 

,, ~c · • 0 ::- ~ r é a na o sera 
possivel, uma vez que o europ·~u tenha de col
locar-se nos terrenos devolulos. no interior, .. . . . .. -
centros de consummo, que temos. Não obstante 
e;;ta verdade, o S1·. presidente do conselho, ha 
poucos dias disse aqui que a causu. Ja ruina 
as nossas nanças e a t;'l e a , e que e

vemos suspender a::. construcções de nossas 
estradas de ferro. V. Ex. viu tambem ha pouco 
tempo, no ministerio presidido pelo St·. La
fayette, o resultado da tentativa dn conversão 
dos bens cclesi:•sLicos em titulas publicos. 

Estes bens. collocados á pequena distancia, 
como se acham, dos centros populo~os, pode
riam tt·azer alguma vantagem ou aproveitar á 
creação do trabalho livre, dividido.;; em lotes e 

:s • 
Mas isto seria, podemos dizer, uma gotta de 

agua ~o oceano. 

lario. 
Ninguem, portn.nto, póde comprehender que 

o europeu, cujas necessidades são muito m<~is 
amplas, possa vir fornecer a b.voura trabalho a 
salario tal que os proprietarios pos;;;nm auferir 
proventos dos c:tpitaes que empregaram na. in
du;;tria agricola. 

- pt·oblema, que n.:to é senão o da substituição da 
grande pela pequena lavoura, que a sabe
doria dos nossos estadistas quer a todo o 
tr.mse rc~ol ver com traços de penna, com 
artificia.cs e loucas medidas legislativt~~, em
bora seja cert') que a pequen.tlavoura. só virá 
para nós, como para toJos os povos, que n. 
possuem, como um phenomeno social natural, 
com o tempo, pelo augmento dll. população, 
não ceilsarei de o rep-etir, V. E:s:., Sr. president-:, 
deve recordn.r-:;;e do que aconteceu ao illustre 
deputado pelo Rio Grande do Sul, então mi
nistro do lmpe rio, na sua tentativa do con
versão dos . be os das corporações de mão 
mort:1, do:'i bens dos conv\.!ntos, em titules ·de 
divida do e ~tado. 

E' esta a razão, porque as tentativas de im
migração têm · siào e continuarão a ser de fu
ne ~tos resultados. 

Na minha província e na do Rio d3 Janeiro, 
exi!"tem apenas algumas centenas de familias 
de colouos estrangeiros consagrados a lavoura 
de cr..fé e canna. 

:N;'io me refiro aos colonos empregados nos 
estabelecimentos d~ .grande lavoura, e que ex-

opposição feroz, e o plano de conversão de taes 
O Sr. .. SoAn.Es:- Não apoiado, ha mai-,; só bens' em titules de divida puulica morreu com 

na colon1a de Pedro li o numero é superior. 0 gabinete LafayeLte. Ninguem majs se aba-
O Sn. VALLAD.~R.Es:- Não têm razão o meu lançou a tocar n'este assumpto, nesta verda-

resp~itavel amigo e comprovinciano. deira cà.ixa. de maribondos. 
As colonias a. que se refere são puras appa- E o que: nos resta, portanto~ Absolutamemte 

rencias de estabelecimentos agricolas. nada neste assumpto . Ainda mesmo que fo.5se 
~ão pa~sam d~ puras aldeiotas~ em que não se verJaJe o que affirmava ha dias o illustt·e repre· 

Clllda. ma1s de lavoura, que merr ça este nome. sentante das Alagôas, o Sr. conselheiro Lou
- ·-- -A · q.u.~-o nobre ~€putado-eita-; -~-colon-ia-Pedro-It ;-· ·1'enço·-· d·e··-A:J b"üc[ú-erqü·e·;-que-·-arnãnao·sefmãiC 

no J u1z de Fora., Sr . pres1dent13 , eu posso o estado das 5:~ colonias, restantes de i48, que 
dar testemunho ocular , não existe, é uma foram fundadas, é claro que o genero de lavoura 
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á que se entregam,nada tendo de commum com 
a grande lavour~ de café e canna, e~ta alle
gação. em ri:1lação ~o estado hypotheticam1mte 
(sô por argumentar) prospero destas colonias, 
não pôd') aproveitar, não 1!0lr1e, não procede 
ara o ob ·ecto de uc co<>'it m • ' 

por muitos annos ainda a grande lavoura, que 
é. por emquanto, a fonte das rendas do (~stado. 

P<1.s-:o ago~:1 a tratar da 1:eorganização do 
o 

vertidos em libartos. 
Para responder ao illustre Sr. presidente do 

conselho. discutirei esLe seu verdadl3iro sonho, 
est<t parte mais bella do seu projecto, e de 
que S. E:x:. se des\•anece. 

Eu não teria neces"iidade de citar factos na
cionaGs, b~staria citar a historia da. instituição 
serl'il em todos os tempos, e:n todo~ os pontos 
do globo; bastaria appellar para a propria na-

. . 
Não hoave ainda paiz nenhum do mundo que 

conseguisse, e~peci~tlmente nos primeiros tem-
os da sua emanei a ão. con:;;ervar nos esb be-

lectmentos agt·icolas os liberto<;. Q;tem conhece 
o systema de lavoura, que possuímos. compre
henJe que bastaria uma interrupção de seus· 
trabalhos por dons ou trcs annos p-era re · 
à ruina total. O projecto do gov,~rno necessa· 
riamonte ha d~ tr;\zer a cmancipaçãn instan
tanc:t. Si não attente-se para os effeitos de 
duas de suas disposições principae~: a. fixação 
de valor e a depreciação estabelecida pelo 
projecto,o que constitue um verdadeiro confisco, 
um attentado i -propriedade, garantida pelo 
no:;so direito publico organico, e reconhecida 
pel:l. lo:-?islaçJo civil ordinari~,, e pelas leis 

o -"' .. • 

melhor a fa.zer. V. Ex. sab-=, Sr. pr~;;idente, 
que o governo inglez encontrou, para soccor!·er 
ns suas colonias do oceano indico o r. 
fornecimento d~ coolies das indins ingl"za.s; e, 
em relação :is c:llonias occidentaes, encontrou 
o grande manancial do proprio braço africano 

- , · o i , que se 
destinavam :10 Brazil e a Cuba. 

E' conhecido o facto de terem sido apt·ehen
didos, de 1837 a 1847, não menos de 6:34 n;wios 
negt·eiros. A Inglatt?rra mandavfl. entregar ás 
suas colonias. :i titulo de aprendizagem, estes 
africanos aprehBndidos. encontrando, por con
sequencia, n ~ste expediente de uma nova es
pecie de escravidão, um am.:.ilio poderoso para 
snpprir a falta de braços que necessariamente 

, . . -
H~1. tambem a disposição do proj"cto tendente Eu não conheço, senhores, a esta.tistica anteM 

a crear estabelecimentos agricolas livres, no rior, nem vi enteresse em apurai-a ;; mas se 
dizer do Sr. presidente do conselho, mediante é a ueUa a de um eriodo tão remoto tão os-
a 1 Jertação os escravos em s•1a tl)ta 1 a e, tertor a a oh~ão do trafico, nós porlDmos clobrar 
pela metade do valor da tabella do projecto, e esse numerp, e não teremos, meno<; de 1.300 
recebendo o proprietario a importancia Jo valor navios negreiros que~ trazendo cada um 500 
dos escravos em ti tulos publicos, vencendo o negros, não forneceram âs colonias inglezas 
juro de 5°{.,. A nenhuma confiança por parte menos de 650.000 a 700.000 colonos. o que in
dos propriet::t.rios, por causa da convicção de contestavelmente foi um auxilio importante que 
que têm contra si o poder irresponsa.vel, é tal, a Inglaterra enconti·ou par3. soccorrer ás suas 
que se póde affirmar que, até quanto comportar colonias. · 
a verba destinada a este fim. os proprietarios Quanto ás colonias francezas. não tenho 
hão de vir em massa reclamar ou soli.citar.do necessidade de longas considerações : ninguP-m 
go\'erno estB ... permitta a Camara a e::s:pressão, deve ignorar as difficuldades extremas em que 
mau negocio, para evitarem m:'l.l ma.ior. se acharam Bssas colonias, por f:üta de braços 

E' tambem certo que o governo não tem em depois da abnlição revolucionaria, que soffre
snas mãos recursos e meios para manter os ram c no fundo é a do nosso projecto, e tendo 
libertos nos estabelecimentos agricolas. necessidade até de empenhar a sua. diplomacia 

A consequencia será a. de~organização do tra- perante a Inglaterra para conseguir uns mil 
b:tlho, porque o honrado presidente do conselho coolies. 
po e estar certo e uma ver a e, que e corro- ortanto, cone uo, sen ores: quan o a lsto
borad,:t. pelos fa.ctos, como disse. em todos os ria da abolição da e;;cravidão nestes paizes é 
tempo;; e em toda. a parte: não se substitue uma esta; quando os Estados Unidos nos estão mos
escravidão por outra. trando qual foi a con~eq uencia dnlorosa da abo-

A escravidão, cujos grilhões S. Ex. quer lição da escr.widão, determinando a cessação de 
quebrar agora, não ha de ser substituida. pela trabalho, a mis'.'ria e:xtr~ma., a suppre<:são do 
caric'lta servidão da gleba, que S. Ex. preten- segurança no Sul, porque se hado suppor e até 
de criar. affirmar que sejamos mais felizes com esta pa-

0 Sn.. PnESIDEMTE:-Nós somos obrigados a naceia que apresenta o projecto do governo, 
-ol)'êàeê'er-ao -·r-egiiiié-nto-:- -o- no ore.ãéputãao ·(llzenão os r.· preãidente--aõ ·co-riselliõ~ ·· irr1sõria;; .. ·-

já excedeu muito a hora de se entrar na ordem mente, que é o primeiro -passo para a restaura·_ 
do dia. ção das nossas finanças ~ ! Não podemos deixar . 
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de contar tambem com a diminuição do numero 
de horas de trabalho, depois da. emancipação, 
com a reducção da pcpulaç.ão escrava, aind:l. que 
a do sexo mast·olino se mantivesse toda nos es
tabelecim·~ntoe agrícolas, o q~1e ~ ~bsurdo su~-

• 
se entrega toda aos trabalhos agrícolas e que 
amanhã ir:l tratrtt• dos misteres domesticas, 
como t~m acontecido em toda a parte . 

• ccre:>ce que a. mortan a : e a e augmentar 
aqui como em todas parte · do mundo. A esta
tística é., verdadeiralJlente- contristadora, -em 
todos os paize;;, logo depois da abolição, como 
consequencia dos desvios a que e~se~ homens 
se entregam, de toda :t sorte de e~eessos, a qu~ 
se entr·~gam, logo que se libertam da. disciplinll. 
a que .estavam obrigados. A mortandade h:t de 
~ece;:sar-iamente augmentar. Portanto podemos 
contar tambem com esse desfalque resultante 
da me , · 
desregt•amentos d:~. vida, tornando-se impossi
vel a manutensào ela disciplin:1., que o 
)r ~id 
com o seu codigo negro. 

Mas Sr. presidente, eu dizia que não neces
sit!l.va tle citar factos acontecidos entre nós, 

r a is oria l a a o tçao c ena ser con e-
e ida pelo Sr. presidente do c ~nsrJlho e seus 
cor-.1panhe ir.1S de gabinete, e o é . Esta questão 
é n d:L substituição do trabalho, e não podem 
deixar c~ int,~ t·essar muito a Camara todos os 
factos, especialmente os que se estão vel"ifican
do actualm ente em paizes, que, por seu clima 
ingt·ato, calido como é o do Brazil, tornam pa
tente o qur;~ nos vai acontecer, se pru;sa.r o 
proj0cto. do .g?v~rn~ . O europeu não l)Oderà, 

• o 

affirmava que o seu projecto era conservador, 
cosGr\·~l.torismo · que eu não comprehendo, 
desrle que S. Ex. confess:1. que liberta sem in
denmização, por rneio do confisco, resultante 
do 6 oJ,. de amortiza~.ão, o . que constitue U?l 

. . 
IPm patente, para os que estão illudidos, si 
S. Ex. quizesse applicar o mesmo systema. ao 
aQ'amento da divida nublica. 
Si assim o fizes-=e, os possuidores de apolices 

não poderiam deixnr rle le\'antm·-se contra o 
governo, por ; ter arvorado o calote em re
cur80 legal para o pagamento da divida do Es
tado. 

Si semelhante recur-so não é applicavel, por
que seria o latrocínio, a.o pagamento do c :tpital 
existente em a polices, si a applic:l.ção desse 
recurs<) daria logar a uma justll. reclamação, 
nio sei como justific:1r ou canonizar. a sua :1p-

icaça pam es rmr ou suppnmtr o cap1 a , 
qu8 o escravo representa. 

O SP.. LouRE~ço DE ALBUQUERQUI'!:-Não ha 
o·a. 

O Sa. VALLAD.\RES:- H<• toda a. aa.alo~i:l, 
po~que nós, como legi:::ladores. não nos pode· 

:;; pon o vis ·t p li osop ico 
e philantropico como simples a.cademico". Do 
conLrar-io. não precisav<t. ser estadista para re
solver esb queo:tão, para conseguir a abolição; 
basta v~~ ser revoluciona rio. 

grand~ l :tvoura , e não. quererà vi.r fazei" os . .mis
teres do actual trabalhador negro. Este, que 
resi ~tG à to los os insultos do nosso cliw.a.--q:~'--I--W:W1~.-BII)t).l~.Wm<~ws-<liHWEl+GaGi~!'}-lg+.Iat----
é o mt:J~mo da p:ltria. da. sua raça, a Afric!l., de- dad e. O parlamento ni!o é um::~. academia de 
pois do lib·,rto, não se submette:-:i às durezas icleologos. Je philosophos trancendentaes . 
do traba.lho :tgrico]a ; porque é por indole pre- Temos de resolver um problema social c finan-
guiçoso, c só forç.ado sujeita-se :l trab:~.lho tão ceiro, e não um problema philosophico. (Apoi-
pesado. ados .) . 

Li, h:1. pouco tempo. em uma corresponden- Dizia eu, Sr. presidente, qüc os facto~ cor-
eis. insena no Jornal do Commercio. qu<~ a robóram o que acabei Jr.' nft1rmar em relação a 
Aft·icn., depois d:.~. abolição d:~ ~'scr:t\•idão nas otüros póvos, onde a aboliç:"io produziu como 
colonias 0uropéa;;, não lhe!'; póde fornecer bra.- resulttl.do imm~diato a reducção do trabnlho . 
ços pam algumas faz:•ndas. porque o negro re- E, a r:•zão é simples, como observa um escri
cu .::a-sc :i t · .. ?s laborP.s. Affirma o corró~~pon- ptor: as necessidade~ do homem quasi selva
dentt.~ do J orn(l l que niio é possivel conseguir g~m. como é incontestavelmente o escravo, 
dos negr . .~;;; tr:1 balho livre n s:dario, por serem são tão limiln.ria~. que. para sati;;f~zel-:IS, os 
clles c~sencialmente pt·eguiç~osos, e que, acos- liberto<::, após a abolição, não têrn n~ces~i
tum:tdos :i Jeixarem, pol' preg uiça, ás mulh·~- dade de emprP.g-ar grandes 'esforços. Natural
re;; os trabalhos do campo, considr~ra:n taes me nte , o trabalho diminnirà., não só de inten-

----~l~::J.b~o~r~e~s~c~o~m~o~u~m~I~nc!;i u.t:_:."L.lJ~;.ua.w:AoJIJ,..I,.I;"------'-!--mu· :J.de. como qua.nto ao numero de horas e os 
O governo deve meditar 80brc este facto, que libet·tos, quando mesmo queiram trabalhar , pro

com razão, c: tu~a. impr essão ao corrqspondente. cur:~.rão t rabalho mai-. suave . 
liUe ac:1bo de citar:-as colonias ouropéa.s na A população liberta procurârá as g randes 
Africa, soffr~ndo falta de braços. naquelle paiz, cidades, onrle po:lerá. encontrar trabalho 
que já forneceu braç.os ao muEdó inteiro! rne11os arduo, do que o dll. lavoura, e mais 

O Sr. presirlênte do conselho não tem razão remunerador. 
para rlize1· cru e o seu projecto supprime a es- O quo se t em dado em outros paizes, j á tem 
cr~vidão e o1·ganiza o trabalho livre ; clle sup- sido observndo entre nô-= : os esc•avos hberta
prlme o tra balho servil, mas nada deixa em ~eu dos de 1871 até hoje abandonaram as lavouras . 

--···-to-gal':-· - -· - - - · - .. _, __ . . _ ....... .. _____ .. ___ ____ . · ·- ···-· - - -· MuifOs-éi empfõs--ó-ãsfe._ielüiife-·:pôileã!.sêr--cr::-
supprime a. escravidão sem indemnização, tados : Eu, já referi alguns, quer ·~m rola

dizia S. Ex. nesta casa~ ao mesmo t empo que ção ao município em que resido~ quer em 
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relação aos municipios vizinhos. Alludirei 
ainda. aos libertos do conde de Prsdos. 

Aquelle illustre brazileiro lioertou todos os 
seus escravos, un!': sem condição alguma, ou
tros com obrigação de prestação de sen·iços. 

Aos ue ficaram livres sem onus de servi o, 
os herdeiros :fizeram propo~tas vantajosas ; pro
porcionaram-lhes bom salario, vestiment::~, tra
tam_ento medico nas molestias. e alimentação 

. 

contra a segurança do director da colonia. O 
governo mandou proceder a inqueritos. Era 
um specimen, S1·. presidente, que o governo 
podia offerecer ao parlamento. Eu pedi infor
mações ; apresentei um requerimento: estava. 

resente o Sr. ministro da jo sti~a. que g-uar-
dou completo s1 enc10 o que não tm a u·e1 
de fa.zer, e menos, como o fez, de concot•rei' com 
o_seu voto para impedir qu_e eu _concluísse o me~ 

Não houve· estimulo possivel para taes liber
tos, e dentro de pouco t~mpo os herdeiros do 
conde-de Prados se convenceram de que nada 
ha.Yb. a e.:;perar delles, e os despediram de 
sua f<1.Zonda, e, segundo estou informado, lu
etaram com diffi.culd:3dt::s, porque os libertos, 
:~o yue parecia, pretendiam viver á custa dos 

.. , o 
para isso. Temos um regimen ãe publicidade. 

-Os ministros não têm o direito de silencio, que 
S. Ex. se arrougou sobre os negocies de sua 
pasta. 

E' preciso, Sr. pre~idente, no interesse da 
verdade e até no interesse da justiça. q1:e se 
devê a estes homens, que se :q~urem estes 
factos; e especialmente no interesse da verd;lde 
1·elativamente à discu~são do projecto, r1ne nos 

herdeiro~ sem trabalho. · 
Os herdeiros do conde de Prados, com intui-

,.,. 4 • • • 

daquell')S, que tinham ficado obrigados a. uma 
prestação de serviços temporarios, reduziram 
o tempo de trabalho. 

ste;; omens, ' r. presr en e, mos raram
se ~empre indoceis e rebeldes, maus traba.lha
d?r~s, de sorte que, ~m v~z de Y:lntagens, elles 

' despezas sem compensação. Portaram-se de tal 
modo, con;:;.ti tuinJo-se verdadeiros onus para os 
herdeiros do Conde de Prados, que elles th·e
ram necessidade, em bem de seu socego c in
teresses, de conceder-lhes liberdade plena, 
recebendo como recompensa unica . e grande 
favor a sut\ retirada do estabelecimento, e, 
com lavouras excellentes, f'tltsndo-lhes braços 
para beneficiai-as, viram-~.. !la necessidade de 

r . : ,·" • P 

···Yisinho;. incumb-indo-se estr) de tratar das la vou
ras, não sei si com co1.tr .!Cto de parceri:l., ou si 
por arrendamento. 

emos, r. pres1 cn e. na :~.ra y a o u , 
o casJ ott facto da fazenda do Barão de Simão 
Dias . .Aquelle meu honrado comprovincia.no, 
liberal distincto.porqu~ ó dos que entendem quo 
só po:lem fazer liberalidades com o que é !"eu, 
obedecendo às idéas livr 'S e phibntropicas que 
dominam a época em que vivemos, concedeu 
libe1·dn.de a todos os seus escravos e oll~recou
lhes su:~.s lavouras para continuarem a culti
vai-as, percebendo metade dos productos das 
mesmas. Nada conseguiu, Sr-. presidente; o;;; 
liberto", do pois de prej uizo11 notaveis ao seu 
bemt'eitor, f1 :rta.ndo qu:1nto puderam, coast::~-roe 
que até telhas que cobriam casas da fHenda, 
retirar:1m-se ~em g-rande demo r.!\. Constituem 
h0je _ e;:se;;; libertos um perigo para a or·dem 
publica. no municipio em que residi>: vag-am 
pe as e ru a~, m ria. a - , r 0 
furtos de café por todas as fazendas e praticam 
outras tl'OJ?3lin.s. Os lavradores viram-se na. 
necessidude do cre~r uma especie de guard::a. 
para as suas lavouras, armnzens e te:'l'eiros de 
café, especialmente a noite. Este. Sr. presi
dente, foi o resultado da libenlidade do Barão 
de Simão Dias. .· 

Em rela\ãO, sr: presidente, á colonia. de 
···· ····- ··c::iiihig:~Jlo;q-üe'-Ti"izOõJectoüõ-·meü- requeri~ 

ruento, cu direi que n administração da acta 
alleg& tentativgs de perturbação da ordem, até 

x · 1 r Sr. residente si 
ali i ha. desvios da administração, si ha sacrificios 
dos direitos destes homens, que os obriguem a 
abandonar o estabele~imento agriwla, como ha 
poucos 1as nos 1n ormou o n r 
6'• districto da minha pro\'incia, dizendo que 
ell_es vagam pelas estradas · ent~egues a ~m-

:: 
o 

constituido eouto de escr.wos foragidos de outros 
pontos. E' preciso, Sr. presidente, averiguar a 
verdade : si se trah da negação absoluta destes 
homens pelo trabalho ou si, ao contrario, ha 
violencias aos seus direitos. 

E' obrigação de todo governo ir sempre em 
defeza de todos os dire.i.tos, e especialmente 
quando o titular do direito é o fraco, como no 
êaso vertente, em que se trata de desgra~a.dos e 
b s lib~rtos Cum r•'! ue o Sr. ministro da 
justiça infortne a Ca.mara si a lei tem sido cum
pt·ida em relação :i.quelles libertos ; si o poder 
judiciario tem-lbe~ p:·o~igalis~d~ a protecçã~. 
que s , u . 
dente da Ca.mara !1'1 unicipallhes têm 11rodiga
lis~do a protet~ção recon:mendada no testamento 
da. Condessa do Rio Novo. Por em:.~uanto ú nin
gucm faço censura.. Ag-uardo as infn1·mnçõ~s. 
que o governo se obstina em não dar à Camara. 
E' uevet· de honra do go,·erno mostrar que tem 
andado corrccta.mente neste negocio. ::i i este 
era o dever de quo.lquer go\'(•rno, -ó d"ver im
perioso de um go,•erno abolicionista dtt i nsti
tuição ser,•il. Cumpre-lhe mostrar qu,~ o póde 
fazr.r ao menos se1n desorganizar o tr~balho, 
já ttue não quer fazer respeitando a l>roprie
dade. 

Já que o governo se obstina em não fornec:)r 
á Ca.roar~ esclarecimentos sobre a capacidade 
dos libertos para o traba.lho, tirando-os dn. colo-
i o • ~ - - . : 

daquelles liberto'3, até vorque sm que abriu-se 
in.querito · policial sobre os acontecim·'ntos 
daquella coloni:~o, e. por isso, entcnrlo dever 
agnardar o resultado das pesquiza.s policiaes_. 

A prescntarei outros factos para provar a ml· 
nb~. these : o governo não reorga.niza.d. o tr~· 
balho, substituindo o escravo pelo negro li
berto. 
···--o--eYem-p-lcf-dá"'-coli:>n·iã:-·d'õ- Bãtão--d-é·Simãtr· 
Dias para. mim é edificante, é incontestavel
mente eloquente, porque, Sr. presidente, eu co-
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nbeço aq uelle dignu mineiro, eonheço os senti
mento-> philantropicos que o animam, a gene
rosidade do seu cor:.tção, que , só por este acto 
de lioertação de todos os seus escravos, fica 
acima de contestação. 

Não osso ortanto n~r u ;.: s 
berto,; não encontrassem nell·~ o mesmo ami
go, que se m:tnife:;:tou eloqucnt.:m~nte, con
cel~nuo-lhes .o maior. düm que o homem póde 

, t> • . r . 
Em cons·!quencia digo: o facto do abanJ.or.o 

da coloni:t :Simão Dias pelos libertos ~ para 
mim um exelüplo eloquente, que deve fazr:r o 
governo recuar ante a idéa de sobrecal'regar as 
geraçõ·~s futuras, em pura perda, com impostos 
e:s:orbit'i ntes, devendo antes guardar os recur
sos do thesouro para o-; soccorros, 'i ue a Ingla
terra. tl~\-e necessidade de proporcionar &os suas 
colonias Je2ois: da completa: ~eso:ganização . 
cü v :s p~·oprietarios. · 

se.·ia ILelhor, Sr. presidente, que o governo 
se limitasse ao confisco dessa ro riedade c ue 
re::ulta (h amortização coasignada. no pro
jecto, e se ab:::tivesse de sobrec:1rragar em 
pura pct·Ja as g•'rações futuras. 

Os p · · - · 
tal' n ·~gl'OS pela metade dp \'alor da .tabella 
do projecto, recebendo em _ p:1.ga titalos pu
blicos. Os propriet'lrios não têm mais confiança 
alguma nesta propriedade ; hão de vir todos 
entregal-:1 ao governo. 

Especialmente, Sr. presidente, as pr0vincias 
do nol"te vão faz·~r um excellente negocio com 
a tabella elevada, que o Sr. pt·esid"!ntc do con
selho est:lbelece no seu projecto, e mais do 

feijão ; de pois do fallecimento ~aq uelle Barão, 
pla.ntaram-se apenas 9 alqueues de milho. 
e i 1 de feijão,com o m.:smo pessoal, 60 pessoas. 
Na outra Ltzen1la, a do Socego, deu-se _a mesma 
reducção. No tempo do Barão as colheitas 

~ l • 

~ . -' ~ . 
didos de que o testamenteiro do Barão ha de sus-
tentai-os, e fomecer-lhas tudo quanto necessi--
tarem s · 
delles algum trabalho é uma tarefa <liffieil, e, 
em regra, simulam que vão para as lasouras, 
e lã não chegam. Levam vida folgada pelas · 

· · nç s, em llnçaro as e o gue os ~· 
toda a~pecie, fazendo barganhas de aoimaes, e 
sempre com gente ma, que os acolhe c afaga 
tom o intuito de explorar furtos por seu in
termedio. 

As duas fazendas sempre deram ao Barão 
.grandes resnlt..1.dos. Hoje não darão para o seu 
diminuto cu:)teio, principalmente daqui em 
diante (attenda a Cam:Lra) que s crâ necess!l.
rio compr::r to~os os mantimentos, porque os 

que as ou tras hão de vir em massa . 
os seus esc1·avos. Terminou-se a mercanci ·~ de Aqui tem a C::~.mara a respos t:J. que con
provincia á provincia; vai abrir-se agora uma stitu~ um quadro contristador do' que ,·ai ser o 
outra: este ha de ser o result:l.do do ro 'ccto trabalho livre r · 
sem vantagBm nen urna para a gr3.nde la\·oura. te do conselho, convertido em lei, dará ao 
O que s•1 prepara, portanto, não é a sua tran- p:1.iz : o plantio de coreaes, que eleva va-so a 45 
quiliidad~. e a sua r uina, é a sua. morte . O alqueires, reduzir-se a 9, ou 11 depois da trans
pro}' c to do St· . presidente do conselho é para formação do trabalho, como projecta. o Sr. pre
o norte negociar em escr~t vos . Não podendo sidente do con~elho, depois da libertação da
mais vender escravos a.a.s bvrador,!S do sul, quellr~ estabelecimento agricola nos termos do 
os venderá. ao governo. projecto (re S. Ex. ( .1.poi<.tdos e ap(t;·te!;. ) 

Poderei dtar air..da, Sr. presidente, o exem- Co:-ri,lo, senhores, a expressão -nos termos 
plo oa colonia do Barão de Santo Antonio, e a do projecto do Sr. presidente do conselho; não 
\3ste r espeito tenho umo. carta, que me foi J.i- é cxacto. isto. O governo esta j:i a:-mado d3. 
ri girla por um dos het·rleiros testamentarios faculdade ele t:1xar sala. !'i os ao tra !_,s.lho nlheio 
daquelle Barão . Eu conhecb o estado de Jes- (quem entra no escorregadio tert·eno comrnu
organj zl'lção .Ja colonia da Cantagallo i conhe- nista. vai lonze). de sorte que poderà taxar uma. 
cia o abandono compl,~to do e'tabelecimento quantia vil, ridh ul1• ou excessiva.; mas em 
a.gricola, que pertenceu ao Visconde de Prado; todo o caso não poder:l taxar a remuneração 
conhecia o da fazenda do Barão de Simão D:as i gara ntida pelo Sr. B.t rão de Santo Antonio. 
restwa.-me este, e edi iuforzna ões ao Sr. An- ~UQUll:ltQUE __ Mas 
tomo ose au mo~ er eiro do Barão de Santo 0 projectd á fdcultativo. 
Antonio, a. respeito do estado da colonia de 
libertos d·~ste Barão. O Sa. VALLADARES:- O Sr. presidente do 

A sua resposta foi a seguinte, que lerei á conselho tem repr~tido muitas vezes este argu
Camara e tran;;cr ·~verei no meu discurso (lê) : mcn to, com q uc V. Ex. me honra agora., e eu 

« Relativamente ás colonias Recreio e So- respon lo : os governos abolicionistas hão de 
cego, outr'ora fazenda~c; do Barão de Santo An- suceeder-s-~. porque nós temos o abolicionismo 
tonio, informo a V . E:s:. o seguinte, com toda. na c11pola do poder social. 
a verdade, e si for necessario provarei com de- Um Sr. deputado por Mina-li declarou ha. 
zenas 'demtemunhos : -1~0 tempo do Barao asean o-se em m ormaçoes -de m1n1s-
de Sant~ Antonio plantavam-se no Recreio 45 tros : não ha possibilidade. de governo senão 
e mais alqueires de milho, e outros tantos de . acceitando a idéa abolicionista. 
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Dizia S. Ex. que a linguagem dos bem in
fot·mados, por serem ministros, era esta: « des
enganem·se, que o ministerio, liberaL ou con
servador, ha de suj~itar-s~ a esta idea, que é 
fix.a.la em cima, o que em bom portuguez signi
fica ue o lm erador uer ». 

Por i~so digo ao nobre deputado: não é facul
ta ti v o tal; por esta razão: -ninguem conta com 
o dia a.~ amanhã, e os proprietarios hão de 

• , ( que em. 
Cumpre tambem attentar, senhores, para co 

:1poio enthusiastico que o projecto merece ao 
coauuei·cio, isto é, aos credora;; da lavoura. 

E,;tes hão de servir-se do pt·ojecto para faci
litar liq uidaçõ•>.B, obriga ndJ os devedores a li
be1·tar, recebendo titules, que aceitarão em 
pagamento, e depois, não t·~rão os lavradores 
meio d·~ manter os libertos nas fazendas. A con
seq uencia s'lrá a desorganização do trab:tlho. . . -•:l ,... ... • ... 

-' ' . 
ba:raçarn. com isto; porq tte cada um trata. agora 
de sal v a r-;< e. 

.:\ssim eu ex lico as re resenta ões de um 
sv t oeo;~, côp1as todas da mesma rui:auta, assi
gnadas !,lot• lavradores, applaudindo o pl'ojecto 
do gov(>r.oo, as quaes tenho vi::;to inserta~ nos . . , . - - . 

' . ' ' peis que daqui vão remettidos pelo cornmercio 
pto!ectol· da lavoura, p:m1. serem assignados 
pelos la. Had.ores, homens de boa fé, aos q ua.es 
se mania dizet· que o projecto é a sua. salvação. 
(Apoiados e a.pattes .) Abu-:a-se, senhores, da 
boa fé de5ses homens, aos q uaes tenho avisado, 
e daqui ainda os advirto, para que uão assi
gnem papel algum, sem ex:.1m~, e melho:.- ó que 
nada a.ssignem ! Outros, aterrados pela pr-opa.-
rr- rr • • • 

delles e dos mais herdeiros daquelle finado. 
Os instrumentos ou utensilios das colonias do 
Recreio e Socego, hoje, são : espingardas, 
ha;·monium, violas, cavallos de sella, garra
ões de aguardente, etc. ; e para se proverem . - . -

·café colhido, que mal chega pnra as despr;zas 
de custeio dos estab~lecimentos. 

V e a. Camara : a prolucção do caf,~, hoje, mal 
c . e g-ana para as < esp(~zas e custeio, s1 não 
fo~se criminos:Jmente, por meio d~ furtos, sub
trahida a esse destino ! 

Aqui têm, senhores, os enthusiastas das bel
leza.s do projr>cto do Sr. presidente do conselho 
a prova material result:lnte de factos, que se 
verific:•m aos nosscs olhos, de que S. E:s:. -vai 
·supprimir o unico trabalho, que produz a renda 
p<•ra as despeza.;;; do Estado ! 

Não tenho n0cessidade de citar factos estra-
~, ~ ' 

e o Sr. presidente do con~elho ainda. não .pre
tendeu siquer destruir estas a.rguições feitas ao 
seu ro:ecto. 

Si eu tivesse nece~sidade de citar factos de 
outros paizes, e de não remota data, eu lembra
r!a_:i Caruara. o exe~plo do Perú, depois da .abo-

,. c < c a-
torial em 1854. A respei:o dos ctfeitos da 
abolição em relação ao negro depois de liberto, 
diz um escriptor contemporaneo : Quanto ao 
negro hontem escravo, e hoje livre, elle não 
comprel1ende o seu dev0r, e, long-e de procurar 
fazer desapparecnr pelo trabalho os traços de 
sua escravid,1o, elle prefere entregar-se á. ocio
sidade e i libel"tin:tgem :- uns se fizeram re
volucionarias assalariados; outros se fize:am 

' . .. 
comprar o seu socego, assignando representa- . dos que melhor . pagam .. ; .... e .o .. resto .. torno1:-se 
çi.íes, em que declaram aceitar a libet·tação de dissoluto, ladrão e assassino, e a segurança de 
seus escravos mediante a fixa ão de um razo. vida nas estradas e no ca.m o em "'eral, uasi 

... ao e C\'1 ento que estes homens estão ater- que dr>sappareceu durante muito tempo, ate que 
rados, que não deliberam livremente'?! as popuhtções do interior, por si, organiza-

Os lavradores, como o viajar atacado no ram a sua defeza. A consequencia da libert::t
deserto, entregam a. bolsn. para. salvar a vida, ção, affit·rna o escriptor citado, foi o abandono 
e ninguem dirá que ha em tal caso um acto de das lavouras pelo.; libertes, que se consti
libcrdade. tuiram em ve:rJadeira ameac;.a. para a. pro-

Continuarei a ler a carta do Sr. Antonio priedade e para a segurança rural, tão indis
Paulino, herdeiro do Barão de Santo Anto- p~n:õ;avel aos trabalholil da agricultura.. Volto 
nio. á carta do Sr. Antonio Pau tino. Diz mais 

Diz elle: . S. S. (Lii): «O testamento do Bar-.io de S. An-
« As du:ts fazendas, qua.nlo pertencentes ao tonio foi publicado no Jo1·n.al do Comm.e1·cio 

Barão de Santo Antonio, produziam abundante- de 2i de Jan·~ iro de 188-l, e por elle ve-sc que os 
mente todos os cereaes, e de todos havia de ' colonos. seus libertos,seriam felizes, suas mu
sobra para v•~nder-sc ; hoje acontecerá o con- lhe1·es e filhos, si ess"s lil.mrtos, cumprindo ou 
trat·io : ter-se-á de compúr ! - obedecendo as verbas cio testamento, se quizes-
0.~ gerentes desses estabelecimentos, desa.ni- sem entregar ao trabalho.>)- Da colonia (é ou

mado.;; pelo miu compot·tamento dos colonos tro ca-;o de estabelecimeato livre, :i sr•melhança 
1 ertos, vao rJquerer separ·ação ou partt a, o;; que v1sa o proJecto) o Barão e 1mão 1as 

po:r não convir ou não se1· possivel o trabalho retiraram-se todos os libertos, e vivem de rou
em commum a que ficaram obrigados; por- bos e con~tantemente bebados . 
quanto estão se i.odivid:mdo para sustentar a Acj-Gi tem a Camara o quadro dos effeitos 
uma multidão do ociosos e de;:ordeiros. No dia do: projecto. Suppressão de segurança de vida · 
29 de Janei1·o (attendâ. a Camara) escapei da ser e propriedade nas estradas e nas zonas ru
victima de alguns desses libertos, que armados rae~, abandono do trabalho agricola como na 
de e.;;pingard:Js pretenderam assassinar-me, colonia do Barão de Simão Dias, fazen r!o-se os 
pelo facto de fallar-lhn.s com certa energia,cha- libertos da. noite para o dia, ebrios P. ladrões, 

-"l'!rmrdo=os ao com-primento do--s-eu-dever.--n , -hypothews;-o-quttdt-o-do--es..--
tel"mos do testamento do Barão, de se entrega- tado das eolonias do Socr>go e do Recreio, que 
rem :LO trabalho agricola, isto no interesse· fazendo abstracção das informaçõ~s sobre o 
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est.<tdo moral dos liberto~~ é ~ a reducção da 
produção da 9 ou 10.000 arrobas a 2 ou 
3.000! Aqui está a proporçãQ que eu poderia 
a.presenta.1· ao pa.iz como a perspectiva do pro
j ecto do governo, si o honrado pt"eside 11te do 
cons~lho. elo seu ro · t 
cionar aos libertos as mesma$ vantagens que 
o Barão de Santo Antonio chegoa n propor
cionar aos seus cx.-servidore,;;. As que o go-

-:- a l'\'l< ao · a r e a. 
e outras que taes; ; mas o go\'erno não ter:i 
força para substituir a actud escra.vidão. 

Diz ainda o Sr. Antonio · Paulino (lê): 
« Os libertos dizem que o tra-balho é só 

para OS captÍYOS! e não pat•a elles, que SÜO 
forros ou liVl·es. » 

E' a noção que o Sr. Andt·adc Figuoira disse 
.hontem que o homem escravo tem da liber-

, t • • 

Continúa a ler: « Os colonos de bom compor· 
tamento (muito poucos são esles) e trabalhado
res tem pedido bai:s:[',: c ue.rem retirar-se. ot·-
que nao querem tra a :1r esses poucos para os 
muitos vadios e preguiçosos, d•!clarando que 
sendo ig-uaes, pelo_ testat;l·~nto, os direi~os, tam-
bem do·.·e s · • • ~ • 
e eu não posso dei~ar de dar-lhes razão ! » 

Aqui tem V. Ex.,Sr. pt·esidente, o resultado 
de não menos de qua.tro tentativas ele substi
tuição de trab~.ll10 escravo por trabalho livre 
na pe;.soa de liberto~. e em condiçõ~s vanta:jos
issima.s, não n~qu··llas que offerece o projccto 
do nobre presidente do con.:;elho, em quo se 
substitu:~ uma. escravidão por outra, tentativ:> 
irr:possi'!'d pot·q_ue o governo não t:m em sua 

. • l ... 

sa nova escravidão. 
· · Si eu ·n:ão te·aü~sse·~·· Sr. presidente, as admoes
tações de V. Ex .• eu continuaria. ; mas o r estn. 
stmp es ex.pos1ção. cre10 ter patentea o que 
não se pó:l e com justiça attribuir-me proposi
tos ob;;truccionistas. O meu intuito foi, sim
pl0smente, varrer a minha tnstada e as~eg-u1·ar 
que não assumo a re~ponsabilidade do que sa 
está fazendo em nome do partido libet•al. Cor.ao 
membro do partido libera l ~u nunca acrP.d.itci 
que o sc:r prog-ramma de trabalho Jivt·e signi;. 
ficassl'! a ''iohção do direito de prop!'icdad~ ; en 
sempre acreditei que o seu progr:~mm:L de ts·:•
balho livre s~ria. l"ea.lizado, conciliando o di
reito de propriedade com a lib~rdatle, corno se 
encontra. na.lei de 28 de Setembro. Est..'l.belc
cida a lib~?rda.dc do \'entre n o fundo d~ eman
Cipação, que poderiarno;; alargar agora, nós 
teríamos um longo tern po para. a e•·oluçii:o ne
cess,~ria. e assim poderíamos conseguir a r ea-
lZat;ao o programma 1 el."a. , que .. constgnando 

o tralJalho livre, não podia consignai-o como 
synonimo da violação do direito de propriedade, 
ne:n como synonimo . ~a. desorganização do 
patz. 

V. Ex. vê, Sr. pr~sidente. que o problema ó 
complexo ; qu~ elle apt·esenta divel"sas faces ; 
que não póde ser encarado sómeritc como o 
encaram os abolicionistas. 

--~O_hom~>m ,justa,.._de juizo são, ~es.ta.c.Usta.-~ 
tuda com animo despr<:'venido estas qneslões, 
procurando enca.-ral-as por todas as faces, afim 

de chegar a um termo medio. que as appt·o:s:ime 
obtendo como resultado harmonisar todos os 
intet·esses e direitos. Não é possivel soluç.ão 
em absoluto de q uestõcs desta uaturr.za.. sem n. 
viohção de _direitos respei~a. v7i~ adq~iridos á . 
blica.. Cumpre. senhot·es, visto que o egoismo 
entra por muito nesta. auestão, não csqucce.-
mos de que as cala.midadês ou sa.turnae;:; sociaes 
que 1ao .e t·esu tar e met 1 · as 1m pensa a" ou 
loucas, como o pr·ojecto do governo, não tet·ão 
só como victimJs os proprietarios de escravos ; 
ma~ toda a nação ! 

Lembrarei um pP-nsa.mento que ba muitos 
a11nos li em um esct·iptor e é o seguinte : 

Si para a consecução das vistas da civilisa
ção, si para conseguir a liber Jade em todas as 
su:"ts manifestações é necessario que a hurna-. . ()' .· - . ~ ., .. 
que o progresso não e:s.:istc. E os seus falsos 
apostolos devem occulta.r com muito cuidado o 
tanto escut·o de seus coraçõe:s, em ue per-
JUanece o 1nstmcto se .vagem, que, no lnte
rcsse de renome, de g-rande fama que os faça 
conh-3~~dos ao long:e_ e da P?steridade, ou por 

o , 
n.r rast:\, sem hesitaram, a mergulhar tod:1. uma 
nação na miseria, no sangue e na barbaria.. 

O SR. AxoRADE FrGüEI.ElA. : - Muito bem. 
o-·-sl'c · ·vALL:~s:- Concluindo enYÍO á. 

mesa o se~·uin te requerimento. (La.) 

Vem :i. me::;,~ ~ e li,lo, apobdo e posto em dis
cussiio, adiado. po:.' tct· pedido a li<llavra o Sr. 
Vaz de Mello o seg-uinte . 

Reque1·imcnto. 

que, pelo Ministorio da Justiça, se 

1.0 Em que çonsistom as redamações c com
municaçõo~ fcitns pcln ndministraçã~ da casa 
dt;! cal'id:•dc d:1 Pa rahyll!l. do Sul ao g ovemo, so· 
b::-e o comportamento dos liber tos d:t finada. 
Condessa do ltio Novo, residente 11:1. colonia de 
Ca n tag-ailo. 

2." Quc, pelo mesmo ministerio.se requisitem 
informa,:ões elo jui1. de direito àa comarca da 
Parahyb:l. do Sul sobro o estado daquella Colo
nia, declarando 9 ') ttantu,;t ele sua actuul pro
du -··~o de café. tendo em vista as medid;~s dos 
11ltimos troz <Í.nnos do tra.balho livro no Jito 
cst:tbelccimento. 

3 .0 Inf01·maçõcs sobre o quantwn da pro
ducção de café nos ultimos tt·c7. :.umos de tt·a-
balho servil. · 

O Sn. Pn.z-;roENTE:- Tem a palavra o Sr . 
Bento Ramos . 

O Sr. 1'~ento Ra111os renunciara 
á Ürgcncia que lhe foi cori.cedida,si o Sr. pre
siden-te lhe pud-ei'---g!1HB:tif'-:t-1»h\~ 
tres p1·imciros quartos de hora da proxima ses- -
são. Hu deputados inscriptos parn. tratarem de 
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na.gocios importantes. e o orador, com a garan
tia que pede, deixará de occupar a tribuna. 

O Sn.. Pn.ESIDENTE : -Não será difficil ao 
nobre deputado fa.lla.r em prim.eil'O lega! nos .. 
3 quartos de hora. da sessão seguinte, •tanto 
mais ue uão. ha na rnes~ inseri ão de ora-
dores que o precedam. 

O Sn.. BENTO RA:\IOS diz que assim não tem 
g,contecido. Tem vindo para a Camara. quasi de 
1ua ruga a n'>o , sem po1· 1sso consegntr co o
cação na lista dos inscriptos, que lhe permitta 
usar da. palavrn.. Já teve occasião de encontrar 
aqui o Sr. Valla.da.reli! âs ,8 horas da manhã. 
(11 ila1·idadc.) 

Si V. Ex:. consultar n. ca:3a si lhe concede 
nova urgencia., aceita.l-a-:í. para outro dia.. 

VozEs:-Não ha numero. 
O Sa. BEz.;ro Rums:- Pai.s bem.; eu me 

tratar. 
Sr. presidente, em 11m dos ultimos dias 
mana finda vi mblicado no Jo1·nal do Com-

mercio um telegramrna. da minha. provmcut., no 
qual se affirmava que a Assembléa Provincial 
autorizíl:ra. :i Ca(!1ara Municipa.l da cidarle do . . 

c . ' 
parte dos talhos do mercado 1mblico ele S. José, 
com quem fomecesse á população carne verde 
por um preço estipula:do, podendo o con~essio- . 
na.rio. como compensação, gozar do abat1mento· 
de 111etade do preço pol.' q uose alugarem os outros 
talhos, que, em numero de 20, ficam à concur
renc1a. 

O Jornal, publicando este telegramma em 
s~a. parLe _editor~a.l, ~fez _seguido d~ co~sidera-

c .. ,.,,, __ .... 

voltando posteriormente a tratar de assumptos 
depois de insistir nas mes!llas considerações, 

· ne entretanto não "ulo-ava ter a uestão 

collcga~; mesmo daquelles com os. quaes me 
acho intiirul.mente ligado. ' 

O Sn. MANOZL Pon.TELL-~: -Tem tod::1s as 
ba bililações. 

O Sn.. BENTO RA.:uos: -Agradeço, ma.s ra-
.. T • ; .. • 

ç:ão não causa mal a ning11em! e que até os 
concessionarios -podem ser cons1deradlls como 
verdadeiros bot!lfeitores d:\ população Jaq_uella 
cida e. ](Ias quem tt ver em ::~.ttençao, que p~ra 
a obtenção deste conrracto se tem otf()NCJdo 
yan.tag-ens muito g1·andes, constando-me que 
honve até quem so offerecesse a l?agar ao l3o.n~o 
do Brazil a quantia de 300:000,) que a mum
cipalidade do Recife deve ao mesmo Ban~o, 
garantindo-se essa promessa. com UJ?-1. de~o3tto 
de 3~:000$ nos cofres ~a mesma mumcrralrda.~a 
fica.nn. dona do dcpostto, caso a promess:t nao 
fosse realizad·:t ; si se conside:.-ar que os capi-. . -
a 1s , s, u.omens .pra 1 • ~ • 

que Ü'iam an·iscar seus c:t.plta~c por p~ru I~ht
l:l.ntropin., isto não pôde de1::t~'r de msp1r:r 

um grande alcance, porque, tendo a provincia contra esse contracto. 
de Perna.mbuco representantes de ambos os Est\l.S considerações, e o mais que e\l sei, 
credos políticos em ambas as casas do pada.- que pôde resultar da concessão decretad:1. 
monto, nenhum delles ainda se occt1.para do pela As.~embléa, obrigam-me a. o~cupar por 
assllmpto, o que indicava que o m:ll não era tão alg-um. tempo a. attenção da cs.sa. 
n-rave como parecia ser. J D · 
~ Este juizo do m::lior orgão de publicidade O Sr:.. An.,\.u.ro GôEs uxror:.:- eve ser cou-
q ue ex~ste no paiz envol.ve grav_e censura, c~- sa muito r•endo:-;a.. 

- bors. felta de modo delicado. a reprcsentaçao O Sn.:· BE~To Roros: - E' cousa. f.-lbulosa ! 
de Pern~1.mbtH:o ; ~~porque o Jontat foz seguir Em '1852 houve em Pernambuco um contracto 
de considerações a publicação do telegramma, identico por tempo de trcs :lnnos · 
censurou o :tt!to da. .Assembléa, fez-lhe incre- 0 Stt. Jos:B l\LmuN~O :- Perdão; nessas 
pações muito fortes, e depois disso que nenhum bases nunca houve contracto nenhum; os que 
representante de Pemambuco se~ occupara do têm havido tem sido sobre bases muito di-
assumpto. . versas. 

Esta apreciação do Jonwl envolve, p01s, 
n u eu considero in· usta O Sr... BE:NTO RAMOS : - V. Ex:. '\J'ai ver 

porque o ·acto da. Assembléa era. de tão recente qne este contrac o .e peLOr o qu e 
data que aqui apenas er·a conhecido por tele- 1852. 

O ~ont1·acto de 1852 dava a uma sociedade o 
gi·ammn. direito de fornece~ exclusivamente .. · 

O Sn.. ANDRADE F1GOEill"~ : -Apoiado, eu 
tambem tive um tel~>g-ramma incompleto: era O Srr. Jos:É M.utrANNO:-E::tclusivamentc. 
mister- var-se o teor do. colltt.ncto, O Sn. BirN'i"D R.A:\IOs:-..• a carne verde á 

o Sn.. ' BENTO R,\.;o.tos: _ Ni"lo podia, pois, população do Recife. A popu~ação lucrou com 
----neltlium r~llfê~ãnt:\'tU'C\t~lfttcl:h-pl-o:inci.c trn--- -b't-tJ;-f'IOl'ft~-&-t~v-e-CfWn..o-po.r bap·o....preço..dnl:an.t.e_._ 

tardo a.ssumpto, pelo menos eu. e fado sómen- tres anuo:-; . . 
te em meu nome po1·quc não tenho autoridade Nessc ·tcmpo eu era cr1anç:l., mas lcrr;tbro-me 
nem habilitações 'para. fallar om a.omc dos ineus perfeitamcc.te do qlle u carne verde ba.txou ao 

v. ru.-37 
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preço de 640 réis por arroba. Já se vê que era I Pois bem, ad~itto que a companhia não.lance . 
por demais barat~•. - mi:.J deste rneio; que o contL·acto não traga con-

0 contt·acto aclual. autoriza1o pe!a a~sem- setlueuci:ls màs para. :1. população cio Recife 
bléa pro\'iucial a.p·:mas diverge do de i852 em (<ipcwte.')~ ainda. :1.ssim o monopolio existe com 
deixar fór.:::. do mo::wpc,lio 20 talhos no mercado I consequencias gra\•issim~~s (apartes), porque a. 
deS.José;isto, orém,emloO'ar dc ·ser um ex·lo· ··a .. :-·> ~ - . 
oem., c um ma • ·o mesmo. qaem pag-Qu toda a differeuça foram 

O S J · ,..~ 11r n E t d os criadores dos sertões de minha proviu-
R.. osE ll.lARU.:\'xo:...;;...lt:..as v. •x. a ten a . d p h b R' G d d N t 

a .::ltre si só se vendesse carne nos talho::; do cuL e os a ara y a, IO ran e o r or e. 
merca o, proce . .aa o seu argum;mto. ara e a e o ;a.u lY. i poza os e iversos 

apartes.) 
O Sn.. BENTO RA::'Iros:- Vou provar a. V. Ex. 

que tenho razão. 

O SR. JosÉ M~BIAN:\O:-Desde que nfi:o h..,.ja 
limitação p~rn. a matança, o gado póde ser aba
tido e vendido em qualquer lagar. 

O Sa. HE~To R\)Ios:-Mas essa limitaçã
haver:i. de fs.cto ; V. Ex. sabe disto perfci tao 
mente. 

O Stt. Jo.~~ 1L\lnANXO dã um nparte. 
O Sn. BENTO R.Dr ... s: - F~ito o coutt·aeto 

autorizado eh assewbtéa · 
cl;;e me occupo._a comp:mbia. ou pe;;soas. que 
obtiverem a c:oncess<io. procural"ào captar a 
boa fe da populaçio~ es:·orçanlo-se pa.ra fot·-

, ~ -
aort), es<:a.udo sujeito a uma ruol~stia conhe-
cida. po::.· -nwt tdste, qua,ndo é deslocado dos 
a"to~. necisa ser abatid 

dias, do contrario morr;} dessa molestia. Dahi, 
a u:1cessidade do boiadeiro v:cndel' pelo preço 
que acha-. 

O SR. Jo~~ MAmA~xo:-E agóra. n;Io se di o 
mesmo? 

O Sr... PAULA Pnmo:-V. E~. não c liberal1 

uec :L r qua 1 a e pe o preço 
estipulado. Para v.::nder a cc:t·ne por· esse preço, 
fazeHdo face a. :> prcjUiio extra.ordinario que 
terão, di~po . ·m de dous recursos : a. dimi
UL;i,::1o do alugou ~1 dos talho~, pelos qua.es p!: · 
garão metade do dugttal cstipubdo ; c e:u 2<> 
lugar, a. possibilidade de COllliHat· o gado mais j 
ba.rn.to. pOri.fU: quem compt·a. r~ m maior riuanti- O Sr.. Jos:E 1\hiUA:\'Xo:-Sou. 
du.de, quem com p:."ã muito. compra por preço 
inf~rior :1.0 àa.zp1el!e CiLlC I!Ompt·a poaco. Por- O Srt. ?AULA Prmro:- Então como uão quet• 

• ' I 

• , . .' • · <: ~ • • • ' .... Q ___ .). __ J~zer .. ---- · · 
COllClli'reheii aêi5 óTiFrõs" w ~11:chaÜte~. que SCt•ão o SR. .. Jos:E !.L\IlLAN:-\0:-Qucro, o é Í:>SO que 
eu1 numero limit:l•hl, pot; gozarem d :st;~.:> duas hu. agot·a. 
vantu.n·en~ < u n- -, . 
s:io muito g1·andes. A consequeuéia s•_!r:i q:tc 
o.; outt·os marchant9s n::í.o poderão comp~ti<· 
eorn a companhia~ ü·Jo desapparecen,!o gr:l
du::lmente e ficará. o monopoliu de f.tcto. 

O Su. JosE !lhnux:-;o:- Esta hypothnse é 
muito gratuita. _ 

O Sn.. BRxTo R.DIGS:- !\;1o. ~onhores. é 
lllatllctu:üica, e V. Ex. h a de VGl' si se ''e1·i fi cu. 
ou niio. 

O Sr, .. JosB :\1.\.nL\X:'\O dá um ;~p:u: te . 
O SR. BEXTO R.\::\! OS :- ::\Ls havin. mono

polia; n:io ~1·a :~.utoriz·1do por l·~i. como o que se 
vai estab."' lcct:r. (C,·tt:;lt,;1- . .;,:: flpw·tc.,.) 

Si fosse especio-.a não se oit~recia.m as quan-
tias llC SC têm '·"':. · . r. .-

tracto; e si orferecem-se; é pot·que7o lucro é 
f~1.buloso. C-lpoi~dos c apa;·tes:) 

Firmado o monopolJO peln socieda,le ou CJm
panhia, ha de seg11i:·- se infdlivelmente o :":e
guintc: ella é olwigada. a fornece1· a cat·ne 
verde pelo preço estipulado nos talhos r1ue lhe 
foram arrt.>. nrlados. mas não estando obrigada. a 
fazcl-o lfOS ou tt•:1s, será uelles vendida a carne 

- .. -pei'-·~~~.a.&-sutre·no-r-;-·--·-----·----

0 Sn. Jos:E 1\LutrAXNO E ouTnos Sns. DEPU
TADos dão apartes. · 

" :u:IIos:-~• a~. tzt::t eu. o coa· 
Lracto tt·.~•·á em primeiro logat• a ruina <los 
negociantes de gado4 que se V!' l'tO nn. necessi
dade. pat•a sali!:il'az;rr os seus compromissos, de 
vender a mo::-cad01·h p~l. . qu .. t·tn part=.! do v;t
lo•·, f\ d'.'P _.i::; a do commcráo, que tendo vendido 
:~os criarlor··s c•,niau,lo com o que pudessem 
apnra1·. ta.wbrlm t•mi do Súll'rct• e IJlUitó. porq 11e 
os criadol·es, niío Lendo com lJUC !;atisfa.zer os 
:;;eus courpromisso~ tloil"\:lr;io de p:tgar· e os com
tw•rci::utes tu.ml.H!UI por sua vez dei~rão de pa
~:u· :111s negociaules cu1 g'J'OS!$0 a '.JilCro compra
•·a.m. E" Ulll r~onli'liCIO. \)ot·tanlo, inteiramente 
I'UÍJlüSO ~ d·} C~ll!:iCf!UOllCiAS !Jl'(•jrulic:iaes. 

O contraeto feito em 1852 foi tü:o de.":\stróso 
:i provincia. de Pernambuco. qu ~> durantr~ mais 
dr): () :u . ,,. ' . 

orn 1882 tenttram f:L~et· cont1·acto ide!J.tico~ qu~ 
foi rej1ellicio~ e m~sruo ne:-: t~ casa. coost:r-mc 
que o nobr•' d•!pn tãdo pe!o 2' districto da lilinha _ 
íli'Oviucia foi o pritct:JL'v a pt·oíligal-o. . 

O Sn.. .fosm~ .Mo~r.uxxo: _: Porq uc era um -
contracto .e::tclusivo. . . 

O Srr. B~xTo RA~ros:- .Justamente como 
est: _ _sue é U!a . rnonopolio dis(a.:.r.ta.lli>;. . __ .. _.:_.:.__ --· ·-

0 Sn .• JosÉ MAt:L\.NNo:- E' um diminuto 
Í <LVvr q uc a Camar:1 concede para chatnar . a 
concurrencia. · · 
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O SI<. Pxur"\. Pnnro:-V. Ex. dev~~ oediL· ao· 
gove!'IJO q::e mande suspendet• a lei·. 

O SR- BE:-;To RDros:- N,.·sta não _ cai(\ 
eu, e ap~~na-• peço ao governo 4ue, entenden
do-se com os seus amig-os da assembléa. P. 

com 03 da caroa.ra. munici . al· !.' vi i como 
entender àe jusLiça, de modo a remediar o 
Ju:ü projectado. 

O SP~. A);DRAD~ FtGUEinA:- Cr i ue o 
contracto jà e>;t:i feito. 

· O. __ Sn. BExTo RA?.ros:- Eu portanto, em 
nome dos c:-iadores da. minha provi ncia.. (io.
àa Parahyba. Rio Grande do Norte e até do 
!?ia~1hy, q11e lodos serão i:nmonsament~ pt·e
J urh~ttd~s com o contra.cto, q ne a ao'S~mbléa. 
provlllCI.:tl de Pernambuco ncctba d~ :1 :!tori7.ar, 
p~>ço a.o go,·erno que tome em r.onside:-ação :'S 
ponderações. que ot·a otferrço -e- oue. enten-. ' •-.•·-

.• ;, O' '"l (~()fo r 

dent~. o nota.vel discurso q1•e hontcm pro
nuncwu o gt·ande parlall1enttu· Sr . .Andrade 
Figueira ~obre o pt·ojecto de emancipação dos 
escravo~. foi mais urna confit·mação ila cohc:... 
rencia elo::; seus prillci;lins; S. Ex. .• com') em 
1871, e ainda o paladino da rcsistencia. e 
hontem s~ manifestou como então •.• 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Não apoiado; 
hoje estou com os abolicionistas de 1.871. 

A -mim p:1.rócem e~plendidos cst:s resnl tados~ 
AcJ·e_lito qu!'l a raz;io que f!l.ltou aos agoureiros 
d•3 1871, ha -.lc f,Llt:J.!' aos vaticínios (Lts Cas
,a ndi.-as de hoje. 

O S!.',. A);DRADE FrGUEIRA:-V. Ex; está as· 
'> 

não tinh::~. produzido ainàa os set:s eff1)itos. 
Agor:t é que começa o trabalho pan. o~ inge
nuos, qur:> só d1~pois de 12 ou 14 annos de idade 
e que poc em pre~tar set·vxço~ a avoura. 
_ O Sn .. SrGISl\IUNDO:- Dizia-se em 1871 que 
ei"a melhor decrr:tar -.a abolição immediata do 
que votar a lr:i_dos nascituro'<, no entanto. taes 
•ir'J~ ,e tão l~r~llümtes o-; re;;ultados dessa lei, que 
S- Ex. p:-evta qtte seriu. fune-ta. (.:1pa1·tes .) . 

Sr. presidente. não me animat·in. a envolver- · 
me no gr·ande debate travado sol)re a emanci
paçf.o do" escrwos, si não tivess·~ ~ dP.ver de 
manifestar as idéa;; que tenho ~obre este as-
s~uupto para dar conta<: ele mün ao Jistt>icto que 
m'J fez a honra d·_l eleger-me sen representante, 
c onde pr;~pontlPra de rooào d•õci;;ivo c absoluto .. ~ . . -

todos o;; i:t ue 

O Sn. R\.Tisno:;s-,~ : -E os que não t-êm. 
O Sn. SrGrs:\mxno : -Todo o paiz t8m grande 

in~resse n.a resolução do p!'oblr ma servil 
(ajJOiados), mas os interessados mais immedia· 
tos são os ag-ricultores. 
· O SR. RÂTISBO;)i.l.:- Que trabalham para. 
todos nós. 

O SR •• To'Á.Qum PEDRo .. : .- .Cada.nm. tl~a.balha .. . 
p~1ra st e to os par:1. a na~~ão. R • .._ IGIS~IUNDO: - • ~X.., que em 

previa desgraças para a patria . . . 

O Su. AxDRADE FIGUEiiU. : - E ainda 
p e ejo. 

O SR. SIGmiUNDO:-E o OSJravo trab:1lha 
as para o senhor porque representa o capital nelle 

cn1 prega o pe o sen 1or. .f•Jl'Xl'l-cs . ) 
O Sa. SrGIS:IWNDO... o ~lustramrmto de Senhore>:. Dirigirei meus comprimentos :1.0 

males de toda ordem si s"l decretas~e a lei dos nobre presidente do cons<>lho,e M m0.us modes
nascitur JS. :1gora annuncia as mesmas cahmi- tos mas· sincervs applausos pelo sacrificio r1uo 
d~des, si fôr traduzido em lei 0 proj'~cto c1uc S') f ·z S. E~- a-;sumindo .o poder em ~1tu v<1o tflo 
d1scut". melindrosa quanto a. actu:d, que si olf !r·•cn dilli-

Fdizment~. Sr. _ presidente~ as desgraças culdades enormes pelo probl,!ma d:L ernn.ncip::t
annuncinclas em 1871 · niio se re::tlizaram. e çiio dos es ~ ravos, uind:~ mais s~ co:r1plica pelo 
convcrtr' r ,ml-se em venturas: e eu tenho fé em lll!SSO clesiquilibrio tinanccirq, diínculd!ldc est:J. 
que com o pr~jecto actünl se ·verific:>ra 0 m~1s- cuja supe1·:·1çfio b:1sta.ria para fazer o 01·gulho 
mo quo com a lei de 1871: falharão os agouros, d fl um gro.nde esr.:tdista. 
as p1·ophccins tt'ist·~s. c :o.s bençãos rh h:.1ma- Tem-se :H·guido no honrado chefe do gabinete _ 
nirlnde seriio a. recompensa r! os · Ci uc para a sna de não '' stat• com o r;artido libc:-al. do t•cc ~ ller 
decreta~,~ão estão colhuorando: · _ in[Juonci:1 chs idéas conservad(\ms . 

O Sn. ANDllADE FrGUEIRA:- H:>. muita diffe· · O SR. RA1'lSHONA. :-0 p·1rtido liber11.l p~ua 
vivc:r deve te: idéas consc~v:-tdoras, senão tiver rcnçn. 

O SR. SIG-IS:IIIUNDo:-0 nobre presidente do 
consdho não orecis:~ de defezns em tal terreno. 
(.JMiaclo . ..; . ) • 

-- Eu q1.tt: me considero insuspeito porque nas~i 
O Su · ANDll.\1>1~ FwvEuu:- E-u creio que liberal. não posso deixar de recordar a cv.oluça·_:-o_ mais. ·· ·· · -_ que trn!lsformou o~ partidos r.m. 18ti2. na qu:1l 

o Su. SIGIS:\tuXDO:- Senhores • quaes são os 
resultado:; da lei de 18i ~ Em . synthesc elles 
são para. agora a reducção de úm te:·ço da es
Cl'avutu~:L de então •• ~ 

O Su. ~lfitS~tiJN()(J ••• on mrl.i~. como ãáo:- tfJV:O ~rn.nde_ pnrto o vcnerandocomelheiro .Josó 
., - -dib··-o··iU11·tl'e ·~l tl1t" lftt:tf..,~~ -~ ''· t.aml~-IH·-&·-& u~.-fJO-· .. J\nton.io-:i;:t.r.:t.h~::l-', -J~- -e-n~ão: -clv;re.-f-los~m 3:;&'-fH-~e:..:.:.. 

n'ho, e o HueCJmtm!Al de pcrio de mdo milhão tig!oso:::, mrolução que sab~ou o p::rtidolibcral 
· d('; ingonuo~. em ve;r. do na~~eimento do meio 911n. é preci~o confessal;.o,- r:st:wa então ex':" 

mdhüo de esera voa; h11 as to de forçns e de pessoal ; c essa transfor.-
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mação deu-lhe a seiva e vigor que o converte
ram no colosso inYencivel · rctn·esenta;lo hoje 
nas duas casas do parlamento. 

O Sr:. • .A:mn...tDR FlGVEm.t:_;Jnvencivel? Foi 
vencido logo depois. (H a ou!1·as apa?~tcs.) 

. . 
para observar que quando digo invcncivel me 
refiro ao estado actual do partido liberal, gran
demente representado nas duas casas do arla-
menlo, c que 1spõe $\gora de forç~1s que, si não 
o tornam invenci"el, ainda não foram vencidas, 
e darão, · ao menos nas batalhas~ em quaesquer 
condi~ões, grande trabalho aos adversarios. 

Sr. presidente, o nobre president~ do conse
lho, com. toda::. sua· vida dedicada :to serviço 
publico, que então concorreu p'ua a transfor
mação dos partidos, que s:th•ou o reg-imen par
lamentar COlll a decret:1ção da lei d!l. refo1·ma 
eleitoral. dando lo<>-ar a ue oicssem ser rcrru. 
larmente r:~presentadas todas as idéas políticas 
no parls.mento ; lei que permittiu ao meu hon
rado amigó, illastr:e deputado pelo 5° districto 

O Sn.. A:s-nru.DE FrGUEmA. E OUTRos Sn.s. 

O Sr... S1G:IS:\Tu=--no:- Entretanto V. Ex. ven
ceu a elo~ção e~ vü·tude .dess:t reforma cle~_to· . -
liberal (apoiado:;), porque antes della po-
de-se dizer c1ue não havia elei~!ão : a multidão 
i:L ás igrejas para uma fa.r~~a, pa.r:J. uma b:un bo
chata, para. um,\ comedia, mns 11!\o para. uma 
eleição, porqu.c não havia ,·oto. (.:1poiados .) 

Si V. Ex. disser que o direito de voto se d1)VC 

alargar, bem, e_u nisso o acompa.nharei porq ull 

acho que eHc e;;tà rcstricto. Mas não se pode 
contestar qne a. reform!\ eleitoral tornou urna. 
vcrJado o voto que não o era, que er:1. uma men· 
tira. 

muito Ionge dai sua escola pois que tambem 
sou conservador mas só das boas co usas. 
_ Sr. presidente, a emancipação g-radual dos es
cravo-. está exigindo uma solução, um passo 
adiantado imposto pelas victorias alcançadas 
na. opinião publiM pela. pl"opaganda abolicio-

. ,ã ·,<· s 
movida por grandes homens nossos em todas as 
tribunas, na .tribuna popular, na tribLma uni-

Estão fructificando, Sr. presidente, os ~van
ços do illustre chefe da resistencia de i871, 
pronunciados este anno da sua cad~ira no Sena
do, declarando· se prompto a exammar qualquer 
1}rojecto, que ~obre a questão fosse apresen
tado. 

-o SR. A:s"mu.nm FrGuE'rn.A:_:Ah ! examinar. 
Eu t:unben1 tenho examinado. Para combater é 

R. IGIS;\IUJ\"1)0 : - em ; . 'x. em ma1s 
coinpeteiicia do que eu para trad~zir o l?ensa- _ 
mento do homado Sr. conselheiro Pauhno de 
Souza. 

u SR. A:s"DR,\.DE FIGUEIRA dá. .um aparte. 

O SR. SrGrs~m~o:> : -:-Eu mesmo não votaria 
muit::.s c ousas, si não fosse por tra.nsacção ... 

O SP.. VALLADA.l~Es:- E' bom que V. Ex. o 
flcclare. 

O Sr:.. Srcrs:uu~oo:- Ccrt:unchto; não pense 
V. E~. que eu ande a. applaudir as ídéas de 
todos sem criteL'io, sem exame. 

O Sn-. Jo.\.QUI:\r P.Enn.o: -Apoiado; muito 
boro. 

O Sn. VALLADARES:-Então V. Ex.nãó aceita 
tudo que está ahi? 

O Sn. SIGIS~IU::soo : -Sem duvi-laalguma; 
V. Ex. têm alguma duvida sobre isto ·~Pois en
tão espere, porque eu vou dizer o que aceito, 
si :.tceito tudO', si repillo tudo. _ 

o Sr.. v,\Lr.AD~UES:- Estimo muito . (lia 
o 1! t1·os aw~1·tes .) 

O Sn. Pn.Es!DENTE:- Attençii:o ! Quem tem 
O Sn.. RATISBONA:- Sem <luvidn, foi um a palavr3. é 0 Sr. Sigismundo. 

grande p:1.s :o que demos. 
O Sr:.. SrGISMUNoo: - Aceitarei fudo por fim, 

O Sn.. ANDRADE FJGüEtr.A . d.:i. um ::>.parte. mns primeiramente hei de f;~zer :i minha critica 
O Sn.. Sir:as:~ru=--no: - Nã : 0.1. . "O ) ~ "z , - • : · · · 

n 'l.arei a. V. Ex. . ú qnizer alargar o direito V. Ex.? 
de voto: porque acho que e"tà muito r es tricto; o sn. A.xo::ADE FIGUEIRA:- Si tem ele acei-
eu sou llberal. _ . ta.r tudo, o mdl1or é não !;riticar. 

O Sn. ~NDRADE FIGUEinA :-V .. EÀ: élib~- !I o Sn .• Su;us:-.ruNoo:- V. Ex. pensa deste 
ra~ quo d~ _g-t·a·;as a D_eus CJn:~ restr~ngu· os a1- nwuo, mas eu poçu licenc;:L pat·n proceder como 
re1~os pohtzcos da WJ.';aO; esta u<t wlti.lla. escolu. , me par;~cet•, ClllLOL'& '!rt·ado; só posso tomar a · 

_ (Rt:~o . ) _ - · :~ _ 1 respou":tbili:lade dos meus_ passos dando-oa li· 
----o Sn. . SIGlS;\lUNno:-v. E'x. estãenganãiTo;+·vl"e·niento:-·- -----

eu não disse semelhante cousa; V. Ex. _ está _Sr. pre:o:idente, o nota.vcl lemma do pontifice 
tb.J.duzindo com immensa Jib~t;dadc· ~t minha. m:i:ximo da. grcy conservadora , foi ·tambeni··uma 
proposição ; mas direi a V. E:;:. quo não estou grande contp.iísta da caus:t abolicionista: o da'Vc, 
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que1~ e póde do summo _sacerdote, do chefr~ dos 
chefes conservadores, e ainda a oppo1·tunidadc 
da ?'e(or1lta proclamada no Senado pol' outro 
i1lustro esbldista, que hombrea com aquelles, e 
com elles forma o triumvirato consel.'va:lor, 
indicam rue a uestão esta edindo medidas-
que a reso vam. 

O SR. Â:NDRADE FrGUErlu.:~ Está resol
vida~ 

O SR. S:G-rs:~ru~oo:- Não é tanto assim. 

o SR. ANDitADE FIG-UEIRA:- v. Ex. mesmo 
applaudiu· ha . pouco os magníficos resultados 
da. lei de 1.871., que não são conhecidos. 

O SR. S!Gis:uu"'no:- Eu applaudi às re'>ul
tados da lei de 1871 e acredito qu•3 elles 
são mesmo maiores do que const!l.m. ela esta.tis
tica. 

de~êstar fazendo urua reforma 
con-::ervadora em uma camara liberal,. e che
gou-se a dizer até ue S. Ex. não tinha por 
s1 a. ma.zor-w. as eputs. os z era.es. 

O Sa. JoAQUIM.N.u3uco.:-.Dós conservadores 
da Camara, Dl.as nãodo pajz. 

O Sa: Smis::.ruxoo :-Eu penso que ·os con~ 
servado1·es da Camat·a · representam ·os conser
vadore::; do. paiz.' a.~sim como nós represent:J.: . .-. 

O Sn.. SrGIS:\lUNDO :-Esta. questão foi habil
mente afastada do terreno partidario pelo hon
rado presidente do conselho. 

Antes da ascenção do .· actua! ·gabinete,. re
clamava-se de todos os lados que se retira~se 
das lutas partidarb.s o problema da emanci
pação~ porque era um problema que ·a todos 
interess::tva e não podia ser apertado nos 
moldes estt·eitos do }:lat·tiJarismo. O Sr. con-
se ell'O ara1va, as;;umm o o governo, .atas
tou a questão da.s· lutaspartidarias, não pe
diu o apoio pa~tidario de ning~em, apresen-

Não é exacto que a maioria dosliberaes.desta 
Camara esteja sepat·ada do honrado Sr. presi- os to e declarou mesmo ue nã:o Lzia trans-
ent·~ o consel o. : __ . ..: ::acção .. nem com n. Camara, estando prompto. a 
OS.n. JOAQum NAnuco:-De liberaês,'està. retira•·-se e a cedei.' ~p~der a quem .o conquis

O SR. Swrs:-.IUNDO:'- A.s votaçõe~ nominaos 
que se têm l'epetido nesta cas3. sobre as ques
tões de que o honrado Sr. presidente do con
selho fez depender a co11.tinuação do seu gabi
nete respondem por demais ..• 

O Sn. JoAQum NABUCo::_ Não apoiado. 

·'liberal, no estado de liberdade, não estando su-~ 
jeito á influencia govem!l.mental acompanha o 
mO\·imento adiantado. 

. O Sn. SIG·lS;\IO~o::> : - E' incontestavcl, Sr. 
presidont(}, que não só a maioria,,; m~s uma 
maioria. considern. vel dos deputados hberaes 
està com o governo ; só a guardt~ .. avan~~da, o 
fermento do partido, na pllra~e d.) meu ulustro 
ami..,.o, deputado l)elo 5 1 districto de Pernam
buc;, c que não est:i com o Sr. presidente do 
conselho_ (Apoiados c apm·tcs.) c 

-. Senhores, em todos os partidos ha matizes : 
·ha alguns que se adiantam m>uito quan~o ou~ros 
si não rett·ogradam permanecem cs~a~10nari~s, 
e o maior numero fórma. sempre o ,justo meto, 

• t a noloria de ·· abrir o ca miuho e 
n.em a de rruardar as tra.diçõ~s do partido como o . 
as column::~.s inabalave1s f]U\; comn1emoram os 
actos heroicos, é po>: demais comp::mso.do pela 
missã_o ele ce::lcr o que não é opportuno ou não 
S2 pôde conseguir, C d~. Correr a s_nlvar a ban
deira. quando alguma 1tnprud~nc1a ~a gu.a~da 
avançada a tenl1a posto em pertgo. Este JUSto 
meio, sciJhores,. é incontes~avelme11.~e. a. gl.'ande 

..... --maio.ritl ..... do...\;lar.tid.a...-a...c.lJjt-ª.P..OÍil. J!~Ç1d1da e de
dicad~mente o honrado presidente do conselho. 

Si o projecto do ministerio .mereceu a fortuna 
elo a!loio dn. m:l.ioria dos conservadores•, ~ . ·· 

tas=-e. : 
. Portantô nãõ }>edi u o apoio partida rio ~o pa.r
fido liberal quanto mais ao pnrtido conser
vador. 

- ' 

o S.I.L Jo"LQUD! NA!!UCO : - v~ Ex. falla. em 
::~.-poio partidario como· de Úma.: causa verg-o-
nhosa. · 

• . 

O :SR. ANDilADE FIGUEIRA!- S. Ex. fez 
q üestão do gabi.nete do dons pontos e aceitou 
tra.ns:l cções em ambos elles. . 

O SR. SmrslmNDO : - O Sr. presidente do 
cons~lho dedurou qnc não queda. transacção 
part)daria com ninguom; mas cp1c aceitaria o 
apo!o de todos, que o se~ pr:ojP.cto estava su
jeito a emendas, que_oaceltai.'Ia ac1nel~as que ~lle 
-parecessem melhores · ~ mesmo. ce~ena naqulllo 
qtte não lhe parecasse 1mprescmd1vel para re:t
Hzur a reforma. 

Ainda ante-hontem o nobre presidente do 
conseLho disse $.qui que e::;tava :fu~endo saeri
ficio do seú orgulho, porque lhe 1ncrepavam 
. o não ter n~\ Camara maioria só de libel'aes1 

. , . 
:e sem c.luvidu est:wa dando um:t alta prova, e~i
gia este sacrificio. 

O Sn .. JóAQUrnNAnuc~ di um aparte. 

O Sn. SrGIS:\lli~Do: - Hade dei~:l.r o poder a 
guem tiver mais forças ;póde set'}?lC:!lllO que ao 
nobre depUtado~ · · , - · · · . ·· 

.. o SR: :.JoAQUl~I NABUCO: -.v.'. Ex: sabeq~e 
a-nã~n.to.,.cmn-0-Sc i:t ó~.pOiO-......;_· ·_· - -- '- ___ .· · _ 

O Sr .. ' SrGIS:\IUNno : ~ Em t~rmos; âasim 
. absolu~menté nãO. · · ·· · 
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O Sa. JoAQUm NAsuco : - Nôs não '~staruo~ 
bastante madut·os aind:1 um par~ c:' outr:o, eu_o 

- o governo. -- ---- - - · ·· 

_ O SR. A:NDRADE FJGuxrnA :-V. Ex. em 
-umditt amadurecia. no governo. 

O SR. A:-.DRADE Fwur:nu.:-V. Ex:. não 
tem que :tpreciar Ós motivos que detennino.m 
essr! apoio. 

O SR. Srats:~r:.;.xoo:-A importanci::. da. _ uestão 
sen·il reclamava o conc:.~rsó ·das du:•s forças da 

O Sn.. SIGIS:IIU:NDO : -Eu creio que o nobre e jsto fez ~·om <1ue a r:'forma pr-.;postn: tivesse 
deputado não levaria para o gov·,mlO a id~ da o :l.[lOio da maioria projecti~ta composta. da 
emancipação immediata.. maioria liberal e da ma.iot·ia .~onservadora. 

O SR.. JoAQUi>I NABUco:-Com certeza que 
levava. 

_·; .. - ::._ 

O Sn.. SIGIS:IIüNDo:-.:\hi não me encontraria 
a seu btdo. 

l mto em enten-,eram os coosernL lot·es que 
deviam concorrer pat·a resolver e;;ta quest.ü:o, _ 
p~rq11e é - tempo de providenci~1r, C'Dão de 
resistir ... 

O SR. AxoRADZ FrGUEin.-t:- Podn dar uma 
r::,ziro mais _curta ; é por,l uc i;;to nos com·é1~ ~ - Senhores, o a;_1Óio dos comervadores 6 Ii:11i · 

tado _ :í refo1·ma d:i elemento servil. Si em 
algumn. outra questão os cons1>rvadores têm 
impedido c:)rtos p~nos ~ não têm }Jl'est~do' 

O SR. SIGIS:'>I'U:\DO:- E~sa C"Onveni.encia se 
justifi:::a p;:llv motivo que estou dando. A 
r_esistencia l10je provocaria talvez uma rcacção 

rebúdes, o meu illust1·e a.migo es.-ministro da 
- guerra~ c porque se está. tratando desta que~tão 
oue os illustres membros do :lrtido advl)rso 

· ·- O Su.. A~ORA!YE FrGUll:IRA : -Qual re::<cção. 

entendem . v.certa amente que e prec1s0 ser 
Tesolvida pelo~ dous partidos, porque n 0!nhum 
d~lles a. põde resolver com as st:a;; força.s exclu· 

O SR. ANDRÃDE FrGUEIR.-t:-E' bom declarar
se, pa.ra iilustl'ação da h.istorht,- c1ue_ não tem 
sido .. :"-Olicitado O apoio dos eonsel.'vador&S para 
nenb.um. plano de hostilidade ao minis-

' terio. 
O SR. Sw-rs"mNDO:- Nem c11 o disse. Resol

va-se esta questão e abra-se ã::lucta. nesta Ca
mara,e veremos si os nossos illustres ad ver,arios 

· o 1· id n e o con;::elho· e 

O SR. JoAQGDI NAnuco :-C;:~.1lia o rninisterio 
c o;:; conserva ores 
apoio dos libet·áes. _ 

O Sa. AxoR.Aoz FíGOEU\A. :-Deixe isto de 
r a . -

O Sn.. SrGrs:~ruxoo :-1\Ias isto não deixa de 
ser pertinente á questão~ .- e Y~ Ex. deve -co ri~ 
-~entit· que eu use do mes-:::10 direito que tem 
usaqo· na tribuna. 

0 Sr... ANDEU.DE FIGUEIRA :...:._Está no seu 
plouodireito. mas não Ye"'ha com estas ballo
!as qere_a~~~fio. 

O Sn.. Smrs:~ruNDO ·:-Eu insistirei não ob-

direi ma.is, veremos si o nobre presidente do 
conselho a.t~eitarã esse npeio;; resolvida que seja O Sa. AxoaAnE FIC;-üEIR.A : ~Ccim o m:ii::; 
a questão do elemento S'~rviL Yivoprotesto tle minl1a-parte. 

O ·Sn. AND3.ADE FIGUEIRA. d:i um ap!!.rtc. O SR. SrGtS:m;soo :-' 1.1 tz:la, r. presl
O SR. SrGilmU!'mo:- Eu já disse que 0 apoio dente, que a resi.;;.tenci:t hoje p_ro:luzit:ia. .t::üvez 

dos conservadores é firmado em in teresses su- uma reacç:lo._f::mesta, de consequcnc.la~ lg"tlaes 
periores,' e portanto perfeitamente J' nstificàdo. ou ~pp!"o:dma'bs ôs dl\ reacção qne proilnúu 

a resistenci:t dos Estados do Sul ú pl'Oposta ; do 
O SR .• ToAQUDI NABUco: - Mas deixe --o nobre Lineoln, votnda pelo cong-re ::so americano, 

deputado aos conservadores o justificarem o ;.;eu para libertação ~os escrayo;: medi:mte indeznni-
ap!.!io. zação . .• 

O Sn. SIGI~)IUNno : -:- Peç.') pcrJão: quem O S tL. Br-:z:zn.Po,;~ C,wALCANTI :-Si o poYO 
:weita o ~poio como nós o aceitamo;;, visto que d:tqui se pareces~e com o d:\ ..:\.m0rica do Norte. 
não nos separamos dó governo que o tem, t a.ni- (H n out J~os apm·tes .) · . ., 
bem deve justificar que elle c digno. Eu devo 0 SR. SrGlS:\IU:ND'O :- •• . e q ue dea c_~nre
entrarinteir-amente no (spirito desse ~paio, por- sultado a guerra da s ec.~ssrro, que l avou de san
que si ellG não fosse o mais nobre e digno. en g-ue a. grandcrcpublica, e- custou mesmo em 
não d~v1a querer a compliciJade delle e devla dinheiro atais do que valia. a escravatura in~ 
saparâr-me de quem o ac~itas3e . teira • . 

n. . ATISBONA :- move . esse u polO Para evitar esta r Jaeção, e convencidos de 
não -pô:!e deixar de ser muito digno ; é o pa- 1 d ~ t riotismo. _ ·que ha neces::~idade c o eoncurs o as orças 

de um e out ro lado para resolver a alta. questão 
social, é que os con!"ervadores pt·estam o seu 
apoio, nii:o ao g·abinete. mas i reforma . 

-o Sil .• JoAQUl:l! cNABUCO dá um aparte. 

O Sn •. 1oAQUm NABUco :-Està enganado. 
O gabinete é q~.te élles querem , não ó ·a r e
forma. 

O Sa. : Smrs:m;~oo : -Não' p~nse o nobrê 
deputado que eu me esteja in cu mhindode SI'! r 
procurador dos consorvadorr1s,•l ue n iio precisa m 
dtfdefcsas minbas ; e~tou defendl3udo o n(lhr~ 

. prr.>sidente do conselbõ '.!EL.rru·êhCr esse ·roi~ - iG'fr>l<iU:O.~- V: Ex. dm'n@.Stfi\fãa-
entendo {j ue poeso entrar na -apreciação dos . su~ Lhese e ·me dará. licença para ou tr_âs consi::-
motivos delle ••• ' - · ·· · d~rações •. 
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O Sa~ JoAQUDr N.muco:~J:i mostraram, -der-_ _ ~odo o caso foi adquirid:~. -á sombra.-da. lei, é le-
rotando o gabinete Dan_taa. g:.1l ; e em taes termos não é justo que se im-

O Sn.. SrGrs~ruNoo : :...:.... Amigo fJarti~ular e -:ponha aos que empregaram nella os seus ca
correligionario politico do nobre deputado, e a. pitaes, que t~m por si a lei, que se _traduz na. 
deixo de parte este ponto que ta~to o in com- ga.l-anti.a da nação, a. perdu. da. sua propriedade. 
m a. ., 

o Sa. JoA:QUD! NAnaco:-Eu tomo em cone!- interesses, interesses legítimos. 
deração o que V. Ex. diz, mas não me estou ... O Sa. SrGIS:\IUNoo:-0 projecto, Sr. presi
incouunodando · · · sy.i:t0ma, por- certo 

O Sa. SrGIS:\IUNno:-0 illu~tre chefe do abo- que não _Pode sa~isfazer a as;:>~ra.ção -gen~r()sa, 
licionisíno, meu distinctissimo amigo A c01·reli- 1 de que sao paladu:_os ~s :n:eus lllustres am1gos_,o 
giona.rio. proclamou--::tos n.qui a necessidade do i representante do ~o d1stl"~~to .~e . Pernambuco e. 
ad1•ento de homens novos ao poder. dos governos 0 h~nr~do deputado do óJ dUncto. ~ :nesma 
de homens novos, e depois nos e-s:plicou que não p~ovm.cia,_ os qu~es ~uerem a abohçao 1mme· 
se referia a. moços, e sim a homens de idéas dla.ta sem 1 udem~lzaçao. 
novas. ~ O Sn. R.-tTISBON.A.:-Si estivessem n() go-

Vejo, senhora ~, no illustre deJJUtado : o cam- verno niro pensariam assim, sentiriâin a res
·• peão denodado das causas do futu:-o ; ·· S, Ex. é ponsabilidade. 

sem.prG o espiriLo ag11do .que não s · · 
ao seu partido mas ainda ao seu tempo. 

Aos homens novos. senhores, corno . ás idéas 
novas. nunc:1 ertence o re~ente · os homens 
no\•os ·são sempre a esperaJ?,ça, c as idéa.s no\•as_ 
slio sen-ipro a aspira~.ão. , · ·· 

Onde foi, em que pa~z d? mundo se excluiram 
.. , ·:.. j o ' , '" 

... homens Je idé::s novas, .do governo do Estado?.:. 
Onde~ em que canto da teri'U, se aceit;:ro as 

jdé::t.:; pela sua novidade;" excluindo-s~ o seu 
nm:~durecirucnto e o perfeito conhecimento da 
sua. e-s:c-ellencia e sn perioridadc ·~ · : 

Gb.dstone, ha pouco., apea,!o do governo: e 
Salis b u ry, que . recolh(.\1.t~lh·~ . os despojo~, provr~~ 
velincnte 1:ara rc~ tituir-lh'os em , breve. são 
porvr.n tm·a. homens novos, ou homens de idéas 

~ . 

O SR • .JilAQUnl NAtmco: -Salisbury é ho
mem o mais r:ovo possivel. 

Ü !5 • . .:D . - mo p1· si en~.e O 

R. :SIGIS!IIU:-;Do:- en ores, a emanc1p9.ção 
immeclia.tn. parece-me que nem deve ser dis-

-cuti~a. porque clla produziria um cataclysmo . 
· • a bancarrota na.eienal, e cobriria o ·-
paiz de des~stres de toda a ordem. 

O SR. R.-\.TISBONA:-Fos>e o St•. o 

--
0 Sn. SrGIS~IUNoo:-Portanto, insisto em 

dizer q li~ o proj e c to não 'poderii:: t~~r outra base 
si não a indemnização, e outro intuito sinão . a 
emancipação gradual. 

__ .As idôas capi&ae.~ do p1·~jecto são·: a ?-l~orriu 
'dos séxagen:n·ios_, a deducção dos vaJore:S dos 
esc1·ayos, e :~ alfot·ria dos escravos de fazendas 
inteiras mediante meia indernui:;.a ão e servi-
ços por certo tempo. 

O Sn.. JoAQUDI iünuco:__; E a colonisação. 
O Sa. SrGIS)IUNDo::.....: ons:d 

sccund!iria. 
conselho ci a primeil·a vez que figura. St•. pt·~-
sidente, nem a exclusão dos hotnens de m:(ior O Sn. lLDKFO:>:~o ~E ARAUJo:- E. auxiliar. 
idade, que. sitê1n al,:;um c:1nçaço e Jesanimo,os O Sn. . . IOAQUDI NAauco: - Es:;eil colonos 
compensam pela prudenc~~ e experi~·ncia.. nd.:: phosphoros silo a. parte decorativa. 
quiridas na. pratica. dos nrgocios, G ainda pelo 0 Sn. StGr.:_;:IIU:>:Do:....;. Para._ mitu é questão 
pt·estigio dos ;;;cus precedentes; n~m a. e~clu~:lo secund:n·ia ou auxilis.t'. como ob~ervou o hon
dos U1oço::s que, si não raro carecem do contraste rado d-cput.::ldo pela Ballia.; para v. Ex. será. 
dn c:1.lma e d:l madura rl~flexiio os compensam pl'incipal. :· 
pelos fort'!S iropuhos do coração, e pel:t ~ede do 
pro:;resso; mo parece que é preciso que ave- O Sa. JoAQUm NAnuco:- Não, decorativa. 
lhice se consorcie com a mocidade . para com- O Sn.. SrGI:S:\taxoo:- Sr. presidente. a alfor-

- porem um bom govern,e. ·· . -. rb dos sexa genarios é uma. grande conquista 
· Com as idéas -nO\pas. Si". p:esidente. d~i-se o da. pl'opaganda, é uma larga concessão da lega

mesmo que com os hor.nc us novos : ê preciso lidad•) ao humanitarismo. 
que ellas se apurem no c1·ysol do . amarlureci- 1 d ·· d 
me rito pal'a - inspirarem confiança e poderm1- O il ~stre deputa o p~l~ 5u. istric.to de 
ser 1nc m :ts nos pro"'rammas r os ""Overnos·-: ' b "lh - ' • · 

S · 1 t 0 "pro·ec.to · do 1"10 r -do S - hontem, quando ·ri. antemente proc.urava fun-r. prest• en e, ~ · ll ~ •· • 1 - t - t ·11 - · 1 d 
pt·esUente do conselho sobre a emancipação c amen a~ a sua._ 10 t•rpe · açao, recamou ? . 
1, . · ·t . . .1·. - 1•1,demn1•.· .,,.a-0 e ,1-e . - Sr. pres1deJ;1te_ do .con.selho que respo_ ndesse a. 
va~t,a-se no sys ema ua · • .... :t. ... :.- , • m b' - 1' . J: -Ih d · · 
podel'ia ser . de outro . modo~ ·· A emaucip~- O ~ecc;-ao que llC .~.ez, que . e ·· esse 0 -_motlVO 

- · • - 0 nacional pelo que . por que pretende no seu proJecto nlforr!ar sem 
çdao e uma r~spltroadça • -'ar" . real'

1
·.,a· 1_ ·a ·,. ·· 

0
: ·condições os escrr~vos de 59 annos quando im- ·-evem concor c: r os . p .. .. - • "'- _ , , : . . • . .. . ·· . • - · ,. 

rueio de ~e alcan~a.r ó' contin"'t~nte de cada um poe eLOS_ sex.,.genarlOS O OUUS do _serVIÇO _ JIOr -

~ ·.·· · :e~~~~~~i1; _·J~~6t~i!~~~s~i~~~~--r.: ónWri;·IoA~~~}I ~inu~o=~ É :.u; ;~;-o~~~~- ~--
... . : .mão d_a· s~_i_·P. !'~.prie9-ade, p_o~que._ s_:l a ,-propr~e- . ~:r11. e pe_dmdo-. me _ qu. e apres_cntas~~ uma_ emenda, • 

dada serv1l o anomala, e llbgtt1ma~ ella· ·ç~ r~J.l1ZlllUO a i anno. . . ·.· , , · 
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O Sa. - R\.'l'ISBONA : :_ EY. Ex. não - apre- re:;peito ao systema .... do proj9cto restl·in. 
senti '? jamos a alforria do.s sexagenarios ao numot·o 

L - Q:;nobre deputado n!to attendeu i diversidade 
das condições da.s alforrias dos se~agenarios e 
das dos de 59 annos, e de me rios idade: 

Os sexagenarios obtên:! a a1:for-ri:J. gratuita.
mente, e não me parece estranhavel que o Es
tado conceda aos proprietarios alguma com
pensação pot· nlforriar gratuitamente os se11s 
escravos ainda de 60 anaos. 

O SR. JoAQUC\I NAnuco:- Que ditferença fa.z 

que puder ser pago·. a. dinhe_iro. Mas, a :_ver
dade é que a ':tal objecçiio nã.o. procedo por
qne pecca em considerar igual a condição 
o-ratuita das ·· á.lfoi•rias dos scxagcnarios ã: da~ 
a)forrias a dinheiro dos do cmcoenta e noye 
annos~ e menos, o que não é preciso demons
trar ~q~e é prof~ud~m.ente dilferente po!'.j."Ue 

t e •. 
·A idén. •· da deduc~.ão dos : valor0s, cue a.ind~ 

houtein o homado e illustre_ deputâd" pelo 
11" districto do Rio de Janeiro• declarou que 
fere a propriedade •.. 

O SR. ANDRADE FIGUEIR.A:--Brutalme-ntc: 
O Sr.. SIGIS:.ruxno:~ .•. é um:l idôa de alca.n

ce: e Jc resultados demonstrado!> m:Lthematica
men.te. 

. 
O SR. StGIS~IUND) :- Mas f;jz p:1ra. os se- o resultado é mathematico 

h nhuma. · n ores. . . 
'" 11 <. " ~- • 

tar incondicional; aquella que é obtida ou de- valor tem a v:tntagem de nã~_, -~cL"ir immediata-
~!."eta.da· pelo Estado gratuitamente não vejo pol.'- mente a propriedade, de não rat.er sentir logo 

1· -a 1 :1. • • ) • • ·ibuto f ue im )Õe sobre a. escravatura., danüo 
condição de scrviço3 pot· determinado esp,tço de :.tsim folego i la\'Oura·· e <1os n~:tís proprietarios 
tempo . · ·· · · ·a e éscril:vos. - . 

No regimen commul11 o escravo que se alfor-- Eu que sou ~aclvérsario do sysle1na da não in~ 
ria por seu peculio, que paga a su; liberd:ule, demnização não posso entretanto neg-ai." ~o Es
V:li incontinenti gozar della COill inteil';\ am.:. tádo O direito de la.Jl.çar tributos sobre O e}u;

. plitude;. mas._o senhot· que yoncede ao escravo mento servil. A deducção dos va.lo1•es não é m:.is 
a _l:l,lforriade gl't'-Ç:'l. frequentem~n.telhe impõe o q_M um tributa, da que um. i;nposto c ~:nt.:> 
onus de serviço por algum tem-po. . . espcci:il~- porqüe não é percebido em moeda c 

E' um facto de todos os dias. E ainda agol"a logo applic~ndo :i. amortisaÇ<1o do capita.l. Rc
uantos milhares de:} a.lforrias "'ratuita.;; não se conhecenlo a etlica.cia de medida., obset·varei 

estão concedendo na provincia do Rio Grande do não obstante, que os seus eff~~ito:>; se tra uzetn 
Sul mediante a condição do onus de ~ervi~o por em llma. emancipação•- :J.dia.da embora, nl!:LS si
alguns annos ·~ mnltanea,em ma.ssa~ou na fixação de um prazo, - -

O Sa. JoAQUl:\I NAnuco:- Esta liberdade dos . : 
sexagenarios convertida assim em auxilio -_:i s~l~ção do proble_:n:.t; e so a v~naret por cs
lavoura me tinh~ escapado. Isto faz honrl ao . ptrlto de trans~cçao c~m a necessidade de resol-
enn-enho ne V E:s: ver-se a questao serv1l. 

;:, · • '. • ._ . 
1 

., • A .idéaque m 'l ·parece mais ~eliz · p.esta q~es-

ma
O SR. SrGbi~:.n;:-no .. - Como '\ . E~. quizer' tiro e a que no Senado enunctou e ·vulgarlsou 
s !1. sua o ~ccç.ao nao procede. 0 honrado ~enadot" o Sr. Cht•istiu.t~o Ottoni. 

0-:Systema. do projecto é a indemni:~.n.ção •e • .. . . _ . 
- esse é o nosso principio, de que não cedemos. . . O_Sr.. •. Jo..\.Qü!:ll ~:muco .-Na.() apOlado, cllc 

d 
- •. h . . JU protestou contra 1sso. 

, O Esta o nno tem aJO otro :para :<lforl'lar os · , -
sP.xagenarios; (Con.tc . .;;taçueg do Sr. Joaquim O SR. SrGrs:.ru::-;oo:- V. Ex. Ilã.o me ouvia , 
.LYabuco.) _Eu o affirmo perante a Car~ará e du- L o Sa .. ANDRADE FrGUEHU:- o orador l'C• 
\'ldo que v; E:t. demonstre o contrarlO. · !fere-se á capitação. 

O SR. ~oA.QUI:\1 NABtTco:-Entã~ tem ~inhei- ! OSR. SIGrs:.ruN'oo:- Como V. Ê:s:. ·a quizer 
ro. para hberta~ os q mnq_uagell.n.rlOS e n ao tam 1 denominar. .. .. ; 
para. os sexa ()'enarios ~ · · - . ··. • - · . .. . . . . 

::) 0 SR. ANDRADE FIGUEir.A da Ulll .aparte. 

O Sr.. SIGIS~ruxno :- O honrado scnn.doi' 
~ O SR. JoMUJ)I N.ABUCO:-Ah! Bem. pelo Espirito Sa11to advogou com taes accentos 

O Sn:. SrGrS.\IU:\DO : -O Estado não tem di- de convi c~.ã:o e enthusia.smo o seu Bystema que 
nheiro para. nlforriar todos os actuaes sexa.g~na- convidou minha meditação _sobre elle.e devo dc.
rios. Si V. Ex . ., para fn.zer pre,•alecer a sua fa- clarar qu?. nenhuma scluçao do prob~ema. sernl 

_ mosa objecçãa. :1perta-nos em regras_de logica;-\ me sPdu:r.m tanto pelo seu pro::css~ stmphficad "' 

~~L ... ~. ;;. :: .. ·I·~. ·.~. ei~.~.~.~~~·.•·.~s. ec~~~~ f.~~ .. ·~·.':o .. o:.S:.s 
0.d:.~. ~.~.a~.\~~.J~:~ .·.··.·i· ·~ ... ~ .. r)_e .. ~~ ..... a~;i~.s .. : . ç.l~~~u .... ~~ .. ~ ... ~;.a~~ .. •:.:~o .... :.: .b. a. a .. ~~ .. ·.a.· d.~ .. ··au . .f~~ dade, repelle a . alforr1a . gratulta · do . se~fl~C- tu:na; puthc~ e sGm-d"G'S·o~12\l.~lo~·do:tr~balho.-·· 

nari<> m-ediante . o onus _do serYiço ~ V. Ex. O illustre Sr. Chriiõtiano Ottoni:propõe.como _ 
far~ um - gr~nde ~ mal á-_ caUSl· que tão bri.. l~i:nbrou o nobre"deputalio · pelo: H 0 districto do 
lhantemente advoga, . pretendendo que :em !Rio de _Jauei'l'o a. alforria de 1 em 10 escravos 

.- .. - . . . . 
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Mas, senh(\res. eu não tret tão longe; a.ch 
.. que. é. mui to . ene rgi c a -essa . taxa; .. 

. O Sa_. JoAQTJI:-.r. NAnuco:-E é in~::tequivcl; 
quem twer um so escravo nã.o sabe quando ha 
de alforria.l-o. . - .. 

2nno. 
Eu aceito corn.~·modifi.éações ·a solução doSr. 

conselheiro Ottoni, mas sou muito mais--r.lOd.Q-
l'at o. : . ~ 

Considerando de excessiva energia esse plano, 
ou mesmo:violento, eu lcr.abr~ria que se trans
formasse a dedueção de 0 v/o do valor, proposta 
primi.tivn.mr>nte pelo projecto na alforria. de 
6 escravos em iOO,o que co!·.responderia a um em 
16, e importaria o mesmo ~.nus que aquella de-

u .t a· e~ • 
O processo seria. facíl. O senhor que tivesse 

16 escravos alfo!"t'ia.ria t!:n annualmente~e si não .. 
.. . , • • • • o. 

Parece-me que a. alforrin. de um erniO esc r:~- o Sa. JoAQUm NAnuco::- Si v •: Ex. fizel':S) 
-vos seria uma 111edida muito forte; imp01·tada ~ a~eitar essa emenda, melhoraria o · projecto. 
a alforria annual-de dez po: ce_nto dos aetua es o Sa. SHHS)fU:\DO :- v. Ex. pot-q ue não a 
escravos, ou logo para o pl'lmeuo anno, ca.lcu- propõe 'l 
hndo-se em ufll. milhão a cif1·a actual da escr:~.- · · 
vatut·a, a emancipação de cem mil escravos. O Sr .. Jo.-~.Qum I'\.ABUco:- Não estci de acc~rdo 

O S J . N . ..;_ '11.1 . · . com o meu systema. (:Z:,rocam-se cr.pct7·tes). 
R. OAQOil\I ABUCO. :..~ UltO malS. O S s·~ · · · 

R. IGlS:\:IUNDo:- Não procede a ObJec-9 SR. _SIGIS3IUNDO:-Isto é uma ção. Q•lem t~>or i5 escravos alforriarã um no 

niões. Um em 'dez ... 
- segnn o anno, quem tlver no terce1ro, e 

as;;im por diante nessa escala. decrescente. 
O SR. JoAQUI:\r NAnuco:-Mas ha f1·acções. 

n. lGI~<~IUxno:-. mm 1a r~gra. ~ outr;l, 
Segundo :l. regra. do -Sr. conselheiro Ottoni o 
res_?ltado sério. superior· a cem mii' l_?go no 1;1'i-

, ' . 
nado r quer a ill frJrria de um em dr:!z, e a alfor
ria de· um em quâlquerfracção de deze~n. ··e 
seriam innumeras ta.es frar·ções. 

Sr. presidente. a idén. primitiv~1. d9 projecto 
era a dedncção =!J:Ullua.l de . 6 °/~ do vaiot~ de. 
cada. escravo. Ests. deducção foisub_stituida por 

· uma tabella. _qu_e não tenho a menor difficulnade 
om dizer, considero exce's~ivanierite· ·ineti;. 
culos?'• sendo muito preferiyel á primiti-va. 

. . . 

O Sa:. CoRREIA DE ARAUJCI:'- O nobre presi
d~nte do ~ons~l110 disse que e,:;sa ta.bella 

O Sr •• ro.\.QUm NArmco:- E' radicalmente 
lllJUS O. 

O Sn.. ANDRADE FrGUEIRA:- Quem tiver i6, 
vende!'t~ um. · · 

O Sa, SIGrs;uuxoo:- Isto ni!o póde alterar, 
.porque a;-taxa .. afinaL attingirá ao nawero do 
ar..~o a que a. proporção tiver descido. · 

ü Sr.. ANDRADE FrGUEIRA.:- V. Ex. 'prohibe 
s venda~- • - ·· · -

O Sn.. SiGra:-.mNoo:- Este facto não, altera 
pelara~ão q11~ _dei. 

O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA:- E -si tiver ven
't 

o Sn.. SrGISDúJNno:.:.....Qaen'i os li ver· adquirido • 
cumpril·á. e.~se dever. Poder-se-à tomar alguma 

1 dida. · ue rovidencie sobre a h ~ lOthese da 
'venda na occa:;:ião da. nova matricula., que o pro
jacto estabelece,como, por exemplo, determinar 

O SR. SIGIS:.\IUNDO :- Aceitarei mesmo essa que dos escravo::; possuido!:! por cada senhor 
ta.belh1. porque acho melhor fazer-se a!g-Utnr. serão á sua es~olha. e conforme :1 t:r:xa, ultor
cousa~ do que re~istir e provocar al~rum:\ riados tantos no primeiro anno, tanto~ no 
rencção; mas O:\ minha humildtfopinião, dando segundo. etc., ~ adaptando isto ás f1·a~çõ~s. 
ella o re~ult·.\do de emancipar em massa a. es- segundo a epoca em que devam concorrer com 

- ct·avatura no fi.ru de 14 ou de i:3 :1.nnos . . os seus 0 seu contingente para :1s alforrias. No caso 
effei tos até então são q u~si n ullos, e sobre ta do de venda o escravo co n~et·varia. o s eu direito 
nos primeiros cinco an:nos valem bem po•1co de ser alforriado na serie em que tivesse sido 
ainda. mesmo para. as a.lforrias ·por peculio, pelo matriculado. 
fundo de emnncipa.~~iio, por Hbcr~•lid:t.de de ter- -. 1 · 1 · d O pr.ocos<:.o me parece e:s:equi\~e · e mesmo ce1ros, e pelo proc~sso c reado pe o .proJecto e · • · · 
eiuancipn.cão de f~\bricas de f:1.zendns; e p~ra_ simples. 
d'aqui a. 10 ou 12 anno:::, como ha.tibs ponderou O SR. CoRRÊA DE. AnAu.ro:.;.....;Ainda h1. a 
o illustre deputado pelo 5o districto de Pernam- g-l'ande questão · de saber quo.l o escravo que 
buco não ha recisão de l o ishü· sobre ::~. cs- deve se1~. libertado. · 
cravidão. O Sa. SrGrs:~w~Do:-Ao Estado pouco im-

O Sa. BEZ~RRA CAVALC.\~Tl: - Ac1uella i?Orta que sej:t es te ou ~·quólle, o bom ou o m.au, 
emendn. foipeior que o.soneto. · o muço ou o velho; o tnteresse do Estado e do 

· · · numero-é não. da qualidade, porciue tauto couti-
0 Sa. SIGIS:~ru=--no.: -Mas, Sr ~ prcstdente. . . : . ~n · - b ntj com 0 - aceitando em principio . a i,téa vnlgarisada pelo nua. a ·In:s 1 utçao com 0 . om. qua . . _ 

S . lh . . O t . , - · tã 1 mau. . . 
·· r. c~ns~P. . euo .. t qnt,-,. eu nao ~· ·u • 0· 01?~~ , O:no:.1N deput~do, Sr~ Joaquim Nab·nc.o, pa-

,cc,o~o S. Ex •. () pen_so que o pla~o ~~:oposto por S. rece qu(} l'GI!ebeu . como cousa mesqumha a 
-~--~~· . .:.'PO~~. ~~~~~~~-~~a~-~~ mc.h_o~:~:io. .. - .. . .. ~ ·~ . · ·' d .. ·· :•"·6 ........... - >'·· -. . :. . .. ·-S. Ex. pl'opo7. aalrorrla.UG~úm 'Gfu-déC~sél•a.·· --.=-..!Ol'-~!8;; e..um.ell~..;.;.~.; ,~ · -- ---- · ·-::· -·· ·· - --·--·-::-

vos e. de um ~m 'qualquet· fraeçãode dez , ató O ~R- - J~.AQUI<\r NAn~~o:-~~o-. A e:tcepçao 
mesmo de Ullldade. que , ·· . Ex. estõ:tbelecec que. e InJusta.. 

v-. nf.- :38 · 
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0 Su.. SrGtSMU~Do:-Desde que o ·nobr~ de
putaio:- quet' a -emflncipação .immediata; não 
lhe póde ~g-radar ou tia qualquer cousa. 

O SR •. 7c.AQUDr N.u~uco: -Não apoiado. 
O SR. SrGIS)!UNDCJ:-!!>J não osso andar 

nesta questic como . Ex:.;- sou vagaroso e 
não quero _se.: outra coma porque acho que 
aqui_ applica-se perfeitamente o principio-

. 
Sr. presidt:nte, a alforria de um em dez

eseis, .que correspon~.~ s. 6 ofo, é de resulta
dos mui considerave:~'· 

Qüanros escra. vos, para calcular Os e1feitos da 
'"medida, quantos escr;wo~ ::;e emancipariam an
nualmente, alforriando-s~ mu · em deze!)eis, · 
mesmo com as excepções estabeleciaas por 
mim~ 

O.SR. JoA.Qum NAnuco:- Uns vinte mil. 

O SR. SrGISMUNoo : - Sem attender :is ft·ac
ções, e calculando em um milhão a escravatura, 
de\•eriam ~er sessenta rnil os ~llforri:ldo; an-
nua me · , : - L. a-::: 1'a. o s, nue esca.-

.· -pariam aos primeiros annos, esse alg.ãrismo se 
reduziria muito a p1·incipio_~ não ~avond_o base 

"'· t · · 

O Sn. SrGIS)IUNoo:-<:;cni a menor duvida. ; 
O -sR. _>tc'\mun:E ·- FIG'ui!:rR.A :_;.V. _ Ex~ està 

muito atrazado: q_ucm tivesse um escravo só no 
fim de 16 a.nrios d()veria libertal...;o; e, aind~\ ha 
pouco, nos fdlani em reacção. ., 

O SR.- SrGis)IUNDO:- Eu não provocaria a 
reacção ; conteria a propagandn, mostr:1ndo
lhe todos os annos quarenta. trinta ou p(:ll:> . . - ... 

"' ..., L !S • 

Eston longe de V. Bx. que com a sua ·idéa 
. de prazo provocaria ·a reacção. · 

0 Sr.. . ANDRADE FIGUEIU.:-Prazo ~Eu não 
tenho prazo nenh.um. (H a outros a1Já1·tes .) 

O Sn .. JoAQUDr NABUco:-Como pa.rte com
plementar do projecto, é bom; mas como sub
stitutivo delle é llluito atrazado. 

O SR. ~IGIS:\Iuino:...;. Não quero ser adiau-.. . 

ella.~fosse tão gr:mde corno pensa o nobre de- existe. 
putado, e tal vez mais de q uàrenta mil escravos Deus me livre de adiar para d'aqui a dez-

-fossem ·· desde Ol?rincipio alfõrriãdos a _nnual- eseis annos a extincção da· escravidão. -
mente ; mas que íos:;em trinta mil; ou mesn10 Niio seria a medida que lembro o unico ele
vinte mil, como dis:;e o 11obre deputado, acha mcnto para a solução do problema. Ficaria 
S. Ex. que ser:i este um resultado insigni- livre á propaganda o seu serviço, promovendo 
:fica:nte ~~ .· . todos oa dias grande numero de alforrias ; a 

0 Sn.. )oAQur:'ír.lü.nuco:- Não; !lcho melhor liberalida.de dos senhores, e tudo mais conti-
d 

-.- · (li -) n.ua.ri:~. o seu trabalho. · :. 
o que o prcJecto. · a out;·os apal·tes. E de is no fim de-curto -eriodo de annos 

O SR. IGI,;:)ru::-;no:- Este process'J pot• si só, o numero de escravos estaria sem a m(mor 
... ·--·sem ser acompanhado de cous:L álgi'Ifua. ~rüe:'ite· aü\;ida''"'inuitõ-·rcdazido, é . sefiã entãO a;· ·occa-:. 

d.aqui a dez~-.; ei.;; an!los <b.l'Ía :e~ultado de~ni- sião de _intervir o ~~1t.a::lo com o s:m poder a:fim 
• . "·. .' • · • . o e 1qU1 ar a 1 _s u1çao. 

resultado de 1r alf?rrtando desde Ja annual- Eu proponho medidas para agora, que satis-
.. m~nte quarenta, trmta ou pelo menos vinte façam, que contenham a propaganda •.• 

mzl escravos. · O Sn.. A~DllADE FIGUEIRA:-Esta rião póde 
O SR. Cor:.mb. DE AIL\u.ro :-Acho a i:lcrt. de conter. 

V. Ex. mais atrazada que a da tabella. 0 Sn.. SrGIS)IU.to:DO: _ , •• que a moderem ao 
O Sa. SIGI~)tuNno:-E' um modo deanreciar. me:tos. 

Parece-me q1.1e o resultado s·~ria enormê i e, se· 
h · h t d'd t- · t O Sr,. JoAQUm NAnuco:- Mua esta idéa de 

n ores, eu ac o es a me 1 a ao JU:;: a quanto a V. E::t. é substitutiva do pt'OJ'ecto ou sômcnto 
da deducção dos valores, porque é a mesma 
co usa. Na ded•lcção do valor lança-se um. im- da tabella ~ 
posto de 6 °/0 , que se spplica á. amortização O Sn.. SrGIS)IUr.."'Do:- Espere V. Ex., tenha 
do capital ; aqui realiza-se. Jogo esse imposto paciencia. _ · .. 
de 6 of0 alforriall.do-se escravos._ .· · Sr . presidente, eu entendo que a alforria de 

O SR-. · Jo.-\.QUDI NAnuco: -A injustiça estiem 6o/0
, ou de 1 em 1G escravos, é por tal forma 

que V. Ex. só 0 impunha aos proprietarios de cfficaz, q':le até -poderia dispensar es~e p;ocesso 
· escravos. · 

ainda não deu cousa que valha a pena, 20 ou 
O SR. SJGIS)!UNDO :-Eu não imponho apenas 22.000 alforrias em 14 annos; e este p:.-ocesso, 

sobre os proprietarios de 16 escravos. _ lembrado por mim, m~smo com a reducção nos 
O sn.·. JoA.Qum NAnUCJ :.:...E os outros quando seus effeitos calculada pelo nobre deputa.do,daria 

pagavam~ .. . ·· · · só em um anrio t:1nto quanto o fundo de emanei-
. paçiio tem dado em i4. Eu lembraria que se revo-

- OSa~ SrGIS)IUNno:-Quando chegas~e a su:~. gasse semelh::mte -- modo de alforrias, decr~tan
vez. Em todo o ca~o. conseguindo logo grandes <lo~se este e convertendo-se 0 fundo de emanei, 

. _ resultados, procederià com mais moderação do · ·· - · · d r 
·-- -·q:ue·-ô:sr-. Ot&õnr~·--;---- ·--- -·--- __ .,--····- ··- · -~~~ã~~~~;;~X~it~~\~~;;~i~~spr:t!li'leº~~\t 

O Sn. ~OA.Qum NABUCo: -Sim, é muito menos ti r paraa alforria _dos escravos das fazendas 
·· efficaz. -. . · . : pela metade dos s<las preços. 
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O SR. JoAQUDI N.A.nu-co:- Assim como o 
substritivo é realmente muito efficaz, sendo 
b~m regulado. · _ ··- . -

O Sn.. SrGrsMuKDo:- Bem. Entretanto acho 
que se podeda manter a. idéa da alforria dos 
sexagena1·ios. . • · · 

O Sn.. JoAQunr NAncrco:-E' como comple
mentar do projecto ou da. tabella 1 

O Sa. JoAQ~Dr Nnuco dà un1 aparte. 

O SR. SrGISlWNoo :-•.• em vez das al
forrias pelo fundo de em·mcipação, applicando
se · ? producto deste fundo aos ,juros das 
apohces p3ra a transformação elo trabalho !3-as 
fazendas. .. · -

-- O Sn.. Jo~\QUDI NABüco:- Não ha duvida v. ~ . . 

-- :; · ·resu a os c1ue 
espera o S1·. presidente do conselho:' 

O Sn .. · Jo:~Qum N,\lmco:-Niioi:tpoíado. 

rencin., que o numero de concorrentes á medida. . 
lembt;ada pelo Sr. presidente do conselho s3i·3. 
tão grande que ella 11ão ha de falha.r por não 
ha v~r qu:em a aceite. 

O Sa. JoAQUDt NAnuco:- O que nós dize
mos é lle dadas todas as faculdades ue o [!.!'-

lamento concede ao governo, o plarto adaptado 
é o peio.r possivel par:t reu.lisar-se a eman-
cipação. ·.· · 

n.. IGisMumo:- gora, r. pres1 ente, 
vou ser agradavel ao illustt·e chefe do abolicio
nismo, o nobre deputado pelo 5'1 districto de 
Pernambuoo. · . · -

O Sa. JoAQUD:I NAauco:- Estou ouvindo a 
V. E:::. com muito prazer. 

O Sn.. SrGis:-.ru~oo:- S. E=-:. pediu ao pre
sidente do conselho. que não attendessc sómentc 
para :l act~alidade da qú~stão,_ mas_ que p~opu-

c: :"f • ..._ ,., -

' . o • ~ JC ~ 
delles estou ele accordo coÍn o Sr. Andr~de Fi-
gueh·a, é umn. servidão que ninguem tem o 
direito de C:.'(Mr. 

O Stt. SrGis~IUxno:- Bem, v: Ex. só fallou 
dos ingenuos e eu por equivoco pensei . que 
V. Ex. tinha tambem cogitado dos libertos 
obrigados a serviços por 5 annos. ··· · 

Ente11do quo em relação aos libertos que 
ontão estarão obrigados a. serviços! nenhum:1. 

... me l' -a· :1- a tomar, porque a sua a orrta e . 
eoncedida. mediante tnes set·vi<,:os po1· 5 annos, 
e e?te lapso d~ ter~:!~~ niío é t :io dilatado que 

lil-o. Q11a.nto ao~ ingcnuos unirei :J.S minhas 
supplicas :is reclamações do nobre deputado. 

Qu::~.udo se extinguir a e::cr:Lvidão haveri 
um gr~nde n umero de ingcnuos de S annos de 
id9.do • .• 

ltHS:\IU~oo : ·-Entretanto, si ~e 
r,ode duyid:H" dos resultados (1Spc rados pelo 
l;r, _ pres1donte do co11~elho não :-:o pódc em 
todo o caso contestnr que n rncdida ser:i um 
r;r-stnde passo pal'a a cuus:Í atulicionista, porque 
a.o DIQUO~ alfos:-da.ri pela metade dos va.lo1·es 
grande numero do (BCruvos. _ O Sn. JoAQUI;\I KAm;co :- De um anno até. 

Si os qu~ entendem que se pOl'Lurbn. o tra- o sn.. SIGI:5::'11l1~DO :- Eu me prop?nho 
l>:tl~1o_ COI.Il ostn. medida. podem a 'ella. fazer op- ·n. conyen; cr a V. E~. •lo l1uc aca~o de tÍIZ•)r. 
pos~~,l~~o, . n:io po~so compl'cl_wn~lcr que a. Oll-, Pela le1 ~·~ 28 de Setembro o 1ng_:!1u? l~e 
pos1~:ao a ellt parta do; abolicionistas. Estes, em menos d') 01 to annos acompanha a ma1 hbe •• 
reg:u., só se preoccup:1.m do abolicionismo sem ta. .Tá_ Yê V. Ex_. que ~u~ndo se ac~ba~ u . 
cogltarem do trabalho;.. ···· ·· ·· e ;::cra\'ldão, o ma1s que pode ha.Yer c m-

O s r ·N . . - '-f . ··· 1. gcnuos de oito annos- para cima obrigados 
. f 1'1.. t: OAQUl;\I r A nu co. -~o as esta mec Ida a SP.rviços, llorque os de tncllor idade acompn.-
e aculta Iva. n har·ão . ..,: uas mãis, qne .i á n~"io se t ão esera vas. 

O Sa. SrG rs~IUNoo:.:.....Em todo o caso darà Mo.-> os de oito u.nnos a.'n a ser-o !';u·e· t s , 
um g ran a ntr UJero e :dforrhs. i3 anucs de :~erviço , até compl(!ta.rem 21 

Po!-'b.nto o 11obro deputado, ainda r1ue se annos de iclado, e é este um prazo muito dib.
prcoccupn_ com o serviço, sobrepondo-lhe sem- . tado, sobre o qu:tJ é preciso tomar-se alguma. 
pre o !;OU impulso .de ab:.ilicionista, não póde, p.rovidencia. 
não deve recusat• o seu u.poio a esta medi la que 0 Sn.. JoAQ.!JI~I NAnuco :- :i\'las póde ha.v.~ r 
adía.nh a causa que advog:.'\. · ingcnuos · de_ um anno, aqttelles cujas mãis , . 
. O ~R. ~o.-..Qur~r N ,\Jmco:--l\Ias é facultativa, morrerem. .. .. . 

:~ nüo ·e oln.:.Htatorra_ •. ___ - =...__-.:.:..;~~- __ __:"-'---'. -cc-, · .,.;..::...:.0csR~St&a~ffh...:OO~~BsSe5-en-t.~rfti'ttti-:atHe-i-
,O SR. SIGIS:'ItUNbo:~Sei .quc a · idãa. .não é . conunum., visto que . não ex.ist'irà tnais o r eg-i

obrigatoria; mas acredito~ f:ülo ·eomtoda a fran- mcn da. escravidão. ·e serão osjuiz~s de orphiío:~ 
quezn.,"fíue aditficuldu<l~ conslstirà na· prcf~ · qti~ deverão cuid:u; delles. ; · · · 
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Por isto insisto em dizer que sóhaverà in
genuos ' de oito annos para cima; obrigadcs·--a 
serviços. 

0 SR •. ANDRADE FIGUEIRA :- l\Ias O ingé:.. 
nuo ~~sujeito aos serviços para as despezas 

O SR •. SIGrs:>.IUNDO :-Assim seria si se maii.: 
tivesse o regimen da escravidão ; mas no re· 
o-· • -

O SR. Jo.AQUDr NABUco: - Mas nesse tempo 
a magistratura hn. de ter idéas muito liberaes a 
re_speito da escravidão. 
. O Sa. SrGISMUNDo: - Sr. pre~ident3, atten

dendo ás circumstancias que se darão com 
os ingenuos na época da extincção do ele· 
mento servil, eu acompa.ni10 a re(~lama.ção que o 

-m~u honrado collega dirigiu ao Sr. pt·esidente 
de conselho afim ~e que S. Ex. proponha al· 
guma prov1 eucra. so ro e as .-

0 SR. AxnRADE FrGUEIRA:- Vamos deixar 
algum trabAlho para os nossos _successores. 

O SR. SrGIS:\lUXDO:~ A magist~atura não 
pôde aceitar a. matricula como prova da impor
tação a~terior ou posterior· à lei de 1831 ..• 

O SR. ANDRADE FrGuEra. ... :- Pelo projecto 
:fica livre aquelle que na. ni:Ltricula tiver_ 60 

O SR. SlGIS:IIUNDO:- Sim senhor; mas os 
africanos de mcmos de 60 annos, os de 55 até 
-g os de menos ainda matriculados (~amo não 
africanos, ou sem Jeclaração de naturalid;.tde, 
têm por si a lei de 18:31. · 

O Sn.. JoAQUI:\1 NABO co : - Como se pôde 
provar a ida•le ? V. Ex. quer um outro Castro 
.l\blta· na mat1·icula ·~ 

O SR. SIGIS:\IUxno:..:... Seria uma fortuna si 
honvessé aiguma cousa que dispensas5e essa 
prova tão c}i!licil da idade, e a matricula seryirà 
pelo menos como prova subsidiaria,_ supple-
men ar, • 
destruir com pt·ovas cabaes a declaração que 
nella ti \'81' feito. 

n. 

. O Sa •. SrGlSMU:\Do:- Creio que V. Ex. não esperava, a pt·ova de que se tivesse procurado 
é ·sectario da reg1·a de deix.ar trabalho; deixar illudir a lei de 18:31 na matt•.i.cula. · 
outra cousa sim. 'r N \BIICO" - Illudiu-se. Ainda. 

em 1~are1 que se c>cre e que cesse a o r1- h · fi · • · h · 
gaçãode se_rviços paraos_ingenuos na data em OJe 01 a nnn a casa um africano Importado 
que'se extinguir o onus âo serviço par:\ os li- d:Jpois dessa lei. -
bertos p .;la medida tr.msformadora do trabalho, O SR. SIGIS:\lO~Do : -Segundo os calcules 

"-começando_ então o r·egimen comm.um dali bar- de pessoas que se dão a e;::ses estudos, 
dade pm·a todos ·os brazileit·os. que foram publicados pela imprensa, deviam 

Sr. presidente, disse-se aqui que a alforria existir mais de cem mil escravos m:~iores de 
dos llex.agena.rios era tam_bern _uru 1U2io de dar \JO a :mos; entretanto .. a estatistica d:i um 
execução a lei de 7 de Novemb~o de 1831. numero muito menor. o que mostra visivelmente 
Pen>o qu'3 não é assim. A respeito de.~ta lei qu~. si ~ss: abuso deu-se. foi •e:n::=uma. escala 

:o patz na o ~ rov:t na r •. 
. _lecç:1o das Jeis br•;,zileiras,at:tC/ algam1 que 

ter1ha revogado a lei de 7 de l'\ovembro de O Sn.. A~DRADE FJGur.rn.A.:- Logo a accusa-
18:31. Por mim. declaro: !';OU magistrado, e çã·) não tem fund:uncu•o. 
Deus me livre de hesitar em declarar :livre o O $a. JoAQUm NAtmco:- O Sr·. Moreira de 
a fricano im:1orbdo' depois d<!. lei de 18:31. Barros foi quem denu?ciou. 

o SR. ANDRAM r'wuEmA : - Nos tcrruos do o Sn.. A:oiDRAJ)E FIGOE!liU. :-Enganou-se. 
direito ; a matricula não e bastante. _ Guiou-se pnlos dados do almirantado inglez. 

O Sn.. SrGis:.ro~D:) :-Perfeitament · ;e acres· O Stt. SIGtS?.IU:-;oo: -São e~tas as minh:-.s 
centa.rei tambeú1-a. sua p·role. Não re..:eie déas, Sr. presid.;:nte, sO -JJ'e a questão em 
V. Ex.. que o meu adiantamentiJ vi ;i O pontu de tleb~Lte; m :lS n:!o duvido sa.crific . l-as áquellas 
di:;pens!'l.r os requisitos exigidos pelo direito . que são aceitas, concotren.Jo para ellas com o 

_ A ju,risprudencia, que andou variando e hesi- roeu vvto, para. que tenha logar uw~ solução. 
tante, firmou.-se 11itima.mente, e duvido gtte Sr - pr,~sidente~ hontelll o nobre deplltado pelo 
hoje prevdeça qualq er sentenç t que de~co- 11" d i:strict·1 da provincia. do lUa de J:meiro . 
nbeça o inteiro vigorcdaquella hur!lanit~trh lei. ~· to1·nou sa li Ii.l.e a .felicidade úO nob1·e presidente 

r· ~ ) . P ·· . , ,~· · . do conselho. S . E:(. t ·· m razão . E' effectiva-
:import::s.dus depois de 1~31, ptlrque esse~, ern men te de uma felicida.ie ura o Sr. conselheiro 
regra, tem menos de 6!) annos, e lUUito:; esta- Sa r·aiva . 
rão longe de:;sa idade. O SR. JoAQUm NABUCO: - Não apoiado. 

OSa. A:Non.ADE l.?IGU}~ !RA dà um. :lpa i'te. O Sr.. R~TlSBONA : -E' uma opinião opposta. 
O SR. . SIGI~:\lUNDo : -- A lúatricula. t "m valot· u SR. StGIS::OlUNDO : _ Não prt~cis:a. de de-

para os efti~ it,~s do pr~1ecto e n;i.o par<l o;; · cffei· ruonstr·açàtJ , _S. Ex. , apoiado pela. fot·ça do 
tos da_lt~i de 18::!1, pol'qu_e o proj~cto n:'i~ vem partido Ji.j(~r .. J, sem we..:mo o concnrso dos 
sanCClO~ plri\ULI'Í& Qne ~. ~' .. fe. z. d.enois .. de . .J.c• ~··:J.· -!-..,.,....· --a+..:.___....._j ~~~ · ·~---1· · · 
Is 

"2: r . ~ ' "rm;ov<l -o . e• li1T1TPUIJ1T"C~.ru11tl:-rrteto--gt. ...... -
to com eel'lcza •·stá fórn das in.~nções d<> neral nm che te d as fot·~·aa r ··belcletJ, o nobre 

1lobre Jlresident.e do eon~elho . .. depuhdo por ~1ina!ó;, vai lcv.anlo por diante um:~ 
· O SR. ÁNDRA1JE FIGU.Jtnu .dà um aparte. reforma desta13. ·• 
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~c.redito, s~ .. pr~sidente, que a rara fortuna 
pohttca· que JaiD.!l.Js desamparou o venerando 
St·. presidente do conselho, quer S. Ex. como 
Romulo fizesse brotar do deserto uma. cidade, 
quer S. E:::t. fundasse o sel{-govem.1nent para 
a nação, salvando o s stema arlamentar .•. 

O SR. A:maAD'E FlGUElRA.: -E' um e·pi
gramma. 

sou capaz de fazel-o á. pessoa do Sr. presid.ente 
do conselho, com quem aliàs só tenho relações 
de respeitosa cortezia. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Epigramma ao 
regimen que elle veiu ss.lvar. 

O SR. SrGISZIIUNDo:-Acredito, Sr. presidente, 
que essa f.~licidade sem pat·, que só é fiel a 
qu~t~l reune os dotes_precisos para ser por ell:l. 
bafeJado, augmentsrà. os louros do Sr. presi-
en e o conse o conce en o- e a ventura e 

promulgar :1lei que extinguirá a escravidão em 
nossa p:üria. (.Mui to bem, muito bem . O 

às cinco horas, quando todos os espiritos estão 
abatido'~:, é quando se v~m dar ao orador da 
opposição, prostrado pela fadiga,a palavra, para. 
esgotarse esterilmente em um inutil. debate. 

Ainda mais, accrescenta o orador, o Sr. pre
sidente do conselho, ue faz desta reforma o 
seu programma, que faz e a a ase e sua po· 
litica, a razão de sua presença no poder, deixa 
indiffe:_ente os dia~ s_uccederem-se u~s após ou-

~~ ' ,, 
sponder a nenhum dos oradores, e só é trazido 
aqui quando é directamente provocado por 
algum deputado, no exercício da poderosa 
regalia de in terpellação. 

Será. serio este espectaculo c1 ue a Camara 
presencia~ E' possível que aquelles que se 
apregoam como os regenadores do ~ystema par
lamentar tenham tanto esquecido as normas 
cornesinhas deste regimen, que deixem correr . . . 
toda a politica do gabinete 1 Nem o nobre 
presiden~e do conselho, nem o Sr. minis
tro da agricultura. por cuja pasta directa-
mente ev1a. correr es a. 1scussao, ac am-se 
presentes; apenas, pa.ra mostrar que o governo 
vive, mas com certeza não para dirigir a 

• • :"1 • 

' tentado á mesa da presidencia, talvez escrs-
vendo cartas aos s_eus eleitores. 

o SR. CAliAllGO (iliinistro da gue,·ra):- o~ 
meus collegas sahiram por exigencia do ser-
viço publico, e eu. aqui fiquei. · 

O' Sn. CANDioo DE 0Lt'IEIRA. responde que, si 
l1avia essa exigencia de serviço publico, corria
lhe o ·dever de manda-r pedir o adiamento da 
d. ussão a oiado.~ era obri!2"8. ·-o sua dar 
parte di.sso a Camara, sendo aliás c~ho quo 
não ba. serviço publico mais rel~v-eJ.nte, nem 
obrigue; no mais rigorosa para o .gabin~te do que _ 

podia COmpr·obender ·est.o UÇOdamento, esta. Vll' U am la CO ' 
1 

precipitação pnra n. discussão .o nnll.lyse do jcct.o que ó a. política. do mesmo gabinete. 
mais grave, do mais in1portant'l nssumpto que (Apoiados.) 
possa. interessar o pa.ir.. s . Ex .• depoi .; do ter O ora.dor podia coznprehender esta attitude 
proposto a. pt•or·og:~çllo da hor~L e rle tel-:L obtido ,}o nobre pt·esidente do conselho e do seus col- ~ 
da c~unara. foi o primeiro quo hoja revoltou-ao lí"~as, podia. attenual-a. si porvontut·a provale
contr·a. esta delibemção, consentindo, co1n ex- cesse aquolle enunciado, que a Camara teste
pressa. violação do regimento, com completa munhou. em uma. das rar:.ts occ~1siões em qae o 
íil.ltll. de seua de\'eres. que um dep•ttado gas- ill11~tre chefe do gabinete dignou-se aqui com
tll~se mais de hora e mein. falla.n.lo, sem haver parecer e &i;sistir ao debate. S. Ex., com a fé 
materia. alguma em discussão. Não compre- evangeliea. dos crentes, disse então : -<~. E~te 
hende que se ,,xerçamcstes golpes da violencia, projecto ha de ser convertido em lei; já ó lei, 
sem ta.mbem encastellar-se na lei, para levai-os disto nunca duvidei. » 
a todas u s suas legitimas con~equcJlcias. Mas . o nobre_ president~ do conselho hoje j ã 

. deve estar certo de que enganou-se, porque 
O Sa. PaxsmE~TE : - V· Ex .. ouviu-me elle ha de hwar ao Senado e já leva, não o pro-

advertir o ora ~or 1101' ma.is de uma. vez. · 'ecto ue s. E::t. a r~ sentou e mandou a resen-
O SR. C.'..NDI~o DE ÚLIVEIU.A diz que não tar na Camara, mas aquelle que ta l1ou- e, 

bastavam as advertrmcias. e quo S . Ex .• que prr> pat·ou-lhe a. opposição conservadora, con
quer ob1·iga.r os membt·o~ do partido libr> ral q ne vertida hoje na. mais dedic~da phalange minis· 
não estão conteritr.s com o mini::;terio a <'lt<\ - terial. ·· ·· 
rem prP.sentcs em liora tão ·· adiantada, tinha ·no Deve-se dizP.r alto _ e :1 berta::1ente, para sal.:. 
redmento disposi~~ões para conter o deputa. lo var os brios do partido liberal, que a reforma 
na linha:,~!ios seus deveres, e tinha o···dever re- q ue ' vai ser convertida. em lei, sob os au~picios 
stdcto de lançar mão destas di~posições, por~ e pa.trocinio do partido cooaerva;lor. não é, não 

que~""'Es. quem propoz ~tõl'lr~·h<--~'"*~"1rnr a rerorom que _qu,~r. ;O,:al'tm~rlt!Jrrrr."l-;-: 
liora. Entr•·tanto, comsurniu:.se :issim ·uma (apoia1los): esta reforma. passou r. ser puro 
grande pat·to do dia de hqje nesl!ll\ discussão acto da. inicialiva. d:t. opposição, que hoje ser
Ulteci!lada,sem ponto d~ apoio, e s6 tarfiiatneBte v~se de govorno para tirar diante de ld e11te 
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em bar aço, este. trepeço coní que. ~ão quer en- J acei t~r. a disposição J?rimitiva , formulou 
contrar-se nos d1as da. respons:~ob1hdade do go- suas 1deas e teve a grande vantagem de as ver 
rerno. uraclamadas como melhores do que as do pro- · 

O honrado presidente do conselho. e o orndol" jecto, mesmo na. pal"te reputada essencial. 
não dirá que com ingenuidadf~ e incapaz de E" certo que as emendas fi..,.uram como for.; 
molestar S. Ex. or ual uer fõrma declarou ·, · ~ 
que este projecto ha de ser lei. que hade ser missão. mas em todas ellas brilha saliente
aceito por este paiz., que ha de impor-se à von- mcn te 'e sem restricções o nome do Sr. Antonio 
ta.~ e . n:acional. Isto dizia referindo-se ae plano p 1·a.do. 

No_ emt:1nto o seu projecto jà foi sacrificado, 
não sabe o orador si a, compromisso ou a ac
côrdo, ou a conchavo~ ou a qualquer outra es
tipulação que em direito outro 11ome tenha. 

-'Consigna apen&.s o facto. O projecto de S. Ex. 
ja desappareceu, e o que existe é uma pura. 
concessão :ls foi"çn.s opposicioniotas~ que são 
hoje o baluarte poderoso do go...-erno ; o que 

choje existe e uma. conàescendmcia pam com 
' . . 

e da coherencia que, com tanto pati"iotismo, 
su~tenta o lllustre re~rcsentante do ilo dis
tricto do Rio do J an.eiro vem ho· e dar ao r'!' -

O S:s.. JoAQUDI NAnuco: -Apoiado, foi quem 
ganhou na corl"ida. · 

O Sn. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Pot· que essas 
modificações tão rapidas, por que essas evolu
çõos que tanto vieram precipitar' os aconteci
mentos e desn:l.turar completamente a obra do 
Sr. presidente do conselh.o, que, em logar de 
significar hoje um preito rendido ã grande 
c:tusa da emancipaçã.o, pôde-se dizer que é - . . . 

verno os seus votos e apoio, para deseml.>arn.- tuen1 uma ve1·dadeira Teacção contra o sys
çar-sc de uma reforma que se lhes afigura como tcJUa do projecto c significam um ex:plendido 
nnis um obstaculo á _sua entrada para o poder. trium )h::> das classes conservadoras m:1is in-

- - , • ~ • '1 o. s u al" teressadas na perman~ncia da escrav!dão. E' 
esta.. attitude da illustre opposiçito conservadora; f,1cil a demonstração. Tinha mos no pt·ojecto o 
não quer p~rguntar-lflC si é legitima: a situação imposto d; 5 _o/0 , dcstina~o a reforçar o fundo 

. de um partldo que, ~1spondo ~e. quast metade da de emanctpaçao, a pagar ·os juros d:1. emissão 
Cama r:\, procura. ev1 tar :JS dJtliculdades do go- dos ti tu los e a alforriar os escravo::: mais velhos. 
Yerno e nit~ ou':\ por si. clirectamente·, pro~o- . Foi em virtude des~a disposição que o Sr. pre
ve~:; ~oi ~ç.~•.o _do Lemero~o probleml'l.; não m- sidente do conselho declal"ou ao orado!" que os 
CJllll'Lra. s1 e dtgno de aspmtr ao poder este par- escravos de 58 e 59 annos não che..,.al"iam aos 
ti.do que não tem a coragem de af:·ont~r est.~s GO, porque l:i estava uma pat·te desse im-
~·ff!culd:lé!e>; con~t::t.ta ap0o.as o facto. A s1tuaçao posto a.ctua11do sobre elles. · 

sulcou Llio fundo n. clivisão do oat•tido como fez 
o gabinete nctual (aiuli(ldos tJ l'tf]O apoiwlos), 
nenhum tave conti·a si hosto t:io numet•osa e 
nrd•!nto do Reu JH"op•·io pnrtitlo como este mi-· 
nistcrio de li do l\ltLio. (.·111oirrclos r.: ilC'Zo aj)Oia
do.~.) 

Q11al a mzii:o d:l. sit•mção anomala. em .-p.te nog 
ncl1amos '!Do un1lado o ministerio sem maio
ria em seu pal'tido (fJ.j)~Jiodos r niio r:JJOirulrJsl. 
lcnclo a.p'!nns os voto!=; ou tlos intimamente de
dicn.dos. ott elos t. i hios. q 11 o não se Je,·an tam con
lr& governo ncnh nru (upoiru/o .~ ~~ ;u7.o apoirulo.,); 
c de outro l:ldo essa condcsccndencia, esse 
:tpoio e levado até ao voto politico quo lhe 
prestn. o partido <:onservador, o qual. s~mpre 
n.a~ épocas anteriores, em toda~ as vot.~:;.ções p~-

dida, .qüc era uru preito à idéu. abolicioni~ta, foi 
ex~t<!tamento a que pr0vocou ma.iore~ reparo!; 
da phabnge conseryatlor:J. gov-erni~tã e é (1. 

que foi emendada. no intuito de ::;o tranquilli;;:a.r 
os meticulosos. E' a.::;~im que, da. sommn. do im
po~to. é hojo n.pplicad~t a.pena::; :t te•·ç:'l. parte :i. 
alforria dos escravo·~ do 55 até 60 anno;::. Es::;a 
ó a m.tis notavcl~~onccssiTo alcançada polo hon
r:Ldo reprP.~nntn.nte de S. P:'l.ulo, in t.erpretc desta 
gr,ndo mole conscr\·adora. quo d·.•svion ::t<: lu.
minas op :Josicionist ts p:1ra. con vet•tcl-n.s cu1 
hroq11eis ministeriaes. . 

l\h!'O o e;;:j)it·ito elo c.mserv.\torismo :linda não 
·~sta.va. s1tisfóito e novos cere0amentos fizeram-
8 (\ ainda. neces ,a.do~. Refere-se á emenda q11n 

foi ?Pl'C!';entada ao n:.t. :}•, ~Hnen~a que _ não é 

berae:;. · scnünte clt\ provincit'l. de S. Paulo, que viu as-
Observa qne o Sr. presi.d~n:te do conselho sin1 aceito pelo gnvct•no, em soa quasi totnli

apresent:.ou-sc na Cama.ra a. prin(~ipio como~um d~de, o plano que formulou no seio du. comuüs
mero ref(\renhtario dr~ opinião do parlamen o c são especial. 
de nenhum ponto cardeal do projecto fazia O governo. no pr.-•jecto primitivo, e a commis· 
questão, mas dabi a. pouco. :1nte as manifesta- s;io., e:s:amina.ndo e estudando esse p•·o,jecto, ad-

. çúcs opposicionisl:as, buscou duas partes de optaram co1no ba.so para a depreciação do valor 
. seu projecto c fez; dellas o centro de sua. po- do ~):; c:.rn.vo a <tuola de (i 0 /o annual ; era uma 
~littc-:r;-o-rroltJ,,t.: Clmgi.!'i'rdinêu prcgramlllã7 -tã~1wr1ii!!; qu,f"?ipc~ava. Jguãrrii'imrefêa~s- ~ ··· 

Não oi.>stanlo, sor~iu n. indicação do nobre os :~nnos, que tinha gra.nllcH defeitos, que 
deputa_do por S. Paulo .. Ello ~qui . expoz ::t.s l)~ciin.rn e deviam ses: cort•tgidos, ma.; que llOt' 
ob,)ecçoes qu~ o l~v:-.vam a. ropcl11r o 1 mpost() o forma ;\lgottmn ~;n bodtnnr-sc-á ~ cs;,n. r11od1 ficn.~~lo 
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profunda. que lhe fez a emenda do Sr. Antonio 
. Prado . . O que est.à. hoje votado, pergunta· o 

orador ~ E1n logar de se elevar a vroporciona
liún.de da reducção, de modo a conseguir-se o 
intuito do Sr. presidente do conselho, isto é, de 
apressar-se a emancipa(;ão em 10 annós, no mo 
:ti mo de sete. como disse S. E~. ; em logar disso, 
a tal)ella nova consagra. uma reducção tão mes
quinha e desigual, que, na propria lei, fica de-
erm1na o que a escraVl ão a e ura.r am a 

1:3 annos. E de que '.modo se fez esta modif!.• 
cação '? Por uma fôrma jesuitica, por um me
th.odo que vai aggravar enormemente Qs onris 
do EstlidO. Nos tres pt~imeiros annos. a porcen
tagem do decrescimento-. é apenas de 2 °/o, isto à, 
logo no come<;o da. execução da lei. 

O Sn.. R.\.TISBONA:-Esta emenda não foi pre-
judicial aos -.escravos . ·= 

. ' 
trario, que ella lho~ ó })rejudicial e muito mai::; 
o é ao The.:;o11ro e :i. Nação. .: 

Respondendo n on tro aparte do Sr Ratisbo 
o oradot· extranha as refer~ncias constantes que 
os defensor·es do go""erno fazem ao proje~to 15 
de J olho 

:~s o ora O::' Ja eve occMtao e tzer,. e re
pete ag-or;t; que esse projecto jà não v(!m ao 
caso. está . morto e enterrado; agora é apenas 
um documento hi.storico. Occupemo-nos com 
o ·-que està vivo, que c donde pó de vir o bem ou 
o mal. . . 

Mas, o orador continua. no mi:ame da nova 
ta.beHa, no que tinh:~o sido interrompido,. pelo 
aparte do nobre deputado. · 

Esta _nova ta.bella, nos primeiro:: anno~. re-
a0 em a c

pre.cinção, vai .pe;:ar unic:1ruente sobre o Estado 
pelos .onu~ que impõe (apoiados), para a in-

zaç:.io será insu:fficiente para adquirir trabalha
dores livres. 

A transformação do trabalho não se póde 
fazer por meios artificiaes, e~clusivamente por 
uma lei decretada pelo parlamento : ella. sô se . .... . . . 
economis. politica, a que o nobre presidente do 
conselho não quer attender. E!b se operará 
sob o inllu~o da "'rande re,.ra da offerta e da 
procura, e não por este perigoso e inex.equivel 
arti:ficio-o socialismo do Estado. 

O Sn. JoAQUDI N.muco· :-A favor de lilma 
. classe, a classe rica. 

O. Sa. ANDRADE FrGtrEIRA :-Tornando-a des .. 
gráÇada. 

O Sa. ~OAQUDI NABUCO :-Fallo do. intenção. 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. :-E· illusorio . 

• AND D DE LIV'EIRA repe e que, Sl a 
depreciação fosse ·mais reduzida nos primeirüs 
annos, não acarretaria. tantos onus e não faria 

o • as suas m:is e9nsequencias exactamente 
. no periodo em que é mais aguda a crise. 

Deixar para os ultimes a nnos a depreciação 
de 14 °1

0 é creat• maior diíficuldade Jara o f~~ -
zen e1ro, c tornar mais pesad:l a missão do Es
tado, que o tem de auxiliar, no conceito do il
lustre chefe do gabinete. 

Si, pelo systemn. de S. Ex., o auxilio do Es
tado é indispensavel, clle tornar-se-á mais 
exigível no periodo em que a crise é · mais 
aguda : no emtanto a emenda approvada. con
signa o inverso: torn:t mais forte a depreciação 
nos ultimas annos c mais suave, qu:~.si nulb, 
nos primeiros. 
-: que acon ece:.-a . J?et·gun a. o ora o:.-. ·· 
aquillo que temos presencbdo, depois da. ex
eeução da lei de 1871. Pelos habitos invete

s da noss:-. sociedade, pela itHlole mesmo 
Comprehende o orador que o nobre presiden- da. raça latina, os fazendeiros se tem, descura

te do conselho aceitas:;e uma 1:\belh modifica- do ató hoje do dia de amanhã. · Virnm estan
tiva, mas eÚ\. esca.ln inteiramente contraria, cnd:~. a fonte do. escra\·idão em J871, mas 
isto é, em vez dn dept·eciação mais forte nos viam que seus escravos permaneciam comsigo 
ultimas annos, déssc-se o invel':-;o, isto ó,fosse durante a sua vida e dei::taram, como o indio, 
a. porcentagem elevada nos primeiro:'; annos, correr o barco sobre o rio :i. mercê dos ventos. 
pot·que os onu~ para o Estado sel"iam menores, Si se tivesse legi::;lado para umn sociedade 
desde que se considera imprescindivel a in- adiantada. a lei de i871 seria uma advertencin. 
dcmnizaçüo. (Apoiados.) e grande para esta. sociedade, o ell:L quet·eri:-1. 

Como o orador já. disse, ó actualmente dis- dizot· que a escrnvid•io estn.va condemnada 3 
pensavel, ó mesmo um attc~tado nas c ir- q uc o;; :O:enbores dos escravos se deviam pre
cumstancias actuaes do paiz e de fôrma. alguma par111' lla.ra o regimen da liberdade; mas 14 
sati~faz ú classe dos proprietarios. annos decorrernm depois da execução da lei, 

Engana-se 0 nobre pre.;;idente do conselho e e l'aros bem raros são aquelles dos nossos fo. .. 
aquelles que partilham das suas idéas nesta zcndeiros que cogitaratn de semelha.nte pro.; 

t blemn.. 
par e· oraganda :abalieionista · entrou 

A lavoura não quer indemnização ; isto para triumphante para 0 parlamento e encontra os 
clla. nada significa: o que a lavoura quer, e já fazendeiros com a. mesma. inditferença. em que 
foi dito aqui pelo nobre deputado pelo Rio àe os deixou a lei de i87L A obrigação do go
Jan€liro, é a estn.bilidude, é um periodo de paz; verno, portanto, nessn.s condições, era não 
durante o qual" 'pos;;a operar a substitni((Eo do mn.nter a lavoura no mesmo estado de espe
trabalho esc!avo pelo tro.balho livre. Ella ·não ct.\ção. mas indica.r-lhe positivamente qll.e era 
reclama ouctra cousa · ·. mister cogitar-se seriamente da extincção do 
· Si _vomrdeil uma indemnização, ainda que reg-imen. O prr~sidente do COI!!':el_~a-~sim Een-

... ,-seja-dc-~-:000$-parC!ldn.--cscraV"~-:-d-e-fa-zendei:rir; I s.-oü·-~onf"õ-seu projecto-phm_tt~,. com. a. ifF 
nada. adLa.nta.rels par11. a. solu~.ao do l)roblema, ducçao dos G 0 /n ; mas a •de1a :reacc1onar1a 
porque o escrnvo será liberto, mas as fazendas vingou, e esta deducção passou a sor de 2 °/o 
fic:a.rão abandonadas e :J. somma. da indemni- xios tres primeiros nnnos. (.4poiaclos.) 
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O orador declara qae, si . não fôra a convic
ção que t0m de que é preciso, por todas as fór
mas; oppor-se á passagem desta lei, que consi
dera um presente funesto a. est:1. sociedade, 
abster-se-ia de us:"ir agora da palavra. 

· "' r o , ' a horas mor-
tas e com o :1.bandono do governo. 

O Sa. PRESIDENTE : - O Sr. ministro da 
guerra está pr . :S nte. 

O Sa. CANDIDO DE OLIVEIR.-\. diz _que preza 
muito .o Sr. ministro, mas que a discussão não 
corro por sua conta. 

O Sr. presidente sabe que a. Camara. está. 
sem numero para deliberar, ma.s que, apezar 
disso, o orador se vê obrigado a permanecer na 
tr1buna; embora o Sr. presidente do conselho 
não tenha vindo assistir ao debate. O o<ador ha 
de, porém, cumpi"ir o ~eu dever, não obstante 
contar de ante-mão com a não resposta ás obje 
ções que fizer á. lettra. do proj~cto, pois é este o 
esp<::!cta~ulo que se tem aqui constantemente 

· O orador quer mostrar que, rnesmo em re
lação u este art. 4", ha tão enormes absurdos, 

xtravao-ari.cias tão notavéis ue realment9 
sorpr~ndeu-se vendo que. _entre os signa.:: 
ta rios, figura o nome do Sr ·' presidente, juris
consulto emerito, cuja capacidade -tem tido 
ta.nto.s occasiões dá apreciar. ' · 
, O. SR. PRESIDENTE:- E' bondade <le V. Ex. 

parte do partido liberal não pode acomp:~nhai· a. 
maioria nos seus hymnos de trinmpho ao mi
nisterio. A razão é clara e não ê nova. 

Comq uanto uma refo1~~a da natureza. desta. 
não deva ter o caracter pa.rtida.rio, toda vi a nel
la se deve modelar 0s principies e as doutrinns 
do partido daquelle que assume a responsabili
dade da sua decre ta~.ão em maiol"ia.. 

O orador não comprehende que em a:;sumptos 
desta. ordem possam coincidir perfeitamente us 
vistas dos dous partidos eonstitucionaes,porque 
cada um delles tem o seu molde, o seu systema, 
a. su~ maneira. de resolvGr as questões, e ahi os 
seus princípios se hão de infiltrar, as suas idéas 
hão de dominar, actuando na elaboração da. lei. 
De outra maneira haverá anarchia politica,con-

- - - - +furnstiiãA-O -tld~O<õ<-S -l'\cp~ ;~, · · · 
talvez o que vai resulta.r da vota\'ão desta. re
form~. 

Este projecto qne se diz va.i ser em breve lei 
do Estado, vindo após .a conquista que da ori:
nião nacional fez a grande ca.us:l. da. ema.ncipa
ção,que entrou triumphante para. o parL1.mento~ 
tem todavia idéas tão reaccionarins, que parece 

guinti)S idéa.s: ptimo o cerceamento do fundo de 
ema.ncipaçlào,pela deducção que se faz das m-ul
tas impostas aos senhores omissos no cumpri
mento de seus deveres. 

Esta primeira parte é inutil e graciosa con
ces~ão ao escravismo. Os senhores ue, de boa 

-ou má fé, dei:ta,rem de cumprir o seu dever. 
fazendo as declarações exigidas pela. lei de 
1871. e que estão ~uj~itos ás ~ultas ahi impos-

_, , doados em 
, cassa pele artigo já. votado. Isto quer dize1· 
que deduz-se do fundo de emancipação uma 
somma não pequena, desfalcando-se assim a 
quota. com que alguns escravos poderiam adqui
rir a. sua liberdade no correr dos exercicio;:; 
fina.n~eiros. 

E" c0rto que o nobre prP.sidenLe do conselho 
disse-nos que essas multas nunca foram co
bradas, sendo relevad:l.s pelos presidéntes de 

. : . . eiramente tal proposi(}ão aão e 
ex:ac ta em tod~• a sua latitude ; muit:l.s multas 
têm sido cobradas, e o o1·ador no ex:ercicio de 

- d ad on-ado em sua rovincia 
pediu a relevaçãq_de algumas e não o con
seguiu, dando-se como resultado a entrada para 
o cofre da importa.ncia dellas. 

• · as am a nao e e:cac o . 
toda a. sua extensão, porque depende de S. Ex., 
dos ministros da. agricultura a execução litte
ral do precaito legal, o•·denando-se aos presi
dentes de proVíncias todo o rigor no julga
mentoo dos recursos. 

· De\'e dizer dl) pttssagem que: nssim defen
dendo a disposição de um projecto, o nobro 
presidente do · conselho reprod~1z a su:~. antiga. ·· 
maneira de apreciar a. ex~~cução da lei, diz o ., 

samente. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA ••• que deu 
·Ioga r áq uella singular scena da votação, em 
que muitos deputados não ~onheciam o que 
votavam, contem urna tremenda iniquidade. 

a attenção da Camara p:l.ra o teor deste paragra
pho, que contém c principio iniquo de vedar 
ao e~cravo que se ausent~ da . ca!';:t onde esti
vei" alugado, a acquisição dá soa liberdarle por 
quãlquer dos meios compendiados no p~oj ecto. 

__ a.~~-!!~~ h~~~~~~~ a escravidão! _aos prin-
: .ctpws do donumo ao .homem sobre o liom'\m, o 
que uma verdadeira ~ sin.cera con.fia:ão de que 
a escravidão est.á. no periodo ultimo da sua ago
nia. E' assim que nelle estão consignadas a.s se-

Nã') sab · si poder-se-ia aceitar como um 
meio di-;ciplinar, como syst~ma de con.cção .. a 
applicação de um tal rigor ao escravo evadido 

:i::-cãsã-::ãõ""' seu .·. senllõi';-:-n:ias-ãmp-líar·n.-nfeâtâã
ao Gvadido da asa. onde ser.,.é·por contracto de · 
que o sen~or a.ufere lucros, é uma iojustiça 
atroz e repngnante. 

. . 
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Entretanto, a Ca.mara tudo votou, le sorte, E\ pois, esta, na . opini~o do orador \lma 
que . o . escra\'O que foge da casa ond·~ ~s.tá con- 1. yerdad:_ira ~strav~gancia que mostr-a qu:~'o pro
tractado, por causa me 'HlO de senct:•s, de ~ Jecto r:mo fot devtJamente ·~studado nem p:>lo 
maus tt·atos; a esc:-ava que foge aos :~ttcntados I gov.·rno n ·m pela comwtssfio 
contt·a . o seu pu 101· o.ão pod·~ gos'il.r dos br~nefi- I O <>rador não offcre·-e emenda al ,.uma como 
cios d:.t lei ue se diz de extinc ão uo elemento I lhe lcmb•·a 

0 
'... r 

servt • defonso dt! Araujo ; limita-s~ a votar cont1·a 
O o1·ador acre•lit··• que o Sr. presidente não . pois e,;;tá. convencido de que o governo não s~ 

leu estas disposições, do contrario não li.:raria I!nporta C<;>:n o pro.,ecto, o que quer é . ver-se 
- 1 "niqu1 a e o seu nome. e a . , u .. ao a. amara,o q11e. quer c Sí.l \'ar 

lei actuul o escravo tem o direito t.h se retirar as formah .la ~~s .. x:tel'nas, proro::ar as sessõ.3s, 
·de casa ·de seu senhor desde 4 ue se julga na fatJgu'o;; oradores. para que conste que tem 
po!'se de um titulo que lhe gat•anta a liberdade força e_ maiori:.~.. Quanto a <·studar o projecto 
p~ra. ir a juizo p·ldir o se~t deposito e requ.·rcr cum cu1dado a enca.t·al-o à luz dos principias e 
que se lho dê uw curador. Nem ao menos este melhorai-o, disso não SH cuida. · 
principio se salva.rã. 1 Vê-se qu) tal doutrina · .~ó se pretenJeappare ;:ta.r grande actividade. 
offende os pr1nci :ios actualmeate es.istentes. de1xando o ora"or, como nnstu momento, quasi 
e é urn:1 dispo~içã:o mais vexatoria. -e cruel do que e::s::.clusivamente em comp:.1nhia do nob..-e 
que o direito colonial. prcsi_dcnte que tanta violencia empreg-ou con-

·•· .. · 
chamam de emancipação 1 

E' esteo S+-!g-un.Jo pr ito, o mais exagerado, 
<;~m sua feroádade ao prineipio do escr . · 

O que.pot·ém,d() tudo que tem havido, e deduz é 
que o proj--eto n:1o foi estuda .o ••m conforenci;1. 
winisteri I, não foi estudado ela comwissi!o 
4ue o exam111ou.nem pe a C<~mar1•,ou pela mai
rill qa~ apE'nas vota o qoe ,eJiberou o ·g-ovcrtlO, 
en~bora fira principios de direit?· eD:Jbor:::. 

Cl1ega a. outJ'O que já está compendiado no 
art . 4° e que além de ser uma. ve:·da . .leira es
travao-ancia iuridica é tambem de detestavei::: 

. o """ .. 
consequ r-nc1as · das ~s maiores heresias em ma teria. d;• j uri~-

. Refer-~-se à disposição do§ 5° do art. 4o que prudenci:1. Trata se de d·-finir um crime sem 
impõe multa por aeoutanieri.to de cscra.Yos. que elle :fique .1efi.nido; ew i•rega.-se a palav:::-n. 

Pl'imeirameo.te o orador não sabe de que se - seduzir-. como si ella já tives.~e u1u sen.-
. trat:t. tiJo juL'idico determinado e cotopleto. quando ó 

.E' uma disposição penalque. se compr:!ndia se a!lenas um verbo que carece: de c nwplement1 
nest'L lei. Ora, si não està r;wo·tado o art. 1° do indic~dor do sentido em que ~ua acção deve ser 
codigo crim1nal, é regra de dirdto que não ha upr.~cta.da. 
criine ou delicto sem. uma ~ei anterior que o Deixando~ porém, a. extravagante r.,dacç~o 
qna.li:fi ue. No Brazil não ha lei nenhuma ua- deste ara,.ra. )ho · u v .: · 

1 ca.ndo.o cnm•· e seducção de es•.·ra.vo!; nem OI'arhn- ·pcrgunLa: é cons ·ntalrco .. cõm· ·e~·~::;tocd1)· 
no codigo crimin:1!, nem em lei nenhuma pos- da no:õ:sa sociedade, com os princip_:L1S m r•srn.0 
terior se acha comp~eh.endida a ddi.nição de _t·1l que dominam este · projecto, vir-se n.;.rora, nos 

. . · · s r •Vi• ao, e mir-se um 
trodllzir na nossa legislnção penal. Mas qual C:i.SO pen :.~ l novo, applicar-so novas regras de 
era. a obr:gação do legislador tt·atnndo de ma- poualidade, · em relação a cerb. classe de ~!
teria tão grave 1 Era. d ar a definição e em que dadiio~ ~ 
consiste o crime de seducção de .escravos. Uma lei de em:tncipaçiio (etn nocessida.:lc dv 

Entende o ora .or que um dos grandes defeitos condescender com o es!Ji!"ito da época em 4ue 
do nosso systema de legislar. sobretudo nos ellu. é promulgn..la. ; não pó.:! e ser q u 1' i a excla
tempos mais mod .. rnos. é esta imprÓprir.dade Je sh·a. garantia. do principio da. csc:rn.vidãv. 
phrase, este empre.~o de expressões du.,:idosas e Jã. t~moa a lei e:tc ·pdnnal de t8::i5, r.s dispo
equivocas que se notam muitas vezes nas leis. siçõ,,s do codigo criminal o oulra~ •1ue gar;ll:
A pala.Yra.- seduzir- que se empreg-a. neste tem criminalmente o direito do senhor do es
a.t·tigo, é um ver::o que deve ter além ch directo cravo. Temos a pena. de morte. a do açoite~, :\ 
em ouLro complemento que venha completar o n.~g :tiw de recursos.p tantas outrn.s.Yr.rdadniras 
set.i seu tido, isto ·é mostrar o fim com · qu·e--~.;e- excepc;ões aos priucipios philosophicos do direi
exerce a aeducção. E' assim que no :u-t. 224 do to penal. 
co:ligo criminal se •Je:fine o cr ime <leseducção .Je o Sn.. L.-\.CE3.D.\ 'VER~EcK::- A 'd e: açoites 
mulher .. :hoo.esta, clara e positivamente SI! decla- foi ultimamente abolida pelo juiz de direito do 
rando á fórma por que o delito se opera, e eci e. 
lei de locação de serviços de ~8i9 tambem se 0 Sa. RATisnONA :-E' mel4or que revogu.0-
define o delito de seducção de colonos. isto é . 
declat·ando-se que elle consiste no alliciamento mos a.qul. 
para a; companhia do·d elinquente,do colono que O Sn.; L.-\.CERD.\. 'VERNECK: -Como si um 
estiver contratado com outrem. · Assim nestes jui~ dJ dil'eito pudes~e l'evogar as leis do 
e outros textos a phrase é completa e a noção pa lZ . 
jU:ridica. é clara:· · Mas no project~ :r:ão_ ~onsi- O Sn.. CANDIDO DE 0Lt~IRA. .. diz_ que ·· pre-
dera.-se como · Já. sendo um termo JUrtdico de tender s:>melhante cousa e aberr:l_çao dos bo:ls . 

--seliUno·-co-'mp1eto êâefllildõe"ite.· verbo sooüzir,-l prmctplOS. ··· · ··· . · - ' · · · · -· · 
· ediz-se'que será multada à. pessoa que sedúzi:- O orador .não compreheude q-ue se posaa.m. 

e1era.vos. . _ · · :~.ctualidade e com os intuitos do . projecto em 
. . - v~ · III.- 39 . . ... . . 
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di!cussão crear direito novo, para affirmar' a 
propriedade do seuh.or sobre o e~cr·a\"O, quando 
a e~cra\·id<lo esgota os aeus ultimas momento;:; 
de vid:1. 

Dr:>!"enganem-sn aqn ell•'S qn~ querem fugir a 
infiu--nc1a lo e- irito d a é) r~. O <> tad a. 
malo da escravidão ha d~ fazer senti r as suas 
conseqnencia.,; alé ao ultiluo momento, mas 
quanto ma i~ 11raximo estiver esse mon1eo.to n•e-

- · ~-o ~ p ra 
manrel-a. 

Assim. esb ·lisposição q 11 e a p~nas cercoia a 
obra da em:tocip·1ção não s· ·rá executada e ahi 
está a ma;i.-t!·~tura, ant?S Ill •smv da ultiwa l~>i 
sobre a emancipat,:ão, mostrando que sabe ülu-
dir a lei~ para. niio cx.ecuta.l-a. . 

Pa.. ~ o ora.dot· o juiz de lir•<ito do Recife é 
um bo 1 ue!~l muito dhtincto ; ma~. com certe7.a. 
a sent .. nç·:~o por elle. u2tinwm ·nte proferida,· 
dei"I.O tldO de cntn . . 
prisão coni trabalho a. que foi condemnado uru 
escravo, é Uius, violação d:~ l r~i, 1 ,orq ue a dispo
sição do coJigo criminal est1í de é a lei d~ 

i aao re\•ogou-a e a magtstratura não tero. 
o poder dt~ innovar na l<'i. 

Este fado _recente, çue o orador condemna, 

t"nÇÕ"S, mas que o resultado fin<~.l das votações 
nas c;~maras era quasi s ·mpre um ab;;urdo. 

O oraJoi' não sabP. si sel.'á defeito Jo regimen 
parlame11tar. mas entende qu ·· se póde,ern parte, 
applica1· ao nos'o parb.m<.>nto este couee~to. 

, 
vezes qnasi por acclam ção, quasi sem dis
cus:;:io medida,- <>xtr:tV••gant~s e qne c• rta
meute sel"Ícuu reo-eitadas Si ,-obre el1as s abri 
uma critica reguiar. 

Em relação á reforma. eleitoral, inici"d:~. tam
bem pelo actual Sr. presidente do conselho, 
houve uma ses .. ão que prolon!:ou-se ató mrda 
noite~ a C:lmariC votou :1. se~são perrn .. nent.e, 
deliberou ·1ue e::;ta !evia conrin11ar durante todo 
o dia até votar-se um artigo da reforma. 

Pois bem ; essP artig-,), que as,im se votou a 
hoeas mor-tas, tiio tardiaau-nt~, é e.xactafl?cmte . 
qu ~• se mutilou o direito eleito:·al . 

Com esta r··forma vai acontecer o mesmo. 
Proro"'a-se a. s " ão -· d · 
zendo-s<~ que é vontade de tr-aiJalhcir, mas a 
maioria deserta. as objecçõ•·s uão ~fio respon
didas, e afinal vence-se o que esti no p1·oj ·cto. 

• · ~ u tço n :a o oralor que o seu 
vidão ~· ~ l "'is que px-esidem as suas soluções se- dever era não usa.r da palavra, ma;; pedir o en
rão applic:;das. . cerra.mento, o que t<ld via. não faz. P<•rque ha 

O ·(•r>ador lr•rubra que, ainda ha pouco. o Tri- o paiz que a tudo assiste e que a todos julgará.. 
bun:~l da 1-{ebção de sua. pro\·i ncia decretou a Curo ·)rira. até ao fim o seu dever_ 
liberdade de africanos, so'1 o fundam"nto de Si alguwa cau.sacdonotass~e o atr~zo do nosso 
que ell •'S tinham sido trazidos para. o Braúl de- parla.mentari,mo. o af!l'tawento J:1s bo··~ dou.
IJOis da lú d 1831 ~ ~em uma di$cassão regular.. tr-inus, er-a cet·tawente o artigo que se di seu te. 
sem uú1a. acc,~ã · pro-pria, em 'lu ·~ este facto fosse Ah.i sãiJ concedidas ao govel"o.o a " au toriz;lÇÕes 
debatido pe:os meio~ juri licos <; acl'itanlo uma mais notaveis em assumptos altamente melin
prox:~.jncompl·ta; no emt-Jnto, o accoror . so·, abdicando o parhunento a-; sua<: f"ll'ero
elogi<•dO e constitue. ca::;o jul~ado. ·· -- · · · ··· ·· gativas · ii:ls .. iil.ãó~~-cre··um pod~r executi,•o, que 

lsto -1uer .izer qne os executores da lei de- não se s:tbe qual será amanh:T, porque não se 
viam se iofluencia1· pelo meio em que vivem e ôde dizer unlserá o n::~.b in e te c ue terá de 
acomp~.n ar a. evo llçao soc1a • executar a lei. 

O Sr. pr~>si·lentt:\ do conselho tem diant~ de O que quer dizer- da.r-se ao governo a f:Jcul-
si e;:ta serie d9 factos, e. tanto conhece a ten- dade de (1efinir aa reln~:ões e obrigar;ões dos li
denci~ do n·.•sso paiz. que vi •-se n :t nece~sidade be rtos para com os seus ex-senhores e vice
de p:•etuar com a propaganda o de trazer para veraa ·~ O liberto adquire o foro de cidadão l.lra
o parla:nento o mesmo progr·:unma do seu ante- zileiro, logo que tem a sua carta de libc! rJadc ; 
ces.;or é certo yue, por con,·eniencia do ordem eco-

E', porem. dolol'o~o,que,ceclendo a est:l. patrio- nomira e social como m didas me,mo d · poli
tica pr ·s--ão, renda tod .via. ho:ucnagetn :10 cia. cert.'\S re .tricções <LO uso da sua. liberdade 
pl'incipio moribundo do Psclavismo, eniel"lan- pod(~m ser postas; n1as convém qu•• s··jam taxa
do no seu projecto tii:>posi\~Õus rotrogra .as, mais livas o clara:menl·· definidas -pelo l•:gislador, e 
iniquas do qne as proprias lo reg-imen colonial. não confiada" ao éritl1riQ do governo, :que póde 

F•>i por isso, que o orad'~r disse que 0 }lro- mutllar o . pensamento legislativo ou am
jecto n:'io foi estudado nem pelo g-o\·orno, nem pli ol-o, conforme o p•,ndor do seu espirito. 
pela cornmi,:;;;ão. nem pela Camara que o tem Ha ~x·•mplos de leis qu~ tratnm de factos 
vota:io cou.1 açodaro.e.nto. quasi if"ua.es. . 

A lei de 1.8i9 tem tambem um codi~o de 
. - . 

falta de estudo, foi inopia. 
everes e o'1riga~ões do colono e do patrão; 

ahi e:;;;tão dt·finidas as infr:1cções e as appli-
0 Stt. C..tr-;oroo DE ÜLIVEittA diz que a ma- caçõ~s d:·s peuas. 

neir<~. por qu·~ se votam as reforma;:; no noslãO O parlamento de "i879 pôde fazer isto. 
parh mento faz-lhe lembrar o que ha poucv leu Hoje. quando c>ste a~surnpto já. esta bastante 
n.'uma. ohra intitulada- O N 'DO p'r·incipe - estu"dado, quando o Sr. presiJentc do con:;elho 
O rei Luiz da. Baviera tambem tinh'l. o sBu par~ declarou que tinha receb ·do de . todos os pon
lam~nto . Est·• monarcha em conversação com tos de Irnr erio proje ·~tos e ideias a re-speito, 

-----ã.lgüns-üom•m-s--e-mi"n.~n"terr-dm-a--r.jue-;-se-mp-r~-· ·!Jlimldo--u-ma--cornn:ússã.-o-~speeial-f-ti-nom~a.d.a-. 
_qw~ se entendia ~m partic:1lar com os me rubros para e:;tudal-o. tir:i..:~e da competeO:cia -.do 
do p a rlam•·nto, estes moslrav3.m-se todos es- parlamento o exerciei() desta preciosa facul
pidtos adiant.'\dos, possuidos das melhores in- dade de legislar e definir os direitos e deveres 
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do liberto e e:x-senhur, para coRtLl-a. ' ao 
critel"iO do govel"no. 

N<1o com; ·r~hende que se deva · mantel" per
peta~ c indefinidamente este mau vàso de se 
confiar tudo ao executivo, dP. se a.bdiea.r s~m-

r· no minis e rio a :.leu a. 13 eg1s a li' a. 
razã., q ;e se dá de que não ha Camara nenhu
ma lJ u~ p ~;;~ ~ .. sc:~r a ?~ses d•!talhes, e moi-

~" 

Pl)is o governo que tem maioria para. pro
rogar a se,.são ató a..; 6 h:Jra.; da ta .. de, que 
tem os enc~'rramento::; pt·evios, qu~ deixa 
de acompanhar a disCIISsiio. não podia. tarnhem 
com os po leroso.s el,mentos de que dipõ! 
form11lar um proj cto que compendia<>se tudo 
quanto é m~.téria legislativa '? Não ó assu m
pto souH~nos est·~ da d1;fi:lição dos d reitos e 
obrigações dos lib~rtos para com seus ex-se
·nhorea. 

l !a.s o art. 0 e todo el e uma depo-
siçiio do r•at·l::u:nento aOii pés do governo, C pot• 
iSSO quizera que ' I illUSlre malOl'i;L Viesse lhe - . -

Por conse:ruenCia não havia nr~c·~ssidade de 
•1ma nova ddegaç·io e com a latit•Jde da. que o 
o~·a.dor ex~mina.. E' certo que em muitas âspo
Stções. legtslativa.s anteriorGs o governo fica 
~utorizado a estabelecer nos 8P.Ui re~nlam•>-n 
mu tas e penas ; UJas nenhuma Jessas dele
gações comprehende. segundo ve o orador, a 
auturizaçã~ e a iml'~sição d~ pena :te pr1são 

• ·, ... f I 

coúigo, quant•) a sua cffic:~.cía e que cons .. guin
temente não d ve ser •i~creta.da S•!niio em casos 
definidos pelo legislador e com a-; caut~llas e 
nelicadezas d~ que elle >-e cerca. 

E' singular est1 sy,.;tema e triste o fa.do do 
partido liberal. 0;; liberaes que sem pl'e cla
maram contra est;;s delegaçõe•, qu · d aria
ment" accu-:avam c:;rno nm 1os et·ro;; mais ne
fastos da escola. cons"rvadora a abd1caç.ào d!.S 
faculdades· arlam•!nt · P • • 

vão hoje d~tr ao governo competencia até para 
definir crimes e impor a pena de pris~i.o com 
trabal1tOS. 

, ~ .~. .. _ e ... p1r1 o osc aréCl o o 
O nobre pre-idente do conselho sabe que nobt·e pre;:idente da Cam:1ra a quaiificação tle 

esta lei . não é mais do q11e a con,agt·ação de semelhante f<~.cilidadt:~; c a historia não s ·~rá 
um facto socia.l. Ainda ba OUCu u a- ,; i r :;; 

vel ~ emrninente sabio inglez , recusando coro clamou pelo t•esr.ab··hciin<>nto <h verdad., par
tanta nobreza a candidatura. que lhe era lamentar, e entretanto vai além daquillo que 
offet·e:~: d,t por todo um nJeitorado, dizia que censurou aos a ·us adversa rios . 
reputava incornpativel a soua posição de philo- E' certo, continúa. o orador, quo lá está o 
s'opho com a de l·~gislador, que jul!java ~sta Senado para tudo corrigir. O que se quer é 
inferior :iquclla, porque! na Inglaterra os pressa; o que se quer é o tr:1ncnmer,to da dis
padarn8ntos só têm por mis..:ão t.:onvel"ter em cussão. Si não se di.-:se-:se mais a.taa pa.hvra a 
lei aquillo que jâ é vencido na opinião. res;1eito do projl3cto; si o nobre prP.sídente da 
preparllda a eqnidadc pelos pensad•)res. Camarn.,como relator do projccto, pudess0 levar 

O que Spencer, o eminente publicista inglez, ao governo a gr<~ta c aus icios~ nova do l ue 
1z1a em re u.çao ao seu patz po e-se app 1c1r :1. sua tare a estava concluída, com cet·tczrl. (lue 

per( it;qn..<:l .nt~ .. .. ~_Q •.. nQBJ1!> ..... t1,'~1;1o.ndo. d.:r:=:o.JJI:a .. d~ ... :..grande _gaudiq. h;t~f: I:i;;l .l!!L_~.-:;dta.~J:!.'giões 1-!0ver-
emancipação. , naro ntaes. Que impol.'tam o,; erros •· ab•!rra-.• ' . . . ·- . - , . 
que sejJ.~.rn os embaraços, por mais energicos 
que ~ejam os protf-lstos, a ref•Jl"ill~L ha de viugar 
e ha de converter-se em lei. 

Poder-se-á attenuar o e1fei to d,1 corr,1nte.mas 
não hu. poJer capaz de fechar o dique-e ex
puisal-n.. 

Confessr -ae, porque nisto vai fp·ande honru. 
pa:-a a no-sa. patria, que a. idé::~. est:i vencedor':\. 

#S r:ndo assim nad:~. mais facil do qut> rerl.uzir a 
textos legislativo~ n.quillo qu :~ f'Sti aceito pela 
opinião. Poi .. , pergunr.n. o orador será. tão dif
:ficil estal.>el(\ce•· estas relações 1mtro libert·•s e 
seus ex-senhores de modo que o poder l·~gis
lativo-delegue essa t.'l.refa .ao Conselho de . Es
tado, ou a •lgum con.,.ultor à l~~t.terc ~ue s·1 en
c~rrr>g e de f~zer o regulamento'! A Camara 

- • o 
é livrar-se dt:!ll s. Lã està o Senado pat"a tudo 
cont~P.rtal" ; sabe-se (1 ue de là é que ha de vir a 
ultima de mão. 

Não ser:i tudo isto uma daploravol deca
cleuci~. uma eternn. fonte do ::t.ceusaçõe;; contra 
os libcraf'll, qu~ :~ssim resignam-se a manu
tenç:io dest 1 'Posição inferior a qu~ na .. labora
ção du. loi,~ ó s mpre :•tada a Can-tara dos Depu
tados, con \'erten lo-a em pura chanc,dla da 
carnara \'iL~•licia, onde tem assento muitas \'eze~; 
in lividuos c1ue não l"õ>presont:tm mais eousa 
:~.1!-juwa. 1 Não seria melhor, P'Jr.:unt·• o ··rador, 
niio seria mais et·•nsentaneo no~ principias da 
escola. democr.·tica. que esta lei fusse aqui bem 
discutida, elabot·ada o aperfeiçoada tio mo 1do a 
iUlpor -se i ~a.mat"l~ vitalicia como um pro~d.~cto 

Iam •ntar, deve restaurar o codigo de seus di- apenas d~ p~quenos retoques, e ultimas c 
reit:Js, cumpl'in lo o seu dever, fazendo aquillo ini:ignificantesalterações. 
que a Constitui~~ão lhe imp~1c. Mas tudo se concat•·na para. o desprestigio do 

Outra dele•~ação 4ue reclama temb"m a a na- ramo t~mporario. Além. das a.meaça>: constantes 
lyse e exame~ da Camara é a que diz rPspeito de dis.:;olução que tr~1.em em sobt·esalto per
às obrigações dos libertos que contl" f! Ct··r~>m m~nente os m~r11bros da Camara. q~e a rec•'iam, 
seus serviços e às das pessoas que os tomarem. I ~lem d_:as palavras proferid~s a .me1a voz d ") que 
O nobre prrlsidente do cons lho sabe que ·ha 1 e pr~>c1so salvar as convemenc1as e atten ler as 
um direito civil que 'rrgula. os êontra.dos de J circumstanci:1s politica.s de momento~ neg.:-se 

·-.-ioc'ãçaõâ"in!'EirVíçus.:-E'&<al:egi'Shl:çã:ri:certn;-d~:·· -q~·mprtMi-G~Htara--das-~pa~ta~~.r~CL:H:SG
m:,nda retoques, mas são poucos c e matena ( prec1oso do art. 61 · d&. Constllu1.;ao ~ 1sto e, a 
estudada.. · •' C:1.mara tem de aceitar sempre a. ultima palavra 
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do S~>na.lo, porque a fnsão affigu1·a-~e a< s go
T'ernantes como meio t..'io peri;:oso que só em 
occa,.iões '"ui to ex<·epcionaes póde ser dada. 
E. cci"to quo o gahincie 6 de Junho não pensou 
a5:sim e concorreu para n. fusão a. prop?~ito_ de 

rei to. Nas cornarc:~.s especiacs clles são prepa
rados pelos sub~titutos e autoridades policia:~s e 
julgad.Js pelo juiz de direito~ com recurso para. 
a Helação. Este é o regim .. n actual~ s;tlvo al
gum engano facil de corrigir.se. Mas a legis-.· . 

ma< e"~>e gabinflte é um conàcmn do tlU'' não de cornpetencia dos juize, de paz pelo pequeno· 
pódc ser invo:·ado, e os preced,~ntes yue firmou conhecimento lJUe clles têm dos pt·incipios de 
dev··m ser bani !os. dit·eito c por outras cansas. 

'lflgou p01s ~>sse contras e, o prece "n e e E. certo que o partido liberal, em . um:t re-
18:':0, em •tue oS ·nad .. no" in1poz lima refo.rma forma. que iniciou nesta Camara~ e que dorme 
consen•ad>r:1, que é a lei de 9 de J: ,neiro, c •tU1~ no Senado o somno do e~quecimento, alargou a 
agora é necess: .. rio como o remedio e cor1·ectivo cõpher:l. da competencia dos juizes do 13az. O 
8s monstruosidades juridicas que o :•çodam~nto or:Jtlo1.· foi o olJ<;;curo relator do pllrecer d~ então, 
e ft·aqueza. d~:t Camm·a impo~>m n. este p•·ojecto. ü qtliz d3.l" eompet .. nc1a ao juiz de p:l.Z p:tra to-

Ou o or:ldOT' auda muito errado. ou o Senndo •"ar conheci111cnto destes p~qucnos crime3. 
h a de aboli r do pro}•cto a dispo~içiiü que véda Esta reforma ni!o é, porém. lei e nem f:abe o 
a acquisição da liberdade, cmborn c\·adido o orador si sr>ri algLtm dia. E\ porém. singular 
escravo. ha de fazer _?e .. ~·pare.~el' esse crime ,1ue r>ro uma lei, que não de organização j o ;di~ 

- ciari!l, s~ mu 1 e a cornpe cncila os Jlllzes 
trava,;;ancias de que està esta proposta enxer- territor aes, :.Ja.r·gando a competencia dos jui-
tada. zcs de pHZ, n~tui"almente em homenaçrem á 

As enns dl) multa c risão diz ainda o 
art. 4°, serão i.mp •stas pelo juiz de paz, com in1tovs.ç:t:o, porque o juiz de paz é o compa
recurso voluntario para o juiz de dir"ito. di"e. 0 pa.:·ente, o ::.migo do fazendeiro. S(•ndo 

Quanto mais Sr'! estud ·m as rlispo;:ições do assim. o orador não )Óde convir em tal d,·s-
v • , ., , - c ass1 c:tção. on o1·me a. esc o a a que per
din: ção dt>lk ás exigenc:ias do escl'avi.;mo. Tal teuce •. ies~ja que o magist•·udo popul~r seja 
é o car:.cter que tem esta exccpç~ão ao prin- investido do maior numero de attribuiçõ \S; de
cipio da competencia das autoridades judicia- sGja que as ,:;uas att1·ibuições s~ja:n ~ltera,Ja~. 
rias. augmentadas, alargadas bastante. -mil,.; não 

Porque se dâ aos juizes de paz das fL·eguezias póde convir que 0 sejam neste caso especiul, 
rur::es a faeuldade de applicar as penas a.qni cp.l<tndo o influxo é conhecido, quando a razão é 
con·.endiadn.5, e que serão distl'ibuidas a grand manifesta, i;.; to é, qu~ndo o jui.t. v:\i cat·regar :1. 

nof' regula ... ento~ in {ie1·i? mão a:> liberto e a.o ex-escr~vo. E nem pt••>va
Ho~tem o nol)l:e det'nt·•do pelo 11°

1 
dis,tt·icto Ieee _o qne h'a em relação à ~ei da loca~ão de 

juiz de p:•z é compadre do fazendeiro, convive 
com elle. tambem tem escravos, mora na loca
lidadl', e é o melhor 'uiz ue se )Odia ei1contrar 
para executar :• lei que regula as rela~~õe;; 
cnt•·~ os ex-senhores e os ~'x-escr:wos. entre 
a.queJlP.s 4\l~ e!!tào na dependencin. que o pro
jecto e-:tabelecl'l. 

O Sn. Ftm::s-AXDES DE OuvEIRA:-Ha o re
curso nec0ssario. 

O Sn. HA TISBONA :-E os juizes de paz do 
codigo do proc··,.so. 

O Sn. CA:->nrno DE ÜLIYÊIHA não compre
hende corno ~m uma lei, que tem por fim apl'es
sal' a emancipac,~ão, tanto que o p•·ojedo se de
nomina-da e.xtincç:Lo gradual do ele ~~tento ser
vil-, pretende-se d :finil· competencias, e nl
tei"ar as r•>gt·as pt"oces;;uaes vigentes. 

A comp,-.tencia das autoridadE>s judiciai"ias 
està defini ia. O j 'liz de pn.z, pel, reforma judi-
c1ar1~ e ' , nao tem competencHl para ap~ 
plicar leis p ·naes. Em relação a prisão com 
trabalho, essa. compntrmcia só é da,la em caso~ 
muito especia•·s ao juizes de direito e munici~ 
paes, nos crimes ditos de taes alçadas (apo~tes), 
ist<' é, s~gundo a legislação actual, que é a lei 
2.033, os Cl'imes do art. 12°, § 7o do Codigo do 
Processo, são hoje procr;>ssados, nas comarcas 
geraes. -·pelõS:: su fiju'é·n-r~rsc:l~llir m anicipa;l, 
pelos deleg~dos de policia. e subdelegados, jul
gados em 1:• insta.ncia. pelo juiz municipal 
effectivo e em 2a. instancia pelo juiz. de di-

' e ' , 
que C:tda uma destas disposições é uma aberra-
~ão contra os principios do direito; e õ pol' isso 
'l ue ainda repetir!i. que o Sr. presidente, adian
ta :o jurisconsulto, não podia ter· assignad este 
prQjectoscm o ter lido. Confia muito nocriterio 
jui"idico de S. E~- e sabP. que todos e.otcs absur~ 
dos niio se podem conciliar com esse criterio. 
I ri todavia os denunciando embora conte com o, 
Senado para a correcção. 

<< Os contractus de locação de sei"viço ser·ão 
celebrarlos com i11tervenção elo curador respe
ctivo. '>) 

O; orador não pensou que houvesse tanto sen
timento centralizador neste projecto, ao ponto 
de se determinn.r qu"' taes contractos só se fa
çam na sede dos municinios, lor ue elo di-
retto a.ctua quem nomem cut':l ores aos meno
r,·s, aos escravos e ás pessoas miseraveis são os 
.iuizeR de orphãos, que pt"esi<lem ao municipio. 
Esta dispo;;:ição obriga a ser feito o contracto na 
sé de do t r! rmo si não da comarca, isto é, aq uel
les que morn.m distantes 10, 15 e 20 leguas 
dess L só te, terão de transportar-se a mesma 
para ir fazer um pequ ·no contracto de locação 
w--serv-i~es,-p~~+a-~ó-assi-m-e-q:ue-O-c.ur.adat!... 

'Poderá intervi!.' nesse contracto, que· ser.i nullo 
sem tal inter~·enção. Consequentemente é uma 
outra e:ttravagancia jurídica. 
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.A nã') ser assim, será preciso um trabalho 
ímprobo: mandar uma petição ao juiz dl} orphãos 

_ pedindo a nomeação do curador, ser ·sto no
-·meado velo juiz e prestar depois jur:lmenl'!, 

pn.•·a então yodP.r. funccionar; a m~nos. mas 

juiz dtl paz :1. comp '"!tencia de nomeai" cur 'dores 
pat•a os c a,::; o.~ espccians. Póde-s" fazer isto e 
o orado!' não s n oppõe, mas é I'G:!iso ue a lei 
o ec are. porque lO.JP. sõ o~ JUtzes de ot·phãos 
podem nome tr cLlradot·es. 

Toqavia. dirá que estn. conclusão nuo põde set• 
retiraria, lYirq ue exactamente o paragr : pho se
guinte r~. destroe, definin Jo quae:S Sl'lja:m e~ses 
eur::dores : ~ No proces:5o, que e't.ab~>h~cer, o 
go"·, ~rno rleterminari os deveres dos promotores 

· pu hlicos corno curador·~~ dos libertos, ': dosj uizes 
de dir ·ito como fiscaes · dos actos das autori
darle~ ,..ncarregadas da rot.r•c ii.o dos meS'IIOS 
l r~rtos, )Rffi i·OmO OS .)UÍZ •S 00 •az. podendo 
estalwlecer mnltas pelas faltas qu0 commet
terem. » 

:w 1go e ne, po1s, q ueru e o Cllrador dos 
1ibe"~(:P. ~ é o pr~ ·motor publico; de so1·te qnc ó 
ltOC ~'ssat•io que em t?do;; os -contractos .rninimos 

c~marca :: : tenha o proinoLor publico d r; in
tervir. 

Por ontro la,.lo, o que qu.cr dize1• a inter
v~nção ào p1·omotor curador em peq nenos con
tra c tos ·~ 

Nad~1 si,g·ni:fba ~ e uma formalidade vã, sem 
significação e sem Yanta~em: 

D ~ clara que o Sr. pre;.idente foi realmente 
muito inf ;liz assignando est.n pro'ectu or 11e 

Outra rcdacç~ão incorrecta, não quer empl·e
g":lr c utra r>xpressão lllais energica, é esta que 
diz IJU'! o juiz é fiscal dos actO> dos encarre
g-ados da prot•)cção dos escravos. O juiz é juiz, 
fiscal. e. o r:otno ro~ p~blico, é o rep:es~n.ta~te 

O juiz nlio t•·m iniciativa. a sua àcçào deve 
l'er provocada, não pó.l0 inte1·vir dircctamente 
nos a .~tos da vida. dus ci.la dãos. = 

l{e·1lme nte o arligo é de um ~xam::r ·e ana
lyzar impossível, e contr-:.tdictorio, não ·~ucet·ra 
ue 11 hum conc~i to j uridico, n.em fórma gramma
tical tem. A CéltUat·a ha. de votal-o; mas o 
orador está certo de que o Senado ha de eli
mina.!- o, porq 110 ,; obriga.<;ãc de quem faz a 
lei não doixar a bsurdos desta orderu. 

Agora temo;;; a acção do g-overno, diz o ora
dor. manif·'stanrlo-s · eiU rn!acão a ma!!istra-. . ~ . . - . . 

' l:> 
•lO r· o tig'o cri mina.l, c V<li ia1pôr aos wagis-
ti':ldos multa<:, o que é a ltamente perigoso e 
cxMbitante das f:1culd :des do oder executivo. 
O poria r .J udiciario é i ntlep · ndP.nte . As t·eg-ras 
c not·mus traçad:ts par:1 elle só o podem sf' r por 
lei oxprr,..,.a. Que faib.-;; são estas, exclama o - . -

• 
direito geral. as penas estão, si não se engn.na., 
nn codigo criminal, no a1·t. 16, e outros ; mas, 
~i são ftdtas rle outra nntur~.za , é isso uma com
plNn nbc1·ra~ão das normas constitucio na0s, 
como a de fazer o poder execntivo eetabel.,cer 
rr•gras p :1·a um poder independente, como ê o 
porlei' judicia.rio. 

O nobre pr~sidentc ha de com certeza. cor
reg-ir este crr::l. Nã~ é possivel que subsis ta 

o en ··os seus cro 1tos Jllndicos; S. Ex.. f..ti o orn.rfor ~he:.ra agorn l'IO § 5'>, e· vai deter;;se 
consultor da Secretari!l. da .Justiça longos ann s, um pouco ainda sobre este pa:ragrapho . H fez 
é diroctor de uma Fa cul~ade. de Direit? · ad- os seus re aros uanto aos effeitos desastr s s. 

e. · ·. · · ' • desta dispo~ição e ha difficulda le de sua ap-
portanto, dr~ve saber que peln. legislação actual plica\.ão, pois não haver~ _magistrado q.ue no 
o jniz de direito :fiscaliza t')dO o proce !imento ultimo pertodo da escra.-Vldao possa apphca r a 
dos seus st~balterno~. penalidade ahi compcndiada. 

Ist .. , portlinto, será tudo o qu~ quizerem, 0 pnragrap '•O trat·t do crime do sedu:ir es-
mPnos jul'icli··o, e por isso quizera que os nossos cravos; mas, P'•rgunta o-or:>.dor, sei uz1r para 
aCtu:•es legisladores lc~sem um pouco os nos;.;os que e com que :fim~ o or~dor_ coiih_'' C:' ~m 
monumentos classic s de jurisprurlencia, como crime de seducção ; e 0 do ant1go d1~e1t? JU· 
a l .. i de 3 de D1' Zembro c outr::s qu~ primam daiM, 0 crime que a sinagoga attr1bum a 
pela clareza, pela lo:.:-ica, pP.lo ro.ethodo. Pf1~a Christo . 
conci.::ão, que são um monumento de sab~dona Na lei mosaic:1., 0 crime de seJucção con-
de temp-, ero que foram feitos. ( .4poiados · ) sistia em altentar-se contra a religião estabe-

. Entr0tanto, nós vamos no a.nno dP. 1885, em lecicla, e era. 0 crime unico que exigia uma 
um n,.::sumpto já tão estudado. escreve r em umn. pruva e~pecial, a prova de vista, o testemúnho · 
lei um artigo como este. diffuso, incorrecto, pres&~ncial, c por is~o é que os judeus empre
inj uridico. ocioso, porllue é a r e pro luc\.à() !!aram a•1uelle meio ~ophistico e especios::> de 
daquillo que já est:i. na l egislação a.ctual. "'ue resam a~ cscri turas, consistonte em obter 

de l l'lStO a de c aração e que era. fi O e eus, 
Continu;ndo na analyse deste pnra.grapho, a que seguiram-se a _trai9ão do judas de K~

l>reviM ao Sr. pre~idente . que: ir:l. longe, e rioth e 08 diver~os eptsodtos do drama sombr10 
assim S. Ex.. ha de ter pac1enc1a. da. Paixão. 

O SR. PRESIDENTE:- Terei muito prazer em Mac; o nobre presidente não quer de certo 
· V E restaurar o direito do Ta.lmud, tratando-se de <JUVlr • ' X.. 

O SR. CANDIDO. Dli:: ÜLivEm.-t:- De ser o meu uma lei de emancipação. 
Outro crime de · s1•ducção -le que usam os 

quasi uni co ouvinte~ ! ·----.,---,:--::---r-oossas-t~x-t-os--legi-sl-tiv .s á 0 do art. 2~4 do-oo--
0 SR. PRESIDENTE:- .A Cãmara está. cheia. digo criminal, o c rime dt:! seduiir mulher ho- -
o SR. c.~NDIDO DE OLIVEIRA..:-Está cheia de nesta e ter com clla copnla carnal. Com certeza 

phs.ntasmas. (Risadas n as gale;·ia!.) não é tambem delle que trata o projecto ; e as-
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sim e impr(>scindivel que o nobre presidellte 
diga <!m que consiste o criwe de seducção. 

O nobrd presidente da Cam:tra remetteu o ora 
dor pa..ra 1\lor:J.es. 

? aparte e"'tara previsto ; o or~1.dor 
. -

do vel"bO :>eduzh· e encontrou o seguinte : (j, Se-
duzir. alliciar, p!:'ocurar an::anar a ó<Í, charn ·r 
a si •ara. fins ma.us a ual ue~ essoa.>} Mas 
no projecto. s •duzir pat·a qll''? 

Respondendo a. llm aparte do Sr. Bezn.mnt, o 
ora. .n::- v:~i. contar o 11ue ac p:1.ssou entr,~ elle e 
nob:-e ministro daju-ti~a. S. Ex.. di..,se ao or:l· 
dor qu~ já sa1tia que elle ia levantar a questão 
do crime J.e seducção. mas que lhe lembrava 
uma disposição do direito vigente em relação 
ao>: (:olonos, e que mo;;t1·a se1· juri ico a. phra_
seoln;:ia. de que se ser\·e o par:.tgt·Hpho cuJa crl· 
tica esta fazendo. 

mediato o indi5pens3.v•·l, o que não acontece 
nes~e artig-o, em que tudo està vago e o sentido 
é incompleto. 

O Sa. BEZA.:\IAT : -Temos lei que falla dl3 
alliciamento de menores s:m detenuinar o 
modo. 

O Sa. CA:s-n:no DE OLrvErRA. desafia o no
bre deputado que Ih~ deu o SJ)arte ~ moslrar 
um texto qualquer de nosso direito, em que a 
pa. an·a .. ~. $.e. qz1r- es eJa _sem seu cotup e-
me11to. · ·· -·---

li~mo, com um gabinete presidido por um. dos 
chefes do partido liberal, subtt·ahe-se da com
petencia do jury um 1'acto que atrel!ta. as rela.
çõe:'l pt·iv:~.·las do cidadão, para transferil-o ao 
jniz de direito com recu1·so para o pr·e!':idente 

) - . . 
~ t • . :-

jukamento collectivo do tril)unal de za inst.nn
cb. ppoiados .) 

.. ' . , . 
,.:ident<J. rebtor da commissão especial~ não viu 
esse artigo. 

E' impo•sivel qu~ o seu elevado crit .. rio j•t
ridi"O t·~nh!\ nCeitado Sflmelhante dnutrin"• que 
é um:1 rene~ação d"~s nossas tradições, que 
envo! v e o <:Hq ueci,nento das re::ras :!a. sciencia 
j11ridica. Qrral é, p••rgunta o orado:-, o princi
pio d • Con<:tit .. ição e qual é o ideal do par·tido 
liber:ll_ e~ materia. de p1·~ces<>o ~rrminal e com-

• - :'"'I 

tencia do trib nai do jury pat·a julgamento de 
todos os crim~s 'que afti~ctam as relações pri-
vadas do cidadão. . 

O ora lor não q ner que o tribunal do jury 
conh··ça do~ crimes r.>speci:les dos empregados 

ubli-.-os, d.t udle' ue t<im um caracter )8-
cu tar. ~lue demandam co11hecimento::; profissio
naes da var~·~ do a. •plicador da lei. 

1\fa:::, nos crimes gr·ra~'s que affert:lm as re
lações d • d ladãJ a cidadão. o grande principio 
domina,for da nossa eswla e da consciencia do 
paiz é este da comnctencia do j ury. 

Trata-se de um crime rlo natur.eza meramen
te privado como este. da. sednc~ão de escravos 
para. fõra da. casa do s·~ohor. A pena de multa, 
pena gTande de 500$ a i :OOO$,para ser conver-
. rn prisu.o, 1mpor ara a pr1vaçao a. 1 er-

dado por tempo não pequeno ao condemna~o, 
fa7.endo-se a commutação na f<kma das di-.po-0 Sa. _BEzA.MAl' : -Ha a palavra alliciar. · · · . • .. · 

I ' q _que decl ra vir em ~ux:ilio da emanci r•ação, 
O Sa. CANDIDO DE ÜLIYEIRA comnrehrmde- vem desclas•dficar e tran!S{eJ·ir pa,·a o juiz de 

ria a. t·azão jurídica do artigo, si este liss"s e dire;t ,, com recurso pa.ra o pr,·sidente a,~ R~la
-~eduzir escravos para a ~ua comi•anb.ia.- ção, o juiga.mento. d·~st" cr-ime no\·o. 
mas. nesta gene1·alid~de, o nobre f o secretario. Ao nobre prnside ., te do con<:elho tem-se dado 
intellig ·nte como é, s"be que. em ma.teria cri- uma tri~t" mis~ão, a de quebrantar e refrl'ar 
mind. toda. a. clareza é inoispensa.vel. Si S. Ex. sempr~ o sent:mento liberal. Na r••forma elei
tive~se de, como juiz, executar :'1. lei, redigido toral,assirn procerleu-~e com reb.~ão á applica
estc artigo rorno e:<tá, S. Ex. não definiria ç&o das penas aos novos crimes= neile classifi-
como crime a se lucção de escraíos nos ter- •.:ad·os. . 
mos cl•J projecto. Di7.i<t-se então, para j u<>tificai' a desr:h c:;,:; i fic:l-

0 SH .. BEZA.!tL-\.T dá um aparte. ção. ser. enorm_e :t conde~cendencia do jur:y para 
. . . . .... . . C'Jm este;; ·lehctos r.lettor-aes, o que unpor-

0 Sn. CA:>."DrD? DE Or.I~E.lRA~eredJta·:q~e o- -tava-c füasiaimpuni-iRde ·delles. --- ---- - · 
nobre 1() ~ecl'~tarlO, como Jalz, nao suppnn:·, a Dizia-~e ainda que a. nova lei não podia pro-
lacuna do l •>grsbdor. duz1r os seus eíf:.-itos benencos senão ~~ndo 

A lei ficará defeituosa nes a t o-

JUiz que po>sa e::tecutal-a senã:) excedendo á D;:-~.hi a desclassificação, a transferenci<-~ pa··a o 
missão d.,. julg1dor. juiz de direi to da.quella competencia do tribunal 

Chegará á applicação das penas, combinando popular. Entretanto ; I c~mara dos Deput !•!OS 
este cor.a os seguintes paragr~phcs. tem vota o dez•)nas de r·~spons ;biltdad"s de 

A pena é de 500$ a 1:000$. Tr·ata-s~ de mul- funccion;trio" e de cidadãos envolvidos em cri
ta criminal. isto é, quando o seductor ou alli- mes eleitoraes e o oradot· não sabe quaes os 
ciador n;1o tiver meios para pa!!ar a multa, se condenmados. Isto prova que não se Juc::-ou com 

---c.bservará a regra_g,e.l$]_q.:.:._gir-éto a ena do a modifi~:lÇão. · 
multa será convertida ein prisão. Quem va1 ·-N'Jn censurá o que· se fez então-:--e-e:N-m&
im pol-~. nos termos do projecto, é o juiz .Je eleitoral ê ec;pecial e póde estar com · •rr>hen
direito. com r ecur!'lo para o pi"esidente da R··la- d id<) na class~ daquelles , que demandam ca
ção. Pois bem,- em pleno dominio do libera- nhecimentos pro:fissiona.es no juiz q_ue delles 
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conh "'cer. Aqui não lev.tró. a :::nal o que SJ 

f~z ·~m 1881. 
O orador faz ver ao Sr. pre•üd-mte que não 

pó:le dispP,Ílo;;ar a intcr\•enção dos Srs tachy
gr::~.pho'>, os quaes, estando fatigados, precisam 
de aln-um te · 
derão faz ·-~ r com permis..;ão de S. E'!. 

-Declara o orador qu(3 não prescinde do seu di-
reito de fallar e d.e ter o · ' · -
grapba.do. 

O SR. PaEs'DENTE diz que, desd~ !}U~ o no
bre deputado propon~- a su;;r>ensão d·L se~são 
para os Sri'. tachygrãpllos repousarem, con
sultará. nesse sentLlo a. casa. 

to o or.t 1or pretende por mais de 
duas horas. 

O Sn. . C.-\.'N"DIDO DE 0LIVE1R.~ obs~rva que não 
ha n U•• ero para a vota~ãu, e que esta medida 
h a de ser .tomada por a c to e~cl usi YO do Sr. 
pre,;i.Jente.S. Ex.. póde dar aos Srs. tachygra
pho 0 · "'L.! a -

a ses-ão por 1]4 de hora. porque, qu:Lnto maior 
tempo o orador precisar para concluir o seu 
discur;:;o, t:lnto menor deve ser o )razo 
suspensão. 

o Srt. c.~ND!DO DE ÜLIVElRA. rel'pO\lde que 
esse pr:azo é curto, mas que S. Ex . dê aos 
mesznos Sr·s. tachygraphos o t~mp() que jnlga!" 
conveni~nt~, porque elles são homens, estão 
fatigado,., precisam repoasar e tom:-~r algn
ma. a.iiro ·ntação; e o orador. corno já dech.rou. 
n :1o prescinde de ser o seu discurso stenogra
pha.do. 

do cidadão, segundo os prmc1p1es geraes do 
nosso codi::o crimin;•l., e mesmo em ral.ão da 
p~na de multa. convArtida em pri-:;ão por Hlllito 
tempo, a competcnâa do j11ry devia apparecer. 

Não sab~ si_ ha e1mformidade_ou não ·lo aJ•tigv 
T 

o gu0 dispÕ'~ a Constitl.líção a respeit0 do jutga
rn .. nco dos crimes. 

Trata-se Jc Utn critne novo cr· i r 

ris, quP surge á ultima hom do regimen da 
escravidão=entre nós. ura, contra todos os prm.
cipios juriJicos, é mudado o ju!gamentu deste 
ct·ime, dojury para o juiz de direito e o cila
dão que v .. i ser vi timado nr~m ~o rueno"i te.u o 
rec rso do julgamento collectivo do Trib,, nal 
da Relaçl1o. O St· . presidente foi relator do pa
recer ; m . s o orador act'f:!d! ta q 11e S-. Es: não 
leu o :.rtigo que •· contrario ao seu liberalismo 
e ás suas idéas de j urit:;con,;ulto. 

• • 1• ; u e..: anismo o .relto 
ac~1.1al pet·mittir-se semelhante principio em 
um~L lei que s • chama da extincção graducd do 
1 . 

.\!as, ha :.l.ind8. uma outra degeneração dos 
princípios 1.o!iticos, é a. fórma draconiana d~ 
applicação ,1a pena. Temos o bis in idem. O 

. i ;o cri mina e a •~1 e ' e outr;:s cog1tam 
d:t ti1·a:La do escravo de casa de seu dono. Este 
é o crime de :urto prP.visto pela lei de 1H:37. 
Esta l n;;islação preval ceu dur~o.te um periodo 
de qu'1si 00 anno.; , isto ó, resistiu todo esse 
tempo apezar d~s recl~:~.r.aaçõea da imprensa. e 
dos proprios tribunae;:;. Ag-or:~. q1.1e o nobre pre
sidente do conselho concorda com a propaganda, 
com as th•··orias do seu a.meces-<or. al:às tão 
mal julgadu peb.!'; palavras de S. Ex.. , agora 

" . . . . . 
do elem ento servil. p·~de a proroga.ção da hora 
para · ·dis,·titir..;se r>m · -:ibaridon:o · ·este pro 'ect'o~- ..... 
c ur=r enx.~>rt: l r na lei uma outra di o si à ., • · 
forte, crear um crime novo e sujeital-o a. um 

1J2 hora.· ou t~o julgamento. Pergunta ao Sr. presidente 
(Suspende-se (r; sesstro .) si esta dualiJad·~ da pena se harm.onisa com os 
A's 8 .horas e 5 minutos da noite, reabi'e-se prineipios da scienc1a critoinal. A. nns~a l~>gis-

a sessão. lação, principalmente a Legislação fiscal, mui
t •S vez"s impõe multas por certas infracções. 

O SR. PRESIDENTE:- T~~m a palavra para Por exemplo, nos furtos commettidos em rel~-
continuar o Sr. Candido de Oliveira. ção a exec11ção do regulam1' nto do sello, servi-

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA tinha a honra ço de estarnpilbas usudas, ele . , h:. a malta. tis
de d izer M antecessot· do Sr. presid ·nte, vist- cal e a pena c1·ir:ninaL 
quo S. Ex. cedendo ao can~aço r~::tirou-se ~1- Ma.;; po1·.1ue ~ Por,lue :~. multa é uma multa 
gum tempo dessa cadeira... simplesmente :l.dministl'ativa, impost 1 pela au-

O SR. PRESIDENTE:- Como v. El:. tinha torilade administrativa e que não isenta d:a. 
·· · feito. --- -- --- pena criminal dv codigQ_; _m:'~ - ~~ta_~_<?_ _p_r.~je~t.~ . 

n ão é uma pena administrativa, porque affec-
0 Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA.~- Eu não es- tan 'lo directa111ente as relações pt·ivadus dos 

tava na tribuna. Ahi està V. Ex. de novo de.s- cidadãos, não diz l'eS eito á má a lica ão ou 
caaheeendo os seus-i~~~·eres de presidr~n - scallzação de um serv1ço publico. nem à vio
póde dar apartes. n~'m. póde dar a r ,zão porquP- laçào cte um regulam••nto; não aff.~cta ~irect~
o fez ou deixo11 de fazer salvo para. cumpri- mente os intere"se 5 do estado, a.ffccta. sunples
mento do regimento.:· men te inte1·•~sses priva.1os dos ci.ia.dãos, as 

Como dizia, além da singulal' definiyão do r elações de escravos co,m o seu senhor . e um 
crime de se i ucção ha este cerceamento d ts fs.- terceiro que se int~rpõe para privar o sen~lOr do 
·culdades do jury no julgamento d.o novo crime. seu direito. E' pois um verdadeiro bis in tdem; 

Não sabe porque e4e novo crtme de seduc- é uma leg islação draconiana que surge como 
-~o, q ae o 1lrtig(JS'~-pe-n-~rd-e-500$-a- · ~-f>a-1"-a-a-~-l!a~ll0-_81?-u---Ultimo_.p.eri.odo~--

1:000$, vai s~r julg~ào pelo juiz de direito instituição que se extin::ue. O nobre presl
(apoiados), quando ti·atando-se de factos qae dente, repet1l-o ha à ~aciedade, de certo não . 
affectam simplesment·~ as relações individuaes concorda com isto, de certo faz uma violencia. 
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aos seus princípios. á su~ longa. pratica, p:1~ :t 
r~saim accdta.r S'!t:Il reluta11ci~, este enx<!rto 
tãv re ,ugnante as boas doutrina$. 

Diz-se que tudo 1;e póde cmen.lar, <:J. o 
ora.tOI" acredita q tte tudo >:e ''~ench~rà ; mas 

~. . -
selbo faz sempre a que eme11deru o sau prc-
~cto, ~eri uwa prO\'a da IJoa. f~ com que 
S. E:s: . .se envolve11 nesta reforma, mas é ao 
mesmo tem!JO o esq uccuuento os evcres de 
um chefe àe ga!Jinete quo tem obrigação, 
quando sQ trata Je uma. refvrzna d•~:;t:1 Clr
dem, de spresentar-sc ao p .rl::tmento com 
com trabalhos feitos com um eetuJo refl ··tido 
e me·1itado, com um systcnn. sicnetrico qu ••, 
exa1uinado á luz da sciencia, não dê lagar
a tantas incertes:;.s e \'acil!ações. 

Serô. parlam•,nt:.u·i~mo adi:mt;ldO tudo o 
que se está. presenciRndo, pergunta o orador . 
' . . . ~ .. 

<:spccial ; em tres ou quatr.j dias elln aprepn
tou o seLl tt·abalho. e 3. dicus~IT.o iniciou-se . 

l\L:s o que sahiu d:! mente do uobr·~ pl'esi-
e ·• o consc o nao c o que e -ta OJC vota o 

pela Camal'a new o que s~rá \'Otado am~tnbã. 
pelas modificaçõe~ que se vão introduzindo. Do 
plano do nobre pre~idente do conselh . só fi·-~a.
ram as idéas restri ··tivas, a contempor;sn.ção 
com a reacção ~scravista. 

Est:ts iniqu!d::de da n ' g:ttiva do liber
dade, esta aronistia das multas aos se11ho
res refr::~.ctarios, este exquisi;o crime de se
ducção, esta o>levaçào da tn.bella de val \res, . - . .... . . . 

. ,. .. ' 
que até agora ·· tem vicigàd'i--- pelo concurso 
das forças colligadas. O que a Camara vai 
votar- não é um ro ·ect c nt · · · 
liberaes, sào simplP.smente e ... ~as 1·rncnda 
victoriosas o tr-iumphantes do nobre d••put~d-J 
por S . Paulo. 

O orador concord3. em g uc esta que ~tã0 não é 
partida.ria ; mas é gero duvida uma qu ·stão pOi
litica; e como ;·Olilica qui! e lla ~ . cada um elos 
partidos df~ vc deixar nella os sons t~·aços sa
lientns e dominadot·es. 

Cada um dos p:~rti:!os de1•e deixar b~m n.c·· n
tuadas a~ suas id•ias ~ob pena. d.:. dettu•par-~e 
a. gran de mis~ão de c:Hia um dell[>s P. q lle é a 
sua razão de l:er e de sou renascimento no 
poder. 

A histori:t dirâ quses são as idéas que vin
d icam,dirã. qual o pensamento qu~ pr· •dominou, 
e no e1:ame imparcinl que inst.ituir. encoucr:trá 
trium ha.nte a. idéa do nobt·e d tado 

idades de 50 a 55 e 55 a GO aanos, o que ag
grava os ouus Jo EsttLdo. 

A depreciação foi modificada nendo quasi 
nulla no~ primeiros tempo~. O fundo de erna.n
CÍtJação foi d·~sfalcado, e triplicemeut•~ distri-

. . . . . . . -'• 

;.nnuae~. irão fsconr-~c para cutrq serviço,~ 
da col(lniza\:io, que em outra. parte d•~via s::!r 
con-•lltado. 

Não deixa de ser irregular tudo quanto se 
· yai ftzendo. 

Vêue, diz o orador. a mm·cha ascen.iente das 
idé:1~ do nobrr~ deputado por S. Paulo. a pre
ponderao.cia do, se conserv!ltorismo. em cujos 
moldes o nobre presi:1ento do conselho fnndiu 
o seu project., de em~tnci;.ação. 

Essa preponderancia manifestou-se depois 
que o oaobre ministro da agdcultura.leY~n tüu o 
tepo•teiro do sua se::retaria. e veiu com ex•:es-
i a aci i a. e o rar yu 

tinha empenhado a pa.lavr<1. do governo na 
que tã.o de emigração, sem m . lei ter meios 

~ . 
l \ • i . -

giu depO'S ljl.lC O nobre pr. ·sidente do conselho 
declarou que em refel'encio. à emi gra.ção, a po· 
litica a se!.!·uir-,.;e era '' do ministi'O Bual."que 

e ace o, consistente em ar agaza lO = ~o co
lono, em bem trata.l-o, sem nada d' ·spr~ nrier 
com a sua pa.-.sagem ; e veiu depois da declarn.
ç.ão feita. por S. Ex. de que a culoniz ·ção ató 
hoj" só nos tem custado muito dinheiro, sem 
"antag,~ns reaes. 

Ainda mais, quando se dizia que a ~ais lJP.~la 
parte Jo projecto estava. naquelle pha1anster1o, 
não sabe si de S. Simon ou Fourier, que se 
chama o trabalho livre com os ex.-escra,·os . . 

falyue promovido 
S. Paulo. 

Si o pensamento do governo foss:l e::s:a.cta
lllente ess~. si o governo quizesse facilitar a nl
forl'ia do escraYo da..; fazendas, associando os ao 
traba.l110 do ex-senhor mediante salario, si fosse 
esse o oixo do sys tema.,t:omo poderia o go,·emo 
dispen~ar u rn.a tão granle somma,destin~mdo-a 
á colo·.hação; aindil. ha. pouco coudemnad::~. pelo 
nob.re presidt·nre do conselho, e pelo ruini~tro 
da agricultura'{ 

Não p :u·ece, por conseguinte, que o plano 
do projecto fossP. de anto m•:io detUa.mente os
tudano: nrro parece,que aquelb alluviüo ,le pro
jectos wandado3 d~ loJa parte para as gavet:u. 
do nol>re presidente do cons··lho tivessem dado 
IJa . . ão ao ~eu espi rito psl'll formll-

Paulo. S. Ex .• que nmparou o mmistorio, pe~o 
adiamento in •efin ido do credito que .:1.! d•:sti
na.va ao serviço d<'l. emigração, que o aD:leaçou 
com a negativa de àpoio para a. passagem do 
imposto, viu aceitas por uma tr.;nsacção, q •·e 
()Utro nome o muito honro~o não póde ter 
aquillo que aqui se fez, viu assiru aos pottcos 

·-ac-cms:s·--a-s-smr~-nt~a:~on~ignad-as-no-vQte--em
sepa.-rado. 

A tabella dos precos ioi alte~ada, não para 
diminuir o valor da indemnizaçã0. ma ' para. 
elevai-o, fazendo-:e uma distincção ootr:-e a-s 
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uma fôrma e no projecLo de outra. Realmente, 
o or:- dor:- não compre1tende este artigo.t··m duas 
partes: seduc~ào de escravos, e occultaç:io Je 
escravos alheios. phrase que póde se: w··nns 
efficaz yue a do co .igo, que define perfeitamen
te o crime de furto. Logo, a legislaçeto e clara. 

O SR. RA'l'ISBO:\A dá. um :~par. e. 

Mas a occultação do escnvo é uma. idc:J. res
trictiva Jo pr•decto.Si se tirar um escravo, ;;er
gunt~ o orador,para se andar com elle ostensi
vameut·~, ter-..:e-á commettido o cr me de que 
trata o artigo? A legislação !Je:aa,l deve set· rigo
roliamente taxativ<:, a phrase dr!ve ~er clara. e 
não prl-lstar-se a ambiguidades. sobre<udo tra.
taudo-se de uma t ue tão de~ <L ordem e n 
mento actu:d. O oradot· vai ficando ve,ho co;uO 
o Sr. presidente, e cada vez \"ai gostand.J mais 
das leis antigas. O codigo criminal é perf:~ita-

, • a. o se '3m a te-
r<tdo nelle e para peior. (Apm·tes .) 

Vamos além.. «v governo. diz o projecto. es-
bb~~ . 
nas prO\•incias fronteiras colonias agricola.s, 
regid 1s com disciplina militar para as quaes 
se1·ão enviados os ltbértos sem occupação.>) 

O orador enteude que e-te paragrapho é por 
demais complexo, e envoh•e tambem graves e 
nuwero3as questõe3. 

Primeirameme para o estabelecimento destas 
colonias precisa-se de ct:nheir.:>, e não h:t cre
dito para este fim. A n:io querer se avolum :~r 
mais a collec -o de leis inuteis este artin-o terá 
a mesma sorte de outras q uns i iguaes da le .:is
laçào de 1tS71 e de outras muitas, de nenhuma 
appli?a~ão prath:a, o que ve:n em. det.rimento ~o 

o . 
am ldawis áG condiçõ•~s d.t sociedade e sobre
tudo para um. e~•'cutadot·. 

Agora passa o o;-ad.or n estLld:ll' n. fõrma. por 
que legisb-so sobre a ~reação dessas colonias 
e pcd · para isto a &.ttonção da Camara. : 
<.< ••• colonias nas províncias fronteiras do Im
·perio, regid::~.s pur Jisciplin:t. militar, para que 
s••jarn enviados os libf!rtos ~em oceupação . l> 

Dir-se-ú, porém, que trata-se do liberto in
corrigivel, dayue.l"l q1.e póde ser punido no 
novo codigo negro, yue vai ser forwado pelo 
goV"emo eu1 vii·tu Je da ddegaçãn dada pelo 
mes.uo artigo Mas o nobre presidente uo con
selho! assi1u COllltJ o nobr~ resideu te a -
ruara, relator da comw1ssão, es'-i ueeeraw-se de 
que o libt•rto pel1 carta.. de alforria ;.d 1 uire o 
seu titulo de cidaJão. brazileiro: <:lle póde ser 

~ o no 
president~ e votar no ffi ''StnO coll,~gio ; HDil"ll. 

na. plcnit:.de de st:: s direito:. de ci iadào. Stmdo 
a..;silll. como é que ~e o póde dct>ter··ar para. 
urn ponto remoto, par:~. llma colonia su}'ita. ao 
regiruen. milit<:1r. impondo-se-lhe a p;·n, de 
deg·redo que é definida no ··odig-• e ap licada a 
criwes especLes, e não a este de falta de oc
eupar,:ão ? 

O orador vai-se-convencendo cada. Yr'-7. rn·1is 
:s · ·o .. ·!:,O {·rimina 

definiu a pena de .egreJ.o e ap!Jlicou-a para 
certos casos determino.do;;; ao po Jer •·x·~cutivo 
nã é a. · · 
definir nos seus reg-ulam·~ntos outros caso~, em 
que esta pena possa ser imp,sta. 

na qu.lificação do poeta, 
phantasias. 

O Stt. CA::-;nrno DE ÜU>EIRA pede ao illustre 
deputado yue tenha a bondade de lt>r o artigo, 
porque a disposição é ampla, e a policia. terá 
competencia par~1 mandar p:1ra estas colouias 
ossuppostos ociosos ou desoccupa.dos. 

Felizmente, isto tudo sõ ficara no papel. 
(A.poia•los .) 

Estas colonias são pura phantasia ; não se 
crea,•ào ; não ha dinheiro c nem meios para. <:. 
sua creação. 

Priru(\iramr>r.te, o pt•ojecto contradiz~se mani~ 
festamente porque no s~u ~rt. 3o, esse que fot 
votado de afogadilbo, dispõe que os colonos li
bertados por mu dos meio ; estab!•lecido~ nesta 
lei têm Jomicilio forç:d:.. por cinco annos no 
município em. que residit· o aeu ex-senhor. O O Sn.. JoAQUDI NAnuco pergunta ao Sr. pre
mesmo pro.;ecto dá ao ex-escravo o direito de sid<>nte si não tem meio de fazer respeitar a 
c~ntra.ctar com quah1u~r pessoa. de sorte que ordem que prohibe durante a sessão transitem 

' • o carros por estas 1mme uções. 
policia, mostrando se occupado. quan:lo de 0 Sn.. PRESIDENTE diz que tomará. em consi-
facto não está.. Mas a base principal é a resi- deração a reclamação do nobre deputado e pede 
dencia do liberto por cinco <1nnos no domicilio ao orador que conclua o seu discurso, porque 
ãos.euex · s~nhor. . são qu:tsi ~horas ejáe~cedeu em 3 o tempo 

Sl e-;ta e n. regl·a, como e que n? mesmo oue tern um orador para fallar. 
art,g-o so rnancla remett()r p<~ra. colomas fron- ·.1 

teirl).s, sujeitas ao regimen militar, o~..!_ibertos _ O SR. 0.\~DIDO DE OLIVEIRA obse~va que, 
S~'Ul occupaçao. qnã-~oproJecto manâiC"for- quan lõatvag~r, o Sr. presldenre:J>o~P. c1ía
çosa.mentG emprega.l-os e quando fo.l-os se:.-vos tL.tal-o a ma.terta; mn.s, e?lq~a.nto d1scu~u l?e:.-
.da gleba durante cinco annos 1 E' uma man.i- tm~ntemente, tem. o due1to de contmuar, e 
fcsLa contradic~.ão. ass1m passa a exammar o§ 6.0 

V. III. -40 
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Si é tarde, n. culpa é do 
impoz-be a \"iolencia de 
depois Jas 5 horas. 

Sr. presid.,nte. que 1 a"' bla.sphemias juridicas que se contém no 
COllJeçar a discutir projecto. 

~1as continuando, o ondor nota que no 
V: t Í :w § l.i. 0 

Este paragrapho tem tres pai·tes: fa, auto
f . ,, l . 

suj-~it<~.udo-o.- i approv;1ção <lo cUI·po 'legislatiYn, 
na sua pt•uneii"<\ reunião; 2a.. :1utot·i7.ação p<Ha 
consoli·t~ç:.lo da. legisbçlio r ·lo.tiva ao e!emento 
ser,•i , crea a. pe a el e e seu:> reg-ula
mento<'; 3a.. o a do proprio d·• consol id:1çã() d ·sta 
lei e :>eus re:.:-uL1mentos com a exclusão das 
partes que forem julg;tdas revogada,, P:Se
cuta do-se tudo pro\•ism·iamente. Primeira-:
menle .tirá q_u• l esta ultillla. dd,!gaçào não é 
orig-inal e a GauJ:l.l'aji a Cllnlwcc. 

N:1 le: de ~J de JaneiJ·o de 18Sl,h:l Lambem um 
artigo i l•·ntico da.ndo ao g-overno faculh.de 
p:.l.l'a coosolida._r _to a a lP.gishçào e:eito•:al não 

c ' ( .. o -' . 
vaçã> Jo pa.da.uento, o que f1•i uwa Jormali
dadc cmnpletamente vã. A lei de 9 Je Janeiro 
~tá em e:s::ecu ão ha c uat.r an no.: a ·Lwat•a 

tem-se r~lluido cada anno d•1rante oito e novo 
mezes. e ,..ind<~- nfb teve tflrnp' parii. rever o 
regulamento elei~ot•:ll, nã? obstante te1·-se no-

· u tllh ·omm1:; a · a a qua o ur;· r 
fez parte. e que apre-:entou div••r:slls trabalhos 
com modifica<;ões das qu:•es apeoas só uma foi 
convet·ttda. e.u lei. 

Ot·a. si i&to se dà. com a lei eleitoral. nec•}B
sidadG !·al:•itante, que se pl'ende po-r assim 
dizer ao jo:..:-o do $yst··m::t representato, de Llu 1 
depen .!e a Yitalidade d:. Caw'"ra, é bem de ver 
que esta d i-:poskão tambem fie ·rã no p:~pel, 
i~to ?• os novos reg•thu~entos ..;et·ão po.sto~ pt·?-

' terá um c~ract~•· definitivo, como o codigo n P.-
gro d.ts obr . ;:~ções entre os escra.v•>S e os :':e
nhore..: o codi..,.u draconian das rela ·ões do 
colonos e seus p, tronos. e as normas de co:u
petencin especial de que con»t;~. o ~ut. 4". 
Porém esta nàll ó a parte wa.is im portante, por
qu~ C,,.filll 8 Ctunara. d•~leg;t no gOV••rn:l 3. SU:l 
competencia . O 'lu~ ha de rn:lis perig-oso, por
qu~ é odes :unhP.cido. é a. faculda !0 de descri
mina~~õ·~S de Jis "osições re..,·ogadas e não revo
gadas o;t ld de 28 de 8etemuro e seus rL·gu
lameut· •B. 

}.h-:, antes de t•x::~ominar est:t pn.rte, o orador 
perguntara ao nobt·e presidente como relator du. 
commi!l i ·'· t ! fil.z esta. ;Jergunta po·q11e nenhum 
minhtro e:;tá a .-sistindo a est:t discussão . . . 

O Sct. PRESIDEN'rE :- A esta hora era im
possi v oi, estão em despacho. 

O Sn. C.-\.NDIDO DE ÜLtVRIRA entend~ 
que s •o mu to dig-nas de louvor e;;;tas refiexõ ·s 
inspirada!! pelo ministeriatismo do nnbre pre
sidente; mas acha-as pouco pr.·sid ·nciaes . Si 
o guvem,, foi queau pediu hon tem a. inversão 
da or.lern do dia; si o gov~rno s . bia cjue a 
discussão podü~ prolongar-se, poia o deput ~do 
tem o LJ ircito de demorar-s ·~ na triuun:a até des
h.oras. o govel"no devia ter· pedido a Sua Ilta
gest.arl.e_a tr·m"f' reoci:t do d ·" ~pacho, ou.,...a.o .. 
meno;;. d ••st:..car para a C.una ra um auinistro. 
Entr·e tnnto, o governo abandona a discussiio, e 
deixa corrur á r evelia estas increpaç ões contra 

projedo falia se simplesmente da eonsoliúa
çâo- das jisposiçõe~ da lei de 2~ de Set'Hn ttro. 

tt~rubro uão é o unico monumento legislativo 
sobre es,·r~'·os que ha. no Bt·azil; ella r·~speita 
lc::gislaçãu anterior. :\lcm d:l lei de '28 de•se-
em t·o, nos ewos !:! e o" prlnctptos e · 1ret o 

ro:uano q~1e ainda vigoram;temus as dispo-..içõcs 
d·~ alvarás <tntigos que S<lo applicudos p-·1~ ma
gistratura., que pr:•:,;idem COlllO pdncipios re
guladores do direito de liberd<:1.de hum;;na; 
temos ••inda as leis das ttações modernas 
ch.ristãs • elementos poderoso:> de in tr>rpre
tação na maLer.a em qu .. doll1inam os pt·in
ciJJios do christianismo e prefertvel as pro
pri::s leis imperiae:S ou roman:os •• Ora, ~P.ndo 

! .o .. . r 
}~cto cogita apena..; da consulidação cbs .Jis
J:.lOsições d(l. lei de 28 1e Seteu1bro~ abrindo mão 
d <l.S aut rior~:-; ? Ser · · 1 .- - I! -

gada~ essas dispo~içõ·~s ~ O nobre presidente, 
colllo homé1u da l··i, não pollerá. responder af
firmatlVa.mente . S. ~X •• sabe que elw . .: hiio ue 
ser app 1ca as a JUrlspru i!D,:l" ; • x. 
sab·~ que as Orden ... çõrs do H.cino, por exemplo, 
é que manda esh b ·lecet· em f vo1· da liber lade 
muitas . exc•'pções :10s principios de direlto, 
essa ordeuação ba d'! ter applicação. (Trocam
s e di(fe1·entes "Pm~tcs .) 

Si agora mesmo os nobres deputado~ vir·~m o 
juiz .Je dirP.ito do R~cite deixar de applicar 
uma disposiç}io do codigo crimin ll por enten
der ue e~la. não ·~sta.va em vigor, depois Ja lei 

O Sa. CA::-;mno DE OLIVEIRA enten:lP. qne a) 
sentença foi injur·idica. (r1poiacz,,s.)Cousa. mais 
notavel, pt.rém, duu-se no Tribunal da Rela.ção 
da Côrtc!, qu•! dtáxou de applicar a lei t.ie 1837, 

O SR. GO!'.IES DE CASTRO: -0 orador sustenta 
um tal juiz ? 

O Sn. JosÉ MAP.JANNO: - Eu sustento e 
applaudo. · 

O Sr.-. CANDIDO DE OLI\"EIR..A j:i declarou que 
a. f>entença é inj 11ridica ; mas o f "'cto mai s no~ 
tavel d e:! u-se na Relação da Côrte, que, em vir
tuJe da propria. lei de 1871, não considerou 
ruub~ de escravo_, um f teto sujei to ao seu co· 

' .tendo lraóeas co1p us ao inJividuo que est:wa 
como tal inrliciarlo. 

Isto prova a teud(mcia dos j uizes entre nós 
para, neste uLimo periodo da escravi .ão. fa
ci.ita t• tota.lmeo.tP. a intet·pretaç:io das leis em 
lavor d:~ liuerda.de, ainda. que fi.I.'mando decisões 
injuridicas. 

O Sa. JoAQUIM NAauco:-Os jui:r.es estão ee 
esclir ·cendo-.- ··-

O Sn. ANDRADE FIGuEmA:-Estão se rela
:tando. (H a out?·os 'apa~·tes . ) 
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA acha que é irre
gular o pt>I>C•·dim•:nto do8 m·•gistrados. Elles 
devem ser severos executores a~~ lei, mas e-ssa 
tendoncia é devida á evolução por que passa a 
nossa sociedad~. 

, O.IE~ DE JUIZ nao est 
!!ujeiLo :l evolução. 

O Sn. RA.TL:'B::J:-<A.:-Deve obedecer á lei. 

O Sn. CANDID'> DE 0LrVEIRA não legitima : 
con,rata o facto, mas essa tendencia é ine
gaveL 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:-E• condemnavel. 

O Sr:.. JosÉ MARU.NNo:-Esse juiz d ~direito 
e milito digno. (J-laoutros apa·rtes.) 

O Sn. CANDroo DE 0LIVE:::R.A, contiauando,diz 
que ha di~posições ant'iriore.; á lei de 1871 
que e.;;Lão em vigor, e, desde ue o lezislador 
pret··n e a1.er um co 1go de to .as as dis posi
ções r fere11 Les ao a~sumpto, d~legando · r~ssa 
faculdu.dr! ~o go~e_rno, C«>~o manda coodificar 

governo póde chamar :t si a 
prete attthentico da. l·~i ·~ 

T.~r~i cornpet,., nc ia par:~. declarar qu:tl o tc::s:to 
que ineor•t•r•U na ccnsur;t parlaruentar e q_ue não 
deve ser applicado ~ · 

A Cama.ra s:.~.be que nunca prntenrle • 1-~e qu~ 
seme LhJtate doutriua vigorasse, nem os 
nosso.; arJv.·rsarios, no pe1·iorio mni..; notavel do 
sen, a.utoritari~mo, tal prQtend~tm. No r~n
tanto, no período. nr1 rogitneu Hbe ·al. no P'~
riodo a lia.••tado, c1ua.ndo se diz qui:\ este p roje
cto é a ultima palavra. solJre o g-rand1~ proble
ma é nesta occasi:lo que se adulte!"am o-: pri n-' . ci pios. al"vor.• ndo-so o gover·nf) r>m mterpetre 
auth ·ntico ela. lei. em J11iz dos teXtos revogados 
ou não. sep~ta.ndo a~sim o joio,do trigo e isso por
fórJua )er .uan nte de6nitiva. or ue ad r 
já diss·l qqe o parlam•mto, pelas r: 1:ões que se 
s a l>e ou não, t·•mará conhecim nto do regul:J.
mento, ou vot .. l-o-á por acclamação. em hnra ~ 
morta.;, com as proro!jações da hora., como 
a 4 un o Sr . presidente hoj e 1)r omoveu para a 
passa.gern destl3.: projccto. . 

Mas, o or·ador insiste: quem vat ser o JUIZ 
da lei t·evogada cu não revogada. 1 E' o governo 
na su t co :ts<~litfação, isto é, akum cousultQ!:.. 
( t latcre. pretenso cn~yclopt>dÍ;;ta ou homem 
adia nta. lo na scicnch de direito, que já se ha de 
est:u preparando para este trabalho final. 

O Sa. ANDRADE FrGUEm.~:- Mediante a gor
geta do estylo. 

O Sa. CANDIDO DE OLI VEIRA não sabe a q_ue 
governo ser:i dah esta aLtribuição, por'i11e os 
n-overnos succe l··m-se vorti,.iu "à.ll.l • -

'-! ur! e in felizmente um no"sos grandes ma.les 
a instauilid.Lde governamental, que •! por assim 
dtzr~r o nos . .;;o modus vive,nli contin.:o o nor-

. 
Cada sessão leg·islativa representa um:1 11ova 

quéda d '! gabinett:~, a. ascenção de urna nova po
lítica, que, em geral, t •'m por principal empe
u h o desfazer tudo que fizeram os que antece
deram. 

Ha a.inda um ponto importantissimn de que não 
cogitou o pr11jncto. O r:rador perguuta:-Em 
q IH! Bituaçào fic:...rão os ingenuos da !P.i .le 28 de 
Se lembro. em face de• tas novas di~posições e da. 

ecução ·iesta. retorwa ·~ 
O nobre d putado por Pernambuco já. inquiri11. 

o nobre presidente do conselho a re~pei t •> deste 
frtcto iwport:wt•, ( ! o or·ador não sabe qu~ re
sposta foi dada, ignora aind!L qual é a po~ição 
do ing-enuo rla lei de 28 de S••tewbro, u:4~cido 
no ultimo :Jnnn tla durac.'to da QS(!ravidão, de
pois da execução desta. reforma. 

O Sa • .JoAQrmr NAnuco:- Não deu resposta. 

O SJ.t. CANDlDo DE OLIVEIRA diz que conti
nuam ainda a,.; mesmas incertezas, que ficam 

· a.... · .. r:· s van a as. res .. au " a 1 

que pód·1 dar-s11 o fado anomalo - 11o duração, 
de110is da exLincç;'io da. e,;;cravid:'io, do •'Stado 
iut,~1·mediario entre a mesm:L escravidão e a 
l1berd ·de, f'Sta•lo em que se acha n ingenuo da 
lei de 2 :3 de $ete10bt'o. Era preci :so, !JOrLanto, 
pal'a que t :r I não s! dó,.;se. qur! clar-a, dd i.nida e 
positiv:uuente foss l dedar.tdo revoga :o esse 
artigo da lei de ~8 Je Setembro, ew rL~lação aos 
ingonuus, no dia em que rc realizasse a extinc
r;ão d ;L escra vidào. 

Ante" d · condu ir sua~ obs(lJ'Vações, o orador 
petle ··o Sr . Br•1:arna.t, secr~t.a1·io q11e se acha 
occu pH.nrio a cad ·ira da pr,.sid nc ia, que o in
formo si o Sr. 1° vic•!·pr~>s dente, o Sr. Padua. 
I•' leu ry. que e..;t:Lva pr~sid1ndo :t sessão. retirou
se d~finitivamente . Tendo obtidn are~ ost.a. de 
q11e • Ex. o z ·ra temporari.tmante, o orador 
diz que fez estt tP rgunta. porqH · q nr~ri n. que 
S. Ex., que é o r .. Jator da commissão e que tem 
da cad··ira pre 'lid r,ncial se O<~l~Upwlo em explicar 
o procedimento do governo, lb~ dis;;es~;c a rnzão 
por· •1ue prnf~l"iu para a disCU!!8ão o pro}•cto da. 
comrnissão, deixando de parte o aprf~sentado 
por S. E::t . em nome do governo. 

Declara ~JL OS--ª..O.JlLru:,Q,Í~~--ç.Q.m.q..MJl.t9_ 
tenham idéas iguaes, são corntudo dilfarentes, 
um compõe-s~ de 15 artigos e out!o simples
mente de quatro. 
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Ora, o regimento manda. que. no cal!O .-Jr. ha
verem dous projectos sobre o me:<mo as::umpto. 
a Cam:~ra deci.1ir:i preliminar·mente, a. requer1-
menLo d algum dep•tta.lo, ott po1· propria ini
ciativa do vr·e,:idente. qual é que deve entrar 
em di:ocu~sào ~em u · se l'e ute re · eit>do o 
out·ro ; eutr,..bnto, ex p,·op1·io 'liiCl'rtc deu-se 
para nrde1u do di' o projecto substi tu ti v o, trau
canclo-se ;,l. .discuss:1o em relação a gt·l:l.nde nu-

l • 

Fa i la. nisto para mostr·ar a maneira precipi
tada e ÜlCL'n\·eniente pol' que o debate se rnc:.:r
reirou. 

Infelizmente, e e est~ uma d:' s causas da nossa 
decad0ncia. leg-islativa, sob o influxo de tudo 
se apr•·ssc~.r para que t• gore r no mostre n:1fl só 
força. como con;;ig~~ a passag"ru de suas m•·
·lida!':, tem-~e hoje adultet·ado a doutrina regi
mental .que mand~ dividir as matPr·ias que 

ma.is ddiJawente e mais n11merosa~ ve,.es possa 
e:xamin2.r o :•ssum :.to. (Apoiados.) 

Ho·~ :·uasi tudo se rerluz a dou:< ou tres ar-
tigos, a:.< 1 •is mais iwport· ntes ~ão asstm mu
tiladas. e é vor isso que não são e-..:tudad~s, ,. 
muitas v.ez.r·s sa~err~ daqui princípios comple-

... J 

E' uu.a gr •VI! f:.tlt:t para a qu::l ambos os 
p· rtido" concon·eram, mas é de notar que 
ne:,tP af: ,n tent1a a nobr·e cnmtuis5:ãO ido aléw 
do pensamc11to govemamentnl. 

M s. diz o orador. o nobr·e 'Presidente do 
consPlhc:> pret .. nde pelo ~eu systema. realizar· a 
extincção da. escravi.lão em S'·'t•·· ou o1tu anno:;:; ; 
01'9, si 11ssim i>, como ê que nos Ji uma ta
bdla. que cogita· ~~! um:.1. duração por annos ~ 

c os e por s•1a Vf'Z. A de v r1•ciação dos e~ c a vos 
de 50 a. 60 annos devia. ser C!m ma!OI" e~calla 
e mai,- forte do que do:< escravos !e 40 a 50 
e ::~ssim por dianLe. :Mas a uniform •d<de é 
que prevalece. Sabe ll'•e o nobre pres cen:e 
.o cons•·lho conta. l!luito l'om " imp• sto. 
E' uma illusão: 1°, o do fundo de emanc11-ação 
vai :::el' qu: si nullo. 

O valor venal do 
, 

villas pelos quaes ee p::.gam imiJostos directo1, 
vão sendo lillertos e ~tssitn o re~u.ta•IO d"'s 
ta-s:as compendiarias pela lei de 28 de Setem
bro iri escasseando ;;e anno :.. anno. O no
bt·e p1·esidente do cousr..lho conta com os 
5 •Jj .. m:as •·!':ses 5 ofo não hão de p~rmanecer 
durante tcdo o periodo ,~a. l1~ i S. E:x. d1l:se 
qne esta lei ha de set· a ultima. E' outra 
i llusão. A votação do impo;;lo addiciunlll vai 

• ... f-: ... 

m"nte dos que querem a abolição mas dos 
tributados, que não hão de continuar a con
tl'ib••il' Jara a libe.-t:•çào dos escravos :dllews. 

~ ssa propag:. nc a 1a .:e ia:t.er. se sout1r •n 
lod" o paiz uesàe o momento em que o con
tribuinte co11.prehender 'ine se pode obter - . . ~ 

' . 
O ponto principal da :ma. ,üvergencia com o 

gov••r11o :oi exactamente esse impo to, poryue 
tlntende que o dever de representnnte da naçiLo 
é negar o imposto de,;cle que a sua necessidade 
u:io està demonstrada à to :a a luz . Ora., si a 
demon:-;trl.lção em contral'Ío s~ f· ·z, si o nobre 
pr:·sid~nte ào conselho em sn:1s primeiras de
cl:l rações ::sseverou qu· ~ a emancipação se f<>zia 
sem indemnizaçiio, si o nobre deputado pelo . . . o 

O tr·xto legislativo 3hi está definindo o de- •1ue a l(lvour:l. queria er·a um p· riodo de 1·az e 
preci:uueuto Jo valor do escravo,-· esta d··pre- de tr·anqnil±idade, S. Ex . comprchende, diz o 
cia ão niio reduz effeito imruediato !-wnão o de orador, que nós. represr ntantes do contri-
f:,cilitar· ::. ~"' un•nClt·ação pe o un o respochvo. u1nte. tão enormemente onera o, nao emos 
fóra de se nenh:tm m~is. direito. ou antes temos o rigoroso dever de em-

Dit·á ainda q11e · ru log:•r de~te projec to pr~'gar· !odos os I'Sforçns, para lJne não seja vo
aux:liar ou dt·sen,•olver n. m::~n ificencia parti- tado ~emelhante irnposto. 
cular, vai tolhr.l-a, '·ai fazel-a retrahir-se. l\las o imposto .ha de pas$ar ; abi 0stão os 
( lpoiados.) Hoje. vr ttld:'l. a lei, o senhor de es- "' tos contados; nhi esrà me"'mo o nobre pt•esl
cravo que S:J.be que elle fic:·•rá. liberto no fim dente actual, dando o sru valioso apoio para. a 
de certo num1·ro de annos não terã ou rsque- pas:;:1gem delle, sendo aliás distincto conser
co r·:i os sr•us sen.tituc•ntos pb1lantropico~ e as \'ador; conseguinteme1rte em teurpo terão ~e 
:~.lforrias espontaneas em gr .. nde numero não se vir por :-:eu turno as reclamaçõrs dos contrl
farão porq11e conta-se com o resultado final bu intes. Amanhã.- o espirito publico se esclara
..!a deprec:ação. cer:i. e n. propag:mdn. ·airã qu~~ os escravo::~ u~o 

Er~l poi~ conveniente mesmo para não se pr(lci~am se: alforriados á cust..'l. rlos contn
corrtrariar a tor1·ente que a d··preciação tivesse buint s, porque ha. outros meins d · obter e~te 
outra fôra:a. e tamberu par·a. não rr>ali~ar-se grande desideratum ; e o or1tdor t><· rll h m 
o perigo qu•• foi d1•nun··iado pelo nobre p.w• ·- certo de que sob este influxo, as cama:ras que 
sidente do conselho, i,. to é. a libertação sin1ul- se seguirem a e ... t a, tendo di::Jnt(' de 1:11 u" l·v·u-
tanea. de gr nde numero e escravos. . uppo- p 1ca os 'Pro) emas nance1ros quera nos a.~s(>• 
nha-se quo actu~lSSe e:otclusivament:'l a de- herbam, revogarão estes addicionaes que tra.rão 
pr· ciação para a l'be1·tação e que pBuco a. diminuição das fontes d<L nossa import .ção e 
influam os outros elementos do projedo. a. depauperagão dos nossos orçaml\ntos. 
No t 4o anno da ex(~cução da lei ó que se O orador a. proposito, per·gunta ain~a, si 
darão as <J lforrias em massa. nesta facr1ldadc dada ao governo par>t a lmr ex-

Ora isto que o nobre pre,.idento do con- cepções ás matP-rias tributaveis, comprehenric
selho chama um perigo, tratandu dos ~exa- se tambem a de abrir axcepçõ··s ás cireumscrip-

• • - .J • 1 . - . o • • • 'l .. 
---ge-na-r-1-GS.;·-e-o-qu-e-~~ar-!.a..--pP- O--prOJecto-.- -pÇOLI~<--ter.r.Ltor-Ul.es,-.a-p.rov..íllci.a.s..-iJ..a~~--

Enten<lo pois que era. de vantagt:m fazer-~>e a este um ponto que p1·ecisa ficar as..,euta :o, 
depreciação prop'JTcional á e idades, de modo porque em nosso regi men fiscal tl"m-se da·io 
que certas class~s fo.esem libertadas aos pou- intelligencia. diversa., segundo o orador foi in-
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fo~mado. Em i882 a commissão votou 10 °/ 
adi<:ionaes para auxilio d ss provincias. votac:.:Jo 
esta. que trou.xe a tfu.~da do g:obin••tf>.; 111as "ases 
addici, ·naes votados para auxilio das provin.cias 
for:~n• c"nverti.dos em r forço das rendas :.re-

tuad' a província do Rio Grande do Sul. O ora
dor concorda Pffi que esta província. me~r!ce 
ms:ito do lmp rio. A su:t tarifa es,·ecia.l foi vo-
aaa P'' o par <>mento S•' un•bmentos que . a

diam ser r·elevante~ na occa-.iào; mas =t pr svin
viucia do Rio Grande do Sul faz parte da co
Jl:!Utshão br·az.ileira; e tra.t11ndo-se de uma re
forma desta. ordem qu~ dfecta toda a unidade 
do Imrwrio, não é js1sto qu~ ~quella. pr:wincia 
se.:a r.xcGlptuada dos 5o/o adieionaes. EsLe im
posto não será obrado c mo (l}em~nto fi..:cal, 
não será cobrado como um sac1·ificio pa.!·a as 
despPz:o~s ord!nari:ts e permanentes da socit~da-

rament!~ !ue o governo não pórJ,, f .z r exce
TJ\Ões tr·rri toriaes, nem mesmo par:.~ o Rio 
Grande, su ·e i to à. tarifa differencial. A oiados . 

E' proci~o tirar esse arbitrio do gnverno. e 
quaJ ;!uer emenda que for apresentada nPsse 
sentido. deve sr•r approvada mr,sruo p · lo Sr. 
presidente, pois que sua ~:x. não quererà cal·
regal' com a respons:.bilida.de do 1.(\r vota !O um 
regi:uen especinl par·a uma. provincit• que faz 
par·te da cowwunhão brazileira. 

E~::t:. projectada ex ·epção não dPixa de tornar 
o or:tior apprehr•nsivo. sob1'1:t~do dPpois do 

o 
ra. dr· ixand · entrever qne a provincia do Rio 
Grande .do Sul ficaria e::tc0ptuada do pagaweu te 
do im roosto addicional. 

O Sn . Go:.O.IE:5 DE CASTRO:- Exceptu:srão os 
artigos da tarifa Pspcc il:ll, é qu:snto ba8t:1. 

O Su. A:·mnADE FIGUEIRA.:- E não ha cri
tica. O melhor c eliminar a excepçã.o. 

O Sn. C,\l'mroo DE 0LIVl!!mA diz CJlle elimi
nar a "xcn.pção ••ra o unico r·ecurso efficaz. mas 
a oppOl'liç:io nã, tom força p:\t'a. f;t:r.er vin:,r:tt' 
es~a idr'·a e 1 menta. que o partido conservador 
venha ciar :Llout.o ao governo para. a pratica de 
um ar;to Clcepcional c rn.dica.lmcnte injusto. 

O ~n •• Jo.\Qur:.r N,\Ucco:- O que eu Jumento 
é que st>ja o m•·u pt:rlido que o faça. 

O Sn. Go:.o.JES DE C.ASTRO:- A coJpa tam bem 
é do nobre deputado, porque o impo.;to c::.tava no 
pro}·ct:, 15 de Julho. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA dechr:~. que es
tava. o impos.o, mas não a excepção e era. para 
outro fim. 

O Sn. FRANCISCO Sonr.E:- E o miniz:.terio 
não fazia questão de gabinete disto. 

O SR. CANDIDO DE OLIVE:RA sente-se rr>al
mente constran!.."ido em continuar a prender a 

_: __ ~Uf.Jl,Ç.?-9__!l.Q.s __ n.o.R.r.c.s_df3p.Qtado_s ___ qJI.ª-. .. {L9J~.Y~_@ ..... 
(Na apoiados.) · 

VozEs:- Estamos ouvindo a V. Ex. com 
muito prazer. 

O SR. CANDlDO DE 0LTVEtRA desejava que es
tivesse na mesa, não o ll'·bre 1° secrt~tario que 
pr"sidc a sessão was o p1·esidA::J..te et1ectivo, qu~ 
tPm a Culpa oJ.CSl9 incidente, UC estar 0 Orador, 
f llando até este moluento.porquanto S. Ex. ás . 
cinto · stava al!andonado, fa:~.endo proseguir um 
<lebate do tant.s. m~:~gnitu ie, em condiçõ~s muito 
di versa!':l da uell::ls em U·.• deveria. ter loooar. 
(:ipoiaclos ·I 

Este dr·bate dever-':l. se1· p~>rmittido em horas 
proprias. e na presença do governo, que dev~ 
onvit· a:::: obs~r·vações dos membros de~ ta casa. 
(Ap~.iados .) 

_Po1· si. o or:.~~"or pouco vale (nüo apoio.dos), 
m:~ s no e:x!Jrcicio do seu mandato, representa 
uma g"l'nnJe força, porque representa o sell 
districto, sua provincia, representa a nação, e 
as cb.-:r,·açõell dos q.ue. s~ empenham neste de-

do paiz, quan .o ella traz a.pprehen 1ivo o nubm 
deput"d" p ·lo 11o disrri to do Rio d(\ Janeiro, 
que vaticina urna grande desorganizttção RO 

11ervtço agnco a. quan o o governo em nec~s
sidade de m"strar que está com os bon ... prin
cipias, pedindP a solução do grave pt•ohlcma, 
o nobre p1·easdento do conselho não se teru di
gnado di~cutJr o seu projecto. S. Ex., as 
raras vezes que ~e tem levantado nesta Ca
mara para enunciar-se, ou tem-se limitado a 
explicações historic:\s do seu passado publico, 
ou quando muito apreciado as jdéas gera.es do 
~eu projeclo ; ma..; ?St~s pequenos detai.hes, . _, . ' 
con<:tituem o mesmo proj•·cto, têm escapado a.o 
exame e defezas de S. E:;: .. S . .Ex ..... confia de 
certo na commissão mas e:-ta tem r ;;; n i 
com inconcebh·el mutismo a todsa as ol,jecções. 

E' no emtanto preciso que o gove•no e--cla
reçn. a opinião, mostr0 as \'a ntagen" da reforma. 
e procu1·e convencer, r'm logar d·~ manifestar-se 
:tpenas OJ'gulho!"O com a :·dhe~ão das forças col
li:..:·ad:ss, que tudo resolvem pelo direito do mais 
for·te. que nem semprn é o melhor direito. 

O Sr. pres1dent~ do conselho tem uma es
trelh f, .Jiz. O nraclor t·r.petil'á o quo disse hon
tem o nobre deput:~do pelo Rio de Janeiro e o 
que foi ho}! reproduzido pelo illustro represen
tante de Porn:1mbuco : 

Sim. tem relilmento uma estrelln feliz. 
S. Ex. •:estacou do programma lib~'ra.l as 

duas grande::; irléas, a ref:>rma do voto e are
forma da escrnvidão. Teve a di ta de realizar a 

O Sn. JosÉ MARIANNO:-Póde limpar as mãos 
à paredP. com e~sa dita. 

O SR. C.tNDIDO DE Or.rvEmA diz . que S. Ex. 
teve a di ta do presidir a. substituição do r f'gi
men antigo condemnado por todos os partidos 
pelo regi .. en do voto directo. E' verdade que 
as idéas liberaes nem tod ss vigaram naquella 
Q brª-•.. Jl\!.~- foi_,_~~tre._t_ª_l!.t_()~~~-..E!".:l:!l.ti~. _.C:Q!!::.. .. 
quista Os annos, porém, succede~-se~~s situa
ções mod1ficam-se e S. E:s:. vem amda ter 
entre mãos a reforma. servil. 
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O S;::. BEZERRA C.·fV.UCANTI:-Conspirou para 
apo:!erar-se .listo. 

O Sn. C.-\:"DIDO DE OLIVEIRA repetirà a S. E~. 
a phr~se de um illu~tr~ e sempre chorado par
lamentar i::gl.~z. H:1 poucos dias COtuprou 

u . . . 

Refere-se a John 1\!orley-_.t vida de Ri-, . 
( (;; - ' 

com gr~nde •'loquencia e verd:: de. a vida do 
gn'lDde agitado; ingl ez. Ricardo Cobdeu, em 
um dos tL ti mos ~nnos de ..;ua \•id:.l., f'Sf'revia a.o 
gra.ndn juri.-<·onsulto ame··i··arlo Sunner·, a pro
po:;.ito .la ca.ntlidatur·a de Abrabào Lincoln á 
pre,idencia Jos E,ta lo~ U irlos, urna car1...1 ex
tensa e notavel. Ahi. trat<mdo da c:1usa. da 
aboliçào na grande republica., atssim conclLlia.: 

« Todo o compromisso sobre ":':ta q ne~tão co-
r· · · ,. .. cau · : i am ·a r • 

faria da guerra. civil, com a q 11al vô;:. t • ndes 
de;:olado o Norte e o Sul, ttrna carnificina 

IstO dizia' Cobden ao nota.vel jurisconsulto 
am•·•·icann,depois da guerra. i e secc ~são,depots 
da porfiada e forwidaYel luta que tanto contr-is-
tou o muu o e a que nao ul tn 1 erente a 
qu~l"tào emancipadora. 

Pois bem ; o nobre presidente do conselho 
ve~ u ao gov~I'Uo, não depois de uma luta san
grr:> nta. não depois urna guer~a civil, em que 
as provw· · i~a brazileiras se tivessem debatido 
cow o Ancar·uiçamentu ameri··anu; elle vP.iu ao 
governo depois ~o trabalho pacificll e tena.z de 
uu18- propa~anda mansa, legal. á !'Orubra da 
qual a i•!ea do abülicionismo penetrou trium-

am o, l~ q•:is ' pr·i :s 
ameias do 1.10der e erig-iu-se em progr·amma 
mi oisterial; S. Ex. veiu em uma. l'hase sem 

A Camara. .iscute dia por dia, artigo por 21'-

tigo. ·~:::te prnjecto. -
Elle atfect . aos mais gr:1ves. aos mais ele

vados in~eresses desh nação; elle a ffecta aos 
int ·re5srs àas classes con·er\·ac:loras por ('txcel
lencia: elle aff ct:1 aos intere!;ses das classes 
po puh re.,.., pela ag t·1çào ' iU. prc,duz. pelo en
hue,;ia.smo que desperta, pel~•s idéas generosas 
qut le,·a.nta . 

Entr•·ta nto, a. calm:~ reina em toda. a p:1rte. 
A opi 11 ião acompanha cow interesse e~ta q ues 
tão, e :.tr'· hoje nenhum disLurbio, nenhrim mo~ 
tiw. nenhum levantamento, q ucr das clas,..es 
consen·ad(•ras, que vão s ·r offi~ndidas, q11er das 
cbsses porttlares. que quer··m a refnr"•a . 

O qu·• qu ·r ist • diz 11 z· ~ Que :1. reforma está . . .. - ' . - .. 
nada . ~~ •JU" :~ g-ora. o qne 1·e~ta ao l P.gislauor ci 
sõ:uente suavisar as consequencias da. tr·ans ·C
ção. é miuor:rr os males d:L modificação do re
gimen. 

Pois bem, o nobre presiftente cl_o conselho 
pó:ie aceitar" todos os comprom1ssos; ma~ 
S. E~. nã" se e •queça de que o compromisso 
que twer por· fim r et,. rdar a conclusãC\ Jo gr;•n-

---d~4-COm-~ow.lsso .qu.l.!-.!.i:.:er.-po..c..fu:o_-.o . .,. 
brec~rr·· g ·r o pai~ co:u onus d <"snecessnrio~ . o 
compt'omisso que tiver por fim mutilar :t ()bra. 
da emancipa~ão, á sobrecarregando o EstadJ 

com impost0s inutci ... jã ~>sp:tçando o prazo, 
al m do qual não é ltcito quA a esl!ravidão s::b
si..;ta. é urn co,,.pri•mis,o que affectará no fu
turo o brilho úo nome r e S. Ex., que oilus
cará a sua gloria ~ q n~ conspurcará ? propri~ 

O. SR. PRESIOE:>:TE dli para o dia 3 de agosto 
a. seguinte o r J.ew do dia: 

Cotttinuação da 2a discussão do projecto so
br·.~ a extincção gradu::~.l do elemento sr>rvil 
(art. 4o ~ S· guinte). 

Si houver temp• , continuação da 2a. discus
s9o do orçamento do lmperio . 

2a disc .rJ~s~o d~ projecto_ n. i8 de 1885 (cre-

Levanta-se a sessão ãs 10 horas da noite. 

SESSÃO EM 3 DE "\.GOSTO DE 1885 

Presi.dencia do Sr. Par.ltca. Flew·y 

smDIARIO.-Lcitnr:t c appro,·ação da neta ·lc P do cor· 
rcuLc. ucpr>ÍS tla oh~crvação do Sr. Valladarcs .-GXl'E
l>n::;T~ .-H.·qucrimclltOS.-1) ::;r. Paula Primo· f,,z :Ll
gnuw5 reclamações.-() Sr •. r o, é Mari.Lnno tl!dg-l1 um. 
pC•liJo i mc; ;, .-u Sr. ~lafn1. pcd•' uma nr;:cuc:a tlc 
1/:! hora.-U ::;r •• José Marbnno fa.2. idontico p•:lii•Jo. 
-unoe:.t DO DIA.- Conlinuac:ão tia 2~ Jis.:us,;io do 

O Jli'OJC O fi. • ~l. . a ; 
a Cnmara approY:l o i•Dccrramcnl•J da disco5~ã" . ~ Vo
tac:ão \I(J art . ~o .-Discu,;são tio art. 50·-Di~cur~o do 
sr: J:',cJcnco Bor;o.; . 

A'a 11 horas d:1. manhã, feita a chamada, 
acham-se presentes os Srs.: Padua Fleu,·y, 
Custa H.odrigu .. s. Araujo F>inho. Vallad:res, 
P.• u l<l Primo, Cantão, Siln Mafra, Via uM Vaz, 
Bulhões, ~ilva. Mai:t, Olympio Campos, l\atis
bnno.. Chagas, Ribeiro d~ Menezes, Sclltttel, 
.João Peni lO, Corrêa de A:r:,ujo, .José Pomprm , 
Bento Ramos. Ro•1rigues Junior, M;•ciel, llde
fonsQ de Araujo. r'ernandes de Oliveira, Dias 
Carneiro, Aug!1sto Fleury, Rodrig-ues Alves, 
Barros Cobra, Vald••taro, .Juvencio Alve~, Gon
çalv"s F··rreira, Delfino Cintra,LOllr•mço Je Al
buqu••rque. Rodrigo Silva. e Cast'rioto. 

Cawparececm depois da cha mada.. os Srs .: 
Ma.c-Dowell. Adriann Piment~l. M:.scarenhas, 
:\1cofora lo Junior, Almeida Olivei ra. Ah·es 

· · da unh 
Vaz de Mello, Co lho de Rezende, Cruz Gouvêa , 
Bet.ama.t, M(,reira Brandão, Affonso Penna, 
Camargo, Barão do G•r ahy, Coelbo e Campos, 
CoP. Iho Je Almeida, Zatna, .Joaquim Tavares, 
Soares, Dantas Gôes, 1\1 ig-uel Costro, Ah·aro Bo
te lho, Moreira. de Barros. :Maoo~l Portella, 
~a.lgado . Pr11dent~> de .Mor·aes, Barão da Vilh 
.:a: Barra, Fem>ira de Moura, C11.odido de Oli-

.JZ:cir.a.._.Si.cis:..tJ..U.Il.da.,.J '.d_i.ci.QJlos Santos e Barão 
d :l L~opoldima . 

Ao meio dia,o Sr. presidente declara. aberta 3. 

sessão. 
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Compa!·ecem, depois de aberta a sessão, os 
Srs.: Francisco Sodré, Costa Pereira, Affonso 
C·ho Junior, Barão de Ana lia, Franklin Do
ria, A~doli Franco. Alfredo Chavc;s, Fr:1nça 
C:~rvalho, Henriqne Mar.lnes, Castello Br"D<'-o. 

.. ~ i (~ . .- . 

Guia, Alv •ro Caminha, Montanrlon, Carneiro 
da Cunha , Bel'nardo Õl". Mendont:a Sobrint)o, 
Cruz. Bezerra CavHJ ~:.1.nti, Ara11.:" Gó· ·s .Junior, 

n .onto e tque1ra.. b'Jlll, arneu·o a ~ a, 
Francis ·o B •lisa rio. Cun ba L"itão, Bezerra d · 
Menez~s. Frederico B()r::es, An frade Figa -·i
ra. José :'llar·ianno, Dian l, Duarte de \zeved•), 
Campos S dlPs, Sinimbti Junior. Joaquim Na
buco. Thom:1z Pompeu, Antonio Bezerra eGo
mes de rastro. 

Faltam. com cansa participa !a, ('S Srs.: A n
tonio Car!o;;. Antonio Prado, Carlos Affonso, 
Carlos Peixoto, Dernetrio Bezerra. Eufrnz10 

neck. L~· nd;o Maci·-~l. Marti:u Francisco, Pris
co Par~ zo G Ulysse~ Vianna. 

Fa I ta.m sem cans:1. ar · .' 
tonio Pinto, H -·nrilfUeg, Leopoldo Cunha, R.i
bei ro da Luz, Satyro Dias e l.liogo de Vascon
cello;;. 

O Sr. "\t~aHadares: -Sr. pre"i
dr·nte, eu havia lido nos jor·uaes qu·~ :1 t.ltima 
sessão se prolongar•a até cer ·a das 10 horas da 
noite. Sor11rendeu·me que, tr>ndo sido alte
r•~da. a orlem dus trabalhos ·da Camara, afim de 
se prolon~<~rem até ás 6 horas, tossem •·lles 
pela noite a dent,·o, até hora tão adiantada; o 
que parece, com manife•ta vi .. h .. ção d:t revo
u ~-

balhos até às 6 horas da tarde. se prP.tende 
burlar a dis:!ussãD, pela extenuaçào dos poucos 
que se emp•,naam ne&ts.s discussões. 

... r. pres1 nte, cre1o que, a con muar a 1-

recção do~ trabalhos da Camara ne~tes termos. 
será iropossivAl discutir o proj .. cto, por.1ue o 
gov ·rno evidenteruente pr··tc•nde supp1·iwir a 
dis~ussào. exigindo dos memb .. o,;; da Ca.waru um 
esfor((o acima d1~ ~uas fot·ça:> physicas .•. 

o SR. AFFONSO c~:LsO Ju:sron. : - Pretende 
vencer pelo cançaço. 

O SR. VALI.ADAttF.s : - .•• vencei-os pelo 
cançaço. Am pt•ejuizo da iliS<'llS~ão, a qnal. s ·•
gundo o espirito do sysrema quo nos r••g(l, 
deve ~er feita. coram, poputo e não a horas 
m01·tas da noite ... 

O Sn.. MAC- DowEr.L : - V. Ex. não tem 
razão ; o regimento marca tamb•Jm sessões para 
a noite. 

O Sa. VALLADAitEs:-••• • como aconteceu na 
ui ti m~~ sessão. 

Qu<tnto ao aparte do nobre rleputado, que 
diz que o regim··nto marca s essõ,~s á noite_ •• 

O SR. MAc-DowELL:-Certamente. 

0 SR. VALLADARES:-••• responderei que 
essas s,..ssões á noite ~ão excepcionaes e mar-

__ çaqM.._p révi-ª:_t®nteJ_p~O.!Il'q..!.!Qn ci-ª_....Q u
blico, qnP. tem o direito de assisti:- ás noss 1s 
discussões, de verific:.\r como procedem os r~
presentantes da nação nesta casa; recebe um 

aviso pl'évio. Não tem, portanto, paridad"!' o que 
se deu na ultima ~e-são com o que acaba de 
lembra•· o n1Jbre d eput-tdo. 
~t .. s, Sr. presidente, o que me trn :i. t!"ibuna 

não ó isto : a nação yu0 aprecie o procedi-
• 0 · 1 no, pre en enuo su~pr1m1r essa 

d1s1.:u-:são, ve11cendo o:;~ repr,~sentantes da n:.ção 
pelo cançaço. • 

li nos jornae,;, '! a yne uãu _dera cr·editu, foi o 
da. suspeusão dn. sessão com- o fim de tom ... rem 
alhneato os Srs. taci.ygraphos. 

Ora, St•. pr·es dente, não encontro no regi
mento tal caso d~ S11spensão de sessão. 

O art. 22, entre ontras :1ttribuições, dã.-ao 
presi i. ente a de suspender as sessõe~, q uaudo 
se Jer pertu!'uação d<J. ordem. 

DowELL dão apat·tes no ·sentido de justi.:fi.ca.r a 
interrupção da se:-são . 

Os culpados disto são amigos do gover·no, 
porq 11e as ses,.::oes se po em ven car es- e as 
11 horas do dia. nos termos do regimento. 
Por~anto, si . o . governo ~em (lmigos .• si tem o 

' b sessões se abrissem ás 1 t horas da manhã, e 
ne-:te caso tur'l.;. r-se-ia. desnecessaria a proro
goçào. (Apurtcs di·vr:;J·sos .) 

Mas, Sr. prt~sid,~nt·~, V. Ex. desculpe -me o 
desvio do ponto que eu mirava. 

O regimeuto no art. 22 estabelece, entre as 
:\S a .tr·ibuições do pre~idente, a de susp ·nder 
a sessão sempre qae não puder manter a ordem. 

O are. 22 reporta-se ao art .220 onde se diz. ,. 

D1•ste artigo resulta que a suspensão das 
s~·ssões só se põde dar quaudo o presidente não 
pu•!er manter a o•·dem, e é o que re;;alta d s 
ar 10 os a qu "e repor a o ar . ... , os quaes 
todo,; cogitam de casos de perturbação da. -or
dem. 

Si V. Ex. consultar todos estes artigos, ha 
de chegar á conclusão Je que a su..:pensão da. 
s ·•s..:ão é sempr·e motivada por causas qu'l se 
resuwP.1u nesta.; p(l.lavras :-perturb1cã • d!!. or
df:lm e imp~ssibilidade de m ntel-i'l. na Camara. 

A ~uspensão que o presidente da Ca.mara. or
denou na 11lr.ima !':es~ão, inquestionavelrnente 
es.igida P"r nece"sidado imperiosa, tornou pa
tent~ o inconveniente da. !Jrot·o;;ação, que está 
produzinun estes r.,sult 1dos, que e>'t:i pr• ·duzin
do o res ultado dr~ se viular o regiUJento e . in
terromp•·r us sessões da Cai:nara, fóra dos casos- -
que o regimento autorisa. 

E_u portanto votaria contra ~ violação d_o 
,.... ' 

beraçào da Camara, p~•·que esta del1berae<ão 
ord~nou a p1·orogação das sessães até ás 6 ho
ras da tarde, e não até ás 9 ou iO bora.s da 
noite. 

Pormitta-me agora, Sr. pre~:id~nte, que P.U 

me approveit~ da opportunidadn qun raras 
vezes rue é facultada, para dirigit· ao nobre 
ministro da ju.,tiça duas perguntas. A pr mei~ -= 
raó'1'"etativ~t á t:sttada de 'fur'ro-dn:~po1dina ••• 

O SR. PnsiD'ENTE ·-A acta não tem refe
rencia alguma á estrada de· ferro da Leopoldina. 
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Si o nobi"e deputado tem que manrl:1r :i mesa 
alguma emend\ sobre a acta, póde fazel·o. 

O Sn. VALLADARES:- Não tenho emenda 
alguma a apresr:~ntar, mas desejo, mes•uo ::ara 
economizar o tempo, apro\"ei.tar o ensejo de 
estar na tntmna.. 

O SR. Pn.ES!DENTE:-Primeir::unent~ temos 
de :1pprovar a acta: o nobr<J deputadó póde 
pe 1r aepois :l pa a.vra. 

O Sr:.. VALU.DAREs:-0 meu fim é pedir ao 
nobre roiuistro da justiça. ~~'Plicações sobr~ à i
rei tos in··ontestaseis da minha J.lrovincia. rela
tivamente ú estrada de fei."ro da Leopol.in. '. 

o Sn. PrtESIDENTI!::-Ess3. materia e a. 'l!'Olu
tamente ext1·anh' a a.cta; e o nobre dr•putado 
não póde portanto continuar-. 

O Sn. VALLADAUES:-0 nobre ex-ministro da 
agr1 a. 
direitos da 
trada ... 

es-

nesta. questão da estrada da. Leopnldina, e em 
outra occasião fa.rei estas perguntas ao nobre 
ministro da justi1;a. 

O Sn.. AFFONso CELSO JuNIOR: - O nohre 
deputado póde continuar~ porque agora não 11a 
mais regimento. · 

O Srr. BEzERRA CA\"ALCA:o;Tr-Só ha as novas 
ordcn5~.ções. 

• 
te. N~b mando e~~>nda nenhuma i acta., P- li-
mito-me a. protestar contra o procedimento da 
mesa. violando o ren-i.mento da Camara 

E' approvada :.\ acta. 

O Srr. VALLAD.\.RES :- Peço a palarr:t pela 
ordem. 

O Sa. PnEsro:E~TE : - Não ha nada em dis
cussão. 

O Sa. f'> SEcP,tTARro dà. conta. do segúinte. 

EXPEDI8NTE 

Officios: 

Do Mini11terio da Agl"icultura, Comrnercio e 
Obra~ Publicas. de 31 de J nlho findo, pedindo 

.2. desic;na~iio de dia e hora para apresentar .. 
uma pt·oposta de~ credito para solução de di
vidas do Ministel·ío a seu C:lrgo. -Uesignou-se 

9 

Do Ministerio da Guerray de 31 de Julho pro
:ximo passado, transwittindo o requerimento e 
mais papeis em que o alferes-ajudante do 3o 
regimento de cavallaria Tristão Baptista. No
brega l,ede dispensa de idade para poder se 
matticular na Escol~ Milit:tr da província. do 
Rio Grande do Sul.- A' commissão de marinha 
ejguerra. 

Do Ministerio da Marinha, de 31 ds Julho, 
remettendo o requerim;"!nto e mais papeis •>.m 
que o porteiro da Secretaria de Inspecc;ão do 
Arsenal de Marinha da Côrte Felix l~l"ancisco 

Negro pede s~ mart.le ig-ualar os seus venci
lllentos a.o..: dos port,.~iros da lntandencia. e Con
tadori · da l\1arinl1a.- A' com missão de pensõe::: 
e u1·dena.rlos. 

Dt) 1 · se ·.reta1·io do s~nado communicando . . -
' ' . 

do mez 1·a sado, constou ao Senado te:· sido 
sa.nccillnado o decreto da ass,~:nbléa geral, 
au toJriza.ndo o "'O VI' r no aro. eoni ttir até á. 

1uantia. de 25.000:uuo . .:.; em moeda cot•rMte, 
ap tlica.v I a. auiiriar os· bancos de deposito da 
côt·te.- Int~irada.. 

E' lido e approv·~ào o seguinte 

PARECJ::ll 

N. 178-1.883 

L.'ccnça ao bacha1·et JoaqniíJ< Pau leta Bastos . ·- . . , 
.Sourc, na provincia do Pcm!.. 

A' commissão de pen~ões e ordenarlos ioi 
presentR o requertmeu o uc11men a o em q · 
o bachll.rel Joa.1unn Pa.uleta Ba.slos J. ... Oliveira. 
solidt"' um anno de licença. com o~denado, para 

De accôt·do com os precedentes esta.belrlcidos, 
é a. commn;são dG parec<~r que seja reruetti~o 
ao governo, pa.r:L informar. o citado requen
IU~nto com o doc~ameuto que o acompa.nhn.. _ 

S,ola d<~.s com missões em 3 de Agosto de i88o. 
- ltdefonso de Anatjo. -João Penido.
:lttgusto Fiew·y. 

E' lido, apoiadoo. a discus;;;ão adiada, po~ ter 
pedido a palavra o Sr. Silva :1fa.fra, o segumte 

R equerimento 

Re ueiro < u1 por intermedio do Ministerio 
o mper10 se peç:un 1ntorma.çoes ao ov~rno 

sobre as quantias g .• stas pelos cofr<:ls pubhcos 
nas ultiwas epidew as dG Tijucas, S. Miguel, 
Santo Antouio e uutros pontos da prodncia de 
Sant l C;ttharitla ; s~n.lo arJr.•sentadas ao par:a
ment:' as cout~s pagas a diversas ph;<rmaeil"l s 
da ciJade do Destel'l\J. 

Sala da.~ sessões, 3 de Agosto de 1885. - Ro
drigu Sit'Oa. 

E' lido, apoiado e appro\•ado o seguinte 

.Requerimento 

. Requeiro as segtli.ntes informações por inter
media do Ministerio do lmperio : 

1. o Qual o re"'imcn em vi or no !\Iat!!.douro 
d~ Santa. Cru1. para a. matança do gado -~ 

2". Foi revogatia a portaria do ex-ministro 
do Imperio dividindo <:m tres partes a rnesmn. 
matança~ 

:3. 0 A ultim:t porta.ri:'l. do actual ministro do 
Irnperio de 20 <!e Julh~ findo, creou novo regi
meu para. aquelle serviço 1 

4.0 Que razões têm prevalecido par:l. não 
ndoptar-se o regimen da hberdade, recommen
dado pelo Governo Imperial, como medida de 
conveniencia publica e de incontestavel gal·an
tia para os creadores e consumidores ? 
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5. o Si o Governo não encontra meios nas 
leis p~~ra estabelecer esse serd ço, de accordo 
com a municipalidade, sem sacrificio dos inte
resses publ~cos, como esti acontecendo presen
temente, e sem prejuízo dés creditas e morali-

• • • - '.! 

Sala das sessões, 3 de Agosto de 1.885. - Ro
dl'igo Silva. 

O SR. VA.LLADAREs:-V. Ex. não póde dar a 
palavra ao Sr. Paula Primo, que não se in
screveu em primeiro lagar. A insci'ipção não se 
faz na secretaria antes de aberta. a sessão e nem 
lã inscreveu-se o nobre deputado. (Apcwlcs .) 

O Sa. PRESlDE~<"TE:-V. Ex. não póle fallar, 
não tem a palavra.. · · 

. . . 
regimento e falsi1icando a inscripção. 

O Sa. PRESIDENTE:-Ordem! 

O Sr. Paula Prin:1.o: -Si.". pre
sidente, é uma injustiça que fu.z o nob1•e de

utado Sr. Valladares. dizendo c ue eu não me 
acho inscripto em primeiro logar. 

Seguindo os estylos, inscreYi-me na secreta
ria desta casa muito cedo, antes que qualquer 
outl"o collega o fizesse. 

O Sa. V ALLADARES : - Isso não é exactó. os 
estylos não são esses. 

O SR. PAUL:l PrtDIO : - A min.ha preferen
cia á inscripçi'ío foi reconhecida. pelo :uobre de
putado Sr. Silva Mafra, que veiu pedir-me p:1ra 

c J. o , , 
porém. a importa.ncia e urgencia do a ssumpto 
que me levav~ à. t:ibnna, S. Ex. co,mpreh:_n-

. - . 

O Sn.-ALVARO CA:-.n:xH.\.: -Folgo muito ou
vir a V. Ex. essa lillguagem. 

O SR. PAuLA. Pru:uo: ..• começa a produzir 
os seus effeitos, eu tenho jã inteira. convicção ! 
por~1ue, quand~ s~hi da minha comarca, ~ 

, 
a 15 de Julho, e já os agricultores estavam 
intcir~mcnte desanimados, vendo perdido o 
fructo do seu tr-abalho. 

Todos diziam e clamavam: «nós hQje estamos 
em peiores circumstancias do que em 18i7_, e a. 
razão é porque neste tempo tínhamos recursos, 
tinhamos bens, o p::iz se achava em melhores 
condições, e pot• consequencia facil lhe foi 
prestar-nos o seu auxilio, qne não se fez espe
rar, assim como a generosidade e· o patriotismo 
dos brazileiros. )) · 

·Sr. v residente. não me sorprenderam as 
cartas que aqui foram lidas pelo nobre deputado, 
represen ::m c o is ric o o a r 
aa esperava. 

Tambem recebi 

sa.do amigo, o Sr. coronel Claudino do 
Bnrros, agricultor e muito conhecido ..• 

O SR. PAULA. P.Rnro:- ..• que disse-me: 
« Nós estamos muito mal, porque no sertão 
perderam-se todos os cereaes; na Catinga ta.m~ 
bem succedeu o mesmo, e a. nossa safra se nc:ha. 
bastante arruinada, por falta de chuvas, ulti
mamente. l) 

Sr. presidente, e sabido que a esmola de
precia os caracteres, amofina. o homem, ne
nhum9. utilid,tdo tem ! (.r1poiaclos .) 

;"' . . 
áquelles infdizes habitantes, venho pedir que. 
sa lhes dê apenas trabalho, que póde ser mi
nistt·ado sem "l'a\•ame ara o Estado, pela uti-
!idade que delle resultará. • xtstem em quaSl 

Sinto profundamente, Sr. presidente, que se todas as províncias fl:J.gelladas, estradas de ferro 
tivesse dado esse incidente com o nobre de- que precisam ser prolongadas; dê-se, portaL?- to, 
putado, a quem. tanto prózo. desenvolvimento i viação ferrea, e com 1sso 

O SR. VALr.ADARE3 : - Eü tambem prézo ainda lucrará o povo pobre, que mediante mo 
muito a V. Ex. V. Ex. entendeu-me mal; o dico salario poderá ser empt•egado nesse ser-
que disse nada tem com o nobre deputado . viço. 

(Ea outros apa~·tes. o Sr. p l·csidc nta 1-e- Sr. pre ~idente, por não terem chegado a 
clama attenct!O.) t~mpo ~m algumas partes, po~ occa.sião da ul-

:r • tlma secca. do .aort0, a:; pt•ondenCHlS . tomadas 
O SR. PAULA Pr:mo :--:-Sr. prestdente •. fi- pelo governo, as respectivas populações e.mi

lho de um:J. zona, CUJOS habttuntes tempol'a.rta- o-raram para 0 litoral onde cheo-aram perfeita
mente c de sorpreza .-·são -flagellados- com- a- -fti-e-nre-e-~ân . ..,.lfes-iu-cap-az-e~--de-:::prestarserviço
ma.ior das calamidades que po::lern tortur;w a alo-um tal; seu' estado devido á alimenta~üo 
humani~a_de ;· ou não podia deixar de vir hoje de0her~as nocivas de . que-se. soccorriam. Eis 
em auxtJto. do meu n~bre co~lega, deputado porque disse hontem o illustre deputado. pelo 
pelo So dtstrLcto do. Cearu; sentmdo apenas g~e go districto de Pernambnco, o Sr. Correa. de 
eu seJa um os ma1s o scuros e . os. a 1 1- Araujo. que os serta.neJOS quan o c egavam 
tados dos representantes daque~la mfeh~ zona. ás localidades para onde emigravam, se acha· 
(.J.V'üo c1poiaclos.) Mas, Sr. pt·es1dente..: s1 reco- v:.1.m em tacs condições, que não resistiam a 
nbeço 1sso. reconheço tambem que nao sou dos trabalho seria. 
ultimes patriotas, que desejam n;io sómonte o E' 0ru vit·tutle de todo~ esses factos que eu 
bem de sua pt·o,·incia, mas ainda. o do seu paiz. chamo a attonçiio io meu pai~ p:~ra a ~orto dos , 
(tipoiados.) ' povos do norte_ pedindo-lhe c1ue não nos aban-

De que a secca. dÔ Cear:i, esta c:1.l::Lmidade done. si~tplesmcntc porque os pres! dentes das 
que, por iníelicidadl) da Par.J.hyba. tem tido provlll t.: l~~ ~lagell~·.l3s c as r~;;pectl\•as c:tma.
sómentc .a "denominação de se('ca do Ceará, ma s ras mun~c1paes ~ao te~h::.tn amda. recla~allo 3S 
que 0 é da Parah.yba~ 'de Pernambuco, do Rio nccses:ma.s provLde:lcws. :M:1.s, Sr . prcs1dente, 
Grande do Norte e do Piauhy (apoiado s) .. . o meu testem unho, como o de toios os depu-

V. UI. - 41 
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ta.dos, rerre,entantes àostas pt'O\•Íncias, aqui 
está par~'. :~:>segurar ao go·1erno que se trata 
de negocio pot· sua natureza urgente, e que 
não pode ser preterido. 

Sr. presidente, quando se falla em nme::tça 
de n-uerra. com as re ublicas do sul mo\"e-:'!e 
logo todo o mech:uJismo o:fficial, organisam-sc 
os arsenaes, prepat·am-se as armas e encom
mendam-se novos canh.õe~. Po!s bem : trata-se 

o 
tegridade do territol'io, como seja. a salvação de 
milhares de vidas dos nossos concidadãos ; e o 
governo não poderá ficar surdo a reclamos tão 
justos. ·· 

Não queremos a esmola. d0 governo, o que 
queremos é que este nos dê trabalho, que é o 
uni co obstaculo a maiores calamida.·les. BJ m 
razão tiveram os cearenses qu!\ndo clamaram· 
em flLVOl" de sua provincia, onde houve um v•'Y-

• • . I 

A muit:l. gente não parece possivel que se 
prolongue essa estrada até <~lli, naas ha en
gano neso;a spreciação: basta augmentar um 
pouco a garantia. do go\"emo ·para que elln. 
possa ser levada, pelo menos~ até á villa de 
ltacaiana ue fica tres leo-oas alérn do Pilar, 
ultima. cst::~ ç<io do ramal daste nonw, bem como 
á vilb de Alagôa Grande, que apen:~.s dista 
qu:\t.ro. lego \S da. _POVOa~ãO de nl~l,mgú. d' oncie 

. , . 
acham fjtos. Não b:~. necessidade senão de 
garantir cer·ta quantü~ :.í. companhh organi
zada. 

O SR. CAR:::-:Erao DA CuNHA: -Apoiado. 

O Si'<. PAUL.\ Pr.nro:-Podem-s\) continuar as 
estradas do C·~:~.rá e fa.zer-~c a de ..Mossoró •.. 

O Sn. MoREIR,\ BRANDÃO : - Estrada de 
grande futuro. 

. . . 
apre~entando o mesmo etfeito que deixa a p"ste mais fuceis e menos dispendiosas, em vi,.:ta da 
da lagarta quando ca.he sobre a lavoa1·a.! Do bo;t disposição do terr·eno. i:\a secretaria da 
mesmo modo ficaram as rovincias das Alao-õas, A"'l'icultura devem existir trabalhos a este res-
Pa.rahyba, Rio rande do Norte e até Set·gipe. peito, e que fora-m ot·gamzados pe o enge-
(Apoiados .) uheiro Graff. 

O íllustre deputado pelo H o distric to do Rio Ho_nLe?"I, o meu no_bre. collega, deputado pelo 
e • a.neu·o, o r . ~ n r:\ t:l • 1gueu·a, nao m- . 

:xar:i d-3 empregar a sua antorisada voz em au- vincia o.filutrão as populações do Rio Granda 
:::.:ilio da.q uellas infelizes provincias. do Norte e Par.ahyba. E' verdade, Sr . presi-

O facto de vez em quando citado, de se te- dente, que pat·a t~dos os pontos ond:~ c:ústi:J.m 
rem dado roubos e estt·a.vios do; soccorros des- soccorros publicas, o povo se dirigia.; m~H é 

força. conf~~sar que a população 1to alto s '"rtão 
tinados a minorar os effeitos da sacct:., não · d · ~I 

J·uatifi.ca nualquer recusa de auxil!o para 'lre- da Parahyba. f,H na: cidade '} r · o~soró, onde 
• 'l r m!l.is se agglomeruva, que encontrou melhores 

vem r a cala. midade que de novo se manife-:ta. 
Si alguem se aproveitou daquelles soccorros, :wxilios · 
desviando-os do seu de:;:Lino humanitario fel-o Eu .citarei um., f~cto . ~!~~e se deu durante a 

li - · · · d • ' No Catolé da Rocha, comarca de minha. pro-
a. a egaçao félla ·e qu.e com a sccca de norte vincia, oro-an.izou-se um<~ c~mpanhia tle homuu~, 
gastaram-se ~etenta uul contos . .o a· . . . d ·-. • cUJO servtço, ta e noite, cons18tla na con ucçao 

Con. vem toma. r cautella .P~ra que se po~sam de ~accos de gen.eros. que t1·azi:Ltn ás cost.-ls, 
attenuar em tempo os eile1tos dl} sewelhante I desde I\Iossorü, onde iara. recebel-os, até áquelb 
fbgello • coma.rca., o que quer dizer que tão penoso ser

O Sn.. VALLADAnEs:-D~ lã. veio o abolicionis- viço er;\ f,.~ito no pet·.:.:urso de 30 leguas ! 
mo. que colloca o Estado em condi<;ões de não _Dis~e ainc(a o nob:.; c~ll0ga,. Sr. Alv;..~ro ~a-
pode!· dar soccorro. tmnha, que a canahsaçao do rw S. F1·a.nctsco 

os p p Ab 
1
. · . . lhe 1:arecio. um mr.lh.oramento coloss:•l. E$tou 

t R.. AULO nmo: - 0 tc~ontsmo ex~~~c de a.ccôt·do, mas atM1Jendo aos enor01es encar-
~~ od~ a ya~t_e.~ E~.~ou ema~c1pa~or. s~.1e1: g-os que p~s:un sobro 0 the-;ouro publico e_!_ 

- -~-me ~s Clr_c tt:n,t~t·5!~a.s_do_patz_:_as.xefo~ma....__. cres-ciTa dcsneza que tfl.l melhorarnenLo lhe 
qued d le comporta, 11<LO. sou suspeito ;_ mas de: acarretaria; tattendendo m:~.is :i urgeu t•) neccs
fen o nesta part7 . os. m eus co~p:ttl'lOtas ; s1 sida.de de cuidar-se de minorar os ma.lee que 
no norte ba aboltc!OnlStas, a q u1 os ha. de so- affiigem as populuçõ':~s do llCJrte, onde a secea 
bra. faz s rmtir lembro S!· 1residentc a1ém da 

Sr. presidente, a continuação das estr:~.das construcção e prolongamento d:1s estt·adas de 
en;. <:_omeç) pórie produzir grandes r.~ ~ultados, ferro, a. a.bertut·a de 3Çudes, sob a d irecção das 

.- prtnclpalmente a de Santo Amaro, Jaboatão a ca.maras municipaes. a quero o governo pre
Caru.ar-ú e a cio Limoe) ro cow direl!ção a Bom stará ó preciso a nxilio para esse serviço, de 
~arduu e vertentes, em Pcrna1nbuco, das quac~ verdadeil·a utilidado publica . _ 
.Já ha I)Studos feitos. E~;tn ultima es trada \'3.i Sr. presidente, porque não so ha. de apro
aproveita.r tambem aos habitantes da. Para- \'Gitar de;;sas popula~:ões os bt·aços ne~essarios 
hyb1, da co:m~rca do Monteiro . (:1.püia.d os .) para. a nossa colonisaç[o 1 Sedu. menos disp:.ln
A estrada Conde d'Eu, na Para.hyba, que tern dioso do que a colonisaçito c nropéa ? (Ap oiados.) 
prest:tdo relevantes r;er\•iços (apoia(los) até Devo t~tmbem touw.I" em consideração o ap:..rt '3 
i zon~ que é co~hecida pelo nome de Catinga, que o illuo:tr~ deputado pelo 1" districto do H.io 
deve u á Ca.mpma Gr~nde. Grande do Norte deu ao nosso collega pelo 8 
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distr~cto do Ceará. de que não era conveniente 
localls:l.rem-se as populações. 

. O Sn.. BEZErtRA CA>ALCANTl:- Eu disse que 
v1nb dGslocar aquella população das zo;:as em 
que não havia trabalho, ara as zonas a,.ri-
co as. 

· O Sn.. PAULA Pn.mo:- Pois bem, aquella 
população que não dispõe do recurso de ordem 

0 Uma, qu nao possue sec1uer uma pequena 
pt·opriedade agricola, que ap(ma~ é jorn::tleira. 
}Jóde ser chamada para o littoral; mas quem 
ainda tem meios do trabalho, deve permanecer 
no ponto de sua. re-:idencia; obrigai." a popu
lação em taes circum~tancias :.l. auandonar o 
seu posto é augmentar a calamidade, pois todos 
sabem quão incalcu!a.\·cis são os prAjuizos q1:e 
c::usa a cmigraçi:io ern massa. Accresce que 
na, ~e d~ve desampar~r :1 pequen~ la vcJura. que 

obra' como açn:.!cs e outras identic:ts. devo 
diz'lt" que os sct•ü;.nc!jO~ são muito inte1lin-entes 
cs1ão muito habilitados ~ra fazol-~::;~ Pa.r~ 
1sso não prec1s:tmo::: rlesse ftmcciona1ismo que 
t9m tornauo a:"; nos::::as f'ltnprezns antipathicas e 
dispendio~ns. Si nós fos;;emos tt·r~bt' de fazor 
as noss~1.s estradns somente com os homens 
pr:üiyos, o cons~guil'iamos vant·josamente, sem 
e::::se ~ppa.r:1to d0 estudos. sem esse tamanho 
funcciona.lismo, que é d'onde vem t:tmbcm o 
nosso mnl, a divida enorme que faz tremer a 
todos os br:1zileit·os de bons sentimentos. 

Isso se deve dei:s::1.r r (\ 
ra.mentos maLeri:.l.es do P<1.iz quando feitos sob a 
:fiscalização de governos mornlisados cozr.o tem 
:;ido o· ·d0 ·· nobre~ - ~~resi~:~n:te· ··d6 ··conselho, e 

1 t le-I anc1n. os que pugnam 
pelos negocias publicos, entre os quaes folg·o 
da reconhecer o honl'ads deputado p0lo fio 
districto do H.io de Janeiro. qu<', si algum dia 
Íc>r g-ovorno, e eu aqui. e"t.iver. presbr-lhe-ei 
o meu ap(lio e a todos t1ua.nto quizer•~m tr .. tat• 
conv:•ni,.ntemonte dos inter••sses <lo Tlwsouro. 

O Sn.. PAULA Pn.rl\Io: -Pois bem : vo11 con· 
elair. 

Sr. presidente, além do :fiagello de que tenho 
falla:lo, vem-nos mais o da uma companhia. 
que o mett nobre collega pelo 2o districto de 

O SR. PAüLA Pnnro:-Conveniantemente 
havemos de dio:cutir e;;se negocio, -agora não 
ha tempo para isso ; mas devo dizer logo que 
e::::pero queconservaoores e liberaea concorreram 
para nos libertar desse outro fiagello. 

O Sn.. Josi MAR!A~NO dã um aparte. 

O Sn. PA.ULA Pnnro:-Em obediencia ao re
gimento e á. advertencia ~e V. E~., Sr. presi-
en · , u pol" cone u1 o o meu 1scurso, 

aguaJ."da.ndo-mo para quando vierem as infor
mações dos delegados do governo, em quem . - . 
reelama.r aquillo que julgar mais conveniente. 
(:.11 ui to be;n ! iii 1.tito bem !) 

r. ose .L· ar~a:nno pela o1·dem.) 
pede ao Sr.presidente,que marque o dia e a hora 
para se discutir a interpellação que annunciou 
ao St·. presidente do conselho àccrca da sane 
ção de uma lei provincial de Pernambuco. O 
negocio é urgente. e é preciso que o governo 
tome um:> providencia emquanto é tempo. O 
orador aceita. qualquer hor·~ e não tem em 
vista encommodat· o Sr. presidente do conselho. 

tharina, e sob1·o assumpto que tem nece.;sidade 
de desenvolver, pede 20 minutos de urgencia 
para. es,;e fim. 

Consnltada. a Camara, não conceneu a urgen
cb pedi•la. 

( Nui 1o bem: 1uuito ó~"'·) O Sr. SiSya Maf'r.a. obten~o a p .·la-
S· ·d t . . . vt·a, p .• r:~ ne~·•·ClO ur•g..,nre. drz ·~UP., v1sto que a 1 d presll e n/• ,t s~cca q lte d~m. aiiiOl'll{t Q. Ca.ruar.t não lhe cont·ed~~u a urgenci~. pnra hoje, 

um;~ aque :os e que r:atou, o Istmcto IJtte- ed~ ao Sr. l'P-1-'ident·~ 'ue consulte à casa 
l'<oto, .1~~ ;;a.•;flos:, m~~rnor1a, Sr·. sen,rd·:r Pompr>u P b ·li p d 1· • t d 
1 • !. , ~ . ,..o t•e st l•' conce e, na prtm~"lra 11ar ·~ a. or-

--\..t.z.pouu .J.J..~1r~n"-le~ ...... r~pe.:.tw-n-'+l--t,rnh:t.l1U> .. .e..:.1)13- -ilr.rüd.lcli:i.Cl-· -. -ili?í.l-· -.--··-----:~-· --~---
(•;al. !'oi um oo-- h 1111 ., . Ih .· . ' "lU n t:L e .trn:~n .l, ur;.:-~ncra ue mela uora~ 
,, ' . ens q Uo.o me or corupre- 'l;·r·a tr·atar do as;;urnpto li. nut> J">t se referiu. 
henrleram o assumpco. t • 

. . Cons·tlta !a a Camara concede a urge:Ii.cia Quando s::'l falia :la s·•cca do norte, S:·. pr•e:n- . d' .. la ' 
1 pe t · • c c>ntt>, t:a.r·ec • qne se t.rata .;e uwa cousa qne · 

O Sn . B;~zr.:RRA r·,\V"ALCANÚ :- \qt1i m"s:rto 
na cõne houve muito 1(11 1·\!11 ap1·nveiL:.sse. 

O Sn. At.V\ ;o CA'IINH.\ :- l\his do que em 
nellhuma outrn part•J. 

O Sn. PAUI.A Pt:r:">IO:- Não ha. d• ;vida : 
1nuilas f..)rtunas se fit:er~\ln á. cust:J dos infe
lizcls ! U1p t. iwlos.) 

O Stt. Pnr~sJI>ENTE:- Pr·ei'ino a V. Ex. que 
só lh··~ fa' l.:t.'ll dons min11tos para e"gQt:J.r o 
t•1mpo que iha foi concedüio. 

~- :r . ~e .i. rt:: 
palavt·H, !·:tra uog .. cio r•rgent~, diz qu· ·~ tendo 
si ·io chaumdo. n•.nnin:dmente, á discussão pelo 
ll•Jht·e ,Jeputadc.J pela Parahyt •a. preei.;a •)xplic:.u· 
a Ca111a: 1~ o '! •e -:e deu a. resl'eito .do contrado 
de carn•!S verdes d,, Rec fe ; e par.t i..;so p··de 
au Sr. preflidente, qu·• con~ulte . á C1u.ara sobre 
si lhe concede, na sessã11 de ama.nbã, e depoi=" 
da urg-ench j:i vot,~da para o Sr. Silva Mafra.· 
meia h"r<t ,1~ urgencit~, par·a desenvolv~r esse 
õtSSUlllptO. 

Não foi coneediJa a urgeneia. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1618- PÃjgina 7 de 36 

324 Sesstio em 3 de Agosto de 1885 

ORDEM DO DIA. 

CONTINUAÇÃO DA 2a DISCUSSÃO DO PROJ:ECTO 
N. i A de 1885, SOBRE .\ EXTINCÇÃO GRADU .H 
DO ELE:O.rENTO SEllV!L, NO AltT. 4u E SEUS P.:\.
RAGit.APHOS. 

E' lida e apoiada a. seguinte 

Emcnâ.(~ 

§ Nenhuma provincia, nem me5:mo as que 
gozarem de tarifa especial, fic:•ri i~enta. c.o 
pag:.1mento do imposto a.ddicional de que trata 
o :l.I."t. 2". 

S~la. da;; sessões, 3 de Julho de 1885.-Jo~c 
.J.1f a ria nno. 

O S1·. ,L-\..nd••ade Figueira (pela 
m·de~a) ~bserva que ~ emcn_l~ que ac::-.ba de 

para os presidentes das relações dos respec
tivos districtos. 

§ 7.0 A im1)osição da multa,de que trntam os 
-paragraphos anteriores, nã.o exclue a aeçi!o cri
min:::l nem a. civil, para satisfação do damno 
CaUS<idO. 

8 .o . _love..-no os a e ecera em 1versos 
pontos do Iroperio ou h:a.s provincia.s fronteiras 
c_olonias agricolas, regi~as coa: discipli~a. mi-

sem occupação. 
§ \).o Os regulamentos que forGm expedidos 

. pelo Governo serão logo postos em execução e 
sujGitos ã. approvação do poder legislativo, con
solidadas todas as disposições relativas ao ele
mento ser·vil constantes da lei de 28 do Setem
bro de 1871 e respectivos regulamentos que 
não fol'crn revogadas. 

Proceoe-se à votação do § \)o e o Sr. presi-

' o~casião propria a emenda. do Sr. José JHariano. tendtuo 110r já so ter declarado ,approvado o re-
0 Sa. Z.-nrA requer- e a c:~mara appro·r:t 0 ferido p:~ragrapho. 

; :-

Procede-se à votação do art. 4° e são appro-
va.dos ,· 

Disposições gc1·aes 

Art lV. Nos regula.me:r;ttos que expedir para 
e::s::ecução desta lei. o govet·no determinará: 

i. 9 As obrigações e obrigaçõss dos libertos 
:para com seus e::s:::-seahores e vice-versa. 

2. o As obrigações dos 1ibel'tOs ue contrata-

phos ontr:1. em discu:.:são o a.L·t. 5° . 
Art. 5. ° Ficam rG\•ogadas as disposições em 

contrario. 

O Sr. Fr:e<lerico Borges co
meça dizendo que ao subir á tribuna. divers::>.s 
considerações o assaltam: de um Indo a gran
deza o magestade do logar, tantns \'ezc~s elev!ldO . 
e _engrandecido pelos prim~iros. talentos do · 

- ·. todavia. considerad:~. infeliz, e as mais das vezes dias. 
§ 2. o Esta-; penas serão impostas pelos juizes esquecida no gra11de conL~resso da distribuição 

de paz com recurso voluntario llat•a os juizes das :g-raça~ pelo pa.iz in.te!ro. . 
de direito. E outret:mto, a pos1çao _do Ulll pr~s1d<:nto 

§ 3. o Os contractos de loc:1ção de serviço; em. f~ce dcs~~ magna q?cstao que 1!1~ 1mpoe? 
ser:To celebrados com intm·venção do cur:idor dcverd do Vt!~ pdronu~ciar-sde rlclatJV.t'l.mc_nte.la 
respectivo. gran. c que;; :_Lo • n..I'Clorma o e crncn o se:\:1 • 

§ 4. o No proce~so que cslabclccer, 0 gover- -. F01 no. prmc1~10 da ?,ropag~nd~ abohcr~-
no determinará os deveres dos promotores pu- msta, quando era llm CI!we ~,\tar-s_e no sc;o 
blicos como curadores llo::. libel·tos c dos 'ui:r.n~ do l?arlamento da magna ~lu~stão d:1. hbertnç.ao 
da Jireito como fiscaes dos adoo:: das :~11 . • _ elo_: ~~~r::~·~s. qnc o Ce::ra, 1m pondo com todos 

-----,, ,-~es cnc·trr-en.ã(lc .,8 Ô" protec~l - - Jl.~~ -õs flt'OCõnccttos, LC\'C' a ma.1.g louV:l.Vel abneg:~.-
u,tul , , <• o '" t.LO ( OS n1C ::o lQQ, - · j • .l d d. } ~ ' 
Jibcrt.os, bem como do;; juizes tÍe paz. lQd.-~ n · lo çao, rei=-:;: ll\10 c _P:1.rte . gran es O .e evaMs 111-
estalJelecer mult:~s pelas falt::ts que co~um0tt~;:- t~resses pa:a mn·:ll' som~nte um tulmo grau-

~ diOSO par::t Sl C ~~~ll':J. a p:l.tt' l:t • rem. 

§ 5 . o Incorrerão nfl. multa de 500$ a 1: OOOS 
os que seduzirem ou occultar.:~m cscr~wos alheios~ 

O Sa . AFFONso CELSO JüNron requer, e a Ca
mara nega. scj~L nc.minal . t~ votac;.i!o deste para
gt·apho. = 

Po~to a votos é approvado o § ~) . u por 44 ~o tos 
p or 40. . . . 

Em sP.guida. são appro\·ados .os seguintes pa-
ra.graphos: ·.· 

§ G~0 São competentü<; para. impor osla mult~' 
os juizes do <li1·cito, com recurso voluntario 

Esse facto grandioso, diz o orador, valeu ao 
I' • •. •• •l.t • • •~ ' ·1. 

Tem-se dito á sacieda.de qno o Cearà, de-pois 
de haver vendido ou o::s:pcdido pat·a o sul o~ 
!':IJ US lll l'lbores escravos,cntendeu·que era tempo 
de dar liberdada aos es-::ravisn.dos, que haviam 
ficado na provincia. 

E. uma. injustiça c uma ine:xactidão revol
tantes ! exclama o orador. lDjustiça c inexo.cti
dão fa.ceis do destr uir com as .· estatisticas 
officiaes, :ts quMs demonst.rnm quo os escravos 
liberl:~d•)S eram na m:.tior parte yá\illos, ro
bustos, moços e nas melhores con•Jiçõcs de 
prestnrem áor,•iços. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1618- PÃjgina 8 de 36 

- Sessão ei~1 ~ de Agosto de 1885 325 

Quando se manifestou na sua provincia. a ter
rível calamidade..: da secca, deu-se um facto 
singular que serve para elevar ·e enobrecer 
ainda mais o nome cearense. Aquelles que dis
punham dessa propriedade tolerada pelo Esta~o, 

dades, 1wivaram-se de todos os commodos que 
gozavam, soffl·eram todas as privações possí
veis, mas conservaram ate a extrema des()oraçu 
os seus escravos, os seus compan e1ros e tra
balh.o e de adversidade. 

O grande commercio, portanto, que se fazia. 
pelo porto do Cearà era de escravos que na 
múor escala vinham dos centros das provincias 
do Piauhy, do Rio Grande do Norte,Para.hyba 
e de muitas outras. · 

Alguns escravos que sahiram pelo porto do 
Ceara foram em pequeno numero, como o de
monstra uma estatistica de 1872, e i;:to depois . . . 

do Ceará.~ nada tinham a perder. 
· Entretanto, para honra deste paiz, para honra 

da humanidade, o orador dirã. que aquelles qne 
se co ocaram a ren e essa propagan a em 
sua provincia, sahiram do seio das principaes 
familias, tinham um ri.ome illustre a zelar, ti
nham uma responsabilidt\dc não só moral mas 
até official, sacrificaram bens de fortuna, cóm
promettcram-se muitos delles para que a g-ran· 
de causa não fosse abafada depois de tão grande 
acontecimento, nem ú província do Cearà ficasse 
r.::tar~adn. na iniciativa que havia tomadO. 

Si o ot·ador quize.~se de fa~to da emancipação . . .. . -

nação, do que aquelle que estabeleceu o pro
jecto, bastaria fazer o historico dC'sta grande 
crusada, pintando. com côrcs singulares mas 
e:s::actas, o que foi e o c1ue fez o patriotismo que 
se lt;v~tntou em .todas as class0s. dcsle a mais 
humilde até a ma i~ clcl•adn. . · 

E' o que vai far.êl-o, acccit::mdo o: conselho 
qnc lhe dá o nobre deputado pelo 2° districto de 
Pernambuco. 

Uma associação modesta entondeu que devia 
procurat· adeptos entre os rept·esentantes de 
todâs as cl~rsses·-aa soderladc . ceat;êi'isa, para 
levar avante a redell1pÇão dos c:tptivos daqunlb 
província .. Elia tomou um nome que symboli~n. 
a sni divisa. - Perseverança e ponJi·r . 

Um moco do eommet~cio, .Tosé Cor:·cia do 
' . c:: 

iniciativa. do facto, mns reconhecendo qne as 
suas forças não ernm sufficicntes, teve o· grnn
dioso pensamento de crem· um:1. associação sob 
o ti.tulo- Sociedade Ceco·ense libertadora. 

Pat·a c~se fim convocou-se um:1. reuni[o~ na 
qual todos os partidos demm-se as mãos, todas 
as famílias associaram-se a es:o>e 1~asso at•t·ojado. 
No dia 8 de Dezembt•o de 1880, assenta.va.-se 
a pedt•a f,mdarnl)ntal desta associação, que mais 
tardo havin de ser conhecida como o balunrt.o 
revolnciona1•io e sobre o qual haviam. de des
cncndcar·so todos o~ odio~;, Lodos os insultos, 

sem que se conseguissem sequer macular a no. 
bresa dos esforços qul3 tendiam á realisação da 
maior de todas as aspirações, não sô do povo 
cearense, corno de todos os brazileiros. 
Ain~a b:m, diz o ?rador, que a honra com a 

. o -
provincia, que chefe de uma d..'ls f.racções li
be~a.es, quando todos se levantavam para obstar 
o commercio nrdando da. carne humana batia 
palmas a. este facto de iniciati\·a particubr, nas 
co! um nus editoriaes de seu orgão. O Sr. con
lheiro Rodrigues Juniot·, como todos os chefes 
politicos, como todas as classes sociaes, asso
ciaram-se á grande inicbtiva, prestaram-lhe o 
seu apoio e ~sua _for~a moral, de modo que, 
quando depots qutzeram arrepender-se e pô;· 
um dique â corrente já impetuosa., era muito 
tarde. Convenceram-se de que haviam de ser 
ir~esisti velmante leva? os pelo grande.~conte-

cida no paiz inteiro, Q que deu o grito de 
alarma contra o nefando commercio de carne 
hu.m::ma, foi proclamado seu presidente o com-
merc1an c a praça a capt a , o r. oao or
deiro. 

João Cordeiro, que foi por . assim dizer, n:t 
organiznção da parcialidade do nobre conse;.. 
lheiro Rodri~ues. o braço direito de S. Ex., 
tornando-se o chefe do movimento abolicionista 
.aa. provincia do Cearà, deixou de set· partidario, 
abandonou seus interesses particulares e dedi
cou-s~ de cot•po e alma :i gt·ande jdóa, secun
dado por?utros be~cmeritos. 

Em meno~ de tres annos essa ossociação pro
clamou a libertação completa dos esct·avos do 
c~ ara. 

Entre a sua. inst3llaçã1J e o facto da redem
p~ão completa dos escravos do Cearà, muitos 
f~\cto~ tr.isles se dcrnm, em rebção ao goYet·no 
Ja.quella provincia, com o fim de abafar, on 
~ntC's amorda~ar os quo !3C haviam dedicado á 
tão grandiosa idéa. 

O 15'' batalhão de infantaria foi removido 
para e Parà, sô por haverem s~us officiaes fun
dado uma. s::úedãde a 15ó11éi oriis ta,-<ffiibo-rã para-·
defendo.r·se O"te a cto se dis:?esse quo aq:1e1Je 
ba.t·ühão, estando ha muitos annos no Cear::\. e 
muito relacionado itlli, não ofrere::ia n pre•lisa 
ga.t·antia p:\~::1. a manutenção da ordem o tran~ 
1 l.t "llidarle ubl" ~. 

Em honra daqun!lc batalhão, o or:1.dor pt·o
tcs ta, c di r. qne is to não ó exa.cto. 

O honradodeputaclo pelo 4° dis tricto do Cear:i 
c que j n nosse tempo manifestava-se contra o 
moYimonto abolicionh:ta, pediu me:lidas de or
dem c entendeu-se a respeito com o Sr. Barfio 
de Gu~1j:u•ã . O pt·esidcntc cumpt·iu as instruc
ções que lhe eram transtnittidas pelo nobre 
deputaJo pelo •lo districto. A remoção fi•i alta
monto prejudicial :iquelle batalhão, que ao 
cb.eg:w ao Pará pordeu alguns dos seus offi-
ci::tcs. --
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Além desse facto. outt·os houve da. parte do · O cr:J.dor diz quQ,':1pez::~.r de mo~~o. jà SI? con
governo, como ameaças sob r~· os q ne ~e e o a- sid'.Jm d .~:;illa lido pat•a a vid:1 po:i ti c a. D .:sd: 
fcssavam abolicionistas: até o orad0r. foi de- os uancos d<J.. nca.temia ha nr:'stado seu esforço 
me t.tido de promotor publico da capi t:tÍ, c:~ I':::·o c "ua dedicação á c~ é<Sa. 'corJscrv;tdora. ; e no 
q u·~ ''Xerc<!u du:-::~nte seis annos; tambmn for~m cmtnnlo veiu encontr:lr no ::;cio do !'leu partido, 
demittidos dous mo os ( ue eram intendentes c uaiJdo lhe nedia ·usti .a. a mais acerba a 'in ais 
da guarJa ch·icn., pelo facto de setct·em envül- injust'fi:;avcl o;•pusiç:io. 
vido em um embarque de escmvo::;. São duas a.:; rar.õ:"s 1)ehs quae:; o orador }1lga 

Apenas· u:n anno ou dois d:•pois ào p1•imeiro ter o dit·cito de denuncia.r verda:t-:-~s amm·g::~s, 
mov1men o a o lCtomst:t. e que oram Clama
dos a posto;: os abolicioni,;;tas par:t s~ opporern 
com todas as suas for<,~as iq uella vergonha p!trn. 
a província : o trafico d:t c::rnc humana. 

E" extraorJinario que q11ando· a provincia do 
Cearà ó accusad:~ no parlamento de h:wer en
viado para o sul os s ·~us melhores escr:wos e ter 
libertado inv:;~.lidos e velho~. o seu J·rimeiru 
passo da propaganda. fosse fechar s::u,; po1·tos 
ao co1nmercio de escravos. 

Si h:~via interes~e do ac:~bar com a e;:cr:widuo 
na província, sob o ponto ct~~ vista exclusfro oue 
lhe attribniram, qual a porta mais la:-g:r q :~e· se 

e si a .a. 1 ~ comp 0.n. ,, o .. os 
os escr~vos par a encher."m o~ m~t·c:tdos do sul 
com essa proprieda·le tão ambicionada ~ 

' o . 
orador. que para Mnse~nir-se a realisação das 
grandes idéas, ó preciso as vezes attaca:· inte
r.~sses; é precis .1 collocar-se cora,iosament·~ i 
frente da propaganh, que não deve encontrar 
trOp3ÇOS p:tra. O')ter rPSU!taJO C:-lmpleto ; r) pre
CiSO attender ao' interes~"s gerars do pàiz . · 

Quando a Socie:lacle Lio Dl'tarlo:·a fazia 0sfo;-
ços para trancar o~ po:·tos do Ceará. a.o ne :·:mdo 
negocio de carne humana,_ não mirav·:l. intere;;se 

:::> • • 

) 

futa!'. 
i~· r.m uome Jo abolicionismo. em n unw du. 

callsa sa:·ro ~anta dos escravos, que o ora.io1· c 
sous companhei1·os de deputação de\·em o set· 
arrastados ao po3te elas intrig;ls e dos planos 
sorrateiros. 

O orador· e;·a colvlemna•1o, com alg-uns dos 
sea.;,: companhe i ro :~ rle rl r> ptltação do G:arà pot·
qne tinham o desp!·endimonto d ~ vGtar pelo . , - . 
o < ( · · -

causadtJ intcres"e p"sson.l? Et•<l!Jl 08 que ::;uS· 
tr-ubvam com S3us votos um ministcrio quo 
dr~scamb:wa 1ar:t o occ~;.so, ( ne ·a era consiue-
rado morto, ou o'< 'Ji:e viam j<t os a.lbores n. 
au:·ora de um nnvo gabinete, qn•! lhes viria sa
tisfitzel· o p:1la:lar, a.:; idéas, os sentimentos '? 

• • t ~ 

1 ..... \ ,. 

nhaclo nc~s'' mJdo de vr3r por aquelles que 
o!ham pa:·a. estas cou :::as muito despr·evenida
mf:\r:te. Su_i ,~it:!.-Se ao p:1 pel que lhe c1uizeram 
d.\r os se:1s corrdigionarios. 

D·~po is de chcapitado:; por clles, diz o orador, 
teriam ellcs me-·mo h~j e hoi·t·or ile mim e de 
meus companheiros s i nos senta:::semos na· 
quell&s banc:lClas, aju:l::milo como algozes a 
derrot:1r os cotnpanhoit·os d" c:i : ,::i nós,depois 

. ~ . . . . . 
' I • 

rante de sua abnegação, mostrando que d:~q 1.1ella e in iq\.!i,I ;td~ JJ.Or_ ~~IJ_es_, nos collocassemo' a. 
data em diante, mais nenhum escravo sahiria seu lado. A nossiL posição port:Lnto, ut.:crt:>s-

ara auo-rnentar a cl0sg·ra. .a do ,::ui. centn. o o:-ador, é honras·\ fl a rn •ÍS cort·c<'la 
Aproveita-se do ensejo p:1.rn. Vl'ote-;t:tr. de po~~i\"el ; poi.: declara, alto e b,l m l-'Om. que e c 

modo energico, em bem d:t. lil;erd 1d~ e c;! o rc- e s·m~ com p:u;heiros de d~putaçào nf!da q uerero 
nome de um grande cidtLdfio, contra :~.ccu .:ações do p:1r:ido liberal. 
improcedent~s. Apoiando o g- nbin0 t.~ Dantas, não faziam 

Hefere-.:c o ora.·!or ac honra.d,) B:tt·iio dr' lbin.- m,~ j ~, rlo qn!! cnm?ri1· o seu J .. ·vet•. pt",.•'-t:·nd0 o 
pliba; fui um ilh:4I·e h1·azdeit·••· o pr·im"il·o 'In'' s ·n f:·: •cn :urdl i., :i·l' lf!li '' •tiiC linh:·t lcvanta.(lo 
dis~e ~t S•lU" a ru ig-lls , q:~ e t· :· tn •tti:un P~('r:n·ns lnm :tl bl :1 IJ:1n !ei r·:1 da lil.H! t'l:t(;;'iu d ns r~ ..:· ~ ravos. 
para o sul. qne nii.o o !izt:Js>:cm 111 i.::. ~rr s l,\ tlt.H. :\d1n h H > ~ o ••r.d nr 'l'w s~.;:t j u,.. t.::rw~tlLe em 
que o hnrirauo Bar;to nUth~a negociou 0111 e>cr ><- op :•os:•:ãn, qtta.n rh> !lC d ·y e c: .n;: l· :u,~m· o pnrtido, 
v o>:, expl icand·, as t r;tnsacçü··s q '~" elle f:1z ia to r na l-o t~ •I' te .IJI:" t·:!os os pnn tos do lu r pe1· :o: 
devido á crise e..:pncial em que se achou o •1:1e so torn:1. a mh:são dr~ rii vicllr n p:trli lo con-

. ... __ C~ará . por_e.<llsa .. da_.sccct : ·- afficma. -·'1 u.e .. o_ h o n,. __ .ser_v.~ulor .no_. Cear L A!Tirma qu e_..i;;so __ o .. gr_;t ndc __ 
r ado Barão de lt>iapaha al torriou gt·atuita.mente ~ :-ro politico. 
todos oo; escravos que por.:~ui!l.. F<lzen.lo um rapido esboço elo pas;;;3.do glo-

Declara que nem o Barii:o de lbiapaba, n em rio~o do p~rtid'1 coriseryador. diz o (lradoi' que 
os >:eu ;; amigos qne na Camara. repre.;rmtalll o :1 lei ..t~.~ ~8 dr: S •temhr·o n :Itl f0i Hw is nrrn 

artido conserv:·dot· do Cear:i estrLbeleceram nvmos éfo q•l /3 11!!!'1 lei revolucion:'l.:- ia .. Slls-
compromi~so a hrnm corn o gm•erno p ;:~s!'adn. t,··nÚ qu · ~~s~n. l·· i ~ a. de i rle N·we:ohro d,, 

De tnotu -pr:•prio. os q•1e n n Cw1t·:i 1nilit:1'l1 !i-;:) l c :ts p :·oyid C!:1•' Ía .: :l c;~b :uHlo t'Orn o -rafico 
sob :1 ba ndr~i ra do p~l·tirlo c• •n :ervado:·. q n e tê :n t"t~ t":iln :lcto:; do pa!'l:ido ··orts · r·v:Hlnr. 
por eh ,·fe o Bar·ão de lbi:tpaba. dir:~ ;; e ram •ttt · () .; con~ ~ ,.,, .riores q n '~ sns lenhr;; rn o :.rahinetc 
como ropre-:en tantes tle uma p:·ovincia l ivr.·. de 7 de l\Jar~o, · courpanha udo a pc,litica •lo 
nãç lhes ficaria bem nega1· :·1 libcrd.1.de ~ónrcnte Visconde do Wo Bra. neo. n:1o ficaram risctt.dos 
aos sexagenarios, mas C[tlO e ra dever· de honra da quell::s t'Jll '} se confcss:J.m p.:.rLidarius da 
darem seus votos á favor ua. 1 i br~ rtação g'<' ra.l. ordeu1. 

Declara que nem pes';oalmente é conhcddo O orador assegura qtll'l tem a re~i g-nação ne~. 
ào Sr. conselheiro Da ntas: não t"m a hom a de C'·S!'l:tria para r~colh "l'- !':" á posição rr:ais mo
ter relações pr:!ssoaes com S. Ex., com t1uPm desta. ; o que lh13 falta é êo:·agem par:l . mant~r 
nunca trocou um:t só palavra. a~ Rnas convicções. 
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Quem diria. a.n-Le ariuel1e espee~<:.culo ti tu-~ aco ~'panhar o r.oini.sterio actual, contrasta com 
nico eotm as paixões da occasião. que o partido as p~davras do oooti:fice do pa.:.-tido, que de
consena.tlor jàmais se uuiria ~ Qu-::m não dÍI'ia clarou <.< dere1·, • po:tcr e querer» realizar a 
qu~ um vallo profundo o separava, 11ão havendo reforma, p:.davras que têm sido tão comenta-
poder q U1.J bnçass~ ponte sobre elle ? das. 

Ape:~ar de todos os obstaculos, a lei de 28 de Por •1ue não r-eune o partido as suas forças e 
• · - o seu pt·ogramma com re açao a 

ehegou ao Senado, onde- teve o apoio IJS.triotico m:Lgna questã!) social~ Por que não legitima 
dos liberaes q uc tinlu.m ~;f>sento nn.qnella ca;;a. desse modo a sua aspiração ao poder? Não é 
A• voz elo; u~"nte de Souza F · 1 ~ • • • 

elles o quo lhes lev:wa. o partido conserva.,lm·. q uc o ministcrio actual remova do caminho esse 
E' desta fórma que o or?.dor co:::preh•:•nde o trambolho, para. transitar mais commodamente 

patriotismo dos pat·tidos. qn•l desse modo ca- na aLlministração do paiz? Si o partido liberal, 
minhx.m pa.ra um fim grandioso e nobre. tão dividido como s:} acha, não pódo fa~er a. re-

Desfechado, porém, o gra.nde gülpe, a.lluida formá, é a. vez de o partido conservador attcnder 
por sua. bas:j a nefancb. :instituiç:lo, parecia ao cha.mndo da opinião; é a vez de completar 
que o ]•artido conserra.dor h:1.via fi:·m~do o r;eu a sua obra üe patriotis:uo, roncluindo a. re-
congt·açamouto, mas a~>sim nib foi. Pa;:sa- forma. '' 
ram-se :uuitos annos e corn a m:r:·cha dos acon- Não so diga que o apoio dos conservadores 
tedrn~nlo• o animo do illusn·q cx-leodc,· da nesta c uesLão é semelhante ao ue os re re-
oppo!<lÇaü conser\'á o:·u for-se a rand:mdo ma1 s s0ntantes do Ceará. prestaram ao gabinete pas
e o dos seus companheiws tarnbern. Aqudla .:::aJo. O orador e seus amigos não foram en
lci, que lhes era horror, foi-lhes parec;-ndo g_r~.-sar _a;; fileir<i.s governatn~ntaes ; , a _sua po-

a lver,;;arios da lei do Visconcc do' Rio Br·:.Jnco 
tonwram-se os seu~ ma.i~ enthusia!;tas rlefen
::or~~s. 

Si a luta àe -18i'i nfl,> impediu o congi·aça
mento ullet'Íor dos antigo;; bat;;ühndore:;, acl'e
dit'a o oradm· que o mesmo se d:,rá hoje com o. 
scis:Io que se üeu nas banc<1.dn.s con~erYadoras 
em ÍM:e de um p1·ojecto mais atr.-tzado. 

Pat·e(:c es:.a!· fa-lado o na:.-Lido conservarlor a 
dividir-se s r rnp1·e que :-;~, trata da solução da 
que;;Lfio S•'rvil. O que se vê ~gora? Um quadro 
conf<ISO que se oti'erece á Oj)ini:'io nacional. 

De um lado o p:u·.idoconservadot· seriamente 
1 vt 1 o e e outro os 1 oerar~s talLJ. em. 
···os :ldianta:rlo,s· do pa:rtid;y cons,.~t·vador, que 

.. n.!o fizeram c~ usa counuu m_ com os r:!presen-
~ ,;.. 1 ·, 

jecto d•.! 15 de Jnlll,), ~:ão hoje cnthusi.astr.s do radot·a ~ 
ill'Ojer.to d•J 12 d!) :Maio, t:'.in ministoriaiistas Si o partido conse;·vadot• não se tivesse mos-
como os proprios ministt·c•s. trado rle.':'de o principio tão infenso á reforma. e 

EuLr·eLanto. b~t nas banc:~dac; consorvnlloras a ouvisse o grito dado pelo Sr. Barão do Ccte
pleiadc dos (l .. e nada q uereru 0 que e~t:lbel~- gipe. não se 1:\Charia hoje na falsa posição de 
cem esta pt·oposic;ão: ~Ou a abolic,·ão immediat~. soldado do St•. Saraiva, deixando a s :w baudeira. 
0~1 o .-:J.u.tu quo.» O ora.dor é ;.:ela auolição imme- nas mãos do Sr. Andrade Figueira; jú ter:a 
chata. conquistado o podur, em que trellluio. a bs.n-

() Sr. Andrade Figuci!'::r, que é tr:.tdiç:!o deit-a qu•J não tem as côres do partido liberal, 
honrosa d0 mn.t v!d:t hont·~da o fie l aos seus maõ uma co:nposiç~io unacbronica quo o paiz 

n - P~!.~~~.; acre_~ita q ~~~~ !eik..:"?§. de Se ~eru brQ.. __ p_ªú-,CO~ .E~~p_e_!l_§_e_ ~- . ·----·;;;· .. -. n - -- - - - · · -

ÚlllU. contra a sua. vontade, prudu:t.l rã ate ao fltu D1z-!.e t)UO esta sltuaçao e res~lmdo.de trans
'lo seculo :~. ex tincç~o da esct·avidão. S. Ex., acção, de n.ccórdo dos dous p ::o.rlldos, e paz ge
cout os poucos nmig-os !ple o acompanham hoje, ra! <ptando o paiz precisa de dous l?art_idos 
é coberento c digno Je tod<.• o respeito e comi· actu!l.nuo parlamentarmente. O que s1gmfica 
~et·açào. S. Ex •. oecupa a posição Llue lhe é e~s:1 t!·ansacção entre pat·tidos de idéas antago-. . 

O partido conservador devo allpir:lr ao pode:·, 
sem arrrJcei:tr-se d':s difficuldadr:s das c ircum
stancias,mas eleve entrar pela porta la:·ga, dei
xando a porta es':us::t das i ntt·igas. A attitnde 
do illustre rep.resentanle do 11v distrielo do Hio 
de Janeiro ó inatac~a.vel : def.mde rnelhoL' os 
interesses do partido cotl~ervadm· do quo os que, 
por uma. t~:msa<'çiio. at1xiliarn o· presidente do 

~,· con;;;clho na r calizaçiio da sua r·~ forma. 
O }:teto e:x:traordinario de o partido conserva

dor ·abandonar o seu illustrc lcader-, para. 

E' po~f;ivel que o vartido conser\'ador es
quBça seus esforços e as suas victorias,pa.ra sus
tentar o partido contrario ~ Ell-tari tudo mysti
fit:ado ·~ N~ste cadinho da politica ~ó se poderá 
apurar o ·c:1ngraçamento da antiga dissidencia 
libc:r:...l co:n os conservadores para apoiarem o 
gabinete '1 · 

.A politica está. mort!i.; já. não 1'epresenta 
mais essas at•dentes aspirações do progresso do 
paiz pP.la realização de idóas genero~as. Isto 
resultou da politica pessoal. 
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Não foi o projecto de 13 de Julho, não foi i intere;:;ses alheios ao interesse e:~.pital que es-
o projecto de '12 de Maio o facto r d1~sta meta-~ tava em causa_ · 
morphose operada nos partidos. A questão tor- O que se passou. depois da apresentação do 
nou-se toda pessoal, a quest:io era. do Sr. Dan-

1 
projecto di) .. 12 de Maio, mostra que elle não 

tas, c :~. moção que derrubou seu gabinete bem disperta affei\'ões, não provoca enthusiasmo: 
o denunciou ao paiz:. Para. a dissidencia li- os conservadores não o apoiam unidos; os lln-

era c par:~. os c0nsen·a ores seus a ta os, o 1gos tsst entes não o e en em, e e es, o 
Sr. Saraiva era o Messias. que devia. vir sal- mais activo, o Sr. Valladare;;, tem-lhe feito 
var a situação, realizando a refo~ma,_ cntT"e- guerr~ de morLe; os re~u?lica_nos repellem-n'o 

subit•. 

Disse o Sr. presidcn te elo conselho que o seu 
projecto era. mais adiantado do qu~ o de 15 
de Julho, e por isso houve quem cxtranh:.1ss~ 
os a.bolicionist:!s não :J.poial·o. .. 

Não se considera, porém, que o gabinete· 
Dantas assumiu a responsabilidade da reforma, 
pedida peb. propaganda que elle encontrou já 
organizada. 

S. Ex .• porém, foi infeliz na direcção que 
deu is eleiçõ!?s, ao mesmo tempo que sustava-se 
qu~si :1. agitação que havia. em todo o lmperio . 

. r .J _ s1g-nava. no ar • _o uma 
disposição eminentemente liberal ; o que et"<t 
um:1. esperança. 

Essa disposição prom 0 

nario moi"rer livre na terra que fertilizara com 
o seu suor. 

Além disso, o gabinete praticou o acto cner
gico de di,,ohor a Camara, m:mifostando a 
sinceridade de suas convicções, mostrando que 
en um ministerio de combat~. O gabinete de G 
de Jr.nho foi energico. corajoso c patl'ioti.::o até· 
ao ultimo dia. Desbravou oterreno para o gabi
nete de 6 de 1'laio, preparou para o :tctual pre-
siden d h · 
sarios; quando S. Ex. podia. reconciliando o seu 
p!l.rtido, formar uma grande maioria libe·:al. 
S. Ex .• porém, fez um verdadeiro rett·océssci, 
a.pr sen ou um proJec.o que ec arou rua1s 
adiantado, e que não · ó m:lis do qno um dis
farçado salv!l.terio de bancos. 

Afinal sempre descobre um!l. Ya.ntagam no 
projecto de 12 de Maio. e é que no meio 1b con
fusão reinante clle reiu affirmat· que neste paiz 
não é }lOssivel qualquei" gabinete sem que in
screva em sua. bandeira ainda quG ~ophi~mado, 
o pt•incipio da. libcrtaç.~o dos escravo~. 

Entre as desvantag-1~ns do projccto. :l.s qua~s 
lhe nã:o perruittcm acompanhat• o nobre pt·esi
dente do con•elho. afigura-se-lho:-. ma~or a que 
impõe aos sexagenarios ainda tt·es n.nnos dG 
serviços. o que Giprimc um acto de pusillani
mida.de peh transacc:.ão com a antiga dissidcu
cia e com o partido consei"vador, quando cum
pria que S. Ex . , que se declarou abolicionista 
e cora.çao e e 1 ~as, apo1:~n o-se nas suas co

hortes, levasse por di<LUte a pensamento philan
tropico que se traduz na libertação dos sexa
genarios. 

S. Ex. preferiu ::1.presentar um projecto que 
satisfizesse o que julgou ser o espírito dominante 
nu. Cama.ra, e por isto não esta nem com suas 
idéas. nem com seu partido. 

Enganou-se-S. Ex.interpretando por a.quellc 
modo os sentimento:; do parlamento, porque a 
maioi"ia. que derrotou o gabinet'}~Danta.s foi oc
casional e representava. opiniões formadas por 

nharam o ministet·io Dantas, t;Crt:>.mente não 
podem estar satisfeitos. 

O projecto de 12 _de Ma.io não passa de en
saio, muito alrazado, para a grande reforma 
almejada pela. nação. 

O nobre presidente do conselho deu enorme 
extenção ao principio de indemnis~ção, pro
pondo impostos e emi:";são de títulos.=- e i-;to 
q uanil? S. Ex. pretende debellar a crise fi-

Neste sentido, os esforços de S. Ex. não 
tendem sinão para amp:1rn.r a sorte precaria 
dos bancos; para compensar os re"uizos das 
suas cnrtetra,;; ypot e cartas. 

O nobre presidente do conselho cheg-n:à. 
iquelle resultado espolbndo as çlasses pobres . . ., . •, . . 

• o • 
ravel que, qnando o ·systemn. de imposições 
est:i organizado de modo que pagamos quasi até 
o ::t.l' que respiramos, entt·etanto se poupe a . 
propriedade. escrava. 

No Cead a obra patriotica da. libertação . foi 
a result:nlte do imposto directo sobre .a. pro
priedade escL·av1t: esta já estava muito depre
cinda, e o proprietario preferiu alforriar. seus 
escravos a pagar o imposto. ·. 

· ... io seguro U.e roaolvcr a. gr:~onu.de~---
questih. 

in~ t~~Pci~tooi.ia~-~-~P~:il-~~&~·~~~ ó u~ltaili:ei~6· · 
vat a uova. mlpostçiio ser ança a so re a!': pro
\•incbs que jtt so livr!lram da mn.ncha. negra. 
. N'um ::u·tigo do projecto, que consagra o 

principio d::~. in,lcmn isn.ção, o qual o ora.dot• con
domn: ~ i;t ! imil!c, \"(! consagrado o principio da 
aprendizagem. 11_ue aceita, mas com a con
dição da liberdade imtnediata, com :1. condiçi'io 
do poder o ox-rscr~vo procurar t1•:1lH1.lho com u 
1 iber.!aio d<3 cidn1iüo. quo passa n. ser. 

A mnncir:~. por que o nobra preRidr·nte do 
consC'lho adopl:~. a aprendiz:\gem é mais um 
auxilio quo S. Ex. disponil::l. nos proprietnrios, 
nii.o se contcnt[l.ndo de eml.>Ois~d-os dl) mct:~.do 
do valor da pt·opriQdade, c pergunta onde ir:t o 
nobre presidente do conselho buscar os recur
sos extrnordinario:0; necessurios para. essa iu
demniza .ão ; ate onde le\•ará. S. Ex. a. ruina 
do paiz ·~ 

Em todns o.s na~ões em que, tratando-se 
de emancipar, si tem tent:Hlo a aprendiza
gem. tornou-se nece::;s:1ria. nova lei que aca
b:l-=Sf:l lo!ro com a escravidão, e é tt•iste que, a 
despeito c}os Hemplos que ofi'erece a historla. 
e que o Bt·azil deveria aproveitar, não se duvide 
enveredar pelo erro, que nos conduzirá. a gran
des desastre;;. 

Nesta ma teria carecemo~ do reforma profunda 
e completa., e, emquanto nos occuparmos de 
nparar os ramos, deixando intacta ~arai~ d:.\ 
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arvore: do captiveiro. nada adiantaremos: a 
a.gitaç:lo continuat·à; a la.\'oura. viverá_ sempre 
aobresaltada ; todos permanecerão no meio 
de,;;tas duvida;.; s incet"teza.s, de que aproveitam 
os especuladores, os que fazem o cambio. 

ro· · r 
i legislação exi.;;tente. 

Para substituir este acervo ele ruinas a que 
o r eduziu o orador i lh :D -::::. ,: ; • ,, ·- 1 

tuna de ter de fazer a reforma, a resumiri::1. 
em dous artigos, libertando irnmedi::l t·tmehte 
os esci'::vos e sujeitando os lib~rtos a ~ervir aos 
ex-senhores pr,lo menor tem110 possivel com 
salario razoavel. ·· 

O autor do projecto de 12 de Maio não é 
certamente um reformador; S . Ex.. não quiz 
assumir_ a posição, que por difficuldades for
tuita;;. 011 urdidas n::ts combinaçõe,;; políticas, 

. . ,. 

Examinando o :u·tigo q•1e se discute, pelo 
qual se revogam as disposi~õfls em contrario, 

• o -

SESSÃO E~f 4 DE AGOSTO DE 1~85 

P1·esiclencia do S r . Padua Fleto·y (to V ice
Pl·esidente) 

Sl'.\HL\HIO.- Leitura c :l.[l[lro\"at~ão t.la acta Ja sessão 
de hontcm.-C:xP&Ili&:'(T&.-Urgéneia concodid(L ao Sr. 

o,;c • ananno.- r . Ot ngo ~I \'a az um protesto 
cr,n lra :•l:;u11s aclo> tlo l\Imistcrio t.lo Jmpcl'io.-Os Srs. 
Cantão o Vi:mna Vaz Lroca"rn c.xfllic:•çücs.-OnnE:.r no ou.; 
-Urg.meia co acedida ao Sr. Sii\"a Mafra.-PrOJlOsta do 

• " l • f . ~ q. • .... ... -

jc!cto n. 1 .-\--1'-85. -Discursu do Sr. JoaCJ.nim PoJro.
Encc!l'ramon to da tliscussão.-VoLa.ção c appromção do 
art . :;0 .-Qut'sLão tlc ort.lcm.-P.cclamação tio Sr. Ca.u-
.t.litlo de Olil'cir:L c outros. '-=c· 

comm1na aos que acoutarem escravos. Fernancbs de Oliveira, Franklin Doria, Thomaz 
Parece-lho q ue este artigo .é redigido espe- .I Pompeu, Dan.tas Góes, Coelh. o de Reze. nde, Ct•uz 

cialmente contt·a _a. proviuci:~ rlo orador, mas Gouvêa., .J uvencio Alves, Almeiga ·:. Oliv_eira, 
deve dizr:!r ao nobre presidente do cons;lho o aos I A.ffi>nso Penn:l, Camarg?~ Maciel,. Sinimbti Ju
que o a~.:ompanham que andam mal st pensam • mor,_ lldefunso de AraUJO, lta.qu1, Alcoforado 
e10 organi·za.r a reacção naquelle solo livrc.que, Junior, Joaquim PedL·o. .Montandon, Mat•es 
pelo;; sea::: esforços, se constituiu o Can:ida fia Guia, Coelho c Campos, Rodrigues Junior, José 
Americu do Sul. A pro\•inci:~ saberá. r csistit•. Pompeu, Ah·:.wo Botelho, Dias Carneiro. · Ra-

Si 0 nobre pre~:dent~ do conselho I!Ui.zesse tisb~.n~ . G_o~esde C:l-stro, Cost_a Pet·~ira, Barão 
• • - • '1. d:t V1lta da Bn.t'ra Affonso Cel~o .Ttxmor Duarte 

glOJ•i fic.~t.re.m-=.no ;,.s adhesõcs qn~ nã~ sact:ificatu _ ~~.~~~:S?:do,._~ar~.0 d~ -~-~?~J"-.~-g~~~.:_ioto:. 
suas icléns. o,: ap::í lnusos do povo bt•azi!eiro, as O Srt. PnESIOE:-I'TE declara n.bcrt:1 a. sessão. 
sauda .ões univet"Mtcs. ~ .. 

Fica adiada !1. discuss::Lo pch hoi'!l.. 

O Su : Pn.ESIDETTE tl:l pa1·a a.manhã a se
guinte ordem do dia. 

_, , t· •. " 

Srs. : Carneiro da Racha, Antonio de Siqueira, 
Z:1,mn., Alvaro C:tminha, Bernardo do l\Icndonç!\. 
Soln·inho, .loaquirn Tav:ll'Cs, Cuoh~ Leilão, Car
Iio.it·o da Cunha,Soarc;; , Francisco Belis;lrio,Gon
c,~al ves Ferreira, Barão da Leopoldina. Honri1pto 

U rgcncia de mc:a hora concodida ao Sr. Sih·a I\b.t·ques, l\Iascarenhns, Moreit·a de Barros, 
1\-Ltfra. . Cruz. Lacerda \V crneck, Antonio Pint(J1 Bonto 

Continun~ão da 2a. discu;•s:io ,!0 projodo n. f o i Ra~ó ~. Bez:rr t de_.M~nezes, H::t.rão ~o Ana:li~, 
de 1885. sobre a extincc.~ão gradual dr; eicmoo.to Bozerra Ca-.nl~antJ, L:opol~o Cunh.\, Henrl-
ser\•il no art. 5.o qut~~, S:dy~·o _D•as, Jose l\l11.rtanno~ Ca.rlos Af-

. ' fonso, Acc10h ~·ranco. Andra.de F1guctra, Fer-
. (S1 hou\"'er tempo.) reÜ':~. de .1\lour:t , Pt•ude!lte de Moraes. Adriano -
Con tinnac;io da 2a. dis'.!ussão do orç11monlo do Piml'\ntd, Coelho de Almeida, Fr~ncisco Sodré, 

raini~tet·io do Im perio. Joa.q uimNabúco, Castell() B•·~'nco, Alfredo Cha
V"S , Canrlido :le Oliveit-a, Campos Sa.lles. Ma-

2& discussão do projecto n. 18-188'>. credito · 1 p 1' n· F c lh B 
ao minisl:crio da · ufi t i .a. c1e • o~te .a ~ t~na, r~1 nç(l. arva o, arros 

Discu~são unica do projecto n . 20-'1885 
(emendas do S eM do), sobre credito ::lO minis
torio da ag~icultut•a . 

Levanta-se a s c:..:são :is 6 horas. 

V. III. -4.2 

· Faltam,com cn.usa participada, os Srs.: Anto
nio Carlos~ Antonio P1·a.do, DemP.trio Bezer.ra, 
Eufrasio CoL·t·ei:l, Gaspar de Drumtnond, Lean
dro l\'l:tciel, l\brtim Francisco, Prisco Paraizo 
c João Da~ltas Filho. 

F:tlbnl, sem C[l.usa parti·,~ipa.da, os Srs.: Diogo 
de Vasconcellos, Felicio dos S!lntos e Ribeiro d a 
Luz. 

E'lida.e apprôvada a actn. d:1. sessão de ·holl.- · 
tem. - · 
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O SR. 1° SECRETARio di conta do seguinie 

EXPEDIENTE 

Officios ·--

' tisfazendo a requlSI((ão constante do officio 
n. 307 de 2-1 do mez findo. relativa :i. pretenção 

E' lido e a.pprovado o seguints 

PARECER 

N. ii9- i885 
Pagamento (le gmtificaçito ao jtti:: de di1·eito . . . - . 

~ ' I 

Silva Barbosa. pelo exercicio dos ,·efet·idos 
:cargos em S. Borja. 

do ·u· d dir i a • · · . 
:Minas Geraes, bacha.t"el José Ignucio Gomes Silva Baruosa, i o supplente do juiz municipal 
Guimarães .-A qttem fez a requisição (commis- do termo de S. Borja, actua.lmente no exercicio 
são de pensões e ordenados). de juiz de direito da mesma comarca., em l'e-

Da. mesma proceiencia e data: em res- querimento enviado ao Corpo Legislativo pede 
post:t ~o ele n. 306 de 24 do mez puss!l.do, S:l.- o pagamento da gr~tificação Je juiz municipal 
tisfnendo' a requisição sobr~ a pretenção do e de direito, durante o tempo decorrido de 1° 
ju_iz de direito da. comarca de Caça.pava: na -pro- de Marçn a 25 de Outubro do anno findo e de 
vincia. rlo Rio Grande do Sul. bacharel Edu ar Jo 5 de Dezembro do mesmo a :30 de Junho do cor
José de Moraes .-A quem fez a r 0 quisiçiio (com- rente anno, elll que exerceu e t~m exercido 

· ~~~~~~~~------------~as~~~-~Ull~~~~·~~~~:~-----------------------lJm*-1.1-Si!ãO de pen-S~ • 
Do 1vlinisterio da .-\grtcultura, de 31 do mez A commissão de pensões e ordenados precisa.' 

passado~- em respostii. ao de 14 do mesmo mez, · parn. emittir juizo definitivo sobre a questão 
remettend · - · · · · · ' e 
cias tomadas para. a. colloéação de duas boias se llle remett:t o requerimento do peticionaria 
na barra do Cabedello, provincia. d:l Para.hyba. . com o documento que o instrue. 
-A uem fez a. re uisi .ão 'o Sr. Henri ues 1 "-
e outros). - :h!!Jttsto Fleu.ry.-Jotio Peniâo. 

Da - C:1m:ira. do~ Deputados da Bolívia. O SR. Jos:É MARIA:'<!XO requet· urgencia por 
e da de Portug!l.l,otTereccndo para a bibliotbeca 45 mimitos, para se occupar de negocies da 
desta Camara os Annaes parlamentares da ca- provincia de Pernambuco. 
maru dos deputados e dos senadores, regimento · 
da.s camaras e mais publicaçõe~ parlamentares. :Foi approvado o requerimento. 

-Recebido com agrado. O Sr. Rocirig·o Sil_va :-Sr. pre-

das publicaçõt>s parb.ment;1res ideuticn.s com crever~m-se antes de mim, venho fazer rc
as d:1quelles · paizes.-Inteir:1da.. sumido protesto, contra. um neto do nobre roi-

. e ri e . Refiro· me ao aviso-ec'll:X'flp;&ed~ti!i!dfflor--------

Du C:tmara dos Deput:1dos d:J. Hespa- sidente disp9ndo ~\pen~1.s de 10 minutos, por 
nha! P 'nraguay, Buenos-Ayres e Venezuella, me tet· sido concedida a p:tlavr~ nor bene
em respost ~ ~ : , • · :t.D o~,_ tl'oca volencja de: dons d1stmctos dcpnb.dos que ins-

PROJE:CTO 

N. 50- 1885 

LiCCllÇcc ao clesembm·gMlor da Relrtçi'Lo de S. 
Lt,i::, Leocadio de A~1dmde Pcs soe~ 

a 31 do mez passado ~(o director i ntérino da Fa-
culdade de Direito do S. P:mlo, aviso atten-
tol"io de principias constiticionaes, que j:imnis 
deverão s~r esquecidos pelo poder executivo. 
(Apoiado.-;.) 

Como V. Ex. não ignora, o :Ministro do Im
perio, quer nu Sen~1do qu·~r no1;L~\ Cama.ra, con
fessou que o governo não estava autorizado 
a f:\zer a rcf•>rtn:t d:ls faculdades de direito, 

A commissão de pensüe:; e orden:Hlo~~ a quem ptilllic:ld:L por decreto do 1i Jo Janeiro do 
foi presente o requerimento do de~emb:..rgador corrente :umo. 
Leocadio de Aüdr:de Pes~O:\ pcuindo um anno Si o governo não est:>.va autorizado a fazer 

-de-licen~a-pa-ra---tra-t-:tt•-dr:.~~d-e-;-temloou- -essa · reforma -é bem âõ-·verclue--õs-ou·acto 
:- vido o governo e attendendo ás razões allegadas . constitue uma illegalidade. (.:t;poiado.) Como 
pelo·supplicante~- e ao motivo de molestia com- pois é o pt·opt·io ministro quP.m censura. a Con
provada pelo attestado medico quejuutou á sua gt·egação tio Faculdade de Direito de S. Paulo 

----------------+P~e ... tl..,.· ç~il' ... o,-., é-d.{}-p~<n·ecgr que s · - e r representado contM o mesmo dc-
rida com o seguinte projecto: ct·eto. e resolvido suspender a execução de 

alguns artigos'? 
: A Assembléa Geral resolve : A congrega~ão composta de jurisconsultos 

Arti
0
oo unico. E' 0 governo nutol'izãdo _para notaveis poderia por ventura ignorar que os 

actos illegaes não elevem ser cumpridos. e que 
conceder ao tiesembm·g-n.dor da. Relação de !1. Constituição do Impcrio conferiu a qualquct• 
S . Luiz, ~~ocadio deAndi·ade Pessoa.! um anno · cidadão Olt a qun.lquer corpora.ção o direito ele 
de licença :_co:n ° respectivo ordenado, para. representar - contra. os actos dos poderes pu-
tratar de sua saude ondo lhe conviet•; revogadas blicos ~ _ .: 
as disposições e in contr:lrio. N!io se comprehende, Sr. presidente, que 

Sala. das commissões .em 3 de Agosto de i883. o nobre ministro do Imperio .desconheça tudo 
- Ilclefonso <le .A'i·<tujo ._:. Joao Pcnido. 1 isto e pretencla reduzir a. congregação dos 
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lentes a. diciplina. militar lembrando-se tal
-vez dos tempos em que governou a. marinha. 
de guerra. Com os habitas de obediencia ad
quiridos n 'aqnella repartição o nobre ministro 
do lmpet·io não deve, nem póde pretender 
governo.r uma cor ora(·ão do ensino su e-
1'101". 

O aviso refere-se a. disposições do decreto 
de 17 de Janeiro, ue cl"earam um vel"da-
en·o Imposto. Esse imposto acha-se consi

gnado em dous artigos: no art._. 256 que 
determina. q~.<e cs alumnos paguem :30.~000 
aos lentes, quando quizerem fazer exame 
fór:l. do tempo determinado nos mesmo~ es
tatutos, ··e no art. 299, que tambem deter
mina qu~ os candi:latos ao grau de doutor pa
guem 70;~0:)0 quando queiram defender the
ses fól"a dos pra:1.0;; ordinal'ios. 

Ora. Sr. residente os 1 
de Direito de S. Paulo poderiam não executar 
estas disposições, deixando de receber as pro
pina;;: ou gorgêtas. Mas não se trata. simples-

a ou nao execuçao por um 
acto dependente exclusivamente da. vontade 
do cada um delles ; · trata-se da execução de . . . .... 

:;:, ' 
podia determinar, reconhecendo q uc não es-
tava autorizado pelo corpo legislntivo, que os 
~lumnos ou candidatos :i defesa. ele thcsos pa
guem um imposto na Faculdado de Direito, 
(az1oiadas), o tt·ata-se tambcm do •.• 

O Sr... AL:'>IEIDA. OLIYEmA:-Pcrdoc: é uma 
remuneração de trabalho. 

O Sit. Roo:nGo Su.YA.-... cxercicio de um 
direito. qual :.1.quclle ue tem c;:da cidacli'i:o ou 
co1•poraçao e não cumpnr ordens illegaes e de 
l'Cpl"cscntar contra. cllas aos poderes compe
toutcs. 

ja i . .;;so, ven o snnp esmente Ol'

mular o meu p1·otesto, tanto mais q ua.nto fui · 
}ll'evonido pelo meu illustrado amigo, deputado 
por !\Iin:1s, o Sr. Vallada,•cs, do que teri:t dt~ 
aprt>sfl_n t:u· u~ reqttct•i men lo no mesmo s_e.ntido, 
fhscutmdo ma1s larga rnento ost:t r1w~slao. 

Ning11om melhor do que cllc podo fazc1-o. 
Eu, pot·tanto, estou dispensado de toma~ mais 
Lom pó ú. Cáma1·n.. 

Concluirei, pedindo a V. Ex., como :tmigo 
mui te dedicado e pt'0slimoso do go•rerno e na 
qunlidaclo de muito ctigno tlirector dn. Faculd<~dc 

- Clc Direito Je S. Paulo, no exercido .. irc· c-úFs 
funcções tom prestado relevantns serviços i<JUel
lc importante estabol~cimcnlo de instt·ucção, 
que a. r.onselhe ao nobre ministro do Impol'io 

tte n:io continue a >raticar n t s d · st· ord m 

Dirigi-mo então ao mesmo nobre deputado e 
pedi-lhe, que tivesse a bondade de dize!'-me 
em que consistira a .sua I"cclarnação. S. Ex. 
disse- me~ que não se referira a mim, mas sim, 
unicamente ao tachygr.ctpho ou á maneira por 

ue ti. h ~· 

:;:, ' 
tambcm se havia referido a mim .•• 

O Sit. VIANNA VAz :-Rcf~ri-m~ a V. Ex •• 
referindo~me ao seu discur~o. 

O Sn.. CANT:\.o:- ... pois que attribuiu-me o 
ter inserido no meu discurso palav1·as proferi

' das pelo nobre presidente li uando não o foram. 
S. Ex. assim se exprimiu, referindo·se a 
mim (lê): 

ciou-se faz crer que cu inseri em meu discurso 
estas palavras .•• 

() Sn.. VIANN.\ VAz:- Poço a palavra :11ara 
uma. explicação pessoal. 

O Srú GANTÃo:- •.. como profe1·iclas pelo 
presidente ãa Camara, quando não o foram. 

Para provar que assim não ó, cu aprese11to, 
Sr presidente, o original das notas tachygra-

hicas u f, • • • 

c:~sião de a prcsental-as pat·ticularmente ao 
nobre deputado o agora. as apresento :i Camara. 
Por ellas se verá! que constu. ter o presidente 
pronunci::J.tO rea men c a.es pa avras. 

E. si não é bastante esta prova., eu appcllo 
prt·á o testemunho da C<"mara que sem duvida 
devia ter ouvido do presidente a observação a 
que me tenho referido. Conversando me~mo em 
p:u·ticubt•, sabbado, COIIl alg-uns Srs. d0puta.dos 
c J'P.CJrrlo-mc bem •)ue um dolle:'> foi o S1• düpu· 
lado pm· S. Paulo, Dr . -Prudente ele :Moraes, 
app0llei p:wa o teslemunho delle~;~ p:1rn. diz~
l"t!m-mo si com eíl'nito tinham ouvido cs~na pa
lavr::Js do Sr. pr-esidente. O nobre deputado por 
S. Paulo, respondeu-me que :-:im, e appello 
pa.ra a· sua irnparcialidnd(~; ~ honr~e. e~evaç~o do 
seu ca1·acter, afim de que declare--si 1sto e ver
dade ou não. 

o sn.. PllüDE="U DE MoRAES:- E" exacto·. 

que só sorvem par:\ pertnrbar aind:i mais o en- :-t pri~ri!·a p::u~te da r~cla~ação do nobre depu
sino superior e desacreditar o governo deste taào creio quo S. Ex deve ficar convent!ido de 
paiz. (M,uito bem). que cu nã? inseri ~o meu d~scurso palavras 

que n :1o tiVessem s1do profendas pelo nobre 
O Sr. Cant~i,o :-Sr. presidente, en presidente da. Cama1·a .•. 

niio me achava prelienlf~ neste recinto tJn:mdo Ó Sn. VIANNA VAh:~Responderei quando 
começou a. sessão no dia :11 . do mez passado ; 

1 1 mas, ao cnlrnr. fui informado de que o nrJln·e for-me da<:I. a p:t avra.. 
di}pUt:.tUI) p<'lO G'' districto na. Jli'Ovincia. dó !ll:L- o Sr:.. CA:-.;T:\0 : - •.• mas con.;.;l~rvci :ts qne 
ranltiio h~vin feito uma redamnç.tio sobrc.a pu- c•>D5õtavam da~ nota;;: tachy~ra.rhicas como real
blica~1o do meu discurso, ))roferido ~a sess~o mente prof~rida.~ [lolo c~-pre5:idente da. Ca
da 28, ~ plloli(!âdo ne!:I!O lli:1.. - · ma.1·~i, o St·. conRolheiró Doria, p:tr~ f(Mm tnm~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1618- PÃjgina 4 de 33 

332 Sessão em 4 de Agosto de 1885 

bem.appello afim ~e que decb.re si com eLfeiLo 
as pronunciou ou nií.o. 

O Sa. FRANKLIN::-!>oau faz signJl affirma.
tivo. 

O SR: ÜANTÃO:-Devo porém da~ uma expli-
caçao a1n a. 

Talvez o .nobt·e deputado fizesse a sua recla
ma~ão por ver no.;; :authographos estas paL~vras, 

do Sr .Andrade Figueira e Óutt·o do Sr. N:4buco, 
pas~ados por minha lettm. 

Von explicar o que houve e dar a razão por
que 8C acham COill a minha lettra. declurêi.ndo 
desde já. que não h ou v e a menor alteração, como 
o nobre deputado pó:le verificar. conft·onwndo 
a publica~~:1o com as notas Lach.ygraphicas que 
me foram entregues, e se acham na secretaria 
da Cama.ra. 

P ss · or miul t · 
o Sr. tachygrapho não tomou algumas pala
vras minhas, c elles ficaram mal cabidos. 

E' assim que o primeiro aparte do nobre 
epu a o lZCth o- . • J .! . nao JW! e a .. w· 

cont1·a o vencido.-Vem logo após o paragra
phoem que eu tinha dito apeMs,que o diploma 

• - • - 9 "' 

não importava somente uma grande honra pm·n. 
mim ma.s significava. tarubem a hombridade com 
que o corp::> eleitora.! da minha pr:Jvincia tinha 
procedido na re::posta que den à Camara dos Srs. 
Deptttados! mandando-me a 2o esci'Utinio. 

Ora, já vê Y. Ex:. que depois destas palav..ras 
não tinha cabilncnto o apat·te do nebre depu
tado. E muito mnnos cabit11ento tc:-ia o ap,1rte 
do Sr. Andrade Figueira nest·:s termos-Está . ·' . 

deputa1lo pelo 11° districto do Rio de Ja.neiro, 
e o uobre deputado pelo 5° di:>tricto de Pel'lla.m
bu<:o, e riind.a as pab.vras do _SI'. presi-
dcnie. · · · 

Eu, Sr. v residente •. quando tenho certeza 
de h:wer roferitlo àl .... umas alavras ne os 
tachygraphos pm· não ouvil-as, ou pm· qual
quer outra circum:":tn.ncÜJ. não a~ tomam, não 
hc~ito en1 inseri l-a;; no. meu discu:so, quand_o 

•. , v t · .J : .a 
at(!'uma que mereça censura. :. 

E' assim, qu:~ o nou:·e deputado ainda hn. de 
encontrar nas notas tachygl'aphicas, escripto 
por minht lettl'<l, o que se p:tssou em rehção 
:i suspf~nsã-J d3 alguma-; cam:ir::\S municipaes 
na minha t~rovincin.. 
Qu~ndo t1·:ttei do estado anorm:1l em que se 

ach:\ a minha. proúncia, entre outros factos 
m.e~1cionei e::;t~ da. susp~nsi'io d~s camaras mu-

CuNnA:-Apolado. 
ÜANTÃ.'J:- .. : rest..<tbeleci P.or minha 

~ . 
.A oun·a p:tt·te a que se rrferiu a reclamação 

do nobre deputado foi a do haver o Sr. pre.'>i
den ~e chamado-o :i ordem. En para responder 
a S. E~. rc:1ueiro â V. Ex., t•cclamo e insi~to 
mesmo par:~ qne mande apresentar aos Srs. 
tachygt·aplios as notas Tac11yg-r:-t;•hlc1\<, para. 
qur, examinando-a.s, declarem si houve :1lguma 

. altet'.tção de lllinba. pat·tc ''iucr quanto ú re
da·~ção, '·luer qn:mlo :i. lettrn, ~ digam si não - . 

. feito di1·eito. ·· ·. puhlicatl:1s. · 
· Ora, si ou não tiriha estab "l~éidó" hypo tl'fcse·· -- · E~tjs ·. pnl:):\•ra:s···e·srã"o· re:tlmente-·-p·or---lettra. .. -· 
algum:,\ ; si não me tinha aind:t refet·ido á. -.Jim:rente ; w:ts ' 10anllo r:)cebi as notas, ·:i a 
manetra. por q ne 01 J u g-act<• a mtn l.tl. '~ et~,~ão. n terução. tmh:i sido felta . Portn.n to. o nobre 
como poderia ser dado este ~t;~arte pelo' nobre deputndo deve pt·ocurar sabe1• q ucm foi que fer. 
dep11taJo pelo Hu d!stricto do · Rio de .Janeil·o. ess:t alteração, a quem é devida.. Afianço ú casa 

O Sn.. LEITÃO DA CüXIlA : _Não tinha qn1l não é a min~, e por isto insii'to com V. Ex. 
nenhum. cabimento. pa.t·a •:1ue detr1rmme aos Srs. ta.chygr.aphos que 

~X:J.tntnando :• s notas, decbr~m Sl houve a 
nF%Jr altcraç:Io, o 8i o que e ;::t:wa e;.-.cripto a 
re..:p•-·ito d;L J'•!clamaçi'Lo tio nobre d r~puta lo, não 
•! ., q:;c (!Slà publicado em meu discurso. 

O Srr. CA:sT:\o : - Som duvida. 
Este aparte, nssim como o tlo noi.H·e deputado, 

pelo G•) ~i,; trL·to do l\iaranhào, e o •io no -1'1! 

depuL:d.o pelo 5° districto de Pet·nm1buco. !>em 
como as pal~wróls J.o Sr. pre<::icle_nte, ti\·cram lo
gar depois de eu havor dito que- :-i ilu: (oss..: 
pe1·mittido_ anal ysa;: .. c_d.i::..cutir a 1'fl.r:m<Ji;·a }J'n·
gtte (oi julgar/a lt '~•linha . c!eiçci.o, 11iZo sti pcra;l.
te a. commis ... ~r.o COiiiO pei·a;üc esta canw,·a • .• 

O SR. L'Err:\.o D.\ CuNHA : - ,\poiado. 

. n. A:STAO ••• e a u.H·wrn ve que .e pstn.-
mente q ua.ndo podiam t •; r cabi111ento. 

Entretanto na.s notas tachy"!.!'raph.icns qne mo 
foram remettidas, e~ta;; minh<tS palavra-;, que 
precedet·am aquelle-: apartes. fot'am elimi nadas; 
e eu que t~nho.consciencia de as ter proferido, 
inseri-as 'j)Or minha let.tra, e como· rúio (·oubes
sem na folha !'m que I.'Stava o principio pas
sei-as para outt'<t, .· 

Eis ~~ razão porque o nobr"' deputado havia 
do ancomrn.r por rrlinh:t lettr c~; nas not).S tacby
s-raphicas aeu- · :\parte, assim como o do nobre 

Te.nho dc~ta maneir~1 me justificado c res
pondido á re_cl:aua~ão do nobre depntado. 

O S!t. LEITÃo D;\. CüNtu:- Perfeitamente. 

O Sr. '1lTI.'Lnn:....--v-az- pronifn·cia um 
discnrsO -rTue·se-il-cha tio appondice. 

O~~~·. VaBada.re~.-SI'. presidente, 
si o n bt'' ! e )Ull c -~ a11 

111iuado o seu judicio;;o discut·so. oLfet·eceado 
um relneriru .. utn, cu me dispens ~~r;a de vir :i 
tr ibu n~~ toma:- totu110 :i Cama.ra com q ue.-;tüo Ja 
r.-:~ forwa das Faculdarles de Direito. 

Eu, !Josto que não seja velho, professo 
um Jibera1iswo ~ntigo iucornpu.tivel com o 
soáolismiJ e cormnunismo moderno. que é a ne
gação do ir'd1viluo e de todos Q!=; seus clir11itos. 

O meu liberali:;mó consisto ·' ulJ · lego li
beJ't H8. 

E' o . liberalismo do respnito á. ' l ei; · sem 
o . qttal é ab~olutamente impossivcl eom .. 
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prehender t\ liberdade, ficando todos os direitos I Sou, Sr. presidente, s~v"3ro applicador dos 
:á 11:crcê d~ bo:l. ou rnú vont··de, d~. capacidade princi:-•ios expo~tos, julgando que o governo não 
ou wcapac1da.de do governo. · . .. pódú mettet· mãos no Thesout\') Publico, senão 

V e V. Ex.~ Sr. presidente, que a minha. em vir tu le de lei. que o aulrize. (:lpoiados .) 
theoria liberal é simples, de facilinia compre- O Tl~es?ut·o Pubbco repres.enta_ a somma tios 

- · · sa r1 
' palavra..,:-respeito a lei, que. constitue o ba- commum. 

- luarte de todos os direitos individuaes e politi- Isto posto, eu não posso legitimar qualquer 
cos. !),~sde ( ue não im lere a lei sobre todos especie de contribuição que niio tem por si a. 
so re o povo e so t:e os agentes do govr• rno, u i i .a ger~1 consagra a em e1. po:.a os.) 
desle o mais humilae até aos miaistt·os, não ha Seria attaca.r a propriedade impondo-Ih~ cer-
garantias possiveis. ceamentos, sem consentimento do proprietario 

. . ou contribuinte,que se deve manifestar por meio 
A. con~equ~nc1a., senhorc~, da .t h r?oria. con· de leis votadas pelos reprasentantes da nação. 

tr~na, que e a c1~e se esta pr~~tcando entre Por consequencia, sempre considerei como 
no~ e se tem prattca.do. ~empre: e o. puro. go- . um a.ttentado a.o nosso direito publico ol"ga
V?Ino absoluto, sob 1:td1culos e d1spend;osas I nico o aêto do govet·no que hnçou sobre os 
formas de parbmentar1smo. estudantes das Faculdades do lmperio uma 
~ode~emos nos desvanecet· de governo livre, verdadeira contribuição pecuniaria, sob a de-

quando um min i~ ' ·1 , · •• · _ • ;:, .. • , • . 

çiio, atacar a Ot'ganiz:1ção do ensino, refor- Ainda mesmo que existisse autorização }Jara 
mn.l-:::. radicalmente, por um decreto, sem lei, em · a reformadas Faculdades, que aliás não existe, 
q·1e se :firme, uando essa oroo:miza"'ão d . n- como 1·econheceu o ministr i · · · 
stno superior ten a assento em lei 1 Temos de essa autorização devia ser attendida de modo a. 
facto governo livre. quando o governo de Sua. crear-se tal propina. 
Magestade lat;ç:t contribuiç-ão pecuniaria a Sempre vi uma illegalidade no acto profii-

, "" u r . au o. 
que seja por lei autorizado? Disse ó noore ex-ministro . da marinha, em 
Basta~ senhores, .este facto de poder o gover- aparte ao illustrc deputado por S. Paulo, ··que 

no imperial la.nçu· {t1~tos ou impostos sem lei tratao:~ e de u maremuneração portrab:t.lho pre
para. photogr;1phar o nosso regimen de puro stado fôra das horas e do tempo, em que pelos 
governo absoh:to de facto. c .- regulamentos devem funccionar o;; lentes. ~ 

1'rofessanuo o vcrclãaeiro liberalismo, eu Onde foi o ·go erno buscar c:ompetuncia para. 
semJ!lre sustenlei e snstento q uc, só em virtude irupór aos estudantes e :iq uelles que aspiram · 
de lú, e m~diante in,lemuiza-ção, póde o Estado o grão de doutor semelhante contribuição ·~ 
tocar na. propriedade individual,conforme dispõe (.4poiados.) . 

- -----<:lao--lc •· · .- · ' · : · - · -:- · .._ o o 

governo, no seu projêcto sobre o elemento . qun pos~a. metter a mão na algibeira dos con
-servil;··unàe-n:io vr>jo a indemnização do direito ·tribuiutes;·-sem 'lei que o autorize, pare re- ···· 

de pro r-ied:\de servil ue aos olhos da. lei ou numerar a uem uer uc se· a ~ om · 
(o 1re1 to po~ith-o considero tão respeit:wel rei to_ assim praticou, quando os regulamentos 
como qu:1lquer outra. . · anteriores das Faculdades autorizavam, sem re-

Ao contt·ario de~sa indemnização constitu- muneraçiio alguma, sem propina, os e:s:ames em 
c:onal, Yejo o confisco pt·ohibido pela Consti· : épocas normne;:, e ainda mesmo em Março, 
tuição na celebre amortização da propriedade para aquelles que não tivessem prestado em 
servil, que o Sr. presidente do conselho consi- Novembro '? 
dera um:t das maior·"S bellez· s do seu pro,j~'cto Nã0 sabe 0 governo que os estudantes, que 
contrad:ctorio. Si oS:·. presidente do conselho não podiam prestar exames em Novembro, os 
quizM apreciar a bellez:~ do seu projecto, nesta. prestav:tm em Fevereiro ou Março, sem serem 
parto, applique o systema. <is apolices. obrigados a c:mtribuição alguma 1 Como o go-

Adopte •. si ~capaz .• ? princi~io do projecto verno se julga hojf:l autorizado a impor contri
para. :t extmcçao da d1v1d:\ constslente em apo· buições ou propinas ~ 
!ices 011 da. divida. public.l em geral. Appliquc, . . . . . . • 
si_ é_ -~ª'11.ª-Z• -- ~-,verã a. ~ea.ç~o . PQt:_~~~- - 49!!_ -os-Ye~~~s~~~~~~;:~~!:·~~-;e~irui~~o gorgeta' 
mesmos que ac.e1tam hoJe o.seu systema, qua-~ - . 1 , • 
lificando-o de latrocinio do Est2do.Não obstante, O Sn.. VALLADAR.ES :-0 que espanta é que. 
a vc1·dade é ue o rocesso se:':l identico e or tendo a Fa.culdad•) de Direito em i 
is:'lo ,:combato-o dr.sde já. . resolução d:~. congt·egação dos lentes, tomado a 

Tal -processo. repito, s~r{L um verdadeiro la- I pa triotica e honrosa resolução de repelli r est:1.s 
trocinio como meio de extinguir- a divida pu- 1·emunerações, est~•s gorgetas, o governo ex};lede 
blica.. um a\riso, dizendo :-«não . ·tendes di1·eito de 

O principio .é o mesmo, inteiramente iden- fazel-o»-desconbecendo assim o governo um 
tico. Alli elle e:s:tinguiri:l. o pa.trimonio par- principio comesinho do direito civil~in-oito 
ticular eonsistente em apolice~ ou em qualquet: beneflcium non datur-; o governo desconhece 
titulo de divida publica.; aqui elle vai extin- que não se pode fazer beneficio contra a_yon-
guir o pa.trimonio priva:.lo conSistente em e;.;- 1 ta.de. ., 
c_~avos. . • ... . · _ . . 1 . O . qu~ mais maravilha, si.mplesm~nte, é qu.e 

O prOJecto xmporta neg3ção des~~ .propTie- 'j esse avti!O vergonhoso fo1 cxpedtdo depots 
dade. . . · qtt~ o Sr. ministro d!) imperio dê'el:trott quo :i. .. . • . . - . . . 
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reforma. era illt~gal e que o governo não tinha. 
autorização para f!lzel-a.. Eis, Sr. preaidente, 
a solidari~dado D:l. illegalidade. ·. 

Parece :·que ·· o Sr: · ministro do imperio, 
tomando na devid3. cons.ider~ção as irritações 

" o ' ex-ministro do impcrio, quer agor:~. encampar 
o seu a.cto. quando, não ha muito pcr3.nte ·o 

ro 1rio arlsmento, decbrou uo só não revo-
gava semelhante acto, p~rq ue entendia que, 
estando affdc.to á. Camara, não o podia fa:r.er. 
Agora., porém~. entende, pelo 7ontrario. q~e 
tem competenc1a e expe.:.te av1sos, mantenno 
esta reform:1, m::mdando executar a parte 
mais odiosa _ do decreto, por<fUe. Sr. presiden
te é uma ostenta\.ãO de desrespeito á noss:1. 
fo:·ma de governo, é o lançamento de contri
buições sem lei. (.Apoiados.) 

, o 
como concilia o seu acto de 31 de Julho com a 
lü:.n-uaQ-em que teve no parbmento," q ualifi
ca:do ~ acto de seu antecessor de illegal, visto 
que o governo .n~o tinha autorização .paro. _pra-
tical·o. · 

_ S; presidente,- o aviso - que S. E~. acaba· 
ngora de expedir é, como já dis>e, unia home
nan-em ao seu· ·colbgn. e:o;:-ministro do imperio. 
Pa~cce qué o nobre . minist:_-o qui.z captar~- be-

· . r. .·- lnts .. ro o tm.peno 
pará o pro.jccto sobre o elemento servll, que é 
attentado contra o direito de p~opricdadc. . 

• t :>C , , carr.pou a en a o 1 en-
tico consistente nas cclel>t·es propinas do. no,•a. 
reforma. das Faculd:1des, que não -póde deixar 
de ser rcnut:tdo um vcr·da.r.teiro attoncado con
tra s. tJrâpried!ule. llOrque como tal deve ~ct· 
h:wido o lançamento ,]o contribuiç!io s0m le1 . 
O nobre ministro quiz d:w compons'<;~1' ~o sem . 
collegn. mas escolheu mnl o ussumpto. 

O Sn. Du.\R.T2 DE Azr.Yr.no :-O no\'O ro
gul:l.mcnto ô um monstro. 

O Sn. VALT •• \DAHY.5 :-Sr. presidente, ou 
não tenho necc~sidado do 1nsist1r so\m~ n.;;siHn-

E' lido, apoiado e a discussão adiada por tet• 
pedido a palavr~ o Sr. Vianna Vaz, o seguinte 

Requcl"imcnto 

informe que recbmações tem do directot· da 
Faculdadn de Direito de S. Paulo sobt·e <1. exe
cuc;.iio dos estatutos daquella fl!.cnlda.de. qtte 
determinaram a expediçiio do aviso de 31 do 
me1. d0 J1üho ultimo. 

Hio~ :3 de .Agosto de 1885,-V((/l,uluí"l.~s. 

ORDEM DO DI.\ 

UllGE~C!,\. CO~CEDIDA ,\O Sl't, SILVA :\IA.J:r-.\ PAl\.A 
OCf;UP.\.n•SE DA ESTll.AD,\. DE 1:El1RO J>, PF.
n\\0 I 

- pto dcs!.tl natureza. O decreto cspacinlmeutt'l ·o~-Sr·.-·Silva .~.:[a.Ct·a.:- - Sl'.- ·-pr~si
nesta p(lrto é unf a"tlnnLndo re\·olLin te· ás-prcrõ:. dente. Não ~c:n difficuldade, conseg-ui h ontem 
g:üh·as do parlament:>. · • insct·evi}r-nH~ para discutir o assumpto, 'luu me 

O Sn. .:\.~n~~ADJ~ Fir;uEin .. t :- A 1oiad . · r· ~ · · / 
O Sn. VALLADAUEs :-••• e cu só bm~nto que pormittc o regime~to. Inscripto em 3° loga_:, 

a comrnissão :t que está atfecto 0 projecto qu0. re- ~. Ex. e.: casa sao te.stemunhas de que nao 
vog:~. n. reforma, contra:~. qual·mc manifesto, não J ttyc occo.suto de usar d.t palavra. 
se dê pressa de trazor :.10 pat·lamento este as- EntrcL'lnLo o meu collega. de dcp'l!taçã.o da.vo.
sumpto, altamente interessante, c que é recla- me conhecimento de um telegrammo. recebido 
m:1d0 com toda a urgeneia, po1·que~ Sr. 1)re- d~ Santa Catb.arina c a. aml;,os dil'igido por_ 
sidente, a execução da reforma importa um parte do commercio ; telegramma em que se 
ntt~nta.do contra o contribuint~~ e um a.tten- nos coromunicava que o povo reunido, . pelos 
tii.do contra as prerog-atíYas do parlamento~ o meios regulare:; tinha feito chagar as suas 

· que a com missão tem l)Or <l~ver zelu.r, afim de queixas, por in tcrmedio do pre5idente da. pro- -
que o govenw em .actos futuros se cohibade vincia. ao gover-no imperial~ relativamente ao 
att~nt~dos õ.e!ttl. n:Uttrc7.:~. : fJ.it~, sl continu:frériL p:ttcccr. do ilht~tr~ éngonhóiro fi~cnl dó S'·)- _ 
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ver no. nos es~udos da. estrada. de ferro de l E', Sr. presidente, um grito natural de 
'D. Pedroi. e contra a opinião por elle emít- ' angustia. e desespero da provincia. de Santa. 
tida a respaito da não construcção da mesrna Catharin~, que pede o concurso dos poderes 
estrada. geraes para ser . levada a effeito a estrada, 

Não podendo usar da palavra nos tres quartos cuja re'alização confiam aquella província e a 
()". • ('y. .. • • • • • • 

nobre ministro da agriculttua., onde sem du.:· 
vida.:_, eu devia encontrar informaÇões abun
dantes a respeito, parecendo-me tambem que 
serra ex emporanea qua qoor 1scussao !\ll
tes da publicação desse relatorio. 

Eis a 1'azão, pela qual,até hoje não tcnb.o 
vindo á. tribuna '' para discUtir esta ma teria. 

O facto. veiudemonstrar qne eu tinha :toda 
a razão; por·que, ainJ..a:.~~~~ .. depois de pu-

-bliCado o. seu relator1o,. o nobre ministro não 
esta.va habilitado para resolver a respeito da 
questão, visto que~ segundo o relatorio, ea
p~t·av•" -o parecer do illustr~ fiscal de · go-

O parecer, porém, está. ha. dias publicado; me 
parece, pois, qúe é chegada a occasião ele 

de desenvolvimento e progre5so p::tra as mesmas 
províncias. 

Não sei si o nobre deputado pelo 4" districto 
a provme1t1. e . au o, com o seu reque

rimento visou. qualquer censura á.~commissão 
fiscal. Não sei si o di'5curso do nobre deputado 
pelo 13' distrieto da provincia da Bahia visou 
defender a mesma commissão fiscal de a.ccusa
ções, que aliás nãovi que fossem. feitas. Para 
mim o que é certo é que qualq11er dos 1;10bre:S 
deputados não foi impellido senão pelas in.spi
raçõe::: do seu p:ltriotismoe pelo zelo e ·interes
se P.eh causa ~publica.! .assim como pelas sym-

mente aos deputados daquella província, que 
não podem competir com SS. EExs. em 
habilita~.,ões e talentos.' (Nao apoiados) 

que me traz a r1 una, e peço para es e 
ponto toda a attenção da C:l.mara. é a inspiração 
do patriotismo, que todC~s nós. temos, ,é o zelo 
pelo parlrLmento brazileiro, para que o· nos~o 
credito, como legish.dore3. não· seja posto em 
duvida.; e não sejamos - a~cusados d·:; levianos 
por estarmos hoje desfazendo aquillo que ainda. 
hontem. fizemos. (.4.poíados .) 

A decreta<}ão cia. construc~ão da cstradn. d~ 
ferl'o D. Pedro I nllo foi ra;;olvidD. a esmo,im-

. . ' 
tido uJUa elatot>ação lentn no parlamento é 
sém . . duvida este. Não ·· fallando· ·dos estudos 

. o dos pelos j ntcressados,antet·iore sá época 
o Sa. Atv;Es DE AltAUJo:-Agora sim; ha de 1870, · di,:;.cutindo-se por ess~ tempo nesta 

base para discussão. ~-' cn.sa e no Senado o pt·ojecto dessa estro.da, 
que é hoje a lei de 12 de Outubro de 1870, lu-

O SR. SILVA .M:AFRA.:-Eu poderia, Sr. presi- minosos discursos fora.m proferidos; e n~ou, 
dente, reservar a discussão desta ma teria pa1·a como pelo fnc to d:t publicação da lei se 
qua.ndo se tratasse do or~.a.mentoda agricultura, conclue, 1·econhecida a sua utilidade e conve
ma.s J·a vou perdendo a esp'.}rnnça de ver dis.:u- n·enc1', 1 t •• 
tirem-se orçamentos nesta casa, ao monos a Não · foi só no parlltmento. Este as-
tempo de, poderem ir para o Senado; o me pa- sumr-to mereceu os estudos do Conselho de Es
reca :já ver esvoaçar no ambiente desta casa. tado, mereceu :1 apreciaçiio dos nossos homens 
alg11ma nova pt•orogativa. compet~ntes em engenhn.ria, e dos nossos wais 

Por consequencia a. Camara. me permittirá distinctos generaes. Não foi, portanto, senão 
qu_e aproveite esta . oce~si:lo, e todas aqueUas -d~poisde-tooos-·estes-estudos-e-opiniões-que--o
que ti\·cr, para discutir esta matc~ria, porque parlamento dct:retou a con~·eniencia e a utili
sogurr..mente não o poderei fazer conveniente- da!lc da. estrada. 
mente no limit:\dv tempo. q11e me é concedido. Esta utilid·tdc e esta conveniencia, porém, 

• . l)o " • • 

de deputa.ção,e do qual certamente tem conhe
cimento o nobre ministro da agricultura, é o 
seguinte: . 

« E:s:ms.Deputados Schutel,Mafra.--Rio.
Povo reunido hontem, solemne ~neeting, pro
testou contra iniquo parecer commissão :fiscal 
Pedro I e reclamou. governo, intermedio pre~ 
sidente província. cum1:1rimento contracto. 
Espera concurso efficaz y. V . . Ex. Ex.-:-Com-

' missão Eliseu G·uil!J,e,·rne, .rileccandre Bayma, 
Se""c,·o PeJ·cira, Jose .Ramos Junior, Gennano 

. lV t:mlhause1~. 

pot• um acto especial do parlamento; e acto de 
uma alta significação, a menos que deixem de 
ter alta. significação as garantias de juros, de
cretadas pelo podet~ legislativo. 

Refiro-me a o art. 7 § i u da 1 e i (do orça
mento) n. :314fde :30 de Outubl".:> de 1882), que 
concedeu á. companhia da e;;tra.da de ferro 
D. Pedr.O I. ·a garantia de 6 °/o de juros até ao 
capital de 4 milhões de libr~s. 

Ainda bem que fazem parte do actual minis
tcrio tt"es distinctos cidadãos, que · tambcm 
faziam parte do gabinete de :~ de Julho, sobro 
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cuja direcção política fol'am garantidos aquelles 
juros ele u 0/o, em uma dtsposiçi1o espncid 
de lei. 

Esses distinctos cid::..dãos ·são~ o Sr. Vis
condG de P:m.naguú (0nti'io presidente do con
selho), o Sr. Meira e o Sr. Moura, ue, or uma 
e lZ comc1 encta, tem e resolver a questão. 

Qualquer destes tres illustl"eS con;;elheíro;; 
evitarão in~orrer na cen;úra. que indirecta-

..., .• " ::;, ~ ' 
dizendo que SS.EExs. e o parlamento bl"azileiro 
procederam com desacerto; e affirmando até que 
a construcção da. estrada por elle decretada seria. 
um desastre. · 

A feliz circumstaneia de estarem reunidos 
no actual gabinete aquelles cavalheiros, que 
assim julgal"am não só util a. construcção da 
estrada, mas merecedora da garantia de juros ; 
que a julgar~m mesmo opport~ma, pois realiza-

• h ' 

não serão cot•tadn.s, ao nascer, as li.;;ongei1·as 
est~erança-:. que a. minha província põe -nesse 
melhoramento. 

01 eotn a :ma1or sorprez3. que ouv1 e 1 no 
discurso elo nobre presidente do conselho opiniãJ 
con.tr~ria à estr~da de ferro de D. Pedro I, 

este· encoHtro de opiniões de S. E:~::., tanto 
mais quanb ainda em i882, S. Ex. manifl.!s
t;mdo-se a respeito deste assarupto no Senado, 
de:;larou que sempre. disse que votaria pela 
construcção da estrada de fe1·ro D. Pedro I, 
desde ue se lhe I·ovass'~ a i_mpratieabilidade 
dos melhoramentos da. ban·a o E 10 ran e o 
Sul. Rl:lsta.-nos ainda esb esperança .•• 

Sobre este assumpto tarnbem discutiram corn 
· , · · _ . enadores Nu 

ne;; Gonçalves e Cunha Figueiredo. SS.EEx. ba
searam a .sua. argumentação nas coudií}ões geo
graphicas das províncias de Santa Catharina e 
Rio Grande do Sul, na posição especial da. pro
víncia do Rio Grande do Sul, como uma guarda 
avançada das nossas fronteit·a;;; e.finalmente,no 

. grande commercio, que SP, desenvolveria, não só 
entre "s duas provincia.s como com as fronteir!l.s, 
desde _que tivessem um porto _franco e seguro . . . 

.Parn. náo tomar tempo à Cn.roara. aão le
rei os trechos dos discui"sos. d~quell\'S illus
tt·ados senadores; peço licen~a. porém, a V.E~. 
para transcreve -os no meu 1scurso, cham11.n
do para elles, assim como pa!·a. outras opiniões 
de sutori.l~d~s, que ter~i de citar, a attenção 

- ,. o • 
anno nesta casa. Foi para mim a maiot· sor- ds re;;oh•cr sobt·e esta materia, que deve estat• 
preza, porque en.tre as reminiscencins, qu.e eu pendente de sua decisão. · .. _ 
tenho de leituras sobre esta r:aatel"ia, S. Ex:. « O S1·. Nunes Ooiu;al-oes .... ~ .••••.• 
sempre me apparecia como nma. das :figuras Principiarei por· declarar que nenhuma 
máis importante~< como um vulto muito saliente divergencia. s~ de\t no seio da conimissão, 
em f.tvor da construcção da estr·ada. (!ntre mÍlu e o meu illustrado collega que 

Em 18i0, discutindo S . Ex .• no Senado, o assignou o parecsr r1uatlto á idóa capital do 
pr~ject?,que ~epois foi a lei de i2 ,de Outubro.de ·~· projedo; isto é, quanto :i autorização que se 
18t0. d1-;cussao b:i--eada no parecei" da commis-- concede ao governo p3.1':1. contracb.r com quem 

- • • • • tp'. • - • ;.. -

S1·s. ba:-iio das Tres Bart"as, dnpois viscondf) de de uma. companhi<l, que se proponha á _cons
Jnguary, Furtado, ~un!"s Gonça.lves e nnis trucção de uma estrada de f,!rro ·entre Sàrfta ·· 
tarde o Sr. Cunha Figu3iredo. e combatendo o Catharinn. e o Rio GI"a.nde do Sul, porque 

r. sena or o 1m, que se oppun a t:om to a.s am os:-nos es tamos e accor o em recon e
a.s suas forças d. decretação dess~t estradn., dizia: : cer que uma ~ernelhatlte emprezn. não pôde 

« Agorn. direi mais ai) nobre senador·: com que 1
1 

deixar de ser de grande uLilidade. 
dndes entende S. Ex. quo GSS<L estrnda. não fa1·à O Sr. Jobim :-Não apoiado. 
um grande b'!m :i su~ provincb 1 Eu sei, SI". O S1·. N-unes Gonçalves :-E;-;tamos d~ ac • 
pre.-idente, que essa <'Str;ttla p:1ssa por terr~nos corda, quando pensamos que a navegação :1 

cstercis em gra.nde partu ~ mas sei ta1ubem va.po~ e :>.s via>: feri"en.s são os melhoramentos. 
que elb liga :L um grande porto como é o de mattlri:L~s por e~cellencia., que em todos os· 
Santa Catharinn, uma das m:Lis fertcis regiões paiz~?s mais contl'i 'Juem p!t.I"a. o seu incremento 
do . ftio Grande do Sul (apoiados) -~ or;~ , uma e pro:::porid:~.de, princip:\lmente em um paiz 
estrad:\ que tem sua base em u1n grande pot•tr)~ tão extenso como o nosso~ onde a população 
~que tem diante c1 ·~ SGU ponlo final centenas se ~cha lão dissimina~a., e onde encontra
de l ,.,guns de terrenos os m~1.is ferteis. e muito~ mos fa.lt:-1. · de todos os recursos de communi
dos qunes---povoatlos-;---pcrrnitta·-o·n-obre-st)nador· · c:rçõea·:--- - ------ - -
q ue lhe diga, que não ó uma. ~Jstrada que pó lo Com t·clação especial~ente à estr~da. de Santa 
ser previamente condemnad:1 como foi 13Ssa. >.~ Catharina para o Rio Grande do Sul, a commis-

< Ora, est:.L hoje reconh~c1<1o q nc uma da.s são bem a reciou todos os motivo;:, ue demon-
ver :.ts c e mais ren IUH!D10 r a rna10r p~r c o,;; trí\m a sua convemenc1a, con!'tr eran o que 
caminhos de ftlrro coasi5õtG na. verba de pasa.- aqu~llás du::s P''OV'incias, pela !';Ua po .. ição geo
g eiros : pergunto e u, qunl é o habitante do in- graphica. e pelo g ráu cie n.di~ntamento que 
teriot• do Rio Grand~ do Sttl. de Porto Alegre têlll attingido. go;.:am sem d uvida de grande 
para. diante. e mesmo d~ cidarle co Rio Gr:tnde. im port:1ncia. c se acham até hoj o privadas desse 
que não prefirirà. vir ao Rio de Janeiro pela os- xnelhoramento, accrescendo qne uma dellas não 
ti"a.la de ferro afim de evitar a. barra do Rio póde deixar de sel" t:onsiderada a g uar:la avan-

- . G~:;nde ; todas as suas desvantagens e inconve- ça.da de DQSS:-t s relações com a s republicas do 
nte~tes ?. » . Prata. não póde deixar de merecer uma atten-
E~s pols, ~r. p : es1(lente, t\. ' C!lusa da .mi nh ção e;;~ecial como provincia fronteira. e dan

s?rpreza. E posstvel que SOJa uma ma a11re- do-se mnda ero seu desfavor os obstaculos ma
cnação do meu espil"itO, Ó vossivel que_ não haja 1 teriaes, quasi insuperaveis que impedem () 
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desenvolvmen.to de seu commercio rnaritimo 
pela impl'a.ticabilidade, poucas vezes inter
I"ompida. do porto do RioGrand·~. 

Essas razões, portanto, oesando no animo 
dos membt·os da commis;;ão ·não permittiram 
que appn.recesse a menor diver,.,.encia uanto 
a 1 ea capt a o proJecto, a . pouco 
di;;se. )) 

« O 81·. Cunha Fi,g;tei;·edo .. . : .. . ...•.•.• 
, , cr-1 qu ares· 

peito das van~agens da conce,são pedida não 
haver:i. q11em não pense de modo diverso do 
nobt·c sen:ldOI" pela provincia do Espirito-Santo; 
e o meu nobt'e collcga da commissào, senador 
pel11. provincia do Maranhão, que hoje começou 
o debate, quanto a mim. mostt·ou evidente
mente a conveniencia publica, e a necessidade 
palpitante da uma estrada de ferro que, par
tindo de Santa. .Catharina, vá ter á provincia de 

Não ent,·a1·ei no exame dos calculas com que 
aprouve assustar-nos o nobre senador pelo 
Es i.rito Santo visto como ' todos elles odem 
$er al tvers, e depen em de miud:J.s averigua
ções, que não nos compete agora fazer. · Se!'á. 
possível conhecermos d•'sde já quaes as ?es-

~ 

parar essa. empreza? Não. O que todos nós 
podemos in.tllitiYamente conhecer e aflhroar é 
que uma. est1·ada. de ferro de Portci-Alegr(! à 
Santa 'Catbàriil.a h:t de gt•:tndemente favorecer · 
o comruercio J.aquella Jlrovincia ptwa est-:~. ouü·a, 
onde existe um ex.cellcnte porto para receb;!r 
todos os passageiros a todos os productos que 
têm de saliit· b~rra-fóra; evitando-se os in
conveni~ntes e -sini~tt·os do ,POrto do Rio Grande 

não há quém não saibi que 6 perigosissirno e 
movediço; e····p01·· ··isso- ttma caus~ cunstante de 

~ muitos e repetidos na.ufr·agios. como !l.ttestam 
o as as JJessoas que o vxsttam. » 

Não é outro o fim do meu discurso, senão re
sumi~- todos os at·gumentos e opiniões autori
zadas em fn. vor da construcção da estrada, para 
q_ ue o nobl'e ministro que me honra com a sua 
attenção, tenha-as presentes, ao resolvei" tão 
momentosn questão, como a rescisão de um 
cor.ti·a.cto, que ainda hontem foi celebrado sob 
a re-.ponsabitidade solida.ria. de S. Ex., e de 
seus collegas do :3 de .Julh.o. C1·eio que- como 
amigo do g-overno- lhe prosto assim esse ser
viço. (O S1·. 'iit.i,~istro der. ag1·icaltw·a· fa:; 
signal.cffirmu.tivo.) 

. o Sn.. RootuGo Sü.vA::....: ·-:oepoís do discurso 
do Sr. conselheiro Saraiva, V. Ex. aind~ es
p~ra. outra. decisão 1 

.. 
selheiro ·'laraiv~ que ha de resolver sobr-e a 
rescisão de um contracto, feito por autori;:a~ão 
do parlamento. 

Ainda depois da. declaraç.<"to do Sr.conselh.eiro 
Saraiva. :fica salva a deputação de Sanh Ca.tha
rina cumpril" o seu dever, demonstrando a. in
..conveniencia da rescisão. Temos '.'m mais al
guma conta o nosso mandato . . (Apoiados). 

Ainda que a. opinião do Sr. cqnselbeiro-Sa-
raiva e de todo o ministerio; que elle preside, 
seja favoravel á rescisão, apezar de terem-se 

v. rrr.-43 · 

manifestado em faYor da construcção S. E:c 
e lt·es collegas, isto ú : a maioria do gabinete, 
eu terei cumprido o meu devei", mostrando 
qua.~s as razões politicas, economicas e er.tra
tegicas, que autorizaram a construeção Jessn. 
estrada. r 

0 S:a. RomnGo Sri:.vA:- V. Ex. nã'J podia 
m:tis acompanhar o governo. 

financeiro do pu.i~ é pessimo, qne o nosso cre
dito póde perigar com os avultados juros qu•) 
se tern de pagar com estradas de ferro ; mas 
não sei si n:lo perigará tambcm nossa cir
c!lmspecção corno legisladores,roscindindo hoj•: 
contracto de V;llm· importante, em cuja execu
ção está e:npenha.da a palav1·a do go\'Crno. 

O SR. Roon.rGo SILYA.:- E' uma questão Je 
vida e de morte para. Santa Catb.arina., c V. Ex. 

- :'f • • • -

' 

tros, e não consta que o foss-e~= 

O SR. SILVA MAFRA.: - Não é simplesmente 
urna nestilo de vida. e de mort ar ~a 
Catharina ; é p::t.1·a o Rio Grande do Sul tam
bcrn. A provincia. de S:1.nta Catharin::t cntr~ 
nesta questão como Pilatos no Ct·edo; entr2. 
pot· uma felicidade, que lho outhorgou {L n:üu
reza, dando-lhe u111 -porto que, quer queiram 
quer não, Sflrve e ba de no futuro set·vit· 
ao commercio de todo o interior da província da 
Rio Grande dn Sul, e ao comrnercio interivt• 
mesmo das republicas platinas~ 

t:mdo uma. resl~isão vantajos:t. 

O Sa. StLVA 11.\.FRA:-Não sou eu por ccrlo 

O Sn .. CosTA PÉr,EmA :;....._Perdão ; não son 
capaz ~e dizer isto ~ respeito de V. Ex. E' Ottt1·o 
meu pensamento. .. 

·o Sa.. SILVA 1hl~RA:- Qualquer da:; rn.1.õC11 
que estou dando são a1·gumentos podel'Osos e 
cheios de autori lade ; não são ~ó l'ecomruenda
veis como argumrmtos de autoridade. mas pel:1. 
:qxtoridade dos argumentos, porquanto as opi
niões dos profissionaes, as opiniõl)s de hom·~ns 
eminentes e de ·ID'litos generaes não são para 
ser desprezadas. 

_O nobre presidente __ do c.o.nselho,. discutindo 
esta mater\a. em 1870 no Senado, tinh:l. tanto 
empenho na dernonst1·ação da utilidade e con
veniencia a.~ssa e,:trada, que, parecendo. sem 

- - fi a. a o- ã i·-
cou o -testemunho do illustt·c senador por Ala
gôas o Sr. con;;elheiro Sinimbti, qne~ em um 
brilhante discui·so, em 31 de Agosto, estabele
ceu toda a argumentação, em virtude da qu1l 
foi votada a lei de 12 de Outubt·o de 1870. 

O testemunho de S. Ex. era invocado com·· 
tanto maior razão pelo nobro presidente do 
consGlho, __ quanto o Sr. conselheiN SinimbU 
tinha prê~~idido a provinçia do Rio Grande do 
Sul cQm: a sabedoria. e profundo espírito de ob-
servação, que todo;; lhe reéonhecem. · 
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O illo.strad.o senador pelas Abgôas fez ''er 
que bastava o enunciado do :1.ssuropto em dis
cussão, isto é, o de uma estr:1.da qúe commnni
casse o porto do Desterro com a capital da pro
vincta do Rio Grs.nde do Sul, para resoher-se 
em fJ.vor dn. construc ão da estrc:~da · or uanto a 
primeír;:~. neces~ida.de d:1. provincia era pôr os 
:-",éus c e :1 tros productores em contado com 
um porto dB exp)rtação. 

• X... . ·_. ~ • 

cll.s, topographicas e climatologicas da provin
cía do LUo Grandl} do Sul deviam fazet· com que 
o se11 desenvclvim'3nto e progres~o fossem 
muito maiores, e que naquelle tempo eram 
relaLi\·ame:lt~ aca.nh.ados. S. Ex. procurou a 
causa dP.ste phenomeno e encontrou-a, Je 
accôt·do com os mais habilitados habitante~ d;\ 
provil1cia do Rio Gt·ande do Sul. nas condi;ões 
pessim:~s. do seu unico porto commercial, que 

.... .- . ' . "' . . -
que el"~ capaz a pl"ovincia. S. Ex. asseverúa 
que a. 1•rovincia-tinha já. então um:l :':Omm~• 
avultada de t·oductos- a.r:l o custeio da es-
tr~~ a e feno, estan o nas m.c ore:: cem 1~ões 
e tendo os mais amplos meios de augmcntar a 
produção,:-d.r~sdé g ue tivesse porto fr,mco para 

Tornou salient& o illustrado senador a excel· 
lcncia do climadaquella pro\'incia, a uberdade 
dos taboleiros entre o mar e a. serra, as aber
turas da mesma serra-que convidavam á colo
nização da V accaria.. Estas retlexõ2s são tn.m
bem applicJ.veis à colonização dos amplos e 
uberrimos vall.es do Ara.ranguá. e Tuba.r:1o, em 
Santa Catharina-cuja colonização indazir:l -~ 
população a subir para os fert~is campos do 

"- A nova estrada. virá a ser favoravel á pros
peridade da pro-.incia, que sem razão se receia 
que desanime. 

(<. Por outro lado, reconhecida a iml)ossib~lli
dade de r~alisa1· nestes proximos a.nnos a cana
liza ão das lag-ôas e abertura do orto das 
Torres, e pois a das estradas que com olle 
faça communicar a ci.:Jade de Porto Aleóre e 
mais cen tr~s de pro~ucção c de c.)nsumo, ao 

.. :; ,.., ~ 

ao Estaào Oriental os productos •los districtos 
que lhe ficam proximos, com o que perderia a 
província na sua imporbncia, e clb e o The
souro N:1cional nas suas r.:Jndas, sómen.te a es
trada contractad:\ pelo govemo imperial póde, 
por sua prompta realiz~ção, rcsguardar,contra 
:ts tentativas do chamar para o E~tado Ori•mtal 
parte do commercio da provincia. Os capitaes 
particulares é que o po~em fazer I?a actuali-

ponionar a'J governo imperial meio,; pt·ymptos 
de acudir á seguran~~a. da. proYinci:.L de S. Pedro 
do Sul, c uanio a.ggrcdida pelo estrang,üro, 
(<Vlsto que o pot·to e ::,anta stba.J."ma •Cl 1 a a. 
remessa de tropas, e está indicado co tu o depo
sito mais conven1ent·~ ,.;e tl"opas d · ~stinadas ao . . -

~ 

Y~tes que tenham o mesmo d.:stiuo. » 
<.<E nem se tirem al"gum•)JJtos de intenções 

contrarias á provincia de S.Pêdro do Sul,porqus 
o governo imperial não póle temer que a ordem 
a.Ui se perturbe e no caso ine~pcra.do dê mais 
esta cala.mid::1.d~ publica, não podeJ."ia ser eeusuw 
rado o governo qu~ se acaut~lasse tambem 
para e~ta eventualidade, que é seu deve prre-
venir e combater. ·-. . 

Affirmou ainda S. E:s:. a qualidade estrate- deveres do go\' erno imperial cottcordam em fa
gica da estrada, d~sde q1\e. do De~terro a.o Rio vorecer a empreza, que. ao mesmo tempo, des-

__ ,Gran.4.e,_?Q ~) .p.or.to.:do .. Desterro offerecia. abrigo-- ·-·en,voh'o o progres3o da riqueza provhiciate·· · 
a.os na ' ' los :\ mato!." ca a o, e e on e po· 1um consu ::1. a sua s ~guranç:t. » 
ser leva.1os re(!ut·sos bellicos a Pol"LO Alegre, O griro patriotico do illustrado Sr. Si:11imbú, 
de;;de que, por 1)henomenos natul'aes ou por nro profligando a inditl'erenva de s~ não cui lar na 
golpe d e mão do inimigo, fosse inutilizada a via:,,ão ferrea do Sul, foi talvez uru:~ das causas 
barra do Rio Grande. I palas qua.es, em 187:~, a f.llla do throno cha-

Profiigou S. Ex. pot essa occa"ião a inàitfe- mou a attenção do parlamento sob!"·:! a neces
rença com (iUe os ·podere:; publicos olhaYam sihde de se construir- uma estt·ada de ferro, 
para urri ao;s\Hllpto de tanta. magnitude, quando na provia.c1a. do Rio Grand~ do Sul. de maneira 
então -as re:>ublicas platinas d;~cretwam as que fieasse ligada. a fronteil's d r) Uruguay ao 
rede ~ de su t' estrad::\S de ferro, com 0bj cctivo li ttoral cb. mcsmn. provi ncia. 
ü.s ft'<)nteira'>. A falia do th1·ono em 18i:3 fundava-se na si-

Demonstrou S. Ex. a inconveniencia de ser tuação geographica da provincia, na irn portan
força lo o commercio do Rio Grande do Sul, , cia da Sll a. pl"oducção, e na n ':ces;;idade do crear 
privado da Peüo I, a ir para Montevidéu, at- meios de segurança e de dQ~envolvim"nto, que 
trahido pelas \"ia>;-f-:r1·_eas estran.geira-;;, e\•itando esta producção po.le;ia-tel"; ,;) ·assim concluia :-

-- --3.-ba..i-ra -<lo Rio Grande; observou· -que -procura- ~< Con•trl.lcçõ ls·-aa.-:mesm:i. natureza se estão 
va-se amesquinh<!.1· a estrada d :zendo que estendendo pelo territoi"Ío dos Estados vizinhos, 
daquerta provinc1n. so podG .ser ex.portado o pro- em dtrecçao às J:IOVoaçoes llmttrophes ; convem, 
dueto do gado, que porém tal argumento provava pois, que os interesses reciprocas sej:1-m igual· 
de mais; pois e sóm~nte tambem o prvducto do mrnte favorecidos por nossa parte. » 
gado que po:lia Buenos-Ayres levar aos pontos Foi aqui, Sr. presidente, qne nasceu a lei 
para onde project:wa estradas. de 10 de Setembro de 1873, que autorizou a 

Em 1871, os Sr~. Viscondes de Souza Franco construcçào da estrada de ferro, ligando o lit
e de Sapucahy foram,_ na secção do imperio do toral da provincia do Rio Grande do Sul e sua 
conselllo de estado, unanimes em favor· da PS- capital á froute:ra do Uruguay, nos pontos. 
1.ráda de fsrro Pedro l. Transcreverei, no mais convenientes, attendidos os ~interasses 
meu discurso, as opiniões à e SS" E Ex. commet·ciaes e condiçõe:> estra tegica:s. 
. Em 1871, os Srs. Souza Franco e Sapucahy Por occasião dessa discussão, c1uc foi longa 
diziam. • e luminosa no se!o desta Camara, o nobre de-
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putatlo pelo 8° districto da. Bahia o Sr. Dr. 
Araujo Góes demonstrou a::; conveniencias de 
se começar pela e,;.traua. d o ferro do O. Pedro I, 
antes dessa rede de estradas de ferro do Rio 
Grande do Sul; porque, dizia com rl'lzão S. Ex., 
as estradas do Rio Gr · · · P. • 

considero.das estrategica.s, sob o ponto de vista 
da r~'tness:~. das tropas. tendo p01· tronco a es;.. 
tr3;da de ferr_o do Dest01'ro a Porto Alegre, 

. , a< a . e e ro , as 
tropas chegariam da Côr·tc a Porto Alegre na 
metade do tempo em que iriam, partindo da 
Có;·te ao Desterro, do De::;terro ao Rio Grande, 
e dahi a Porto Alegre. · 

O Sn .. Ar.vEs DE ARAUJO :- A diffi.culuade 
de co ... municações, em algumas s r'!manas, póde 

. habiliLa1· um exerci to inimigo a pr~judicar a 
província. do Rio. Grande do Sul em valol." su
perior :.i. importancia orç~ada. para a constrac-
ça a . ra · a e e ro . 

'Assim e aue, teremos o percurso do mar até 
Sant:~. Ca.thârina (48 horas), o de Santa. Catha-
rina ao Rio Gr:,ndc · a . oras . a v1a.!l"em 
do Rio Gra11de pela Lagôa dos Patos (24 horas); 
ao todo 10:3 hora!"l1 quando, c?nstruida a estrada 

• rr o 
se faria em 5G horas, sendo oito por estrada de 
ferro ; e portanto com mais economia de tempo 
e dinheiro. · 

Os Srs: de Souza Fr:mco, Sapucaby e Bom 
Retiro, assim se manifestarn.m em 1874: · 

<.< A secção tem presente o seu parecer de 
27 d.3 Julho de 1871, com a resolução imperial 
de 25 de Outubro do mesmo auno; e delle e 
dos aiscttrsos ~u~,na~ camara::> leg~slativas, pre-

e para a da navegação a vapor e industrias que 
precisem d~ combustível. 

ll. A empreza ó, pois, merecedora. de que o 
go\rcrno imperial a acorocôe pat·a ser levada 
a eifei to. >) 

tados para um testemunho, que não póde ser 
suspeito a nenhum brazileiro: refiro-me, Sr. 
presidente, ao testemunho do nobre Ou ue de 
a~1as~ 'l \'eneranda n:emor1a, e cu.Jas habili

tações militares ningu-:-m pôJe nunca eontes
t:l.i'. (.Apoiados.) 

Em um trabalho do actual directot· da Es
trada de Ferro de Pedro li, o Sr. Ewbank da 
Camara., a respeito dos caminhos estrategicos 
do Rio Grande do Sul, lêm~se a.s seguintes 
palavras do Sr. Duq_ue de Caxias : . 

« O Sr. Daque de Caxias, a qaem consultei 
verbal~~nte, - dig~o.o-se, como bem me lem~ro, 

. , , , ma 
parte, o projecto e indicaíldo, como condiçii.o 
iíilpoí·tante e essencial, a ligaçéio da grarule 
arteí·ia, a r • · -
E~trada de Fe1TO JJ. Pedro 1, ou em[im a 
wn j)Oi"to de mar ~1a pí·o'Vincic~ de Santa C(!

tharina. » 

ttwJ.balho .dos Srs. conselheiro Cttoni e Her
culano Ferreira Penna, com relação a ri·!de de 
estradas de ferro decretadas pela lú de 1873, 
se encontra a confirmação desta opinião do S1·. 
Duque de Caxins, proferida por S. Ex.. nestes 
termos: 

... <.<.qual que,· e.~t,·ada estrategica qtte se 
tenha ele construir na província do Rio Gran
de do Sul não sa,tis{a1·d as necessidades ele . . . 

de 1870, se vê que a const~ucção de uma. es- Pmta, sem· que tenha a sua base na p1·ovincia 
.. tra.da de.fer.:t:.o-en.tre um dos pôrtos da provincia de Santa Cathal'ina; porque. sendo a barra 
de Santa Cath:nina· e a cida:le de Porto Ale"'re da rovincia do Rio Grand · · 
01 ap'nar a e ecreta a como medida estr;lte- passagem em cortas épocas do anno, mingoados 

gica de grande alcance, e ao mesmo tempo serão os recursos de tropa, armamento, muni
como necessaria paro. dur~em todos tempos, tran- ções, vindos de outras pro\•incias do lmperio. » 
sportes mais opportunos, e até mais baratos, E assim pensavam os Srs. :Marquez do Hc:r
aos productos de Gxportr,ção e importação das val e Conde de Porto Alegre. ·· 
provincias de S . Pedro do Rio Grande do Sal e O mesmo distincto Sr.conselheiro Ottoni e o 
de Santa Cntharina. não menos distincto Sr. Herculano Ferreira 

(<Foi convencida da necessidade desta via fer- Penna., fazendo por su:~o conta observaçõe;; 
rea que a secção consultou em favor da sua proprias, estabeleceram principies, de que ne
prompta construcção. ' cessariam ente se conclue a nece~sidade de se 

« Como cst:-ada estrategica, ella assegurar:i.. entroncarem as egtradas de ferro do Rio Grande 
a prcmpta. remessa de t'orça.s para o :sul do Im- do Sul na de D. Pedro I. 
pet•io _; quando pela barra do Rio Grande esta- Observam os Srs. Herculano Ferreira. Penna 
riam os tr:m-::p.o.r.tes__sujaitQS... .ás .alternativa<; de e . Ottoni que as nossa~ fronteiras não podem 

-su::t. ·barra. difficil - e a contingencia de ter o ser guardadas, nem por fortifie~~çõe3 e ponto:; 
inimigo. por um golpe de mão, destruido as ba- militares, nem por um exercito permanente; 
:;isas do porto e o pharol de sua entrada. ue as fortifica ~es e ontos militares serã 

« omo es ra ~~ commerc1a , e a po era ar facilmente flanque::idos pelo ini!lligo, e, na opi
prompto tran'>porte. até mais barato, aos pro- nião do Sr. l\Inrquez do Herval, terão de ser 
duetos d·~ exportação e import:1ção, menos so- ab:mdonado~, com perda da força moral do 
b'recarregados nos fretes e nos seguro;;; do que nos~o exercito; e a perrnanencia de um e~ercito 
quando transportados pela barra do Rio Grande, nas ft·onteiras é incompat!vel com os recursos 
porq:úe a via ferrea projectada tem de passar por financeiros do Imperio, ·além de inconvenient~s 
entre ricas minas de carvão de pedra do~ ter- e impolitica. 

- renas ao sul da pt·ovincia de Santa Ca.tharina .; Concluem aquelles illustrados engenheiros 
será o meio mais efficaz de fazer trabalhar que a estrada de ferro de Porto Alegre :i Uru~ 
essas 'minas, que, fornecendo combustivel ás guyananãopõ-de deixar de ser um instrumento 
emba1·ca~~ões dé guerra. e de commercio, con-l de guerra_ pa1·a a occasiüo, e que leve dos 

tribuirão ps.ra a prosperidade daquella. província centros populosos das outras provin_cias, ·· no 
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menor prazo de t~mpo, a maior somma de tropas 
e recursos bcllicos á fronteira. 

Eis como se exprimem os Srs. Ottoni e 
?enna.: 

« D::s circumstaucias topographicas e esta
tísticas resulta ne o mei >rin i > 

ger as fronteiras não póde consistir em fo1·tifi· 
cal-a"', ne1u em guarnecei-as permanentemente 
tom um exerci to. 

• ::o 1 1 ' r s a.c1 men-
te seriam flanqueados fóra de alcance dr> suas 
baterias; e, como observa o Exm . . Sr. marqnez 
do Herval. tem de ser abandonados pelos mo.,.·i
mentos estr~tegicos do inimigo, sendo o resul
t:-..do · p·~rda ds força moral o do material que 
não ~e puder transportar. Um grande ex·~rcito 
de occupação permanente estariafóra do alcan
ce dos recursos do lmpe1·io. e, quando não o e ::
tivess_~, Leria i.~co_nve~ien~e~, que são ~bvios. 

todos estes homens eminentes, são um des
acerto, e que a realização da estrada s~ria 
um desastre. 

· O Sa. ARISTIDES SPlXOLA :-Não conhe
ciam a zona. 

o SR. SILVA nru~R..-\. :-Eu mostrarei que 
as zonas, que devem ser percorrida;::, são das 
que estão e1~1 melhor,~s condições, c acharei 

' - o -
cer do Sr. engenheiro fiscal. Hei de mostrar 
a V. Ex. que não teve razão~ em vista do 
proprio parecer, de asseverar que a estt·nda vai 
S()r la.nç:Lda sobre os :~.reiaes de Sant:-:. C;• tha
rin:l, assim como-tambem o disse o nobr:~ depu
tado pelo 11' districto do Rio de hneiro. 

O distincto engenheiro :fi!;cal do governo~ 
c•1jo caracter sou o primeiro a apre\!br, I} cujas 
qualidades sou o prin;~iro a venerar, e~;t iVa. 

. 
ser expedidos, na occasião, dos centros mais. po- dei-xa ver, impre.:;sioriado com o plano gera! da 
pulosos e das outras provincias. DPstinad:~ a viar;.ão ferrea do Brazil, que já. tinha sido por 
este ob 'ecto, a estrada de ferro de Porto Al?· elle a )l'eciado no Clu h · 
gre á ruguayana, a: sua missão deve ser ma- Congresso das E$tradas de F'~rro-

nife::::tamente transportar a qualquer de seus Foi 0 illustre fiscal um dos distinctos engei 
pontos, no menor ~empo e com a maio;· segu- nheiros ue as~i,.naram o narecer ue f -

' o• - apresentado ao Congresso ou ao Club Poly-
pas e artigos bellico;;. » technico, a respeito da. viação ferrea do B1·azil. 

De tão pensadas-· reflexões concluo eu-que 
não é possível-em razão das condiçõ~s d;~ 

· bart·a do Rio Grande, e da perda de t·~mpo 
na viagem maritima do De::terro ao · B.io 
Grande e dahi a Porto Alegre ( ainda não fi
gurada a hypothese da impossibilidade da en· 
trada da barra d() Rio Grandt: ) !'lervir a estr!lda 
de ferro a Uruguayana.. ror si só, de instru
mento ,le gnerr;1 na. m , ·- • · ·, 
par;i. levar :i fronteira-a maior massa de tr-o
pas e recursos-no menor pra.zo de tempo; dahi 
concluo- ue, segundo a uelles distinctos en-
gen e1ros,as estra a:'> estratcgicas do Rio Gran
de do Sul d"!vem s~r entroncadas na estrad<i. de 
ferro de D. Pedro I. Esta é hoje o complemento 
da~uellas. 

..:r. p<esidentc, V. Ex. faz-me signal de r1ue 
o tempo, que llle foi concedido, está esgotado ; 
mas eu estou ainda na primeir:l. pa1·tt; de mi
nhas observações ... 

YozE:S :-P~ça urgencia. 

O Sr.. :-;ILVA l\hFRA :- ... e por isso peço 
~V. Ex. 'lue consulte á Camara si me concr~dc 
cais uns 20 miuutos para continuat· o meu di::;
curso. 

( C M~.<:Hltacla a Cama1·a.,-C- conc~dida. a-~ ' .. i'
g:J n -:ia pedida.) 

póde continu:J.I". 

O SIL'\'A M.-wnA :-Sr. presidente, q11ando 
homens tio eminentes do nosso paiz , quer 
nesta C:unara~ que1· no Sen:1do, quer _no Con
s~lho de Estado. quer nos gabinr:tes ruinis te;_ 
naes, qu•~r nos gabinetes dos nossos generaes, 
se têm manifestado tão favoravelmente á c:ms
trucção da estrada de ferro de D ~ Pedro I, 
me pareC!:l que~ pelo menos, é temeraria a. a~;se
,-e!'r~çã? por part~ do fiscal do g-o.,.•erno,-de que 
as dehberações ·do parlam.e&íto, a;; opiniões d·~ 

S. _Ex. figu1·ou a viac;ão ferrúa elo Brazil. 
tendo por tronco commum a estrada de ferro 
D. P ddro li, com duas g'l"a.ndes ramificações 
p:1ra o Sul e para o Norte ; e mais ou meno
perpendiculares a essas ramificações, em dis 
recç3o ao oceano~ outras tantas estradas de 
ferl'o. 

todos, e diz q~e elle tem a vantagem de repre
sentar a divisão política do Imperio, porque 
tantos ~er<10 -o.s ramaes ·c ue ·forem · ·ao oceano 
quantas se1·ão as provincia.!'l; têm a vantagem de 
levar a colonisação a nossos sertões e 3. vanta
gem de attend~r aos interesses da centraliza~ão 
política e aos interesses da centrslização admi-
n i~ tra ti v a. -:-

Observa S. E:s.:. que s. Pedro I destôa. dease 
pbno, substituindo-se à partH da linlu~ centl·al 
que, prolongi.!.da ~. linh.n. Sol'ocabana, d :>ve se
guir de Ponta Grossa, no Paraná, a Porto .Ale
gre ou Taqu.ary. 

O illustre engenheiro -figurou um deside;·a
tum do paiz ; mas, oue sô s':! realizará em tem
pos remotissimos. • 

Entretanto, esse plano achou um poderose 
combatente no Club .de Engeohn.ria __ _ 

O muito di<; tincto e e~periente engcnheit·o 
o Sr. Dr. :Mello B:l.rt·eto demonstrou ue esse 
plano assenta sobre um -rido de origem, isto 
é. sobre a convenimcia de tomar por b:tse da 
v1ação ferre:!. no Brazil a actual capital do lm
perio, quando, pelas noções da experiencia na 
Europa, e pela~ propria:: con VGLliencias do 
paiz, esta capital deve ser collocada. na. linha. 
central. 

Tal plano, observa este distincto eng-enheirJ~ . 
não consulta os' interesses corumerciacs e àe 
d~fc;m do sul do lmperio- como o d·~monstra a 
decretação da rêdn ferrea do H.io Grande ; e 
acon!'>elha a Pedro I, quer consider~~da isolada-
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mente, qu13l.· em relação :i viação geral do Im
perio. 

O Dr. Hargrea.ves, tambem distincto enge
nheiro, não comprehendc, não póde atinar com 
a. vantagem que resulta de ser ~ervido o interior 
do Rio Grande elo rolon o- t 
bana. Estnndo proxima e quasi no mesmo nível 
Sa.nt~"' Catharina, nãJ comprehendc o que justi
~cará css_e traçado de tant~L volta, de perfil ião 

« Si querem, exclama o illust.rado Dr. Har
greaves, unir o interior do Rio Gr·ande com um 
porto de primeil'a ordem, não ha que trepidar: 
o traç::tdo cieve ser o da Pedro I; não dava haver 
duas opiniões a respeito. 

O illustre engenheiro Dr. Passos tambem 
opinou no Club de Engl·nh<n·ia que,sern duvida, 
o pr.Jlon~ament·J da estrada de ferro Soroca
Lana seria talvez mais conven~ente aos inte-

' t.rat.•gi·a; mas que por ella incontr~stavelmente 
não encontrariam as industrias meios econo· 
micos d;>. trans orte como ela estrada de f.::r1·o 

edro I. 
Todas "'ssas obj·~cções, que o illustre engtJ

nheíro fi~ca.l conhecia, d·'Yia.t)1 ter sido des· 
' ' . 

.Aceit<tndo, porém,como não precedeatr~s esta:;; 
opiniões, aceitando mesmo o plano do · distincto 
engenheiro fiscal. c•1 não vejo qu~ a estrada de 
ferro de Sa.n ta Cathariim ao Rio Grande des tôe 
de qun.lquer maneira desse plano gcral,porque, 
finalmente. quando se chegar a esse àesidera
tton de S. Ex., a estrada estará feita e ent~·ará 
tambem no plano geral de via.ção ferrea. 

O ar~nmento f~n~ado nas convenienci~s da 

administra.tiv:.t, não procede. Estes inte1·esses 
~e conciliam por meio uiver,o:o, mais proveitoso 
ü rapido do ue o aconselhado pelo illnstraà,:, 

condensada no littoral, ella tender-á necessaria
mente a subir para O:" planaltos da serra. 

O distincto fiscal da estrada de ferro D. Pe
_dro I ~ensa que não p0de ser considerada es
u·ateglca a estrada, porque ella corre parallela 

trechos cobertos por morraria.s, entretanto os 
valler; dos rios, que vão até~ cost<:~, são outros 
tant0s caminhos, por onde o inimigo póde 

:s m ar-car, p1·ocuran o os va es para uscar 
a estraJa., e interceptai-a. ..· 

Não s~i em que ponto se collocon o digno en
genheiro fi;cal para con;;iderar esse inimigo. 
Si é o inimigo europeu, quero acreditar que, si 
o Brazil tive:- a de~g-raç~., de entt·eter uma 
guerra com alguma potencia européa, scrà o 
ultimo dos recurso=- do inimigo fazer d·,sem
~aq ue em cosbs desconhecidas, sendo nf:lC'!s
saJ·io transportar ~ie tão longes plaga:;; el:ercito 

Quero acredi~ar qu~ o digno engenheiro fis
cal · encaro11 a. guerra, que possa vir dos nossos 
vizinhos. 1\'Ia~ Sr. r~sidr·nLe a o-uerra ue 
possa vi!" dos nossos Yiz.inhos, encon._trarà neces
sariamente da !lOssa parte a resistencia da ar
mada, que lhe podemos ?P~or, ~om sul?e~ic_ri-

' ' . - . ' :;, 
preferir esse recurso,q u:u1d:> pod:•ri:l. faze:· a in-
vasão . pelas fronteiras do Rio Gt·ande .do Sul, 
Santa Cathnrino. e Pa::-anã, atacando a estrada., 
que se diz estrategica, porque passa pelo inte
rior ! 

Quando os nossos inimigos tem esses recur
sos, não ~e póde suppor que vão fa·ler desem
barque ]}aquellas cost:1s. 

O SR. SOARES:....: Podem cortar a. estrada; e 

·sca . que ;;e tem elto entre nós, c se eve 
continuar a fazer é da1· vi la às prwinciãs, des- Eu não posso,limita.do pelo tempo~acompanhar 
envolvendo a viação ferrea local (pt•in r~ipal- pari passu todos os argumentos apresentados 
mente as que npproxima.m as nossas d~s frontei- no 1'fl.recer fiscal; não posso mesmo guardar 
r:<s das estrangeiras, salvaguardando os inte- muita. ordem nas minhas idéas, mas chegarei 
r!)~ses dn. paz e da guerra ); us ramific~•çües de ji a urn ponto, em vista do aparte do nobre de-
província a. provincia, e destas com o centro put.s.do por Mina~. _ . 
commum. virão uecessaria e forço~am,:> nte. Quando fosse pos~ivel o desembarque nas 

Sem duvid~1. que a estrada que fosse pelo in- nossas costas, quando fosse possivel seme
terior let·ia a Y~tnbgem de colonis:1r os nossos lhante plano ele ataque, porque os inimi
sertües; mas, quando nó;; nindn. te'mos na pro- gos não irão desembarcar em pt·aias inbo~pi
vinci:J. de S ;t.nta Curh!lrinfl. e na p1·ovincit~. do l ta~. nem atravessar IT::>.lles desconhecido;;, seria 
Rio Gr:1.nde do Sul, como d~ t·~stemnnho o urua incpcia somente para co1·tnr uma estrada 
proprio fiscal, terrenos em abuodnncia. por onde de ferro (apartes), como d~mon!':tt·arei. 
:1. colonis:~ção · pód:) ser encaminhnd:t;.; onde · :;. · ··· A e:,;trada-de ferro não póde ser cortttda por 
1lroducç:to púde ser !mgmentn.da em beneficio tJ•opas, que tenham desembn.rcado nas cestas. 
da es tt·ad~, en não compreh~>ndo que s~ v:i levl~r O nobre deputado por ~Iinns não conhece a 
par .. 1. o sertão uma estr .. , ,t. so para. co ontsar e costa. e anta at arllla. 
esperar os f1·uctos dnssa colonisação; sendo que Comquanto eu não me pos~~ apoiar em estu
l):lra isso é necessario uma despeza. extr~'l.ordi- dos especiaes sobre a. arte na gucri':L, <'U dispo
naria. como seria n. d 1\ estr:1.da "pt••)iongada. da. nho todavia do conhecimento, que tenho da 
linha Sorocab::m!'l. pela provincia do Paraná . até minha provincia. 
úo Rio Grande do Sul. e peb qua.l ·as àespezas Folgo em dizer que não ha um só ponto do 
da expoi-taç:io dos producto~ da colonisação littoral de Santa. Catharina, quer nas prai&5, 

. seriam muito maiores do que pela Pedro I, quer afastado d~?llas, que eu não conheça, por-
como reflex.iona. o Dr. Passos. que por todos esses caminhos tenho passado. 

Sem duvida que ó conv_eniente. c?lonizar Supponh~mos em primeir.? Jogar o. ~recho da. 
os 'Sel'tões ; m as ~st'l colomza.~,ão vrra Í <\tal- estl"ada de ferro de S. Franc1s~<> a TlJucas. A 
mente, porque, desde que: a popula~ào esteja costa entre S. Fr:mci~co e Itajahy é mais 
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mansa, tem enseadas em um ou outro ponto, 
em que o desembarque poderia ter l<Jgar. l\Ias, 
Sr. presidente, é precisamente nestes toga.res, 
como se vé do m::t.ppa ::~.nnexo ao pareceto, que a 
estrad:~. afasta-se até 40 kilomet:-os do l1ttora1: 

Depois, ve::n a estrada pelo valle de Tiju~as . . - ~ 

' · .... , ~ l" ':· .... 

seis kilomett·,Js. Mas, senhores, a barra de Ti .. 
jucas é extremamente baixa, não permit~e se-
-- :"" '·l .. ll' .- '· • '\ 

E' cl:lro. portanto. que não póde facilitar odes
embai·que, que, seguramente. n~b será de n.m 
destacamento, mas de um exercito, de grandes 
forças de occupaçãü. 

Pela profundidade, póde ser feito desembar
que na emeada. dos Ga.ncho;::, mas e ... sa enseada 
é coberta por montanhas, q u•e diffL:ult:u·iam o 
movimento das força;;: c da ilh:1 de Santa Ca-
t~arin<l, que ~stà. proxi~a, pod~1·ão vir, im:n"-

não só para obstar o desemb:trque, como pat".\ 
torn!ll-o m0smo mefficaz, quando sa tivesse 
realizado. 

E em t]UG · aproveitar:i o desembarque em 
qualquer dos portos desta costa, desde Tijucas 
até S. Francisco, si esse desembar ue óde 
ser torna. o me ca.z, pe os rectuso-s que a pro
pria estrad;L trari:< a te á intercepção? 

Seria, pois, uma inepcia cortar por cortar 
a estrada. O inimigo, cortando a estrnda, o faria 
para apossar-se della. par·a occup,lr terl'itorios 
adjacent~s. mas não ha. de set• com o exercito 
que elle traria ás noss~s cost,~s e nelb de,em
barcasse-que havia-se de nunter em occupa
ção- quando a. • estra.d t de ferro despejar-ia 
for ~•s vindas do Desterro e do Rio Grande-
que o an!quilariam-vcndo-se entre os nossos 
l"ecursos, .e. a r-esistencia das costn:s·para reem-
barcar. 

rec o la astra a en rc l.JUCas e u :1.tao 
· é li cot·rlj ma1s prox1mo e para le o ao ma.t·, 
más ci pt•ecis:mv~nte ahi, onde a estrada mais 
p::lralle!a e pt·ox.ima. corre ao mar (e do qual 
cbeg:&. a i!.pproximn.r-se até 6 kilometros), que 
ella fica adjac:~nte às b::t.bias i n~eriores ch ilha 

·de Santa Catharina, onde esta a capital. 
Est~ tr:x~ho da estrada. de ferro fi~a coberto, 

portanto, pela ilh:t de Santa. Cath~"Lrina, onde 
de\'em estar accurnula los nos depositas do Des
terro mate1·iaes de gt~errn, for~as e recursos 
militares. 

Dito nua e cruamente que a estradn. ahi corre 
parall~lamente r~ muito proximaao mar,_p~r_e

. ceri um absurdo o traçado ~ rior-éni, --repito é 
precisa.m ~'nte ahi qne est:i. a ba.hia do Desterr.:-o, 
desde :.t ont:\ dos Naufra..,.~!dos ao sul até á 
extremUade no1·te. 

D:thi para o sul, um desembnque póde-i':e 
dizer impos~iv-el. Ka.s condições norma~s, ele 
melhor temp[l, as proprias canõas dos pesca
dores têm difficu ldade de serem lançadas ao 
mar; e esta.; difficuldades crescerão .e ponto, 
quando se tratar de de~embarque de g1·ande 
massa. de homens, apetrechos e a rtigos bellicos. 
E, qúrtndo de •emba.rques se realizem, os pro

. prios reeo.rsos, que forneceria. a estrada., os 
tornariam i nefficazes. 

· Falia-se em bloqueio do porto de S. Fran
cisco ! :\Ias, senhores, este argum.mto-é evi
dente <ple prova de mais .•. 

Si póle ser bloqueado o porto de S. Fran
·ciseo ou Santa Catharina., póde tambern ser blo
queado o do Rio de Janeiro, o de P<nanaguá e 

Senhores. quando o poder ma ri ti mo dos nos~o~ 
vizinhos seja tal que os aconselhe a virem de
sembarcar nas nossa;; costs.s, para destruir as 
estra as " erro e oqucar os portos, prescin
dindo da inva~ão das nos;:a.sfronteiras pelo oeste, 
nesse dia.. Sr. presidente, não é sórnente a. es
trada de ferro de Pedro I que estará ameaçada, 
interceptada com as oL<ti·as províncias; estarão 
aru('aça.la-; to !as as estr:ldas, que tem seu ponto 
de partida no littoral, porqu ·~ em todos esses 
pontos póde ha.vci1· bloqueio, póde hayer desem
barque. 

Si o poder maritimo de nossos vizinhos chegar - . . 

brica dG ferro de lpanema, por onde o illustre 
engenheiro fiscal deseja que p~sse :1. estrada, 
podem. finalmente, atacar, tomar ou pr~judicar 
essa m.1a cen ra, c por 1sso c amu_, a es ra
tegic!l. 

Ness~• occasião, Sr. presidente, tudo estari 
perdido. O e:.:ercito- inimigo não encontrara 
difficuldádes n:t Serm do Mar, nessa muralha gi
gantesca, a que se refere o illustre fiscal, por
que essa. muralha, senhor:es, não tem desfila
deiros mais difficeis do qr1e os montes Blakans; 
e os Russos os atravessram, vindo qua."i :is 
portas de Const:1.ntinopla .! . Era preciso, p~is, 

- o 
inimigo o porto <lo Ri o Grande do Sul ; obstrua 
por golpe de mão ou inutlli.::e por na vi os lan
çados ~~o fun ·lo do.: canacs, que devem melhorar 
esse porto segundo s~ pensa; pergunto : qu~1.l 
será ••ntão a communica~·ão, que teremos pn.ra 
o interior do Rio Grande do Sul·~ Não pó !c ser 
outra ~enão a. que for feita p~lo porto de Santa 
Catha1·ina (Apoiados; muito bt:m.) 

Sr. pr~'sidii nt<', tenh.o de pass:lr muito ra: 
pidnmente por outt•os argumentos, ~ fal-o-e1 
nesde jã. 

O nobre engenheiro fiscal referiu-se a um 
assumpJo,_ com. __ o._q tutLé- de lastimar- que .não 
se tenha i mportn.do o governo do pair.; e neste 
ponto estou. em parte. de accôrdo com S. E:t., 
isto é a convent nc· a d a rov itar~se a sue-
cessão de lagôas, que ha des lc a pt•ovincia de 
Santa Ca.th:Hina até :i La.gôa dos Patos. 

De ha muitos a.nnos tenho algumas no
ticias rela.tivas a. esta. matcria, sendo que, pa
rece-me, t_ei·em sido as primeiras resultnntes 
do-.; trabalhos do fallecído engenheiro Demonly, 
e que têm servido de base aos traba.lbos ulte
riore~ f<!itos a respeito. 

O Sr. Dr. Eduardo de Moraes, distincto en
genheiro e conhecido por muitos dos membros 
desta casa, escreveu um trabalho com relação :i 
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canalização dessa:; lagôas. Não sei si o Sr. 
E-luar.lo de 1\Ioraes pe1·correu _os logares ou l:i 
foi par<\ faz0r esse estudo, mas o que é verdade 
é que tal estudo é digno de toda aeonside
raç·ão. 

A commissão fiscal. craio eu não fez estudo 
e rectlficação dos trabalhos anteriores, parec~ 

me que apenas louvou-se n elles, aliá~ defici
' ntes. Si esses trab:tlho~ e estudos tivessem 

., • o.,; :!) , 

aproveitar, para que o govemo se resolve~se 
a olhar par.< e ; te servjço publico altament~ 
reclamado. 

Embora. aproveite muito, como reconheca o 
engenheil'O fiscal, a um zona da provinci:t de 
S;1nta Cathn.l'ina., à sua lavoura, a canalização 
de::;tas hgóas, ella não póde com tudo, uem 
vem resolver, o problema di!. estrada de ferro 
e supprir os fi;l-5 a que se ella propõe. 

O Sn .SILYA MAFRA:-E' apenas um melhora
mento par~ial, que ~pr?veita mui_:_o à parte do 

S. S., e com tempo 'i'Cgt,lM, o navio d~manda
ria o porto, verdade é f!Ue com esforço e cuidado~ 
No 2 ·é que seria difficil, porque os navios à 
vela 0 m temJX> algum se approximam d'~~ta in
ho;;pita costa do sul com a f<l ciliu .de com que 
0 f.LUID l:l • 

Corrido pelo vento o navio :i vela nunca 
demandaria tal pot·to; far-se-ifl. na volta do 
mar· af .star-se-ia da 
porqu~ n'~m semj)re o navio ob ~dece à manobra 
quando impellido poi" ven:o ponteiro. E quando 
proxim.o á. costa, basta,a acçiio dos ventos c das 
correntes para facilm')nte produzir o nau-
fr~gio. . 

Pelo que respeita a vapora:::, com r~ulio. ob
serva o illustre Sr. Ewb!lnk :)o inntilidade do 
porto d:ts Torres. Os que foretn para o Rio 
Grand·} ou Desterro - só buscariam ::s Torres 

Farei p::~r ulti.no uma ligeira consideração, 
para mostrar que scm13lha.nte porto, n.in.:la 
mesmo feito, nenhuma utilidade tt·az, não póde 

· - · ~,:- ~rma s pat·a um 
porto de abrigo. · 

E isto servo pua demon~trar o que s:Io as 
costas do sul, onde se suppõe qu'1 podem dar
s·) olcsembarq ues ele tropas inimigas! 

Quando o Sr. Visconde do Ta.mandaré, acom
panhado do Sr. La\v, foi: em tres navios da al'
m:~.da, estudar as condições do porto das Torre3, 
estiveram 48 horas à espera de desembarque, e 
parece qu 1 nunca teriam desembn.r.~ado s1, por 

, _ cador do rio Mampituba, me no 

embarcar. E ahi desemb trcaram não sem mui
tos r·iscos e perigos. 

E' o q 'te ainda fl.f!it·ma. o iHustre Sr. Ew
bank. 

Não nos diz o parecer fiscal que distancia 
ha do D .!stet·ro o. Torres, qu:~.l a despeza. com o 

--« Ent•'no!o, por.!!ru, em contrario do quo diaz tt·ccho dr. estrada do Desterro us Torres e qual a 
me ' m!l. c omp:\nhia, que o melhoramento dn. bar- despeza dr.fioiti ... ·:\ a fazet·-sc com o porto das 
r.L d.t Laguna. estâ-se impondo imperiozamente, Tort·es. São indispensaveis es~es dados em tã.o 
pois serà=es~! urn dos meios de de~envolver o importante trabalho. 
commercio do sul da pro'fincia. d·~ Smta. Catha- Como quer llu ·~ '>eja, porêm, e por qnalquer 
ri na e de diminuir os onus do Esta lo, com o pa.- lado que se encare a questão, o futuro porto 
gamento de j11ros garanti los :i estrad:l! de fer- das Torres não pói •, com relação aos nus d!l 
ro D. Thereza Christina. » Pedro I, ser C.)mparado ao do Desterro. 

J ul.:;a o cu.g~nheiro fi~cal-jl"ref-eri-vel;-rcco-- · Sr . prasrd-.rnte';\m te. in; a: ud c muitoir"1tiz;r
nhecid:t a imi.Jraticabilidude do melhoramen- sob:·e esta materia. mas o tempo urge. Com 
to:; na barra do Rio Grande, que p:<rtisse a es- relação á. imprestabilidade do rort.o do Rio 

• . . v , ra cons rurr ra.n e o u , o proprLO r. engen elrO fiscal 
porto, já. de ba muito estudado. outr'ora se m:~.nifestou. 

O Sr·. Ewbank da Camara demonstrou a ·' S. Ex.,a.ssi~nan'lo com outros di5'tinctos en
inutilidade de semelhante construcç:io, calcu. genheiros o parecer a. rrspeito da viação-ferr·ea 
lada em :3.000 contos ::~elo engr~nheiro Law~ do paiz, com relação á. estrada de ferro D. ?e
em 10.000 pelo ~r. ,:Stephenson, ·e em 7.000 dro I e sem dwiia tendo em considera!.'ão a 
por S. S. opinião manifestaia pelo engonh1'iro H:nvk-

S. S. assevera que, . como porto d•3 abrigo, sha.w, dedarou que tinha vindo novamente á 
po:ieria o porto das Tot·res prestar alguns se1·- téh da discussão a estr•ad:t de ferro D. Pedr·o I, 
viços á na.vcgaçiio em do:~s. casos: 1°. para re- psb jmpossibilid•1de de se fazer no Rio Grande 
:paração de avarias; 211 par!\. evitar o l'isco do Sul um porto, cuja cffi.ca.cia pudesse ser 
imminente de um temporal. No 1° caso, diz garantida. 
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. 11 '11 11 
CREDORES LOCALIDADES NATUREZA DA DlVID,\ VERBAS EXERCIClOS lMPORTANClA 

l.oonol Jooqulm do A!moh!a Fnn1ão & Comp .I Momlol plo Nou"o .. , .laonoc•• o di nhoh·o quo pm pogomonto do fód ,I I 1-------
1 l

:l.(lianlai'nm li hll'lllll rio oxplcwaçíí•J dn nsll•adnl I I 
do rodagem do S. 1\Iathous a UI"Ucu, p1·ovin-

_,_ _ _ _ . __ _ cia do M!nar; GcrtiOB1 em De:r.cmbro do 1879, Obras Publicas.,,,,,,,,,,, 1870-1880.,,,,,,,,,, 

Companhia Pernambucana do N:wogação ai I . . . I I · I . Vapor.,,,,,,.,, .. , .... ,,.,,,, ••• ,., •.. ,. Pernambuco .•....•.. lmporlanoia ~o passagens conco~hdas., ....... ldom .............• , .• , •.. 1870·1880.,,,, ••. , , 

Soaros & Nicmoyor ••.. ,, .• , .. ; .... , .. , ... ,. Município NcutJ·o,,,. Objcctos do ei1criplorio fo1·nocidos :\ l'Opai'liç:'lo 
fi~cal da Hio do .Janeiro City lmpl'ovemenls 
Comp::my;·-<lo Janoiro a .Julho do 1883 ....•.. Esgolo3 da cidaJo .•.. ,., ... 1882-1883 o 1883-{88,! 

LUO <lO Jan01ro Ulty Improvemont;; uompany, , , 1mum., •••• , • , •••• , , • 1 u' rur:suz; z;er r it;uz; l' ·cD '""u" ...... •v• '""' uu "" 
contracto ...•.•....•.•.....•.... ; .••..•.. ldom ......• , •....•..•.••. 1882·1883 o 1883-1884 

Rhymney Irom Company, limitod,,,,,,,.,,., Londres •..•.•.. • •. · • Sa~~~s d!I~!ri~~~m:~~~r~~;~t~h?~q1:~;t~)~!d~~~j 
(.C 23.085-0-9 a 18 d.) ........... , ......... Estrada do Fono D. Pedro II, i 283-1884 .. , .... , .. , 

Major• Manoel do Ft•oitas Novaes •••..•• ,,, .. , Municipio No~tro.,,, fndemnização por prejuízos na conatrucção de 
um trecho da eslracla do forro , D. Pedro li, 
entro Queluz o Cachoeira ....• , ......••... Idem ....... , •..... ,,,, ... 1873-187{'.,,,.,,,,. 

Hubort Smith,, ..• , . , , ..•• , , . , , , . . . • , . , ..• [dem, .. , . , •.•..•• , .. Vencimentos quo deixou do rocober como natu-
ralista viajante elo i\lusoú Nacional. .......• ~luseu Nacional, ... ,, .•. ,,. i882-188'3,p 1883-1884 

Companhia F.sli•aJa do Ferro ela Loopol,Jina .... lldom ...........•...• l.ímportancia ~lo passagens concediJas a immi-~ I I 
g1•antes . , .... · ............. , .•....•..• , .. Tor1'as Publicas o Colonização 188!-188,2 .......... . 

Francisêo Basêardini, , • , , , _ ........ : ........ I Paraná., .. , , .. , • , .•. 

1 

Tra~spor-~s c_•. __ on~~didos a. immigrnntcs .. _ ...... 

1 

Idem ••.•• , .••••.••••••• • •

1 

!8i9-i880 ... , .. : .... 

1 
Lolll'onço da Roahn. Pompeu,,, •.. ,,,.,,.,,,, Amazonas., •...• ,.,. Grahficnçao a,cldrcwnal como contador do eor-

• roio do 1\-Ianau~. nos tormos do aviso do 25 de 

I 
l

li'overeil•o do 1876, t•eiativa aos oxercicios del I I 

L ___ , ._ ~"-··'-- •'"---"-- In._ ,_ •---'-- '~-~~~8"~~~~~4~~· :~ ... ::~~·n·~~ ·~~ ~~-:.~.'~·;r·~.·.~··~~ Corroio Got•al. .. , ..... , .. , • 1880-!881 a 1883.f884 
oJOaqmm <10 vuvelra Ulll'U.'()UUI:Ioo ••••••••••• '. 'll\lU uu oJIIIIUII"Oo ••••• '111Uj1Ul•.·•u"m "" A"- YlU5""'' "" •• "•.r "v v_"' ""I . I I 

quo.hdade de agente do corre1o .••••..•• , ••• ldom . , .•• , •• , ..• , ••. , , . , , 1880·1881.,,,,,,,,,. 

Felix elo Almeida Amar,,],,,,,,,,,,,,,,,,,,. Idem.,,,,,,,,, .•• ,,, Importancia de vencimentos que deixou tlc 

I 

1:occbcr como agente do cor-1·cio do Santo 
Antonio de Cnpivury ••.•••.•.••. , .. , •••••. ldom , . , , , •.•••• , , .•••• , •• f880-f881 o f88f.f882 

~\~:!;o~~.~ •.•.•• •. • •.• ~ .... ~~- .• : .~~~~:~~ .. ~ Pe1·nambuco ......... Passagens concedidas a sorviço da fiscllização 
da ferro-via do Natal a Nova Cruz .......... Gamnlia do juros a estradas 

; doferro,,,,,,,,,,,,,,,., 1883-1884,,,,,,,,,,, 

Alexandre Demaret •• ,, •... , •. ,,, .. , .. ,,, ••. Londres.,.,,, .••.• ,, Hbnorarioa pela inspocção elo material CQmpra!lo 
. 'para a fe1'1'Ó-via D. Pedro li (~ 326-0-8) ... C1•edito ospocial-;-Loi n. 2ô?O 

de 20 do Outubro do 1875. 1878-1879 o 1870-1880 

Paulo Giurlany,.,., .. ,,., .• , , , , . , , .•• , , , , , Município Noutro.,,. Saldo elo serviços executados nn con;;;ll'lnção elo 
" . 

0 
'hl"n' ,y, I'"~" T1 Pa ,y· · IH!IH .H2QC) IQQ9_HtR~ 

Engenheiro 1\Ianool Clomontino Carneiro da 
Cunha Aranha,,,,,,,,,,,,.,,,. , , , , , , ·;,,, Idem,.,,,.,,,,.,,,,; Vencimentos Çomo engenheiro· da forN-via do 

• I I Pauie Allbnso, quo doixou de receber ... , .• 'I Credito especial-Lei n. 29401 I 
, do 31 do Outubro do 1879. 1883-1884 ...•....... 

I!dafonso Mondes Rago. , .. , , ... , , ..• , ....• _ .. 

1 

Alagóas •.. , , , . , •. , .. 

1 

Mate r ines .. fol'necidos p~l'!'. a consh•mção dai _ I I 
fm•ro-v1a de Paulo Allonso .•. , .• , ... ,., ..• Idem , , . , .. , ... , , •. , •. , . , , 1883-188,1 .. ,, ...... , 

Companhia Pernambucana de Navegação a 1 

VnpOI',,, ••••.. ,,,,,., .• ,,,,,,,,,,.,.,:., Pernambuco.,;,, •. ,, Passagens concedidas a serviço da fcl'l')-via do 
- I I Pauio Atibns~ ........................... 'I idem ••• , .•.•.•••• , , .•.•. ·1 i882- i883 o i883-i8841 

Coronel Antonio Ulysses de Carvalho •.... , .. , Alagóas.,,.,., •• ,, .. Maleriaos forn;ocidos para o trafego da hrro-via . 
.1~ n~ .. l~ ,\11~ ... -~ Ltn~ .fQQQ_HlQA 

Engenheiro Emilio Roho (fallecido) .......... 1Municipio Noutro.,. ·lvo::i•muo::o:·J::·,;~i.~o·u· ~~·1:e·~~~a·r· ~~~~~· ~~~~~ "_ • .., ... _ ....... _· ._ .......... "I ~vu • ..--.vv-x •••••••••• 'I 

Ul'O da com missão do estudos da fom-via do 

I 1

1\ladoiraol\famoró ...•••••....••••. .-••.••.• _ICredito ospocial-Lois 3i4i I 
. i do 30 do Outubro do f882 e 

. _ I • 3211 de 22 do.Sotombro do 
'1883. 1 1 I I 1 1 I 1 1 1 I I I I tI I tI 1883=1884. I t tI t tI I 1 t 

Poclro Loanclro L!tmbort. .................... Idom •............... Sorviços prestados ao novo abaslecimentl d'agun 
quo deixaram do ser incluídos no pa?amento · 

. autorizado por a\'iso do i8 do Janoirodo i882 Cr·odito ospecinl-Loi n. 263\J 
· de 22 do Sotomurode 1875. 1881-1882 .....•..... 

J?'alacio do Rio do Janeiro em 31 do Julho do 1885.-Joao Ji'errcim de M~ura. 
Jlag. 3tü tio 111 \'olumo do Annaos. 

2;280$080 

300$000 

4:220$147 

307 : 265$352 

5:223$333 

?:000$000 

357$920 

45$000 

2:400$000 

80$000 

i63$220 

28$800 

4:220.~621 

7:738$321 

9:548$600 

100$800 

28:315$608 

474$565 

824$788 

37\J: 829.$832 
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Rolnçã.o <ln.s clivi<las de oxeL•cicios fhulos u. quo se J.•e1bro n. proposta. do credito dostu. dntu. 

CREDORES LOCALIDADES NATUREZA DA DIVIDA VERI3AS EXERCICIOS 

i 
Leonel Joaquim elo AlmoHa Ft~ndão & Comp, ~unicipio Noutro .... Gono1·os o dinhoi1·o quo pa1•n p~gamonto do fória 

' arliantm•am 1i turma rto oxplrll'açiio da estrada 
do roclagom do S. IIIRthous a Urucll, provin-
cia do .Minas Geruos, em Dezembro do -1879. Obras Publicas .. ,., ....•.. 1879-1880 .. , .....•.. 

Companhia Porll:lmbucana do Ntwogac?ío,. a , · 
Vnpor.,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,.,.,. :. , , , , Pern:unbuco ..•...•.. Importancia do passagens concoJidas., ...... , Idem , .... , ....... , , .. , ... 187\J-1880,,,,,,, . , , 

Soares & Niomoyor ••••• , •• ,, •..•. ,,,,.,,, •. Municipio Noutro ...• Objectos do escriplorio fornecidos :i repartição 

I I 
g~~1~{m~~ 1 ~~~o J~~o·i~:~i~?u~;~yd~n,i~

1~0{.~~~~-t~~ Esgolo:i da cidade, , • , , ..... 11882-1883 o 1883- t88:ll 

Uiodo,Janeiro City lmpro,·omonh Company ... Idem ................ Divor.~~s ~OI'V\ços pt•.::stados na fórma de sou ''-,- _ _.nn~ ·~~n '"'"' •nn• 
conuacto •..•.•....•....••.•..•. • .•...••. wem •••••••••• , , ••••• , • , • H'lts~-ltstsJ o ltstsJ•ltsts'i 

Hhymnoy Irom Comp:my, limited ..•.• ,,, ••.. Londres •..•. , ..• , •. , Saldo do fornecimento do trilhos 1grampos c ou
tros materiaoH n estrada do fol'!'O D. l'odro li 
(.C 23.G85-0-9 a 18 d.) ..................... gstrada do Forro D. Pedro li. 1283-!884 .•... , .... . 

:t.hjor Manoel de Freitas Novnes.,.,,,,,,,,,, Municiplo Noutro •.•. Indemnização por projuizrJs na construcção de 
· um trecho da estrada do forro J). Pedro li, 

entro Quoluz o Cachoeira ..•..•......••... Idem .. , .....••....•• , •... 1873-1874 ..• ,, •• ,,., 

Idem . . • • . . . . . . . Vencimentos ruo deixou do receber como na tu-
' ralista vi11janto do Musctl Nacional ...•. , , .• Museu Nacional •. ,, .. , ... , . 1882-1881 o 1883-1884 

Compa.nbia EatraJa do Forro dn Leopolt!ina •.• ·~Idem .... , ......•.•. ·~ Inii?;l~~~~i·n· .c~o-. ~~:~~~~~;~.~ -~~~~~~~i:l~t~ .~: ~~~~~~~Terras Püblicnso Colonizaçffoli88t-188,2 .......... 'I 
Francisco Bascardini. ..•.•.....•.. : ........ Paraná .............. Tra~spor~s con~~didos a immigmntos ........ Idom .......• , ........•... 1879-1880 •..... : .. ,. 

Lourenço da Rocha Pompeu,,,, .. ,,,., •. ,,, ,I Amazonas.,., .. ,,.,, Grahfic11çao ad-dlctonal como conlad.or do co~"-
-, reio do Ma nau~. nos termos do aviso do 25 de 

Fevereiro de 187G, I'clativa aos exercicios de 
1880-1884 ... , ... , ........................ Corroio Gm•al. ..• , ......... 1880-1.881 a i883-1884 

Joaquim do Oliveira llai'Callos .• ,.,, .•..• ,, •. , Rio do Jnnoiro •...... lmportancia ele 12 viagens elo Paty a Utni, nn 
qualidade do agente do correio ..•••..• , • , , . I dom , , , , , , , • , . , , , ,', •• ,.,, 1880-1881,,,, 1 ,,,,,. 

I~olix de Almeida Amar,1l. .••.. ,.,., •••..•.. Idem~ •.••.•.•...•..• Importancia de vencimentos que deixou de 
receber como agente do COI'I'eio do Santo 

~v!~.~~~~ .. ~~~~~~~~.·~:'.· .. ~~ .. ~~ ~~~.·?~~ .. ~I &, .•• mbuco ......... I r.::::~: ::,::~;::: ~. :::;;,~ ·.:~ ~~~:;~~:J''m ..................... 1'"80-1881 .•• 81-'""'i 
. ; da ferrd·via do Natal a Nova Cruz., ....... , Garantia do juros a estradas 

de ferro .•• , •...•. , , , •.•• 1883-1884, , , • , , ••. , , 

n,.,,. iu. '·"'"'"!' 
para a ferro-vin D. Pedro li (Sj 325-0-8).,. Credito ospccial-Lei n. 2ô70 

de 20 do Outubro de 18i5. 18i8-1879 o 1.879·1.880 

Paulo GlUrlany ....... , • • . . . . . • . . • . . • • . . • . . i\Iunicipio Noutt·o .••. Saldo do SOI'VIÇOS executados na consLI'm~~ao c_lo 
prolongamento da ostt•ada do forro D.Peclro li. Idem ... , , .• , , , .. , , .. , •• , . 1881-1882 e 1882-1883 

•• 1\.f, {1) ·-. {1, ':!'' ... ........ ~ 

Cunha Aranha,,, .. ,., •• ,,.,,,. , , ..•. :, , . Idem •• ,, .... ,,., .•. ; Vcncimonto3 como engonheh·o ch for1·~-via do 
i Paulo Allbnso, que deixou de recobor ... , ... Credito especial-Lei n. 2940 
' do 31 do Outubro do 1879. 1883-1884 ...••...... 

Iltlofonso Mondes Rogo ..................... Alng6as .......... , .. Jl\latoriaos. fot•neoidos pr~rn a consh•mção dai I I 
forro-Vla do Paulo Affonso •.•. ,, .......... Idom . , . , ......•.•......• , 1883-1884 .......... . 

C-ontpanhia Pcrnn.n1bucana de Navegação n 
\'apot• ...•..•..•.......•.. , .............. Pernambuco ..• ,., .•. Passagens concedidas a serviço da ferl')-via do 

Paulo Aflbnso ....• , .•• , • , .• , ........... , . fdcm , , • , , , • , , .• , , , , .•. ; . , 1882-1883 o 1883-1884 

Coronel Antonio Ulysse~ ~le Carvalho.,, •....• Alagôas.,,.,,,,, .•. , l\lalerinos fornecidos para o trafego da árro-via 
1 de Paulo All'onso .. , ...................... Idom .. ,,, .... , •... , ..• ,,. 1883-~884 ....... , .. , 

Engenheiro Emilio Rõho (falleoido) .......... ~Íuuic:pio Neutro .•.. Voucimontos quo deixou do t•eoobor cono mom-
1 u1'0 da commissão do estudos da forr>-via do 

Mndoira o 1\Iamoró •• ,, •••• , ••• , ••.•• , . , , , • Credito especial- Leis 3141 

1883 ...•........•...••.• 1883-1.884 .. ' •..•••.. 

IMPOR'IlANCIA 

2:2813$080 

3\J0$000 

4:220,$H7 

307: 265:S352 

5:223$333 

o:000$000 

357$920 

45$000 

2:400$000 

80$000 

:163$220 

28$800 

4:229$621 

7:738$321 

9:5:18$GOO 

i00$800 

28:315$608 

474$565 I I 
• I g~1~0 ,fo0 2~~~~~S~l:t~1t~~2u~ 

Pedro Lonndro L-tmbet·t. ..... , .............. [d.om.,., .. , .... , ... , SOJ•viços prestados ao no':'o ab~slecimenla d'agua · I I 
, : quo deixaram do ser Inclutdos no p1qamonto 

I I 
autorizado pot• a\·iso do i8 do Janoi1·c do i8821 CJ'odito espeoinl-LGi n. 2~391 '> I .. 

de 22 do Soteml.Jro de i8t5. 1881-188:.,., ..••... ,. 824:ji788 ____ __... 

1 1 I 
1 

i 3i9: 829.$832 

Palacio do Rio do Janeh·o om 31 do Julho do 1885.-João Zt'tJI'I'cim de Úoura. 

l'ag. 3\5 do 111 \'olumo tio Annao~. 
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Não ler-oi, para niio Lom:u· tempo à Catna.ra. I a. uan·a. os produci;os d:-. ia.dustria pastoril 
e por sor muito conbecid:~. a opini<to do :Sr. buscal'Íatll os mercados do Pt·a.ta. 
Hawk;;há'v a. este respeito. 8 n:1o convém ao nos.;;n paiz e\•itar es.;;e 

Tem-se ultimamente dito, e creio que sob a desHstre? 
inspiração dos tr·all:ühos do Sr. D.r. Bicalho, O Sr. senadol' A vila em 14 de Sotembt·o do 
( sã · · · sadu, tisse no Senado quH o est:idO tlf, 
tio Rio Grande ; é segura.m :mt~,r.~m razão desses barr::t. tem ditninuido a,; S::l.fras, e enfnudndo o 
tral>:tlhos c estudos que o illustt·e engenheiro comrncrcio da pro\·inci:l ao Jo RiiJ da Pra.ta; 
fisc.ll p~nsa ho_;e divet·samcnte do '}IIC p•}nsava que o commet·cio 'á não 1õàc ia"•ar as dcs• c:r.as 
en a.o; e . ·:c. o 11.. d.o seguro, que. s0n·lo dP. J o f. para qu:d(l n õr 
_ Seguramente, como profis;;ion:d, S . Ex. pódo I porto, são d'~ 3 Ii2 para o Rio Grando. O 

apr\!ciar, como eu não posso, os trabalhos do Sr. D~·- Bica lho eleva-as a 1t1Uitc maior pot·
St·. Bica.lho e comp~ua.l-os com o.;; d•; Sr. centagcm, quando o illustre eng-0nh·:iro fi~cal, 
Hawkshaw. br,seado tws mform:1çõc,; da j uuta commert:ial, 

2\las, o que é verdade é qn" , no estado adual o~ faz de:>cet· a 1 1/2. 
da qu~sl'io, os melhot•atuento;,; d:~ ba.tT:~ do Rio O distindo ·~ ng-enheiro fiscal, a respeito <los 
Grande são ain.!a. l i ffi problet11a mut to sério, frl't~s entr•~ Sa:tta Cath:trina. e Rio G;·ande e 
eml>o1·a n:t ph rase da ;-,utr. :s i!npot•tem a.s ten- pa.:·:1. mo~t.rat· que a. ~stt·ada não pôde concoi·reL' 
taLi\·as d.o melhoramentos em l a nça1· tizil!tülJs com a navegação, <trgumellt:~ unicam0utecom a. 

S-·gundo vejo do rr·lo.t l!'iü do Sr. mi~istro da 
agricultura, ainda se espera que! a re,-peito dos 
tr:d.>::dhos do Sr Bic:llho S" -a u · · 
toridade do eng<• nhaiia hydraulicn., que ha de 
ver dos Estados Unidus. 

O Sn. DIA~::\"A dá u:1t a arte. 

o Su. Srr..v.x nL\FlU.: -N:Io c,:tou comb:tt·~ndo 
a possibilidade dP. melh,_; ramento na. barra.; pelu 
contrario disse, e ct· ··io que V _ E:c me nãu 
onviu, que em incompetente para :tf!it·mar ser 
ou não susceplivd de melllot·amento a barr<l.. 
E' urna (1uestão que pe,·kn·:~e ú engenharia 
hydraulica resoh·c1·. 

~\.ntes Je concluir, permitta V. Ex. quê cu 
chamu a attenç~o du St•. ministro da ag-ricul~ 
cullua pnra a au·oneia de estud ·· • 
e d~tdos estatisticos, q uc :";e notam no ti'~l.l>:l.lho 
da comruiss:"to fi~cal. 

.... ·--·(f·li";;.iiõ "en n-eniieíi;o ··-fiscãf"D.otott u~ n. (' - . 

- e q 11'~ nao cou 1a. no esen-
vol·-dm..,nt:) que po.,sa havct· na lavoura das duas 
pl'Ovincias com :~ colonização do;; imtuf'!n;;;os tel'-

-, - ·,.~ 

Ar~u·ang-u(t cJ Tub3rão. 
Noto qu0 não ha. um:t eslati"tica ::t. r espeito 

da producç:Io d~ cada uma das zonas, or onde 
em e ps;;Sil.l' a c•tt·ac u., nem ados on estados 

sobre :1 probabilidade do augmento tles~a pro
ducção, ruesmo sobr•·) a tr:msforma~ão que pôde 
haver na a;.;Ticnltur~ das proviucias ~~ por con
S!!qucnciu. o uugmt•nto de quantitativo de pro
dueto;; c a natural di:ninuic;.-.fio dos frdes. 

A esse t•cspeito-\·em a proposilo um ,ios bem 
pe?-sados tr~cbos ~o dis~.!lrso do nobre senador 
pcto.i' Abg-uas-dtz S. t·.x. : 

'< E' f:l.~to 1·econhecid? que o estabclecirnnnto 

tt·;tda não podia supportn.r a concurrrencia <la por limites s€não aquelles qne lhe s:io traçados 
naveg;lç:io. S. Ex. apoia.-,;;e parn asf>irn affir- pela propria na lu r··~z:-~. rlc suas forças. Estirou
mar nos fretes a l"!tua'3s entre os p01'tos de Santa la.Ja pehs nec <•ssidades dn. vida, e pelos pro
Cathariua e Rio-Gr:mde- g-ressus da civi lisa,:ão, elh duplica de c:sfot·ço 

E' um principio muito comeúnho o conhr~- no sentido de obt·•t• maiot· somma de g-osos ~ c 
cido r1ue o transp1rtc por via mal'itim~l. ou ilu- d':.1.hi r csulla 'lue o mesmo 11umcro de IJraços 
vial é mnito mais ocouomico do q~te o trans- que ató enl.:1o pt·oduzia uma c0rta. c li1uitad:t 
port•} por via terrestre, s " ndo que entretanto quantid :de de tt·:·balho augmenta o valo1· deste 
l1<1. r.1zües de s,.guranc;a e cnlcridade no de.-d0 que a fr:tntJllCza t! Jib,.t·datled:ls pormut.a.s 
tra.nsi•OI'te t•::rrestre, 'lu~ compcn,..;am a eco- • lhe permitt•'tn ach.:ir utn luct'<l.Üvo e pt'O\'eito-.;o 
nomi:t que se pôdCJ fazr.r na navng-a.çã.~'- empreg-o. 

Sustenta o illustt'G engenheiro fiscal que, Scnd•J :.~.s;;irrl, ,j de pt·esumir <]_ttC o produclor 
ainda. n[o melhorada H. bat't'::t., o coutmercio pa.l'a rio-grandense achando mais ~a·cilida,i.-~ n:~. 
o Rio (h·ande e_ fronteiras se f;1r:i. por ella.. ~ahida e consumo do.; gcneros de sua. iudns

. Para affirmar 1 st~~ proposição, <.teveria do- tri.a, etn p JIICO tempo augmcntn.r~ -~[UO.Ilti
monstr::u·-6!J quo o.s mr)rcadorias! que íorern ta ti vo de sua pro:lucção, resultanao dcs~e 
intro luzidas nas noss:ts frontoiras e no in - · · · ·• 
nor c o R10 Tr::mde. leva las por tna.r ao Rio da po~·te dos m~.;mos generos, e i:'(so tanto em 
Prat:t, e á.quelb provincia. pelas cstt·adas de beneficio sen ·~omo da. emprc~a. que se encarre
ferro, teria.m transporte lllais eci>nomico (depois gar des'e trnnsportc >• 
de pag-os o frote mar i ti mo, terrestre, a.rmaze- O illustre ::ir . eng-enheiro fiscal nio fez cn
nar;ens, baldeações, etc-.) do que quasi com trar como Í;tctore,;;, o importantes, no seu cal
o mesmo pert:urso t~rr·~stre, as mercadorias eulo: 
que for·em tlirectamenle do Deste.-ro ao intr:l- Lo A recoita dos transporte:'( das merco.
rlOr do Rio Gran:ie. Ncnhtws dados ha no pa- dorias a.o interior ão Rio Grande ,c as fron-
recer a este respeito. l te iras e "'ice-,cl·sa pela Pedro I. 

O cng~nhP-iro fisc:tl transcreve a fls. 22 e 2:0 ·A renda d~ p:.~.s~geiros desdo as cidade;; 
apadrinh~ 2. opinião suspeit:~ da junt.L commer- \platinas ao Desterro e vicc-1icí·sa para evitar as 
c1al do Rto Grande uc qu~, amda não tnelhorada ! viagens do mar. 
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Sessão em 4 de Agosto de 1885 345 

Parece-me que os dados a este respeito não lldefonso de Araujo, Moreira Brandão e Duarte 
são de desprezar-se. de Azevedo. _ . · 

V. E~., Sr. presidente, ainda. me convida 
a eoneluir por estar esgotado o tempo . Pro
curarei outra op!i~i~tunidade para discutir este 
aasumpto que é <..-asto e espero que a Camara 
em outra oceas1ao me conce era nova urgencia 
para. ess~ fim. 

Em conclusão, o que eu desejo é chamar a 
a ençao o par amen o e o governo para ques
tão do tão grande momento e que está depen
dente de decisão do gabinete. Não são os in
t·~resses particulares de uma. companhia, com a 
qual eu nada. tenho; não é o desejo de louvar 
ou .censurar trabalhos technicos, os quaes sou 
incompetente para ajuizar, que me trou1:.eram 
á tribuna. 

eonstrucção desta. estrada d~ ferro; a esta 
eonstrucção ligam-se interesses d~ maior im

ortancia interesses economicos interesses de 
· ~dz~:linist.ração, i D:teresses interprovincia.es e 
lnternactonaes. 

Tem-se encarado a questão pelo lado da guer
ra, quando não é por este lado que eu a enc1.ro 
principalm.ente, e sim pelo lado da paz. Eu qui
zera. quG VlSiemos nesta estrada de ferro um 
meio de consolidação d·;s nossos interesses com 
os interesses dus nossos vizinhos Jo Rio da 
Prata. Esta solidariedade de intereiSeS será 

' · itos 
o a<J armad ••· e é sob este ponto de vista que 
eu de~ejava. que o gabinete encarasse a so
luçlo da. que~ttlto. O quo ett quizera, emfim, é 
que, na. ao uç o e um::~. que~ o o I') r ve, 
nobres mini~tros ela agt•icultura, do impedo e 
dos eatra.ngeiros, que fizeram partn ào gabinete 
3 de Julho. sob CUJa direcção política foi vota1o 
o artigo addHi\'o da lei de orçamento, garan
tindo juros a e~ta companhia, não incorram 
na censura. de terem desace1·tado na decreta.çlo 
desta medida como, sem que fosse sua inten· 
çlo, o uffirmn. o distincto engenheiro fi.;;cal do 
governo; o que cu des2jo, sobretudo, ó que os 
legisladores. e os estadistas deste pa.iz não 
sejam tidoij por levianos em s uaa delibcra
çõ~s. 

Terei occa.sião de voltar s.o assumpto, mas 
devo diz~r com franqueza que si pudesse ter 
tido apprehensões contra. a utilidale da estrada 
.de D. Pedro I, o parecer do illustrado fiscal 
encarrega o e es u ar aque a ra, nao mas 
tel"ia dissipado. Estou convencido de que esse 
serviço não póde se r preterido, sem prejuizo 
dos mteresses publicos e do nosso credito como 

"legisladores. (Muito bem, muito bem. O 
_ orarlor e comprimen tado.) 

Acha.!ldo-se na sala immediata. o Sr. minis
tro da agricultura, qne vem apreaenta.t• uma 
prÇ)posta. em nome do Poder E:tecutivo, o St•. 
presidente nomeia Jl&ra receber S. Ex., os 
Sra. : Lourenço de Albuquerque, Dantas Góes, 

V. III.-44 

O Sr. ministro da agricultura é recebido com 
as formali.Jades do e~tylo, toma assento á 
me~a á direita. do Sr. presidente e lê a. se
guiO te 

PROPOSTA. 

da nação. 

Por não terem deh:ado sa o as verbas 
dos diversos orç'lmentos do mit isterio a ineo 
cargo, pelas quae~ deveriam ter sicio pagas 
dentro dos respectivos exercícios as dividás 
constantes da relação annexa na importaiicia 
de 379:S29S832, cumpre-me, na. fórma dà lei 
n. 8~18 de 5 de ~ovembro de 1880, pedir-vos o 
credtto necess·mo á solução das mesinas divi-

' ' lmperador,venho apresentar-vos a seguinte 

Pro osta 

Art. f.o E' autorizado o governo a satisfazêr 
dividas constantes da relação annexa, ria 

Art. 2.0 Para occor1·er ao sobredito paga
mento ..• (Compete a iniciativa á Camara dos 
Srs. Deputados.) 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario .. 

Palacio do Rio d~ Janeiro em 31 de Julho de 
1885.- Jor'Io Ferreira de Moúra. · 

Poder Executivo será tomada na devida consid8-
raça:o. 

mento. 
O Sr. ministro da. agricultura retira-se com 

as mesmas formalidades com que foi recebido. 

CONTINUAÇÃO DA 2:~. DISCUSSÃO DO ART. 5" DO PRO• 
JI!:CTO N, i A.- 18:35, llliLATIVO Á EXTINCQÃO 
GRADUAL DO ELEMENTO SERVIL 

O Sr. Joaquhn. Peilroa-Sr. pre
sidente, logo que appareceu á luz da discussão 
o pt·ojecto do governo sobre o elemento servil, 
pedi um logar no dP.b:lte solemne que se ia 
empenhar sobre a mais importante reforma. que 
tem sido trazida ao parlamento: cs,bendo-m~ a~ 
agora s. palavra. quando larga e brilhS.ntemenle 

· · · - · · ct · coil;.. 
seio du. minha insuffi.ciencia, (ncío apoiados)., 
eu me absteria de envolver-me nõ debate, si a 
minha posição de homem novo nesta casá~ . e. 
mnis ainda, a de repr~sentante de uma provín
cia que tem ídéas yerdadeiramente accentuadas 
sobre a materia do projecto e interesses por 
elle ~ompromettidos,. não ~e .~ssi~l1a.~asse~ o 
imper1oso dever de vtr â tr1buna dxzer, franca 
e desassombradamente, o que penso em rela~lo 
a uma quost§.o que, tra :~.endo O p9.ÍZ em eeta1il 
de agitação e de duvida. entarpece ~ ieü pro-
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gresso, estancs. o desenvolvimento das suas 
fontes de riqueza, sffecta o seu credito; ques
tão que, a não receber solução conveniente, 
de accôrdo com os sentimentos da vontade n!l.
cional, promoverá, de certo, embaraços, cujas . . - - . 

-
(Apoiados.) 

Aecresee, Sr. presidente, que sinto indecli
nael necessidade de explicar s. minha posição 
em s.ce a questa.o serv e a mm a. attitu e 
ante os gabmetes que patrioticamente s têm 
agitado. 

Senhores, quando o illustre cidadão, orga.ni
z~dor do gabinete 6 de Junho, escutando os ba
timentos da consciencia nacional, desprezando 
preconceitos, aífronta.ndo odios e invectivas de 
toda a natureza, teve a coragem. pouco vulgar 
de trazer os reclamos da. opinião para o seio da 
representação nacional, e de pedir a ella reme-. . . . . . 

intuitos me trazem aqui, qual é e s~rá •empre 
a minha. invariavel norma de condt1cta. nesta 
casa.. 

Senhores, d&.rei sempre o meu apoio franco e 
decidido a todo governo, que, n::o. gestão dos pu-. . . . . . .. 

veros da. justiça. e nas regras eternas e invaria .. 
veis dJ. moral politica, tendo por grande 
ob·ectivo a. fiscalização e a b:lm entendida 
econom1a os m e1ros ptt 1cos, e emen ~s 
cardeaes e indispensaveis á. restauração das 
nossas tão arruianadas finanças. 

Mas, senhores, só darei a minha confiança 
política, as minhas adheaões sinceras, a um 
governo que tomar a si a gloriosa tarefa. de 
alevantar o nível moral da nossa organização 
social. •. 

O Sa. JoAQun.r NAnuco:- Muito bem. 

.::> z , • o ~-

qua.ndo da negativa de uma camara que não se phei"a das prerogativas individuaes, Já garan
jalgou com poderes para tanto, pela primeira. tindo a liberdade nas suss variadJs manifesta-

• • o-' ., • 

i.~J.terpellou a nação sobre determinado assum
pto, já o humilde orador, que tém a honra de 
oecupar a attenção da Camara, ha muito e pu-

1camen e se aVla. ruam es a o so re a ma
teria da. consulta.. 

Ha dou.:~ annoa, Sr. presidente, que em con
ferencia publica, no tlieatro S. Padro da ca
pital da minha pt•ovincia, maravilhado com a 
grande epopól que sa escr~n·ia no norte do lm
pcrio, eu catimula.va os meus concidadãos a. 
acgtJirem os gloriosos exemplos que nos dava o 
immortal Ceará, na Santa cruzada da redem
pçio dos ~ous o:~ptivos .. e no gran~ioso certamen 

nismo administrativo dos laços ferrenhos, que 
atrophia.m a ot·ganização politicada nação, já e 
finalmente fundan.lo neste grande Imperio um 
1mpeno a.m a ma10r, o a- emane1paçao a 
consciencia pela razão. (Mt'ito bem.) 

E porque entendesse, senhores, qae o gabi· 
net~ que deixou as cumiudas do poder e já. per
tcmce á hist':lria do passado, havia. va.sado a saa. 
política no espirito do seeulo i9°,que se póledi
zer a. éra do progresso e da· emancipação, dei á 
elle a mesma confiança poli:tica,tanto mais quan· 
do reconhecia. que esse gabinete, iniciando a 
mais santa tias reformas reivindicando ara o 

- homem o mais sagrado de todos os direitos,-o 
gundo logar do honra para a minha provincia. da. libardade individual- havia. prestado ser· 

E, poia, aenhores, nll:o sou um uos novos · . . v1ços ue o recommendavam á~ benç~oa da c 
&uoaa1 quo irrompau em. mmha provincin por 
ocea111lo da consulta ; o:\uclal que, 1\Vasbl
lando resistonciaa fracaa, p1·oatrou innnime o 
oapaotro da etcravaria no solo Rio Grandonse, 
delxando alli, qua1i em sua. totnlidade, lJma 
patria de homena livro!!. 

Vem i1to a pello recordar, senhores, ti(o só· 
mente para. provar que foi tambem em nome das 
idéas emancipadora.s, claramente detlnidas em 
meu programma politico, ~ue me atirai á luta 
eleitoral ; foi combate.ndo dta por dia, em favor 
de tlo gr.a.nde e alevantada causa, que al
cancei o mandato, que-me abriu as portas 
desta. casa. 

t ' 
muito bem ); é porquanto, concatenando idéas 
que em desalinno agitavam o pa.iz, flanquean
do a. opinião par~ sopitar-lb.e as demasias, 
planLaudo e deixando triumphante no parla
mento- o principio da emDncipaÇio do homem 
escravo-havia. rasg;:~do novos e largos hori
zontes á grandeza futura da nossa pat1'ia. 
(Apoiados ;muito bem.) 

Taes foram, senhores,as considerações unieas, 
que determinaram a. minha. a.dheslo politica. 
ao gabinete 6 de Junho... · 

O Sa. CANDIDo DE Ouv&nu:- Com a. qual 
muito nos l;lonrou. 

E.x~lica.da., como fica, Sr. presidente, a minha 
poszçao em face da magna questão que nos O Sa. JoAQUIM PEDRo:- Não :fiz mais do que 

reocca a e cu·a. solu ão investi amos e r.. meu dever político . 
momento, sinto que a estreiteza deste de- · • ·com o qua nao ce e re1 pac os, nem con-

. b-:te e~ dever que tenho de ser breve,· para trahi compromissos an.teriores;porque a. verdade 
na.o fattga.r a attenção da Camara (nao apoia- é esta, senhores, na minha. província ·não se 
dos), não me permittam entrar em desenvol- inJaga. si o ca.ndida to ó oa não amigo do go-. 
vidas considerações sobre politica gê1·al, para verno; o que se procura saber, o que recom
melhor firmar a razão do voto de confiança. que menda é ser o candidato apresentado pelo seu 
de_i ao gabine~e. 6 de Junho, considerações que, p~rtido, formula. esta que c_onsubstanc~a.a maio
alz~s,me aervmam de profissão de fé, tio neces- r1a das a::l.hesõea do ele1torado, prev1amente 
B&rl& ao homem pu.blico, que pela. primeira ve71 consultado na. escolha dos seus representantes. 
ae apreaen~ ao pa1z ; aguardando, porém, mais I Explicada como deixo a minh:1_ posiçio ante 
.azada o~c~s1lo para fazel-a, seja-me, no entre· \o ga6inete tranaacto, pa110 a definir-me junto 
t"nto, be1to, ao menos em aynthese, dizer que do actual. . 
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Ao fazer a minha contineneia ao gabinete 
6 de Maio, n§:o posso deixar de lamentar a au
sencia do nobre presidente do conselho a quem 
tinha. de fazer uma. pergunta, endereçai uma. 
supplica,· e ·contl3star proposições por S. Ex. 
. . it id . 

Mas confesso, . senhores, que não me ani
mava a esperança. de que me estive2se reser
vada melhor sorte do que aquella que tiveram 
os 1 us a os o a or s, que ano a r1 an aram 
o debate na semana finda-a de falla:rem a essas 
cadeiras vasia..s. ·· (Apontando para as cadeiras 
dos ministros. ) . 

O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA :- Elle quer 
só a lei do Senado, e nada mais. 

O Sa. JoAQunrr PEoRo : -Força é, porém, 
conformar~me com o abandono dessas cadeiras, 
e mesmo n~ aaseneia d!'l S. Ex:. dirigir-lhe os 

' ' mesmo á confiança de toios. (.Apoiados.) 
E' assim que, para a consecução das gran

des idéa.s, ou nos momentos diffi.ceis em que 
se pr~cisa de mão ha.bil e vigoro~a para to
mar o timão do Estado. todas as vistas conver
gem para. S. Ex. ( Apoiartos e c1·u:am-se 
muitos apartes.) 

E, si, taes conceitos me fossem contestados, 
eu. ]llO iria busca.r provas além daqui, ba~tar• 

de confiança que d:1 todoi os angulos desta casa 
partiram como hymnos triumpbaes d ontrada 
de S. Et. no dia. d:\ a rcsentn ão do abi· 
n:-te. 

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Confiança, nlto 
apoia·lo. 

O Sn. JoAQUl:lt P.mono : - 013 conflnnça., ro• 
pito, mesmo da. pa.rte dGV. Ex. 

O Sn. ANDRADE: Fmumrn,\ :-De continnç~, 
nlo senhor. O que di·S3 e -tã oscripto. 

O Sn. Jos~~ MA.ntANNO : -Começou por sym .. 
pathia. e acabou por amor. (Riso c u·ocam-se 
outros apa;·tcs.) 

O Sn. JoAQUI::II PEon.o :- O nobre depu .. 
t::..do saudou o Sr •. presidente do conselho, com') 
o restaurador da. ordem, e declarou que :::e 
conservaria em espectativa sympa.thica. 

considerações de amizade ou de ~'ympathia., fol
gando de reconhecer q t:e todos nobremente 
conquistaram as suas pastas, guindaram-se a 
essas alturas pelo ped.jstal de seus serviços e 
pela riqueza de suas mentalidades. · 

O Sa. BEZERRA. CAVAT.CANTr: -Ou foram 
guindados. (Riso.) 

O Sn. JoA.QUnr PEono:-Mas, senhora!':, por 
mais nobt•es e recommenda,•eis que sejam tao!l 
predicados·, não bastam ell~s · to la,•ia para fir
mo.r ama intêira. é illimitada eon6an~a politiea, 

principalmente quando se trata. de resolver uma 
questão longamente debatida no paiz, e sobre a 
qual já se ha emittido opinião maduramente ela· 
borada. 

Confes>o, s~nhores, que sérias apj)rehensões 
assaltaram o meu es irito . r 

organização ministerial. . 
Vi nesta organização elementos que me par

eceram a~ te> prenu~cio:le capitulação, do que 
o as 1 eas que pro· 

fes3o e defendo. 
As minhas apprehensões, porém, kem depres3a 
desvanec~ram-se, os·maus l'eceios de todo sa 
dissiparam, quando pela palavra do honrado 
pres~dente do conselho, nos foi dito-sou abo
licionista,. e não viria a esta. casa com um pro
jacto de reforma servil tão atrazado quanto era. 
o do meu antecessor. 

E:t:ultei de contentamento, ~enh_ores, eo~-

rige os destinos do paiz ; cuja grandeza, si é 
certo, depende em grande parte da prompta 
ex.tir )a ;-0 do mal ue ooér o nQ3:' 

cr-êa. os nossos emba!'<Jços; taml.Jem,não é meno> 
certo que dos meios de proceder a delicada. 
operação, de r.:solver o importante problema. 

· · :.qu~za, s. raa. ... 
q uillidade o a. felicidade publicas. ( Apoza ... 
dos.) 

Mas, senhores, g1'.1ndes foram a minha sor· 
preza. e o meu pasmo quand') vi Lraduzido o 
pen.ssmen~o abolicionista do nobre presidente 
do conselho nestB p1·ojecto que tenho em mão ! 

Senhores, ou a.~ trevas do meu espirito nio 
mo p'3rmi ttem ver o sublime do systema de 
emancipação consignado neste projecto, nn. . . . - . 

'· . 
nos mesm~s molcles, em poucos pontos maia 
adiantados, em outros mais atrazalos e no todo, 
tanto ou mn.i · 
!'esses do Estado, que releva sobretudo acn.ute-
hl r; ou ent.ão, sonhores, as idéas exaradas neste 
projecto nlto correapon:lem aos sentimentos 
nbolicionistas d~ honrado presidente do conse· 
lho, de accôrdo com a declaração e promea,a 
que S. Ex. nqui nos fez. 

Sem protonder que a ponta. i!o dilemm::1 não 
m~ po~:m feril·, procararei, todavia, demonstrar 
qtto S. Ex., como habil timoneit·o, modificou, 
de certo, a rota da viagem traçada, para evitar 
ao sou projecto as tormentas da. perigosa tra-

. ve~sia. parlamentar. 
Antes,porém,de entrar na. demonstr.H;ão que 

me proponho, devo desde já. declarar que o 
proj~cto de 15 de Julho não constituiu nunca. 
o meu ideal, e qne, á cxcepção do s~u art . . f 0

, 

sem · · · ·o-

systema de emanciJ:')'lÇão comple:s:o, assaz lento 
o oneroso. (Apoiados.) .. 

E, senhora;;, si, condemnando o ·sy;;tema da 
emancipação consignalo no projecto de 15 de 
Julho, ainda assim apoi&va o gabineteque o ela .. 
borára, reservando-me o direito de üff'erecer. 
emenlaa a·) projecto, por igual razão,peccanJo o 
projecto actual pelos mesmos vi cios daquelle, 
não posso aceitai-o in totum, a~m que este 
facto am nada venha alterar a minhiL C()D.
fiança politica, que inteira a dou no ·gabinete, 
resêrvaudo·me, porém, o direito . de votar por 
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todas as·emenda.S attilientes a melhorar as re;.. 
l~ções · do é&cravo e a encurtar o praso para a 
exdnc9ão completa da escravidão. 

Senhora"~ os termos em que foi Ian<;ado o 
projecto de reforma do elemento servil no par-

dencia e de immenr:~a sabedoria do honrado 
presidente do conselho: S. Ex. disse ao parla· · 
mento con\·ocado ex ressa e extraordinarimen-
te para resolver a questão servil:-« is o pro
jacto de reforma do elemento servil que vos 
offereço; estudai-o, e, si entenderdes que me
rece ser modi:ficado,emendai-o,porque o gover
nq nio faz de nenhum de seus pontos questão 
de gabinete, porquanto considera o assumpto 
que elle encerra da ordem daquelles que devem 
constituir o que se chama vulgarmente questão 
aberta, isto é, um cam~o neutro em que todos 
promiscuamente· se podem degladiar e acertar 
os meios e reso ver uma ques ao , i ' 
litica por isso que 'é social, deixa todavia de 
~er ~artidaria, porquanto todos os p~r~idos se 

patria, e reconhecida por todos está. a necessi
dade da presente reforma:.. 

Vi, nesta eonducta do honrado presidente do 
conse o, neste mo o e su metter a questao 
servil.a uma assembléa, que, neste assumpto, 
quasi se póde dizl3r uma constituinte, a prova 
d~ um espirito profund:tmente pratico, delicado 
e altamente respeitador da vontade popular,re-

. centemente delegada nos seus representantes 
· nesta cas~ ; e dhse de mim para mim, e é este 
· o argumento de que me soccorro para provar· a 
· segunda parte do dilemrna que estal;eleci: o 
honra~o presidente do c_onsellio, e'tadista pro-

mentaneamente, a tranquilid:~do a todos, e as
segurar garan~ia11 a ccrtn. ordem de relP.ções 
aociaea, S. Ex., conhecendo melhor 11. opinião 
predominante na Cumara, pref'3riu pedir a.os 
seus senLimeatos de abolicionista. um sacrificio, 
a sujeitar a sCJlução do proble111a servil a 
um fraeRIIO ou a uma dilatoria, ~ue,nas actuaes 
circumatancias, seria prejudiciahsaima. (Apoia
doiJ . . 

E' aaim quo interpretei a discordancin que 
noto entre a declaração e promes"a que 

. S. Ex. nos fez e o projecto do reforma servil 
que maitt t.rde nos otfereceu, o qu;•l não póde 
dei~r de ser recebido de braços abertos, de des
p~r.tar os enthosiasmos da nobre opposição ra.
~tcal, porquanto consuba.tancia e!le .as a&!lira-

pecial desta. Camara encontrava excusa. para o 
systema de emancipação proposto no proJecto, 
systems. que revela mais preoccupação· pela 
garantia e segur,,nça. da proprieJade escrava 
do <!_Ue int•:resse pela causa santa da emanei-

O SR. BEzEnRA CAVALCANTI:- Arriere 
p:msee politico. 

R. OAQUIM ED:to:- no re prcSl• 
dente do conselho, fechando a questão servil 
em dous pontos cardeaes do seu projecto, Robre 
os quaes gir~ o mechanismo do systema por S. 
Ex. imaginado para resolver o problema.servil, 
veio sobresaltar aquelles que não reconhecem o 
direito de proprin•lade do homem sobre o homem, 
e que vêm apenas no escravo um interesse 
moments.neo a respeitar, e, nssim pensando, 
entendem que o escravo deve resgatar o domi· . . -

paiz. (Apoiados.) 

E, Sr. presidente, muito atilado andou o illus
tre doputa.Jo pelo i C) dHricto de Alagôas, 
quanJo,perscrutn.ndo o quo se pa;;;sava por estas 
bancadas, disa~, dirigindo-ae ::o honrado Sr. 
presidente do conRelho : c V, Ex., ft~cbando 
agora a q uestlio em dou a pontos ca .. de&'•l do Reu 
pro.,ecto, foi collocar os seus amigos em d1ffici
lima posição.~ 

Pela minha parLe. reconheço e sintotoda a 
verdade desta proposiçã•J • 

Sim,é o honrado Sr. presidente do conselho que 
declarou ou pelo menos dflixou ver que não faria 
qu~slão de moldes para esta reforrua; é S. Ex. 
que deu aos ~eus at1Jigos ampla liberdRde para . . . .. . ·-

priedade ~O!·l'e o homem escravo e vropondo traria; que disse aceitar emen .as ao projecto 
um systema de emáncipaçiio cujos resultados em s~ntido se~pre ampliatlvo; e S. Ex. qui.", 
excedem, em muito, a espectativa dos proprios - depo1s de tudo 1sto, vem ao parhmento fe:~bar a 
I~t:vrado~es, que, ced~>:ndo ás conquistas da opi- q!lestio em dou;; P?ntus do seu p1·ejecto, e con
~lio, dl!';postos se achavam a conceder muito Vl<a os seus amtgos, em nome da disciplina 
~ais do que pede o projecto. (Apoiudos.) par.ti~uria, a abd1car dae. opiniões fra:.eamente 

O Sa. VALLADAl\.ES:- Estavam aterrados. emittldas ~ e, 0 9ue mais <i, declara que aquel-
. les que nao o aJudarem em seu empenho são 

. O Sa. Jo.a.QUIX P.ED~o : -:'Mas, Sr. pre.si.... refractarios da ordem do illustre deputado pelo 
ae~te, ~u. que applaudta. o tmo do nobre pre~1· t to districto do Rio de. Janeiro, isto, é qu~1rem 

· haw. ~o eoa.•elh,ó na collocaçlo da questão taJlto de ref)rma serv1l quaato o illul,r4t Sr 
•ntl ao farlâaeato e -.ue· aa eoftslitul'tl_, ta· And;ade· Ftgueita; · · · · · . . · · _. ·· · ·· · · · · ··. : 
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Não sei como me qualificará o ·honrado Sr. contra a lei que decretou a nlo perpe,uidade da 
prel!i<Jeme do conselho, seja porém como fôr, nefanda. instituição no solo bra.zlleiro, são e!lt<.>e. 
declaro que, por mais amavel e honrosa. que mesmos que hoje, feridos nos seus mais serios 
seja para miiil a companhia do nobre deputado e vitaes interesses, proclamam a boa doutrina 
e:xr.leader da o~posi~o ra.dieal •. neste assumpto, de que a.escra~d<'io é um attentado, deploram 

de si e dos altos destinos deste paiz. 
O Sa. Jos11:' MARI.ANNo:- Os conservadores - . . 

-dando o bacurinho de Santo André. (Riso.) 

(H a outros apa1·tes .) 

. O Sa. JoAQUIM PEnao :-E', pois, sob taes 
jmpulsos que entt·o na. analyse do projecto. e 
passo a fazer sobre elle considerações que 
não tenho esperança de que sejam recebidas 
por S. Ex. com aquella benevolencía com que o 
Sr. prPsidente do conselho acolheu as pondera
ções do illustre de utado elo io districto de 

. au o; pon erações que, de pass'~gem direi, 
modificaram profundamente o plano primitivo 
do projecto (apoiados e neto apoiad~s), aperfei-

't ' 

conservatorismo (apoiados e ni!o apoiados), 
imprimindo-lhe feição cada vez mais anti
emanei padora. (Apoiados e não a_poiados .) 

Provarei a SS. E Ex. · 
O Sn. Josi !\úRrA.NNo :- As geadas de S. 

Paulo fizeram esfriar o .ardor do nobre presi
dente do conselho. 

O Sa. DUARTE DE AzEvJ:oo :- Melhorou-se 
o projecto. 
· O Sa. JoAQUiM PEoao:- No sentido da opi .. 
nião d') VV. EE:x. 
· O Sa. BEZERRA CAVALCANTI :- Melhorou
se contra a. emancipação. (Ha ouu·os apm·tes.) 

O Sll JoAQUIM PEnao :- Exaeta.mente9 me-. -
Sr presid~nte. é uma proposição que não 

soffre contestação :_ -.-as grandes idéas cami
.nham e caruinham sempre para um triumpho 
certo. 
. Si algum ttJfão as abate por mpmenLos, é 
para se levan~rem logo mais refu~gente.~, e, 
·rompendo os diques de todas as resistendas, se 
imporem aos caracteres e aos princ1pios. 

E' o que fe observa actua1mente neste re· 
~n~. . . 
· ~q~~ltes que- ,~is -. duro~. golp~s- de_aferi.::am 
eo!urilalei qúe e14taileott à fonte da hetatidiQj 

indem-

U:&t Sa. DEPUTADo:- Salvo o Sr. Andrade 
Figueira. (Ha outros apartes.) _ 

O Sa. JoAQUIM Pznao:- Sim; mas, mesmo 
com objectivos diversos, a collaboração ssmpre 
existe, porquanto do embate das idéas nasce a 
luz, apparecem os erros e inconvenientes 
(apartes) do systema de emancipação proposto 
no projecto que se diseute,em muitos pontos in
ferior á lei de 28 de Setembro ue encerra 
dieposições liberrimas, que são feridas pela 
a c tual reforma. (Apoiados.) 

E, pois, senhores, a eontroversia. não esta 
• . , . t, 

no processo a adaptar para chegar-se ao desi
deratttm commum. . . 
podemos chegar á consecução dos nossos de
sejos; e si algum ha que, sam abalo da fortuna 
particular, sem desorganizar o trabalho, sem 
perturbar as relações da vida social, sem grava
mes para o contribuinte, sem sacl'ifi.cios para o 
Estado, possa conduzir-nos ao porto das aspi
rações communs; este, de certo, deve .-er o 
preferido e adoptado. 

Nas eircumstancias actuaes que atraves~a o 
· - r ntura · 

immedia.h sem indemnizaçio 7 
Nem os mais affoitos, acredito,ae animariam a 

adoptar semelhante alvitre. (N6o apoiados, 
apot.a os e apares. 

Esta solução nas actuaes circumstancial!l 1e1·ia 
com a ruína completa (nao apoiados e apoiados) 
da fortuna particular-a bancarrota pela desor
ganização do tJ·abalho-a anarchi:l. pela desor
dem consecutiva. (Nllo apoiado1 e apartes.) 

A a.bo:içl> immediata com indemniz 19io W 
Ninguem. no u:;o da razão, acredito, &doptaria 
um t:1l alvitre a.ttentas as precarias condiçõel 
do erario publico. 

O Sa. JoAQonu NAsceo :-Mas seria melhor 
a abolição imm· diata com indemniza.çio do 
que a abolição gradual sem indemnização. . 

O Sa. JoAQUIM Peono:-As finanças do paiz 
não permittem a adopção de semelhante me· 
di da.. A oiados e di'Oet·sol apartes.) 

UM Sa. DEPUTADO :-Ainda quando as finan
ças do paiz o permittissem. não seria aceitavel 
nestas condições • 

O SR. JoAQUIM PEnao:- Não declarei que 
aceitaria esta solução, si as condições financei~ 
ras fossem outras; ap··na$ figurei a hypotheae 
para mostrar a inaceitübilidade da .medida nas 
a.ifficilimas circumstanciu por que atravessa o 
paiz. . · . 

A emancipação (é outra hypotheae) com obri
~~~- ~e. ~.rvi_ç~., ppr ... ~ontr~cto~t;...~.e,~,!I:Zo ~~~:"· 
~tmo dti !ete annol J_ . TQ: lw .. o ..,, ..... P*l• 
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minha província adoptado para & transformação 
do trabalho •••• 

U~~~: Sa. DEPUTADO :~E é principio consa
grado na. lei. 

provincia. 
E, pois, senhores, não aconselho, e en

tendo Inesmo que um tal systema. não póde 
convir aos interesses immediatos da la. voura,por~ 
quanto, si, alli, pelas condições espociaes de 
clima. e de trabalho, am~no e suave, nio se tem 
manifesta1o até hoje desorganjzação no traba
lho, aqui,pelaa condiçõ:s diversas de clima e de 
trabalho, menos ameno e mais rude, é de 
esperar ue o s atem& nio roduza os mes-
mos ene coa resultadas até en&lo a li obser
vados. 

A emaneipaçir? gradual ses:undo o systema 

Este projeeto, senhora~, fundido nos moldes 
que serviram de concepção ao de 15 de Julho, 
corno aquelle as;;enta em um systema com
plexo aaaãa lento e oneroso. 

Encerra elle tresgrandes objectivoa;-1°, ga
rantir· o direito de proJ>riedade sobre o homem 
escravo até o termo final de. sua prestabilidade-
65 annoe; 

2:>, acautelar os interesses dos lavradores 
elevando o valor do escravo ; 

3", transformar o trabalho escravo em tt·abalbo 
livre, para. o que imagina um sy~tema qu~, para 
dar resultados correspondentes ao-; fins que visa. 
o projeeto, seria mist~:>r que a lavoura se eonsti
tuisse sob a immediata. tutela do Estado, isto é, 

ores nao 1vessem a acu a e 
de dispor das apoli~ea re~eb:das a troco de li
bertações concedidas, senão para acudir ás des
pezas inberentes á substituição do braço; substi
tuição que, não ha illudir-nos,senhores, se ha de 
fazer necessariamente á custa do elemento es
trangeiro. Ora-, · desde que os lavradores não 
se disponham a reconhecer a tutela do Estado ; 

· isto·é, a elle nio confiem a. gerencia dos seus 
bena, claro fica que se vai impor á. aetual e á 
futura ge~e~ utn sacriflcio inutil, fazendo·as 
pagar · faltls o erimea dos 1eua antepassados 
i ca•t& do uu proptao. · · 

E para que isto, senhores ? 
Para calar tão sómente a grita infer

nal dos credores da lavoura arruinàda (apoia
dos), para. obstruir essa. fauee immensa por 
onde se hão de escoar rios de ouro ue re re-
sentam o tra a o, o suor e as pl'lvações do 
povo! · . · 

E esta especta.tlV!!-

' de existencia apenas, mas sim por um largo 
secolo-a eternidade ! 

Mas, sonhores, para attender aos intuitos qne 
venho de enunciar, crêa o projecto um fundo de 
emancipal(ão, formado dos recursos do aetual 
fundo de oma.neipação e da taxa de 5 o/o adJi
ciomes sobre as rendas geraes do Imperio, 
ex.ceptuad:\s 1\s da exportação. 

A renda ela ts:taaddicional é destinada a cobrir 
• o • -

·6,000:000$ .:lUDoaes, OU mais, para a .liber
tação dos osc:ra.vos empregados na lavoura e na· 
mineração; e o saldo applicado á libertação dos 
ema1s escr!lvos, sen o pre er1 os os n:uus 

velhos e, ent:-e estes, os de menor valor. _ 
A emenda substitutiva, porém:, da ~O~!fiissão 

projecto, tii v :.:lindo o producto da taxa addicio· 
nal ern tres partes igua.es, applicadas : um:l 
para cobrir os juros dos títulos de 5 °/o pa.~a a 
libertação dos escravos da lavoura e da mtn&
ração, abatida a taxa de 1;2% para amortiza
ção dos mesmos titulos ; outra parte para 
accul}ir ás exigencias da immigração ou da co
loaizaç~o, porque o projecto nio faz diatincçílo, 
podendo mais, .Para tal firn, e~ittir-se titu.loa 

igualmente a tua de 1/2 °/o para a amortiza
ção desses titalos, e ·a ter~eira parte, final·. 
mente, para A. liberta.çlo dos escravos velhos, 
no 10 u1 o no re e a evan a o, como ec arou o 
nobre presidente do conselho, de n!o deixar 
gue ·nenbum escravo complete 60 annoa de 
i<la.de no eaptiveiro. • 

Nlo pre:,c.reve a e~nenda 1ubatitativa a fôrma 
da emisalo, ai de um só jacto, si gradaalmente. 
na fórma priwitiva do projectó. E' uma lacuna 
eata para a qual chamo a auençlo da illustrada 
commi.ss!o ; asporando qua 1101 e~clnreç:L a 
resp&ito. Maa, 011 perguntaria ao nobre 
presidente do eonaelho, fii S. Ex. eativeaao pre
eenta. o faço a. pergunta porque algum doa 
illastrcs ministros mo póde reaponder : 

Por ~entura contn. S. Ex. poder libertar 
todos os escravos de 59 annoa, de manGira que 
não deixe nenhum completar a idade·de 60, 
carregando as algemas do captiveiro 1 

Coni que recursos conta para isto o nobre 
presidente do con.selho 1 Com a quqta. do fundo 
de emr.ncipação destinada á. libertàção dos es
cravos velhos 1 Mas a quanto ascenderá essa. 
quota 1 A mil, a mil e duzentos, a mil e qui
nhentos contos 1 

O Sa. JoAQUIM NAauco :- Mil contos.· 
O Sa. · JOAQUIM Pli!Dao : - Dar(3i mil e qui· 

nhentos. · · · 
E' porventura com esta quantia que S. Ex. 

pretende raalizar o aeu generoso e li11mani.tario 
émpellh~,. t · - _ · · 
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O Sa. ULYSSES VIANNA : -Está providen
ciado. 

O SR. JoAQUlM NABUCO :-Os qua não pu
derem ~er libertados no .1 ° anno ficarão su
jeitos~ tres annos de serviços : é o que está 

O Sa. JoAQUIM PEDRO :- E' preciso que os 
de 59 ann?s gozem dos favores concedidos aos 

O Sa. ULYSSES VIANNA :- O orador não le
vanta a questão de serviços. 

O SR. SrGlSMUNDO:- Já foi votado que os 
que chegarem a 60 annos fi~arão livres. 

O SR. JoAQUIM NABuco:- Os escravos dtl 59 
annos, que não forem logo fôrros pelo fundo 
da emancipação, ficam sujeito3 a tres annos de 
s~ryiços. A totalidade destes escravos será di-

. . , . 
dente, tenho csp~rança. de qua esta. desigual
dade de sorte para. os escravos de 59 annos, uns 
· mmediatamen e libertados elo funào de eman-
cipação, outros sujeitos à. prestação de serviços, 
será reparada, adoptand) o projecto a liber
tação incondicional do se:s:agenario. 

O Sa. JoAQUIM NABUCo :-Si passasse a 
emenda que o nobre presHente do conselho au
torizou a propor-se, seria- sei•vilos por um 
anno,--e ficaria. sanada. essa objecção. 

0 SR. SIGISMUNDO:-Porque não propõe 1 
0 SR. JoA UIM NABUCO:-E' uestio~de . ' lls· 

Liça e equidade e a commissio deve levar isso 
em conta.. (H a outros apartes e o Sr. pi·esi;. 
dente reclama attençao .) 

O .SR. JoAQUrM PEDRO:- Superfluo me p:l· 
rece, Sr. presidente, reproduzir a•·gllm'3ntos, 
longa o proficientemente aqui desenvolvidos, 
pau provar que a taxa a.ddicional de 5 °/<~ é 
uma medida mal acceita, difBcilmente tolerada 
por um contribuinte, já exceaaivamento one
rado de imposições, e principalmente 11or 
aquollea povoa que já fiz~ram o aacrificio 
(apoiados) de ae despoJarem da pseudo-proprie
dade escrava, para BG verem hoje forçados a 
reconhecer esta mesma propriedade, que por 
illegitima condemnaram; e, o que maia é, se
nhores, a contribuir para a. libertação dos e&· 
cravos daquelles que fecharam o eoraçlo a tio 
nobres e generosos sentimentos. E será ju~to, 
seLhores, que o proletario pague parn a liber
ta ão do escravo do rico 1 A artes . 

Sr. presidente, respondendo ao aparte com 
que me honrou o illustre deputado, eu direi 
que bem sei que aquelles que vivem em um 
mesmo paiz, sob os laços da mesma commu
nhão, devem todos contribuir para as despezas 
do Estado e para os melhoramentos que o pro
gresso reclama para o desenvolvimento dos 
povos ; mas, si assim é e deve ser em regra, 

. circumstancias ha. tão fortes e espeeiaes, que 
devem levar o legislador, forçado pelos prinei
pios de equidade e de justiça, a abrir e~cepçio 
á regra ; e este ó o caso, senhores, de dar exce-

pçA:o á regra, isentando dos impostos addicio
naes, qne pede o projecto, as provincias que a 
esforços proprios tenham remido os seus es
cravos. (Apoiados.) E demais, senhores, seria 
esta ainda uma ,!lled~da para despert~r O!J esti-

que este sentimento estivesse porventura ador-
mecido. (Apoiados). · 

Votarei, pois, Sr. presidente, por emenda ue 
exc ua os 1mpos os a IClOnaes u proviDcl&s 
que tenham emancip:1do os seus eseravo3, e 
entre essas devd set• contemplada a provincia 
do Rio Grande do Sol, onde o trabalho da eman
cipação está tão . avan~lo, que quasi se póde 
dizer concluído, tão insignificante é o numP.ro 
de escravos que posme hoje a província, que 
póde dispensar todo e qualquer auxilio do 
governo para completar a grande obra da. 
rcdempção dos captivos, em que tão patriotica-

finanças nos fllrç trão impret~rivelmente a 
bater de novo á. porta do contribuinte, para 
alcançar .. se o almej~do equilibrio entre a 
receib e a despeza • . 

Eo nA:o podia votar por estes ·impostos . 
que pede o prejecto, que vão gravar a im
portaç~o da. minb.a província., onde o commer· 
cio, a braços com o contrabando, que pela 
repu~lica. visinha se faz em ~rga . êseala 

sivel de guardar, ainda cCim a mais rigorosa 
fiscalizaçlo ; onde o coinmercio, digo, àefinha. e 

recisamente neste momento reclama dos o-
deres pub 1cos me 1 as contra o contra an o ; 
medidas que aó terlo efficacia. si o governo 
compenetrar-se da indeclinavel necessidade 
que t~m de collocar os noss:>a artigos em 
condi~ões de tarifa. que possam competir com 
os artigos similaras, que do Estado viainho alo 
introduzidos no interior da provincia. 

O Sn. ULYS&Es VIANNA:- Eeas dift'erençaa 
de tarifas para menos nlo resolvem o problema.· 

O SR. JoAQUIM PJ:ono:- Resolvem perfei· 
ta.mente. 

O SR. ULYSSEs VIANNA:- O que póde ra
solvel-o é uma convençlo aduaneira. 

O Sn. JoAQUIM PEDao:- Mas, si não podemo• 
t.er de prompto essa convenção adu~neira, 

' que aiLende as· grandes necessidades do mo-
medto. 

O SR. ULYSSES VIANNA dá. um aparte. 
· O Sa. JoAQUlM PEnno:- Para responder ao 
aparte com que honrou-me o illustre depu
tado por Pernambuco, eu lhe responderei: basta. 
ver o rendimento das s.lfandegas da provinda 
nos dous annos que seguiram-se á tarifa es .. 
pecial, par:J. ter-se a. prova de que houve um 
augmento de renda naa alfandegaa da. pro
víncia. dê msis de mil contos, augmento que 
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parlamento de uma. nação culta., se .debate 
O Sa. PBEStDENT&~--Attençio ! a.in.da pela. pos;e do hom~m e~c_rl).v:o aos !)O an-
O Sa. JoAQUIM P.~~:oao: -Sobre este assampto nos de idade ; se regateie a. liber~ad~ do homen 

gnve e da. maior tranacendench, Sr. preai- no declínio da. vida. tendo maia de meio corpo 
dente, chamo a. detida. atteilção do honrado Sr • . vergado para a sepultura. 
pl'esiden~ do conselho, e da. s~a sabedo.ria. es- Sr. presidente, a libertação sem onus dos 
pero medtda.s pro~ptas e energtca~ par~!' mal, sexagenarios e uma idéa tão ~ympathica.! g:er
qne nio Só afthge o commerczo bctto da minou tão largamente na. soc1~dade braz1le1r~, 
min~a. provineia, como :ift'ecta. grande~en~e lançou nella tão profundas ra1z~s que const~
os interes~es do .fisco, sendo o Estado preJudt- tuiu, por assim dizer, um direito de facto. tA:o 
· · · · · · · · - eg1t1mo e natura quanto e o a escrav1dão 

vradorss elevando o valor do escravo. 
· Para. .. demonstrar esta. proposiçlo basta exa
minar a ta.bella de valores dos eseravoa. 

, u r i , n o ser nas pro-
vineiaa do Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo, 
tem hoje o escravo o valor de 1:000$ ou 900$ ~ 
(Apoiadot.) E nestas províncias mesmo que 
venho de exceptuar,__..9._uem se animará a em-

. pregar' t:OOO$ ou 900$ ~m am escravo? (Apoia
dot.) 

O projecto do govet•no vem, pois, dar valor 
iquillo que o nlo tinha., a uma propriedade con· 
demnad.a pela aua illa~itimidade, e como tal . . 

entre n.ós. (Ap~iados.) E' uma idéa que CiLV~u 
leito profando no paiz e não ha. como abrtr -

Era. es~ a grande idéa, que despertava todos 
os en thlisiaamos pelo projecto Da.n tas, q \le con· 
stituia.m a sua foi' a e a sua 1 ri · 
era. á. consagração verdadeira do princtpio da 
emancip~ção do homem escravo, . a. co.nquis~ 
deste seculo em qne vive'mos, e a cuJas le1s 
for.;osamente temos de obedecer, sob pena de, 
retrogra.da.ndo, dar contas ao progre:;so, abra• 
çar o obscuranti!m.o e ab:lica.r doa fóros de naçlo 
culta e humana. 

Re<ma.r, senhoreo, seria a.in:la uma. crueldade 
para com e3ses infelizes, que anciosos aguardam 
as nossas delibera çõts, confiados nas romesaas 

Votei, Sr. presi~nte, contra a tabella snbsti· 
tativa. da commiaslo, po•·que entendo que el1:1 é 
m11ito maia desvanta osa a. i . . 

que ee 1.eram, nas aaptraQ~83 que ea e•· 
pertaram,e crente• de qoe,nlo menoa generosos 
e humanos, lhes conceder?mos o gozo da liber-

eaaravo, do q"e a tab3lla primitiva do pro- Mas, senhoree, ai é em nome do direito de 
jacto. . propriedade que se dâ um paa10 atraz, negando 

Baata um ligeiro confronto destas duas ta- aos 60 annos aquillo que, concede aos 65, p&l'& 
bella<~ para recoabecer-se quanto a tabella sub· ser-ae logieo dever-ae-ia reconhecer eRse metmo 
atitutiva ~grav~ a libertaçlo dos escravo• v~· direito de propriedade, 101 65,70 e aempre. 
lhos, e, consegu1ntemente, entorpece o movt• Parece quR o pentamento do projecto foi re• 
mento de emanei paçlo. (Apoiados e apa1·tu.) Jasar o direito de propriedade aobre o homem, 

Senhores, vejo neate {lrojecto diaposiçõ&$ que Llo aómente, quando elle tocaasa o lermo da im
ulo ee eoneiliam entra 11, e que, direi mesmo, preatabiliJa.de, verdadeiro preaente grego neste 
deatoam completamente. caso, que seria para o beneficiado dizer : quezn 

Dia pUa o projeeto que o t!lcravo, que dentro me comeu u carne• qull me rõ 1 o• OliOI. 
de um uno nlo for aprêaent11do á matricula, Eu perguntaria ao nobre presidente do con1 ... 
aerê. conaiierado livre e entrt.rl. logo no gozo lho : qual a medida para nf1rir a eapacidadG 
pleno da liberdade. phyliea do homem 9 

Dispõe ignalmente o projeelo que o escravo A idede w Criterio falao; quanto• ha que aoa 
de 60 annos nloaerll dado a matl'ieula. 60 annoa se!'lo maia invalido• do que mui toa de 

Ora, aiD ma~~r&~~~~~~~~~fi~,tr.,~~~~nurtao,;1fi1cc~~nmtoossle~s~c~m~v~o••1d~en65~-----
para reco~hecer-se o estaio do captiveiro, tio annoa livl!el, e os de 6~> sujeitos a 3 annos de 
livre deve aer o escravo que por favor da lei serviços I 
nio é apresentatlo á matricula, como aquelle o sa. DUARTII DE AzEVEDO: - Exactament~ 
que por omissio igualmente nlo figura nella. como fizeram no Rio Grande dó Sal. 
(Apoiado• e tr_ocam-se ~uitos apartes.) o Sa. Jo.tQUIM PEDRO :_;,Lá. não houve lei, 

No emtanto, o art. 3° prescreve tres an- e sim um movimento generoso e humanitariô, 
nos de llêrviços para o eaci"avo ds 60 annos. todo espontaneo, nem sei i:nesm~ si na minba 
_ Senhoa.-ea. nlo me demorarei em prov~r-o por- provi~cia foram libei'tadoa eserâvos de ~ 
~ue nlo reoonheço o di..-eito de propriedade do altnos~ com condição de serviÇô3. Creio ~e~ 
lioJilem sobre o homem, verdadeira. C(mtenda · q\ie os ~~n.ti~e~~a. geilerc:taos doa t i'?.:..graíi
bJ-.n'iuà, pata mim, em fa~e da. ciViliaaçio . d~nses nr.o pernntttr,a~Q~Jemelhante cousa. 
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· Esp"ro, senhores, que o honrado presi~ente l sinceridade e convicções 1 E' quando.· nos diz 
do conselho, que tão benevolo tem sido para que a escravidão não · resistirá a mai1 de sete 
aquelle lado da Camara. (apontando para a ban- a dez annos no mu.imo, ou quando S.Ex.adopta, 
cada conservadora), conceda tambem alguma corno razão de prefereneia para. a. nova. tabella., .o 
cousa a este lado, faça uma. ·pequena conces- facto de extinguir-se a escravidão em 13 an-

s s rr li · · · lu u nos uand eb. de 6 ~ o ~sultado s~ria .em 
projecto esta grande e humantaria idéa. da li- f6 annos 1 · 
bertação incondicional dos sexagenarios. Sr. presidente, prescindo de insistir nesta 

Mas, Sr. presidente, vejo neste projecto uma ponto; elle é de simples intuição : basta fazer-
Ispostgao qo , po porçao mais avan aja , u i 0 i iv , v 

consubstancia as minhas aspirações, desperta uma grande differença em favor da taxa da de
os meus enthusia~mos, e que por si só póle ducção primitiva do p1•ojecto. A nova tabella, 
constituir um systema de emancipação effieaz adoptada n.o proj3cto em virtude de emenda. d.1. 
para :resolver a questão servil com applauso commiasão, foi um presente. verdadeiramente 
geral; quero fallar da. taxa. de deprecbção do grego que se faz á. causa da. emaMipação dos 
valor dos escravos. . cs~ra.vos, porqua.to sô depois de iO annos elb. 

Esta idéa não é nov11; ella já estava c<fn- eomeça.ra a actaar mais vigorosamente do que 
signada no • projecto 15 de Julho, aindg,. que a out:·a; isto é -quando já não houyer· mais 
sob fórma dtversa,. por emenda da commissão um escravo! ! .•. 

60/0 sobre o valor primitivo do escravo; a S. 
Ex • , portanto, deviam caber as glorias de ver 
o frueto das suas locubrações aproveitado para 
reso ver a gran e ques o servi . 

S. Ex., porém, !lavo Brutas, deixou immolar 
a seas olhos a. filha dHecta de suas cogitações ; 
a idéa que julgava a ultima palavra. ~a questão, 
e perfilhou uma tabella. que é um verdadeiro 
desastre para a causa da emancipação. 

Para demonstrar a verdade da proposi~ão que 
venho da emittir, dei-me ao trabalho de orga
nizar um quadro comparativo, para o qual 
chamo ': attençio da Camara. •. 

p a : • 
taxa addicional, a quantia de 4.000:000.~000. 
Calculei n média de 300$ para a libertação dos 

Teremos, pois, sobre 1 .333:000$-terça parte · de~te problema, é não . ser colhida de sorpreza, 
d> pro:lueto da renda da. taxa addicionai, cal- pngar a sui imprevidencia com a raina com· 
calada em 4.000:000$: plet:~.. O que deseja a lavoura e ao que, até 

No to anno, pela t.abella de deducção substi- certo ponto, ella tem direito, é de tempo para 
tutiva-4.533 libertações. prAparar·B1 para a. transformação do trabalho, 

Ao paaso qua pela tabella primitiva do proje- sã!> garantias razoaveis para a. esta.bilida,le do 
cto (de 6 °/0)-teriamoa 4.711 libertações; e mesmo trabalho dentro do prazo concedido. 
a~aim por diante ; verificando-se nos oito pri- Ora, gue razões de ordem superior nos po::lem 
meiros annos uma ditrerença para menos de aconselliar, ao envez de adoptarmoa uma. so· 
2. 751 libertações pela actoal tabelln. lução tio simple3, a preferir uma. outra com

Que belliaaima per•psctiva para a causa d~ ple:s.a, onerosa. o de etfeitos remotos 'I 
emancipaçtlo ! Com a dP.preciação de 6 o/o sobre o valor pri-

0 Sa. DtrARTl!l n:m Az:mvzno :-Do 8' anno mitivo do escravo, teremos a extineçlto com
em diante a labell~t. substitutiva é mais van- pleta da escravidão no praz > maximo de i6 
tajosa. annos. E' uma soluçlio esta que não póde sa-

J u PED 0 :-Até ao so anno a tisfazer. nem os reclamos da c~vilizaçlto e nem 
difl'erenc;a é ainda a t'avor da primitiva tabella., 
no 9o anno é igual, só do 10° em diante, esta. 
tabella. começa a actuar eom energia.· superior 
a da primitiva tabella. 

E, senhores, aproveito a occa.siio para le
vantar uma proposição atirada nesta casa pelo 
honrado S1·. presidente do conselho, como um 
verdadeiro axioma. S. Ex. disse: Ora, Sr. presidente, si ó o honrado Sr. presi

dente do conselho que nos diz que 'a escra\·idão, c Neguem-me embora os impostos addicio
pelas forças de seu pro~ecto primitivo, n&o du- naes que peço para accelerar a marcha da 
rarà mais de 7 a iO annos, como é que S. Ex. emancipaçã~ e preparar a tra.nsfo~m2ção do 
nos vem dar, como razão da preferencis. da ta- trab:Jlbo ", c creio q uc dizia isto .respondendo 
bella substitutiva, o f.:.cto de marcar esta ao illustre deputado pelo 11° districto do ·Rio 
tabella o prazo de i3 a.nnos para a extinc~o da de Janeiro. a proposito de impostos addicio
escravidão t Qaando é que S. E~. fttlla. com' naes, c mas d~ixem·me a ta-xa da deducçã'l. de 

V. III.- 45 . 
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6 'Ofo eobre o valor primitivo do escravo; porque 
fatalmente a emancipaçlo se ha de fazer no 
prazo de to annoa. • 
· Para. iato S. Es. eontata com 03 segaint2s 
elemen\01: 2 o f,. para morttlUade. 

• o • . 

principalmente quando pal'a isso não concorrem 
oa aeue doua m~1ore1 factoras-s. infancia [) a 
velhice-é aor realmente muito generoso ! Mas 
n açt.mos quet o, e a m1 amos os o. 

· O Sa. ANDRADI FtGUIIRA: _... Actualmente 
éll~a do moços,~mu vlo fi~ando velho:s. 

O Sn. JOAQUIM P.:nao:- E; certo, mas tam
bem é precito convir que não temos esc.ravos 
menores de t4 annoa e nem maioros de 60. 

Caleula o nobre presidente do conselho em 
.2 ofo u manumiasões. . . .. 

Tambem é contar muito com a liberalidade 

·çl~, sego o o DOI dizem o~ dados officJaes. 
. . S~mmadoa ealet diiferentes factores acs 6 °/0 

da de recia lo refazem os 10 o o com ue 
S. x. conta para a ext1ncção a escravl.lão no 
.prazo de 10 aDnos. · . 

S. Es. , P.oróm, nllo ~~ lembrou que som-

' . 4 o/0 que addicionou t:ó podem actuar sobre o 
numero; 10 paliO que o grande tactor ( 6 °{o) 
ac~ua 10bré o &empo. E tanto é isto verdade que, 
nem JlOr toda11 DI forças combinadas no !Jrvjec
Lo pr1uaitivo, 10 aonaiguiria a. . libertação no 
de<Sennio, como facilmente se póde verificar pelo 
calcúlo. (H a um opa,·ts. ) 

. O proj~tc&o do JOverao,uo seu plano pt·imitivo, 
era, nlo b1 duvJda, wuito mais emancipador, o, . . . - . 
nilo tomar mu ia lnmpo á Camara, rec·e:o.;;o de 
abu•al' da 1u1 attonçlo, 'iue já vejo um tanto 
Ci\D .:da. •, · . . 

ALOUMI Bn•. DIPUTAnos:-Este.mos ouvindo 
com multo hatort11e. 

o sa. ÂNDl\ADI FlGUEIB.A:- v. Ex. ainda 
pdda fallar dua1 boraa. 

Vozu:-Fallt, falle. 
O Sa. JoAQUIM Pann.o:-. ... e entretanto 

eanhortl, era e•La a part·! mais importante, a_ 
~e maior intere111 nasb quest::io. Deixei 
de apreeentar conaiderações que podiam. tra
zer alg11ma luz ao deb:.~te, e provar aos que 
def~ndem o plano do projecto quanto temos 
peorado, aob o ponto de vista da emancipação 
com a1 \ranlftgul•açGea por que tem elle pas
udo ••• 

O Sa. AMDRADI FJGua:uu.:-Nós o estarnos 
oav1n o com mu ~o prazer. pota o.'). stà 
1iilcntindo perfeitamente. 

ó Stt. JoAQUIM Pzono:-... porque reco
hhéço, senhores, que ~evo re'='tringir-me para 
nlo roubar o tempo á Cama r a. (N do apoiados.) 

!4~~~ senhores, nio ha. davida que o projecto 
· pnmttlf'O . do governo, embora oneroso, era. 
fi'aueamente emancipador. 
.· .·. Pela tabella primitiva do valor do escravo, 
·com a~ tau primitiva. do projecto e o fnndo de 
"11111111.C1paçlo, l&lll as alteNçõ~s introduzidas, 
CODJtguiam ... no clecennio cerca de -500.000 

libertações ;"juntan-lo-ae ouLru 300.000 alcan
çadas pelos meios subaidiarioa-mortalidade, 
liberalidade }Jarticu!ar e libertaçlJot pelo fundo 
de emancipação da lei vigente, Leriamol no fim 
do decen~io ~03.0ú0 líbertaçõe1, . 

uma massa de popalaç!o eacrava apenaa de 
200.000 almas .•. 

VozEs:..:.....Si tanto. 
o SR. JoÁQi:mr PEDRO!~. I. o süjeitas a timà 

deprecia\ãO de 60 "/o. Facil seri: ~ então to.;o 
mar-se uma providencia para a exti11cÇão com• 
pleta da escravidão. . 

Ao passo que,. com as modificações por qüe , 
passou o 'projecto, não se conseguirão mais de 
200.000 libertações no ·decehnio ! ... 

Mas, senhores ~:.i elevarmos de 6 a iO ou 
12· 0 / 0 a. ta~a d~ deducÇão annun.l do valor prí..; 

· , o t em 'm "ro a 
extincção ~:ompleta. da escravidão no prazo de 
10 annoa, e de 7 no segundo, a&segurando a1sim 
aos lavradores tempo mais que preciso pura go-
r1rem seus o.egoctos e mo o a suppor ar, 
grandes diffi.culdn.de~, os encargos dn subititui
ção do bl'aço: 

semelhanté alvitre, que não trago. onu1 para o 
êoiltribuinte nem sacrificioa p!ii"IL o E1bdo, 
quando é ce1·to que este paiz nl\o pr.lcil& lU• 
mente da emancipação dos seus eacr&\'0:4 p:.tra 
dêsenvolver-se e mostrar-sa na ~tltura da 
grandeza de seu territorio, da riquez"- do seu 
solo e da magestade ds. sua naturoza. 

Este pa.iz pi'acisa de mais alguma couaa para 
desenvolvo-r-se (apoiados): precisa. de uma cor• 

. . o . " 

b:·aços pai·a desb1•avar as suas doresLas virgens, 
ar.ràncar do solo iilculto riquezas iwmensil.s, 
q úe jazem estareis ; precisa. do sibillo da. loco-
mo tva, que a 11gen & o a.r artstno e errama. 
o p1•ogresso e a civllisaçio ; d:J. electricidade, 
que encurta. a~ distancias o cenLuplica a. força. 
da. activiJade humana; da instrucçio, que es~ 
panca as trévJs e produz o g rmen de todas as 
maravilhas do mundo ( muito bem 1 muito 
bem!); e tudo 'isto, senhores, n!o se consegue 
senão à custa de muitos Eacrifieios, batendc-s·~ 
pesadamente á. porta do contribuinte, nppella.n
do pa1·a os ben11ficios que vai fruir, para. o se11 
patriotismo emfim; mas co:1vém não esquecer 
nun.êa. que o contribuinte tambem cança, . 
murmura e geme, e os gemidos do povo são 
co:no os rugidos do mar-meJonhos e sinistros! 
(Apoiados. nluito bem e apartes.) 

Sr. presidente, sinto que devo terminar ••• 
SR~ A F 

tem discutido brilhantemente. CcnLinue. 
O SR .. JOAQUIM PEDRo:-.•. é muita bonds.da 

do nvb ~·edepütado que tanto me tem honrado com 
a sua att0nç:'io; mas, antes de deixar· a tribuna, 
devo dizer alg-umas palavr~t s ainda e::tplicando a 
minha posição no grupo abolicioni:ot~ parla
mentar. 

Senhores, pelo que acabo de dizer, s3 evi· 
dencia que não sou intransigente e nem 
aceito para esta questão nenhuma. destas duas 
soluções-abolição iromediata eom ou sem in
dem~ização. 
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Não, senhora~;~; nenhum dPstes alvitres aat.is
f~tzem o m~u espirito, . modeltdo · pelo meu 
patriotismo. Quero, repito, uma solução que, 

. sem g•·ande abalo p:tra a fJrtuna p'~rticular, 
sem desorganização do trabalno, sem gravnmes 

· o n tri i 8" i · 
Estado, possa resolver o pa·oblema ·servil, 
de accôrdo eou1 as exigencias da civilização 
e do progresso do paiz. (Apartes. ) Posso 
assPgurar ao no re epu a o que me 1n ·r
rompe. e honra com o B'!U aparte que, 
com a taxa. de depreciução de 10 °/o que pto
ponbo, com o fundo de emancipação da lei de 

. 28 de Setembro, a libertação incondicional dos 
B3Xagenarios e outros meios sub<idiarios, se 
conseguiri~ uma ~olução muito mais adiantada, 
e, o que mais f., mais acei:avel do q11e esta 
que pro: õe o p:·ojecto, essencialmente gravosa 
e cfesorganizadoa·a. 

' . ' . 
colher beneficos fructos da. nossa · abnegação 
e do nosso patriotismo (apoiados), e, p1.raphra .. 
seando o dito subJirne de Francisco l. exc~am!u: 
- Percam-se embora interesses de alguns, 
mas salve-se a honra da pata·ia ! (M·uito bem ! 
Muito bem! O orador e felicitado.) 

O SR. ZAMA. requer e a Camara approva o 
encerramento da discussão. 

Posto a votos o art. 5° do projecto, é appro
vado. 

O Sa. PaxSIDENTE:-Os senhores que jul
gam que o projecto póde pa~sar à 3a dis-
cussão... · 

O SR. CA.Noroo DE OLIVElRA :-Não ha. ad-

O SR. PRESIDENTE:-Não senhor. 
(0 p1·ojecto passa à 3:t. discussllo . ) 

O Sr. Candido de Oliveira 
(pela ordem) pergunta ao Sr. presidente si na 
:mesa não ha additivos. . 

Parece-lhe que ba um apresentado pelo 
nobre deputado peh fOo districto de Minas e 
outro pelo nobre deputado pelo 2o diatricto de 
l>&fll&lll~UOO. . - . 

O SR. PttEaiDENTE:-Ha. emendas. 

O Sa. CA.NDIDO DI: ÜLIVIIlU -diz qoa, ai 
fossem emendas, deveriam ter sido votadu. 

Record~-ee da que ha dias o nobre deputado 
pelJ fOo districto de Minas apresentou uma 
dispo<>ição.contendo materia impor~an_te, r~vo-

a pena de aço:Jtes, dispondo sobre a fórma. do 
processo de escravos e sobre os defeitos daa 
cartas de liberdade em f'(•lação a terceiros. O 
no re prest en e, quan o rece eu es tspoSl· 
ção, nio a poz em diseusslo conjunctamente 
com o projecto. provavelm9nte por julgar que 
era. um additivo e que, como tal, deveria. ter 
di~cu~slo· especial ulterior • 

TambP.m o orador se recorda de que o nobre 
deputado relo 2o districto da Pernambuco, ao 
iniciar-se hontem a discussão do art. 5°, man
dou á mesa uma disposiçilo, que tinha por ftm 
decla:-ar qu 1 nenhum" prJviucia 011 circom• . . . . . . 

ot·aclor faz o bistorieo des~os factos para cbe .. 
gar á conclu<:;~o de que o nobre presidente con• 
s!del'ou e.s;;as dis osiçl5es como ad~itivos. 

1 ossem con 'n era os como emen as, e
vi<lm ser votados conjunctamente com os ar i
go• a que ae referissem, depois de aubmettidas 
á discussão. · 

Ha. de um lado um eomp!exo de me:iidas 
otrerecidaa pelo nobre deputado pelo tOo distri
cto de Minas, qu~ nio foram discutidas nem 
votad~11; de outro uma d:spo,içio offeracida 
pelo nobre deputado pelo 2° diatricto. de Per-

• ão fui discutida nem 
vota. ia. Si fossem consideradas emendas, repe
te o ora-lor. a votação devia socce.der a de cada 
um dos artigcs; mas, assim não tendo feito, o 
r. prest en e proce. eu acc 

gimento. 
O art.144 diz-cdebltidJs todos os ar~goa do 

projecto,poderá qualquer deputado mandar t\ me· 
sa. mais algum ou alguns artigo~ additivoa,como 
emendas~ os quaos, ~endo apoiados como estu, 
entra.rão logo todos juntos em discosaio.~ 

O Sa. MoaErRA DE BARRos:- Nlo leu a 
nota. 

0 SR. CANDlDO DE OLIVEIRA. diz t'3r lido O que 
querler. · 

O SR. MoREIRA D"B BA.n.Ros:- Agradeço a 
polidez da resposta. . · 

O Sn. CANDIDO DE ÜLIVETRA. ~atiafar' a 
curiosidade do nobre deputado qoe lhe dá o 
a par e. 

O SR. AFFONSO CÉLso.JuNIOR:- A nota eor-
ro.bora o que o orado1• acabà de affirmar. 

O SR. CANDIDO Dll OtiVEiàA lê a segniot.e 
nota:-c Durante a discussão dos artig~ àdd1· 
tiv.os, podem ser oíferecidr-• novos. (SeB&iode 
9 de Fevereioro de i88~0.) 0• paragraphos 
e emendas additivas aos artigoa doa projecws 
não são conaiderado.~ artigos . additivos nos 
t ermos do art 144. A palavra àebatifl.os 
eomprehende tamb&m a votação. (B:$lylos · da 

·- eosa~~ 
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o .Sa.. "ULYSSES VIANNA.:--:v. Ex. tinha ra-. 
zão em não qu·erer ler a nota. 

O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA lê o artigo i5i 
do regimento, que diz o seguinte:-« As emen
das ou artigos add~tivos, des1e que não ver-

ampliarem a. disposição delle a objecLo de 
igual nàt11reza ou a out~os indivíduos, serão 
redigidos, depois ele sapprovados,· em projectos 
separa o> para erem 1scussao 011 serem 
en vis.dos ao Senado. • 

Vê-se que, tanto o que offereceu O. nobre 
deputado por Minas, como o que otrereceu o 
nobre deputado por Pernambuco, não foram 
considerados corno emendas, e não . sen io 
eonc;iderado taes, são additivos e corno 
addítiVO$- convem seguir a regra do re
gimento. Os additivos. ou são offerecidcs 
em 2J. ou em 3' tl:scussão. Si são offerecidos 

Senado. Em 2a. ·discussão, depois de apro
va~loa, são incorporados ao projecto, para com 
este passarem á 3~ dis~ussão ; apresentados 
na , . az-se a re acçao em separa o. 

O SR. MoREIRA DE BARRos:- V. Ex:. não 
póde dar nome dift'erente daquelle que foi dado 
pelos deputados . que apresentaram essas emen-
dai. (Ha outros apartes.) . 

O SR. CANDlDO DE 0LtVEIRA diz que o Sr. 
Jiresidenta não podia. formular a. consulta que 
·1a fazendo á Camara, si o proj~cto devia passar 
á. 3a. discussão. 

• RESIDENTE:- a OI VO ano. ( partes.) 
0 SR. CANDIDO DE ÚLIVEIR,\. IJmbra estas 

ot'eurrencias e chama a a t tcnção da Camara 

Portanto, ante~ de ser annunciado totalmente 
conc1uida ·a 2• discussão, de conrormidadG 
com o regimento, devem entrar em discussio 
immediata os additivos apresentados. pelos 
nobres deputados pelo iOa districto de Minas e 
2o de Pernambuco. 

Não quer o orado~ appellar para a opinifo 
da maioria da Camara, sinão diria a esta 
maioria, que se compõ~ ho~e da opposição 
consel'va ora, convert1 a em p a ange gover-

. nista, que ex,sminasse o que se paason em 
sessões anteriores. Ha de recordar-se de qae 
o nobre deputado pelo H~ distrieto do Rio de 
Janeiro, que então dirigia as forças da. oppo· 
sição, reclamou pela ob.;;ervanci::l. deste pre
ceito, e realment9 seguiu-.s~ a discussio dos 
additivos. E-stes são os precedentes e não se 
póda passar por cim:1. delles, tratando-se de 
assumpto tão importantg, como o que se 

. o p o 

' reproduzil-as em: sa discussão. 

Alguns senhor~s deputados 2·eclamam, di-
' , o's 

essas emen,das nao es'tão em discussão. 
O Sn. PRESIDENNE declara qoe não estan io 

ainda. apuradas as emendas do Sr. João Penido, 
o nobre deputado e3tá no seu direito de reti
ra.l-as, sem ser necessl.rio consultar 11 CamarJ, 
e que, â vista do pedido do nobre deputado, ccn
sidcra taes emAndas retiradas. 

pa p o. s a co ns u a e1 a na a 14-
cusslo só póde ter loga1• d,epois d,~ discutidos e O SR. PREsiDENTE:- Não foram apoiadas. 
votados os additivos antes, é uma. consulta. O Sa.. ULYSSES VIA.NNA:-Esta pergunta qtte 
,qua oft'ende as disposições do regimento. . fiz a V. Ex., determinava o direit.o do nobre 

_ Sabe o orador que o governo tem muita pres- de:Jutado e t:lmbem um direito que pertence á. 
Slo em tirar o projectn da Camara dos Srs. de· C:J.mara. Si as emaLdas apre~enta3as pelo no
patadas onde elle brilha pela ausencia. Não bt·e deputado por Minas tivessem sido apoiadas, 
quer discutir ~ não ras ?Onde ás obj'~~ções era.m propriedade da Carnara e só poderiam ser 
que lhe aio fl3itas e manda tudo encerrar pre- retiradas meliante consentimento prévio da . 
coeemente. Està no seu direito, nem o ora~or mesma Cnmara. 
lhe tomará eontas; inas no que não póde con- · 
vir, porque diz respeito às garantias do parla• O SR. A~DRA.DE FJGUEIRA:-Não apoiado. 
mento. porque diz respeito á. observan~ia. das O SR. ULYSSES VIANNA:-Não t~ndo, porém, 
formulas ·regimenta.es, que são outras tan tac; sido essas emendas apoiadas, são de exclusiva. 
garantias dos d~putados, no qu0 não póde con- propriedad~ do nobre deputado, e eonsequente
vir é nesta oblitP.ração das formlílas legaes. mente S. E:s:. pode retiral-a3 a seu a1·bitrio, 
Ha additivqs contendo até idéas importantissi~ uando julgar conveniente • .4 oiados 

' s e consL· eraça') a ama't'a. Corno Des3e que o nobre deputado por Minas, no 
'luer o Sr. pr sidente eliminai-as'? A Camara. exercício pleno do seu direito de deputado, 

· ~.i. de forços:tme.nte tomar conhecimento dellas, tendo apresentado e;nendas que não foram 
'e . r~jeital-as ou approval-as; porque, · Sr. sujeitas á delih3raçi:> da. Camara. pe:o apoia-
prestdente, cada deputado t:;m cotnnetencia t 

d di t" men o .•• ·para. · man a1· ad 'tivos aos projectos. que 
sómente polem ser rejeitados pela Camara. O SR. PRE>IDEN'l'E:-l\fas este . incidenL•3 já 

·porhnto, em nome do regimento, d'3 que 0 foi resolvido. 
St.- p·residente · é principal e immediato re- o SR.. ULYSSES VrANNA-••. rede a ' retirada 
presentan.te, reclama o . orador pelas garantias destas emendas, V. Ex , iud.ependen te de con
p~rlamenb.res de eada. um dos deputados, qu3 sulta. a Camara, deve attend~>r ao 'nobre depu· 
nao pó.lem sêr despostas aos péa de· S. Ex. tado. 
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O Sa. AFFONSO C:P!LSO JuNIOR (ptla ordem) visto como na 2a. discussão ellas não tinham 
apresenta como suas as emendas retiradac; pelo absolutamente cabimento. 
nobre deputado pela sua. provincia. Tenho dito á casa, quanto basta para mostrar 

ALGUNS Sas.- DxPuTA.oos:-Não póde. que o proeedimento da mesa foi perfeitamente 
correcto e que o regimento· teve completa e fiel 

OUTROS SRS. DEPUTADOS:-Póle. e~eeução. (Apoiados e muitos opa,·tes.) 

r. ezaJD.a ser~in o e 0 se- O Sr. Atf'onso Celso Junior 
cretario):-~ ques~o suscitada pelo nobre ~e- I (pela orde)'!'-) lê o art. 144 do Regimento. 
pulado por Mmas nao t~m a menor procedencta. A nota d1z-que a palavra debatidos compre--

nido em i8 de Julho do corrente anno ficaram 
sobre a mesa para opportunamente serem apoia
das e submettidas á discussão, e isto de accordo 
com o seu autor. 

A emenda. apresentada pelo Sr .depubdo José 
Marianno, na seesão de hontem, sendo um pua
grapho que devia ser appenso ao art. 2o do 
projecto o qual não estava em discussão, ficou 
tambem , independe:~e de adiamento, para 

com o respectivo autor. 
O Sa. JosÉ M.utrANNO:..;_ Pela ordem. 

. . i osJçoel3 reg1men-
taes invocadas p~Jo illustre ex-ministro da 
guerra, e sintC? dizer á Ca~ara ~ue é ~e las ti-

mesmo tempo tão arredio da verdadeira dis
posição dos artigos regimentaes ;essas dispo
sições Bão têm a. menor applicação ao caso. 
· O nobre depuLado invoco11 as disposições 

dos artigos 151 e 144. 
O art. 151 não tem a menol' applicação, 

como a_ Camara verá pela simples leitura do 
mesmo artigo e confissão do nobre deputado, 
que disse que as emend&s dos Srs. Penido e 
Jo:à M · · · 
projeeto sobre o elemento servil. O art. 151 
refere-se a emendas ou additivos que não ver
sarem sobre o projecto .mas entenderem ou 
mp tarem a tspos1çao e e a o ~ec os , e 

igaal natureza ou a outros individuas. Logo 
a disposição do art. t51 não tem applicação, 
porque as emendas de que ee trata têm con .. 
ncxno com o projectó. (Apa1·tcs.) 

E tanto S.Ex.. assim o reconhece que tratou 
da reíugiar·se na. disposição do art. 144, a qual 
tambem lhe falha. e não lhe dá guarida, por
químttt o art. i44 dispõe o seguinte (lê): 

« D~batidors todo:s os artigos do projeeto, po· 
dera qu 1lquer deputado mandar á mesa, mais 
algum,ou alguns arLigos additivos, como emen· 
das; os quaes, sendo apoiados, como estas, en
tr·arlo logo to .!os juntos em discussão. • 

A nota 34 determina (Lê) : 
c Os ara ra ho ~ e émendas a litiva ao 

arli~os dos projectos. não são consilC'rados 
artigos additivos nos termos do art. 144. A pa

. lavra debatidos comprehe11de tambem a vo
tação. ~ (01·u~am-se muitos apartes.) 

O rar;tgrapho não póie ser considerado como 
emenda adJitiva, embora os nobres deputados 
queiram assim considerai-a. 

Ora, dito isto, pergunto á Camara, o que :fica 
·dos argumentos do n.obre deput&.do '? Fica que 
as ~mendas e:n 3&.. dise;u~'ão s~rão li~a.s para 
CODJ_untaménté com o ptOJeeto sêrém debabdâst 

· çao. 
. .. Foi ex1ctamente o que se deu (apartes); isto 
é, foram debatidos toios os artigos do projeeto 
e, portanto, acha-se no seu pleno direito, apre
sentando como suas as emendas. 

(Trocam-se muito.~ apartes, alguns 81·1. 
deputados ped,em a pala.Pra). 

O -Sr. Joaqubn Nabuco (pela. 
ordem) deseja que o s~. presi~ente lhe diga 

assim. 
a. OAQUIM ABUco:- ao po e passar 

O Sa. PaESIDENTE:-Declaro que já passcu á 
31 discussão. 

O Sa. AFFo!llso CELSO JuNIOR : -E' in· 
exaeto. 

O SR. Jo.\QUIM NAauco :-Queira V. Ex. man
dar .. me as notas da acta. 

V. Ex. mantéma ·a sua decisão 1 · 
O Sa. PRESIDENTE:-?.Iantenbo. 
o SR. AFFONSO CELSO JUNIOR:-Mas não e 

ÜUTROS Sns. DEPUTADOS:-Não é e~a.\ltO. 
O Sa. JoAQUIM NA.suco:-V. E~. e~tá equi

vocado, consulte aos Srs. sect·et4rios. 
O Sa. BEZA!IIAT (fl secretario) : -A mesa 

di testemunha de que,depoia de votado o a1·t. 5o, 
o Sr • . presidente an.nunciou que· o projecto 
passava à sa. discussio. Quand() o 81". presidente 
dizia-os s,·s. que adoptam o projecto quei
ram le-oantal'-se, o nobre deputado por 
~~i nas pediu a pc:lavra. 

O SR. JoAQUIM NAnuco affirma. que, na oc
casiio em que o Sr. presidente consultava á 
C.Jmara, os nobl"es deputados pelo Rio de Ja
neiro e por Minas reclamaram, e a Camara 
passou a· ouvir as reclamaÇões do .nobre depu-
a o por :nr.s, em vez -e vo r a pal!!sa· 

gJm do projeeto. (Apoiados.) 
.Mas, uma vez que declarou que este projecto 

passara a 3a discussão, o Sr·. presidente não 
pode deixa~ de pôr em discussão os additiv~s 
que se acham sobre a mesa, e, nestas condi
ções. niio se róde negar a aceitar o pedido que 
fJrmulou o nobre deputado p3lo 20o districto 
de Minas, para fazer seus os :::dditivõs apre-
sentados pelo SL". Penido. . · 

A mataria~ sobre que versalll · os : aiditivos 
-do hõnrado deputado pot Miliàs; o St-: Pt111!do~ 
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é materia complexa, é mataria importante, ·quã 
tem sido consLantemenLe apresentada por oe
casião de tratar-se de projectos sobre emanci
~ção ; que tem sido o~jeeto de proj!cto A espe
<nal·; e por conaequenCJa o orador nao ve com 

.. • . n • 

11eu autor. 
O Sa. JOAQUIM NABUco : -Si foi retirado 

pélo seu autor~ ec;;tP. mesmo additivo jã. per
tencia implicihmente á Camara. 

Oa abolicionistas que desejam acabar com· o 
art. iOdo codigo do processo,precisavam apre
sontar um additivo nos mesmos termos; por 
eonaequencia não crê o orador que o nobr·e 
deputad.o por Minas,o Sr. Penido, tiveE<s~. feito 

retirando-o @.gora. Julga que não houve ma
nobr.t nenhuma.. 

As idéas do a,ddiLivo, f~zem honra. ao es irito 
esc arec1 o o nobre deputa o; nellas o~ abo
liciop:istas folgam de ter o apoio do nobre depu-
iado. · . . . 
ditivo, e si ainda é tempo de apresentar addi
tivos, o nobre deputado o Sr. Affonso Celso 
tinh~ tanto cijre.ito de redigir um a.dditivo seu. 
como de fazer seu o do Sr. J. Penido. 

Si o Sr. pr~aid_ente decid~ que já. passou a 
hora da apresentação de additivos, si _decide que 
os additivos apresentados podem ser summ'l
riamente retirados da. diacussão sem serP.m su
j~i~s .á deliberaçio da Camara, nio têm os abo-

Nesta mataria de emancipação elles nio têm 
querido protelhr. , 

O Sa JoAQUIM NABuco deelara que não só 
não teve. nunca idéa de protellar esta discussão, 
coma nlo adberiria a nenhum plano em s~me
lhante sentid~. 

Os abolicionistas não querem protellar a dis
cusalo ; ai pedem a pttlavra, é por~:~uo pro_. 
curam meio de que a aua opinião sej:>. conlle
cida no paiz, pois ainda nlo se manifest1ram no 
assumpto, 

O projecto de f2 de Maio nlo podia passar 
ao Senado sem qu'3 o pariido abolicioniata da 
Camara ao levantasse contra ello, sem que ac
sentuaaae do modo porque o fez, e o está !a
cendo todos os dJaa, que este projeeto nilo lhe 
ca~isf :z. Mu com a responsabilidade do partido 
IOns,rvador, feito pelo partido conservador, 

buintes brazileiros, e fará maia do que a lei 
28 de Setembro. (Apoiados e apartes.) . 

Pensando assim, pede 1icença ao Sr. presi
deut'J para dizer no emLanto que o aqdiLivo do 
Sr. Penido ycr:n sobre uma lei cuja. revo-

... 

0 SR. Jo~É MARIANNO:-lsto,n-io houve ab 
solutarnente. 

O Sa. PaEsmENrE:-Eu peço attenção para a. 
leitura das notas. 

0 SR. i 0 SECRETARIO lê: 
« O Sl·. Pre -·idente:-Os senboras CJ.U3 jul

gam que o projecto pode pas'3ar á terce1ra dis
cussão, •• . 

« O S1·, Oandido de Oli1)eira:-Nio ha ad
ditivoa W 

« O Sr • .z;>residente:-Não senhor.· 

< O projecto pusa á 3:1. di11cuasão. " 

O Sr. Zam.a.:-Peço um momento do 
attenc;!o. 

Eata questão de ordom tem toma:lo dirocçlo 
que nlo me parece a m·~is convenienta. 

Ne.te assumpto nato ha. D'3cessid:do de pl·eci
pita~;OCo. (Apoiados.) 

Cem calma pode cll& ser resolvid!\ e melhor 
aproveitar a maioria ou a minoria da cosa. · 

O Sa. JosÉ MARIJ.NNo:-Então fiz bem em 
appellar para V. Ex. 

O SR. ZAMA.:-0 seu appello nlo muda a 
minha linha de condnct'\. 

Entendo, Sr. presidente, qt18 V. Ex. re;. 
Rolveu perf.;itamente bem, declarando q11e não . . . .. . . . 

n n e o par 1 o a 1eton1"' que vanta-
joso que mesmo este projecto passe. At.GUN3 Sn.s. Da:PUTADOB :-Havia e ha. 

O que nio queria aquelle partido é que o O Sa. ZAHA :-Si V. Ex., Sr. presidente, 
projeeto pqsasee eom a responsabilidade do par- quizer mandar o que havia sobre a mesa e foi 
\i!J~ liber~l inte_iro, porque então o partido li- retir3do, provarei que nlo h:l.Via artigos addi· 
beral estava obriga:io a ~Qstental-o, e g pôr-se ti vos. 
aQ ladQ ela re:sistenéia aQ partido abolicionista, Eu \·ejo ~qui assigna<!o J'le)oSr. Jo•é Ma-
o. q~le seria fatal á. marcha deata Héa. · rianuo o seguint~. (Lê.) - . 

~; o. p~jeetQ, com a responsabilidade do Artigo additivo~ Sr. presidente, é aquelle 
partido .coueervador. s.er4 -uma buQ m~lbof . que, em qualquer espaço de tempo, e depois de 
~ra~a fnta~ propag~ada. po.-qu~ levanta con-l diacQ\ido!l -~ _artigo' dü. projeelio, póde ser 
tta a eae-.ndllQ a, m••a eJlOnlt ~· "atr.i· . a~tnta41& 11~ ~ d& re~mento. eoutendo 
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alguma resoloçio sobre a mater~a e amplian- · Não póde prevalecer o argumento invocado 
do-a a outro assumpto de que o projecto não pelo nobre deputado pela. Bahia, de qu~- estã 
eogitoü. Esta, portanto, é uma emenda. (Oon~ escripto em,enda e não additivo; porque V. Ex.. 
testações.) sabe que quem dá o caracter, a. qualidade de 

Vejo, Sr. presidente, outro papel assignado emenda ou additivo não é o deputado que apra--· 
· elo Sr. J. Peni io e ue éllé ro rio declarou senta a ro osta; e ue muitas v~zes ole e u.i-
--emenda.. vocar-se, mas a mesa., que recebe a eme~dâ 

O SB.~ C.A.NDlDO DE OLIVEIRA :-Não é 0 facto 1 ou additivo; conforme. deve ser considerado. 
aali:ficativo mas 0 bom (CJruzam-se apartes~) 

senso e a. mguagem. 

O Sa. ZAM.A. :--Sr. presidente, desle porém 
q!te as propostas do Sr. J. Peniio não foram 
dadas a apoiamento perante a. Camat•a e 
que, exercend;) um direito seu, perfeitamente 
seu, as retirou, é claro que taes additivos não 
estão mais em questão. (Trocam-se muitos 
apartes.) 

Sr. 1.n·eaidente, V. Ex. dis•e a verdade; 
úan o cl · · · · 

tinha pedido a palavra, depo1s da Camara se 
ter manifestado. M;:s preciso fazer uma. rect.i
.ficação: a vot~ção da. Camara não se compleLa, 

lL · RESIDENTE:~ tLéii.Çitó • uem tem 
a palavra é o Sr. José Marianno. 

O Si\. Josi MARIANN'o:-.Hoje, interpelládQ 
por V. Ex., eu dissà e i·epitó qüe. _api~eàeiitei 
como emenda isto que V. Ex. ~onsidera cómô 
additivo, e acrescentei qüe não qu_estionariii. 
sobre a qualificação; qriê V. Ei., de acco~ô 
éom o regimento, entendesse dár a minha 
proposta. . 

A ora entendo ué V • Ex . riãO ~oje Di~is 
considerar a minha. propost~ como simples 
e.u~nda para. ser desta'!ada. e votada na aa. dis
cussão, porque fui V. Ex. mesmo. quem, á re.;. 

senao quan o • x. essa ca etra, annunc1a. o 
resultado da votl\ção. A votação suspenJen-se 
e não se completou. E lia podia dar logar ainda 

c amaç o o r. n l 1 u · · · · 
. que era. um additivo. 

. -
. ~e_ste~ .term.o:o:! Sr. presidente, eu que sou o 

mator mtnBt-~r1shsta, que sou o arrolhador~ruór, 
e sou o maior ininisterialis:à sem licença dos 
ministros e dos abolicionhtac::, entenJo que a. 
hora opportuna para se apresentarem os ar
tigos ad litivos é agora. Os de que se trata; 
porém, não pod::m ser apre;..enbdos pelos no
bres. dP.put,~dos, po_rque SS . EEx::. não podem 
~ervu-se dos trabalho~ de Sr. J • Penido. Esta. 

Sr. prPsidente; ninguP.m mais do que eu 
d·'B~>ja. . qu~ estas medidas passem; porqu~>, 
antes dos nobres de utados fazerem este aboli.;. 
c10n1smo, Ja eu av1a apt·esentado na casa um 
pr,,jecto consignando mai~ ou menos tu.es me
pilas. (Contestaçõe s do S1·. Joaquim Na-
buco.) . 

Nestes t~1·mos, e, . si não ha artigo-:; iiddi
tivos, eu peço a V. Ex. que consulte de novo 
á casa si considera coiicluida a 2a. discussão. 

O S1• • José Mariail.no (pela or
dem) :- Sr. presidente, sou obrigado a inter
vir neste incidente pot· dous motivos : 

Lo pot;que o nobre io secretar:o interino fez 
refet·encia á minha. pessoa. . . . 
. 2. 0 Pol'que preciso rectifiear um ponto é pe

dtr licen_ça a . V. Ex. para contestar-lhe, cqm 
as proprias notas tachygraphicas, que foram li
das elo Sr. fo secretario interino u ho v s 
o projecto passado ã terceira di~cussão. 

Sr. presidente. V. Ex. e a. _casa estão lem
brados de que hoiltem, quando apresentei a 
minha emenda. ao art. 4o ~m discussão, consi
derei-a como ta1, mas V. Ex. decidiu que era 
um additivo .•. 

O Sa. ANI>aADE FIGUEiRA :- Sob reclama
ção minha. 

O Sa. JoSÉ M.A.B.JANNO :-••• Sob reclamação 
do Sr. Andrade Figoeira; e eu nib me op
puz. 

() SR.. PRESIDENTE:~~eelarei _9ue a cón~i: 
a em 

. o Sn . . Jos:E MAiirANNó : -Não faÇo q üesiio 
disto porque neste poiiL~ qliei·ó subirie.t~ef;;.zne 
ao regiiDenlo, e V. Ex. iião se collocarã., estôü 
certo, fóra do regimento. E' que3tão êoiíi 
V; Ex; e não cómi:nigo; Acabo tlê eipôr fiel-
mente ó que se pàSsou; . 
Agora~eu hontem disse por zne~ gr&ee.jô 

que me ia converter ein mestre de céremonias 
(riso); e não sei por ue _as cousas marcham de 

. ôr ma ~ ue á vem uw!l. vez ou outra em qu~ soa 
obl"iga :o a desempenhar este . _pâpel-agora, 
com todo o respe.ito pe~ó a V. Ex. que veja a. 

V . Ex. annunci~u que ia passar á 3• dili~ 
cussão o projecto; por e sa ~>cc:~sião len.ntoti·se 
o nobre deputado po1· MiiiM Geraea e provoeo11 
um incidente que suspendeu a votai;lo. (Apoia• 
dos e apartes.) 

O Sr. Cu.ndido de Oliveira pergunta: nlb 
ha arlditivos ~- V. Ex. diz : nlo, senhor. 
(Apa1·tes.) 

Mas as notas tachygt'aphicas nlo menêio
na.m todô o incidenLe que houve. 

Qua.udo o nobre deputado por Minas Geráea 
pediu a vala.vr.1, suspendeu-se, como diz o 
nobt·e depuL.~do pela. Bahia, a votaçlo : mas, 
ainda quando si estivesse procedendo ã vota.çlo; 
GUe tinha. sido interrompida pelo incidente 

· · · · • · ' ·" · · · ··- _.. · ··as 
dla. não estava. éoinpieta eniquanto V.. E~~ 
não procbmasse o seu resultado. E V. Ex~ iilo 
p1·oclamou esse resultado. (Apoiados e apar
tes. ) 

O Sr. secretario interino leu. a aota .ao fim 
da. folha. decifrada pelos $-r.:s •. taehygraphos; . 

Eu, -porém, lembro a V; Ex. que essa nota. 
é feita pelos Sra. t-acbygraphos, que, por cO
nhecerem abundantemente o movimento dos 
trabalhos parlamentares, esperaiidô q~e àepois 
do incidente passas~e o projecto á .3- disellBsi_O, 
pu&eram aquella nota. . · · ~ · 
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Entre as ultimas pala~ras rroferidas por 
V. Ex. que afio :-não, senhor, não ha. additivos 
-e a nota tachygraphica,metteu-se de pet•meio 
todo o incidente que não veio tachygrapbado. 

A' vista disto, si nos sobrava o direito de . . 

" .J ' • • 

perma.necer nesse equivoco, porque entã:o pa-
recerã intencional, e, como intencional, r;erá 
oft'ensivo dos sentimentos e brios desta Ca
mara. 

O Sa. PaECJIDENTE:- Eu entendo que o pro
jecto já passoa á 3a. discussã:o ; mas como os 
nobres deputados me contestam só tenho um 
recurso, é dirigir-me á Camara. 

cussão ••• 
O Sa. JOAQUIM NA suco;- V. Ex. póde sujei

tu tudo á delibaraçio da Camara; mas não 
póde chamai-a eomo t3stemunha. 

O Sa. Pn'KBI»ENTE:- Foi approvado. (P,.o
leatoa 6 reclamações.) 

EstA approvado, vai a commisslo para redigir. 
(Apartei c reclanaaçõs~.) 
. A ordem do dia pan amanbi é a segoint3 : 

Urgencia de 45 minutos ao St. José Ma-
rianno. · 

ta diseasaA:o do pt·ojecto n. 25-1885, sobre 
licença ao bacharel Antiocho dos Santos Faure. 

Discusslo unica do projecto n. 20 A-i885 
men as o e na o cre lto ao 1ms tel'lO 

Ag:ricaltura. 

A's 2 horas ou antes 

cOritinuaçA:o da 2& di!~cusaão do projeeto sobre 
o orçamento do Ministerio dolmperio. 
··• 2& discussão do projecto n. 18-1885, cre
~tto· ao Miniaterio da Justiça. . 

Levanta;.ae a sessão ás 5 horas e um quarto. 

' \ 

ACTA .EM 5 DE AGOSTO DE i885 

Presidencia do 81·. Padua Fleury cto Vice .. 
Presidente) 

Valdetaro, lldefonso de Ara)ljo, Joaquim Tava
r:~~, Cantão, Rib3iro de Menezes, Alcoforado 
Junior, Rodrigues Junior, Barão da Leopoldina 
e Soares. 

Comparecem, dcpci; da ch:únada, os Srs.: 
Leitão da Cunha, Bento Ramos, Alves de Araujo, 
Castrioto, Gonçalves Ferreira., Juvencio Alves, 
Barão do Guaby, Maciel, Paula Primo, Chagas, 
Moreira Rrandão, Vian~a Vaz,- Bulhões, Ratis-

Faltam sem cau3a participad"l 01 Srs.: 
Adriano Pimentel. Alvaro Botelho, Alvaro Ca
minha., Antonio Be7.er1·a, Anton!o Pinto, An· 
tonio Prado, Antonio de Siqueira, Arislides 
Spinola, Bario de Anadia, Bernardo de Men· 
donçt Sobrinho, Bezerra de Menezes, Campos 
S:,lles, Carneiro da Cunhti, Coelho e Campo•, 
Costa. Pereira, Cruz, Cunha Leitão, Delftno 
Cintra, Dian1, Diogo de . Va.sconcelloa, Duarta 
da Azevedo, F. Belian.rio, Felicio doa Santos, 
Fe"nandes de Oliveira, Ft•ederiao Borges, Hen
riques, Henrique Marques, Ita.qui, Joaquim 
Pedro. José Marianno, Joaq11im Nabuco, Mac
Dowell, Mares Guia, Montandon, Ribeiro-da. 
Luz, Satyro Dias, Scbutel, Sigismundo, Sinim-, . . . 

t ~ 

e Thomaz Pompeu. 

O Sa. fo SEC.l\ETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio da Camara Municipal da cidade do' 
Triumpho, na. provineia de Pernambuco. pe
dindo que ~eja. conferida. para. patrimonio da 
m·:~.triz de Nossa. Senhora. da Baixa. Verde, p me 
das terras que se julgou conveniente para o seu 
patrimonio.-A• commissão de F.lzenda. 
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O SR. PnESIDENTE di para amanhã a se quim Nabu~o. Castello Braneo, Gonçalves 
Ferreira, Satyro Dias, Adriano Pimentel 

Sr. José Ma- Delfino Cintr~. 
guinte ordem do dia: 

Urgencia de 45 minutos ao 
rianno. 

1• discussão do pr.:>jecto n. 25-1885, sobre . . 
Discussão uniea do projecto n. 20-1885, 

( em•:ndas do Senado) credüo ao Ministerio da 

A's duas ho1·as ou antes 

Continuação da 2& discuss:io do projecto sobre 
o orçamento do Ministerio do Imperio. 

2'- discus;ão do projecto n. 18-1835 (cre
dito ::.o Minis:erio da Justiça). 

SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1885 

P1·esidencia do Sr. Padua Fteury (1.0 Vice-
1·es1 en 

SUli.MARIO.-LcHura. o approvação da aeta de 'do eor· 
ron\e_.-Loitura da.aeta de ~.-Impug~açõcs o_r J?arto 

. ' Zuma.-E' approvatla a aeta.-Pel<l ordem íalla o Sr. 
Botorra Cavalcanti. -Exnou:tm:.-Onou oo ou .• -Ur· 
goneia do 6l minutos eoncedida. ao Sr. José Marianno. 

A's H horas acham-se .presentes os Srs. : 
Padua. Fleury, Bezamat, Araujo Pinho, Fran
ça Car\•albo, Olympio Cllmpos, RoJrigo Silva, 
Silva Maia. Augusto Fleury, João Penido, 
Mac-Dowell, Cantlo. José Pompeu, Ratisbona, 
Lot1renço de AlbLquerque, Juvencio Alves, 11-

. Soar Cba :1 Montandon 
Coelho de Rezende, Mares Guia, Ribeiro de Me
nezes, Carlos Paixoto e Vaz de Mello. 

r. d ois da. chamada os Sra. : 
Coala ereira, Corrâa de Araujo, Caatrioto, Ca
margo, Uly.ises Vil\nll:L, ~aciel, Campos Salles, 
Candido da Oliveira., S lva Maf1•a, Atfonso 
Penna, Paula Prima, Rodri.:-ues Alves, Scbu
tel, Leitlo da Cunll:l, Coelho de Almeida, Al
varo Botelho, Lacerda. \V erneck, Cunha Leitão, 
Ac!cioli Fr.lneo, Ferreira d'l Moura, Miguel 
Outro, AtfonsJ Celso Junior, Sinimbli J11nior, 
Joio Dnnta.1 Filho, Aleoforado Junior, taqai, 
Mllt.:arenhaa, Barlo d:• Villa da Barra. Bar:io 
de Anadia, Prudente de Moraes, Franklin Do .. 
ria, Leopoldo Cunho., Almeida Oliveira, Ba.rlo 
do Gt1ahy, Ar.mjo Gó,~ Junior, Salgado, Barão 
da Leo_poldina, Carneiro da Rocha, Manoel Por
tella, Rodrigues Junior, José Marianno, Gomes 
de Castl·o, Fernanda~ de Oliveira, Dantas Góes, 

· a ros Cobra 

O Sa. PRESrDENTE d~clara aberta a sessão. 

Comparecem, depois d.3 ll berta a sessão, os 
Srs.: Joaquim Tavarea, Moreira Brandão, Al· 
ves de Araujo, B(.mto Ramos, Alfredo Chaves. 
Duarte de Az wedo, Cllrnei r o da Canhll, Cruz 
Gouvêa, Alvaro Caminha, He.arique Marques, 
Zama, Cruz, Vianna v~~ z, Bulhões, Bernardo dq 
Mendonça Sobrinho, Bezerra Cavalcanti, Dias 
CarneirJ, Andrade Figueira7 Francisco Sodré, 
Henr:ques, Thoma~ P<m1peu, Antonio Pinto, 
Valladares, Felicio dos Santos, Diana, Joa-

v. IU.- 46 

Faltam, com cauu pat·ticipada. oa Srs. : 
Antonio Bezerra., Antonio Carlos, AnLonio 

E' lida a acta. da sessão de 4 do corrente. 

O Sr. AWonso Celso Junior. 
(Sobr_e. a ~cta):- Vejo~ Sr. presid:.mtP-, que a. 

occorridas no final d·1 sessão de ante-hontem. 
Não me lev:mto, pot·ém. para impugna.l· a por 
isso. Nin uem ma.i:;; do ue eu lamenta seme-
lhantes scenas ; ninguem menos do que eu 
deseja vel-as reproduzidas. . 

Na realidade, ellas são im roprias deste re-
cinto, onde se presume que se reune tu o 
o que o paiz pos;;ue de mais elev3do e de mai~ 
culto; recinto, para o qual convergem as vistas 
da nação inteira e do qual, por cnnsequencia, 
cumpre que somente partam exemplos de calma 
e de modera9ão, porquanto, acima da funcçio 
legi-~lativa. dor.: parlamentos, esta porventura 
a sua iuiluenc.ia educadora. e progressiva na 
massa da opinilo publica. 

mim desv ne o-me de oier afi.an-
ç:1r qu·~ nio existe nesta. ca~a qnelll ponha mais 
apurada co1·tez:a e ms.ia respeito na man.:nra 
de. tratar os seu6 collagas e a mesa.. (.lpoiados) 

o em ne ,,r-m•• o o · • 
de e tle idoneidade para. sentar•me ne-uis ca
deiras (nao apoiados) ; ninguem, porem, po .. 
det•à recuza.r-me o:j que concernem á círeums
p ·eçlo e á. s lr ied11de com que compro3llendo e 
ex~rcito o m"u mandato. (Ap · iados). M:~.a 
quando se :•reten e governar a As :ernblé& Ge
ral por meio de tll, ~c:~es ; quando ae pr•!terem 
•.:onatantemenle aa maia comesinhaa t•egraa re
gimento.ea, no intui.to de accelerar P paasagem 
d•' um project'> aobre o qual peza.m g1·aviaaimas 
objeeções inaol•,veis, e que é repellido pAla 
conseianch nacional (apoiados); qua.ndo a mesa 
se faz propositalmente muda e surda, contra .. 
pond::> uma estud11.da impassibilidad~ desdenho
sa aos mais viv a reclamos da min·1rillo; quando 
uma maioria composta. dl3 elementos hetero· 
g.>neos e e m eress s a i " -
existeneia e congraçamento permanec.-, inex .. 
plicavel, uma. maioria hybrida. e aeepha.la, sem 
éoh~são de principba que justifi.qa m se':l pl'e
domln'O, fllz a cada momento um!l a~1ntosa 
ostentação da sua. sileü.cio3a força bruta (apoia
dos e utlo apoiados), não ha. senhores, como 
refrear a indignação, que rebenta explosiva 
em epithetos se\'aros, em qualificativos de esty• 
gma, os q uaes si des~oam desta Camara., des .. 
toam muito meno3 do que os ac10\ que os 
provoc:1ram, acLos aos quaes se deve imputar 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1619- PÃjgina 2 de 12 

362 Sessa:o em 6 de Agosto de 1885 

inteira e exclusiva a rP.sponsabilida.:ie dos de-
ploraveia factos presenciados. · 

Eu não me VP.XO. Sr. pr~sidente. de pedir 
desculpa. á Camara. da. vivaci ;ade com que no 
alludido final da B'<1'lsão de ante-hontem dei - . . 

boaa de ouro e guardados em arcas-santas ... 
E, como a quadra é de precarias condiçõss 

pa.ra. o Thesooro, ao qual cumpre apurar todos 
o• recul'sos, tomo a liberdade de suggerir hu
müdem~nte a S. Ex. que, entre taes planos, 
pode figurar com vantagem o d'3 sere~ re
. cambiadoR quanto antes aos seus penates 011 
representantes da nação e prepar.•do conv~~ni
entemente e1te edifieio em que funccionam,
que é um proprio naciona.l,-mandHndo-se-lbe 
prégar aos m11ros exteriores. â. imitaçlo do que 
Jà foi feito outr'ora em outro paiz, grandes 
cartazes com este distico ·~- Casa para alu
gar! •.• 

O Sr. Oandido de Oliveira 

resultado da deliberação tinha sido annun
ciado. 

Nós, diz o orador, que não estamos satisfeitos 
com o ministerio, ponderámos a S . Ex. que 
tinha-~e dado um~ o~issão,_ isto é, de fs.cto 

bre a. conveniencia de passar o projecto á. · 3& 
discusaão, e si tinha sido consultada, o resul
tado da vota ão não havia sido roclamsdo 

Era yueatão de facto. 
Diversos oradores o:cupa.ram a attenção da 

Camara. 
Lembra-se que o nobre deputa.:lo pelo 10') 

districto da Bahia, seu illustre amigo e um 
dos leaàers do ministerio. . . . 

O Sa. ZAMA.: - Arrolhador sómente. ( Ha 
Ottt1·os apartes.) 

O Sa. CA.NDIDO DE OLrVEIRA não faz nenhum . . 

justiça, com o seu fervor ministerial, fez UI.Il6 
confissão clara e termiuantP., declarando que 
não havia. ainda. o Sr. presidente 1 •rocla.mado o 
resu o a vo açao, o que •1uer 1zer que n o 
tinha havido votação, porque ella póde ainda. 
ter logar em vir~ude df'l ped~no de qualquer de
putado para verlficação. 

Ora, tratando-se de uma simples questão de 
facto, havendo essa declaração P havendo. mais 
~s not~s tachygraphlcas, q_ue diziam que ·~ pro
Jeeto tmha. passado à tercetra discussão, o ora
dor não sabe como é que a acta r~fere que o 
Sr. presi 1r,nte consultou a casa si o projecto . . . . 

• 01 
esta consulta que S. Ex. fez,. e o orador insiste 
nisto _porque o mesma consulta.. foi uma sin-

aa futuras delib~rações; a Camara dos Dep11ta.
dos foi chamada &m sua maioria para. depôr 
sobre um facto que tinha occorrido -na cesma 
Oamara. 

O rêgimento nlo co~ita deste depoimento. 
O orador nio sabe ai nAste caso o maior na. 
mero pdde ·t·~r a verdade por ai • 

Na acta. entretanto, eatá exa.etamen~e o con· 
tra.rio do que ae passou. Ahi ae diz que o Sr. 
presidente consultou a Camara ai o projeeto ti
nha passado â terceira discuado, reapondendo 
a Oamara pela atllrmativa. 

E' um erro historieo, é um engano, que con
vém ser rectift.cado. O orador nâ:o otferece 
emend:1. alguma, e estaa deelaraçõ.as que aim

lesmente faz, ahi ficado ara. confronto e ex-
que a acta contém uma . inexa.etidão, da qual plicaçlo da aeta. 
S. Ex. mesmo pode dar testemunho. O facto deu--se, o oradn.r insiste nisto, do 

Quando no final da sessão do dia 4, se disse seguinte modo: houve duvida si tinha-se votado 
que ficou resolvido que o projecto tinha de ou não que o projecto fosse á 3:1. discussão ; 
paBBar à 3a. discussão, S. Ex. não chamou a o nobre deputado . pelo 10) districto da Bahia 
Ca.mara _para votar a. respeito, S. Ex. pediu decidiu e decidiu muito bem que não tinha 
um d~pounento à Cama.ra. ainda. havido a votação; dois . oradores pro-

N'esta occa.siio levantou-se simplesmente nunciaram-se do mesmo modo ; mas, depois 
uma questão de . facto, qual a de saber-se si no final o Sr. presidente tratou de tomar o 
S. Ex. tinha consultado de facto a CamarA~ depoimento em bloc da Camara toja anony
S?bre a conven1encia de passar o projecto à 3a I mam~nte, e este depoimento quer diz~r que o 
discussão, si a Cama.ra tinha deliberado e si o projecto passou á 311 diseussio. 
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E' uma. maneira singular, sui generis, de se · que foi lido na mesa e ao qual o Sr. presidP-nte 
apurar as delib ·rações; mas, ella. ahi estâ não deu o destino conveniente. · · 

·e o or&dor quer que fique com todas :~.s suas Faz este protesto, em defesa de um direito 
eor~"s, com todas as suas fórmas especificada- im,trescriptivel. 
mente.. ~u~ca pactuará Gom desordo.m; é sempre o 

nobre deputa lo pelo 2° l'iistricto de Pernam •uco 
foi offerecida. opportunamen.te e foi addiada, 
tendo o mesmo Sr. presidente adiado a rf>s-
pect1va tseussao para a occas1ão oppor
tun~: isto é o que con>~ta da :;eta dos annaes .• 
Entretanto, havP.ndo esta indicação cl ra de 
que o addttivo devia entrai' em discussão na 
occasiio propria, q·:e era depois de encerrxdo 
o art. 5o, aconteceu um facto anormal : ~>sse 
additivo, qu~ não foi retirado, que eat·'t sobre !l 
mesa, nem foi vota~o como emenda ao art. 4o, 
durante cuja discusslo foi apresentado, . nem 
tambem entroa P.m discuRsão por oeeasiio da 

1scu .:s propr1a. os a 1 tvos, AO re os q aaea 
tinha. sido classifica. lo pela. intelligencia que o 
Sr. presidente. deu. t:udo isto andou atra · •a-. 

O orador é muito avesso a fazer redamaçõ,.,s 
.obres. acta, as qua ·s no maior numero dos 
easoa nlo têm import11ncia ; mas, actualmente, 
tratando-se do exerci cio de uma faculdade do 
deputado, de um dire\to de iniciativa que lhe 
aaaiate, é preciso que tique claramente dl3finido 
qu" nenbu11 presidente nem me!'imo a Camara, 
Póde tolher a ce.da um doa depata loa o e:r.~reicio 
Cll' uma lU& prerogativa importante, qual a de 
apreaantar additivos (t~.po•ados), durante a dis
eulllalo e depois de tln~a el1a. 

Ahi eatá o artigo do regimento declarando 
terminantemente que, depois de finda a dis
eusalo especial de éadst um dos artigos, o depu• 
tado tem esse direito. 

. Mas no .proj~>eto . do elemento servil, ali~s 

beral paJ9a com o ministerio, o Sr. presidente, 
que representa a maioria libera I, que existe na 
Camara. não obstante a boa vontadP. dos adver
sarios colligados em torno do governo, suffocou, 
anniquiloa o direi.to que o deputado· tem de 
formular seus sdditivos, sapprimiu a oc
easião propria de serem taes additivos apre
sentad9s porq_ue, C:lmo disse o nobre deputado 
pelo 100 distrtcto da Bahia. si additivoa ainda 
nio tinham sido apresentados, era chegada 
a occasilo de o serem, e o seu nobre amigo, o 
Sr. Affonso Celao Junior, formulou um additivo 

em que oceupa uma cadeira no parlamAn~o. 
tem dado prova de que quer qae o regimei:t re
presentativo s<>ja. uma r.::alidade e ue a Ca-
mara se co oque sempre na a tura a que tem 
direito. . 

Mas, para isto, é necessnrio que o direito in
dividutl do deputa•lo seja respeitado ou.p~lo 
presidP.nte interpr•~te superior lo rr•gimento, 
ou pelas maiori·ts que d~vem ;:aber que o re
gimento é a nossa grand1-: força, a nosa. arma. 
de combate. (Jl uito bem muito bem). 

O ~r ~a:m.a começa ~izendo que es~e 

(apoiados), "' o que é mais aJmiravel, é que 
sejam os autores de taes acontecimentos os 
que pretendam lançar a culpa eobrP. aquelles 
que não tiveram parte no que se tem presen
ciado; e o 1ue ainda é mais admiravel, é que 
sejam coreligionarios e amigos seus qu~>. (.lSque· . 
cAndo as tradições do partido, que devem ser 
respeitadas em todas as occas1ões, ·queiram 
desen~r-ae perante o paiz como anarchist_as, 

recebP.ram da soberania popular . 
Admira-se que o nobre deputado pelo 200 dis· 

tricto de Mi naq, cuja cortezia. para com todos 
os ~eus ro egas, 1n lVl ua. men e, o p e ser 
posta. em duvida, não guardR esta cortezia 
quando se trata da Ca:na.ra dos Srs. Depu
tados ..• 

O SR. AFFONSO CELSO JUNIOR :-Dou a. res
posta. no mesmo caso em que se fez a pergunta. 

v SR. ZAMA ••• e que tenha affirmado que e~te 
parlamento está. reduzido ao papel a que ficou 
reduzido o parlamento inglez, ao que Cromwell 
despediu a chicote. Nós, diz o orador. aqui 
estamos pela vontade do povo e só nos retira
remos quando os votos competentes nos 'fizerem 
d1qui sahir. . 

A' força nio. A força não afasta nenhum 
dos reprP-sentantes da nação dos severos cam· 
primentos de seus deveres. (Apoiados e apar-

é am. engano pretender-se que pela vio
lencia do ataque se amedrontem aquelles que 
estão convencidos de que cumprem o seu dever. 
(Apoiados e apartes). 

Os nobres deputado::; devem qaP-rer para os 
outros a znesma jastiça que pretendem para si •••. 

O SR. JosE MARtANNO:-E' só o que nós 
pedimos. 

O Sa.Z.uu. diz que si os nobres deput~O!I jul· · 
gam que estio cumprindo o seu dever, os mem· 
bros da maioria estio igualmente convencidos 

• 
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de qae estão realmente servindo e desempe
nhando o seu mandato. ( Apoiad"s da maioria) • . 

Trata-se de uma reío1·ma. polititica e social, 
de uma. reforma que, pela. sua. natureza não 
pode agradar a. todo mundo, ond() cada cabeça. 
póde ter um pen:oamento, onde. as opiniõr>s 
sao o varia qua.n s sao os m 1v1 uos que 
della. se têm eccupado; pois bem, d~z o orador, 
n?s julgamos que "atiafazemos á aspiração na-

do paiz votando, como t~mos votado, o projecto 
em discussão, os nobres dr:>ptttado~ julgam, p·,lo 
contrario, que o seu papel é reformar e nin
guem lhes nega. o direito de opposição. (Apoia
dos e apartes). 

O que nós reparamos e r~para.m todos quantos 
assistem xos tra.balhos parlamentares é que o 
direito da. opposição não seja exerc:do no ter
reno de que deve a31·o. 

V. Ex. jã teve occasião dP- -protestar cnntra o 
quP. consid ·rava arbitrio do prt•sidente com 
tanto mais ardor do ue nós ho ·e rocedemos 

O SR. ZUIA quizera que o nobre deputado 
lhe indicasse a. époc:.1.. 

O Sa .ZAMA responde que o seu procedimento 
para com o honrado Sr. conselheiro Moreira de 
Barros foi muito ditfP.rente daquelle que têm 
tido os nobres deputados para com os nobres 

· deputadr •B que têm occopado a cadeira presi-
dencial. · 

. Como homem de tribuna, como homem pa.r
lamen tar, o O!'&.dor censurou a S. Ex. em ter-

s os · . i s, sem que ~~e S~'Us a lOS 
partisse uma só offensa áquelle cavalheiro. 

Mas, não é isto o que ultimamente se tem 
· . par • e seus a 10s JamaiS 

sahiram os qaalifica.tivos que tem visto ll.tirar~se 
à Ca.ma.ra e ao seu presidente. (Apoiados ; 
apartes.) 

O orador póde ser ardente, mas· não é vio
lento. Sabe sempre curvar-se á lei e eompre
henda bem qae para que cada urn possa ser 
att1ndido em suas r~>cla.msções, deve ser es
cravo do regimento (Apoiados e apartes): mas 
d'shi para o qu~ se tem visto, que enorme 

· dift'erenç:1 ! Cada. «lual dos nobres deputados 
julga-se com o dire1to de impor a sua vontade, 
não só á maioria. d l Camara como :::o seu pre
sidente. 

O SR. BEzERRA CAV.A.LCANTI:-Iato é um 
falso sapposto. 

Cumpre dizel-o, dos membros da opposição os 
unicos que têm discutido propriamente a mate .. 
ria do projeeto foram os Srs. Candido de Oli
veira. e Andrade Figueira, além do:; discur;;oa 
destP-s oradores, só se têm ouvido discursos poli
ticos. alguns dos quaes se têm prolong!ldo pelo 
espaço e oras. 

Não é esta, na opinião do orador, a occasião 
pronria para tratar de que~tõe:; JlOlitieaa (apoia-

• • • 11 . . 
na . Falia. do Throno, que se ha de discutir. 
(Apartes.) 

O orador não admitte que se diga que foram 
abafa tos os additivos. · 

Seria uma cousa que não deveria ser trazida 
para a. tribuna, desde que o unico papel que 
podia ser qualificado como additi vo e que es
tava. s bre a mesa, por combinação com seu 
proprio autor tinha. sido reservado para 3• 

zscussao. ao e um acto e ea a e par a~ 
mentar vir argumentar com a.quillo que por
uccordo com o presidente se tinha. deliberado. 

ro estos e ·rec amaçoes a-
rianno) 

Vê ainda um espírito superior como o d() 
no re epu o por mas evan ar-se para 
fazer um protesto contra um facto que não tem 
o menor alcance. 

Pergunta a Camara: a ma1ona responderia 
ou não, hontem, hoje e sempre que o projecto 
dAvia passar à 3a discussão~ Não h~ a menor 
duvida. Ora, si esta é a. opinião sabida e co
nhecida da Camara, acredita que levantar uma 
questão sobre ·este ponto é simplesmente que
rer tomar tem ,, à Camrra e como o or·ador 
qu.er ze ar o tempo que e a unica causa que 
não se póde reeüperar, desde já requer o ~n
cerramento da tliscus!iiio. (Apartes, protestos e 

O Sn . PRESIDENTE:- Os que dão a a c ta por 
approvada queiram levanta.r-se. Est:i a.ppro
vaJa. 

O SR •. BEZE.RB.A CAVALCANTI:- Peço a pala
vra pela ordem. 

O Sa.. PaESIDENT:m:-Tem a palavra. 

O Sr. Bezerra Oa.valcanti: 
-Peço a. V. Ex. que me mande trazer as notas 
tachigra.phicas ao final da. sessão dP. ante
hont••m. 

O Sa. Pa.EsiDENTE:-De que vai tratar o no-
bre deputado ? . 

O Sa. BÊZERRA. CAVALCANTr:-Vou trata1· das . . 
rocam-se ou ros mu,tos apartes.) 0 SR. PRESIDENTÊ!-Mas isso não está. em 

O Sa. JosÉ MARTANNo:- T43mos visto pou- discussão. 
cos presidentes que sa b1m o regimento e que 
por isso commettem toda a. sorte de arbitrios, 0 O Sa. BEz:Eaa.A. CA.v.A.LCA.NTI:- Jã tenho a. 
que não estou disposto a tolerar. palavra pela. or iem • 

. O Sa. ZuiA diz qaA se allega que a maio- O SR. PRÊSIDENT:E:-A palavra pela ordem 
na, com uma.·soffreguidão inqualificavel tem é para enca~inhar a votação. ou a_ discussão; 
aprP.888.do as discussõ .8 , mas é preciso que não mas agora nao està. nada em d1scussao. 
haja absolutamente justiça para se pretender I O Sa. BEzERRA C.A.VALC.A.NTt:- Vou esta
que !1 maioria tem tido este procedimento. , belecer a discussão. Já tenho a palavra pela 
(Apoiados e apartes.) I ordem, e não me póde ser retirada. 
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Devo começar,antes dasobserva~ões que tenho 
a faze1•, p•Jr declarar que venho a esta casa, ha 
32annos; tenho visto nessa cadeira muitos pre
sidentes e quando estes eram. como foram a.Ii
tes de mim, o Marquez t.ie Olinda, o Marquez 
de Monte Alegre, e iepois de mim, o Viscon te 

e amara!!t e, o on• e e l'll·los, o conse
lheiro Zacarias, o con<::elheiro SilvP.ira Lobo e 
outros ; nunca presenciei neste recinto cousa 

visto ultimamente, e com especialidade muito 
notavel este anno. 

Portanto,· a questão está em ser presidente 
da Camal"a quem esteja na altura de imprimir, 
pelo seu procedimento, pela sua força. .noral, 

·pelo respeito ·sagrado, que elle deve ser o pri
meiro a observar, ao regimento, o respeito que 
todos devem tributar-lhe. 

Quando os presidentes sabem desP.mpenhar o 
tJ. • (~ -

. peita o regimento, porque então o presidente 
é o regimento vi 'TO. 

Ma..:, quando o presidente da. C,;mara e esco-
l o a e o parã cer os ns e tramo1as. P

col!ig:JÇÕPS e de manobrAs que se f01·jam no 
Se.uad?• pa:'' s~ret;n r•'ali~adas aqui: ell~ ~ o 

o ' • 
este, não ha razão para ser re~peitado nelll o 
presidente nem o regim .. nto, que já não está 
em vigor ; portanto a co-rrecção deve ser ahi,
na escolha de um presidente competente e res
peitavel. 

E' a c<~opacidade do presidente, é o modo res
peitoso por que elle cumpre o regimento que 
faz com que a Camara o respeite. 

Ql~and_o o pt·~sidente n_ão precedA assim, e é 

da lei, P. então a Camara tambem o está : não 
ha mais ordem e, por conseguint~, não ha mais 
razão para ser respeitado o presidente. 

eitas esta-, o servaçoes, que vao a. quem 
possam tocar, vou pugnar p~>lo restabeleci
mento da verdade do que aqui se passou no 
:final da sessã'J de antP-hont·~m ; porque, si 
aqui ee pro:!eje bem, o paiz deve sabel-o. si, 
ao contrario, se procede mal. tambem o paiz o 
deve sther, porque o paiz é que nos jul:.;-a a 
todos. 

Nos ultimoa momentos da se• silo de ante-hon
tem. quando o presidP.nte da Camara ent··ndeu 
escamotear uma votaçlto que nãu tinha havido, 
recusando a aceitação de additivos, a dr:~,.p~·ito 
da reclamação dos deputados que os tinham 
apresentado, dando a ordem do dia e levantan
do a sesslo atropelladamente, um nobre depu
tal" disse bem lilto, em aparte:-Isto é um 
cynismo in ualifica:"el, é uma des açatez re-
voltante.-~stes &partes foram tomado;; pelo ta
chigrapho, mas estão riscados nas notas. 

O SR. AFFoNSO CELso JuNioR: - Mall.da a 
lealdade que eu deelare que esses apartes fo
ram inutilisados com annuencia minha. 

O Sa. MAc-Dow:mL:-Isso é muito honroso 
para V. Ex. 

O SR. BEZERRA CA.vAtcANTr:-Eu não podia 
saber disso; não sabia que tinham sido riscados 
esses apartes com·annuencia de V. Ex., mas 
pertenciam jà ã publicidade, e entendo que a 

verda le do que aqui se passa deve apparecer 
aos oi nos do paiz. 

Fizeram-~e anteriormente. increpações, en
tre out~as li1sseram que se tinha qualificado 0 
proced1mento da Camar · de infame. 

Não sei a uP.m 6 te ter · · 
são, e por ~~utela proveco a que a f!l.ÇMn em 
termos posttlvos, para qu:) se possa responder 
de modo conveni0nttl. 

~ . 
1 en e, nao e1 ta 

qualificação ao procB iimento da Camara, de 
que não s~ tra~a.va ; não ·consta. isso de qual
quer pubhcaçao, nem de notas tachigraphi· 
c as. 

Si, pois, é uma increpaçã.> insidiosa e des
leal feita a mim, p:·ovoco a. que a façam dire
ct~mente para poder responder, como me cum
pnr. 

Si o tivesse feito, tom·1ria a responsabilida-. . 
g,· 

com inteira 
blico. 

conhecimento 

0 SR i 0 8ECRETAIÜO principia a ler o expe
diente. 

· O Sa. AFFONSo CELSO JuNIOR diz que não 
póde haver leitura d~ e:s:pediente uma vez que 
estam passados os tres q1:arto3 de hora. 

Fica adiado o expediente. 

O SR. RonRmo SrLVA (pela o1·dem):- Re
queiro urgencia para se continuar a ler o ex
pediente . 

E' approvado o requerimento, 
0 SR. f o SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offido do Sr. Antonio Bezerra, communi
cando não poder comparecer á sessão de hoje.
Inteirada.. 

Requerimentos : 

_ Do capitão Francisco Candido de Oliveira 
Castro pedindo a. construcção de um. ramal na 
gr~nd~ via-ferrea do Estado (D. Pedro Il) a 
p:l.rtir da estação de Queluz, passando por Sil
VAirlo, até aos sertões dos Macacos e Campos da. 
Bocaina . ...:A' comm1ssão de fazenda e com
mareio. 

Do bacharel Jose de Azevedo Silva, juiz de 
direito da comarca de Santa Philomena, na 
província do Piauhy, pedindo um anno de li-. - -

E' lido e vai a imprimir o seguinte 

Projecto 

N. 51-1885. 

Licença ao bacharel Anto,1io Pedro Ferreira 
Lima, juiz de direito da comarca de lga
rape-mirim,, na pro-vincia do Pard. 

A commissão de pensões e ordenados, a ~uem 
foi presente o requerimento documentado do 
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bacharel Antonio Pedro Ferreira Lima, juiz 
· de direito da coBlarca de Igarapé-mirim, na 
provineia do Parà, solicitando um · anno de 
licP.nça com o respectiv.') or.tenado para tratar 
de sua sàude, ten lo ouvido o governo e atten
dendo a que o supplicante prova, com attestado 
mn. tco, eo rer :e mo estla que o m 1 e e 
permanecer por algum tempo na sede de sua 
comarca, e preci~ar de ma!s de um anno_para 

' ~ 
a licença. requerida, para o que offerece o se-
guinte projecto ~- . . 

A assembléa geral resolve : 
Artigo unico. E' o governo autorizado para 

conceder ao bacharel Antonio Pedro Ferreira. 
Lima. juiz de dirf:ito da comarca de lgarap~
mirim. na provincia do Pará, um anno de 
licP.nça com o respectivo ordenado, para tratar 
de sua saude oride lhe conTier • revo adas 
as disposiçõe~ em rontrano. 

Sala das eommissões em 3 de Agosto de 
!885.-lldefonso de Araujo.- Augusto Fleu-

E' lida e vai a imprimir a seguinte redacção: 

UD.A.CQÃO PARA A. 3a DISCU~SÃO DO PROJECTO 

N. 1 A DE 188~. SOftB.l!l A EXTINCQÃO GRADUAL 
DO ZLEMENTO SERVIL, COM AS EMENDAS .A.P
PROVADA.B SM 2• DISCUSSÃO. 

A asaembléa geral resolve: 
Da matricula 

Art. f. o Proc~der-s ·-á em to:io o Imperio a 
nov:i matricula do~ escravos. com declara ão do 

. 
· § t. o A inseripçio para. a nova matricula 
faT-ta·A á vista das relações que serviram de 
base à. matricula especial ou averbaçlo effe
ctuada em virtude da lei da 28 de SeLembro de 
i87t, ou 'vista das certid~es da mesma matri
cula, ou da averbaçlo, ou á vista do titulo do 
c!omiuio, quando nelle estiver exarada a ma
lrieaJa do o1eravo. 

8 2, 0 A' idade declarada na antiga matrieub 
ee addieiouará o tempo decorrido até ao dia em 
que fór apresentada na. repartição competente 
a relaçiO para a matricula ordenada por esta 
lei. 

A matricula que fór effeetuada em contra
-venção ás disposições dos §§ 1° e 2) será nulla, 
e o collector ou agente fiecal que a effectuar . . 

§ 4. o O valor dos individuas do sexo femi· 
nino se · reguhrá ào mesmo modo, fa.z~ndo-se, 
porém, o abatimento de 25 °/0 sobre os preços 
acima estabelecidos. . 

§ 5. o Não serão dados á matricula os es
cravos de ôO :nnos de idade em diante; serão; 
porem mscr1p sem arro ameno espec1a pa 
os fins dos §§ <Jo a 12 do art. 3. 0 

§ 6.o Ser~ de um anno o prazo conce~ido 

Ao. credor hypotb.eeario ou pignoraticio ca~e 
igualmente dar á matricula os escravos constl-
tuidos em gal'a.ntia. · 

Os collectores e mais agentes :fi.scaes ineum
bidos da matricula serão responsaveis para com 
os r,spectivoa senhores pelo valor dos ~scravos 
que ficarem libertos por não serem matriculados 
no prazo lElgal por culpa on omissão dos mea .. 
mos eollectores ou agentes :fi.seaes. 

o • • t de cada 
escravo pagar-se-á 1$ de emolamentes, cuja 
importaneia será destinada ao fundo de eman
cipação, depois de aatisfei tas as deapezas da 
mat!'1cu a • 

§ i O. Encerrada a matricula, fi.cario rel~
vadaa as multas incorridas por inobservanc1a. 
das disposições da lei de 28 de Set•~mbro de 
f871, relativas á matricula e declarações pre
acritaa por ella e pelos respectivos regula
mentos. 

A 'tu em libertar ou tiver liberta !o, a titulo 
gratuito, àlgum escravo fica remittida qualq11er 
divida. ' fa;~;enda publica por impostos refe
rentes ao mesmo escravo. 

O governo, no regulamento que expedir para 
a execução desta lei, marcará um só e o mesmo 
prazo para a apuraçio da. matricula em todo o 
lmperio. 

Art. 2.o O fundo de emancipação será for-

' prejuizo de outras pen~s em que possa in- I. Das taxas e rendas para eue· destina las 
correr. na. legislação vigente. 

§ 3.0 O nlor a que se refere o art. fo. será. II. Da taxa de 5o/o addicionaes a todos os 
declar:tdo pelo senhor do escravo, não exce- impostos geraes, excepto os de exportação e oa
dendo o ma:s:imo regula:lo pela idade do matri- tros que não convenha auglllentar, sendo de-
calando, confm·me a seguinte tabella: clarados por decreto do governo. . 
Eaera.voa m-:neres de •.• 30 annos •.. · 9~0$000 Esta taxa será cobrada. desde já, livre de 

:. :. » 30 a 40 :. 800$000 despezaa de arrPeàdaçio. e annualmemte ins-
,. :a > 40 a. 50 • • . • 600$000 -cripta no orçamento da. receita. apresentado á 
• > > 50 a 55 > • . • 400$000 assembléa geral legi.,Iativa pelo ministro e 
:. ., > 55 a 60 -. 200$000 ! secretario de e1tado dos negocios da fazenda. 
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UI. De titulos da· di vi .a. publica emittidos a 
5 °/0 , com amortização annual de 1/2 °/o. sendo 
os juros e amortização pagos pela referada taxa 
de 5 /o• · 

§ 1. o A .taxa _addicional será arr~>cadada 

e até se extinguir a diVida proveniente da 
emissão dos tit11los autorizados por esta lei". 

§ 2. 0 O fundo de emancipação, de qtte trata 
o n. P.Ste art1go, cont1nuar a ser a.pp 1ca o 
de conformidade ao di-:posto no art. 17 do re
gulam!"!nto approvado pelo decreto n. 51:35 de 
3 de Novembro de 18i2. 

§ 3. • O pr 1ducto da taxa addicional será di
vidido em tres partes iguaes : 

A fa. parte será applicadJ. á emancipação dos 
escravos de maior idad ·, conforme o que for 
estabelecido e:u reg11lamento do governo. 

A 2a. partA será applicada á libertação, por 
a , s 

escravos de lavoura e mineração. cujos senho
r~s quizerem ~onverter em livres os est.abele-

·• 
A 3a. parte s rá destinada a subvencionar a 

colonisação, t<~ndo ew vista colonos que forem 
effectiva.mente collocados em estabelecimentos 
agnco as le qua quer natUI·eza. 

§ 4.o Para de ~enyolver oe recursos empre
gados na transformação dos estabelP-cimentos 
agricolas servidos por e:::cra.vos em estabeleci
mentos livres_, .e p:1ra a nxiliar o de<~envolvi.mento 
da colonisação a~ricola., poderá o gov•·rno •·mit
tir os titulos de que trata o n. 111 deste 
artigo. · 

Os juros e amortização desses títulos não po
derão absorver mais dos dous terços do pro

n.x a ic1ona c nsigna a 
do mesmo artigo •. 

Das al orrias e dos libertos 

.Art. 3. o Os escravos inscriptos · na matricula 
serlo libertados mediante indemnização de seu 
valor pelo fundo de emancipação ou por qual
quer outra t'órma legal. 

§ i. o Do valor primitivo com que for matri-
culado o escravo se deduzirão: 

No primeiro anno. • • • • . • . . • • 2 oJo 
No aegundo .••.•.•. ~ • • . . .. • • 3 ofo 
No terceiro. . . . • • • . • • . . • . • . • • 4 °/o 
No qua•·to.......... . . . . . . . •. 5 o/0 

No quinto .. ..... • ... . .. . .... · 6 °/0 

No sexto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 °/0 

No setimo................. .. 8 °/0 

No oitavo. . • . . . . . . • . . • • . . . • . 9 °/0 

Nonono ....... -............. iOo/o 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • o 

No undecimo.............. •• i2 °/o 
No decimo segundo.......... i2 °/0 

No decimo terceiro. • • • . . • • . • • i2 c f o 

Contar-se-á, para ..W deducçlo annual, 
qualquer prazo iecorrido, eeja feita a liberta
çlo pelo fundo de emancipaçlo ou por qual· 
quer outra fôrma legal. 

§ 2. o Os eacr a voa reconhecidos · invalido& 
pelas juntaa de quali:ficaçlo aerll:o libertados 
aem indemnização alguma ; :ficando seus ex
senhores obrigado• a alimentai-os, vesti l-os e 

tratai-os em suas molestias, emquanto perma
necer~>m em sua companhia. 

Si o senhor do escravo reconhecido invalido 
impugnar a de•·laração da junta, poderá p·eJir 
ex!lme de medicoa nomeado,. pelo juiz de di-

§ 3,G Os escravos erupregados nos estabele
cimento - agrícolas serão liber.ados pelo fundo 
de emanei Ja ão indicado no art. 2° 4 · se-
gunda parte, si seus senhores se propuzerem a 
sub~tituir, nos me:-moe estabelecimentos, o tra
balho escravo pelo trabalho livre, observadas 
as seguintes disposições: · 

a) Libertação de todos os escravos existentes 
nos mesmos estabelecimentos e obrigação de 
não admit.tir outros, sob pena de Bf·rem estes 
declarados libertos ; 

b) lndemnização pelo Estado de metade do 
. . t . 

·de 5°/0 , pref•:ridos os"senhores que reduzirem 
mais a ind mnização ; 

c) Usufruição dos serviços dos libertos por 
em1•0 e cmco annos. 

§ 4. o Os libPrtos obrigados a serviço nos 
termos do paragr~tpho anter•or ·serão alimen-

os, ves 1 os e ra a os pe os seus ex-sen o
res, e gozarão de uma gratificação pecuniaria 
por dia de serviço, que será ~rbitrada pelo ex
senhor com approvação do juiz de orphãos. 

§ 5. o Essa gratificação, que constituirá pe
culio do liberto, será dividida em duas partes, 
!'>endo uma disponível desde logo e outra reco
lhida a uma caixa economica ou collectoria, 
para lhe ser entregue terminado o p~azo da 
pr~stação dos serviços a que se refere o § 3°, 

certidão do deposito desse valor nas estações 
:fiscaes designadas pelo governo. 

Essas certidões serão passadas gratuita
mente. 

§ 7. o Emqunnto se não encerrar a nova. ma~ 
tricula, c• .ntinuará em vigor o processo actual 
de avaliação dos escravos, para os diversos 
meios ele liberta~~ão, com o limite. :fixado no 
art. fo, § 3•. · . 

§ 8. o São válidas as alforrias concedidas, 
ainda que o seu · valor e:xc.-da ao da terça do 
outorgante, e sejam ou ·não necessarios os her-
deiros que porventura tiver. . . 

§ 9 . o E' permittida a liberalidade directa de 
terc.o.iro par11. a alforria do escravo, uma vez. 
que se exhiba. o preço deste. - . 
de idade, completos antes ou depois d'i data em 
que entrar em execução esta lei ; :ficando, 
porém, obrigados, a titulo ·le inàeoinizaçlo 
pela sua alforria, a preetarem serviços s. aeus 
ex-senhores pelo espaço de tras annot. 

§ U. Os que forem maiores de 60 G menorea 
de 65 annoa, logo quo completaren• eata idade, 
nlo serlo ... ujeitoa aoa alludidoa serviços, qu:•l· 
quer que seja o tempo ttue os tenham prestado 
com rela~·lo no prazo ac1ma d,.c]arado. 

§ 12. E' permittida n remiasio dos mesmos 
serviços, mediante o valor na:o exeedente a me-
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tadA do valor arbitrado para os escravos da 
classe de 50 a 60 a.nnos de idade. 

§ 13. Todos os iib"lrtos maiores de 60 annos, 
preP-nchido o tempo de serviço de que trah o 
§ 3o, ~~ontinuarão em companhia do seus ex-

~~rã obri d · 1 
vestii-os e tratai-os em suas molestias, usu
fruindo os serviços compativeis com ::ts forças 
dell"s, salvo si ~refer~em obte': ern outra p'lrte 
os me1os e su s nc1 , os JGlzes e orp aos 
os julgarem capazes de o fazer. . 

§ :14. E' ctolllieilio obrig~do por tempo de 
cinco anno:J, contados da d:-~ ta da libertação do 
liberto pelo fundo de emancipação, o municipio 
onde tiver sido alforriado, excepto os das eapi
taes. 

§ 15. O q!le se ausentar do sen domicilio 
será consideraio vagabundo e apprehendido 
pela _policia, pa~ ser e'!'pregado em trabalhos 

§ 16. O juiz de paz poderá permittir a mu
dança do liberto no caso de .molestia. ou por 

mo ti o · attendivel si sm lib rto 
tiver b >m procedimento e declarar o logar para 
onde pretende transferir seu domicilio. 

§ 17. Qualqu_er libarto encontrado sem occu-
paç 
trat•r seus serviços no prazo que lhe fõr mar
cado pela pol1cia. 

§ 18. Terminado o prllzo, sem que o liberto 
mostre ter cumprido a determinação da policia, 
serà· por ·e·ata enviado ao juiz de orphãos, que o 
canstrangerá a ceJebrt1r contrato de locação 
de serviços, aob pena ·le 15 dias de prisão com 
trabalho· e de s~r · nviado para :-lguma eolonia. 
agricola, no ca~~ ~e reincideoci~ .. 

§ 3. o 03 contratos de locação de serviços 
serão celebrados com intervençãC> dC> curador 
respectivo. . 

§ 4. o No proee~so que estabelecer. o go
verno determinará. os drweres dos promotores 

ub ·c s como curadores dos libertos e dos 
juize:S de direito como fia~aes do3 actos das 
autoridades encarregadas da protecção dos 
mesmos liberh•, bem como dos juizes de paz, 
PJ n 
commetterem. 

§ 5.o lneorl."erãJ na multa de 500$ a f:OOO$ 
os que seduzirem ou . occultarem escravos 
alheios. 

§ 6. o São competentes para impor esta multa. 
os juizes de dire1to. com recurso voluntario 
pa.ra os presidentes das relações dos respecti
vos districtos. 

§ 7. o A imposição da mul~a 
( l:) . 

crim nal nem a civel, para satisfação do damno 
causado. 

S.o overno estabelecerá em diversos 
pontos do Imperio ou nas provincias fronteiras, 
colonia.s agri.;ulas, regidas com disciplina. mi
litar, p:tra as quaes serão envia4os os libertos 

~ . . 
§ ~.o Os ,-egulamentos que forem expedidos 

pelo governo serão logo pustos em execução e 
aujeitos ã. approvaçio do poder legislativo, con
soli tadas toda;; as âspoaições relativas ao ele· 
manto servil consbntes da lei de 28 de Set ·m
bro de 1871 e respectivos regulamentos que 
não forem revogados. 

Art. 5. ° Ficam revogadas as disposiçõ3s em 
contrario. 

dade, excepto nos segtJintes casos: E' l':i · d d' i d" d . 1 o, a.po1a o e a 1scuss o a 1a a, por ter 
i.u Transfer~ncut- do escravo da um para·1 pedido a palavra. o Sr. Schutel o seguinte 

outro estabelecimento do mesmo -enhor. ' 
· 2. 0 Si o escravo tiver aido obtido por he- Req'-'erimen.to 
rança ou por adjudicação forçaria em outra . 

. provineis. . tt. Req?-etro qu~ se peçam ao ~overno, por 
. 3. o Mudança do domicilio do senhor. 1ntermnd~o dos l\bD1ster1os da MarlDha, Fazen-
4. o Eva.sio do escravo. da c Agr1cult?-ra, inforlllações sobre os tra.ba-

§ 2o 
0 

. lbos e relator10s referentea ao aprofundamento 
· e:cravo evadidO da casa do senhor do taóotei•·o, no eanal de · Santa Catharina, 

ou donde ~sttver empregado na:~ poderá, em- á entrada do porto do Dest'lrro ; qual a 0 ·inião 
quanto est1v~r ausente, ser aforr1a~o por ne- dos profissiona.es a es-;e respeito; quaes as van-
nhum dos me1os declarados nesta le1. tagens a esperar desse melhoramento facil e 

Disposições ge,·aes indispeosave1 ; e emquanLo foi· calculada esta 
obra de tanto alcance para us interesses da

Art. 4. 0 Nos r~gulamentos que ex~edir para quella provincia e de s11a capital. 

i. 0 Aa •·elações e obrigações dos li bertoa para 
com o' seus ex-senhores e viee-ver~a. 

2.0 'As obrigações dos libertos que contrata
rem seus serviços e ag das pessoas que oa to
marAm para com aqaelles. · 

§ t. 0 PoJeri ••atabelecor penas de multas a tâ 
~O;süO) o de prislo com trabalho até trinta 
d1a.s. 

. § 2. 0 ·Estas ·penas aerão impostas pelos juizes 
de l?az~ com recurao voluntario para os juizes 
de d1re~to. 

a a. as sess es, l gos o e 
Rodt•igo Silva. • · · · · 

.-
E' lido, ailOis.do e. adiad:J. a discussão, por 

terem pedido a palavra .os Srs. Can.lido de Oli
veira e José MariaJ)no, o seguinte 

Requel'im~nto 

c Requeremos que, por intermedio do Mi
nisterio da Guerra, S3 peçam informaçõ~s sobre 
os motivos que hoave para a demissão de Agos
tinho da Silva Neves, do logar que exercia 
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no arsenal de guerra da provincia de Pernam 
buco. 

Sala das sessõ~s, 6 de Agosto de i885.
Manoet Portella.-CorTêa de Araujo.-. 

E' apresentada á mesa a seguint~ 

INTERPELLAÇÃO AO SR. MINISTRO DA JUSTIÇA. 

Pe o dia e hora ara fazer ao Sr. ministro 
da justiça. a seguinte interpallação: 

i o. Está organizacfa a guarda nocturna de 
qu9 trata o avizo de 2 de Junho de 18851 

2°. Em que lei se fundou o governo para 
autorizar o chefe de policia da côrte a per
mittir o uso de armas a uma guarda que não 
tem caracter official ~ 

3>. Qual a razão de ordem publica que re
clama nesta. côrte a creação de guarda noc

'l 

Sala das sessões, 6 de Agosto de 
Fernandes de Oli"'eirá. 

provincia de Minas Geraes, cdirigem á Camara 
uma representação, cuja publicação requer seja 
feita no Diario 0/fidat,. pedindo a creação de 
um collegio eleitoral na pa.rochia. a que per
tencem, porque hoje votam elles na de Nossa 
Senhora do Rosario .!e Paulo Moreira, distante 
cerca de 7 legnas de di versos pontos da em que 
residem, o que lhes traz sérios inconvenientes, 
como é intuitivo. 

r n ssar· a 
se a taes reclamações; e o governo assim como 
a Camara dos Deputados consultariam grande
mente os interesses das localidades e mesmo os 
1n eresses po 1 1 os pa1z, st c assem, 
como uma. medida geral, a creação de collegios 
eleitoraes em todas a.s pa.rochias ultimamente 
creadas. 

E' conveniente fazer-se a este respeito al
guma co usa. Os annos succedem-se, novas pa
rochia.s se cream, e entretanto essas novas pa
rochias são privadas de seus direitos eleitoraes, 
com detrimento da representação nacional. 

O orador manda á. mesa a representação. 
« Augustos e Dignissimos Srs.Rept•esentantes 

da Nação -Oa abaixo assignados, eleitores da. 
parochi"' de Santo Antonio da. Vargem Alegre, 
termo de Marianna e comarca do Piranga, do 
2• districto de Minas-Geraes~ usando do direito 
co~stitucional de petição, vêm respeitosos sup-

belecin~ento na sede desta par-ochia de um 
collegio para as suas funcções eleitoraes, que 
slo aetua.lmente exercidas na freguezia de 
Paulo Moreir.t , em con~equencia da postet·ior 
installaç!o daquella pa1'ochta no anno de i870. 

Otferecem ao nUo critorio Ja Augusta C:1mara 
·as razões de ordem politiea e economiea qaa 
~ateiam e justificam o preaento pedido : 

i.a Acha-se canonicamente provida a paro
chia. e possue um bem organizado fóro local, 
e em breve será cortada por uma ferro-via que 

V. Ill.-47 

constituição e poderes. 
O SR. PB.B"õiDENTZ nomeia o Sr. Thoma• 

fazenda. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA, 

URGl!:NClA CONCEDIDA. A.O SR.. JOsE MA.lUA.NNO 

O Sr. Josá Marlanno começa 
dizendo que, quando mesmo o aeu nobre eollega 
deputado pela Parahyb& nA:o o houvesse nomi• 
na.lmente chamado á. discuaslo da queetlo du 
carnes verdes em Pernambuco, julgaNe-it. 
obrigado a ventila!- a, em resposta áa conaide
raçõas que fo~:am feitas pelo seu honrado collep 
pelo 11° districto dast~ provineia. 

SS. EExs., denunciando a e'!:iatenoit. de 
uma lei que approvava um contracto celebrado 
pela Camara Municipal do Recife para o ab&l• . ~ . . . . 

c • 
condemnaram o acto como attentatorio da libe; :. 
dade de commercio e como prejudicial aos in• 
teresses dos criadores; e, si ni;o chegaram a 
requerer, . pedira~ _ entreta~to ~a tribu~a ao 
governo que tomasse proVIdencias que 1mpee 
dissem a sancção de tio grande attentado . 

E' snhida a gt·ande luta que em todos os mer
cados se estabelece no tocante ao abasteci~ 
mPntO do principal generO de alimenta.çio. 
'fêm-se tentado varies alvitres ·para reaol'f!r 
esse grande mal, que aftlige principalmente u 
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eapitaea; ms.s, como pela lei constitucional das o.s impostos provil!.ciaes ; que a. municipalida:le 
cama.ras.não podem estas, como as ~e alguns deixou de arrecadar os seus impostos; mas, 
paizea da. Europa~ marcar o preço dos generoa pergunta o orador, não era. justo que naquella. 
slimenticios, aeon~ece qae as medidas legisla-- quadra affi.ictiva a camara municipal e o poder 
tiva.a e administrativas têm si-lo completamen~e provincial viessem em soccorro da popu
nulliíi.cadaa pelo monopolio extra-legal, qu2 se laçã:o ~ 
em cre o som rs. a. er a. e e commer- a ac vem emons rar a. necess1 a e que 

cio, monopolio muito mais fata.l, muito mais ha de debellar de modo radical a crise alimen
perigoao do que ai fosse exercido pelo Estado. ticia que; principalmente no verão, fla.gella a 

O orador não é apologista de nenhum,..morue--+-tlo-o:lliB~-EHl&-W!ielt. :e-.----- -------- 
polio, mas o facto é que, quando a necessidade Aind:~. sob a pressão de grande calamidade e 
publica obrigasse o monopolio, menos fats.l de crise alimenticia, quasi permanente na. ci-
seria o monopolio regulamentado do q•1e o mo- dade do Recife, a assembléa. provincial chegou 
nopolio sem pêas. . a autorizar a incorporação de uma. empreza, 

A provincia do Pernambuco é uma das mais com garantia de juros, dando·lhe privilegio ex4 

:flagellauas no tocante ao principal generó clusivo do abastecimento de carnes verdes. 
de su.a alimentação. O abastecimento de carne3 O oradot· foi um dos que combateram esse 
verdes no mercado da capital é insufficiente contracto e combate-o convencidamente; não 
e feito nas peiores condições. Diversa.~ cama· se arrepen_de de tel-o feito, combate-o pela 
ras munici aes têm rocurado melhorar 
estado de cousas, tratando de averiguar as 
causas réae3 do monopolio e da carestia, o 
que aliás não se tem conseguido. 

Allegao-se, ora que é a irregularida a 
estações, ora que é a secca que devastou os 
campos criadores. Ha oito annos teve logar 
a ultima secca. do No · · • , ~, 
poderiam ter promovido e fomentado a cria· modificado como foi pela assembléa, de a.c
çio· em suas fazendas. O gado que desce do côrdo com as manifestações de todos os. orgãos 
Piauhy e que é o principal, melhorado nas da imprensa~ pelo Jç;rnat do Recife, pelo 
fazendas inverniatas, tem podido rei'azer-se. Diario de Pernarnb~tco, e pelo Tempo, acau-

EntreLanLo dava-se actualinente o seguinte: telando os principias economicos, não FÓde o 
oa march~ntes tinham conseguido aug-mentar mesmo contracto dei.xar de ser por todo

8
. 

o preço das carnes e ao mesmo t.-,mpo limitar aceito. 
o numero de rezes abatidas. Ha. dez annos O orador, continuando na. série de conaide. 
abatiam-ee pa.ra o consumo semanal do Re- rações inte·rrompidaa, diz que a pressio da. 
cife 600 rezes e ho'a abatem-se 400. Não ó · · · ·al a aatori-
a falta de· gado; é uma. combinaçlo sustentada zar a. incorporação de uma companhia, com 
por &1Juelles que negociam neas3 genero de garantia de juros e nionopolio exclusivo; tal 
prime1ra. neces~idaie e q~e se constit~ir~m em lei foi executada pelo conselheiro Libera to 

, , arroso, pres1 en e a. proVInCJa, preter1n o .. se 
a matança, poderem impor o preço aos con- até a formula da. concurrencia publica. 
sumidore1. Combateu o orador esse contracto com todas 

Foi nestas condições que a Camara Muni- as energias, porque trazia gravames para a 
eipal do Reeife contractou com o coronel Luiz província e ia destrnir eompletamenLe as forças 
Màranhlo parte do abastecimento de carne creada1. 
verJe, a conaeguiu 9-ue os outros marcht~.n- Fa.z rapidamente o historieo da maneira. pela 
te1 ababusem aens1velmente o preço desse qual procedeu a camara municipal no meio das 
genero, vendendo-o a 500 réil o kilo. A ca- grandes diffi.culdades em que se acha.va; lê 0 
mara, porém, nlo podh ficar permanentemente requerimento do Sr. Marcellino Clementino 
occupada neste serviço, e pensou que a lição Freire e conta o que· se deu na sessão de 11 de 
dada, tendo provado que podia. por esse meio Fevereiro~ qua.ndo foi nomeada uma. commisaão 
coagir os marchantes a um preço razoavel, para estudar o assumpto. 
evitasse novas tentativas. Enganou:.se completa- Lê 0 requerimento feito na sessão do dia f8 
mente; e mais tarde,recrudescendo a crise, viu- de Fevereiro e a a.cta da sessão do dia 25 do 
se· ella forçada a intervir no mercado, mas mesmo mez. 
então não t~ve um fornecedor immediato, por-
qae o Sr. ·cora - , · · ade da Recife não ha criador que 
fos.~e criador, tinha naqaella. occasião comprado possa vender carne ; o criador que tiver a ousa
grande porção de gado na feira da Guarita e dia de descer com a sua. b~iada ha de vêl-a 
feito uma grande sólta. · sacrificada no matadouro. 

A Camara .Municipal do Recife tev.e de com- A Ce:ma~a vê~ diz o ora~or, que todo 0 traba-
prar gado aos atravessadores; começou ella a .lho !o.t fe1to á. l!-11. do d~a, porque a Camara. 
faz.er o abastecimento de ca.1·ne verde; conse~ !'fu!ltclpal do Re?1fe q~er1a um meio capaz de 
guiu ainda. dessa vez debellar a. criee, sem que 1n~1rectamoo.te 1~ped1r o !llonopolio que se 
se soubesae donde vinha o gado; a carne foi fazta naquella cidade. Fo1 resolvido que a 
vendida a. 500 e 520 réis o kilo, o que era eamara. convocasse por editaes todos os nego-· 
~.ande salvaçio para .a ~opul~ção do Reeife. ciantes desse genero para apresentarem as suas 
E verdade que a pronnc1a deiXou de reoeber ._ propostas para o fornecimento; e ao terminar 
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a sessão, o Sr. tenente Viegas estabelecen a 
prejudicial, que o orador lê. 

O que havia. de irregularidade, o que havia. 
de monopolio foi corrigido pela Assembléa Pro
vincial, porque a c11mara. municipal queria 
fazer ? ~ntraeto, muito embor,1. firmando este 

s o, com an o que nao preJu 1casse as 
suàs r andas. 

Foi lavrado contracto com José de Oliveira 

a matança. 
Em rosposta a um aparte do Sr. Paula Primo, 

asse_gura o orador que a crise não peiorará no 
Rec1fe, sendo certo que a população actual
mente estrebucha nas garras do monopolio que 
.lhe vende 1\ c~rne a 800 róis e mais, que não 
abastece sufficJentemente o mercado, que não 
lhe fornece carne saudavel ; a cama.ra muni-
cipal :firmand.o o contracto obri0o-a os seus for. d 
<J.Ue a .matança, actualme'nte de 100 reze3, su.:. 
oirá a 560, e o preço, que é actualmente de 800 
réis por kilo, descerá a 400 réis. E.~te contracto 

p eJu 1car a qua.esquer 1nteressa os, mas 
e modo algum á população do Reei fe, que por 

elle até vai ser beneficiada • 
Pelo act11:~l contracto os emprezarios são oh ri

gado3 a abastecer o mercado tanto qunto seja 
preciso, de fórma que os marchantes, si não 
quizerem ter prejuizo, hão de vender a carne 
pelo preço marcado pelos contr;3ctantes, por .. 
que o povo nâ'o irá se abastecer em um talh0 por 
800 réis, quando tem carne e de muito boa 
qualidade a 400 réis em outro talho. 

O orador passa a ler artigos da imprensa de 
Pernambuco sobr~ o contracto. · 

(O Sr. p1·esidente lembra ao orador que o 
tempo concedido pa.m a u,-gencia estd esgo
tado.) 

ora or es convenci o e que o con· 
tracto, tal qual foi modificado pela asser:n· 
bléa, não prejudica aos criadores; mas com 
franqueza declara qu", entre os interesses 
dos criadores que se podem dizer prejuiicado;;,e 

- o interesse de uma população de 140.000 alma.s, 
o orador não admittiria que pars. não se prejn

.dieai· o criador, se sacrificasse essa população. 
- Passa a ler o parecer dado na asscmbléa 
provincial sobre o contneto. 

· ('h serva o orador que em theoria effec tiva
mentê a livrê eoneurreneià traz a abastança ê 

---

destroe os monopolios; mas a população do Re
cife, afllicta e faminta, maldiz esss. liberàade, 
pois essa. liberdade a condemna a ml)rrer. 

O orador quer que a Camara e o governo 
descubram um meio melhor de prover ao abas
tecimento de carnes verdes n R<> • 
então o Recife, Belém, Maná.os e a Côrte, que 
sofft·em tambem dessas crises, aproveifarão o 
recurso. 

Sustenta que o contracto modificado pela 
assembléa provincial não ataca a liberdade de 
concurrencia., como não atacaria si a. Camara. 
fizesse esta conce~são ao criatfot• que desce ; 
o criador havia de julgar-se garantido e mere· 
cedor de semelhante f1vor. Atacaria a liber
dade de commercio si a Cam3ra. mantivesse _ a 
clausula. que· impedia. o abatimento do gado, 
ta.nto quanto o criador quizessa fazer ; mas a 
plena lib3rdade de matança está garan-
t1 ~- a ~a marc a.n e p e a a. er _o ga o que 
quzzer. 

O SR. PAULA. PRIMO :-Consulte o nobre 

R. OSE ARIANNO IZ UO lS O e U 
repto que lhe atira. o nobre deputado, e que o 
orador cordialmente a.ceita., não para consul
hr sómente a seus eleitoras, mas consultar a. 
popnlação inteira do Recife. O orador não ·re
cusa. reptos, mas não aceita este sómente plra 
que a sua victoria não seja estrondosa . a ponto 
de esmagar o nobre deputado. , 

O SR. PRESIDENTE observa ao orador, ter pas· 
sado o tem"'o de urgencia ue lhe fora conce-

1 o. 
-O SR. JosÉ MARrANNO vai terminar. Dizia 

aos Srs. d~putados que não tinh:1m medo desse 
monopo 10 que se es a gora pavoroso p a.n
tasma., que vai fazer aos seus committentes o 
mal que·o actua.l não lb.es faz. 

O serviço do abastecimento das carnes verJes 
ao Re~ife não é feito directamente pelo cria
dot· ; ha intermeljarios que vão ao sertão, 
compram o gado a cre:lito ao criador, e o re
vendem tambem a credito a outro intermedia
ria, e assim por diante, atá que o terceiro ou 
qu::~ rto intermediaria o leva á feira. Abi o 
marchan\e o compra, e a credito tambem. Si o 
marchantc é feliz paga-o a quem o comprou, 
mas si perde deixa de pagar-lhe, e ests por sua 
vez ao outro vendedor e assim por diante ate o 
criador, que tem maior prejuízo. 

Com os actuaes contt-actantes succederã. o 
mesmo 1 Não. Os contra.cta.ntes montarão o 
serviço e mo o a aze -o por Sl mesmos ; 1ra 
comprar directamente o gado ao criador, que 
recebendo a sua importancia em dinheiro lhes 
venderá mais em conta. Eis o seu segredo. 

Além disso terão depositos de gado para ga
rantirem o abastecimento nas épocas de seeca. 

Assim os contractantes serão os intermcdia- . 
rios entre o c'riador e o consumidor, offer3cendo 
as melhores garantias a uns~ outros. 

Si não tivessem favores, nem elle:;, nem ca
pitalista. nenhum ousaria arear com os monopçf
lisadores; seriam vencido~~ Essea ~vores ~iás 
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.não impedem a concurrencjs. dos outros mar
chantes1 que continuarão a abatet· as rezes que 
quizerem. 

A municipalidade do R~>cife não podia cruzar 
~s braços a.nt? ~ crise alimenticia. que fia.~ella 

de fazer o contraéto por tres annos, e em tão 
curto periodo não se pode temer que os incon~ 
venientes ue a are m matem a industria 
pastor • 

A. melhot prova de que favorece esse con
traeto o povo do Recife está nas sympathias que 
teve na sua execução pl."ovisoria, e nos clamo
res que se levantaram quando as delongas da 
assemblêa provincial obrigaram a camara muni
cipal a suspendel-o. 

Vendo depois que o contracto passara na as
semblea provinc1al por 28 voros contra 8, os 
marchantes precuraram destruil-o, por meio de 
propos as o se uc oras que evassem a as
sembléa. a. devolvel--o á camara muni ipal. Esta 
recusou-se a fazel--<?, ~o~ifi.c~ndo ape~as a 

livre concurrencia.. 
Reclamaram contra o privilegio e quando foi 

elle annullado, reclamaram ainda, dizendo ue 
o a ate e · o o nos preços o a uguel dos 
talhos era maior vantagem do qu~ o privil<>gio 
desapparecido. Pediram os mesmos favore!l con
éedittos aos eontractant~s. 

A' primeira vista parece que generalisan
do-se as conéessões, desappareceriam todas as 
quei~a.iJ, mas uma a.nalyse do modo por que 
se fs.z o serviço do abastueimento, mostra. 
que as vantagens eram illusorias. O fim da 
·'Proposta era afastar os contracrantes, resta-

e m opo 10, ou pe o menos ar- e mais 
am anno de lucros. • 

Vendo que t;es pretenções eram vantajosa-

ciaes ad hoc pare. apresentarem propostas na 
apparencia. vantajosas, mas que tendiam de 
fae~o a embaraçar o contracto o a ganhar 
temoo. 

Um desses proponentes, Frrrrira & Comp , 
off'erecer.am-ae n abater rezes para eonnmo na 
razão de 480 e 400 réia no verão, pagar todos 
os impostos, dar á camarl municip~tl50:000.~ 
por anno, e fianç1 de 100:000$, exigindo :' p~nas 
em compensação a preferencia nos talhos. 
Entretanto os proponentes não haviam com
parecido á concurrencia feita antes peh ca
mara. 

Outro proponent~,Vieira Cavalcanti & Comp., 
offe•·eceu até pagar a divida. da cama1·a que 
atti~ge li cerca . .te 400:000$. Era quasi uma 

Apreciando entretanto os t "rmos dessas pro
postas, mostra o oraJor q (l oa lucros dos con
traetante~ nos preços que indicavam, perm.it
tia-lhe~ dar á eamara os -::o:OO J$ e aind·t gtrtr· 
d~r . de lu'cros 130: 00()$000. Foram pt•opostas 
'fe1tas para d slumbrar a. cam ·ra, ma~ não ··ara 
serem c um priJ.as. O fim, como já. .liB8e o orador, 
era ganhar tempo e obstar a execução do con
tracto. 

· . . P,~ o.· ~IQ ~~.~,:plicar porque vend~. a carnP. 
têMs por ~feçrt bt<~ êthg~raa:o~ ~ a~ta&l êOm• 

panhia; confessando que não são altos os preços 
da f.3ira, allr~ga a elevação dos impost08 e das 
despezas com o serviço da matança. 

Mas, levando em linha de conta todos esses 
impostos e despezas e ainda a importancia do 

# • ~ .. 

,·erifica-se que cada. rez lhe custará., segundo 
seus pl'oprios calculos, 21$486. A companhia, 

ondera o orador não adia vender a carne elo 
preço anterior e entretanto propõe-se agora. a 
vendei-a por 480 réis no verão, e por 400 réis, 
o kilo, no inverno. Torna-se pois manifesto 
que não é exequivel a prop:>sta, para que tanto 
chama a. a.ttenção o grande orgão de nossa im
prensa, affircnando que o c;ntraeto foi cele
brado com quem não offerecia. todas as van
tagens. 

Quanto 9. proposta. de Vieira. Cavalcanti & 
Comp., não tem por fim f<~zer a dadiva de 50 
eon os, mas os proponen es o rigam-se a pagar 
toda. a. divida da ca.mara, que sóbe a. 400 contos. 
A ttend<mdo·se a que, em<Jua!lto elles estiveram 

com tamanhos encargos, não venderam por 
menor preço, reconhece-se que hoje se apre
sentam ara f.>izel-o, or ue com 'Jrehendem 
rtue o monopolio lhes foge e devem empregar os 
ultimos esforços para não ser desalojados. 011-
tro fito não tivP.ram si não desorientar a assem
bléa, induzindo-a a desa.pprova!." o contracto, o 
que lh~s assegur<'l.ria o dominio durante um 
anno, pelo menos, porquanto, resolvendo a 
mesma assembléa. que se aceitesse a proposta. 
mih.!?"rosa., começariam as diligencias pat·a o 
novo contracto, para. a prestação de garantias, 
e bavet·ia por parte dos monopolizadores o cui-

a, o e. agei ar as causas e mo o que e es 
pudessem continuar no gozo das actuaes vanta
gens. 

uv1 a para o ora or 
que a camara m11nicipal, pela sua iniciativa, 
e a assembléa. prJvincial, pela approvação do 
eontr 1cto, só louvores merecem, bem como o 
presidente da provincia., o qual, mandando pu
blicar a l ei, attendeu a vital necessidade do 
municipio, sem prestar-se âs intrig.1s fomen
tadas pelos int<!ressado5. 

No cont.racto approvado -pela assemblea pro
vincial não sê otfendeu a lei ; esta acha-se 
publicada, e a não ser que para a provincia de 
Pernalnbuco, para. o muaicipio do Reci.fe, este
jam res~rvadas todas as inj 11 .-tiçu, não crê o 
orador quo o governo central,que nnnca acudiu 
aos soffrimentos dr\.quella população, que nem 
siqa~r cogitou ·le saber ,;i ella pad··eia fome, e 
erc~'beu u' o be1·i-be1·i a ictima o 

lhe faltava alimentação sa lia, queira hoje per
turbar a camara tnunicipal e os poderP.s pro
vinciaes no esforço qu~ têm empregado para 
dotarem o Recife com um beneficio que lhe é 
indispen~a.vel. 

O Sa. PaE:IDENTE di para amanhã a se- . 
guinte orderu do dia : 

fa. discussão do proje~lo n. 25 de 1885, sobre 
licenç<~. ao bachat'nl Antiocho dos Santos Faure. 

_ Continuação l a 23 . dise11ssão do orçamento 
dó Imp'êtio• · 
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Di-;:cussão unica da~ emendas do Senado, sob I rianno, Felicio dos Santos, Silva Mafra e Tho
n. 20 de 1885 (credito ao Ministerio da Agri- I maz Pompeu. 
cultura.) Faltam com causa participada os Sra.: An-

A • 3 horas da tarde ou antes: tonio Bezer~. Antonio Ca~los, Antonio . Prado. 
- · Costa Rodr1guea, ~emetrlt~ Bezerra, D1ogo de . . 

sidente do conselho, sobre impostos provincíaes 
de Pernambuco. . 

oras. 

SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 1885 

P1·esitlencia do S)·. Patlua Fletwy 

Padua. Fleury, s~~zamat, Araujo Pinho, Fra.nça 
Carvalho, Ro irigo Silva, Munta.ndJn, Augu~to 
Fleu1·y, José Pompeu, Olympio Campos, Silva. 
Maia, Juveneio Alves, Camargo, Maciel, Af
fonso Penna, Valdetaro, Joio Penido, Cantio, 
Ratisboua, Frederico Borges, B~1rão Ja Leo
poldina, Schutel, Bento Ramos, Alves de 
Araujo, Lourenço de Albuquerque e La~erda. 
Werneck. 

de Mello, Ribeiro de Menezaa, Rodrig11e~· Al
\'es, Corrêa de Araujo, Dia• Carneiro, Campos 
Salles Coelho e Cam 01 Joa uim Pedro Aloo-
for.1do Ja11ior, Carloq Peixoto, Accioli Franco, 
Coelho do Hezende, Leitão da Cunho.. Cruz Gou
Têa, Cunha Leitlo, Miguel Castro, lldefonso de 
Araujo, Paula Primo, Barlto do Guahy, ArauJo 
Góes Junior, Alvaro Caminha, Candido de Oh
veira, Gonçnlves Ferreira, Duarte de Azevedo, 
Salgado, Prudente de Moraes, Bern •rdo de 
Menjunça Sobrinho, Mares Guia, Satyro Dias, 
Alvaro Botelho, Barão da \t1Ila da Barra, Al
meida. Oliveira, Dantas Góes, Sigismundo, 
Ferreira de Monra, Barros Cobra, Manoel Por
tella, Soares e Franklin Do ria. 

O Sa.. PRESIDENTE declara aberta a sessão. 

Com-parecem depois · de aberta a sessão os 
Srs . : Carneiro da Rocha, Alfonso Cr~lso Junior, 
Mao-Dowell, Joa uim Tavares, Alfredo Chaves, 

Tlsh es !:>pino a, Andrade Ftgueira, Cai'Deiro 
da Cunha, Valladares, Bezerra de Menezes, 
ltr1qui, Barão de Anadia, -Bezerra Cavalc~nti, 
D&lfi.nLJ Cintra, Antonio d · Siqueira, Henrique 
Marque~, Costa P·~reira, Francisco Sodré, João 
Pautas Filho, Castrioto·, Vianna. Vaz, Adriano 
Pimentel, Henriques, Bulhões, Moreirs Bran
dão, Fernàndés de Oliveira, Leopoldo Cunha, 
Si:o.imbu Junior, Cruz, Mascarenhas, Diana, 
R<X.irig~1es :_Juni()r•, Castello Branco. Carlos 
~ffõUÔl Ui,ísesVi.mna;Joaquim Na.buco,Frll. n
éi!co Belihri~ l);elh'ó d~ ntm~idl\\ Jott · Ma.• 

mond, Gomes de C11.stro, Leandro Maciel, Mar
tim Fr.~nciseo, Moreira de Barros e Prisco 
Paraizo. 

Faltam sem causa participada. os Srs. An
tonio Pinto e Ribliro da Luz. 
- E' lida e approvada a. acta da sessão de hon
tem. 

O SR. 1 o SECRETARIO dà conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

do i o districto 

fregu~zia do Espirito Santo de Canôas pedindo 
a liesannexação da. mesma, da provincia de 
Minas para a de S. Paulo.- A' comm.issão de 
estatistica. 

Vêm a mesa, são lidas e rAmettidas á 3• com· 
mis~io de inq11erito as seguintes actas eleito
raei do i o districto da provincia de Mato 
Grosso. 

Bom Jesus de Cuyabá ( i 11 .e 2:!-. secções ), 

• 1 ' ' 
Santo Antonio do Rio Abaixo, Chapada, e apu-
raçüo geral. 

' pe:lido a. p 1lavra. o Sr. lldefonso de Araujo, o 
saguinLe 

R;;queri1nento 

Req neiro que se peçam ao governo, pelo Mi • 
nisterio da Marinha, as seguintes informações: 

t.a. Qual o numero de p1·aças que eada uma 
das compa.nhi 1s de aprendizes marinheit•os, nos 
to· ultimos annos, tem fornecido á. arm<Lda; 

2.a. Quaes as companhias supprimidas pelo 
ex-ministro da marinha em virtude da autori
zação legislativa do anno passado ; 

3. a. Que economia se fez para os cofres pu
blicos · com a suppressão das mesmas compa
nhias. 

!885-
Olym pio Campos . 

O S.r. França Carvalho:- Por 
poucos minutos tom~rei a attenção da Camara. 
Já ha. poucos dias tive occasião de demons.tra.r 
qu_anto i~r~gula.r tem sido o proeedi~~n~o do 
juzz municipal e de orphãos do muntClplO da 
Estrella, Dr. lss.ias Martins de Almeida. . . 

Refer1 diversos actos praticados por esse jaiz, 
que provam nã~ só a sua complet~ igno~neia 
da _lei, c ,-~o. ~1~da ~ _ n~nhu~ -~~~_upulo qne 
\ent . nl) càmp~im~nto ae le't18"d!'f8tei'i 
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Venho apenas hoje apresentar um documento 
relativo a um dos actos e por elle bem se po
derá avaliar de qoanto e capaz esse magistrado. 

Exporei suceintamente o facto a que sere
fere o documento. . . 
D. Anna Maria. Tinoco. 

O viuvo, Luiz Anaeleto Tinoco, procedeu ao 
inventario do espolio e apresentou entre os 

ens um n a ae va e quan a. superior a. 
8:000$000. 

Falleeeu depois Tinoeo _dei:s:ando dons her
d3iros, um dos qoaes o menor. de nome Deô
cleciano. Manoel Pompilo Dantas de Almeid~, 
na qualidade de cabeça do casal, procedeu oo 
inventario dos bens de Tinoco e começou por 
sonegar essa divHa aetiva ; mas, o:; devedores 
herdeiros do eapitão Severino José da Silva, 

. confessando deverem 8:400$ proposeram pagar 

hospe4ado e o tutor adhoc que concordou na 
proposta, avista da. informação do inventa
riant•. Eft"ec~uoa-se. pois, a transaeção e com 

: pagaram-se : • 
O presente documento, \)Orém. prvva. que os 

bens pertencente• ao espoho do capitlo Seve· 
ri no foram avaliados em U :430$260, apezar de 
serem por demais baixas algumas avaliações e 
nlo teram sido eomtemplados valores, que ao 
meamo espolio pertenciam, cQmo depois mos· 
trarei. . 

Pelo preaente documento· vô·ae mais que, 
ainda depoi• de pagos integralmente todos os 
cro ore•, oram mtuor 11 e os a.vam 1vres a 
protocçlo do juiz do orphllos) ficou liquida p11ra 
1"1' par&ilbAcfa elos herdeiros a uantin de 

• Jl! • • 

OeocleciaDo, poi1, como jd. di11a, pagaram..ae 
8:400$ eom 2;000$000 I 

Por domuia.do extenso nlo lorei todo o clo~u
mento, quo vom A aor o termo dàs ava.linçü~s. 
foitat por Francisco Barbo1a dos Santos e An
tonio Joaâ Pereira de A••umpçlo, o nasignaa.a:J 
pela viuva invontariant9 o todos os demais her
aeiros, que eom ellas concordaram; mas unica-
mente a parta final (lê) : · 

c Concordam,os com as a-oaliações ?"et,·o 
(11:493$260) po1· estarem a nosso contento. 
Freguezia da. Guia., 31 de J ulho de i885. 

' Maria Emilia da. Silva. -Manoel José Soares 
da.Silva..-Victoria Maria da. Silva.-Rosa Ma
ria·~da Silva -Por casal de minha mulher, An..; 
tonio Estacio da Costa e Silva. Estão colloca as 
cinco estampilhas de 200 réis cada uma pre

. fazendo o. total de i$ todas inutilizadas com 
as tres primeiras assignaturas dos herdeiros. 
-Declaramos que do 1nonte de'l.lem ser atten-

. dietas IJS di-oidas elo herdeiro Manoel Soares 
da Sil-oa, cessionario de Joaquim Gomes de 
Cart?aZho, da garantia de 3:000$, bem. assim 
de Fi't:mino Antonio Pacheco Netto, pela 
guat\tia . de 215$790; de Guima1·ães & Ir
meios, f'legociantes em Suruhy; dajuantia 
dl i98$f801 . ,e,. pr!-almentet . a . de. . ug.~sto 
Cesar de MendDnça e Senna, na importancirr. 

de 24$470, cujds parcellas pre{a::em a guan
tia de 3:438$530. 

Freguezia de Nossa Senhora. da. Gaia de Pa
cobahybl, em 3! de·J11lho de !885. Declaramos 
ainda. que os es~ravos Jacob e Joaq~ina dei:s:a-

. -
deiro resolvemos dar-lhes ampla liberdade, 
assim comt> tambem declaram q11e desistem dos 
re~tos dos serviços da parda Geraldina, liberta. 
con c1ou en e por seu na o P"-I, mar1 o e 
sogro. Guia, 31 de Julho de 1885. Maria Emilia 
da Silva, Manoel José Soares da Silva, Victoria 
Maria da Silva, Rosa Maria da Silva. Por casal 
de minha mulher, .Antonio Està.cio da. Costa o 
Silva. Narla mais se continha na avaliação e 
declarações transeriptas, a. cujo original ma 
reporto e de seu tgor eo ta.bellia:o, abaixo asai
gnado, bem e :fielmente fiz extrahir a presente 
pablic3 fôrma, que, por ter conf~rido e :"c~ado 

' referida transacçlo, a quantia de 2:580$, me· 
tade da. qual, müsou menoa, devera ter sido re
cebida. pelo ea.pitão Severino. Além disso dei
xa.rlm de ser avaliados os serviç~:s de doas an· 
nos de u111a caerava. de 2) a.nnos por haverem 
delles desistido os herdeiros e não foram apre
sentados os rendiment0s dos ben~t durante qua
tro annos decorridos da data. do failecimento do 
capitão Severino á da famosa. transa.eçio ! 

E' pois, fóra. de duvida, Sr. presidente, quão 
escandaloso foi o procedimento do Dr. ha.ias 
Martins de Almeida., que, certo de que o· ·hon
rado juiz de a;reito,Dr. Manoel Vieira Tosta,não 
sanccionaria. semelhante prevaricação, guar
dou o inventario, em que era. herdeiro o menor 
Deocleciano,para julgai-o uando lhe fosse -pas-
sa o,am a que por ous tas para pres1 1r o Jury, 
o e:s:ercicio interino do cargo de juiz de direito, 
mesmo apesar de ter sido o juiz preparador 
desse inventario, unico que mereceu essa e~
cepção ! 

Vou mand!lr á. V. E~. Sr. presid~nte, este 
e outro~ documentos afim de V. Ex. fazel-os 
chegar ao governo, que tomará sem duvida as 
providencias, que o caso reclama. e confia
damente espero do gabinete moralitmdo . que 
~.cha-s~ na . direcção des nego~ios · publieos 
ê do honrádo Sr. ministro da justiça, em euja. 
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austeridad~ de caracter não encontram guari
da os criminosos e prevaricadores. 

Poderia. referir óutros factos... maa não o 
farei em homenagem a nob'-lisaima claese da 
m9:gistrat~r~. que ê digna do ma~s exteD.SO res
peito, rmc1 alrnente neste a1z ern ue o 
JUIZ, ma remunerado. é por via de regra po
bre mas honrado, não sacrificando á conve
nicia de orde~ alguma os deveres do seu ele-

Eis o requerimento que mando a mesa (lê) : 

· E' lido, apoiado e a discussão addiada por ter 
pedido a palavra os Srs. Alfredro Chaves e So:~
res, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que se peçam ao governo. informa
ções sobre as respostas dadas pelo juiz de di-
r ito d o ar · · 
cipa.l e delegado de policia da. Estl•ella, provin
eia. do Rio de Janeiro, aos officios que lhes 
foram dirigidos pelo presidente da. provincia, 

a amen e res1 ene1a o JUlZ mun1c1pa e 
de orphãos, no respectivo termo.· · 

Sala das sessões em 7 de Agosto de 1885.-

O Sa. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE (p~la 
ordem) requer e a C.,.mara approva, sej_a. dada. 
para a 2a. parte da ordem do dia de amanhã, a. 
3a. diséuasão do projecto sobre o elemento servil. 

O Sr. Rodrigo Silva :· - Rece
bendo algumas informações, Eedidas pol' mim 
ao governo, por intermedio ao Ministerio d:L 
Agrjc~ltura, sobro a Estrada • de ~erro D. Pe-

blicaçio no Diario Otflcial. 
E' as111mpto que interessa muito ao E1tado o 

rinci almente â rovineia de Sa.nlt. Catbarina. 
v11ta esau 1n orma9ae~. a amara o oa 

deputado• daquelln provinc.na., que aó ~Lgoríl co
meç.&ram a discutir a materin,revelando grnnde 
empenho por aquelle melhoramento, poderllo 
habilitar-•e a proseguir neua. apreciaçlo com 
toda a proftciencia. 

Esaaa intorma~tSea e mai1 outras, cuja. lei
tura faroi raEidllmente, ou aa onvio A me1a 
para terem o destino aolicitado. (Lê. ) 

Tenho que fazer o~tro pedido a V. Ex. Ha. 
dias, em VISta de disposição expreasa do regi
mento, pedi ao a.a.tece•sor de V. Ex. que fosse 
da.do para ordem do ~ia o projecto, po1• mim 
apresentado, annullando o decreto de i7 de Ja
neiro, que reformou os estatutos das faculdades 
do Imperio. 

basta. que na; disenssão do orçamento do Im
perio mande-se emenda á verba-Faculdades de 
direito-para que estas continuem a reger-se 
pela legislação anterior. · 

O Sa.. RoDBIGO SILVA..:- Não sei si deve
mos ter esperança ·de que o orçamento &9ja. ap-. 
provado. O projacto terá andamento, mais ra-
pido. -

O Sn.. M.A.c-Dow:ELL:-0 projecto tem a van
tagem de abrir uma diseuaaão especial sobre o 
usumpto. 

O Sa. Ronamo SILVA.:-E11 pedi ao anteces
sor de V. Ex para. incluir este projeeto na or
dem do dia.. 

O antecessor de V. Ex. prometteu satisfazet·
me. de accordo. com o art. 127 do regimento. 
V. Ex. é autorida.le ara decidir uma uestão 

esta. ordem, porque, alem de s~r o presidente 
desta. casa e de merecer o confiança do GoveJ."no 
e da. maioria,_ é ~igno direct?r de uma. das fa. 

Ninguem deve ser mais interessado na revo
gação desse decreto, que aó serviu para per,tur
bar o ensino sup~rior e dosorganizar comple
tamente as faculdades de direito. (Apoiados.) 

Todos os dias estamos vendo nos jornaes re
clamações dos lentés das faculdades contra essa 
reforma, reclamações que muito honram aquel-
les funccionarios. . 

Um tal estado. de cot;~~as não pó.ie cont!nuar. . 
na ordem do dia este projecto. 

Si realmente, eomo e11 creio,. a opinião geral 

restabeleça-se a antiga legislação, ou substitua· 
se por outra que menoa prejudique o ensino 
superior. (Apoiados.) 

Procederei á leitura dos documentos a que 
me referi em principio, para que possam, -na 
fórma. do regimento, ser publicados no jornal 
official. 

O Sr. Montandon z - Sr. presi
dente, h!l. poucos dias o meu nobre collega 
representante da provincia de S. Paulo, á. qual 
interessa. em larga escala. o que diz respeito á. 
ind11stria pastoril, por quanto é uma das pro-
·n ·a q ~:~e a.pp ica.m co van a ma a 

ind11dria, apresentou um requel'imento _pe· 
diodo informuç~es ao honrado ministro do Im .. 

· ivamente ó. ultima portaria expedida, 
regularizando os negocios do matadouro. 

O Sn.. ANDlUDII FIGUEIRA. : ~ Ou pertur
b.lndo. 

O Sa. MoNTA.NDON:- O nobre deputado foi 
movido, nlo por eaph·ito de oppoaiçio a esta 
portaria, ma• pela nocesaidade de ae escla.rocer 
relativamente aos seus etfoitos, visto como até 
ao presente, com raras excapçõea, as medida<J 
que têm aiJo adoptadas com relação a esta in
dnstria po11co resultado têm dado, em protecçio 
não só :i mesma. industria, como tambem ao 
consumidor nesta côrte. 

Sr, presidente, si pedi a . palavra, :aão foi 
com o intuito de apresentar um req~erimento. 
mas de da.r algumas informações ao nobre de

utado como tambem de desfazer a. im ressão 
q 11e em· !1-lgumas classes. tem produzido .a _por
taria ultimamente exped1da pelo nobre ministro 
do Imperio, em 20 do mez passado. 

O ex-ministro do Imperio do gabinete passado 
expediu uma portaria afim de sanar a desor
dem que havia na repartição do matadouro, 
portaria pela qual se dividill a matança em 
tres partes iguaes, tocando uma aos açouguei
ros, ontra ao~ boiadeiro• propria.mente ditos e 
outi·a aos marchantes. 

Esta portaria, por alg11m tempo, produziu be· 
nefico eff'eito, resultando que o consumidor nlo 
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teve earne mais cara. e o productor aufel'iu lu
cros sufllcientes para. animar a. sua. industria; 
m~a nesta port:1.ria se admittiu, como eu disse, 
a classe dos a~ougueiros no ma.tadouro publico, 
e por esta razão alli penetrou o elemento ver-

. r · r m tfei to 
aquelles que conhecem o que tem . estud.ado 
esta. questão, em todas M sua.s mmunc1as, 
devem saber que aqui na côrte, si .se quizet• es-
ae cor 1m i r , 

virá senão para proteger o monopolio (nao 
apoiados) em completo detrimento do pro
ductor. 

O Sa.. ANDB...lDE FtGUliHRA.:- O governo não 
tem competencia nenhuma para andar ex.pe• 
dindo essa~ portarias. (Ha outros apartes.) 

O Sa. MoNTA.NDON : - Dar{ui h1 pouco o 
provarei em pouccaa palav~as, e considerarei a. 

Ning11em contesta. que nesta córte existem 
trezentos e tantos açougueiro' com licençl., se
gundo consta do relatorio do Ministerio do Im-
perxo. . · 

Destes trezentos e tantos açoua-ueiros, exis· 
tem tilo sómente em eft'ectividade duzentos e 

' . ~ 
que est' para isto ha.bilit&.da, por conhecer a 
fu~do ot negooios da ca.mara. municipal da 
côrte, cêrea. de cem, que solicitam e pagi\lll li· 
cenc;~L sem ter estabelecimentos. Já se vê que 
eatet~ cem ou mli~ de carn 1ervem unic:1mente 
pa.1·a. repreaentar de testa• de ferro, afim d'l 
chamar para ai maior numero de reze• n·t. re
spectiva. diatribui9lo, em prejuízo do produator, 
a quem devem~• proteger, e 1ern vant<~gen• 

O Sa. AMDRUB FrouzrR.A : - Nlo ha tnl. 
(H a Otllf'ol aparto.~.) 

. ·-tom entrado nn•ta inveaLigaç!o : ulo Lem ou• 
vido 01 hater!!lliB.do• nnNla qua11tlo ; nlo ett4. em 
relaç«o com 011 prodactore~t, q tte 1lo 01 cria· 
dora•, boiadoii'OI a inverniHta• ; nlo conheçe 
ot committario• ou o• agente• da induttrla 
puwril. 

O Sa. RooatGUII StLVA. : -Porque o regi
meu da liberdale encon~ra t&nta oppoaiqlo 1 I 

O Sa. MoNTA.NDON:-Ea o mostrara i a V. Ex. 
Como dizia,. Sr. pretidente, const.,u-me ul
timamente, e disto estou eerto, que, sob ore
gimen da portaria d~ 24 de J alho do anno p3s
sado, collig· ram-se cerca de H9 açougueiros 
para. tomar sobre si todos os negocios do ma
tado~ro. Os que lêm_ os jornae~ e prestam at-

sa.b~i:n que varias artigos e artigos multipli
cados apparecia.m com a. assign:t.tura. de quatro 
ou einco firmas. que representam esses açoll
gaeiroa colligadoa. 

Agora mostrarei ao nobre deputado como, 
exisb.ndo eata colligaçlo, a liberdade da ma
tança vai aeobertar o monopolio m&ia ferrenho 
contra a induatria. pastoril. 

Pela verJ.a.deira marcha que deveria seguir 
este negocio, sabe-ae 9-ue o productor mineiro 
nlo póde levar immedia.tamente o seu gado ao 

matadouro, porque elle em regra geral não sa.i 
de sua província ; encarrega. seus capatazes, 
homens de boa e sã eonsciencia, mas que se li
mitam tão sômtmte ao officio de conduzirem suas 
boiadas, as qua.es são entregues aos respectivos 
a entes nesta côrte ue se chamam com-
misc;;arios. 

Facil, pois, será explicar por que o regimen 
da liber4~tde en_con.tra ta.nta opposição. Sabem?S 

' m ento, se estriba de um lado no criador, e de 
outro no coost1midor. 

A distancia immenaa que ·separa o criador dq. 
consumidor obriga a intervenção dos interme~ 
di~rios, uns atfectos á zona criadora, e outros 
ao mel'C].do ~onsumidor . 

Os io.termediarios aft'ectos á primeira $ãO os 
bo!adeiros e invernistas,e os intermediarios aft'e
ctos ao ~erc~do cons';lmido: aio _?S açougu~i-. 
teresse na prospet•idada da zona criadora, por . 
quanto têm avultados ca.pitaes compromettidos ··. 
e re resentados l>r custosas fazendas de osi~ 
tos e invero.a.jas, e estio além disso orte~ 
mente habitaados ao exercicio de uma proflaslo 
que vem de se.us a.v~s. 

prosperidade da industria. paatot·il, nlo tem 
communida.de de interesses com elll, exerce 
tre.n8itoriamenta a. proftsslo, aó visa lucros na 
razlo inversa de aoua capitaea, que consistem 
om cepo. ganchos, balança~, faclo e machadi
nha. Cl&ro e.tá que o interesRe dos açougue~· 
roa é todo egoiatieo; portanto P. entrada de· 
açouga~iro~ no rna.ta:tóuro, aua eolligaçlo, & 
vn.nt~\f •m do Hua posiçlo co~o imrnediato!l dia~ 

torminantna d L porturba9lo do morcado. Dan· 
tea o a9ou~ueiro nlo era commerciante de.gado: 
entre ello e o rodnctor inter anha-•e o mar-
chau~e o o comrni1urio. O commiaa·trio reae• 
bia o g"do de teu committento miaeiro; o ven• 
dia ao marcbanto, que 10 encarregava da venda 
<la c"rne ao n.çoagu•!iro, e dos ncces1orios a. ou• 
troa compradorof4, geralmente ex~ortadores. 
CtLminhava regularm~nt() o negoc1o, porque 
cad,~ claa10 ae C·IOIUirvava em sua esphera. de 
ac~lo o raro. ero. a perturbaçlo. Qua.ndo os ta. 
se da.va, redundava em prejuízo do eoa.sumi
dor. Sendo actualmente d·ifficil e de efl'·~ito pro
blematico,maior oppresaio contra o eonsumidP.r, 
cnj~s voz~s soam bem proximo aos ouvidos doa 
poderes publicos,dirigem-se de preferen~ia con
tra os productoras, cujos clamores chegam fra-
cos aos ouvidos do governo. · 

Sendo f:J.cultada ao açougueiro a entrada 
fra.nea no matadouro or conveniencia l'O ria 
deixou de perturbar o mercado nos primeiros 
mezes, resultand'l da portaria de 24 de Jolho do 
anno passado benefi.cos resultados para a in
dustria pastoril, sua animação, a atB.ueueia e 
emprego de eapitaes, e notavel io.cremen'o da 
corrente prod11ctora.: Tornou-se azada a occa
aião da eft'eetividade do monopolio, e da frueti
ficação do elemento perturbador representado 
p~la classe dos açougueiros. Melhol.'ara. com 
atreito o preço do gado~ sem que fosse aliviado 
o consumidor, e deixando a mesma alta de pl'e• 
ços margem á lucrativa empreza. Estabelecida 
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a corrente produetora, facil era. fundar-se soli
damente o ragimen da oppressão. Bastava pro
ver-se de gado su:fficiente para o suppriment') 
d~ uma quinzena, e os boiadeiros e seus eom
missat"ios seriam eollocados entre a parede e a 
ponta da espada, porque nem os boiadeiros, nem 
os eommissa.rios nem a. Ca.m ra Mu ici al dis-
punha.m de açougues, onde pudessem distribuir 
a. carne em cornpetencia. com O') açou~ueiros. O 
infeliz prodn~tor tinha diante de si cs pont~s 

. p ç 
seravel, ou a infernal estação da boiada á pel'· 
der peso,. a ioecer, desfazer-se e perecer. 

Eis o segredo do monopolio obrigado pela. 
livre coneurrencia. De um lado os açougueiros 
colligados e de faeil coUigação n.a circumscripta 
e limit~da. areado consumo, e d1 outro lado os 
produetores em ums zona. de centenai de leguas 
quadr:~odas, sem relação entre si, e por isso im
possibilita1os de colligar-se para opporem re-. . . . 

coneurrencia será o abrigo do monopolio. 
O nobre Ministro do Imperio perfeitamente 

informado de todo o mecanismo da. relJai·tição 
do matadouro, verdadeiro mundo i par~e, onde 
faz·se precisa uma. legisla~ão à parte, não po
-dia dar solução ·diversa. da constante da portaria. 
de 20 do mez passado, em virtude de rocla.ma
ç~ea de medid:ls urgentes. 
-,.inda no Jornfll do Oommcrcio de hoje IG-se . . . 

' -tantas da industria 1Jaatoril a.pplaudindo o·acto 
do nobre miniatro·do imperio. 

n i · 
turbardor, bom decidiu o nobre Mini•tro do Im 
}leria mandando cumprir a lei, que o exclue do 
matadouro. 

O Sa. ANDRA.DB FJGUJURA:-Nio póde exclair 
a ningnern. · 

-0 Sa. Mo_NTA.NDON:-No que nllo fez sanlo 
cumprir a lei de to de Outubro da 1828 que no 
art. 66 §§ 8' e 9° recommenda toda a prote
cção aos boiadeiros e ãquelles que trou:xerem o 
seu gado ao mercado. 

Ainda temos a. postura da Camara Municipal 
da. Cõrte de 13 de Dezembro de 1875 que não 
está revogada, e que prohibe que o açougueiro 
possa peneLrar no matadouro nesta qualidade, 
porquanto não poderá ser obstado desde que 
solicitar ares ectiva licen a de ma.rcbante. O· 
zando então do direito de um terço. (Trocam-se 
alguns apartes.) 

Mas, senhores, todos sabem que o Ministro 
do Impario nesta portaria indeferiu a petição 
de dous encarregados da industria pastoril, que 
requeriam cs dous terços da respectiva ma· 
tança. 

Nio tenho mais do 1J.Ue louvar a decislo de 
S. Ex. a eate respeito, porquanto ain:ia que 
este contracto -favorecesse o consumidor por 
u.m lado, e p(>r outro. a industria pastori11icaase 

v. nr:-48 

bem aquinhoada, porque os seus repreaent@
tes immedia.tos seriam aquelles que dirigiriam 
os negoeios do matadcuro, ficando ainda. um 
ter.ço para uma. classe intermediaria, porqoe 
seria o recurso facultado aos invernistas que 
não tivessem confiança. nos dona contractant'!a, 
·az o ue o nobre Ministro do Im erio inda· 
feriu muito justamente esh pretenção, porque 
ainda. que estes doas requer~:ntes se considerem 
pessoas honradas, o governo não poderia fun-. . . . - -
is~o o nobre minis'tro inrleferindo as duais peti
ções e fazendo. prevalecer a protecção á. Indus· 
tria Pastoril, pela efficacia da medida. garanti
dora dos dons terços, decidia conforme o que 
reclamava a. ludustria. P<1storil e conforme o 
que desejava o consumidor. · 

Na applicação pratica. da portaria, parece á 
primeira vista. que a camara municipal se ex
cedeu dando um terço a cada um dos reque-

~ . . 
parte da camara municipal, porque, segPndo a. 
portaria, o modo pratico de pôr-se em execução 
era chamar or e:iital os ue deviam concorrer 
aos doia terços. Ora, os que deviam concorrer 
a.os dois terços eram j usta.mente os boiadeiros ; 
maa estes vem fa.gitiva.mente á. ~õrte. d~mo-

, 
vem consignadas aos commisaarioa. Entio os 
commis~arios se inscreverão. 

Mas, inscrevendo-se dois comissarios, justa
mente os encarregados dos inverniatas, dei .. 
xou-se de de. larar que estes ernm oa repre
sentantes dos boiadeiros a que realmente 
figuraram como procuradores de invernistas, 
segundo estou informado por pessoas 1lde· 
dignas, Alótn disso, á preciso notar-se que .· . 
30 ofo do sou va.Ior total, e sua.liquida.ç!o exi
gindo prn.zo m:dor do 30 dias, o intermedio do 
commiasario, lo itimo re resentante do t'O• 
ductor, o ev1 ontemonte nece~s\rto. 

O tempo corro rapido, nlo podoroi externara 
tudo quanto teria. a d1zer a respeito da portari~~o 
do nobre ministro do imporia. Pedi a palavra 
tão eómento para rogar a S. Ex. quo· mantenha. 
eD.A execuoão a sua portaria, que tr.1z em resul• 
ta do grandes beneficio•. Além dii'IO, pende da 
decialo desta Camara um regulameato que vem 
a.ttender a todos estes pontos e até que IG ap· · 
provo eaae regulamento, teremos com esta por• 
tnri~, verdadeiramente ·satisfeito as aetuaes 
exigeneias da induatria pastoril e do consumi· 
dor. _ · 

Mando á mesa o requerimento pe:lin~o in .. 
formações. 

·E' remettido á mesa, lido. apoiado e ~diada 
· - · · · · s Srs 

Andraie Figueira e Rodrigo Silva. o seguinte 

REQUEI!.U.!ENTO 

Reqtteiro, por in termedio do Ministerio do lm· 
perio, a seguinte informação: 

Qual o numero da rezes existentes na Fa
zenda de Santa. Cruz e si ha recei() de 81• 
easaez •. 

Sala dl& seasÕ3S, 7 de Agosto de i885.-
Montandon. 
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O Sa. SoAREs requer uma urgencia de um 
quarto de hora, pua se discutir o requeri· 
mento do Sr. Montandon. 

Não é ~A>pprov~do~ 
O S&! CABNJIIRO DA CuNa~ (pedindo a pa-
a~ra par.a negoc' urg e r. qu i. 

da urgenci• pal'a ler um telegramma e pedir 
prQtidencias ~ 'Pespeito! 

. 
m~! E' .vreeiso d~cl_!!.rar, na fórma do regi
mel).tO! 

Não é approvado o reque11imento. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PB.IMBIRA. DISCUSSÃO DO P~OJEC'IO N. 25-1885 

Lice~Q~ a.o bac~rel A~ti()cho dos Santos 
F~lU't, · ~nte c:~t edratlco da Escola Polyte
oh~io. a e. ~~p.etidor effectivo do curqo superior 
43 ~a1;ola Mili~r. 

0 1\, .UAl\TB Dll ZEVEDO (pe a orclem) 
~equ~r ~ a Camara approva que o projecto 
tenh~ um só diecussão. 

. . Q 1 .~s. ~p.q~~~ ~;~,~ e pq~ta~ 
c.~m,jQM~a~q~~~~ ~Qm, o l>rojeçto 

Emendas 

Seja coneedi.do igual favor ao desembargador 
Reinaldo Francisco cie Moura, da Relação de 
8. Luiz do Maranhão. 
. Rio, 7 de Agosto de f885.-Vianna Vaz .

Almeida Oli..,eira. -Sigismundo. 

~reço eomQ ~~ .n a o e n. .. a. 
. t..icPnÇa ao. de11emb~rgador da Rela~ão da 
~rt;Ale~a., Joaqui(Jl Tiburcio Ferreira Gomea. 

tyro Dias. 
CQneed,-se lgoal favor ao deaembargadot• da 

ReJaçio de Cqyabá,Antonio Joaquim RodriguP.I!I. 
FP. ~la. d"a ~essõea, 7 de Agosto de 1883-C os ta 
P•r~ir~ .funigr. 

· Offer~cemoa como emenda o projecto n. 9A
t885, lacença ao juiz de direito Ariatides Au
gusto :Milton. 

Sala. das a~sõea, 7 de Agosto de 1885.
.ArauJo Góes J~nior. -Araujo Pinho. 

t~~reço como emenda o projecto n. 51-

Sala das sessões, 7 de Agosto de i885.~Al
eo{qr~dp bt~iQr~-

yr~sen o ~omo · e~en a o. prcjecto n. 35-
iSB:>. lteança ao ~esembargador da Relação de 
S. Paulo, Antomo Barbosa Gomes Nogueira. 

Sala das sessões, 7 de Agosto de 1885.
~arte 4~ Aze,e~Q, 

AJre~ento como emenda oprojecto n. 27-
~88~ hceuya ao engenheiro auxiliar da Inspe
o~orla Gera • dra Tt~rras e Coloniaaçlo, Feli
Ol&llo Franc1seo Marlina. 

Sal&d&a seuõt~, 7 do Agcato d~ 1885.-A~-
fredo Chaves, . 

Offereço como emenda • projecto n. 50""'!" 
i885, licença ao desembargador da Relação de 
S. Luiz, Leocadio de Andrade Pessoa. 

Sala das sessões, 7 de Agosto de 1885. -L. 
Ratisbona. · 

Ouro Preto, Dr. José 
marães! 

O Sr. Candido de Oliveira 
declara que se vai cónvencendo de que este 
anno não teremos orçamento. Estamos quasi no 
fim do 3o mez da sessão ordinaria e ainda está 
na ordem do dia, em 2• discussão, o orça
IIlento do lmperio, que aliás não foi •inda dis
cutido. 

em que está arredada do ~e bate a questão irri .. 
tante do elemento servil, se destinariam taeª 
dias para. u estudo e exame das graves questões 
que se pren em a.o orça.men o o mper1o, .. sa, 
eJ:!.t~etanto, de preferencia, para a f a parte d~ 
orJem do dia, .um projecto de pur~ favor indivi~ 

' funccionario publico, para gozar della n() logar 
em que lhe convier. . 

Mas o que é mais notavel é que ·a este pro
jecto, incontinenti posto em uma unica dis
cussão, se otferecem, como emendas, nada me
nos de oito ou nove pl'oposiçõea identicas ! 

O SR. ARISTIDES SPINOL~:-E a votação da. 
Camara foi para este projecto. Isto é até uma 
medida insidiosa.. A oiaáos e outros a artes. 

0 SB.. CANDIDO Dlll ÜLIVEIRA deixa ao criterio 
do Sr. presidente o avaliar a eurialidade deste 

rocedimento. 
O orçamento do lmperio ahi está pedinio 

serios reclamos. N!o é possivel que nos conLen· 
temos com uma resolução prorogativa do orça
mento, votado em conlições muito ospeciaes 
(apoiados c apa1·tcs), com r«-slricções notavei!l, 
algu~u.c;; dcllas ab.•nrdas, e no qual ainda está 
enLranhado um de{icit importantissimo (apoia
dos), graçaa ao decrescimento doa rendaa, aen .. 
sivol e enorme como !!e n~Jta. (Apoiados.) 

A prorogativa drste orçamento, pm•tanto, é 
inaufficiente; será um verdadeiro desast1·e para 
o pa.iz fazer-se prorogar o orçnm•mto do exer
cicio findo, por todo o novo exercicio, quando a 
Camara tem necessid:.de, fazendo um appeUo 
ao patriotismo dos contribuintes, de votar no-vos 
impostos que, ao menos imparcialmente, con
tribiJam ara a minora ão do d e'icit 

Entretanto, prorogam-se as horas da sessão 
para a discussão do elemento servil, e no dia 
em que é destinado para a discussão o orça
mento do Imperio, colloca-se em primeiro 
logar este projecto de méro favor individual 
com uma enorme cauda de emendas sem que 
nem ao menos a eommissão de pensões e orde
nados fosse ouvida a respeito. 

~~.o fa,:orea a magistrados~ empregados do 
M1n1ster1o da Agricultura e alto professorado. 
O orad~·r convem em que a Camara em circum
atanciaa exeepcionaea faça semelhantes con-
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ce~sões, de grande equidade, attendendo-se a 
que na cla~se do funccions.lismo, aliás pobre, 
ha opHmos servidores do Estado, Mas é pre
ciso que o espirito da Ca.mara s~ja esclarecido, 
não por lim debat~ exténso mas pelo paf~cer 
da commissão res eetiva. u9 deve ter e:tamtna-
do os documentos com qàe os peticionario~ 
instruiram as sua~ preteiu;õc:s.Entr.!tanto,umas 
emendas •·aferem-se A. projectos oTerecidos pela . . - . . . 

referencia e concedem favores a individuo'! a 
respeito dos qua.cs a. Camara não tem a. menor 
informação~ . 

A concessão de licenças crea uma situação 
anormal no serviço publico, por que além da. 
interinidade que é sempre darnnos~ augme~ta 
a despeza com o pagamento a dots funcclo
narios. 

Vai mandar á mesa um requerimento para - . - -

O Sa. Annu.No PIMENTEL:- Aqui· não havia 
necessidade. 

o ~R. CANi>ino :DE OLivEiRA reeoi'da•sê de qtte 
ainda ha pouco um joi1. de ditêitó dà stià proiôl 
vincia., o da cidade de Otiro Préto; achãndó;se 

. . - . .-. ... . , , 

endereçou á Camara. um pedido neste sentido. 
Pois a comri:ii!!dô de pensões e ordeiladàs en
teudeú im rescindivel a audieiiéia do -tJ;o;. 

só não é b"istante, à menos 9ue não é2j~tn os 
mesmo:; áttéstados ·publicado~ ê iacorporados 
no arecer. E a este repeit·> o orador chamam 

' - a. a.ttenção os mem rós a mesa para ta ure-
dendl) lic~nça a um 1 ·nte d:t E.;;,:oh Mili·ar, gtilaridade. . 
serem-lhe . immediatam .. nt~ offet•eeidos como Como a Camara. sabe, pelo regimento d1o 
emendas e:;t'·'& pro,;ectos ~ Comprehend~ que a Camara. não se tleve fazer refer~ncia «;lm um 
damara po~s~ votar o primeiro, porque a Camara par.:cer a qualquer papel.quà riã.ó ~stêja pre
teve tempo d~ reflectit· sobre o assumpto, visto sente ã mesma Camara ; isto é, cada um dos 
que está na ordem do dia. Mas votar todos deputados que qniz.er formar o seti_j~.i~9 tem íi~~ 
este>~, só mente pela leitt1ra rapida que se fez na cessida.de no exammar .. tod~s o~ . pap31') a que 
mesa, e votar alguns dellea sem que apropria as comtii\ssões fazem allüsão • . Pois bem; nestê 
com missão os tenha examinado~ é de _certo pre- pal'ecer a commissão faz allúsão á üm .. att~shdô 

· , - me tco, mas o eo e e a s . com-
fazer uma aorpreza á consciencia dos nobres panha \) parecer, e terémos de vótâi' :iJ.a f~ dos 
deputados e um dease'l'viço ao paiz concedendo· pa ·lriqhos. . . . . .. 
E t!o numerosas Hcen as. 

A Camara F=abe quo o parlamento concede 
annus.Jmente licen9as por d1)mais. Ha as reg~as 
geraos, aa mesmas trlçadas ao po·ler executtvo 
para esta~ conce"~~Ões. Porque não sã~ cl~as 
aufllciente• para faz~'r face di! con vemenctns 
doa fun•·eionarioa publicoa1 Pot•que constante
mente <'Ste pAdido d') medidas excepcionaes, 
de f11Vores indivi.luaea com que são atormen
tadas as duas cnaaa do parlamr•nto, com. pre
joizo muitas vezes da boa march·1 do serv1<;o, e 
}Jre:eriçio de aseumptos importantes, como por 
exemplo,o orçamento do Ministerio do Impario, 
de que se trata hoje 1 E' euctamt!nte porq11e 
a Camara s~ deixa levar muito facilmPnte por 
este espirito de condescendencia. e de camara
dagem ; é e:x:actam~> nte porque muitas vezes 

dos s - á conv niencia-; u-
blicas assumptos de importancia sómenos. 

Fort8nto, o orador: vai mandar á mesa um 
requ<>rimento no S"ntido ele pedir que voltem à 
commissão de pf.!nsões e ordenados tolas as 
emendas offerecid :~s ao projecto n. 25. E a res: 
p~'~ito de~te projecto, o orador per~:1ntara 
ainda qual a razão que acLuou no rspmto da 
commissão para proceder . diversame~te agora 
do que proce l~u em outras occastõP.s. Em 
regra, a commi~~ão d~ pensões e .?rdA!Iados 
oüve o governo ~ rMpetto da eon~entencta da 
caneesslo dé ue·e'llça!r .. 

de pensões e ordenados. . _ . -·,. . .. _ . _ 
Entre os seus membros, o orador ve figurar 

um seu illustre amigo, espirito rigidó ~ mui~o 
cauteloso nestas cousas. mas ã questão é de 
methodo, é de observancia de fórmolaa, é de 
consciencia. 

A illustt·e comniissão póde se ter enganado, 
e o meio que temos, diz o orador; é estudar 
todos este.; papeis; logo deve se providenciar 
no sentido do cumprimento do regimento, fa
zendo que ar.ompan.hem o parecer apreeentado 
os documentos a que elle se refere. E' o meio 
de evitar estas discussões desneeessarias, escla-
recendo de· antemão o -parlsm~to. . . 

O orador não quér protrahii êste deba:ee· •. 
Deseja que 0<3 orç1mentos sejam disctitido~. E' . .. . . .. . .. ' . . 

l•Óde dar p~r :finda ests. sessão, fechai" a seriê 
de seut3 trabalhos no :n1no de 1885, sem votar 
novo orçamento. . . · . 

A prorogação do anhgo: vo~do em eond1çõ~s 
muito especia<>s sob o mflaxo· dos . a:eonte~t
mentos póliLicos que acíua!~~ r.!.os tiltim,~.~áé 
da Iegi:latara finda, sena ttma. ea1á:rmdãdé. 
(A.poiodos). ·. · 

o Sn.. FRANcisco Soi>itÉ: ..- Sãõ ·ciéficiên:íes. 
o sn.. AnAu.ro. GóEs Ju51óit:. ~ P~to mêtlôs 

illo lia lug1hliiitô. dé d1!spétth . · · · 
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. O Sa. CA.NDIDO DE OLIVEIRA entende que a .e document~s, e com muito eflcrupulo. S. Ex 
Camara precisa considerar muito particular- devia fazer-nos mais jnstiça. .. 
mente a marcha as9endente do deficit. As pe- o Sa. CANDtno DJ: OLIVEIRA.:- Nem eu disse 
quena~ economias, que não poiem ir até isso; o que eu disse é que esses documentos 
P!oduzir. a. desorganizaç~o do! serviçosJ não não fcram presentes-á Camara. 

paiz. O Sa. JoA.o PENtno:- E' verdade que, em 
A renda. publica decresce sensivelmente. O uma part~, estou de accô~do com o nobre depu

ultimo exercicio encerrou-se assi na.la.ndo o i tado, e e quando S. Ex. accentuou o máu 
decrescimento de 15.000:000$. e desde o mo- s a m.ara; ·_poi ac o i r u r, a 
manto. que passarem os celebres 5 °/0 de im- entra em d:scu~sao u1n: parecer destes, t~ans
posto addicional, que vão actuar sobre todas as fo~mar o pr1me1ro proJecto em papa~a1~ de 
fontes de producção do paiz, o facto se tornará. c!1ança, pondo-lhe uma g:ande cauda., as ve7:~s 
ainda mais aensivel. (Apartes.) tão. p~sada, que fa?- cah1r ~ II_le~mo papa.ga.Lo, 

E• preciso que o· patriotismo inspire aos prej~dlc~ndo-~e ass1m ao mdlVIduo a que se 
m&mbros desta Cama.ra, para que votem novos quer1~ hcenctar. 
orçamentos; fazendo s~ntir ao contribuinte que VeJ~ a~ora ~.nendas que_, como membro da. 
novos aa.criticios e bastg.nte pesados tem elle comm1ssao, nao posso aceitar, porque, aobre 
de supportar. aalicenças de que. el~as tratam, nã~ foi ouvi-

rectsa.mos, 1z o ora or, e impos os para 
fazer face á despeza. ordina.ria. do paiz ; pre
cisamos rever as classes ~ributadas, e cogit~r 

esforçarmo-nos gradualmente para que o àe
ficif. desappareça, si não jã, ao menos dentro 
do exercicioa .não muito remotos. 

O Sa. SoAB.Es:-0 nobre deputado devia ter 
se lembrado disso antes da quéda do seu mi
nisterio. 

0 SR. CANDIDO DE ÜLIVEIB.A diz que em
quanto a Cama.ra não. se convencer que o paiz 
nio comporta o deficit, arvorado em institui
ção permanente, o nosso credito perigara e 
nunca teremos as vantagens que resultam de 
um orç~me~to annual, que é o supremo ideal . 

E1tas conaiderlçõea podem parecer des::a
bida~, tratando-se do projecto em discussão; 
mas servem· ara fazer senti1• ue embora 
orador ache-se l-!Íastado do ministerio e do seu 
programma, no modo de interpretai-o quanto 
á queatlo servil, entende que precisamo~ tra
tar urgentemente doa orçamentos, não só para 
fa.ze.r a.c; <'CODomiu poasiveis, como para pro
mover gradualmente a extirpação do de ficit. 

Vai mandar á mesa o seu requerimento, quo 
é concebido noa seguinte:~ termos: (Lê.) 

Vem á mesa, é lido, apoiado o entra em dis
cussão o seguinte 

" - . . 
é o rolat~vo a um desembargador da. Relação da. 
Fortaleza. O parecer foi assignado pelos dona 
outros m~mbros da commissão ue formam a 
maioria. 

Vem tambem otferecido, como emenda, um pro
jacto sobre que a commissão deu parecer, pro
pondo que entrasse em discussão, e ou asai
gnei .. me vencido. E' o p1·ojecto n. 99, que veiu 
do Senado. 

O Sn. C.ANDIDO DE OuvEtl\A : -Bem ; é a. 
raz!o por que 1•equeri que fosgo tudo de novo 
d. commill4o. E81a projocto nem póde f~Azer 

. 
opinaram que entrasse em di IICUBalo, e eu 
assignai-me vencido, porquo julgo que d3VO 
ae1• .r~-~jei to.do. 

O Sn.. ARAUJO Gó.zs Ju1ucn : -O Sonado 
não tom obrigação do manJar para cá doca
mentes. (H a outros apartes.) 

O Sn. Jo;to PENIDO :-R a commissilo tam• 
bem nA"o Lema obrigação de aceitar o que lha 
manda o Senado. E nem a commissiio e a ca .. 
mara são ch.ancellarins do Senado. 

. - .Requerimento Este projecto, Sr. presidente, não vem ' . . . . I acompanhado de um só documento ; além disto, 
. Reque1ro que. os addttlvo~ offerec1dos .ao _pro· c?nsta-me c1ue .este juiz de direito está licen-
J8cto_ n. 25 .seJam remett1dos a comm1ssao d_e cutdo desde multo tempo. · 
penaoes e. ordenados para dar parecer, pubh- ~ 
cando-se os attestad s · · · O· Sa ARAUJO GóEs JuNIOR :-Nao apoiado. 
didos de licença. s na sua comarca, em exercicto, ~ stá 

doente. 
Sala das sessões, 8 de Agosto de 1885.-

Candido de Oli,eira. O Sa. Joio PE~nno :-Consta-me tambem 
que é um homem que vive da politica~ .. 

O Sr. João Penido:- Sr.' presi
dente, eomo membro da commissão de pensões 
e ordenados, · tenho de declarar ao meu nobre 
amigo; deputado pelo 2o dis'trieto de Minas, que 

· ·· S-; · Ex. foi aevera.mcnte injusto para com a 
mêl!l)a ~ommiu~·. . .. 

A eoipmialo n.llo tam , ~ado ptLt'ecer conce
dendo IJO&nça, aenlo em vttlude de nLtestadol 

O Sn. ARAUJo GóEs JuNIOR :-Não apoiado. 
Vive da. magistratura. 

O Sa .. JoÃo PENIDO :-•. • e que está á es
pera q~a lhe a~ranj'3m uma boa comarca; par~ 
1r occupar su:~o vara. · 

O Sn. AaAuJo Gó11:~ Ju11uoa :-N4o ha tal. 
Ella nlo tjttGl' nada do govérno aetual. 
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O Sa • .JoÃo PENmo :-0 projecto é mais rea
lista do que o rei: o peticionaria pede seis mezes 
de licença e o Senado votou-lhe um anno ; e o 
Senado não devia dar mais do que o peticiona-

·rio pede. · 
•' r • • • 

cença que este peticionaria requor. 
O Sa. ARAUJO GóEs JUNIOR :-Poih . . . 

devem ser a p·provadas e as que devem ser 
j9itadas. 

O Sr. Vianna Vaz julga-se na 
obrigação, como signatario de uma emenda, de 
vir dar uma explicação ao seu illustre amigo, 
deputado pelo 2) distdcto da provincia de Minas 
Geraes. 

Concorda,até certo ponto,com a c1outrina por 
S. Ex. e3: endida . 

ntende que a Cama.ra,mats e uma vez,Lom 
concedido este fa.vo1' por mera bondade, sem 
attentamente ~xa.minar as eondiç.õ.es em que se 

~ . . 
Ha, porém,cosoa em que a Camara, negando 

cans heenças, incor•·e em merecida~ censuras, 
.,o•·quo em geral n classe d1 mogiatrntura nito 
o a c~a ... se abaatala da sociedade e vive qlll\Si 
que exclusivamente d'J aeus minguados hono
rarioa. 

Noata(j condições a.cha-ae o dozembargo.tlor 
Roynaldo Francisco tlo Mourn, cll\ B.Qlnc:tto do 
Mnranhão. Este magi'ltrado, como póda nt· 
tostar o nobre d13putado Dr. Silva Maio., ba 
mnis de um anno que se acha ntrectado de 
beri-beri. Hesistiu tanto quanto foi po3sivel a 
pedir ao governo provincial uma licença ; po
rém, tendo·se aggravado o s~u estado de saud ~ 
de fórma. sensivel, correndo mesmo perigo a 
sua vida, o illustre magistrado foi obrigado a . . . .... 

' ~ , 

não no caso de obter licença.. Considera,porém, 
desf!ecessaria a informação do governo, porque 
o nobre ministro da justiça., ha bem pouco 
tempo, em vista dos documentos ex.hibidos pelo 
desembargador Reynaldo, conaedeu-lhe uma . ~ ,· 

importante;, julgou que, nesta sessão, este ma
gistrado não obeteria a sua licença, e por isto, 
obedecendo aos precedentes estabelecidos ·nesta 
e na outra casa do parlamento, assignou,com os 
Srs. Almeida o Oliveira e Sigismundo,a emenda 
que s~ acha sobre a mesa, em vista da~ condi
ções especiaes em que se acha o desemblrga
dor Reinaldo. Não assignou uma outra emenda 
concedendo igual favor ao desembargador Leo
cadio, mas vem declarar ue esse magistrado 
infelizmente está i~poss1 i 1tado e continuar 
a pre~tar seus serviços á c.auaa. da. justiça, e a 
Bt!a enfermida~e ~ tão grave que ta!vez a ma-

tetro acc r o com o no re epu o pe o ts
tricto de Minas, o meu amigo o Sr. Candido de 
Oliveira, sobre a ex.tranheza que manifestou 
por ver tomado o tempo da c~mara com assum
ptos desta natureza, quando o governo não tem 
ainda orçamento, e esiJecialmente quando corre 
o boa to de qu3 o governo não se preoccupa 
com os orçamentos e que ha de vir pedir e con
s~guir da Cam:-~ra uma prorogativa. 

ULYSSES VIANN.\. :-0 boa.to não é ver-
dadeiro. 

O Sn. ANDRADE FIGUElRA :- Oa fa.etos p!l ... 

O Sl.. VALLADARES : - Parece-:11e que ne• 
nhum partido, num regimen de liberdade e 
muito menos o partido liberal, pelos seue prin
cípios, póde prescindir da decretação annual 
das leia de contribuiÇão e de sujeitnr os orça
mentos a. uma discussão minuciosa e conaeien· 
cicsa por parte dos repreaontnntca do. na~io. 
Accreace a estes motivo;; de fidelidade á reli
g ião dos princípios que os liberaes suatentaram 
somprc, a. conaideraçio de quo, na opposiçlo, 
clamamos constantemente contra as proroga• 
tivas clu·onicts doa orçamentos n~ste paiz , 
Não é, portanto, curia.l, nem decoroso para. o 
governo vir o<:eupar a attença:o da Camara com 
outros a~sumptos, e mórmentc com assumptoa 
de~ta nàtureza, de intercH~e individual, com 

Cl)nseguindo melhoras, tran'3foriu-se para .a 0 Sa. RATISBONA :- Estes'projectos não sof-
provincia de Piauhy, onde os seus ineommodo3 frem discussão . . 
recrudesceram. . 

Por essa razão foi obrigaào a. transferir-se O Sn. VALLADAREs : - Extranho e a lmiro 
para a provincia do Ceará. onde fel izmente vai Sr. presidente que o nobr;} deputado diga que 
encontrando alivio aos seus males. O Dr . Rey- estes projectos não soffrem discussão, _quando 
naldo não tem absolutamente gozado de li- isto ó violação da Co.nstituiçã.o do lmper10 e. dcs 
cenças; como ·pode atteslar o nobre ministro da bons principiqs liberae ~, qu~ S. ~x..,<'omo h~e
jastiça. · · ral que é, d9na prof!ssar; e a VIolação do pri!l-

Effectivamente dever•s3·ia exigir · que à ·ciP.io· da. Constituição de qu13 todas as contr17 
petição fosse e:xaminada pela éommiasão e qne · bu1c;~S" devem ser vota~as. · e~m.- e::tame dos 
o governó di~sesse si este msgistrâdo é'<.:tâ ótt répresentantê"a do~ eontr1b111n~ê!l ; é é aindà '-
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violaçlo da Constituição que proscreve as leis 
que nio são baseadas em utilidade publica. O 
facto é que e3tamos constantemente votando 
leis in1ividuaes que são outr<tS, tantas ~deroga• 
Çóes da!'! leis gerae:; votadas pelo parlame~to1 . e . ' . - . . -

Estas leis são, como dis~e, outras .hntas de
rogações das leis geraes que · possui:mos em 
mataria de concessão de licenças. Si estas 
e1s sao e e1tuosas, seJam rev1stas ; o ·governo 

occupe·se com questões sérias no intervallo do 
p::~rlamento, ~eveja a legislação sobre conceã· 
são de licenças e venha offerr.cer ao p·Jrlamento 
projeeto de lei que satisfaça as lacuna.c:; da 
legislação actual, para qu l o parlamento não 
seja eonsbntemente absorvido em sua attenção 
por medidas de caracter puramente individual. 
A Constituição quiz que todas as leis tenham 
por bas1 um_.motivo de utilid~de publica ; quiz 
qn . . 
sem regras, normas geraes 1ns?1radas no 
interesse publico, e não propinas, precP-i

; -
muitas vezes filhas das nossas relaçõP.s, 
o outras vez~s inspiradas pela commiseração, 

. em sentimentos humanitarios, qua poderio ser, 
e eu penso que s o, mu1 to respe1 ave1s, mas que 
nlo pudém constituir regra. para as delibe
rações do parlamento, as quaes só de\·em 
basear-se na utilidade publica. Isto é a in
verMo de todos os principias : o parlamento 
do é um~\ corporação administrativa, não pó
de conhecer das pessoas, ou de suas con• 
"Yéniencias ou direitos suppostos ou reaes ; 
nlo pôde deferir petiçõ:•s. 

E11, jà. disse aqui, Sr. presidente, q?e, ap_eza.r 
, ra 1 mo 

que é antigo ; nlo posso, portanto, consentir 
nesta absorp.clo pelo parlamento de attribui-

natureza, independentes. 
O parlamento tem limites nas suas faculda

de• legi1lativas; tem normas traçadas pola 
Collltituiç4o, que firmou o grande principio da 
divialo do~ podere~, n!o querendo que hi)U· 
V"l~e ninguem que pudesse Ludo, 

O que se pratica entre nós é n.bsoluti3-
ftlo puro• E' uma tbeoria verdadeiramentn 
despoti~a e altamente perigosa esta, quo, 
em nome do liberalismo, f!Uatenta, a omnipoten
eia parlamentar, que é para. mim tllo repu
gnante como a orooipotencia de um ~ó hom"m, 
a~ndo que e8ta me parece mais perigosa por 

·que muito seduz, e é mais difficil de combater, 
!!lo só porque a responsabilidade collectiva tor
D:a-se illosoria, ~omo porqu~ a muitos illude, 

\' . 
O S1:t. RAtisBONA : .... Estas cousas votam-se 

aqui sem diseutir. 

O Sn. V.ALLAi>An:Es:....;.. Repete ô nobre·d,pu
tailo que . estas eousaa votnm-ae aqui Rem dis
cussão 1 E' para Ja.mentar, Sr. presidente~ 
que o nobre deputado venha fazer esta decla
taÇão. Nlo &em o direito de dizer isso ••• 

O Sn. itAnauoru:-Peço a palavra. 
OS.. VAtLADABJéJ:-••• po.-que o pArlamonto 

- ,,. .. , • . dl · ftlllflf .... qfl~ .. diftb8lf'IIIJ 

poblicos sejam_ recebid03 com;·justiça~ mór
mente qaa.ndo as. condições do · paiz são p~eca
rias, quàndo temos ~m:d~ficit .conheei~o de f5 
mil co~tos, quando a : p~9r<1gatiy:a va1. tornar 
inevitavél'O seu augm~ntp~ desde que o orça-

'.··-· . . . ' .. ···' .· ·. · ·.· . . . 

O SR. lU'l'ISBONA:- Os magistrados com li
cença percebem os ordenados a que têm di
reito. 

O SR. VALLADARES:- E' preciso que o re
cebam com justiça, mórmente quando o rece
bem !em trabalho. 

O SR. ARAUJO GóEs JuNIOR: -Não ha nu-

O Sn. ARAUJO GóEs JuNIOR : -A razão de 
ser e embaraçar a discussão do orçamento. 

0 SR. VALLADARES:-Por mais que O nobre 
deputado grite, não abafará a minha. voz : 
tenho. gr11ças a Deus, bons pulmões. 

A f11cilidade na cone e <são de licenças dd. con
stantemente est~ resultado, em relação ·á ma
gistratura : a administração da justiça, quanto 
ao re aro dos f~i tos e ao "ui amento de e-
quenas causas, e feita por juizes leigo.:; em 
qu<lSÍ todas as comarcas do interior do imperio, 
O ,juiz de direito retira-se da comarca, o juiz . . . -

' ' licenciado, dahi resulta :ficar a justiça entregue 
a leigos. Advogo no interior e posso dar 
testemunho deste facto lamenta.vel, de ser o di
reito das p:1rte-; sacrificado pela ignoraneia. 
dos juiz ·s leigos, aos quaes não censuro, por
que não são formados Acontece, muitas. vezes, 
que algun~ são assessorados pelo proprio ad
voga.do, com grav~ d·:trimenlo dos pnrt·.)~ c do 
decoro da ad ·r.inistrnçito d,.. ju8tiça. 

O Sa. AnAuJo Gózs Ju~ton : - bs') nlo ó 
regra geral, é a mania de desacreditar a ma· 
gi stratura. 

O Sn. VA.LLADAnEs : -A mania é outra, o 
nobr3 deputado illude-se: a m,~nia é suppor-sa 
que o thesouro é proprie :ade nossa e que pó-. . 
ccmpadres e ami~os. (Apa1·tes.) Is.;;o desmora.
lisa o parlamento e tirà-lhe toda a. força perante 
a. nação. 

Outro abuso maior noto no facto de se inclui
rem ('mendas, que constituem outros tantos 
projectos~ como as que entraram em discussão 
com o' projeeto .n. 25. Ent··ndo que V. Ex. 
não dt!via. ace:tal·as. porque importam uma 
violação-do r~>gimQnto,que assim é sophism::do, 
sendo preteridas as di..,cuasõea est ,beleeidas 
110 moamo re~gimento, mórn.ente, quando ·sr. 
pl'llfdente. a ~mara, por~tra delibeN~ Gt• 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1620- PÃjgina 11 de 35 

. $essã.o em 7-· Q.~, ~gosta. . c;le 1885 
~~----~~--~~~~~~~~~-~--~-~------~--~-~-~-~- -~--~-~-=--·----~----~-~~==~~~~= 
denou qtte ~ó ~-{l~i~eiro p~ojeeto· ficasse sujeito 
a uma só d1scussao ~- · 

Não obstante, vieram. i~nuzneras ~emendas, 
que são outros tantos proj~~tos," aufer~r 1gual 
vanta.gel!l- ; _alguma~ .d~~, . quaes ª~() Jlodem ~e
reeer a approvação da:Gamara.- ·. · • · 

O Sn. So.A:aEs:~; Es(~moà ilo nosso .. direito, 
a:preseniando e~endâs·. -

lude-se, quando diz que está no seu direito 
apresentando . emendas: Emendas, Sr. presi
dente, são ~edidas po.t·ciaes,tendentes a aperfei
ç~ar o proJecto, como a propria palavra o in
dH~a. 

Não obstante, entre nós, tem-se ·abusado, 
tem-se crea.do a praxe abusiva de apre:;enta.
rem-se proJee~os. novos como e!llendas, que, 
em vez de corrigirem, tornam pe1o1• o projecto 
ue se relende emendar. E' 

aqu! : aqui ha . emendas que, approvadas, t~Jr
narll;o este proJecto um verdadeiro escandalo ; 
aq ru encontram-se emenda>:, S1·. presidente, 

e !'I c-omn;Jssoes nem 
deram ainda pare_cer. Ha uma emenda, por 
~x.emplo, gu~ cons~st~ no pedido de licença do 

.. ' . . ' ereto ser o causador das explosões do nobre de-
putado pela Bahia, porque é bahiano. 

O Sa. AlUu.ro GóEs JuNron. : -O que não 
sei, é a causa das suas explosões. 

O ~a. VALLA~ARES : - Cr~io que este 
S~. Milton, que e bem natural que esteja muito 
~lstante d~ seu. homonymo, o grande poeta 
1nglez, fo1 o causador das explosõea do nobre 
deputado. 

eço a a enç o a amara ~ara a proten\·ão 
del8e magistrado. Diz a comnHsailo, (LG.) 

O nobre deputa lo por Minas, 1ueu illuatN 
am1go, o respe1t1We 1•, enado, Já moralisou 
devidamt·nte cata emon.la. 

O Sa. Al\AUJO GóEs JuNIOR:- Não sei como. 

O SR. VALLAD.\Rn:-E' am homem, Sr. pro~ 
fiidente, quo pediu licença por seis mezes e a 
quom o Sen:~do concedeu•a por um anno. 

O Sn. AR.\.UJO GóJ:s JuNIOll : -Quem diaae 
isto 'I Nilo h:\ tal: fallou de ontira. 

O Sa. VALLA.DARIH: -o nobre deputado deve 
saber que os noasoa conhecimentos, a~ noss:1s 
noções nlo ae originam EÓml!Dte da documen
tos podemos ter informaçõe~ esa.ctas por outros 
meios, por pea;;oa~ tUedignas, e o nobre depu~ 
tado nio tem direito de vir censurar um membro 
do .P:\rh.I?Pnto como l.eviano, dizendo que elle 

O Sn.. ARAUJo GóEs JuNIOR: - Semelhante 
expressão nã:o ~:óde offender ninguem. 

O Sn.. V ALLADAaEa: - O nobre deputado por 
Minas, o Sr. Penido, seria incapaz de enunciar 
uma proposição que não fosse a expressão da 
verdade ••• 

O Sa. AB.A.UJO GóEs JuNro:a dà um aparte. 
O Sa. VA.LI .. ADAREs:- ••• e este magistrado, 

além disso, não pôde encontra!." neste paiz um 
medico que lhe fornecess~ att~stado : a sua pe-

tiÇão veiu desaC!>mpa~hada de attesLa.do medi~91 
que me parece 1ndispeusavel. . · 

O SR. ARAU.Jo GóEs JuNIOR contesta. 

o sa.; VALLADAB.ES:- Temos, portanto, aqui 
um p~dtdo de~aeompanhado de documentos, ac~ 
cre . n o ma1s, r. prea1 en e, que o governo 
!P.in4&i:p.for~a que este magistr~do viv~ con
sta.~temente de licença. 

. • O UNlOB.:- om pl'SJUlZO 
do ordenado e da antiguiJade. 

O Sa. VALLA.DAB.Es:- Vê-s~, deste parecer, 
que es~e magistrado tem obtido muitas licenç~~ 
·"_que não instruiu o seu pedido com attestado 
Je medico, como vai ver & Camara pela leitura; 
que passo a fazer. (Lê.) 

A commissão, Sr. presidente, "!leste pontQ 
não andou correetamente ... 

está em condiÇÕ'S dq ser aceito pela Caqlara, e 
não manifestar-se receiosa de incorrer em des~ 
ag1·ado. , . 

"'m r•~gra gera , se eme mut o nes e pa1z 
o desagrado das par·tes interessadas. Não 
tinha a eommissão o direito rle lavar as mioa 
e dizer: cA Camara. se pronuncie como quizer.• 

O Srt. ARAUJo GóEs JuNIOR : -Como disse a 
respeito de muitos outros. ·· · · 

O Sa. VALLADAREs: ~E aesim, Sr~ presi'!:' 
dente, nestas condições a'}Ui acham-se ·ailldlfw 
outro~ ••• 

n. AL ADA Es: - ... por exemp o, a 
emenda n. 27. A commissão1 tenJo ouvido o 
governo, declar.l que teve conhecimento do s&.
guinte. (Lê.) 

Ora, pllr;·ce-me que outra devia ser a coll• 
clusão tirada pcb commissão, em relaçlo a um 
homem, quo jã tern ojtido tae.; f~vores. 

Penso, Sr. p•·esidente, que o parlamento 
deve ahsLer-se de tomar conhecimen\o deatas 
pretenções individuaes. · 

O SR. CA.NDlDO DB OLtV.Eil\A : - Sem du.-. 
viela. 

O Sn. VALLA.DAil.EB : - Si a legislaçlo are~· 
peito da conces!"õão de licenças é deficiente, 
corrija-se, estabeleçam-se ·normas geraes, fi
cando ~o governo a responsabilidade desaas 

E' esta, Sr. presidente, a u11ica responsabili~ 
dade que clá resultado, porque o governo ~car4 
en1ão sujeito á. censura pub~ica.:,:i. reprova~o dQ 
parlamento,& perda da sua col}fi!!onça.A ehamadª 
-responsabilidade collectiva- é nenhama: 
aquillo que e deliberado por oma corporação 
como esta, afinal não affecta individualmente a 
ninguem,e a consequeneia é o que se vê consti-
tuindo a historia de todos os dias entre nós, ___ 4 
que, em r r- gra geral, se suppõe, como Q nobre 
deputado pela Bllhia parece suppor,qu.Q -~ pódt 
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~er uma concessão -destas em attenção á_s.suas 
bos.S _relaçõeo- com o magistrado, a. quem me 
rotiri... · · ' ·~ 

.o Sa. Aa.!um Gózs JuNioa:- Oh ! Pois en 
·tenho no Senado essa. inftuenci& para.-,fazer taes 

vores • 1 

:'Ü Sa. VALLADAJ:tES:-••• e que foi ·causa. .de 
· q\ie.S. Ex. i!lvestisse çontra mim sem nenhum 

mo 1 • 

Tenho éo~cJ~Ído ._ 
O.Sr-.'shtt~~s ·:-Sr. presidente, jul-

. ga.r-me":'ia. dispen~_do de tomar pa.rte nesta dis
cussão, si.·.o ::,meu'honrado a.~igo que acaba d3 
sen~l'~se iiã:oji~esse dito que os deputados que 
aprese~taram· divérs&s emendas eram levados por 

· protecções ·pessoaes, ~sando tameam de outras 
ex ressões' ·ue ~~o julgo neeessario repetir. 

.. . ·.• . . •.. · . _,. 
,emenda-ou projecto. que fosse para proteger 
_pesso~~men.lie a 'alguem. . 

A res ntà.mos> ata emenda eu e meu dts-
. lincto comprovinpiáno, deputado pelo 4° dis

tricto de· Minas, não· ~ó baseando-a em do
cum~ntos qu~ foram levados á presença da. res~ 
pectlva commtssa , . 1 • _ 

aoá.lmente o juiz de direito da. ··capital dl mi
nha provincia.. 

Pela. primeira vez, Sr. presidente, deu·se o 
facto da. esistencia do beri-beri na capital de 
minha. provinc~a; foi atacado d~sse mal o Dr. 
Guimarães, e posso a assegurar a Ca.mara que 
o!foi-por excesso de trabalho. 

O honrado ID:agistrado teve de dar exp.edientà 

por isso foram-se-lhe d·>pauperando as forças e 
cahiu gravemente doente. Por conselhos dos 
medicos Yeiu a esta. côrte, esteve aqu; algum 
empo, mas o sea ma aggravou-se e aqUI re-

. tirou-se para a proviueia. de S. Paulo. Ahi ag
gre.vou-se mais o seu estado e por isso -voltou 
a esta córte, donde os medicos mandaram-o 
retirar immediatamente para Minas, e acha-se 
aetealmente em Sete Lagoas doente e portan
to no caso de merecer a licença que veiu im
petrar do corpo legislativo. 

O honrado deputado p~lo 4° districto pare
ce-me que o conhece pesaoalment~.e póde infor
mar ã casa si estâ ou nã.o gravemente doente, 
merecendo por isso ser appro-vada. a emenda que 
e11 e o :ne11 honrado amigo ti vemos a honra. de 
apresentar. 

Limito-me,Sr.presidente,a estas poucas pala
vras. Não. tomarei te~po. ã Camars. como fez o 

2° distrieto e como acaba de fa.zel-o outro meu 
nobre comprovineiano deputado pelo 5o dis
trieto, que discutiram o orçamento, tomando o 
tempo, para. que não entrasse em discussão o 
orçamento do lmperio. 

O Sa. CANDroo DE OLIVEtllA:-Ora! Tomando 
o tempo! 

O Sa. So .. &:!t:a:s:-Sem duvida. nehhuma. O 
que tem esta discussão de licença a um magis
trado com a prorogativa ou com a discussão do 
. orçamento J 

0 Sa. CANDIDO DZ 0LIV.BIIU.: -Tem loja a 
razão de a~ r. 
· O Sa. SoAaxs:-Isto diPcuto .. se em poucas 
palavras: neJa.-se 011 approva-se; tudo mais é 
protelar a discussão. (Trocam-se algunJ apar_-
es. 

Não sou goval.'ni1ta; declaro alto e bom · 
som que tenho tolerado a. pa.ssa.gem do projecto 

· rque foi apresentado 
nesta casa como questAo aeerta.e porque pediu
se um armi.::ticio. (Apoiados e trocam-se -mui
tos apartes.) · · · ·;·, ~ 

Limito-me a estas obeervações, ·pedindo à · . 
Ca.mara. que approve a emenda que ea e mea · 
distincto c 'mprovincia.no representante dó'4° 
districto da provincia . d~ Minas · tivemos a. 
honra. de a p1·eseutar. 

O Sa. SrGtSMU!"Do (pela ordem) requer o en-

E' approvado. ::::. 
Submattido á votaçlo ore uerimento de adia-.· 

men o o r. an \ o e lVEnra, e reJel o. 
· Coutia.úa a diseusslo do p.rojeeto. 

. 
ditava que o nobre deputado por Minas que é 
membro da commilsslo ele pensõe3 e or.ienados 
tivesse enviado n mesa. uma emenda. no sentido . 
em que fallár~. S. Ex. com effeito aceitou o . 
adiamento proposto pelo nobre deputado pela: _ 
5') districto da mesma provincig, restringind:J 
porém o adiamento ILqu"Jlla.s pretenções de ma
gistrados quo aindt\ nã'l tinham tido pat·ecer da 
respectiva Clmmiaalo. Quando o nobre presi-. -

O orador eoncorda. e~ que a. camara tivesse 
l"azões procedentes para rejeitar o adiamento 
nos termos ab1olutoa em que o propoz o nobre 
deputado pelo 5o clistricto de Minas, porque 
realmenLc, tendo sido ouvida a . eommissão de 
pensões e ordenados sobre pretenções de varias 
magistrados, nlo ha razão para. remetter hoje 
novamente eates proeeaso11 á commissão (apoia
dos). A commissiio jã faneeionou, já conside-. . . 
truem, e a .Camara se acha portanto habilitada. · 
a proferir o seu voto com perfeito conheci
mento de cau:;a, sobretudo si os pareceres tive-· 
rem sido já impressos no jornal da casa, como ô 
orador acredita. . 

Quanto, porém. ás pretenções d:1quellea m1-
gistrados sobre que não foi ouvida a commis
são, é intuitivo que a Cama.ra não póde prescin
clir da opinião da mesma coml'n~ssão, e por isao 
o orador vai requerer do novo adiam~nto nestes 
tetmos, e pelas seguintes ra.zões que exporá 
succintamente, meamo para não incorrer na 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1620- PÃjgina 13 de 35 

Sessão em 7 de Agosto de 1885 .· 385 

pecha., que ja ouviu levantar, de que o fim 
-era impedir a discussio do orçamento. Esta 
~en1ut·a nlo póde ser feita á opposição, que não 
faz mais do que o seu dever oceupa.ndo-se dos 
aasumptoa que são dados para a ordem do dia. 
Si tal censura deve ser feita a alguem é ó. 
mesa, que organ1za a or em o za antepon o 
ao orçamento projeetos que, como este, não 
podem passar sem discussã? na Camara. 

devem passar por certos tramites, como seja. 
_a audiencia das eommissões : é claro que a 

. a.pplicação desta regra. se torna mais necessa
ria a respeito de concessão de licenças, não só
mente porque a licença importa uma restric
ção ao principio geral de que só tem direito 
a vencimentos aquelle que exerce effectiva
mente as funcções de seu cargo, como porque 
trata-se de pretenções individuaes que devem 

-mediante a prova nhibida. 
Si alo estes os fundamentos de um pedido 

de licença, é claro que a Camara. não póde pres
cindir de oavil· a sua eommissão, e ainda mes
mo que sejam apresentado; :i mesa quaesquer 
documentos, elle11 devem ser conhecidos pela 
mesma commissão, como unico meio de insti
tuir um debate regalar sobre cada pretenção. 
Devemo-nos louvar no ju!zo de a_lgnem, c!iz o 

motivos, e para isto o regimento organizou o 
systema das commissõ~s , e tratan_do-se d.e fi .. 
cenças, o processo não e outro senao ouv1r a 
commissao e pensoes e or ena os. es e que 
estes são os princípios a seguir, diz o orador, 
achamo-nos no impossibilidade absoluta de jul
gar sobre as emendas apresentadas. 

Dir-se-á. que os autores de taes emendas. 
pelo conhecimento pessoal que têm doa magis
trados que pretendem licença, 'poderão infor
mar os motivos que justificam o pedido. Isso 
daria logar a que o trabalho da Camara se pro
longasse indefinidamente, porquanto cada um 
dos deputarias, autores de emendas, teriam de 
fundamental-as com uma longa exposição de 
motivos. 

Observa o orador que. no caso de que se 
trata, alem do projeeto primitivo, a respeito do 
qual a. commiss~o já. deu parece~. e ne~ isto 

Senado, pulularam na mesa não menos de oito 
· ou to emendas. Dizem que algumas dellas já 
estio estudadas pela commissão; que sejam 
exceptua.das, o orador já. concordou; mas a. res· 
peito de outras é preciso ouvir a commissão. 

O nobre deputado que ae senta à dir~ita do 
orador (dirige-se ao Sr. Vianna Vazo) d1z que 
justificou a emenda por elle apresentada. A 
j111tificação funda-se no acto do ministro da 
ja~tiça, que deu licença ao magistrado a quem 
a emenda ae refere. 

V. III.-49 

O Sa. VIANNA VAz:....;..Em virtude de documen
tos éx:.hibidos por esse magi$trado. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA objectâ. que ésBes 
rlocumentos só podem servir para. . o governo, a 
quem incumbe a. fa.c1ddade de dar licença . . . 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA pergunta: si O me
dico declarou que o poticionario póde ser cu
rado em seis mezes ou em um anno. 

0 SR. VIANNA V AZ:-Sim, senhor. 
O Sn. ANDRADE FIGUEIRA. diz que a. conse

quencia então é que o nobre deputado justificou 
a sua emenda, e, como ha. outras emendas sem 
· sf - · -
do orador procedem a respeito das outras. · 

O Sn.. VIANNA VAz : - Em relação a minha, 
não 

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA diz haver lem
brad:>, ha pouco, que o projecto primitivo não 
foi iniciado na Camara ; não foi, portanto, 
examinado pela. respectiva cornmissão de pen
sões e ordenados: \'eiu do Senado. E' verdade 
que não e!tâ admittido nos estylos da casa su .. 
jeitar-se ao estudo de suas commissões traba-
lhos que venham do Senado. . . . . 

Estaria.mos no nosso perfeito du•elto, d1z o 
orador, submettendo ao processo commum taes 
trabalhos. mesmo porque seria reciproco, visto 
que, o Senado submette ao conheci~ento. de 
suas commissões trabalhos que lhes sao envm
dos da Ca.mara. Mas, approvando esta prudente 
reserva, o orador dirá que a commissào exami
nou o projecto alli iniciado, mas que isto ~ão . - . . 
stituido para o conhecimento c1os negocios que 
devem ser debatidos na Csmara.. Pelo contra
rio tratando-se de emendas a um projecto ini
ciado na outra Camara, diz o orador, mais ri
gorosos nos devemos mostrar. 

Tambem ao orador não parece regular o facto 
de offerecerem-se emendas a. um projecto 
oriundo do Senado e a respeito do qual a com
petencia da Camara e limi1adá. 

O Sa. CASTRIOTO : - V. Ex. está. enganado ; 
o projéeto é da Cama.ra. (Apoiados.) 
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O Sa. ANDRADE FrGu:snu. diz que, depois 
de examinar o projeeto, reconheceu que é 
exaeto o que o nobre deputado aea.ba de ponde
rar: o projecto primitivo, u. 25, não veiu do 
Senado, poré~ sim uma das emendas offerecidas 

. As suas observaçõos. portanto, não procedem 
contra o projeeto primitivo, mas procedem con
tra a. emenda offerecida.. 

ntende que as d1scussões e assumptos que 
vêm do Senado não pódem deixar de soffrer 
nosta Camara algumas restrie~ões. Tem, aem 
duvida,diz o orador, o direito perfeito de emen
dar ;. mas, como esta faculdade póde exercer-se 
sobre assumptos de iniciativa. desta. Camara. ou 
sobre a.ssumptos iniciados no Senado e.que alli 
tenham tido solução, é claro que o direito da 
Ca.mara emendar est::i. sojeito a restricções. 

Como os projectos do Senado, uma. vez emen-
a na amara, erao e s~r evo v1 os para 

alli, e esta devolução tem eonsequencias e atrei
tos, gue ~ão t~ria. n. simples ;emessa d~ proje-

haver a restricção consagrada no regimento 
quunto às emendas a projectos iniciados no Se
nado. 

A mesma rostrlcQãó se eve applicar ás 
emenda-> offerecidas na Camara, como ta.es, a 
projectoa que tenham sido iniciados no Senado. 
Não é possivel que corram a· mesma sorte, que 
sejam sujeitas ao mesmo processo de discus
são e d•>. votação,desde que os effeitos das vo
taçõe;; ~ão diver~os. 

Quando os projectos são iniciados na Camara, 
o effeito é remetter-se o projecto emendado 
ao Senado ; mas quando os projectos são en-
via os pG ena. o, o e e1 o e enviar a emen-
da ao Senado, que iniciou o projeeto. · 

N'um caso póde ter logar a. fusão da Ca.-
o 

segunda Camara a respl'ito do projecto iniciado 
na primeira. Estas differença.s quanto aos resul
tados da.~ votações, não permittem que se en
globem corno emrnendas a projectos iniciados 
na Camara outros que tenham sido ·adaptados no 
Senado. 

Não sabe o orador si este projecto vindo do 
Senado é aquelle que na Camara'foi menciona
do como não tendo sido examinado pela com
missão, presurn9 que não o foi, e pot• consequen
cia o additivo, que vai enviar á mesa, para 
que sejam. remettids.s as emendas à commi,.são 
respectiva, não p0de incluir este proje
cto que foi iniciado no Senado, pol'que , 
repete, pelo regimento o~ projectos votados 

· p~lo ~enado não são sujeitos á. revisão das com-

Ouviu dizer no debate, que se travou sobre o 
adiamento,. que as licenças dadas aos magistr~ 
doa em nada prejudicavam o thesouro publico, 
porque aos substitutos só caberia a gratificação 
de exercieio, que os magistrados licenciados· 
perdem. 

Considera, porém, nas licenças o pheno
men\), que não traz unicamente atreitos fis
caes • 
. Na. sua. .~Ph~.ião o principal inconveniente ,das 
lu~enças e prtvar as varas d08 serventuarios 
eft'eetivoa e proprietarios; é o perigo eminente 

das interinidades. Em. tóda ordem do fanceio
na.lismo, sobretudo na magistra.tul"a. de ta ma
tancia, essas interinidades produzem atreitos 
funestos. (Apoiados.) 
. .Desde q~e .a lei exige 9ue esteja na vara de 

' certos requisitos de tirocínio, de antiguidade, 
entende que a presença desse magistrado é 
necessaria e indis ensavel ara. o exercício 
das altas attribuições que lhe foram conferidas. 
(Apoiados.) 

Desde que. uma licença vem inverter a. ordem 
legal, collocando no exereicio da va~_-a. de juiz 
de direito um magistrado que não tew aqoelles 
requesitos, não podem deixar de resultar os 
ia.conveaientes que a. lei quiz acautelar. 

Eis as maiores inconveniencia.s das licenyas. 
A questão de ordenado é secunJ.ària, to:J.avia, 

pondera o orador, a objecção que neste terreno 
se evan a nao proce e nao s porque os lcen
ciados vão gozar do ordenado sem trabalho, o 
que é sempre disperdicio não justificado, como 

• ... , j 

aogmenta (apoiados), porque os serventuarios 
que vêm ~:.ubstituil-os, fazem jus a vencimentos 
a ue não teriam direito elo sim lelS exercício 
para preencher o qual tem de ser chamados 
outros que por sua vez. receberão yencimentos. 

Actualmente não póJ.e a Camara privar-se da 
faculdade de conceder licenças em casos espe
cialis:>imos, mas não são taes casos tão fre .. 
que:r;ttes e communs como se afi~Qra, pela mul
tiplicidade de resoluções que vota annua.lmente 
o corpo legislativo a semelh<i.nte respeito. 

Fora para desejar que se retocasse a legis
lação relativa a licenças, não para am liar os 
casos e sua concessao, nem o tempo entro do 
qual o governo póde concedel-aa, m:~.s porque 
ells. não tem base estabelecida para o ~ao da 

licenças concedidas ao governo tem estado até 
hoje entregues a certo arbitrio. 

O governo tem, é verdade, procurado conter 
esse arbítrio em regras estabelecidas por varios 
decretos da competencia de cada um dos minis
terios e especialmente do ministerio da justiça, 
mas não obstante estes decretos carecem de 
autoridade legi:slativa,. ·porque neste ponto po
dem ser alterados por outro ministro da justiça 
que se lhe succeda. 

Não ha. duvids:~. que se tem abusado; e magis
trados nomeados para certas comarcas do in
terior, têm levado o abuso a ponto de estarem 
mezes e annos sem tomar conta de seus loga
res, afim de obterem a remoção pa.t·a outra rela
ção ou c.omarca. (Apoiados e apa;tes.) A con-

ções no Imperio que estão despovoadas de de
sembargadores. São elles substituidos por juizes 
de direito e a consequencia. é ainda. que hs. mui
tos juizes de direito que apenas tém passado 
horas na sua comarca, o tempo preciso para 
tomarem posse e isto mesmo quando a capital 
da provincia não lhe fiea mais á mão. 

A consequencia é ainda a desorga.nisação do 
serviço. porque a lei creou doas instancias e 
a ambas deu os magistrados distinctos eom os 
requcsitos espeeiaes. Si o Iogar não é sinecura, 
a aceumulação é mesmo impossivel, porque ~. 
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juiÍ de· direito mal deve ter o tempo necessario 
· para ttatar doa negoeioa que correm pela &118 

V81'8í. 
. Portanto todos estes inconvenientes devem 

aconselhar ~maior circumspeeção na. conces-

Não invoca estas considerações para rejeitar 
in Umine todas quantas emendas foram envia
das á mesa ; mas ara. fundamentar o seu ad-
dittvo afun e que a amara não vote selll co
nhecer quaes são os magistrados que pelo seu 
estado de saude merecem semelliante favor. 

O governo já está autorizado a conceder li
cenças com ordenado até seis mezes e sem 
ordenado até um anno. Ora., já é concessão 
bastant~mente larga essa que se faz. Convém 
o or!.lodor em que casos haja em que o magis
trado uão se possa. restabelecer em seis mezes ; 
mas i->to só por excepção porque as molestias 
por ma1s re e es que sejam em seis mezes 
devem ceder e quando resistam então tarnbem 
em um anno não cederão. 

beri-beri não é a licença., é a remoção para 
uma comarca de melhor clima e o governo 
nunca se ne a fazer essas remo ões ua.ndo 
são exigidas pelo estado de sau e do magis
tl"ado. Convem ainda em que essas licenças 
de seis mezea sejam prorogadas por dous ou 
tres mezes sem ordenado, porque o ordenado 
não e condição essencial. 

Responde a outro aparte, que ha magistra
dos que têm ordenados melb.ores do que a} .. 
cançariam pela industria privada. 

A excepção prova que para. os caeos em que . -
dava. de que estes magistrados não carecerão 
de mais de 6 mezes de licença, para tratarem 
da sua saude. Os magistrados privilegiados 
D. o prec1sarao e um ou ous mezes e tcença 
com vencimento para completarem uma cura., 
começada durante 6 mezes. 

Mas o nobre deputado pelo Ceará é injusto. 
lnquestionavelmente os legisladores nos ulti
mo! annos, ·têm-se .Preoceupado com a sorte 
dos magi~trados e tem procurado melhorar as 
suas condi~ões pecuniarias, não aómente, com 
o augmeuto de ordenados, como ainda com o 
augmento de attribuições que se lhes deram, 
eom o accrescimo das custas e braçagem a que 
elles têm direito, c.om as gratificaçõ.;s que se 
lhes gaJ•a.ntira.m, com as a.jadas de custo, com 
os vencimentos durante a remoção, etc., de 
maneira. que a magistre.tura não está hoje tão 
mal aquinhoada. quanto a vencim?ntos como ~e 

possa completar em um ou .dous mezes de li
cença sem vencimento uma. cara começada e 
continuada durante seis ínezes. 

Por estes fundamentos e porque o orador 
deseja. ser justo ngo negando licença. á.quelles 
magistrados que estiveram no caso de as me
recer·, envia. á mesa o seu requerimento. 

E' lido. Jlpoiado e entra em discussão o se
guinte requerimento. . 

Requeiro Clue sejam separadas e enviadas a 
eommi.aslo as emendas relativas a fanc.ciouarioa 

sobre cujas licenças não foi ouvida a commissão 
de pensões e ordenados. 

Sala das sessões 7 de Agosto de 1885.- An-
drade Figueira. · 

O Sa. PRESIDENTE :- Fica a. discussão adia-

O Sa. Alu.uJo GóEs JuNIOR : - Ninguem 
pediu a palavra, deve ser votado .. 

O Sa. RATISBONA : - Eu pedi a. palavra. 
O Sa. PRESIDENTE : -Está. datla. a hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' lida na mesa a seguinte 

I nterpeZlaçiZo 

Requeiro que s_e ~arque dia e hora pa~a in-

im-

' 2.o Si tem sciencia. de que a Assembléa. Pro-
vincial de Pernambuco creou impostos de im

ort ão endendo a res ectiva lei de sane ão 
presidencial ; 

3.o Que instrucções a esse respeito o governo 
de11 ou pretende dar ao seu delegado naquella 
provincia; 

4. o Si não entende ser de urgente necessi
dade pedir já. ao poder legislativo medidas que 
habilitem as províncias a vencer a crise finan
ceira em que S9 debatem ; 
· 5.• No eal!!o affirmativo, que medidas tem co
gitado propôr. 

amara. os epu a os e 
1885.-José Marianno 

dições excepciona.es em que se acha para com 
a sua. província, pela parte que tomou na ·sus
tentação do a.cto do gabinete 3 de Julho. que 
suspendeu os impostos incons titucionaes de 
Pernambuco, viu·se forçado a dirigir essa in
terpellação ao nobre presidente d~J conselho. 

A principio a dirigiu ao nobre ministro do 
imperio, mas eomo foi-lhe preciso comple
tai-a, prefériu ao chefe do gabinete,que guarda. 
o seu programma, para. saber q us.es as instrue. 
ções que o governo deu ao seu delegado na 
provincia. de Pernambuco, e quae~ as provi
dencias legisla.tivas que o governo resolveu 
promover. . 

Não podla dirigir sua interpellação ao nobre 
ministro do lmperio, que não. estava ha.b~litado 

desculpará. o nobre presidente do conselho si, 
porventura, o incommodou. · 

Antes de dirigir sua interpellação ao nobre 
pres!dente do conselho, ouviu de S. Ex. e do 
nobre ministro da marinha , que representa 
mais particularmente os interesses da provín
cia de Pernamb11co,-que a. questão seria tra- · 
tada em confereneh. . 

Com eft"eito, soube o orador, que o_goyerno 
deu instrucções ae presidente da proV1ne1a, no 
c::entido de promover.a substituiçlo do· imposto 
inconstitucional por outro.. Era-lhe~ ali~, CQooo· 
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nbeeida a. opinião do Sr. presidente do con· 
selho sobre este asaumpto. . 

Entretanto, o orador, tendo plena certeza. de 
que o nobre ministro da marinha tudo envidarà 
e~ prol da -pro~cia de ferna.mbuco, não pôde 

o 
ver no a. declarações francas e positivas. Si 
lhe fosse permittido, teria dirigido a sua inter
pellac;ão ao nobre ministro de estrangeiros. 

, porem. a 1 en 1 e e opm1oes, e 
S. Ex. com o Sr. presidente do conselho, que, 

'· ouv:indo o chefe do gabinete, saberá da sua. 
. Releve-lhe 9 Sr. presidente do conselho o 
tel-o arrancado ao extase contemplativo em que 
S. Ex. se conserva ante a realização do 
grande ideal, que resumiu no lemma: c Voto 
livre e trabalho livre». 

Reconhece o orador a anciedade do nobre 
presidente d? consa!ho pela passage!ll. tr~um-

' como a qualificou, ainda. que lhe pareça que 
será. tão infeliz com esta como foi com a lei 

S. Ex. não deu ao paiz o voto livre e a 
prova será da.:ia quando presidir ao pleito elei
toral um governo que não tenha eserupulos dos 

o ere qu e1 o nao espoJoo. no re 
presidente do conselho modificou o systema. de 
voto indireeto para o direeto, mas não concluiu 
a sua reforma. A corôa. continuou imperando 
em todas as relações sociaes, o Senado ainda é 
vitalieio e a Camara dos Deputados continúa 
a ser a Camara de aspirantes ao Senado. Nes
tas condições, n~o se pó:ie esperar dos homens 
publicas, a responsabilidade e a franqueza que 
devem ter para com a nação. O poder mode· . . . 

cionarios só se preoccapam. do que delles 
póde pensar o Imperador. 

O nobre presidente do conselho deu ao pa.iz 
o voto direeto; mas deixou de pé todas as ms
tituições absorventes e corruptoras que se 
prestam aos manejos do poder executivo. A ma• 
gistratura continúa dependente do governo, e 
a administraçlo continua centralizadora na 
policia, nas finanças, em tudo. 

Por ora. os governos não têm intervindo no 
pleito eleitoral, e tanto na primeira como na 
segunda eleiçlo, foram eleitos muitos adversa
rios da asituação, mas venha um governo que 
bttenenba, e ver-se·á quaes as garantias da 
lei eleitoral. O partido conservador, que não 
tem maioria no paiz, que é impopular e oe 
ag &!a a sua 1mpopu ar1 a e pe a pos1 o que 
assum1a na Camara o mostrará. 

Os pró-homens do plrtido cons3rvador nem 
oeeol~m o pensamento que os leva a apoiar 
o gabmete. Será esse apo1o dado no unico in
tuito de eoneorrer para a solução de um pro
blema social~ Os actos e as palavras do3 con
servadores desmentem essa asserção. O nobre 
p~ai~ente do conselho é até comparado ao pri· 
sto~e1ro que antropop.hagos engordam. para 
mata tarde devorai--o ; e comparado ao bacori
nho de Sànto André. 

. Oa o nobre pre.sidente do conselho esta f!lYS-. 
tlfica.ndo. o partido conservador, ou deixa-se 
como criança, que elle o engane. Si S. Ex •. 
tem eom a Corôa. algum pacto que não possa 
revelar á Camara., si foi autorizado a prometter 

r . 
hora. 

S. Ex. não deve fechar a sua carreira poli-
tica como traidot• a.o seu partido._ 

R. .A.RAIVA. pres' en e c o. conse o 
diz que não responde a essa. hypothese. 

O SR. JosÉ MAB.IANNO observa que pode-ria. 
responder porque a historia registra feitos de 
grandes traidores. Faz porém justiça á probi
dade politica de S. Ex. e o exclue da hypo
these. · 

O nobre presidente do conselho é irritavel e 
tem arrogancia de ministro de Jorgo UI, mas 
o C?rador continua a defender as liberdades pu-

mesmo não garante a libet·dade...do voto. 
Assim o nobre presidente do conselho com a 

soa reforma, nlo garantia a naçlo doa tempos 
calamitosos que talvez se approximem. Talvez 
breve o paiz vejg, como se arregimenta uma 
maioria fictieia, que represente o governo do
minante, mas nlo a idéa vencedora. 

Sito as consequenciaa do governo de chapéu 
na mio e o nobre presidente do conselb.o ainda. 
não tem cumprido a miaslo para que é cha
mado e já se aprompta. para sahir. Não deve 
faze l-o. 

Tal o earaeol, · S. E%. recolhe-se a sua 
concha, deixa. passar os vencedores, deixa. 
passar as paixões partidarias, incolume no seu 
esconderijo. Limpo o campo, desbravado o 

Nestor, vem decidir as questaes. 
Tem o orador contestado os apregoados me

ritos do nobre presidente do conselho, mas nlo 
tem a menor prevenção contra S. Ex., nem 
conserva o menor· resentimento. Affirma-o a. 
S. Ex. 

Mas para que . o nobre presidente do con-. 
selho prove, que é o homem indicado, que é o 
homem necessario, não deve limita.r-se a 
chegar ao pooer ~ mal sentar-se, deixar a obra 
começada para que a posteridade não o cha.me 
ofticial de obra feita. O pode!" não é aó . para. _ 
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gloria, não é so para . os . momentos de felici
dade. para o momento das acclam.ações. 
. Hoje não apoia o nobre depubdo o presidente 
do conselho, porque S. Ex. não quer sacrificar 
pelo apoio do or9:dor e seu.s .am!gos as ad~esões 

quer tomar a responsabilidade da. obra hedionda 
que· ha de sahir da Camara. sob o nome de 
reforma ào estado servil. 

este ponto, porque a opinião do governo não 
póde deb:ar de ser que são inconstitucionaes 
ta.es im os tos ; mas elle deverá dizer si faz dia-

. tmcção entre 1m postos e 1mporta.çao e 1mpos os 
de consumo, sobre o que o orador expende 
largas considerações, para :firmar o principio 
em que se funda a reclamaç!o do eommercio 
de Pernambuco contra o imposto creado sob a 
denominação de imposto de gyro. 

A este imposto refere-se o segundo quesito 
da interpellaglo. Si elle houver de ser cobrado, 
ha de ser causa de ve~ames e perturbações que 
justificarão a resistencia. do eommereio de Per-
nam ueo a seme an e pagam n . 

O orador pergunta. que providencias deu o 
governo a. tal respeito, si ao presidente da . . . . . 
si o nobre presidente do conselho o póde tra.n
quillisar. Si o governo cruzou os braços, con
correrá para que se desencadeiem grandes ma
les sobre a provincis.. Mas, acredita que elle 
nlo consentirá. nisto, e que o illustre Sr. Vis
conde de Pa.ranagu.à será o primeiro que re
clamará. medidas tendentes a obstar ao restabe· 
lecimento doa impostos de importação mediante 
os disfarces a que vlo recorrendo as provin
cias. 

Não entende o governo que e urgente pro
por ao poder legislativo providencias ~ue fa
çam cessar o estado afflictivo das provincias 1 

O recurso de confiar a eom.misaões parlamen· 
tares o encargo de elaborar tra.balhos para re
solver a questão, recnrso de que fallou o Sr. . . 
responder a um discurso . do Sr. Bario do 
Guahy, parece ao orador quaai equivalente .a 
votar o a&sumpto a eterno esquecimento. 

O nobre presidente do conselho deve estar 
tão habilitado para resolver esta questão como 
se jnlgava para resolver a do elemento servil. 
Demais existem doua projectos, . organizados no 
thesouro, que pódem servir de base aos estudos 
e discussões, dispensando-se assim a nomeação 
de commissões parlamentares. . · 

Si o . nobre presidente do conselho entende 
que, sem desembaraçar-se da grande questão 

da .reforma servil, não pôde emprehender .uma. 
reforma completa na materia de que o orador 
trata, todavia póde S. Ex. influir pa.ra . que a 
commissão do orçamento não restabeleça os 
impostos a?dicion:l.es, .e ~im faça reverter~m 

contenta-se, e crê que as provincias f\e con
tentavam com que S. Ex. vá, por emquanto, 

re ars.ndo o terreno, ara a. reforma a ue 
e as asp1rsm e e que epen e a sa vaçao a 
integridade do lmperio. 

O Sr. Ulysses Vianna, ob
tendo a palavra pela ordem, requer prorogação 
da sessão por i5 minutos, afim de que o Sr. 
presidente do conselho possa responder . aos . 
quesitos da interpellação. 

Consultada a Camara, decide pela affirma
tiva. 

O r. ara1.va. presz. en e o con
selho):-Sr. presidente, eomeço por pedir per
dão ao nobre deputado. por Pernambuco, si em . .. 

O Sa. JosÉ MARIANNo:- Sou eu que peço 
pe1'dão a V. Ex. pela minha prolixidade. 

O SR. SARAIVA (presidente elo conselho):
••• porque não pretendo de maneira alguma 
justificar o que o nobre deputado disse, isto é, 
que fallo á. Camara dos Srs. Deputad:>s com certa. 
altivez. 

Perguntou o nobre deputado em primeiro lo
gar q.ual a opinião do governo sobre os impostos 
provmciaes de importaçio. 

A mesma do nobre deputado : . são perfeita
mente inconstitucionaes. Isto está declarado 
pelo governo e por diversas vezes. 

Não se cobram direitos provinciaes de im· 
portação nas alfandegas. Os presidentes sabem 

erfeitamente disto • e nlo ha duas o iniões a . 
respeito. 

O SR. JoAQUIM TAVARES :-8ão cobrados em 
differentes províncias. 

O SR. JosE MARI.A.NNo :-Estio sendo co ... 
bra.doa. 

O SR. SARAITA (presidente do eonse~ho):-, 
Não tenho communicação. alguma a respeito. 

Os impostos de . importação provineiaes fo- . 
ram supprimidos e nio têm aido restabelecidos .. 

O SR •. JoAQUIM TAVARES:- Não apoiado; a. 
Parabyba os restabeleceu. 
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O Sa. SARAIVA (presidente do conselho):-
·~~~-~J . . 

.A assem bléa provincial de Pernambuco quiz 
revi ver o imposto de importação cobrado na 
alfandega. O presidente da PI?vineia, q~e ~abia 

clarou mesmo que não sanceionava a lei. En 
por minha parte declarei que ess; imposto não 
se cobraria na alfandega e que nem ahi se da-
ria ocumento gum para a respecb.va co-
brança. 

Mas, Sr •. presidente. toda. a questão do no
bre deputado por Pernambuco versa. sobre a. 
fórma que a assembléa provincial deu ao seu 
imposto. 

Ha muitos anno~ que as aBBembléas proviu
ciaes, sob a fórma de impostos de consumo, vio
lam a Constituição~ os tratados e os interesses 
reeiprocos das provincias. (Apoiados.) 

O Sa. Jos:E MARIA.NNo:- E deve-se con
sentir~ 

O SR. SA.a.A.IVA residente do conselho :-
ão tem havido meio de reso ver esta questão, 

porque o governo acha-se inhabilitado para fa
zel-o. (AP_oiados.) I~to acontece em q~i todas . 
de transito ..• 

O SR. VALL.A.DAB.Es:- Não apoiado. 
O SR. JoSÉ M.A.RIANNo:- Mas ha os presi

dentes para negarem a sancça:o. (Ha outros 
apartes.) 

O Sa. SARAIVA (presidente do conselho):
La vou. 

• • • ~o Paraná, qua.si que pela mesma fó~ma . 
consequencb, esta questão eb.egon a ponto. tal 
que o poder. executivo por ai não póde resol-

Si o governo quizesse por si só resolver essa. 
queatlo,abriri~ uma. luta viva. com as assembléa.s 
provinciaes a proposito de impoo;to;; de consumo, 
por conseguinte a solução a. dar e que a Assem· 
bléa Geral trate em primeiro Jogar de declarar 
que os impostos de consumo, lançados espacial
mente sobra mercadorias estrangeiras e as 
mercadorias das outras provincias, mesmo sob 
a fórma de consumo, diminuindo indirectamente 
.as rendas get•aes do Estado, como· bem observou 
o nobre deputado por Pernambuco, alo, em seos 
eft'ditos, ioconstitucionaes. e devem ser decla
rados como taes, não pelo governo e seus de
legados, mas pela Assembléa Geral. 

A demonstração do nobre deputado por Per
nambuco é muito procedente, -que taes impostos 

a . . -
mente pa.ra a diminuição dos impostos geraes • 
mas o governo não se julga autorizado a con: 
demnar estes impostos. 

3° quesito (l~}: Si deu a respeito instrncções 
ao illustrado presidente de Pernambuco. 

Confesso ao nobre deputado que ha muito 
tempo conversei com o Sr. -presiaente de Per
nambuco ; elle aa bia de mmhas idéa.s a. res
peito, tendo idéas proprias, que lio as do go-
"'Yerno.. · 

O Sit. Josi. MARu.mro :--Entio a.a idéas s1o 
~~ ' . 

· O Sa. Sauv.A. <Presidente do conselho):
São estas. Elle não deixará de sanceionar lei 
que recaia sobre iiQpostos de consumo, mas ã 
Assembléa Geral é que cumpre tomar provi
dencias mais ou menos brevemente para f.!Ue 

nobre deputado. 
Por conseguinte, não tendo instrucções, por• 

que não precisava dar-lh'as, tenho ampla fe 
e confiança no pr'esidente da provineia de 
Pernambut:o, que resolverá. como no caso 
couber. 

O Sa. ULYSSJCS VIANNA :-Apoiado. 
O Sa. SARAIVA. (presidente do conselho):-

411 quesito. (L~.) 
qe ua.q so , 

nobre deputado por Pernambuco tem-nos posto 
~ntos embaraços na solução de outras me-

0 SR. JosÉ MARIANNO :-Não apoiado. 
OSa.S.A.RAIVA. (presidente do conselho):-•.• 

questão que no1 preoccap& e mesmo dos orça
mentos, para poder tentar qualquer cousa 
tambem urgente. (Apoiados e apartes.) Mas 
sem a solução da questão servil e s-em encetar
IDOS a discussão dos orçamentos, fique certoro 
nobre· deputado de· que não trato de cousa algu
ma, porque não posso e não tenho tempo 
(apoiados) ; nem a Camara tambem tem tempo 
para tratar de quel5tões grave'3 como aquella, . - . 
pede instantemente. 

O 5" quesito da interpellação é este (lê): Que 
medidas pretenJe o governo offerecer á Camara 
}:ara ~eso ver as cu a es nancetras as 
provincias ~ 

Eu poderia, comD individuo, dar a minha 
opinião, mas o nobre deputado sabe que esse 
procedimento seria incorrecto. 

Só depois da discutidas eBSas medidas em 
conselho da minic:.;tros, poderei dar a opinião do 
governo, porque agora não poderia. dar s~nito 
a minha, e esta nlo tem autoridade. (Nilo 
apoiados.) 

Tenho, portanto, respondido aos divenos 
quesitos da interpellação do nobre deputado 
por Pernambuco, e peço-lhe desculpa si nlo 
dei maior desenvolvimento à.s respostas, poraue 
a hora não o eomporta. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE dá para amanhã a se
guinte ordem do dia : · 

Ap_resentação de projeetas, indicações e re
quenmentos. 

Discussão de requerimentos adiados. 

A's 2 horas ou afll.te$ 

3'- discussio do projecto n.. 1 A de f885 sobra 
o elemento servjl. 

Levanta-ae a aessão às. 6 hol'38 da tarde:. -
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DOCUIIBNTOS QUE ACOMPANHAM O DISCURSO DO . 
SR. RODRIGO SILVA, PROFERIDo NA SJ:BIÃO DE 
HOJE. 

Estrada de Ferro D. P~dro I 

Rio de Janeir 

lllm. e Exm. Sr • ..:.Em resposta ao officio de 
V. Ex •• n. 245 de 26 de Junho de !885, em 

ue ede inform ões relativas Es afla 
erro D. Pedro I. tenho a honra. de transmittir

lhe copia dos telegrammas dirigidos a este 
miniaterio pelo chefe da. commissio :fiscal da 
mesma estrada, desde Novembro de i884 até 
Janeiro proximo :findo, e bem af:sim da infor
mação que o mesmo engenheiro chefe prestou, 
a respeito dos diversos a~sum])tos constantes 
do officio de V. Ex. a que me refiro. 

V. Ex. dignar-se-á dar a. esses documentos o 
destino conveniente. 

erreua. 

Cama r a 

Cópia.-Os trabalhos de exploração do ter
reno p:Ha a const~ucção da Estrada. de Fer~o 

a 19 de Delembro de 1883 ; mas a commis!lão 
fiscal chegou á cidade do Desterro a 4 de Fe
veretro d:~ 1884 e os oltimos engenheiros que 
partiram para o campo, só chegaram aos seus 
destinos em fina de Março. A commissão só 
concluiu os sotts trabalhos de campo a 20 de 
FovP-reiro de t885, e recolheu-se a esta côrte 
a 2 de Março. O tempo decorrido entre a data 
da conclusão dos trabalhos por parte da com-. . ... . 
o que lhe cumpria fazer é ~xplicado não só 
por terem os engenheiros da mesma commisslto 
entra•to em serviço cerca de tres mezes de ois 

os a compa.n ta, como por não terem estes 
procedido regularment~, obrigando assim 
aq•,elle-; a fazerem trabalhos que n!to fnriam 
si tudo houvesse m:n•cbndo regularmente 'flOr 
part" da companhia, como tudo ó exuberant ·
mont·' provado no relatorio ultimamente apre
sentAdo pela commis~llo ao governo. A com
miasiio fiscal, d'•ado que foi organizada atá á 
entrega de seu relatorio ao governo, despen
deu approximndamente 145:000$000. inclu
sive as despezas do primeiro estabelecimento. 
De 19 de Dezembro ultimo até á entrega do 
meamo rela.torio a eommissio despendeu cerca 
de 28:500$000. Convém observar que a com
missão fez entrega de todos os in~trumentos d~?" 
·engenharia em bom estado, de objectos de es
cri torio, mobilia anim11es, etc.; o ue tudo 
tem não pequeno va or, que deve ser deduzido 
da já diminuta somma de 145:000$000. O en
genheiro chefe da. commiasio fiscal examinou 
todos os portos indicados pelo engenheiro chefe 
da companhia como adequados para ponto ini
cial da. estrada de ferro, e mais os de Laguna e 
ltajahy. 
· O mesmo chefe da commissio não percorreu 
a pé. é eerto, toda. a picada aberta em mais de 
700 kilometros, como tambem nio fez o enge
nheiro chefe da companhia, não tem feito e nem 
e necessario que faça o chefe de uma commis. 

são como a de que se trata ; percorreu todo o 
terreno da provineia do Rio Grande do Sul por 
onde passa o tn.çado, da cidade de Porto Alegre 
ao rio Mampituba.. divisa daquella provincia. 
com a de Santa Catharina; e todas as localidades 
desta ultima rovincia ue entendeu dever en-
miDar para ter um co ecimento geral do ter
r~no.; deixando a se as ajudantes (um em cada 
d1~tr1eto) . o exame cireumstanciad~ de tudo 

mais do que isto do ch~fe da commissão fiscal, 
seria exigir um impossivel material. Do rela
torio da commissão :fiscal constam as variantes 
por ella estudadas. 

No Diario O lficial de 16 do corrente mez 
vem publicados os telegrammas dirigidos ao 
Ministcrio da Agl'iculLura pelo chefe daquella. 
commissão desde No\'embro de 18!:14 até Janeiro 
de 1885.r quan~o o mesmo chefe retirou-se para 

fiscal dos estud.os da Estrada da Ferro D. Pedro I, 
desde Novembl'o de 1884 até Janeiro de 1885: 
quando o mesmo chefe retirou-se para a córte. 

Ao E:s:m. Sr. Ministro da. .Agricultura. -
Côrte. - Participando-me ultimament"' repre
sentante aqui da companhia que dóra licença, 
sem vencimentos, a alguns engenheiros, e tendo 
eu r ecebido de V. Ex. aviso 121 de 5 do cor
rente, entendi conveniente, á vista do mesmo . . . . . . . 
rigi, officio dizen-Jo que muito bem havia feito 
e que muit3 bem faria si procedesse do mesmo 
modo com todos os en enbeiros ue tivessem 
termmn o seus contractos e e cuJos serv1ços 
não nocessitasse me.is para. os trabalhos preli
minares, visto como achava-me autorizado por 
V. E1:, para o fim indicado no referido aviso. 
- De-sterro, 14 de Novembro de !884. -Fi,·mo 
Jo.wJ úP. Mello, engenheiro chofe . 

Ao Exm. Sr. Ministro da Agricultur'l. -
Repre~<entanto da companhia -entregou-me, 
ha. dous Jias, parte aos eltudos prr~limiaares. 
PlunLa apresentAda. em virtude do§ to, cluu
aula 3• do eontraeto, nll:o contém a linha. 
polygonal corrida no terreno pela compa
nhia e verificada pela commiss:1o fiscal, mas 
sim um traçado com alinhamentos rectos con· 
cords.dos~por curvas, o qual em alguns logares 
se afasta muito da linha corrida. Tal traçado 
só odia ser feito com auxilio de er:fis trans-
versaes, 10 1can o os aceidentes do terreno e 
um e outro l_ado da mesma linha poly~onal ; 
por isso exigi que a companhia jnstiticasse 
traçado, remettendo-me linlia polygonal, perfll 
longitudinal,segundo está,e per1istransversaes. 

Contracto não exige,é certo,perfis para estu .. 
dos preliminares ; mas são indispensaveis desde 
que a companhia não entendeu conveniente 
apresentar linha. corrida, e sim um traçado a.fas
t'lndo-ae dessa linha em muitos logal'es, sem in
dicar uma só curva de nivel ou quaesquer cotas 
de altura. na planta, em que vem :figurados a.cci-
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dentes do terreno eomo . hachures de pura fail
tansia e não segando as regras da topogra
phia. Já declarei ao representante da eom.pa· 
nhia que sem os documentos por mim exigi
dos considerarei como imaginario e sem val~r 

do gov~rno. Companhia fez nivelamentos, mas 
não bastantes para. chegar ao que chegou.. 
Por ue não atenteia-me ella esses nivela-
mentos para serem confrontados com as notas 
da commissão fiscal! Aguardo resposta re
presentante da companhia. Desterro, 22 de 
Novembro de 1884.Firmo José d6 M elZo,enge
nheiro cbefe.-Ao Exm. ministro da agricul
tura. - Côrte. Em additamento ao meu 
telegramma. de hoje, declaro que aca.bo 
de receber resposta do representante da 
companhia, em que não promette fornecer
me os documentos justificativos que exi-
g1. or ser pos em av1 a a ea a e 
da commissão :fiscal, fiz devolver e!:sa resposta 
ao seu autor, de cujo procedimento já tem V .Ex. 

officio de 8 do corrente.- Desterro, 22 de No
vembro de 1884.-Firmo José de Mello, enge
nheiro chefe. 

Ao chefe da Directoria das Obras Publicas. 
-Secretaria da Agricultura.- Côrte.- Pre
vi:lo V. S. planta. apresentada pela companhia 
não eontem linha polygonal corrida no ter;oeno 
e de que commiesão fiscal tomou notas; mas 
sim um traçado feito no escriptorio e sem tra
balhos graphicos que o jnstifiquem, por isso que 
os accidentes do terreno são apenas indicados 
por achut·es de pura. fantasia. Peço leia tele

a.mma ae remetti a respeito ao ministro a 

-Respeitosamente declaro a V. Ex. que a 
maior pa.rte do peaaoal da commissilo acha-se 
em posiçlo ve1atoria. n!o sendo paga ha cerca 
de doua mezes, apezar das providencial dadas 
por V. Ex. dosde 7 de Outubro ultimo.-Des
terro, 26 de Novembro de i884.- Fi,·mo .Jose 
d1 M cllo, engenheiro chefe. 

Esm. ministl'O da Agricultura.- Cõrh.
Chegando aqui hontem Suas Altezas Imperiaes 
aaisti deaembarque e fai ã noite comprimen
iar. Recebeu-me Sua Alteza o Sr. Conde d'Ea 
perguntando-me om continente ai era verdade 
11er eu contrario á estrada D. Pedro I. Respondi 
-que considerava essa estrada um desastre para 
-o nosso pa.iz sob qualquer ponto d~ ~ista e dei 
-em resumo as razões do meu dito. Perguntan-. . .,. . . 

-quem ta.m Gm envJaret o c1o. eaterro, e 
"Novembro de i884.- Firmo Jose de Mello, 
·engenheiro chefe. 

Ao Exm. millistro da Agricultora.- • 

respeito, doclarei que nio. por aguardar o da. 
companhia e outros trabalhos. Ao retirar-me 
.disse Sua Alteza: temos Decessidade de uma. 
via ferrea para o Rio Grande. Concordei com 
Sua Alteza, ponderando, porém, que nunca en
tre a. Serra Geral e o mar.- Desterro, 18 da 
Dezembro de 1884.- Firmo Jose de Mello, 
engenheiro chefe. 

Kxm. miniatro da Agrieultura.-Côrte.
Referiudo-me ao officio n. 231 . que dirigi a V. 
Ex., declaro que o empreiteiro Wilson qui 
~ateve ultima.mente, e vindo ao meu eseripto. 

rio9 fallei-lhe de tal sorte, que · obrigou o en• 
genheiro chefe Aleunder não só mandar pedir· 
me officialmente a planta para traça a linha 
polygona.l, mas tambem a reiterar-me, eomo 
reiterou, seus protestos de estima e conside-- . . 
seu por offensivo á dignidade da eommissão. 
Veja V. Ex. por isso si Alexander, que tem 
o titulo de re resenta.nte da com anhia é ou 
não agente submisso do empreiteiro. No dia 
f8 ás 3 horas da tarde, depois de ter expe
dido meu telegramma a. V. Ex. recebi rela
torio sobre os es~udos preliminares e o res
tante dos respectivos trabalhos graphicos. Por 
ter vindo tudo isso sómente com a seguinte 
assignatura : -A. L. Al13xander. enge
nhe-iro-chefe e1:igi do mesmo engenheiro que 
me apresentasse com a possível brevidade e 
approvação escripta do representante da. com~ 
pan a, no mperto. 

Desterro, 20 de Dezembro de !884:.- Firmo 
José de ll!ello, engenheiro chefe.- A S. Ex. . . ... .. . . . 

Em virtude de copiosas chuvas, não tendo 
ainda alguns engenheiros da commissão fiscal 
concluido no cam o a revisão dos estudos da. 
companhia, e não podendo eu esperai-os aqui 
porque deixaria. de tratar ew tempo da questão 
da re~cisão da garantia de juros, peço a V. Ex. 
me permitta partir para a cõrte, levando com· 
migo sómente um escripturario. Dei:s:are i aqui 
o engenheiro chete do escriptorio incumbido 
de fazer o confronto dos estudos da companhia 
com as notas da commissão e remetter-me para 
a. cõrte todos os trabalhos graphicos com seu 
parecer, ara eu ahi concluir meu relatorio, 
tratan o entretanto a prectta a questão. 

Depois que V. Ex. me ouvir sobre todos esses 
negocios, resolvE?rá CO!flO entender ácerca da 

mi~sio. 
· Desterro, i2 de Janeiro de. f8S5.- Firmo 
José de Mello, engenheiro chefe. 

NOVA CONCESSÃO E CONTRACTO 
Decreto n. 8842 de 13 de'Janei,·o;de 1.883 
Concede a D. Pedro I Railtoay Company, 

Zimited, a garantia do juro annllal de 6 °/o 
aobre o capital não excedente a~ 4.000.000 
que for fixado â vista dos estudos definitivos. 
Attendendo ao que Me requereu a. The D. Pe-

dro I RaiZway Company, timited, organizada 
em Londres pal"a levar a etfeito a co!l8trucção 
de uma estrada. de ferro entre o melhor porto 
maritimo da província. de Santa Ca.tharina e a 
cidade de Porto Alegre, capital da Provi~cia 

, 
mente representada, Hei por bem, de confor
midade com o a.rt. 7o §, 1° da Lei n. 3141 de 30 
de Outubro do anno pa.ssado. Conceder á. mesma 
companhia a garantia de juro annua.l de 6 o/o 
sobre o ea.pital não exeedante a ;t 4.000.0009 

que for fixado á vista dos estudos definitivos da. 
Estrada de Ferro D. Pedro I, observadas as 
clausulas que com este baixam, etc. 

Pa.laeio do Rio de Janeiro em 13 de Janeiro 
de :1883, 62° da Independeneia e do Imperio. 
Com a rubrica de SuA ltfA.GJ:STADE o lMP.EF..ADOll 

(Assignado) Hem·igue F1·ancisco d'Avil<~. 
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AUTORIZAÇÃO PARA FUNCCIONAR NO IMPERIO 

Decreto n. 9092 de 22 de Dezembro de 1.883 
Concede permissão a The D. Pedro I RaiZtcay 
Co~-pany, limited, para funccionar no Im
perlo. 

ção das respectivas profundidades, abrigos e 
outras condições impot·tantes. 

3. 0 Relatol'io justificativo do traçado da es
trada mencionando a.s princi.paes condições 
technicas, a importancia da sua construcção, 
sob os pontos de vist': commercial e estratsgi~o, 

dro I Raitu::;ay Company, limited, devida-
mente representuda, Hei por bem Conceder-lhe RESUMO DA CORREBPONDENCIA TROCADA. ENTRE 

• - • • O ENGENHEIRO CHEFE DA COMMISSÃO FlSCAL 

diante as clausulas que com este bai:tam, etc., l'Oit PARTE DO GOVERNO IMPERIAL E O EN E· 
etc. NHE!RO CHEI-'E DA COMMISSÃO POR PARTE DA 

Palacio do Hio de Janeiro em 22 de Dezembro COMPANHIA DURANTE OS ESTUDOS PRELIMI-
de f883. NARES: 1884-1885. 

Com a rubrica de Su.A M.AGESTADE o h1PERADOR 

{Assigna.doJ Affonso Augusto ]:f oreü·a Penna 

ESTUDOS PRELIMINARES 

Dentro do prazo de 12 mezes, contados desta 
(lata, a companhia. dará começo aos-trabalhos 
· · · t mina ão do onto 
inicial e do melhor traçado da estradade ferro 
denominada D. Pedro I, que, partindo do mais 
conveniP-nte porto maritimo da pt·ovincia de 
Santa Catharina, vá ter :\. cidade de Porto Ale
gre, capitn.l da provincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, com o percurso entre a Serra 
Gorai e o Oceano. 

II 

1. 0 No exame de quacsquer trabalhos hydro
graphicos e topographicos feitos sobre os prin-

. a s o ma:ritimos da 1rovinci:.1. de Santn. 
Cathal'ina. e na execução dos q uc fornm julgA
dos conveni~ntea para a determinaçà·J do ponto 
inicial da estrada. onda cever•á. ser construida 
uma. estaçã::> m:1ritima ligada :.1. docas de Cipa
cidade sufficiente para receberem os navios de 
maior lot&.ção que dcmandm•em o porto. 

2. 0 No reconheciml3nto gornl do todn exten
são da ostl·ad;~., ten :o por fim n. fixação dos seus 
princip:ies pontos intermodiarioi'l, 

3. o No cstu!lO completo do porto maritimo 
quo for preferido, 

As condir,·ões technicas s~rao as us1•a~s em 
estradas de ferro d') l:lrgura do 1 metro or.tre 
trilhos. (Vide clausula X). r::io minimum d:1s 
curvas 200 metros c decliYidad r:s maxirna de 
2 o/r.· 

De'Iltro de 12 mezes cont:::do:; do começo dos 
trabalhos preliminares, deverão estes ser con
cluidos, e apresentados ao Ministerio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicss us se
guintes document'ls : 

i. o Planta gor~l na esc:-~b de 1:10.000 in
dicando approsjmndamente os principaes pon
tos obrigados do trnç:1do c a topographia da. 
zona. percorrida pelo mesmo. 

2. o Plànta na escala. de i : 4. 000 do porto 
onde fieai' a estação inicial contendo a. indica

~. ttl.- 5Ó 

Di-oer:sos assumptos 
Offi.cio n. 32 de 16 de Fevereiro de 1884-

Do engenheiro fiseal ao engenheiro chefe da 
companhia. 

Junto remetto a V. S. para seu conhecimento . - . 
com a portada do Ministerio das Obras Publi
cas, datado d~ 21 de Dezembro de 1883. 

Sua 1\lag:estade o_ Imparador ha por bem a.p
provar 2s tnstt·ucçoes que corn esta baixam, . .. . . . 

o 
Obras Publicas e pelas quaes se deve reger a 
commissão fiscal dos estudos preliminares e 
definitivos da estrada de ferro D. Pedro I, de 
qne trata a chusula ()a das anne:us ao decreto 
u. 8842 de 13 de Janeiro do corrente anno. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Dezembro 
de 1ts83.- Affonso AngLtslo M orei1·a Penna. 

Instn,,cçües a qtce se 1·e(ere a portaria desta 

Art. f.o Compete :i commissão fiscal, nn fór
mo d.n clausula oa. do decreto n. 8842 de 13 de 

I. Acomp:1nhar todos os trabalhos prelimi
nares o ostudos dr~finitivos que forem feitos 
P?l~ compnnhia 7'/w JJ. _Pedro I Rail1.oay, 
lzm~tcd, par;~ sobre elles mformnr antes ou 
depois dn. o:~:ccu«;Io dos mesmos cstuJos, quando 
entenda conveniente ou seja ordenado pelo 
Ministcrio dos No)gocios da Agricultura, Com· 
mordo o Obras Publicas. · 

11. Proceder direcLnmente, quando convier, 
aos trab:1lhos do campo que forem necessarios 
p:1ra. hobilitar-sn a nprosentat" quaeequer mo
dificações ou alteração que eon venh:~. fazer ao 
lraç~do. 

Art. 2.0 Para acompanhar o c;.tudo pr:>limi
nar de que trata a clausula 23 do mencionado 
dccre:o. compete ao engenheiro chefe : 

• n orm:~.r-se JUnto a con1pan ta. a IS• 
tribuição do set·viço de exploração e organi
sação das turmas e o andamento de seus tra
h~lhos. 

II. Fazcr·addir ás turmas de exploração en
genheiros da commissão ·fisc·d~ que acompa
nbariio os trabalhos das mesmas turmas, quan .. 
do e pelo tempo que convier. · 

Ill. Suggerir á companhia o estudo de al
guron. variante uo traçado ou f::zel-o ~om o 
pessoal, sob sna~ ordens, como for mais . eonvc .. 
niente. 
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IV. Informar ao governo sobr~ o estudo pre
liminar, sempre que entender necessario e 
quando lhe for ordenado pelo Min"isterio dos 
Negocios d:l Agricultura, 9ommercio e Obras 
Publicas. · 

('lrt. 3.o O engenheiro chefe se habilitará 
. ' r 

começo dos trabalhos. sobre o objecto do § 3° 
da clausula 3a. d~ decreto citado n. 8842 .• par~ 

. Condições dos fretes p:o.ra os generos de 
producção da provincia do Rio Grande do Sul 
por esta estrada de ferro comparativamente 
com outros meios de transportP. 

li. Condições de producção e transpo1·tcs 
da zona directamente servida pela e.~trada de 
ferro, para o que tomará. conhecimento dos 
trabalhos hydrographicos, que existem, de~ta 
região, que completará, como for indispensavel, 
e examinarã as condi ões da. ncur c' 
um canal communicando a cidade da Laguna 
eom a Lagôa dos Patos. 

III. lmp01'tancia. estrategica. da estrada, para 
e · a suas con 1çoes e e t3sa. e 

aecesso em t~do o seu percurso, contra bloqueio 
ou invasã? ?e qualquer ponto e do porto por 

Aos 2~, 3o e 4° quesitos tambem responde,~ 
entrega uma list·J. das turmas e os nomes de 
cada engenheiro qur>. as compõe. 

Officio n. 37 de ~8 de Fevereiro de i884.
Do eng-enheiro fiscal ao engenheiro da com
panhi~. 

(Cumprim~nto do§ 2o do art. 2o da portaria de 
instrucções à commissão fiscal) 

Attendendo á informa .ão con'ltante do seu 
offi.cio de i8 do corrente, resolve o :fiscal addir 
as turmas do pessoal da companhia no l 0

, 2o,3t>, 
4° e 5o districto;;:, diversos engenheiros. 

Officio dá 23 de Fevereiro de 1884.- Do en
genheiro da companhia ao engenheiro :fiscal: 
(Vol· a de pesso3l da. companhia com infor

mações) 

. 
vereiro e offerece forneC'er cartas de apresenta
ção aos chefes das turmas da <!Ompanhia, nas 

uaes recommendará resta ão de todas as in-
IV. Condições technicas economicas, poli- fm·mações e attenções de que são dignos os 

· · d agentes do governo imperial. 
bcas e ee.trateg1eas da <>stra a, sob o ponto de Officio n. 53 de 1 de Março.- Do engenhei-
vista da. viação geral do sul do Imperio e em . 
face da. necessaria ligação da rede de caminhos ro fiscal ao engenheiro da compa.nh1a: 
de ferro da provincia de s. Paulo com a do Rio ~ engenheiro fiscal accusa re~epç~o do officio 
Grande do Sul. . . ac1ma. e reconhP;cendo_ a conve-r;1·~nc1a do pr_oce-

O:ffi.cio n. 53.-i6 de FeYereiro de i884.- der do cngenbeJ~o da co~panh1a agradece_ soas 
Do eno-enheiro fiscal. u.rbmas c:s:.prcssoes, ace1ta.ndo as cartas refe-

o rld<IS. 
(Cumprimento do§ i 0

, art. 2° das instrucçõ·s Otficio de 2 de Março.- Do en/l'enheiro da 
· compan .m no engen eiro fisca • 

Indaga.: 
~.o Em que consistam 

O engenheit·o da compani:ia I'emctte outras 
08 trabalhos até hoje cartas ?e apresentação aos chefes de diatricto. 

e1 s. 
2. o Quaes as difficuldadca 

tradas e onde. 

3. 0 Quaes as difficuldados: 

do terreno encon-

(a) Quant'l ao~ ffi:')i(ls do lrn n:;portn. 
(b) Quant' e os m~ios ,to sn hsistcncia. 
(c) Qaanto a toC!ante n operarias. 
4,o Qual ao distribuição do pC'ssoal de Gl.plo

raçlo da companhia. 
Officio do engenheiro da companhia no en

genheiro fiscal em 18 de Fevereiro de 4884. 

(Resposta. aos ns. 32 e 33 da commissão :fiscal) 
Quanto aos quesitos feitos no officio n. 33, 

diz ao 1° que os engenheiros da companhb. têm 
ordens de estud~r o traçado que combinar em . . -

,. ' 
siQão estrategica, e fertillidade da zon:\ atra-
vessada, fazendo os alinhamento!! (trave~·se 
Une) em todo o percurso de cada districto e 
tirando-se nma Sf'cção (perfil) geral r!o turreno 
percorrido e fornecendo a!S demais informaçõas 
pa~& habililar a conf ·cciona.r o l'P.latorio que 
Cieve acompanhar oo;; estu~los preliminares. 

Diz ma.is o eng-enheiro da. companhia: 
. D~Otl ttt.efl~io??tlr que a secção (jJe1·{il:) d 

ft.:tf'4 tU I) ~rtleula2• nlto hD.fJendo na eonee.~
IIIJ l!tipul4~t1o t:t tste t~spcittJ, 

nheiro fiscal ao 0ngenhciro da companhia. 
Communica o fisc:tl aproxima partida de aja· 

dantes seus 1mra Blnmeneau (5o districto). 
Officio de h~ de Março.- Do engenheiro da 

comp·mhh ao cn:.;-nnhdro fiscal. 
O ongenhoil·o da c:>m p~-nhb. rometto carta. de 

ppre~entação para. o~ engenheiros tia commissio 
ti~ ·a l (5° districto). 

Officio do 14 de Mnrço .-Communica o en ... 
gcnheir.> da companhia que se acha elle á. dis
posição do eng~?nheiro fiscal chefe para 
acompanhai-o em viagem a Porto Alegre. 

Offi.cio n. l'.6 de i5 de 1\brço.-Dedaro o en
genheiro fiscal chefe estar pt·ompto para 
essa viggem no dia 2u. 

Officio de 15 de Ma:rço.-Do engenheiro da 
c m;,an Í!:l. a n0 cn ·1ro sca • 

Aprosenta ao Sr. D1·. ong:>nheiro fiscal 
chefe o engenheiro \Veinclt.chefe de escripto
rio dn desenho da compan!lia.. 

P~>de 11ue se digne !Jerm!ttil-o tomar cópias 
de plantas ~desenhos em poder d;\ commissão 
fiscal 1(110 F:nrvcm fins utcis ú e!Strada t!e let·ro. 

Officio de fi drJ .Março. 
(Organização de nm novo d~ ~;Lrict.) n. 3.) 

Deehlra qcto. tendo encontrado rlifficnldadês 
n11.s expiora~ü!)s entre 2·) e :3o dístrictos estabe
loMU noVó diilricto 11. 2 êm 1Mtêa-ê pttH~ . 
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cipa a partida proxima do chefe e ajudante nheiro Torres Neves de ir ao referido porto 
nomeados para este districto por parte da com- tomar notas, não só a tal respeito, como sobre 
panhia.. outros aesumptos concernentes ao serviço a 

Officio de 20 de Março. : cargo daquelle engenheiro. 
Sirva-se portanto o engenheira da. companhia 

Plantas em- o ler da. commissão uteis ás e~ - · 
explorações Officio n. 20, de 17 de Set'3mbro de 1884.-

Envia. uma lista das plantas e documentos da Em resposta, tem o eng<mheit·o da companhia a 
commissão da cartn. itineraria a ue 0 h ~ e dizer ao engenheiro fiscal em chefe ue o en-
desenho Weinelt se referiu na entrevista que gen eu•o Y t•au 1co. ten o v1n o nesta ata de 
tevé com 0 fiscal chefe e que podiam ser de S. Francisco para o Desterro, procurar infor
utilidade. mações a respeito do porto do Desterro, terá 

tomado as providencias necessarias para fazer 
Officio ·ae 21 de Abril. as observações das marés do equinox.io de 22 

(Difficuldades de terreno encontradas. Proposta do corrente. 
feita pelo engenheiro da companhia de redu- Quanto á viagem do Sr. Torres Neves, tem .. 
zir e mínimo raio de curvatura. de 200 a 100 se providenciado no sentido de satisfazer ás 
metros.) suas precii>ões. 
o enaenheiro da com anhia em vista da Officio n. 179, de 18 de Setembro de 1884.-

me refen em meu o c1o de 1:~ do corrente, 
mente de interes~e ao aoverno. F 

o sob n. 160, relativamente ao porto de S. ran-
EsTunos DE PORTos, RAMAL E DocAs ci:sca, é de esperar que esse engenheiro ob.:;erve 

Ponto inicial da cstrct(la no porto do De3terro, como muito convém, as 
marés das syzygias do mesmo equinox:io. 

Officio n. 67, de i7 de Março 1884. Não só por isso, como por outros motivos, 
(Ponto inicial da estrada de ferro. Aviso Cir- que me levaram a mandar o engenheiro Torres 

cular n. 3 do Ministerio da. Agricultura a Neves á cidade de S. Francisco, declaro a V. S. 
commissão fiscal.) que desejo ter nesta capital uma entrevista 

s1çã:o dos trabalhos executados para determina
ção do ponto 1nicial da estrada. 

Officio de 18 de Mar o de 1884. 

com o Sr. engenheiro Bostock. 
rams para 

o Destet·ro) .-Communicando que, de a.ccõrdo 
com instrucções recebidas do representante 
o , • 

(Escolha de ponto inicial dn. estrada . Estudos traçado geral em direcção ao Degterru, o enge-
do porto do Desterro e S. Francisco.) nheiro da companhia pede que seja nomeado 

1 h um fiscal para acomp1nhar este estudo, e ob-
. Dec ara o engen eiro da companhia : sr~rva que 0 cumprimento desta linha. não ex-

Que esta. escolha é entre os dous portos de cederá provnvelment~ 20 kilometros. 
Desterro e de S. Francisco do Sul. tendo sido o Officio n. 156, de H de Setembro de i884 
engenheiro hydraulico instruido fazer o estt:do ( raruul para. o Deaterro ) . -Responde o enge .. 
com o maior cuidado,- o mais nheiro fisc:J.l em chefe ao officio que lhe dirigiu 

Que tendo concluido os eBtu•los do 1° porto, o em 7 do corrente mez de Setembro, 
dito engenheiro partiu a. i2 do corrente, com Nlio estando a. companhia da cat1·ada. de ferro 
seu pessoal para. S. Francisco, onde ia. proceder D. Pedro I autorisada llOr seu contraeto ou pelo 
a estudos semelhantes, esperando-se em b1•eve Ministerio da Agriculturo. a fazer os est~dos 
receber relatorio a respeito dos trabalhos feitos do ramal de que trata V. S. em seu otflcio de 7 
em Desterro. do corrente mez, que me foi entregue a 9, de-

Que sómente depois de completarem-se todos claro-lhe que, si mandar fazer taes estudos, as 
estes estudos e~istirão dados para. chegal' a respect.ivas despe~a.s não serão levadiLS :i conta 
uma. decisão sobre esta importan~-st-ã:-:e-.. - ---hrtn---f.n:,nif:llll-gom, l'ltlltidn.;;----- ----- - - - - - -

Officio n. i60de i3de Setembro. Officion. 21 de 14 de Outnbro.- (Ponto 
inicial da estra.da.-Estudos da portos. )--O 

(Estudo do porto de S. Francisco.). engenheiro chP.fe da companhia diz : 
Declara o engenheiro fis ~ al, que muito con- Venho participar a V. S. que vão principiar 

vindo que no estu.lo do porto de S. Francisco hoje os estudos n:-cessarios para habilitar-me 
se ouse1·vem as marés de syzigbs dos equino- a apresentar um proJ~cto de ponto inicial alter
xios, creia que o engenheit·o hydraulico da nativo ao d~ S. Francis..:o, como avisei-lhe em 
companhia não deixará. llass:1.r o equinoxio da officio rle 7 do mez proximo passado. 
primavera, que se dará. a 22 do c01·rente sem Officio n. 193 de 14 de Outubro de 1.884.
fazer essa. obser\ração, cujo resultado deverà. s~r (Estudo do ponto inic:ial da e~trada de ferro.)
opvortuna.mente apresentado ao governo; não Diz o engenheiro fiscal em chefe, em respostl 
obstante julgo conveniente incumbir o enge.. ao officio d~ comvanhia desta. data : 
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V, S., em seu officio de 7 de Setembro ultimo 
disse o seguinte : · 

c Pretendendo, de aeeordo com as inatrueções 
do representante desta empreza no Rio de Ja
neiro, fazer os estudos de um ramal para o porM 

, 
V. S. rogando-lhe que haja de mandar uru 
engenheiro dessa. commissão fiscal acompanhar 
sem lhantes estudos ue rovavelmente não 
excederão de 20·kilometros de comprimento.~ 

Em seu officio n. 21, desta. data, exprime-se 
V. S. assim: 

« Venho participar a V. S. que vã:> princi
piar hoje os estudos necessarios para habilitar
me a apresentar um 'Projecto do ponto inicial 
alternativo ao de S. Francisco, como avisei-ll:.e 
em officio de 7 do mez prox.imo passado.:. 

' ' ' bem que V. S. quer hoje não o que avisou-me 
a 7 de S~tembro, mas cousa muito d~vcrsa: hoje 

· bilital-o a apresentar á escolha do governo 
dous pontos de partida para. a estrada de ferro 
D. Pedro I; então pré tendia V. S. fazer os 
es u os e um rama a mesma es ra a para o 
porto do Dest_erro,presuppondo .por conseguinte 
determinado o ponto de partida em S. Francis
co ou algures menos no Desterro. 

Jd:, porque ao governo compete a escolha do 
:ponto de partida da. estrada, já porque a com
panhia não se acha autorisada por seu con
tracto9 ou pelo ministerio da agricultura a fa~:er 
estudos de ramaes, declarei-lhe, em meu officio 
n. -156 de H de Setembro ue9 si mandasse ef-
~ectuar os estu os do ramal para o Desterro, as 
respectivas despezas não seriam levadas á conta 
do capital garantido 

O:fficio n. 22 de i5 de Outubro. (Ponto inicial 
d& estrada. de ferro, ramal do Desterro.) 

Responde a isto:o engenheiro da. companhia: 

Não tendo sido ainda determinado o pontÕ 
inicial da estrada, julgava estar subentendido 
que o aviso a que se referê o meu officio de i 
de Setembro ultimo traduzia exaetamente n 
intençio manifestada no meu ultimo, de hontom 
datado (n. 21),por estar sciente que o contracto, 
como bem diz V. S .• não autoriza estudos de 
ramaes, assim como não prohibe quaesquer 
estudos que possam convir para. a escolha. do 
melhor porto em San1a. Catharina; porém, 
parecendo-me, pelo officio de V. S. de 8 de 
Setem~ro, não ~aver. y. S. comprehendido, 

mento no meu officio de hontem ; e continuo a 
aguardar a soa competente deliberação a res
peito'"da. fiscalização dos estudos mencionados 
no mesmo officio. 

Officio n •. i95 de i6 de Outubro. 

Diz o engenheiro :fiscal em chefe: 

S~ionto da. explicaçiio)o~ V. S. dada em seu 
oftlcto aob n. 22 datado do hontem, deliberarei 
a roapoiro como entender -mais conveniente 
ao •cu·.,lro publico a mCJu cargo. 

Officio de 8 de Setembro de :i884. (Estudos do 
ponto inicial da estrada de ferro e docas.) 

Pede o engenheiro da companhia que o chefe 
da commissão fiscal lhe marque qual a area 
superficial que ~evem occupar a.s do~~ que têm 

escolhido como ponto inicial~da estrada. 
N. 159 de i3 de Setembro de 1884. 

v 

genheiro da companhia9 com data de 8 do oor
r~nte, o engenheiro fiscal, em resposta, diz 
parecer-lhe que o engenheiro da companhia, 
pola fórma do seu pedido, entende que aquellas 
docas devem ser feitas segundo o antigo sys
tema das de Liverpool:-i. e. bacia fechada. 

O parecer do :fiscal chefe é de que sejam no 
«jetty principie» consistindo de um caes geral, 
do qual P.artem perpendicularmente molhes ou 

parallela. para facilitar o movimento eommer
cial. 

E' ainda seu areeer ue as docas devem ser 
«de t-ransito>> a dizer de pequenas estadias e 
não de armazenagem. 

Já vê, portanto (diz o fiscal em chefe), que, si . . . -
' diria a area das bacias, mas o comprimento 

total da. linha de atracação de caes geral e mo· 
lhes ou pontes. . 

Em vi1·tude, porém, da 2a., 3• e 5a das clausu
la;: que baixaram com decreto n. 8842 de f3 de 
Janeiro de 1883, é á companhia que compete 
fazer os estudos e organizar os projectos para 
todas as obras a que é obrigada por seu con-
tracto. · 

~ ' 
e projectos e emittir a respeito meu parecer. ao 
governo, ::_presen~ndo quaesqu~r modificações 

Si, pois, eu satisfizesse o pedido de V. S., 
in verteP-se-iam as nossas funcções. 

6° districto.-Variantes 
Officio n. f43 àe 25 de Agosto de i8S4.-Do 

engenheiro fiscal ao engenheiro da Companhia: 

(611 districto.-Varianto ao traçado dG Paraty, 
Blumena.u e Ita.jahy-mirim.) 

Considerando o extraordinario desenvolvi .. 
monto da linha sendo estudado pela companhia. 
entre Paraty e lt<ijahy-mirim, p:1ssando pela 
vill:l. do Blumena.u ; 

Considerando as grandes difficuldades entra 
aquelle rio e o cdivortium aquarum1> do Itou
pava e Pitanga, e~igindo além de pesado mo
yiment:> de terras, 1~ tunneis e 7 via.d.uct~s, e 

b 

de mais de 5 kilometros de declividade de 0,02 
por metro; 

Considerando qne jámais será compensado tão 
grande dispendio de capital, como exigil'á se
melhante linha : 

Diz o engenheiro :fiscal em chefe que resol
veu mandai', como mandou, o fiscal deste dis
tricto (o 6°) proceder a um reconhecimento 
geral do terreno entre Paraty e o ponto em 
que foi atravessado o rio Tijucas, afim de veri
ficar a possibilidade de substituir o traçado por 
outro mais directo e menos dispendioso, sem 
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todavia ficar mais proximo da costa. do que di
versos trechos que gs agentes da. companhia. 
forçados pelos accidentes do terreno, já estabe
leceram. 

Declara o fiscal cllefe que acaba de receber 
informa9ões .officiaes, de ser nã:o só possivel, 

terrenos povoados propdos para. cultura, en
xutos e livres da inundações, ser não só muito 
mais curta, como de constrrrc~ão muito mano:: 
custosa, e de menor despeza de tracção, visto 
não ter· tunneis, via.ductos e outras obras pe
sadas, e não exigir repetido emprego de ma
xima declividade e mínimo raio do cur
vatura. 

A· vista do expostot cumprindo-lhe zelar os 
n ·se li co s 

propõe o fiscal chefe que o chefe da companhia 
ordene o estudo de uma variante na direcção 
acima indicada, e, si por qualquer circum-
s nc1a, n o pu1 e man al' correr essa var1an e, 
communicasse-lhe com promptidão para que 
fossem dadas as providencias. 

c1o e e go o e • - o en-
genheiro chefe interino da companhia, ao en
genheiro fiscal: 

( Volta do chefe da companhia da Europa, 
onde foi para negocias particulares urgentes. ) 

Officio do chefe interino da Companhia accu
sa.ndo recepção do otfi.cio n. 143 do chefe d~ 
commissão fií3cal communicando que vai man
d':r cópia. do mesmo ao ~ngenheü·o do 6u dis-

' • o 
poucos dias o chefe da companhia, que sem 
duvida. já. deve ter tomado em consideração a 
conveniencia de semelhante variante S. S. o 
chefe fiscal demorarã ,em tomar quaesquer pro
den.cias a respeito. 

Officio de 9 de Setembro • - Do engenheiro 
da. comt~anhia ao engenheiro fiscal : 

Respondendo ao officio do :fiscal com data. de 
25 do mez proximo passado n. i43, pondera o 
chefe da companhia. que ha grave inconveniente 
em principiar estudos de uma. variante de 80 
kilometros, agora. 3 dias depois de concluidos 
os estudos do traçado, que tinha. sido percorrido 
por elle e o fiscal chefe, sem que este fizesse 
indicação alguma de desapprovação do traç:1do 
escolhido pelos engenheiros da cornpanhia. 

Durante os ultimas 6 mezes, em harmonia 
com as opiniões · do :fiscal-chefe, tratou-se de 
afastar o tra ado da costa tanto uanto ossivel 
afim de satisfazer ás condições do contracto, 
havendo assim só dous pontos ( To1·res e Bahia. 
de Tijucas) onde a estrada se appro:Iima. da 
costa, e isto pelas razões imperativas quedes
creve. 

A val.'iante'proposta agor~ pelo fiscal corre 
em sua maior parte paralella ao mar, 15 kilo
metros distante, sem existirem obstaculos 
naturaes que impeçam o desembarque de 
forças armadas, atravessando dous rios nave
gaveis em lagares em que um vapor póde 
chegar em 20 minutos e inutilizar compa-

da. linha, 

mais dispendioso proposto pela. companhia, 
não saia. compensado, e discorda deste pa
recer, porque muitos productos da ex-colonia 
Blume:ilSll cat·ecem de transportes mais ra
pi los e de bom acondicionamento. 

Não obstante as considerações precedentes, 
e a obrigação de protestar ene1•gicamente con
tt"a essa inesperada mudança. de opinião {por 
parte do engenheiro fiscal) o engenheiro da 
compan 1a 1z que, es n o sempre 1sposto a 
satisfazer os desejos da commissão fiscal como 
sem duvida fllra ella justiça. em reconhec~r, 

variante. 
Diz. mais que como resta mui limitado prazo, 
0 e dignasse or• 

-denar ao fiscal do respectivo districto. a coadju
var nesses estudos,a que já. deram principio en
genheiros da companhia e ps.ra os quaes o ser
viço mais efficaz seria a abertura .da picada do 
novo traçado, que segando a opinião do dito 
fiscal(o Sr. Pantoja) deveria se fazer atraz 
dos morros do Rela e Comprido. 

Officio n. :155 de U de Setembro de :1884.-
0 engenheiro :fisc::1l em resposta declara. que : 

Desde que o engenheiro da companhia, res
pondendo ao offic]o n. 143 do 25 de Agosto 
proximo passado deixa, por qualq:ter motivo 
qu a ra sa r, m 1car nao s 
o ponto em que o traçado da. estrada. mais se 
approxima do ma.r, como tambem o trecho do 
mesmo traçado que corre a 10 kilometros e 
menos da costa. e ainda outro não pequeno que 
dista. tambem da costa no maximo 15 kilo
metros; 

. Desde que o engenheiro da. companhia. não 
vê que a direcção geral do traçado até Concei
ção do Arroio, é parallelo ao ma.r, o que não 
póde ser de outra sorte por força. da f a chu
sula do contra.cto da companhia e em virtude 
da posição da Serra Geral ; 

Destle que o engenheiro da companhia está 
esquecido de que o chefe fiscal neste escripto
rio (d~ c~mmissã~ fiscal) etambem em Blum~-

' expoz naquelle seu officio, perguntou -verbal-
mente si não seria possivellevar-se a linha mais 
directamente de Paraty a Tijucas. e que elle 
respondeu que ja estavam conhecidas as diffi
culdades que por ahi existiam. e que, para. 
evital-as, seria preciso passar perto àa praia, 
ao que immeiiatamente se oppoz : 

Não discuta. as proposições por S. S. affir
madas em seu officio de 9 do corrente mez, rela
tiYamente ás desvantagens da variante por elle 
proposta. 
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hendido entre Para.ty e Brusque,o que não acon
teeeu, por isso que nunca declarou elle que 
approvava ou reprovava. esse ou outra qualquer 
trecho do traçado ; 

Ainda.. quando estivessem feitos os estudos 
d&finitivos e se tra.tassa de construir a estrada. 
elle não deixaria de propor ou mandar estudar, 
uma variante da qual entedesse ·resultar van
tagem para o t;stado, cujt~s interessas lhe cum-

preiteiros ou de quem quer que seja. 
Não obrigou, nem póde obr·igar o engenheiro 

da. com a.nhia a estudar essa ou outra variante; 
e Bl por causa e a, receia-se não concluir os 
estudos preliminares em tempo, não a estude, 
que elle se ineu!Dbirà dis~o. 

do engenheiro da. companhia, declara. o enge
nheiro fiscal em chefe, que a commissão á testa. 
de quem elle se acha é fiscal, e por conse
guinte aos seús engenheiros de diatricto cabe a 
1isealização dos trabalhos de campo, executa
dos pela. companhia. 

Assim, 
Ou o engenheiro da companhia rna.nde 

estudar a variante e neste caso o en enheiro 
ae o o 1stricto acompanharà os respecti-

vos trabalhos, indicando Eómenta a direcção 
mais convenient_e, e isto por· ~ar sido pelo fiscal 

t 

Ou nio manJe, e então dará no engenheiro 
fiscal em chefe áq uelle fiscal as ordens que 
julgar necessarias. 

Offieio n. 23 de 18 de Outubro.-Em resposta 
ao engenheiro fiscal dos engenheiro da compa
nhia: 

Em seu officio de 25 de Agosto proximo pas
sado, V. S. me disse: c Pelo que declara o en
genheiro. (do 6° distrícto), a estrada. por essa 
direeção por elle indicada, além de passar por 
terrenos povoados, etc., etc. » 

· Em meu officio de 9 do corrente, informei a 
V, S. o começo dos estudos da. variante por V. 
S.proposb.-

Das infor 
dqli· engenheiros da companhia reconhe<>i ser 
tamanha divergencia. entre a. realidade encon· 
tráda.:,.>e' a descripção do engenheiro fiscal rsr. 
Pan.toja) qua julguei do meu dever mandar sus
l)ender os referidos estudvs ; e confirmando as 
indagações que me .proporcionou a. volta. hoje 
doa meamoa engenheuos psra. este escriptorio 
apresao-me em levar esta decicão ao conheci-, 
mento deV. S. 

Noa primeiros 25 kilometro;; encontraram-se 
6 tunneia ; .tem sido necessario atravessar b3-
nha.dos ~rofanclós, e para. evitar pesadns obras 

d'arte, seriam im.preseendiveis quet' o maximo 
declive, quer o minimo raio de eurva..; accres• 
eendo ainda. que no logar onde a variante deve 
atravea~ar o rio ltapoeü., as enchentes dos ulti
mos dous mezes inundaram os terrenos vizi
nhantes. subindo as agaas a uma altara. de 

, super1or a e que cons ser a sua. e e-
vação normal; emquanto que o valle indicado 
na. planta. do referido engenheiro fiscal entre . -

. ' ' 
existe, e que para levar o traçado a leste 
dos dous primeiros mort·os, seriam precisas 

pesadas obras d'arte, com o resultado de tra- · 
zel-o entre 4 a 5 kilometros da. costa, atraves
sando planos de area.. 

Considerando que este trecho da. linha. dista 
apenas cerca de 80 kilometros do ponto inicial 
(caso fosse S. Francisco o ponto escolhido), 
senào, portanto, talvez o mais importante do 

e opposto ás estipulações do contracto na parte 
que se r<>.fere a considerações estrategicas e 
comruercia.es uanto ossivel fôr ·e aos fi.a.s de 
V. S. quan o propoz esses estudos. 

Em seu officio de i1 de Setembro n. 155, diz 
v. S. : «O engenheiro. fiscal do fie> ~is~ricto 

, 
do sómente a direcção mais conveniente e isto 
por ter sido por mim proposta a vat·iante.)) 

Porém o engenheiro da companhia. me in
form:l. qu.e foi sómente no dia 8 do corrente 
que o me:imO fiscal tratou de cumprir a. ordem 
de V. S., viaita.ndo a barraca. deste engenheiro 

. por duas horas e res•.tmindo as aaas informa. 
ções todas succi ntamente no ofli.icio de i O (re
cebido a. 14) do corrente, que junto por cópia.. ·.. - . 

' tendo sido todo o dístricto prévianaenta explo-
rado e triangulado eom cuidado, para. evitar 

· i sus e d a· · t 
estudos dess!:l. variante, certo de que a sua es
colha não servirà, nem aos interesses do go .. 
verno, nem aos da.- companhia.. 

COPIA DO OFI<'IC[O DO FISCAL DO DISTRICTO N, 6 
ACIYA. REFERIDO 

Commisscto Fisca~ dos Estudos da Estrada 
de Fcr,·o D. Pedro I 

Blumenau, 10 de Outubro de {884. N. 28.-
60 districto.- lllm. Sr.- Confirmo o q11e ver
balmente disse hontem a V. S. em sua. barraca, 
no Escalvado ; 

A ea:ploraç(r:o não deve entrar no valle do 
Rio do Peixe, affiuente do Luiz Alves, pol'que 
é muito possivelque a passagem da linha para. 
as aguas do Itapocú apresente difficuldades; . . -

. ' 
que se observa do alto do morro da Boa Vista, 
proximo ao do Rela, n. qual me parece, disse
me V. S. ta.mbem observará. do alto do Esca.l
vado, e deve passar à leste dos morros ~ue 
nella existem, quando o não possa conseguir a 
oeste. 

Si por qualquer motivo suspender V. S. a 
133:ploração, rogo de participar-me. 

Deus guarde a V. S., Illm. Sr. I. W. W. 
Kopkin s, chefe do 6° districto da D. Pedro 1 
Railway C0 •• - (assignado) Jacin&ko A. de A, 
Pantoja, fiscal do 61l districto, 
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2:> districto.-r1bertura de Picadas 
Officio n. i45 de 26 de Agosto de i884. 
(2° distrieto.-Modo da execução dos traba

lhos de picada.) 

O engenheiro :fiscal chefe cha~a a a.tten ão do 
e e e a eompanh1a para o modo por que estão 
sendo feitos os trabalhos do 2° districto. 

_Segundo_o engenheiro fi-,cal da•1uelle dis-

' simples feitor, depois indo o profh:sional medir 
A nivelar, systema este mui prejudicial e cau
sador do atrazo em que se acha este dhtricto. 

Officio de 28 de Agosto de 1884.- Commu
nica. o engenheiro da companhia que nessa 
data. manda informar o engenheiro do 2° dis
tri~to a respeito do serviço irrng-ular de que 
queh:a-se o fiscal chefe em ~eu officio de 26 do 
corrente n. 145, devendo mencionar.porém.que . . . . .. 

6o districto.- Ni'Oel do leito a enchentes 
Officio n. f47 de 29 de Agosto de 1884. 
( Nivel do leito da estrada. de ferro no Valle 

do ltajahy.) 

Declara o fiscal chefe que convém que a vi:l. 
ferres em todos os pontos do seu percurso tenha 
8 u 1 . • . . 

enchentes havidas e conhecidas n:•s respecti
vas localidades. 

para o mar - em alto grau improvaveis de re
produzirem-se ao mesmo tempo. 

Si houvesse razão de rec"liar-se a. reprodue
ção de semelhante calamidade, seria hoje a 
'Villa. de Blumeneau um logar despovoado e de
serto, em logar de florescente e au montando 
annua mente, sabendo-se os damnos e eslragos 
que ella so:ffreu • 

A ponte sobre ? rio Garcia9 reconst:u1da em 

antiga, mas sendo o traçado da. via ferrea 
abaixo do ponto mais elevado a que attingiu a 
alludida enchente. comtudo está a quatro me
tros acima da. altur~ dessa nova ponte. 

Cita a. ~strada D. Ther0za. Cl:.riatina., cons
truída na mesma provinda. como uma. estrada 
que tem a sua. plataforma. inferior ao nivel das 
maio1·es enchentes, que tem havido na zona que 
percorre, como tumuem a estrada de ferro de 

~ . 
Não considera em summa por ser o nivel da 

plataforma da. e::trada que propõe, em um tre
cho inferior á o-rando enchente de 1880 venh 
a. ser isso prejudicial ao seu custeio, e confia 
que o engenheiro fiscal em chefe considerando 
todas as circum,stancias do assumpto plena-

Officio n. i82 de 22 de Setembro. - O en
genheiro :fiscal em chefe, em resposta, diz: 

Quando estivemos em Blumenau fallei-lhe a. 
respeito da extra.ordinaria enchente de 1880, e 
V. S. apresentou-me como causa. uma tromba. 
d'agna, e não tendo eu, nem V. S. presenciado 
tal enchente, não me julguei habilitado a re· 
futar a asse;ção ~e V. S. a re~pei~o da tromba 

Não aceita os argumentos do engenheiro em 
chefe da companhia, nem tem fé que fosse 

- . i s 'l i -
nhia concordará plenamente com i<>so. 

Declara que qualquer direcção da estrada da 
bacia do Rio ltajahy-mirim e seus affiuent.:s, a 
pla.tafórma da via ferre:~. devo nc:-lr om,so pelo 
men ::s acima do nivel d:-.. ench0nte do anno de 
!880, cuja. altura. descreve em referenda a 
certos pontoa conhecidos. 

Offieio n. 19 de 17 do Set::'mbro de 1884.-Do 
engenheiro da. companhia ao engenheiro 
fiscal: 

A necessidade de procUi•ar obter alguns da
dos do engenheiro do 6° districto impossibilitou 
o engenheiro chefe da companhia de responder 
mais cedo ao ofllcio n . i47 do engenheiro fiscal 
em chefe, datado de 29 de Ago~to, e que trat:~ da 

l • 

ha noticia nesse districto. 
O engenheiro da companhia diz sentir não po

der concordar com o engenheiro fiscal em chefe 
sobre a necessidade de conduzir ou collocar e. 
plataforma da. linha. acima do nivel da enchente 
de 1880, por ter sido eU a de um ear·acter e:ttra
ordinario. •le proporções até áquella data desco ... 
nhecidas. devida :i coi.Qcidencia de duas . c:1usas 
excepcionaes, sendo uma a tromba pa:~.ada. 
d'agua~ que appareceu ao o2ste de Blumeneau _e 
Brosque., e a outra, o forte vento de nordeste, 
4ne ol)stott o· promp~o @~M_mento dAs Agtt~A 

das informações que de novo colheu:~. .respeito 
em sua ultima viagem ao Norte da provincia. 

Não de~ejando, porem, que se supponha que 
procede sem fundamento, acaba drJ pedir novos 
esclarecimentos; entretanto. declara dPsde já. 
nãotercm cffica.cia nenhuma asrazõesexhibidas; 

· q110r para confirmar a tromba quer para. que se 
a.-lmitta. quo a plabfoi·ma do um trecho 1iq~e 
abaixo do nivel da enchente do 1880. 

.Querer:i o engenheiro da companhia que, 
porque se errou na.s duas estradas de ferro, ·que· 
elle menciona, ou na reconstrucção da ponte 
do rio Garcia. que erremos tambem na D. Pe
dro H Não o creio. 

Conclue dizendo: 

geral) quo houvesse contraetado em globo .a 
construcção de uma estrada d3 ferro, podena 
convi r commettcr cons~ientcmen\e o erro aeims. 
alludido e outrog. sem se inquietar com oa .prê- _. 
juizos, quo proviessem e nlo lhe eoubê111em 
mais, quer ele obras de arte e aterros arruina
dos pclns enchente~, quer da interrupçlo do 
trafego da estrada. 

V. S., porém, que ~e acha rovestido do . cara
cter de representante da companhia, e eu, que 
~ou fiscal por parte do governo ün.PàrialJ só 
:Podêmo!' qoerer que ~· obras dA ealrJdA de..t.er .. . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1620- PÃjgina 28 de 35 

Sessâo em 7 de Agosto de 1885 

ro D. Pedro I sejam feitas com a .perfeição que 
a sciencia e a b:Ja fé determinam. 

O:fficio n. f89 de f3 de Oulubro.- Diz 
o engenheiro fiscal em chefe: 

vos esclarecimentos, que, segundo communi
qaei a V. S. em me11 offic1o n. 182 de22 de 
Setembro proximo passado, havia. pedido rela-
ttvamen e a enc en e e o , na ac1a o r10 
Itajahy e de outros; e sendo todas estas infor
ma~õe3 concordes em que chovera. nos oito dias 
que precederam á. mencionada. enchente e co
piosamente nos dous ultimos, reitero quanto 
disse a V. S. em meu officio n. i47 de 29 de 
Agosto ultimo. 
Intim.ação das intenções do governo sobre 

rescisão da garantia de juros 

resperto, os engenheiros e mais empregados 
sob as ordons de V. S. serão licenciados, com 
ou sem vencimentos, ou irão occttpar-se de 
outros trabalhos da mesma estrada. 

O:fficio n. 24 de 6 de Novembro.- Do enge' 
nbeirD da companhia. ao engenheiro fiscal : 

Respondendo ao dlicio de V. S. de 5 do cor· 
rente, sob n. 205, tenho a. dizer-lhe que, mesmo 
da ois da conclaidos os trabalhos preliminares 
e apresenta 03 os oeumen os constantes a. 
clausula 3• das que baixaram com o decreto n. 
8~42 de f3 de Janeiro ~e i883, calculo eu pre· 

e.promptar as respectivas côpias necessarias 
pare. a Companhia, engenheiros consultores. e 
empreza.rios, depois do que e de consultar com 
o l'ept•esentante da comp1nbi>l. na cô1•te achar
me-hei habilitado a responder mais positiva
monte a V. S. 

Officio n. 25 de iO de Novembro.- Do enge
nheiro da companhia uo engenheiro fiscal : 

Em addita:nento ao meu officio de 6 do cor
rente, respondendo ao de V. S. à e 5 ào mesmo, 
venho hoje participar-lhG que, tendo alguns 
dos engenheiros do. companhia pedido licença 
de dois a tres mezes para volta1· a Inglaterra., e 
acbandopossivel concluir os trabalhos mencio
nados no meu offi~io sem a. coadjuvação de todo 

haver de parte do Governo Imperial, resolvi 
annuir á àemelbante licença sem vencimentos. 

Officio n. 210. de 13 de Novembro. 
(Approva a dispensa de empregados da compa• 

nhia,visto :~s intenções do Governo Imperial· 
P.imeira. intimação das intenções do Governo 
Imperial a respeito da. rescisão.) 
Do engênheiro fiscal em ·chefe ao engenheiro 

da. companhia ~ · · 

· Em' fa~e de seu offieio sob o n, 25 da fO do 
eorrente; tonb.o a satiafaçto de eommuniear a. 

V. s: que muito bem fez em licenciar sem' 
vencimentos alguns' engenheiros da compa
nhia. e que muito bem fará com todos a.quelles 
que tiverem terminado seus contractos, e fie 
cujos servi~s .não nece~sita.r V.Ex:. para ostra-

"' ' tori.zado pelo Ezm. Sr. ministro da Agri-
cultura para entender-me c::~m o representan• 
te da com a11hi d estrada de erro D Pe-
dro I, no intuito de chegar a un• accôrdo 
solJre o adiamento da construcçao da 
mesma estrada e rescisão da garantia de 
juros. 

Officio n. 26 de i4 de Novembro. 

(Relativo á. intimação recebida da intenção do 
Governo de rescindir a garantia de juros.) 
Do engenheiro da companhia ao engenheiro 

1 : ., 

Tenho a honra de accusar a recepção do 
o:ffi.cio c:le V. S. de ~.3 corrente, E;Ob n. 210, que 
remetterei or có ia ao re res&ntante da com-
panhia, na corte, pelo primeiro vapor. 

Officio n. 30 de i de Dezembro de 1884. 

Do engenheiro da. companhia ao engenheiro 
fiscal: 

Ao representante desta companhia na córte 
rcmetti em devido tempo cópia do officio ele 
V. S. sob n. 21 O de t3 de Novembro passado, 
em que me tinha participado V. '8. achar-se 
autorizado pelo Exm. Sr. ministro da. Agricul
tura. para entender-se com o raf.~rido represon • 
a.nte n intuito de cheooar a um accôrdo bre 

o adiamento da construc~io desb. estrada. de 
ferro e rescisão da garantia. de joros; e tendo 
o mesmo representante me incumbido do quo 
cons a o segum e rec o o seu o c1o e 
de Novembro passado, hontem recebido : 

« Impetro a V. S. de officia.lmcnte dirigir-ao 
ao Sr. engenboiro chafo da commis~lo fiscal e 
lova.r a.o aeu conhecimento quo a Lê à pres~nto 
data ainda. não recebi de S. S. a. c:Jmmunica.ção 
á qual el11~ Alludo em seu officio n. 210, de 13 
do corrente, dirigido a. V. S. 

Presumindo, peh linguagem da imprensa 
nesta. cidade, que a comrnunicaão, á qual acima. 
refiro-mo, j:i foi expedida ; e attribuindo o sett 
não recebimento a. um possível extravio no 

. correio, são essas as r~zões que levam-me a 
pedir a . V. S. a notificação no sentido acima 
indicado ao Dr. Firmo José de Mello. )) 

Rogo a V. S. qu~ haja de habilita;-m? a 

cumbeneia. 

Officio n. 216 de 3 de Dezembro de 1884.
Do engenheiro fiscal ao engenheiro da compa
nhia: · 

Não é V. S. com quem tenho d{l tratar acerca. 
do que dispõe o§ 2° do art. 18 da lei n. 3.229 de 
3 de Setembro ultimo, o pot• i~so em meu 
officio n. 210 rle 13 do mez pro:ximo pas
S!l.do. qae é bem claro. só accidentalmente 
referi·m·e á autorização, que para aquella 
ilm reMbera dõ Exm. Sr. Ministro dl Agri .. 
eultura ; não a participéi a. V i S. proposital 
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e ~speeialmente, nem o serviço publico exigia 
malS do que fiz. Entender-rne-ei a respeito 
com o representante da. companhia. na côrte, 
quando, como e d'onde mais con,ie;o ao born 
desempenho da missão com que honrou-me o 
Go,erno. 

ENTREGA DE PLANTAS E RELA.TOB.IO 

Ü!I'Frcro N. 27 de f9 de Novembro.- Do en
genheiro da companhia ao engenheiro :fiscal : 

Em cumprimento das disposições d& 3a. das 
clausulas, que baixaram com o Decreto n. 8842, 
de 13 de Janeiro de 1883, tenho a honra de en
tregar a. V. S: 

i planta. do porto de S. Francisco -
escala . . • . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . 1:10,000 · 

i planta. do porto e docas de S. Fran-
cJsco- esca a •......••• : •...... 

i planta do porto alternativo e docas 
em circulação- escala........... f: 4,000 

armação- escala............... i:iO,OOO 
3 folhas ds. variante da Moura- es-

1 • 
50 folhas da planta do traçado até o kilometro 

507. 
Espero poder remetter-lhe o resto da planta 

da Estrada na. proxima semana. 

0FFrcro N. 214. -Do engenheiro fiscal ao 
engenheiro da Companhia : 

Desterro, 20 de Novembro de 1884. 

Para assim proceder ná escolha desse tra
çado, feito no escriptorio, deveria V. S. ter 
dezenhado curvas de nivel, servindo-se dos per
fis transversaes ; mas então porque, em vez 
dessas curvas, de que V. S. se serviu e com 
que mostraria. ao gove~no os a:ecidentes do ter-

, . . 
as montanhas com hachures de pura fantasia, 
e não dezenhadas de modo a darem a conhecer 
a roximadamente as inclina ões do terreno 
segundo as regras da topographia ~ 

De duas uma : ou a linha apresentada por 
V. S. foi traçada a. olho, no escriptorio, sem se 
ter tido em consideração os accidentes do ter
reno, dados pelos perfis transversaes, e então 
essa. ligna é imaginaria e de nenhum valo1•; 
ou foi traçada, como é de suppôr, com o auxilio 
desses perfis, e neste caso é até do interesse da. 
Companhia aprescntal~os ao governo, para que 
eile conheça qu~ ella procedeu be bôa fé sub.:. 
metten o a sua approvação a p anta gera or
ganisacla. como V. S. entendeu conuenien'e 
o1·ganisa.l-a. 

' ' • • J 

nomisar tempo, aceitarei os originaes dos do-
cumentos justificativos por mim acima. exigi
dos. 

O:fficio n. 28 de 2f de Novembro de 1884.
Do engenheiro da. companhia. ao engenheiro 
fiscal : 

Quanto á linguagem insolita. de que· julga 
V. S. opportuno servir-se, limito-me a. decla· 
rar-lhe que muito satisfeito achar-me-ei si a 
commissão fiscal,de que é V. S. chefe,ae houver 
commi~o com a mesma lealdade com que estou 
procurando dar cumprimento aos compromissos 
desta companhia. 

E quanto ás lições de engenharia, que me 
di~". pensa V. S. em seu citado officio, apenas 
direi hoje que agradeço-lh'as, reservando um 
e::s:ame mais serio para a o~casião opportuna, 
que mais tarde póde offerecer-se. 

CO~UIISSÁO FISCAL DOS ESTUDOS DA. ESTRADA. DE 
FERRO D. PEDRO I 

Esc1·iptorio do engenlzeiro chefe 

Desterro, 22 de Novembro de i884. 
Illm. Sr.-De ordem do Illm. Sr. engenheiro 

cbef'3 da commissão fiscal dos estudos da es· 
trada d0 ferro D. Pedro I, junto devolvo a V. S. 
seu officio, sem numero, datado de hontem e 
recebido hoje neste escriptorio, em cujo ar.;. 
chivo não ha 1ogar para semelhante papel. 

Deus guard<J a V. S.-Illm. Sr. engenheiro 
Arthur Lyon Alex.ander~ representante da 
D. Pedro I Railway Comp:~ny.- Assignado, 
llf a.noel Ignacio Garcia, auxiliar da com-
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missão fiscal dos estudos da estrada de ferro 
D. Pedro I. 

Offido n . 29 de 28 de Novembro de 1884.-
2o districto. tunnel das TL"QS Forquilhas.- Do 
engenheiro da companhia ao engenheiro fiscal: 

V. S. c!ará as necessarias providencias para. 
que essa approvação me seja communicada. com 
a possível brevidade. 

lhos dos estudos preliminares da D. Pedro I 
Railway com o relatorio para. entregar a V. S. 
no dia. 18, o mais tarde e dese ·ando tra ar em 
to os as fo as doa estudos as linhas polygonaes, 
rogo a V. S. ter a bondade de remetter-me a.s 
ditas folhas em numeras de 10 e 10 folhas por 
vez-afim de que sejam transferidas as referidas 
linhas eom a ma.ior brevidade possível, e rogo a 
V. S. de me responder affi.rmativamente que o 
tempo necessario para fazer as transferencias 
das ditas linhas não será. considerado por V. S. 
infracção do prazo estipulado no contracto. 

Qnaesqner maiores esclarecimentos que po 
sam prestar verbalmente a V. S .• ponho-me a 
sua disposição, e aproveitando da occasião de 
reiterar meus protestos de · estima e conside-
raçao. 

Officio de 18 de Dezembro de 1884.-Do en
genheiro da companllia ao engenheiro fiscal : 

Tenho a honra de passar ás mãos de V. S • o 
relatorio dos estudos preliminares e mais do
cumentos nelle mencionados, promettendo-lh~ 
remetter uma cópia impressa do mesmo, logo 
que for recebida da corte. 

Officio n. 239 de .19 de Dezeu1brode 1884.
Do engenheiro fisca.i ao engenheiro da com
panhi'l : 

Comlliunico a. ·v. S. que hontem, ás 3 horas 
da ta.rde, recebi o rehtorio dos estudos preli
minn.res para a determinação do ponto inicial e 
do melhor traçado da estrada de ferro D. Pe-

, o os ou ros ocumentos no mesmo 
rela.torio mencionados ; o que tudo acompanhou 
seu officio de 18 do corrente mez. 

Esse r elatorio e mais trabalhos que recebi 
acham-se simplesmente assigns.dos pelo enge
nheiro chefe dos estudos p1•eliminares ; e eu 
julgo indispensavel, pelo menos, que o repre
sentanto da Pedro l R ailway Co mpa;:y, li
mited, no lm.perio, declare por escripto que 
approva. não :;:õ o referido !'elatorio, como todos 
os trabalhos f43itos e apresentaàos pelo me.smo 
engenheiro chefe. . · 

O.fficio n. 240 de 22 de Dezembro de 1.884. 
Do. engenheiro fiscal a~ engenheiro da com-

-Concluindo seu relatorio concernente aos es· 
tudos preliminares da estrada de ferro D. Pe-

- . . m a apresentação desse 
documento e dos referidos estudos · « espera 
ter prestado os escla.recimentos e dados neces
sarios que habilitem o governo imperial e a 
companhia a determinarem qual dos dons ma. 
lhores portos da provincia, deve ser adopta.do 
pai'a o ponto inicia) da estrada de fesro D. Pe
dro I.~ 

Antes de tudo cu"ÇDpre-me não deixar passar 
sem rep~ro a attribuição que V. S. di á com-
p n i os que e respe1 o, como a ou roa 
mencionados em seu relatorio : a escolha do 
ponto d_e partida da via,ferrea, assim como a ap• 

' clusiva.mente ao Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas_ 

Posto isto ueira V. S. declarar-me uae 
são os dous melhores portos ·a que se refere no 
final de seu a.lludido rela.torio, quando no mes
mo claramente propõe tres á escolha : um em 
S. Francisco, outro na Armação e o terceiro no 
Estreito. 

Officio n. 36 de 23 de Dezembro de i884.
Do engenheiro da companhia ao engenheiro 
fiscal: 

Em data. de 20 do corrente mez encaminhei 
entante desta · companhia na côrte có-

pia do officio de V. S . de iU do mesmo mez e 
com n. 239, a logo q~e me. ~e~ha ás mãos a 

sobre o assumpto de que trata seu roferido 
officio. 

Officio n. 8, datado de 5 de Dezembro de 
1885, mas recebido a 5 de Janeiro de 1885.
Do engenheiro fiscal ao engenheiro da. com· 
pu.hia: 

Em. seu relatorio sobre os estudos prelimi· 
nares da estrada de ferro D. Pedro I. apresen· 
tado em 18 de Dezembro ultimo, diz V. S. : 
((No continente, em frente ao porto do Des
terro, podia ser facilmente construido o ponto 
inici41, construindo-se um ramal de cerca. de 
15 kilometros, que, passando po-r S. José, 
Praia Comprida. e Coqueiros, entronque com a 
linha principal perto do kilometro 200. » . -

::> • 

desse p :1nto de entroncamento. Si, segundo o 
que affirma. V. S. em o mesmo rela.torio, o 
ramal para Armação tem de partir do kilo· 
metro 220 do traçado, como é possível que um 
ponto que se acha mais ao sul, esteja a 200 
kilometros, sendo ambas as distancias conta
das do norte·1 
· Como a.s plantas que acompanharam o refe

rido relatorio, nada absolutamente indicam 
conc-:r nente ;>.O tal ramal para o porto do Des
terro, passando por S. Jose, Prai~:~. Comprida e 
Coqueiros, queira V. S. iníormat"-me em que 
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kilometro, mais ou menos, pretende que elle' ptorio da commissão fiscal, Dr. M. P. Torres 
encontre a linha principal. Neves: 

Versan~o o meu pedido sobre facto, que jà Junto inclusa a cópia. do origina.! da parte do 
deve ter s1do estuda.:Io, espero que V • .S. o sa- traçado na folha n. 38 dos estudos prelimi
tisfará com promptidão. nares, na qual houve erro na linha polygonal, 

odendo V. S. fazer a necessa.ria altera ão ou 

5 de Dezembro, tenho a dizer-lhe que houve 
erro em citar kilometro 200, para o qual deve
se ler ckilometro 240:., na parte do relatorio a 
qaa se refere V. S. 

Officio n. 40 de 9 de Janeiro de i885. -
Do en.genheiro da companhia ao engenheiro 
:fiscal : 

Sabendo pela correspondencia chegada hon
tem da côrte ne elo re resentante da com-
panhia no Imperio, foram enviadas a V. . S. 
cópias do requerimento e relatorio que o mes
mo rep;esentante juntou :i cópia imp~essa do 

rimento e relatorio referidos para remettel-o a 
V. S., por julgar que elles informariam a 
V. S. sobre o ponto que motivou o seu officio, 
sob n. 240 de 22 de Dezembro ultimo, e que 
por conseguinte considero assim .respondido . 

Officio n. 18 de i8 de Janeiro de i885.- Do 
engenheiro :fiscsl ao engenheiro da companhia. : 

Pa-rtindo hoje para a. côrte em desempenho 
da missão de que me acho incumbido como 
c e e a comm1ssão sca os estu os a estra
da. de ferro D. Pedro I, poderá. V. S. ende
reçar p~ra. a Secretaria de. Estado ,]os Neg~cios 

' ~ ' 
quer pelo correio, quer pelo telegrapho, as 
communica.ções que houver de fazer-me di
rectamente. 

A' testa deste escriptorio fica. o Sr. Dr. en
genheiro Manoel Pinto Torres Neves, a quem 
V. S. se dignará de prestar não só os esclare
cimentos verba.es a que se refere em s~u officio 
de f6 de Dezembro ultimo, como qua.esque1• ou
tros que forem por elle req11isitado:; relativa
mente aos precitados estudos. 

Com o mesmo: engenheiro se. entender;i V. S. 
sobre os assumptos que necessitarem de prom
pta providencia da. parte da commissão fiscal. 

Officio n. 25 de 24 de Janeiro de 1885. -Do 
eng~nheiro M. ~. Torres Neves ao enge-

Convido a V. S. p::~.ra que se digne de com
p~recer neste escriptorio no dia 26 do corrente 
ás H horas da manhã, afim de prestar-me al
guns esclarecimentos sobre os planos apresen
tados pela. D. Pedro I Railtoay Company, li
mited, á approvação do governo imperial em 
cumprimento da. 3a. das clausulas a que se re
fere o decreto n. 8842 de f.3 de Janeiro de 
i883. 

mandar a referida fo ha. a. este escriptorio para 
eu a fazer. . 

P.,:ra quaesquer outros esclarecimentos do . . . 
' , . . 

bondade de dirigir-se ao represe:atante da com
panhia . na. côrte. 
RELA.'tORIO DO MINISTERIO DA. A.GRIGULTURA, CO!rl• 

MERCIO E OBRAS PUBLICAS 

(1884) ' 
Ministro o conselheiro Affonso Augttsto Mo

reira Penna 
D. Pedro I 

• U• 
tubrc de i882 concedeu o decreto n. 8842 
de 13 de Ja~ei~o de 1883 ~ D. Pf3dro I Rai~way 

6 °f0 , durante 30 annos, sobre o capital, não 
excedente d~ ~ 4.000 000 que for fixado 'á 
vista dos estudos definitivos· para construc ão 
de uma erro-v1a entre o me or porto ma
ritimo da provincia de Santa Catharina. e a 
capital da de S. Pedro do Rio Grande do Sal 
com percurso entre a. Serra Geral e o 
Oceano. 

Celebrado o competente contrficto e tendo 
communicado o representante da companhia. 
haveT partido da Inglaterra uma. turma. de en
genheiros para. dar começo aos estudos, foi 
nomeada a eommissão :fiscal de que trata a 
c auau a a. as a.nnexas ao ecre o n. e 
13 ele Janeiro de f883, devendo reger-se a 
mesma. commiss~o pelas instrucções -a.ppro-

pro3:imo passado. 
A 20 de Fevereiro ultimo (i884) communi

cou o engenheiro chefe ter sido dividido o ser· 
viço da explora9ão em cinao turmas, achando-se 
disposto o engenheiro chefe da companhia a. 
effectua.r de modo sa.tisfa.torio os trabalhos pre· 
liminares para determinação do ponto inicial 
e do tra~ado -preferivel, e concordando em le· 
vantar o perfil longitudinal do terreno segundo 
a. linha corrida ou base de operações. 

Esta informação é evidentemente conse
quente do officio do engenheiro da. compa
nh.ia datado de 18 de Fevereiro de i884, 
(resposta a ns. 32 e 33 da commissão 
fiscal), porém com esta. reserva.-(Vide o officio 
por extenso .. 

uso particular não havendo .na concessão esti
pulação a este respeito. 

RELATOR.IO DO MINISTEB.IO DA AGRICOLTUB.A 
COlrtMERCIO E OBB.AS PUBLICAS 

( f885) 
Ministro o conselheiro JolJ,o Ferreira 

de Moura 
D. Pedro I 

Officio n. 43 de 28 de Janeiro de i885.-Do Inaugurados simultaneamente nas provincias 
engenheiro da companhia ao ehefe do escri- de Santa CatQ.arina e do Rio Grande do Sul, a 
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i9 de Dezembro de 1883, os estudos prelimi
nares para determina~ão do ponto inicial e do 

- melhor traçado da estrada de ferro D. Pedro I, 
a que era obrigada a. ]). Pedro I Railway 
(Jompany, limited. por força da ia., 2a. e 3a. das 
clausulas que baixaram com o decreto n. 8842 
e e aneJ.ro e , cone u1u aque a com-

panhia, um anno depois, os trabalhos que en
tendeu. dever fazer para. dar cumprimento ás 
s ' 
relatorio manuscripto, organizados pelo modo 
como achou ma.is conveniente. 

A commissão nomeada pelo governo para. 
acompanhar e :fiscalizar os estudos de que trato, 
foi obrigada, em virtude do modo irregular 
pelo qual o representante da companhia nas re
feridas provincias executou a 2a. e 3a. das já ci
tadas clausulas, a. fazer trabalhos que serinm 
desnecessarios, si aquelle representante hou-. ,. . . . 
pôde ~ecolher-~e em principio de Março a esta 
côrte, onde o chefe, coadjuvado pelo do respe
ctivo escri torio, or um desenhador e um es-
cripturario, está cone uindo alguns trabalhos; 
havendo sido dispensados todos os outros mem
bros da c?mmissão; por não serem necessarios . 

o governo aguarda. a. conclusão dos trabalhos 
da commissão tiscal e o relato.rio que tem de ser 
apresentado por aeu chefe, para resolver o que 
julga.r mais acertado no interesse do paiz. 

LEI N. 3229 DE 3 DE SETEMBRO DE 1884 

Ot-ça a t-eceita geral do I mperio para o ercerci· 
cio de 1884-1885 e dá outras p1·ovidencias 

de engenhos centraes e estradas de ferro com 
garantia de juros, ainda não om eífoetividade, 
e cujas obras possam ser adiadas, para o fim do 
reaeindir a mesma garantia., solicitando do 
Poder Legislativo os creditas necessarios à 
execuçio do ajuste que colebrar. 

Em virtude desta disposiç~.o da lei de orça. 
mento o Ministerio da agricultut•a, commereio 
e obras publicas em data de 5 de Novembro 
de i884 dirigiu o l!eguinte aviso ao chefe da 
commissão fiscal da. estrada. de ferro D. Pe
dro I. 

(Vide Diario Olficial de 28 de Maio de i 885.) 
c Avisos ns. 120, 121 e i22 da 1"' secção da 

. direetoria das Obras Publicas de 5 de Novembro 
de i884 diri i a n 

• eatradas de ferro da Victoria á Natividade, 
D. Pedro I & Cacequi á Uruguayana.. 

c Haja Vm. de entender-se com o represen
~an:t~ da companhia dessa. estrada. de ferro no 
1ntu1to de chegar a um accôrdo sobre o adia
mento da. constrncção da mesma estrada e res
cisão da garantia. de juro~;, exigindo pÍ·oposta a 
semelhante respeito para o fim de se dar exe
cuçio ao disposto no § 2° do a.rt. 18 da lei 
n. 3229 de 3 de Setembro ultimo, convindo 
que. com o ~esmo representante, procure in
dicar oa me1os pelos qua.es se ~OJ.Iáa chegar a 

um resaltado satisfactorio de modo que possa o 
governo, na proxima.· reunião daa camarM, pe
dir os meios para satisfação dos compromissos 
que· sobre tal assumpto houver de tomar. 

<L. Deus guar4e a Vm.-A. (J. da Rocha.:. 

Fel."ro D. Pedro I só entendeu cumprir este 
aviso, em 5 de Fevereiro de 1885 (tres mezes 
depois), dirigindo ao representante . da com .. 
pan 1a no mper1o, o segum e o cto, no
tando-se que já. a companhia havia entregue ao 
governo OS ESTUDOS PRELIMINARES em 19 de 
Dezembro de 1884 ; por força das clausulas li 
e III do seu contracto. 

COMMISSÃ.O FISCA.L DOS ESTUDOS DA. ESTRADA. DE 
FERRO D. PEDRO I 

Dlm. Sr.-Estou conv~ncido. de que a. estrada 

provincia de Santa. Catharina., qualquer que elle 
seja, e for conscruida entre a Serra Geral e o 
Oceano, ha de ser, como hei de provar, um 
esastre quer .para. o nosso pa1z. quer para a 

companhia de que é V. S. digno representante, 
podendo sómente ser util aos empreiteiros da. 

• 
por isso entendo sel" de grande conveniencia 
para ambas as partes contractaates a rescisão 
completa do contraeto. . 

Estou convencido ainda de que a. mesma com· 
panhia, como tambem hei de provar, não cum
priu a. diveraos respeitos a segunda. e terceira 
das clausulas que baix:lr<un ao:n o decreto 
n. 8842 de 13 de Janeiro de 1883, tendo as~im 
incorrido na pana. estatuida. na. 47• dessas 

Comtui1o, não tendo eu ainda aubmettido essaa 
questões ao juizo o rosoluçilo do governo, e ar

indo dar oxl'!cu lo ao dia )osto no 2o do art. 
8 a lo1 n. 3229 do 3 da Setembro da 188,, a 

V. S. me dirijo, om virtude de ordem. que re
cebi do Ministcrio da. Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, para t}UO declaro, na ~uali
dado de repre'!lentanto du. D. Podt•o I Ra.1lway 
Company limitod, 11.1 condiçLSes mediante as 
quaes essa. companhia acoita a rescisão da 
garantia de juros a que se refere a tt•igeaima 
quinta das precitadas clausulas. 

Deus guarde a V. S.-Rio de Janeiro, 5 de 
Fevereiro de 1885. -llim. Sr. Dr. Sebastjlo 
Antonio Rodrigues Bl'aga, representante da 
D. Pedro I Railway Company limited.-Assi. 
gnado, Firmo José de Meno, engenheiro 
chefe. · 

TheD. Pedro I Railway Oompany, limited. 
scr-tp ono o represen ante a com .. 

pan.hia. 

.Accusando a recepção do o:ffi.cio de 5 do cor· 
rente, no qual V. S., na qualidade de enge
nheiro :fiscal da. estrada de ferro D. Pedro I, 
em cumprimento de ordem do Exm. Sr. mi
nistro da Agricultura, Cammercio e Obras Pu
blicas, se dignou notificar-me para que declare, 
na. qualidade de representante ds. .D. Pedro I 
Railway Company, limited, as condições me· 
diante aa quaes essa companhia, que repre
sento, aceita a rescisão da garantia de juros a 
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quer para a companhia D. Ped1·o I Railtoay ; 
2~ , que , por não ter a D. Pedro I 
Railu;ay Oampany Umited cumprido as 2a. e 3a. 
clausulas do decreto citado de 1883, ficou o seu 
contracto sujeito á caducidade estipulada pela 
clausula 47a. do mesmo contracto. 

Quanto á 1a. affirmação, desde que tl'ata.-s'3 no 
pre~ente caso de jure constituto, falta. oppor· 
~umdade par11. sua apreciação e discussão; por 
1 s t 
mais competencia para essa discussão o mesmo 
governo que promulgou o referido docreto Jie 
1883. Ca.be.me, porém, o dever de agradecer a 

• o CUl a o que e merecem os 1n eresses 
da]). Pedro I Railway Oompany timited . 

Quanto á 2a affirmação, tenclo V. S. vaga-. - . 
' . 

alguma, terminantemente adiou a sua discus-
são para a época em que já. se tenha entendido 
com o Sr. ministro da agricultura a. r sse res
peito. Porem, ha de desculpar V. S., o não 
poder concordar nesse adiamento resolvido por 
V. S., de uma questão que tem a forç·~ de uma 
excepção peremptoria.. Não é esse adiamento só 
prejudicial a companhia, que represento, tam
?em o. é ao pro~rio governo; pois que, e;;tando 

Company limited cumprido as clausulas do seu 
contracto como affirmou V. S., no officio a que 
tenho a honra de res on ler, com todo o eso da 
sua. a.utor1 a e e 1gno sca. o governo :e por 
conseguinte,tendo incorrido em caducidade e~se 
contracto, não póde o governo tratar com a 
companhia sobre a sua rescisão, sem implicita.· 
mente renunciar 1\0 direito que se reservou na 
citada clausula. 47a.. Pois bern ; em qualqu0r 
caso, cumpt•e-me declarar a V. S. que n. D.Pe
dro I Railway Com]Jany, limited, em to lo
ga.r, não póda sujeitar-se ao immenso trabalho 
que necessariamente acarretará a. liquid:1 ção 
da rescisão da um contracto já em principio de 
execução sobre interesses tão momentosos a 
valiosos. como o que celebrou com o governo, 
na. contingencia de perder todo esse trabalho 
desde que fique definitivamente resolvida a ca
ducidade do contraclo; e em 2° logar, não quer 

roc·:der or sor reza. ara com o overno eom 
quem tratou e a quem dave todas as deferen
cias e respeitos. 
• Alem disso, tendo poderes amplos e illimi
tados da D. Pedro I Railu;ay Cmnpa;1y, li
mited, para promover e velar na execução do 
contracto feito com o governo imperial, não con
sidero inclui da nes~es poderes a faculda le de 
annuir a. uma rescisão, e offerecer bases para 
ella. Levei tudo ao conhecimento da. directoria 
central em Londres, e aguardo até i5 de Abril 
do corrente anuo, sua re3posta, a qual logo 
communicarei a V. S., "firmemente resolvido a 

i iJ.- m. r. r. ir o os ' 
de Mello, engenheiro chefe da commissão fiscal 
dos estudos da estrada de ferro D . Pedro I.
gebastião Antonio Rodrigues Br(l,ga. 

Senhor.- No dia 5 do corrente mez de Fe
vereiro foi o supplicante notificado, na quali
dade de representante da The D. Pedro I 
Railway C ompany Lin'tited, para apresentar 
a;;; condicções mediante as quaes a companhia. 

ue re resenta aceita. a rescisão da. ara.ntia 
de juros á que refere-se a trigesima quinta 
da::; cla.usulas que acompanharam o decreto n. 
8842, de 13 de Janeiro de 1883. . . . . 
5 do corrente mez dirigiu-me o Dr. Firmo José 
de Mello, engen~eiro c~efe da. commissão :fis-

estu los preliminares e mais serviços á que 
obrigou-se a companhia. em virtude do aell 
contr.1cto. 

O teor desse officio é o constante da cópia 
junta 10b n. 1. 
· A' esew officio o supplicante respondeu á 9 

do corrente com o offi.cio do teor constante da 
cópia junta sob n. 2, do qual não tevo r~a
posta. 

sapp 1cantq aguar a as ms rueç es a 
companhia. que representa. ; e logo que olJas 
cheguem, as lavarà ao conhecimento de Vossa 

o tade Imperial, afim tle q11e os aeoateei-
m entoa sigam sua ma1•ehn natural. faellitando
so o seu encaminha.tnento no fim desr•ja.do. 
E. R. ~L-Rio de Janeiro, 19 do F'ovcreiro 
de 1885. -Engenheiro, Seba.sWlo .Antonio 
Uodrigues B,·oga, representante da Tho 
D. Pcdl"o I. RaiiH,uy Company limitcrl. 

Senhor .-0 Engonheiro SHba.stiA:o Antonio 
Rodrigues Braga, na. qualidado do ropreaen
tante da. The D. Pedro I Railtcay Company, 
Li m.ited, recebeu no dia 5 de ~ .. evereiro do 
corrente anno, por officio do Sr. Engenheiro 
Chef-J da Commissão Fiscal dos estudos da es
trada dr~ ferro D. Pedt·o I, Dr. Firmo José de 
Mello, (Annexo n. f), notificação por parte 
do Govemo para declarar as· condições me
diante as uaes essa Companhia aceita. ares-
c1são da garnntla a JUros que se re ere-se 
a. 35a. das clausulas que baixaram com o de
creto n. 8842, de 13 de Janeiro de 1883; e 
respondeu á essa. notificação no dia 9 do mesmo 
mt3z, por officio dirigido ao mesmo Engenheiro 
Fiscal, (Annexo n. 2); no qual, depois de 
varias considerações, declarou não ter poderes 
d:. Companhia que representava para. offere
cer bsses para a. rescisão proposta pelo Go
verno, porem que consultaria com a. dirccto
ria em Londres, obrigando--se a dar conta da 
consulta. 
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E' o que hoje vem fa2er perante o Governo 
de Vossa Magestade Imperial, declarando, na 
qualidade de representant9 da The D. Pedro I 
Railway Company, Limited que os termos 
appa.ratosos e ameaçadores da notificação, junto 
á solem.ne declaração feita nessa notificação 
por par e o overno em , e qu o e
ereto n. 8842 promulgado pelo Governo em 
1883, que legalisou o c~ntraeto celebrado en.-

tre não só para o lmperio, como para a Sup
plícante, a collocaram em posição tão emba
raçosa, que a tolhem na execução dos eon
tractos já realisados e em principio de exe
cução. 

A Supplica.nte, tendo assegurado a subscri
. pção dos avultados capitaes de que necessitava 

para execu~o do S3u · contracto, operação que 
cont~actou e~ Londres com um sy~dicato, 

Srs. Morton Rose & Comp. ; e não podendo 
effectua:r-se essa. operação naquella Praça. sem 
tornar-se bem conhecida alli, perante o pu-

tco ao .qua er1a. e tr1g1r-se o conv1te para. 
a subscripção do eapit:ll, a nova siLuação 
creada á companhia. pela . notificação da res-.- - .. 

• 
cedimento criminal previsto pelas leis ingle-
zas pera. este e outros proeedimentos das So
ciedades Anonymas. :ficou a Supplica.nte im
possibilitada. de realizar aquella operação, por
que os b:.nqueiros e os sub11criptorea recusa
ram os seus capitaes, por ter mudado intei
ramente a. situação da. Sup.plicante, em vista. 
dos termos da notificação em questão, que 
eonv~rteu a grande estrada. de fen·o que faz 

pudiada. pelo Governo e pelo Paiz. 
Neata.s condições, a Supplicante, interrom

endo todos os seus trabalhos dis ensando 
todo o pessoal que já tinha. reunido e con
traetado, proteatando contra os termos dessa 
notificaç!o, que, quebrando a solidariedade do 
Governo braz ileiro na Praça. de Londres, eol· 
locou-a. em posição preca.~ia, quer quanto aos 
seus interea~es mor.1es; quer quanto aos 
seas interesses materiaes; vem deelarar, como 
declara, que dentro de eurto prazo apresen
tara a sua proposta de rescisão confiada. em 
que a. indefectivel justiça, que preside os 
actos do Governo de Vossa Magestade Impe
rial, amparará. os seus direitos em assumpto 
de tão grande importa.ncia, no qual estão so
lemnemente compromettidos importantíssimos 
interesses do Brazil, da. Supplieante e a honra 
das partes contraetantes. 

perial, deferimento.-E. R. M • .:ruo de Ja
neiro f4 de Março de 1885.-Engenheiro Se
bos&itfo Antonio Rodrigurs Braga. Repre
sentante da The D. I Railway Company, 
Limited. 

N. B.-Acompa.nham doua impressos, nu-
meroa.dos f e 2. . 

Senhor. - A Companhiá The D. Pedro I 
RaiZu:t~y Companu Zimitecl,por seu repre
aen.ta.nte no hriperio, o engenheiro Sebastião 
Antonio Rodrigues Braga, tendo declarado á 

Vossa Magestade Imperial á 9 de Fevereiro do 
corrente anno, que apresentaria as bases da. 
rescisão, para a qual fóra notificada pelo go
verno, com todos os documentos e esclreci
me.ntes necessarios~ até o dia i5 do corrente; 
vem perante V~ssa Magestade Imperial nova-
men e ec arar que a 1rec or1:J. a supp tcan e, 
que tem sua sede em Londres, já enviou as 
instrucções, documentos e bases para est:J. res-

.. - .. -
' deres necessarios e conferidos conforma a. 

legisla~ão do paiz, e por isso novos poderea 
foram pedidos, os quaes devem aqui chegar a. 
29 do corrente, conforme participou á directo
ria. no telegramma à este junto. 

A supplica.nte pede à Vossa Magestade Im
perial deferimento e E. R. M. - Rio de Ja
neiro, i7 de Abril de 1885. - Engenheiro 
Sebastião Antonio Rodrigues . Braga, repre-

limited. 
Texto do telegramma an~exo ao requerimento: . , . . 

Capta in Rodrigues Braga. - Two revised pa
pers sent ninth.- M ichaelis. 

Senhor.- A Compan 1a T . e . e ro . 
Railway Company limitecl, h&vendo eonstt· 
tuido áS. Ex. o Sr. fSenador Henrique F.ran
chco d' A vila seu representante especial para 
tratai" com o governo imperial de eft'ectua.r-se 
a rescisão do seu contracto de 7 de Fevereiro 
de i883, proposta pelo governo, em dat& de 5 
de Fevereiro proximo passado ; vem com o 
maior l'espeito e acatamento ·trazer ao conhe
cimento de Vossa. Magesta.de Imperial aquella. 
sus. e 1beração, const'lnte e uma procura.ç 
por sua · diree~oria pa.aso.da. a.os 8 de Ab1•il ul• 
timo ao me:;mo Sr. Senador. 

Nestes tormo1, tm~ctr•' a ompan 1a. a erl• 
monto. E. R. M. Rlo do Janeiro, 7 de Maio 
do t885.-Engonheiro Stbastilto AntoHio Ro· 
clrigttcs Braga, repreaentanta d:\ Th~ D. P~· 
dro I Railtcay Company limitecl. 

Senhor.- O· engenheiro Seb~~ostilo Antonio 
Rod1•igues Braga, J•eprcaentante da. The D. 
Pedro I Raitway Company Limittd tendo 
conhecimento do relatorio, (em cópia impressa), 
apresentado ao Governo Imperial p~la. extincta. 
commissão fiscal. que em virtude da clau
sula. VI do contracto de 7 de Fevereiro de 
i883, devia. acompanhar os estudos prelimi
nares e definitivos da mesma estrada, com a 
importante faculdade pactuada. de poder fazer 
admittir engenheiros seus nas turmas organi-
za as pe a compan 1a ; ve, com a ma10r sor
preza, depois de mais de set3 meze;; de haver a 
companhia aprezentado ao ex-ehefe da referida 
commissão fiscal e seu rela.torio e plantas sobr& 
os estudos preliminares, proposições a.s maia 
estranhas naquelle documento ao Governo 
Imperial avançadas sobre a execução que deu 
aos mesmos estudos preliminares. 

Pora.nte Vossa. 'Magestade Imperial vem. o 
supplicante, com o maior respeito e acatamento, 
protestar contra. taes proposições ; impetrando 
d~ Vossa Magestade Imperial a Graça de Dar .. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1620- PÃjgina 35 de 35 

Sessão em 7 de Agosto de 1885 

lhe favoravel despacho ã sua pretenção. -
E. R. M. -R~o de Janeiro, 20 de Julho de 1885. 
- O engenheiro Sebastião Antonio Rodrigues 
Braga, representante da companhia. 

Senhor.- O engen.heiro Sebastião Antonio 
Rodri ues Bra -
Ped.ro I Railway Company, limited, em 
add1tamento .ao re9ocrimento que apresentou 
ao governo Imperial, em data de 20 de Julho 

, qua eve o o oroso enseJO a 
prot~star cont~a proposições avançadas no re
latorw da extmcta commissão fiscàl sobre a 
exe~ução dada pela companhia aos estudos pre
llmmáres da estrada de ferro D. Podro I, por 
!SBO que as outras constantes do mesmo rela
torio dizem respeito á alta administração do 
Estado ; tem a honra de submetter ao conheci
ment~ do governo imperial a exposição que vai 
segUir-se. 

. e represen a, 
da qual f~t em i872 promotor na praça de 

tmha por fim executar a mais impor-- , . 
ainda, feita. no Brazil, com garantia de juros 
dada. pelo Estado. 

Era o~jectivo da com anhia, levantat· n:1. 
praça de Londl"es um caplta que, pela. clausula. 
38:. do ~eu contracto de 7 de Fevereiro de 1883 
poderia elevar-se a mais de ~ 4.000.000 ; e: 
sendo naquells. prn.ça o salutar principio da. 
confiança. que inspirem os nomes á frente de 
commettimentos daquella. ordem collocados, o 
ele~ento de su~eesso _para subscripcção do 
cap1tal necessar1o ; fot a companhia recon
stituída. em i883, para. poder assegurar : 
ao Brazil, que a Rttn. necessidade de uma. 
a v1a e commumcaç o acce era a set•m 

ea.tisfeita. dentro do pra.~o marcado no con
tra.~to, asai!ll como. que o ~raçado da. linha 

~ ' consorvaçao corno ao trafego o solida a con. 
strucção .das ob_rns; ao publico subscriptor, 
qu~ o capttal ped1do pot• seu~ directores, sob a. 
og1do. da reputaç~o dos seus engenheiros, seria 
sutllctento par~ a. o:tecução de todos os traba
lhos ; tudo isso tanto m:1.is quanto, findo o prazo 
dll 'Pt'ivilcgio, constituiria a. estrada de feiTo 
D. PeJro J, salvo caso de resgate por parte do 
governo, propriedad() da companhia. 

_Assim é _que em Londres, s8~e da. companhia, 
sao seus d1rectores e engenheiros os seguintes 
nomes: 

Presidente.-Cande de Devon par de Inn-Ia-
D. ' ~ terra.- Irectarefl, J. D. Alexander ban-

quei: o, ~- J. 'Vigram, ne~ociante, \v. J. 

& Pacific Railtr-ay .-Engenheiros, Sir John 
Ha.\vks~aw Son & Hayter. 

Com a responsabilidade que impõe~lhes o alto 
conceito quo universr..lmente merec0m orl)"a-

11 • ' l:l zaram aq ue es engenhe1ros o pes::;oal destinado 
á execução dos estudos preliminHrcs c defini· 
tivos dn. c :;trada de f,!rro D. Pctiro l. 

Dest~ 1)e:-~oal lechnico, que •lc ln·"'htcrra . . . d , I:' 
VeiU }lara :1s pt"OV!JH"Jas e ~anta Catharica e 
S. p.~clro do Rio Grande dG Sul, foi o en•.,.e· 
nheiro civil Arthul" Lyon Alexander, o chefe. 

confiada. pelos engenheiros da companhia, 
accresce qu~, tanto pelas recommendações que 
foram_-lhe faltas e~ Londres, como aqui, pelo 
supphcantP., a. ma1s completa. harmonia entre 
os trabalhos a seu cargo e os da commissão 
fiscal devia ser observada ; reciproca e coe
hnea.mente, com reverencia seja. dito, para. 
que o resultado dessa harmonia. de vis
tas·. n~. execução d_os estudos preli~inares 

o ' ~ • 
Deprim~do o caracter e merito scientitico do 

engenheiro ArLhur Lyon Ale~ander, em lin
guagem anormal a. documentos officiaes como 
foi no relatorio apresentado pela e:s:tincl~ com
missão :fiscal ao governo imperial; á requisição 
do supplicante, organisa elle um trabalho que 
brevemente terá o supplicante a .honr.1 de fazel' 
chegar ao conhecimento do governo impe
bial. 

' , . 
eriptorio da. .c?mmissão fiscal busca expôr á. 
censura em d1fterentes pontos do seu rclaLorio 

uaes o unicos di d ' 
os constzntes de paginaB 26, 27, 33, 34 o 43. 

Refer~m-se as observações de paginas 26 o 
2i á proposição do supplicanto, á. pagina. VI do 
relatorio (cópia. impressa), que apresentou ao 
governo imperial, c>m data de i9 de Dezembro 
de i884,quanto á diminuição de cota d'agua nos 
bancos da entr;:.da do porto de S. Francieco. 

Não foi por, sem criterio, como diz o ex
chefe de escriptorio, haver comparado duas 
plantas hydrographicas, que · o supplicante 
avançou uma tal consideração. · 

Pessoas fidedignas da localidade informaram 
o supplicante daquella occurrencia; e demais 
não sendo para. estranhar a realidado della por~ 
quanto nada mais seria do que d~w-se naqiella 
localidade o pheno_meno de affasta.mento do 

sul do Imperio, nos annos de i858, 1863, 1866 
i876, ·assim informado e convencido, externon 
aquella proposição. 

As pungentes comme~tarics sujeita ainda o 
mesmo ex-chefe de escr1ptorio da commissão 
fiscal . ao suP,plicantc, nas outras paginas aci
m:l cllndas, .:;.3, 34 e 43, do seu relatorio. 

Refet·em-se cllcs sobre a prererencia mani
f,•stAd:.t. 11elo aupplicante ao porto de Santa 
Cntharina para sr' r nn actuaUdade, o pont,; de 
partida da estt·ada dt~ ferro D. Pedro I, na 
provincia de Santa Catharina. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/201 5 16:21 - PÃjgina 1 de 59 

408 Sessão em 8 de Agosto de 1885 

para estabelecer a estrada de ferro D. Pe
dro I. tendo o porto •te S. Francisco pa.ra pon
to terminal. 

3. u A apaixonada. polernica. tra va<la por pes· 
soas influentes, no anno proximo passado, na 
imprensa desta. capital ~ na provinc~a de 
Santa Catha.rina, sobre o ponto de pa.rttda da 
estrada de ferro naquella provincia. 

4. 0 As insinuações as ma:is levianas e in
·astas feitas ao su licante . 
da 1:1mpreza e representante da companhia, 
pela inserção de uma. clausula, como a 38. , 
no contracto de 1 de Fevereiro de 1883, alias 
e mmum c ssoe no u 1mos a.nnos ettas 
de garantia de juros pelo Estado para. conatruc-
çio de est.radas de r:rro. . . 

5. o A apresenta~&(), na se 0 

anno proximo passado, pelo b~nemerito sena
dor pela provincia de Santa Catharina, de um 
proje~to de lei para excavação do Taboleiro. 

6. o O reqaerimento apresentado pelo sup
plice.nte ao governo imperial, aos 17 de Oa
tabro do anno proximo pnssado ; até esta data 
sem dsspacho. . 

7. o Finalmente, o objeetivo a que de ha. 
longos annos visa. o aupplicante pela exec?ção 

seu paiz. 
Foi, em fim, sob o peso de todas ess:ts con

siderações ue osup licante, manifestou a in· 
1eaç o qua acuna re ere-se. 

Netttes tarmos,porta.nto,o supplicante, pensio· 
niata. doEatado como capitão reformado do exer
cito, zela.ndo.como cumpre-lhe, por um la.io, a 
repntaçA:o de seu titulo de eng(mhr~iro pela an· 
tiga escola rnilitn.r do Rio de JaneirCI , da. 
qual é, tambem, filho o distincto engenheiro 
ex-chefe da commis'l)ão fiscal, e por outro, 
a da companhia. que representa. ; tendo a 
honra de submetLer ao conhecimento do gover
no im~eri3.1 a. exposição que acaba de fazer 
e em vista: a. notificação que foi·lh~ dirigida. 
aos 5 de Fevereiro pro::s:imo passado pelo 
ex-chefe dô commissão fiscal-a extincção 
desta, por portaria de 3 de Julho corrente; 
quando devia ella, pelo contracto com a com
panhia, acom anhar a cxecu .ão dos estu ;; 
pre 1mmares e definitivos-e o facto de não 
te-r tido officia.lmente conhecimento do r elato
rio da commissão fiscal; com o maior respeito 
e acatamento, impetro. a Vossa. Magestade Im
perial Haja. l.>igne.r-se Dar a essa sua. exposi
ç!o a. consid(\ração que meroe~'r.-E. R. M.
( Sobre duas oatn.mpilhas de i:-;000 cn.di\ 1::.ma. ) 

Rio do Janeiro, 27 do Julho da 18-l:l.-En
genheiro Sebastião Alltonio nodrigHCII Bl·a.f}ll, 
repro~ontante da The D. P~tlro I RailtOIIY 
Company, Limited. 

SESSÃO EM 8 DE AGOSTO l>E f885 . 

Presidencia do Sr. Padua Fleury (1° vice
presiclente) 

_ lM.UUO. Leilara e apprava~io da aeta da sessão de 
bontcm.- ExPitDIIISTII.- Rcquorimantos . O Sr. A.IY'os 
de Amujo justifica um rcquorimonto.- O Sr. Oly!lJpio 
C;1mpos trata do nc~ceios do Scr.!.!ipo.- O Sr. Rodngucs 
Al~os oecu a.-so de ne oeios do S. Pau 
A r1auo imcnlo dBcute um rcqucrirua:llo. SEGUNDA 
PART& DA ont>P.~ oo DIA.- 3a discussão do projocto n. i 
A- i885.- Questão do ordem.- Emendas.- Discurso 
do Sr. Bulhões. 

A's 11 horas acham presentes os Srs.: Pa
dua Fleury, Costa Rodri~ues, Vaz · de Mello, 
Araujo Pinho, Olympio Campos, Vianna Vaz, 
Bulhões, Rodrigues Alves, José Pompen, Al
ves de Araujo, Augusto Fleury, Bento Rarnos, 
João Penido, Cantão, Ratisbona, Louren~o de 

' Joaquim Tavares, Corrêa de 
de .Araujo e Zama. 

. ' 
Juvencio Alves, Miguel Castro, Franklin Do-
ria, Ferreira de Moura, Campos Salles, Fer-
nan s de li · ., -
Almeiàa Oliveira, Leitão da. Cunha., Coelho e 
Campos, Silva Mafra, Ribeiro de Menezes, 
Elenrique Marques, Sehutel, Valdetaro, Alcofo· 
rado Junior, Antonio de Siqueira, Barão d::t. Vil
la. da Barra, Prudente de Morae$, Mac·Dowell, 
Carlos Peixoto, Ulysses Vianna, Maciel, Ca
margo, Alvaro Botelho, Mares Guia, Cunha 
Leitão. Affonso Penna, Cruz Gouvêa, Monta.n• 
don, Cruz, Sigismundo, Salgado, Rodrigo Sil· 
va Antonio Bezerra Soares e 1 
Barão de Anadia, Moreira. Brandão, Masca· 
renhns, Frederico Borges e Adriano Pimen tal. 

O Sa. PB.ESIDEN'IE decla.r<\ abe 

Comparecem, depois oe aberta a sessão, os 
Srs . : Chagas, João Dantas Filho, B~rnardo de 
Mendonça Sobrinho, Aristides Spinola, Dantas 
Góes, Paula Primo, Diana, Carlos Affonso, 
Gonçalves Ferreira, Manoel Portella., Affonso 
Cel~o .ln nior, Valb.cia.res, Gomes de Castro, Ln ... 
cerda. Werneck. Henriques, Ara.uj'l Góes Ju
nior, Coelho de Rezende. Felicio dos Santos, 
Andrade Figueira, Carneiro da. Rocha.ç José Ma .. 
rianno. Bezet·raCavalcanti,Barros Cobra, Fran
cisco Sodré. Costa Pereira, Barão da Leopol
dina., Francisco B 0lisario, Candido de Oliveira., 
Accioli Franco. Castello Branco, .Sinimbu Ju
nior, Joaquim Nabuco, Alfredo Chaves, Thomaz 
Pompeu e Duarte de Azevedo. 

Faltam, com causa artici ada os Sra. : An-
tomo C~r os, Antonio Prado, Demetrio Bezerra, 
Diogo de Vasconcello~, Eufrasío Correia., Gas
par de DrummonJ, Lea ndro M~\ciel, Martim 
Fra:1cisco, MoPeira de Barros, Prisco Paraizo 
e Castrioto. 

Faltam, sem cansa. participada, os Srs.: Al
vn.ro · Cnrninh·•, Antonio Pinto, Bezerra. de 
Mono7.es, Carnoiro da Cunha, Delfino Cintra, 
l>ial1i Cl~rnoiro, l~rança. Ca.rva.lhol Joaquim Pe
dro, Ribeiro da Lu1. o Sa.tyro Dia~. 

E. lida o apprO\'Ill[& a neta. dtL sos~ulo da 
hontem. 
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O SR. 1° SECRETARIO dá conta do seguinte E' lido, apoiado, e a discussão adiada por ter 
pedido a palavra o Sr. Schutel o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. Prisco Paraizo datado de 5 do cor-
Tente, participando que, por molestia. não póde 
comparecer ás sessões.-A· commissão de con
stztuigão e poderes. 

o IDlsterio a. gricultura, de 27 do mez 
p~ssado, remetten~o cópia do contracto para 
illuminação, por gaz corrente, da cidade do Rio 
de Janeiro, celebrado entre o governo e Hen
.rique Brianthe.-A' commissão de commercio, 
indll.Stria e artes. 

Do mesmo ministerio 

· o om apac o.-
quem fez a requisição (o Sr. Araujo Góes 
Junior). 

res post.a ao o:tlicio de 28 de Maio ultimo, remet
tendo cópia de tabellas demonstrativas e das 
ordens daqnelle ministerio referentes ás despe-

Do Senado, de 6 desta mez, remettendo com 
~mtndas n. proposição que reforma o processo 
das execuções civeis e commerciaea.- A im
.pl'imir. 

Da meama. procedencia e data, remettendo 
com emendas a proposiQio pela quiLl é appro
yado com altera~õea o regul~&m3nto d 
pio dos operarias do Araenal de Marinha da 
Córte.-A imprimir. 

Do presidente da provincia do Rio Gra 
Sul, de 30 do mez passado, em reapoata ao de i u 

do Junho uHimo, remettendo diversos impres
soa.-A archivar. 

E' lido o approva.do o seguinte 

N. i80. - i8S5. 

lndetnni.:aç4o ao capiUlo Joaquim. SiZ-uerio 
de A.:e-oedo Pimentel, depositario p-ublico 
da Oôrte. 

A commisaão de justiça. civil, para resolver 
sobre a petição do depositario publico, capitão 
honora.rio Joa aim Silverio de Azevedo Pimen-
tel, em que aobcita. desta Augusta Ca.mara. que 
o mande indemnizar da. despeza por elle fei ta 
com a alimentação de diversos escravos reco
lhidos por mandado e ordem judicial ao Deposito 
Publico e depois alforriados por sentença,
é de parecer que seja primeiramente ouvido 
.o governo por intermedio do Miniaterio da 
Justiça. 

Sala daa eommiasões, 7 Je Agosto de 1885.
F. Sodre. - Sigismtntdo Gonçal"es. - A. 
.Maciel; · 

V. IU.-52 

Requerim.ento 

Requeiro que, por intermedio do Ministerio 
· e peçam inform~es ae governo 

si foi declarado sem effeito o decreto que, por 
proposta do pre5idente de Santa. Catharina, Sr. 
Dr . Jose Pa.rana.,.uá nomeou em come os deste 
anno, o Dr. os é o ego Raposo inspector de 
sa.ude publica. no Desterro, e que motivos justi
ficam este acto. 

Sala. das sessões, 8 de Ago3to de 1885.
Rodrigo Sil-oa. 

O Sr. Alves de Araujo:- A 
ultima vez, Sr. presidente, que tive occasião do 
occupar a a.ttenção da casa. apresentei obser
vações especialmente dirigidas ao nobre minis-
ro a agrLcu ... tura. 

A revolução economica operada pelo impulso 
do augmento da._produção ag~icola e industrial, 

rieultura agrad .. eçMo.-- - 
aa providencias que, aolicito,ordenou para pre-
venir inconvenientes que provocaria o. situa9io 
anormal imposta ao commercio da provinoia. 
E p:tra. demon~trar á Camg.ra q11e me apoio na 
optni4o Renasta do commercio, darei conheci-
mento de algans topicoa de repreaentaç~es que 
acabo do l'l3ceber doa habitantes dos munieipios 
de Morre toa e Antonina. 

O eommercio da cidade de Morretes auim se 
exprime: 

c:Adhe1·indo francamente a tudo quanto V.Ex. 
expoz sobre o aasumpto, em nQme dos interes
ses deate municipio, que mais se resente do 
eontacto de nossa. via-ferres, permitta.-nos 
V. Ex. fazer slgumaa breves observações. 

< As nossas estradas de ferro, devendo ser 
· eoa-

donro de cabedaes jáa.montoados, do que como 
elementos · de uma riqueza a crear. devem, na 
escolha. de seus tm~ados, attender ás multiplas 
que::.tões economicas de qne possa. dep.ender o 
aeu futuro. 

c Obrigados oa organizadores das tarifas desta. 
estrada de ferro a. formal-as não proporcionaes 
às d iat::lncias, mas de modo a. inutilizar a via 
fluvial que parte desta cidade, chegaram forço
samente á necessidade de organizar ta bellas de 
frete. sem b:tse e a capricho • 
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< Assim é que, sendo o trecho de Morrete8 a 
Parab.agtiá, ia secção, o de mais difficil e cus
tosa conservllção, por causa~~ que V. Ex. co
·nhece, no emtsnto para elle foram calculadas 
tarifas es ecia·~s9 sem proporção _com as do. per-

seu custeio; isto é: para o percurso total de 
UI kilometros, fixou-se o frete em 27$. e para 
a i a se c ão, 41 kilometros, em · ! E ainda. 
mais se nota, nessas tarifas, nesta mesma 
ta.belta da exportação, a origina li lade de pa
gar-..:e tanto entre S. José e a. capital, 8 kilo
metros, como nos 4i a que acima. nos referi
mos. 

< Os mesmos fretes para. o percurso total são 
ta.es. que soffrem até hoje da. concurrencia. da 
estraia da. Graciosa, produzindo-se o facto ano
maio, de uma. estrada de rodagem apresentar 
maiores vantagens de transporte do que uma 
Vl.a• erre3, en o am as quas1 a mesma exten
são ;-sendo ainda causa origin!l-ria. não ter o 
porto da el!ltrada de ferro as vantagens de em-

gem. . 
<Para. que aquelle pudesse competir com este, 

seria necessario a construc ão do docas e outras 
obras hydrau icas complementares, de grande 
dispendio,que nA:o foram feitas pela companhia., 
e que, ainda mesmo tivessem aiJo re tliza.das, 
não produziriam o etfeito clesej)\ lo, por depen
der o seu a.proveittmento do transito dos 4i 
kilometros da ta. secção, que, pela sua extensão, 
traçado e conl!l\rucção, Rerá. sempre o grande 
impedimento da prosperidade desta via-fe1·rea.. 

c Em satisfação a uma reclamação dos nego
ciantes e industriaea de.te municipio, foi creada 
uma an a espec1a para a erva em r:1ma es
tinada. a. esta cidade, maa rodeada de impo1içõea 
e multas taes, que, menos um favor, se tornava 
uma peia á. iadustria. e ae eemmereio de 
lidada. 

< No emta.nto, Exm. senhor, o movimento de 
merca.lorias entre Curityb~, e Antonina é hoje 
superior s. 2.000.000 de arrobas, que, transi
tando pela via-ferrea, ainda mesmo a 450 rs. 
por cada arroba, o que e4uiva.leria a. 30$ por 
tonAlada metrica, produziria. a renda bruta de 
900:000$000, de que, deduzindo-se 30 °/o para o 
Clleteio, 1e teria. um salJo, no minimo, de 
630:000$000 , quantia. pouco inferior aos 
680:682~30, que, de garantia, paga. annual
mente o ThP-soaro Nacional. 

< Resultado que, naturalmente, augmental"ia. 
todo~ o;; annoa com. a facilidade e a rapidez da 
conducção. E para alcançar tal desideratum, 
seria necessario e impre,cindivel a ?onstrucção 

• não só terminaria com a concurrencia. da 
estrada. de rodagem, bem como obrigaria a e"!l
tabelecerem-se tarifas proporcionaes e equita· 
tivaa para os pontos intermediarios do percurso 
dests estracla ; ficando a C.)berto o Estado dos 
grandes sa.crificios que faz, principalmente na 
cri•e economica que atravessamos. para garan
tia dos juroa da. estrs.da.de ferro do Paraná.. 

• c. Canfts.dos ll8. dedicação e acrisolado patrio
tismo .de V. Ex .• já tant>~s vezes e ultima.ment<~ 
patenteado, pedimos a V. E~. a continuação 
dos disvelos e esforços de V. Ex. , para que, em 

breve prazo, a provincia. do Paranâ entre em 
uma nova phase mais faturosa. com a cons
trucção do ramal de Morretes a Antonina e. 
CO!U a revisão e organização racional das tari
fas de sua estrada de ferro. 

particular serão devedot·es a V. Ex., pelo seu 
progresso e prosperidade. 

c Morretes, 24 de Julho de 1885.-lllm. e 
E::un. Sr. conselhP.iro Ma.noe Alves de Araujo, 
dignissimo deputado ao ptrlamento nacional 
pelo Paraná. -Joaquim Jose Al'l'es. -Co nego 
José Jacinth.o de Linha1·es.- Romulo José 
Pereira.-Julio V. Landinis.-o~ollo NegriJo. 
-José Argemiro Ferreira.- Sezefredo de 
0li1Jei,·a Feueira.-João Julio de Souza.
Leopoldino Jose de Abreu.-Modesto G.Cor
reia.-Leandl·o Souza Luz .~Joao GonçaZ
'lJes Maia.- Ch1·istiano F. SeUmer. -

. . . 
Hyppolito Silveira.-Benedicto dos Santos 
Dindin.- M anoet Adriano 1le Freitas.
Guilherme Frederico Lueck.- Pedro Bram--
billo.- Augusto Cesar Espinola.- Pedro 
Ayres de Oli11eira Passos. » 

Eis argumentos praticas e irrespondiveis do 
commercio de Morrete~, que vem em auxilio 
das observações que tive a honra. de fazer nes
ta. Ca;nara, tanto em relaçilo ás tarifas como ao 
ramal de Antonina a. Marretas. 

Dos comm~rciantes de Antonina recebi igual
mente representação, que nlo lerei p·-tra. nlo 
fatigar a a.tte.oç.lo da c a!':&,. mas referirei os 
nomes os seus &1gnatar1os, CLI"Ja os 9.ue ae 
acham á frente Jos inteNssea daquella Impor
tante eid>tde do Paraná, Sio elles: 

' Antonio Felippe de Souza e Silva, Jose Carde-
n'iB do Amaral, Francisco Soares da Costa, 
Guilherme Joa.quim Gonçalves, José Ribeiro de 
Souza, Antonio José Ribeiro de Araujo, Joa
guim José Gonçalves, Francisco Soa.res .ia Costa 
Pereira, A. Soares Gomes, F. Hera.clito dos 
Santos, Joio Dias Bs.rboza, Gabriel Mari,.tany, 
Manoel Firmo de Oliveira, Manoel Ferrr.ira 
Lopes, Arthur Victor de Sá., Manoel V bania de 
So11za, Antonio Leandro da. Veiga, Francisco 
de Araujo Vianna, Argemiro Joaquim Gonçal
ves, José Araujo Vian.na, Gomes de Castro & C&, 
Mario Guimarães Correia, João Mode;;to da 
Costa, Joaquim Ignacio da Costa, João Christo
vão da. Si1va, Frederico Steraeke, Rutiao da 
Cos~ Pinto, Domingo~ Treglia., Leocad~o An-

' . . 
deiro, Manoel Lopes de Mendonça, Antonio 
José dos Santos Braga, José Floriano F. de 
Mendonça., Floriano José M11rtins, João França, 
Naraizo Tacito de Oliveira, Polycarpo José Pi~ 
nheiro, Balthuar P~'reir~ Baatos, Francisco 
Tneodoro Pei:totó, Benedicto da Costa Pinto, 
Theophilo Balduino Lopes, M. Nanes Bar.boza., 
Antonio da . Costa Pinto, Thomaz Pereira de 
Caltro, Antonio Christoylo, Mano~l Pereira da 
Cunh1. Junior, José Conceiçlo, Joaquim Roza 
da. Silva, Antonio A. Conceiçlo, Francisco An· 
tónio Ayroza, Antonio Emilio da Silva, Jo1i 
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:M. de Mendonça· Carneiro, José Maria da Costa, 
Joa.quitr P. Pinto Chiehorro, Manoel M. Car
do~o Junior, Antonio José Leite Mendes, Pom
pilio Antonio de Araujo, Fernando Vieira. 
Belém, Antonio Felippe de Miranda, Benedicto . . . , 

Oliveira Souza, Caetano Munhoz da Rocha, 
João Americo dos S:mtos, Joãl) Alvaro de A
guiar, Benedicto Justino da Silva. Bento Alves 

a. oneetç o, oao tmoteo e au a, oão 
Antonio Felix,Aehill··s Alve!J, Jocelyn de Paula 
Pereira, Joaquim José Bu 111éra, Antonio José 
de Faria, Antonio de Oliveira Mascarenhas, 
Vicente Gonçalves da Luz, B~nedieto Pereira 
de Castro, José lgnacio de Olivei"a., Benigno 
Augusto Pinheiro Lima. 
Ea-e~ nomes, Sr. preaidAnte, pertencem aos 

doua partidos politicos e unem-se quando se 
trata do interra~e commum, qne é o do Estada e 

compan ia, o merci q, ~ vi ia. 
Conhecendo a. provincia do P11.ran!\, na inter

eaaes de aeu eommercio, Euatento hoj.e, como 

eoneorrer na viação farrea provincial, e hoje 
outros e mais poderoso~ argumentos se apre
lentam, alo os factos, e. concarrencia da estra
da de rodagem, a economia que reault rá aos 
cofre~ provinciaes, que impuzeram à p"ovincia 
a garantia de 500:000$ para a realização de 
melboram~nto tio n~ceaaario. A concurrencia 
da Gl."&ciosa foi prevista e denuncia•b, aprnaa 
iniciaram·ae aa obraa da est~da de ferro. 

Sei que a estrada de f·lrro póde, pelo abaixa
mento da. tarifa. promover a luta o a riva.li .. 
dade, mas ta.l abaixam~nto póde ser util ao 
porto n~o contemplado ; dantio ern resultado 
unicamente prej uizo ã companhia e maior 
encargo ao Thesouro. 

A .intervenção do Estad?, endo~sando 

dos interesses commerciaes e um dever dos 
poderes publicos, e assim não bavArá opinião 
vencida e realizar-se-á. o grande desideratum 
da provincia. que repreaenLo. 

Os alg-arismos da. representação que acabei 
de ler demonstram que, feito o ramal, con
corr~rão para. a estrada de ferro 2.000.000 de 
arrobas~ que, a.ctua.lroente, ainda percorrem a. 
estra.:ia d" rodagem, levando ao cofre da compa
nhia 900:000$. importando ess'\ operação em 
um saldo, deduzido• os 30 oJ. para oa gastos, 
de quantia auperior & 600:000$,e bem approxi· 

maEla a que obriga annualmente o Thesouro 
para garantia de juros. 

Nesta-. condições, pesará o endosso do E~tado 
sobre o Thesouro Nacional f 
. Supponha-se ainda. reduzido á metade, á 

tam pela estrada de rodagem, e teremos para o 
sel"viço de um emprego de 500:000$, 30J:000$ 
ou a metade desta uantia., entretanto ue o 
servtço o r1gator1o o captta a espen er-se 
com o ramal nunca. s~rá snperior a 30:000$000. 

Si o nosso fim fosse embaraçar as emprezas 
garantidas pelo Est••do, deviamos conservar o 
statu qua, si pelo contrario, poupando O-i en
cargos publicos, cumpre conceder a compa
nhia. a renda. maxima. que deve facilitar-se a 
quem fez o emprego de um grande capital, 
importa cortar eondictos da.mnoaoa e offere~er 
á <:ompanhia o t~a.nsporte de todos os passa-

commercio dará para fazer face á garantia, 
levand) ainda. a aeus cofres a. importflncia gasta. 
actualmente, que servirá para abrir novas es-
tra as pe o Interior, encamm an o seus pro
duetos para os mercados da marinha. 

Qua.nto aos fr~tes, nenh.uma difl'erença. ha. 
entre os portos de Paranaguá ~ Antonina, po
d~ndo ancorar em ambos oa portos todos os 
navios que tiverem calado para passar na barra. 

Os navios fretado-:; cobram o me~mo preço 
para tomar cargas em qualquer dos portos, e 
os fret·•s maritimos, nenhuma proporcionali
dade ua.rdando ent ·e as grande~ distancias, 
como va.l'lar entre pontos prox1mos 

Citarei o que se observa com a 11aveg891o 
de ion~o curso da companhia. Messageries 

ar& &m.es, o , e ro u 1 u 
kilo~rammas, ae cobra. igual frete de Mar
selha a Aden,a Singa.pore, a Ma.hé,a Yokoama, 
seado tlles distauczas 5.250, !2.180, 8.030 e 
17,890 kilome~1·oa. 

Si o frete da• 30 milhas entre Antonina e 
p,Lranagua nlo aob!'eearrega as deapezaa de 
um" eltpediçlo, o mesmo nlo aa póde atlirmar 
na linha paraU~Ja ao mar e pela via. ferres, 
no R 43 kilometros eru.re Morretea e Paranaguá. 
Reduzam a tarifa ao seu minimo e será 11empre 
uma deap~za dispensavel eom que deve contar 
o commercio. 

Não devamo• unir justas reclamaçaea a eaaa1 
tendencias que 1e notam em todo o Imperio, e 
direi em todos os pa.izes, para o abaixamento 
. • t 

niencias, aos intereases e ::~ os habitas do com
mP.rcio e da industria. a tarifa. não é uma arma 
otfensiva, não surgem concurrencias que pre
judiquem a viação aperfeiçoada, quando esta, 
devidamente cercada das garantias e de um 
ra.zoavel monopolio. procura manter a sua 
posição natural, a não serão preços a.rtifieiaes 
que consolidarão a P.Xisten~ia das emprezas. 

Justificando o ramal de Antonina a. Morretes, 
manten.Io os interesses do Thesouro, trato tam· 
bem dos da companhia., encarregando-a da con· 
atrucçlo, constituindo assim uma só linha, um& 
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sobre c raroal de Antonina. Primeiramente 
direi que os estudos foram feitos pela compa
nhia, nada custaram ao governo. Esse ramal é 
apenas de !5 kilometras, para levar de Morretes 
as mercadorias a Antonina, porto de mar. 

l(ÜB navios vão por igual frete receber cargas 
em Parauaguá. ou Antonina : supponha-se uma 
carga de 20.000 arrobas que carregasse. em 
Antonina, pouparia ~:400$ sobre o que carre-

«Disse o nobre deputado:-Attendei a que ha 
estradas locaes e geraes, ~ervindo estas ~os 

randes interesses commerc1aes.-Eu attend1 a 
este ponto ; si resolvi a construcção o rama 
para Antonina., é pot•qtle este ramal atten
de aos grandes interesse~ do paiz (apoia-

Coritiba a. Morretes, tendo 15 kilometros para 
ir a. um porto de mar, não irão percorrer 45 
kilometros até ao porto de Paranaguà. Isto e .de 
primeira intuição. Nós não temos mercador1as 
de tanto preço, de tanto luxo e de tanta pressa., 
que para seguirem em estradas de ferro, quei
ram' andar 45 kilometros, quando podem per
correr sómente quinze. 

<tE quer V. E~. saber como os grandel!l inte-

rama.l1 
c Basta. ttender a. este ponto: aupponha-sa 

4.000.000 de arrobas ex orta o e im orta ito) 
percorrendo, em vez de i5 kllometros , 30, 
- differença entre 45 e i5; estes quatro 
milhões de a.rrob::1.s, andando 30 kilometros 
ma.ia até Pn.rana.guá, a 120 réis por arroba, im
portarlto na quantia. de 480:000$ por anno, que 
se pouparia. ao. commercio, eom o ramal de 1~ 
kilometros, e e esta somma que o ramal va.1 
poupar ao eommereio. que com o juro impor
ta, a.pproxiinadamente, em 7. ~00: 000$, no 
prim~iro deeennio. A importane1a do ramal, 
unicamente eonsidl!'rado d~ba.i::to deste ponto 
d~ vista, oft"ereceria, mn economia, o preciso 
para, em t5 aunos, 'Prolongarmos até á frontei
ra a nossa estrada. Parece uma. consa ínsignin
cante, mas afinal trata-sl3 de nio obrigar as 
mercadorias a um maior e inutil trajecto; é 
collocar essa. estta.da. em luta com a via mari-
tima da. bahia de Antonina e Paranaguá. 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . -. . 

cO commercio precisa. de transporte barato. 
Dizia-se na. côrte: -Antonina não tem porto; 
os vapores inglezea chegam a Paranagoá e vol· 
tam. mas ha um facto recente que prova a 
tnelhor opinião. Contractei, como miniatro, a 
navegaçlo a vapor eom a. companhia brazilei
ra, e a eompanhia ingleza. desprendida. de eon.
tra.etoa e subvenç~es, anuunciou logo que oa 
aeoa vapores tocariam no porto de Antonina. e 
para &Ui aeguiriam todas as quartas-feiras. 

4.0 Sr. Abelardo de Brito :- O porto do
Paranà é Antonina, não ba questão. 

cO Sr. Al-oes de Araujo:- Póde ser uma 
questão vencida para a alta politica, par<t certa· 
ordem de j nteresses, mas não para o commer-. . . -

antecessor, tem merecido a estrada estrategica 
do 'POrto da União a. Palmas. 

Tenho prazer em informar ó Camara. do seu 
regular andamento. A picada começada nos 
Ca.mpos de S. Joito chegou á estrada por onde 
ae~ualmente so faz o transito, no ponto exacta· 
menta maia conveniente, a menos de meia 
legua do lraty, passa.ndo sempre por terrenos 
que 1e prestam á rojagem, devendo a.char-se 
em José Roberto. 

Conseguiu o capitão Bellarmino desviar as 
s3rras da Areia, Barreiros, Boa-Vista.. Espin
garda., Anta Gorda., Xaxi, Jangada, Marco 5°, 
Marco 4°, Sabão e Avestruz. 

Ao Sr. ministro da guerra peço que conti
nue a attender ás requisições que lhe fizer o . - . 
oonclúa em breve tempo, attendeRdo-se assim 
aos altos interesses que se prendem á situação 
das nossas fronteiras. 

Coucluo estas ligeiras observações, sujei
tando :i consideração da casa o seguinte reque
rimento (le): 

E' lido, apoiado e a discussão adiada por ter . 
pedido a palavra o Sr. Valladares, o seguinte 

, Reque,imento 
Requeiro que se requisite do governo. por 

interm~dio do Ministerio da Agric111tura, Cóm-
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mercio e Obras Publicas, a correspondencia. 
trocada entre a presideneia da. província do 
Paraná e a. companhia. Chemins de fer 
bres~Uens, a respeito da cobr:~.nça. de impos
tos provinciaes pertencentes ao Pa.ra.ná. 

·-
A~ves de Araujo. 

O Sr. Oly.m.pio CaDl.pos :-Sr. 
prP.st ente, en o nottcla. pa a azeta o ra
cajú qne o vice-prJsidente da provincia de Ser
gipe praticará um acto em diametral opposição a 
ama. ordem do nobre Sr. presidente do con;;elho, 
cumpro um dever denunciando a S. Ex. seme
lhante acto de desobediencia, para que S. Ex.. 
providencie como o caso merece. 

Ha. poucos dias o nobre presidente do conse
lho e ministro da. fazenda expediu uma portaria 
aos ins ectores de thesourarias de fazenda. re-
commendando que não pagassem ajudas de 
custo aos deputados cujos diplomas fossem con
testados. 

O Sl\. VALLADARES:--Uma medida. mmto ju
diciosa, para evitar recebam ajudas de custo 
candiJatos que não foram reconhecidas deputa-

O SR. 0LYMPIO CAMPos:-0 lllustre· candi
dato, S:·. Dr. Jovunia.no Romero, que teve o seu 
diploma como eleito pelo 2° districto daqaella 
província., contestado, não tinha direito á. ajuda 
de custo, mas o vice-presidente, sob sua. res
ponsabilidade exclusiva, contra a informagão e 
com impugnação do inspector da thesouraria, 
mandou fazer o pagamento. 

a viagem e depois de reconhecido receba a 
ajllda de custo. 

O Sa. 0LYMPJO CAMPos:- O candidato pód~ 
fazer a. viagom sem a quantia a.lludida., o é 
capaz de, não sendo reconhecido, restituir a 
quantia, maa a minha questão nl1o ô essa.; tra.
ta-ae do desrespeito a. uma ordom do ministro. 

Faço justiç~ ao candidato, que em caso algum 
prejudicará o Eatado, e quero acreditar que ellG 
rec~beu a ajuda de custo aolicitado pelo vice
presidente e não de motu-proprio . 

Faço tambem justiça. ao inspector da Thesou
raria de Fazenda que é liberal e dos que votam 
em liberal; não incorro, portanto. em suspe1ção, 
dizendo que elle é de nm caracter energico, e 
é zeloso no cum rimento de se!ls deveres • mas 
não poseo fartar-me ao dever de, tambem fa
zendo justiça, denunciar o acto do vice-presi
dente da provincia, negando cumprimento de 
ordem do governo, tomando abusivamente a 
responsabilidade de um pagamento que não 
po-lia ser feito.A portaria do S1·. ministro d9. fa
zenda nãodevia ser P.xpedida. aos inspeetores das 
Thesourarias que officialmente não podem saber 
qual o deputado contestado ou não, além de que 
eates, só por si, não podem cumprir a ordem do 
ministro, uma vez que podem abrir ereditos 
10b IDA reaponn.bilidade, 01 preaidentea. A 

estes é que devia. ter sido dada a ordem. No 
caso em questão o vice-presidente tomou a res· 
ponsabilidade do acto'e ficou sem effeito a. ordem 
do governo. O inspector procurou cumprir a or
dem recebida doThesouro,mas como não effectuar 
o a amento si o residente tamb m é 
e assumiu a. si a responsabilidade do seu a.cto ~ 
O candidato diplomado tem a eleição contes
tada, nã~ podia p~rtanto. receber a ajt~da de 

, m o paga-
mento, o vice-presidente insistiu e venceu a 
rasistencia, por autoridade propria, responsa
bilisando--&e immediatamente pelo seu acto. 
O que fazer-se ~ Incriminar o inspectrr ? Não. 
Os unicos culpados são o ministro qu~ deu 
uma ordem que podia ser burlada, como foi 
logo na. primeira. occasião, e· o vice-presidente 
que, conhecendo officialmente estar og eleição 
contestada, não duvidou contrariar a ordem do . . . . . . ' . 
honrado Sr. presidente do conselho tem conheci-
mento do acto de que estou t1•a.tando e si o sanc
ciona. Não mando á mes& re ueriment 
isto, porque certamente ficaria adiado como sue
cedeu hontem com um relativo a uma infor· 
mações de que preciso para fundamentar uma - . 

' s 
amigos do governo. Faço as observações que 
entendo convenientes. e, si o governo se deixar 
ficar no seu laisse:: (aire, laissez passcr, mos
trará que não se inquieta que seja. desobedecida 
pelo seu delegado uma ordem sua, e incitará. os 
presidentes a. não prestarem attenção ao que 
lhes recommendar o poder central. 

UM: SR. DEPUTADO: - E' um caso original. 

ordem ó 

O Sa. OLniPIO CAMPos:- E' illegal e in
oxequivel, e, ai o honrado Sr. presidente do 
conselho nito punir o excesso do vico-preai lente 
dG Surgipo, declaro com franqueza. o pcza.r,que 
de algum!l. sorte fiea arrofoeido. a veno1·açlo em 
quo com justiça ó tida a austeridade politiea de 
S. E~. 

Sr. presidente, tendo eu necesaidado do ex• 
tlliear a. posição que tenho asaumido em re
lação ao projecto da emancipaç4o dos escra
vos, e, como já. esteja desenganado de tomar a 
palavra na sua. discusslo, aproveito a occaaia.o 
para ennunciar-me a respe1to, o quo farei o 
mais resumidamente possivel. 

Já aqui fa.llou a. monarchia representada 
elos dous artidos oliticos, fs.llou are ublica 

é preciso que tambem a e a lgreJa, que 
nasceu eom a liberdade, lutou pela. liberdade 
e por ella. vive. (Apoiado$.) 

.Atftigir-me-ia bastante, sentiria. mesmo re
morso, si o meu silencio nesta questão, como 
em qualquer outra, pudesse d-ar loga.r a. juizo 
menos favora\'el á igreja,ou ao clero a que tenho 
a. honra.de pertencer. Não quero qne os votos, 
que dei contra um ministerio declarado abo
licionista, sejam interpret.idos em dezar, em 
prejuizo das tradições da. igreja e do penat.
mento do clero. 
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O Sa. 1tfAc-DoWELL:- Não podem ser inter· 
pretados em dezar da igr&ja ; a igreja. nunca 
foi revolucionaria. 

cireumstanciae em bem da nação, da minha 
província e districto. 

Entretanto, para obedecer á praxe, segundo 
mesmo deClarei na circular, disse o que pen
sava acerca da questão do elemento servil, oh
jacto da. consulta feita. a nação, e foi o s ·guio
te: Desejo a. emancipação .com indemniz~~o 
para não lesar a fortuna 11lheH, e sem prec1p1-. 
tação para. não desor!tanizar·se o trabalho. En-

o eu m a. em v1s a vo a , como z, con a o 
mi~isterio 6 de Junho, e assim pronunciei-me 
não convencionalmente .para angariar votos, mas 

senta.nte da nação. devia sustentar as meamas 
idéas 4ue, como sacerdote catholico, professo. 
Qua. ndo dis uz-me a votar contra a oelle mi-
n1stt>rio a ohclonlsta..e porque eu tinha de>con· 
:fiança de que a:,uelle art. f o, que apenas dizia 
querer a libertação sem indemniz<içãO rloa es
cravos d~ 60 annos,era uma inaidia,não tradu2ia 
a Vt-rdad~ inteira., alem de que o modo por que 
esse ministerio geria os n11gocios publicos, im
punha a sua derrota como acto de patriotismo. 
Como tal mini!lterio não existe mais, eu deixo 
de dar os motivo• porque assim pensava. 

noa-se a.iDda m~ds robusta, e P.ntre os testemu
nhos que po leria invocar para corroborar a mi
nha deseonfia.n a. eita.rei os a a.rtPs do nobre 
deputado pelo 20o districto de Minas. dado<; 
quando orava., na sessão de 25 de Julho do anno 
paaaado, o Sr. Felicio dos Santos. S. Ex., como 
orglo muito autorizado do H bolicioniamo, decla
rou que ~te queria ebegar ao estado do Ceará e 
do Amazooaa. Dizia-se mais, q•.l·:J o prorecto 15 
de Julho era atrazado. mas que era apobdo, 
porqne sua. exeeuçlo, confiada ao miniaterio 
Dantaa, fal·o-ia born ou supportavel. Por esta 
razlo eu nlo podia, de modo algum, apoiar 
aemelhante proj cto, porque, ai o Ce:1rá e o 
Amazonas puderam libertar de chofre os seus 
escravos, nio o podem as provincisa que vivem 
exclusivamente ou quaai, da. agricultur-a., como 
a de Sergipe, entre outras ; isto seria dPss.rrai
g&l" um mal, fazendo outro igual ou maior. 
A oiados. 

Desde que, porém, desejava e desejo a lib~r
tação dos eaeraToa, estava na obrigação de con
correr com o meu voto em favor de qualquer 
projecto que tratass& da emancipação eom in
demniza~ão e aem precipitação, condições que 
eu desconfiava não preencheria o ministerio 
6 de Junho. 

·Sr. p~aidente, qu&.ndo eu fallo em indem
n.izaçio, nio é porque reconheça que o es
cravo seja propriedade, absolutamente não : 
nio ha direito do homem sobre o homem. 

O "8-a. MAc-DowELL :-lato é questão deiis. 
tincção entre· o direito natural e o direito ci
vil. (H a outros apartes.) 

O Sa. OLYMPIO CAMPos :-Não reconheço 
que ha.Jt esse direito. Seria. fastidioso ~ue . ' . - -
tencia. des«:e direito, contrario ao direito nq.tu
ra.l e ao direito divino, isto já. é q11eatão ven-
cida. . 

Quando Deus creon o mundo e deu ao ho· 
mem o dominio sobre todas as creatura.s não 
deu-lb.e o dominio sobre o homem e &im sobre 
as crea.turas irracionaes, como diz o Genesis. 
(Apoiados.) Não posso, por conseq,1encia, ad
mittir o direito sobre o escravo, que é homem· 
como qualquer outro. 

Mas a n"g}1ção desse direito não é motivo 
sufficiente para. qu.e eu viesse ser aqui um ex-

DE BuLHÕEs:-V. Ex. deve 

P'~lo sentimento, regular, o rn~u voto, o qual,re
u_nido a. ou~ros sob.~. mesma inspiração, decreta-

governamental. A cari .ade é um sentimento 
nobUisaimo, mas seria. impossivel no E!=:tado 
um>t lei que autorizasse a distribuição dos di
nheiros publicas segundo os sentimentos dos 
seus executores. Aa~im como não admitto nem 
ha quem o possa admittir que um phílosopho, 
tão sómente por suas abstracções, por suas theo
ri:lB, queira. com proveito pratico traduzir em 
lei aquillo que elle combina. no !leu gabinete, 
sem conhecer o ue se assa. n mund d 
li.da.des, a~uillo que está nos habitas da so
etedade ••• 

O Sa. MA.c-Dow:mLL:-Politica não é 
abstracção ; esta é a. pura verdade. 

O SR. 0LYMPIO CA.MPOs:-••• pensando não 
devo prudentemente, nem pelos meus senti
mentos unicamente, nem por méra abstracção, 
dar o meu voto em uma questão social. .• 

OlSa. MAc-Dow:zLL:- Apoiado. 
O SR. OL YMPIO CAMPOS:-. . • e assim tenho 

procurado conciliar o Evangelho com os inter
es•ea da nação, e mesmo da politica, pois não 
me seria d~>coroao sobrepor os desta aos da.
quelle, quando porventura em desharmonia. 

A igreja nunca foi, não é, aem será revolu
cionaria .•• 

UM Sa. DEPUTADo:- Já foi. 

O SR. ÜLYMPIO CAMPos:-.•. mas é evolu-
C1onar1a, Isto é, aceita o progres~o, anima-o, 
protege-o ; quer que se façam as cousa1, 
como ellas devem ser feitac:;, refiectida.mente, 
sem precipitação, que serviria. talvez para com
promettel" o bom exito da caosa. 

0 SR. BEZEBlU. CAVALCANTI dâ um aparte. 
O Sa. ÜLYMPIO CAMPOs:-Com effeito, V Ex. 

que é leigo, diz a mim, padre, qne isto é heto-
rodoxia 1 ! · 

O Sa. BEzJ:lUlA CA. v A.LCANTI : - O que tem 
isso Y Ts.mbem estudei direito ecclesiastico. 
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O SR. OLYMPro CAMPOs: - Permitta V.Ex:. 
que eu lhe diga que isso é excc~so de zelo, 
o que faz-me hmbrar o zelo do phariaeu que 
eatranhou a Christo converaat• com os publi
canos e p~~ecadores. 

disso ; não é de minha intenção offender a pes
soa alguma. 

O Sa. BEzERRA CAvALCANTI : - Não, se
nbot•; não tomo corno offensa. {Grusam-se 
muitos outros apartes.) _ 

O SR. ÜL YMPIO CAMPOS: - A minha proposi
ção não é absoluta ; a resolução do poblema. 
aervil não é ma.teria de fé, está s~;;bordioada a 
circumatanci!l-s que podem apressai-a ou re-

• , 0 , or , nes a como em 
outras questões analogas, proced~ pogressiva 
e paulatinamente como lhe dita sua Sélbedoria., - - -
Nas materias de fé, porém, estando definida. a 
verdade, nada se pó.ie alterar, porque a ver
dade dogmatica é por sua natureza infalli\"el, 
1n o •lran e, nao a mttte mo 1 caçoes adianta
mentos ou atrazos, é ou não é. 

O SR. M.A.c-DowELL : -Apoiado. 

Em apoio da minha affirmação, recordo que 
Jesus Christo não faz distineção entre senhor e 
eaeravo, e considera seus irmão;; todos os que 
fazem a vontade de seu Eterno Pai. S. Paulo, 
na Epistola, a Timotheo diz que todos os que 
est~o ~ob o jugo da escravidlo saibam que :Jão 

u x
co~munhão ao senhor que por autoridade pro
prla mata seu escravo. 

O concilio de S. Patricia, celebrado na Ir
land!l', dispoz qne o ecclesiasLico, que quizer 
rem1r capti\Tos, o faça com seu dinheiro ; pois 
que rvubal·os para os fuzer fugir dava lagar a 
que os cledgos foesem olhados corno ladrões, o 
que certamente re-lundava em deshonra para a 
igr·eja. Eis condemnado o abolicionismo exa-

jas. 
O 2° concilio l\111tist.:on::~nse prescreveu que 

defenJesse os libertados por qual uer modo e 
repr1m1u a 81' 1trar1o a e os JUizes que os 
perseguiam. 

O 5° concilio PHrisionae incumbiu os sacer
dotes de defender os libertos. O papa S. Gre
gorio Magno, no 6o aeculo, disse qae, tendo o 
Redemptor e Creador de todas as coàsas quebrado 
eom a graça de sua divind:lde o vinculo da es
cravHão, é obra salutar restituir a liberdade aos 
homens, crea.dos todos livres, e privados de sua. 
liberdade !?elo pode.r dos homens. 

h ' ' D ores, afim de não serem causa de se blasfe- de suspensão ao bispo que alienasse os vasos 
mar o nome e a doutrina do Senhor. sagrados.por outro moti.v? que não a redempção 

. ' 
tez&, refere·se ao versiculo :f.o do capitulo 6o da 
Epistol~t. de S . Paulo a Timotheo « Quicumque 
sunt sub jugo servi, dominas suos omni ho
nore dignos arbit,·entur, ne nomen Domini 
et doe trina blasphemett'r. ~ (Risadas.) 

O Sa. OLYMPIO CAMPos :-Exacta.mente • . 

Diz mais ainda na Epístola aos Galatas (c. 3, 
v. 26, 27, 28): «Qualquer de vós que tenha 
sido baptisado em Christo, terá. sido revestido 
de Cbristo ; não ha judeu, nem grego, nem es
cravo, nem livre, nem macho, nem femea, pois 
todos aois um em Jesus Christo. ~ 

Na Epistola aoa Collonenses (c. 3 e 4), de
pois de aconselhar aos escravos que obedeçam 
a seus senhores, dirigindo-se a estes, r~com-

porque todos têm no céo um. Senhor que não 
faz e3:cepção de pessoas ; e é, finalmente, bem 
conhecida a passagem da. Epistola a Philemon, 
em que o apostolo, apadrinh11ondo, para servir
me da expressão commum, o escravo Ouesino, 
roga-lh•1 que o receba, não como escravo, mas 
como seu filho em Jesus Christo. . 

Por estes textos da Sagrada Escriptura., Sr. 
presidente, vê-se que a escravidão é uma in
atituição anti-christã, mas que, a despeito disto9 
nlo !oi destrnida. de uma feita; em virtude das 
condições da época. 

deteJ•minou que fica!sem livres os escravos que 
abraçasEem a vida monastica. 

O concilio de Verneuil, em 844, recomendou 
que os bens da igre,ia sirvam para resgate dos 
captivos, e S. Ambrozio, além de ontros bispos, 
vendia os vasos ·sagrados para a libertação 
dos christãos escra visados pelos Godos. 

O concilio de Londres, em H02, probibiu o 
barbaro costume que havia na Inglaterra de 
vendet·em-se homens como si foAsem animaes 
brutos. O Poutific ) Pio li, am. 1462, censurou 
os portuguezes estabelecidos em Guiné, pelo 
facto de reduzirem a escravidão os nP.ophítos 
nAgros. Paulo Ill em 1537 e Urbano VIU em 
1639, prohibiram. sob as mais graves pPnas~ 
redrtzir os indios na America á escravidão, e 

e 
reprovado fim. Em :1.683 o Collegio dos Car
deses, escrevendo aos missionarios de Angola., 
condemnou o trafico dos negros. Benedicto XIV, 
em. 1741, expediu uma Bulla condemnando 
ainda uma vez a escravidão. 

Até o casamento era prohibido a.os escravos. 
O papa Adriano I, porém, declarou que, não 
tendo Jesus Christo feito distincção entre livres 
e escravoa, não se deve prohibir entre estes o 
casamento e caso tenham eontrahido contra a· 
vontade do senhor, de modo algum seja dissol• 
vido. FinalmeDte, Gregerio XVI, em 1~39, pR-
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blieou uma carta apostoliea, e:ompendiando a queremos que se considere interdicto todo o 
doutrina e actos de seus predecessores relativos eeclesiastieo ou leigo que su.stente o commer
ao assumpto. E' a ultima palavra da igreja. a cio dos negros como sendo permittido, seja 
respeito e po1· isso peço licença á. Camara para com que pretexto fõr, ou que ensine e procla
trans~rever no. m~u discurso alguns trechos me, tanto em publico c~mo em particular, algu-

«Logo que irradiou a luz evangelica, os in
felizes que cahiam na mliis dura escravidão, 
presa das numerosas guerras da época., sen-
ttam a IVlO em suas penas, porque os aposto
los inspirados pelo Espírito Divino, ensinavam, 
por um la.do, aos escravos obedecer a seus se
nhores temporaes como a Jesus Christo, con
formando-se com a vontade de Deus ; por outro, 
aos senhores a tratar bem seus escravos, 
concedendo-lhes o que fosse justo e ra.zoavel, e 
t1•atando-os com bondade, sabendo que o Se
nhor Snpremo eitá no Céo, e ante elle não ba. 
diatineções. 

ran.do sobre a caridade, e as cousas chegaram a 
ponto que, depois de muitos seculos, já não 
ba escravos entre a maior parte das nações 
c r1s as. 

«Todavia, com profundissimo pezar confessa
mos que se viram depois mesmo entre os chris· 
tãos, homens que, vergonhosamente cégos pela. 
cobiça do um sordido lucro, não hesitaram em 
reduzir â e~cra.vidão, em terras afa~ta.das, in
dios, negros e outras desgraçadas raças ; e 
outros auxiliaram esse enorme delicto, insti
tuindo e organizando o trafico desses infelizes 
que muitos tinham carregados de cadeias. Al4 

or1osa. me
moria (Pio li, Paulo UI, Urbano VIII, Bene
dicto XIV e Pio VIIJ tentaram reprimir, quan~ . . . 
homens 'como contrario à sua salvação e infa· 
manta para o nome de ehristãos ; conhecendo 
q_ue era esta uma das prineipaes causas que 
alimentava o odio das nações infieis contra o 
ca.tbolicismo. ~ 

cPor este motivo, desejando afastar um tal 
opprobrio de todas as regiões christãs, depois 
de ter maduramente conferenciado com muitos 
dos nossos veB.eraveis irmãos, os cardeaes da 
Sanl.a. Igreja, seguindo as pisad~s de nossoa 
predecessores, e em virtude da autoridade 
apostolica, nós advertimos e admoestamos ener
giéamente todos os ehristãos, de qualquer con
dição que sejam, e lhes notificamos que, de 
ora. avante, não ousem vexar injustame:ute os 
indios, negros ou outra qualquer raça, despo-. ... . . -
prestar auxilio aos que se oecupam em prati
car taes excessos, ou exercendo esse deshuma
no trafico dos negros, como si não fossem 
creaturas humanas, mas verdadeiros e impuros 
anima.es, reduzidos com elles a servidão. sem 
distineções de direitos. justiça e humanidade, 
sendo comprados, . vendidos e obrigados a sof
frer durisaimos trabalhos •.. 
• c Pelo que, . em virtude da. autoridade aposto

fica., reprovamos todas as cousas supraditas, 
como de todo indignas de nome ehristão, e pela 
mesma autoriddde prohibimos absolutamente e 

que até ae esera.visa.vam para hbertar os seus ir· 
mãos, tornavam efficaz a sua. propaganda. 

O Sa. Z.uu.:-Permitta V. Ex. que ea venha 
em seu auxilio. Já S. Paulo dizia: <I taque 
fratres non sumus ancill~ ftlii, sed liber~, 
qua Ubertate Okristus nos liberavit. 

O Sa. OLY~!PIO CAMPos :- Aceito o Cyri
neo e fico-lhe obrigado. 

Não foram unicamen t~ os padres de outros 
tempos. Sr. presidente, que trabalharam pela 
emancipação dos escravos. O clero contempo
raneo, e Jlarticularmente o brazileiro, tem con
corrido para esse humanitario :fim, como to:los 
os dias os jornaes catholicos noticiam. 

. Na. min~a p~ovincia não tem ell? perm~ne-
, Cl 

sacerdote José Paes de Azevedo Mello ••• 
O Sa. CoELHO E CÚrPos :- Caracter muito 

distincto. 

O Sa. OLYMPIO CA.MPos:-••. que, por espirito 
religioso, que sei por ser seu amigo, libertou 
os 10 ou 12 escravos qoe possuis, 1icando só
mente possuidor de saus talentos e virtudes • 

A' vista das eonaideraçõl3s que tenho feito, 
embora imperfeitamente, sobt·e a norma de 
proceder da igreja, das ordens religiosas e do 
clero, não se póde defender a eseravidio. 
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. A igreja. contemporisou porque não podia dei
xar de ~azel-o, a escravidão estava. arraigada 
noa habitas da população. 

O Sa. An.rsTIDES SPINOLA. dá um aparte. 
O Sa. 0LYMPIO CAMPos :-0 nobre deputado, 

oppoz-se o Sena o, porque, .s1 e esc egassem 
a conhecer quão crescido era o seu numero, po
deriam rebellar-se. Os scytha.s, por caus·:t da 
revolta de seus escravos, viram-se forçados a 
ceder-lb.es o terreno e abandon~r a patria. 
Em Tyro, na Thessa.llia., em Sparta, em Athe
nas, davam- se frequentes sublevações de es
cravos e para de uma vez dizer como a socie
dade ~stava ligada á escravi tão, basta dizer 
que o senhor tinha. o direito de vida._e de mor-
e so re o escravo. ra, nas as o oe era 

impossivel . que a igreja. levantasse a bandeira 
do abolicionismo como .. qu?rem a.ctualmente os 

, R. ! 

que ~a igreja lt~vantasse o estandarte do aboli
cionismo como querem os nobres depuiados, 
como, isto é, do mesmo modo, nas mesmas con
dições, por que os nobres deputado,; abolicionis
tas quet·em que se faça a libertação. A acção 
da igreja operou gradualmente a transformação 
do mundo escravo.- Começou estabelecendo a 
vl3rdadeira doutrina sobre a natureza e digni
dade do homem, descriminando os dever~s dos 

v ~ ' 

perante Dens, sua.visando a vida dos escravos, 
garantindo a liberdade dos emancipados e pro

or todos s meios a seu alcance a 
abolição, com a liberalidade particular, os vasos 
sagrados e mltt·os bens da igreja, ~s- orde~s ~e
ligiosas, .a pa.lavrá,_ o e~emJ?lO e at~? c~pt1Ve1ro 
voluntar1o. Não fo1 a 1greJa abohc1omsta. ra
dical, sim emancipadora. 

A minha posição, portanto, é a mais Jogica, 
a mais conveniente e ra.zoa.vel possível 
(apoiados); porque, sem afastar-me das leis da. 
igreja e dos pre~e.itos ~o Evangelho, eu. não 
quero f•,rir os legtt1mos mteresses da. soCieda
de, :-~dquiridos na confiança da lei do paiz. Re
mir os captivos é obra de misericorclia, mas 
arruinal" os senhores e perturbar a nação, não 
deixa de ser falta de caridade. (Apoiados.) 

Não reconheço direito sobre o escravo, mas 
contemporiso com o facto. 

l 

em rela.ção a esta materia, vou fazer breves 
conside~:H;ões sobre o projecto do governo. 
Não aceito o projeeto do governo como a 
ultima palavra da materia, nem como o melhor 
que se pudesse offerecer, conciliando os _in,teres
ses da sociedade e os progressos que a 1de~ tem 
feito noa ultimos tempos; mas, desde que e re· 
conhecida por todos, ou por amor ou temor, a. 
necessidade de extinguir-se por uma vez a es· 
cravidão no Brazil, entendi dever . eoncorr~r 
para que se tomasse uma resolução sem detrl-

v. III. -53 

mento,_ ou com o menor detrimento possível 
para as divet·sas classes da. sociedade. 

Assim tive de colloborar com o meu voto 
para a passagem do projecto. As suas idéa.s 
capitaes são-os impostos, a tabella de preços, 
a depreciação e a libertação dos escravos de 65 . . - . 

para esse fim. 
A emancipação 

ma não devemos 
alheia., e si nós individualmente damos o 
nosso obulo para. libertar escravos de extra
nhos, não por amor destes, mas por amor da 
liberdade, por que razão essas provincias não 
devem tambem concorrer com o seu obulo para 
a libertação dos eser<:>vos das; outras, não para 
beneficiar os senhores, mas em proveito dos 
escravos, da civilisação ·~ Si essas provi.n
cias quejá estão libertas querem que se liber
tem .as outras, devem, ao menos por philan-
t l"Opia concorrer para 1sso. 

Sr. presidente, não me parece licito recusa
~em as províncias libertada~ o seu aux.ilio no 

' pero quando estiver completa. a obra da abo-
lição, como se ha dito tantas vezes. 

0 SR. FREDERICO BORGES dá. um aparte •. 
O Sa.MAc-DowELL:-As condições especiaes 

em que se achou o C~ará foram devidas ao au
xilio de todo o Imper1o. (H a Otf.t r os apartes.) 

O Sn. OLYMPIO CAMPos :-0 Cea.rà, o Ama· 
zona·s e o Rio Grande do Sul, pelo facto de j:i. 
estarem livres, não devem ser exceptuados de 
í!Oncorrer com o imposto, ja por humanita~is~o, 
e civilisação e já porque as outras provmcus 
concorrem em larga. escala para os melhora
mentos dellas ; não é pois de justiça que essas 
provincias se eximam de pagar os impostos 
que conve1•gem para. o bem eommu~. E o Cear~ 

' grandemente-auxiliado nas occasiõe,._de seccas, 
pelas províncias que não soffrem esse mal. 

Repito, Sr. presidente, nio me repugna. es~a 
questão de impostos ; todos devemos contrtbUir 
para acabar-se com a escravidão, e sem inde~
nização haveria gravea prejuizos. Os possul:
dores de escravos têm interesses muito legl
timos ; têm sua fortuna empenhada. em trans
a~ões que fizeram confiantes na lei positiva., 
são possuidores de boa fé. Si a necessidade de 
braços para o trabalho os obrigou a ter es• 
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cravos não foi por culpa delles que se utilisaram 
desse ~lemento, mas dos poderes publicas, que 
fizeram lei contra a. razão e crearam direito 
contra direito. 

o SR. FREDERICO BoaGEs:- Já apt·eciou os 
. 'l . 

fre prejuízo, o que não é equitativo. (H a um 
aparte,) 

A tabella das preços é conveniente, tllnto 
para evitar que as juntas abolicionistas dêm 
um. menor valor que .o ra~oavel, como pa~a pre
venir que as contrarias dem valor excess1vo em 
detrimento de fundo de emancipação. 

A depreciação é aceitavel desde que se quer 
a libertt1ção; deve-se adoptar essa medida que 
é o facto r mais im ortante e effica . ·-
ção. 

Posso dizer, Sr. presidente, que sobre estes 
pontos não transigi com o governo, pois não 

· , s vo çoes no-
minaes e symbolicas, e comquanto não apoie o 
governo, aceito o sl3u projecto, como aceitaria . . :-

tado por qualquer ministerio,e apoiaria porque 
· os filhos de Deus não podem ser escravos dos 

homens; :ficando-me, porém, salvo o direito de 
fazer a'> restricções que entendesse cabidas. 

No que transigi, porém, Sr. presidente, não 
com o governo que nã:o fazia questão disto, mas 
commigo mesmo, foi sobre~a libertação àos es
cravos de 65 annos de idade. 

Devo dizer co.m franqueza. : não quero a li-
berta ão de escravos vell:i.os ua · 
a sua idade. 

O Sn. RA"riSBONA:- E• mais humanítario. 
Ha outros.·a artes. 

O SR. ÜLYMPio CAMPos: -Não acho a menor 
vantagem na libertação dos escravos velhos ; 
não considero feliz essa lembran~a. 

Nem a civilisação, nem a religião, nem a 
philosophia justificam essa medida. E' um mal 
que se f9.z aos libertos velhos, e não sei mesmo 
como houve ministerio que fizesse disso questão 
de gabinete ! 

Uma vez que a idêa. de libertação por idades 
é geralmente aceita, si o ministerio de 6 de 
·Maio apresentasse a idéa da. libertação de 
escravos :noços, os de 21 annos, que é a idade 
da emancipação civil, e• acharia mais civilisa.
dor, m.11is liberal mesmo. Oa libertos moços 
teriam tempo de constituir familia, de aperfei
çoa_r a s~a ed~ca.ção; se.Jiam uteis a si e :i 

' , ' 
teria sido advogado notavel no fôro de S. Pal!lo, 
e Agostinho dos Reis não illustraria a Escola. 
Polytechnica. além de outros que vivem mais 
ou menos obscuramente. Ao passo que os 
libertos moços terão esperanças e aspirações, 
os velhos serão inuteis a si e a todos. 

O Sa. FREtmiUco· BoRGEs:- Ao contrario, a 
maior parte delles tem familia e encontrarão 
aoeeo~. 

O Sa. 0t.YMPio C.lMPOB:-Chegarão a. morrer 
nas estradas e nas ruas. 

Sr. presidente, não sentirei peza.r de haver 
votado por esse artigo do projecto, porque o 
meu voto não influe na. sua passagem, . mas 
hei de ter occa.sião de ver muitos desses 
libertos morrerem a mingoa. 

E' exacto ue a caridade dos brazileiros é 
me::s::gotavel, mas d ab.i não se segue que veja· 
mos sem compaixão um mendigo, corno, em 
regra, e o liberto velho, que nem sempre e~tará - ~ - . . ' 
humanitario, não é civilisador lihertal' escravos 
velhos. 

Não quero que elles :fiquem condemnados até 
ao ultimo dia da vida ao captiveiro, mas que 
sejam libertados pela marcha natural da em~n
cipàção. A lib~rdade, cow.o um favor da le1, a 
quem não póde gozar della é um presente 
cruel. 

Em que pensa o liberto velho? Em_ morrer. 

portanto, comprehender com.o o partido libe-
ral faz questão de libert~r em i885 os e.scravos 
sexao-enarios, ua:ado â em i87i haVIa con· 
servador que queria ibertar os de 55annos! 

Parece-me tambem, Sr. presidente, que não 
devia estar no project_o a dispo!'iição que obriga 

permanece~em em. companhia daquelles. . 
Esta oorzgiJção e toda moral; e qual o melo 

pratico que suggere a lei para coagir os ex·se
nh.ores a alimentar os seus ex·escravos ? 

E' a.té uma injuria que se faz aos sentimentos 
huma.nitarios dos senhores. O tratamento qne 
elles dão, em geral, aos ingenuos, mostra que 
os libertos serão tratados bem. Não é raro verem
se as :filhas dos senhores serem companheiraa ~a 

' nha provincia, no termo de Maroim, ha. um dis-
tincto proprieta.rio que mantém em seu enge
nho escolas ara a educa ão de in enuos. 

Semelhante disposição,pois, sendo puramente 
moral, não deve figurar no projecto, por sE'r of
fensiva aos sentimentos dos senhores. 

O SR. LEoPoLDo DE BuLHÕEs: -Pois apre
sente uma emenda, impondo multas aos se
nhores que não cumprirem esta obrigação. 

O SR. OLYMPIO CAMPos : - Trato sómente 
de explicar a minha posição e fazer :~s mi
nhas apreciaçõ'}S, e não apresento emendas, 
porque não passarão. 

Quero apenas expender o meu juizo áeerea 
do projecto, visto que nada- ·mais posso es
perar. 

Sr. presidente, tendo o nobre deputado por 
S. Paulo o Sr. Prudente de Moraes, quando 
tratou da uest~o do elemento se il decJarad 
que o c~~osamento civil era. uma. medida preli
minar ou complementar para a. ímmigraçio, 
elemento da. organização do trabalho livre, 
tomei em consideração este dito do nobre de-
putado e tratei de verificar si era exactamente 
a.ssim. Certifiquei-mede que não têm cogitado 
de tal cousa os immig.-antes, nem o governo. 
Tomei algumas notas a reapeito, as quaes lerei 
àCaman... 

Quando, si-. presidente, se discutiu aqui a 
revopção do acto do nobre ex-minist_ro ~a 
a.gricultura, mandando dar passagem a unm1· 
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grantes europeus, o nobre ministro da agri- J Sobem a dezenas de milhares os individuos 
cultQ.ra, o Sr. Moura, forneceu-me dados muito nella designados. )) 
concludentes para o que .pretendo demonstrar. Ora, pergunto eu, para virem esses 31.250 
S. Ex. provou-nos que, para a vinda de immi- immigrantes, ma.is 60.000, mais !4.000 mi
grantes, não se precisava. de casamento civil, lhares, como diz o Sr. Barão de Jaurú de~enas . . . . . , 

Disse S. E:s:. na sesslio de U de Junho: 
< Por uma estatística trazida ao parlamento 

cousas (estado em que se achavam os immi
grantes animados pela promessa das passa
gens) estavam já resolvidos a vir para o Brazil 
31.250 immigrantes.::. 

Esses immigrantes não vieram, Sr. presi
dente, porque não se lhes pagou a! passagens. 
Logo, não toi e não é o casamento eivil neces
sidade para a immigração. 

Disse mais S. Ex.. (lendo) : 
« Além destas diffi0uldades havia tambem a. 

impossibilidade de precisar o numero de immi
grantes que não faziam parte da.s listas envia-

~ porqu , as 1n ormaçoes que rece 1 t1. se
cretaria. o Sr. Cortis, consul italiano no Rio 
Grande do Sul, de passagem nesta côrte, ac-. . . . 
tes destinavam-se ao lmperio, tendo a maior 
parte delles já desamparado suas casas, prepa
rando-se para partir. Além destes existem cerca 
de i4.000 na Allemanha em identicas circum
stancias. » 

G nosso representante na Allemanha., Sr. 
Barão do Jaurú, escreveu em 1° de Abril deste 
a.nno o seguinte (lê) : 

« A • vista desta falsa noticia ( a amento de 
passagens por conta do governo ), que :ogo se 
espalhou por toda a parte, milhares de pedidos 
de viagem gratuita. ehegam a e~ta legaçã~, a.os 

ção, e, cousa grave, muitos dos peticionarias 
declaram que, em virtude das promesaas que 
tiverem d1rectamente do Brazil, já. havia.m 
vendido o pouco que possuiam, e se acham 
promptos para. seguir viagem. ~ 

Segundo esta nota, Sr. presidente milhares, 
de pedidos foram dirigidos á nossa legaglo em 
Berlim, apeza.t• de não haver no Brazil o casa
mento dvil. 

O SR. PRESIDENTB : -Previno a V. Ex. 
que a hora está. terminada. 

O Sa. OLYMPIO CAMPOS: -Sou muito doeil, 
e como pre«!iso continuar, terei de pedir ur· 
gencia; mas espero que V. Ex., tendo em 
vista que, ha muitos dias, eu procuro in1crever-. . . . . . 

•. ' 
pouco condescendenLe para. commigo. 

O SR. SoAREIS: -Póde continuar a discutir; 
hoje é sabbado, dia. dos requerimentos. 

ÜUTROB SRB. DEPUTADOS:- Continue, hoje 
é sabbado. · 

O SR. 0LYMPIO CAMPOS : -No relatorio do 
Ministerio da Agricultura, apresentado pelo 
Sr. Moura e confect.-ionado pelo Sr. Carneiro 
da Rocha, se diz o seguinte ( lê) : 

<Tenho recebido de diversos logares listas 
nominaes com as mais minuciosas iBíormações. 

, . ' 
precisava-se de casamento civil, secularização 
de cemiterios e outras eousas dessas, para es
tran eiros e do ue o im.mi "'rante não co-
g1ta . Absolutamente não. 

Fui ainda, Sr. presidente, :i. repartição das 
terras e colonização saber o movimento dos im
~ig~antes, e ahi encontrei que elle.s, em gran
dlSStmo numero, são de nações catbolica, que 
d~>str-oe o falso supposto de que não ha !acUi
dade de emigração catholiea. 

No anno de 1883, segundo o relatorio do Mi
nisterio da Ag1·ieultura do anno passado, en
traram 26.789 immigrantes, sendo port1tgue-
zes . , 1 a ranos . , espan oes 
2.343, austríacos 249, francezes 152, belgas 24, 
argentinos 23, orientaes H, peruano i, ao todo ... - . . 
nações dist-ribuidos do seguinte modo: allemães 
i.690, inglezes 158, suissos 94, americanos 
i O, russos 10 turcos 6 marro ui nos 2 suecos 
2, iversos 30 . 

Além da enorme differença. de 2.002 para 
24.787, devo observar nem todos os ~ue enu
merei na aegun la ordem são a.cathohcos, por 
quanto na Allamanha mais de aw terço da po
pulação é catholica, na. Suissa metade e assim 
por diante de modo aue os 2. 002 não são todos 
aeatholicos. • 

Do relatorio do Ministerio da Agricultura 
deste anno consta que, durante o anno de 1884, 
en raram . 1mm1gran es, sen o por gue
zes 8.683, jtalianos 5.933, austríacos 598, hes
panhoes 576, pol}cos 359, franceze~ 155, orien-

' ' 16.442 catholicos e 1.557 acatholicos, sendo 
a.llema:es 1.240, inglezes 100, russos 98, suissos 
70, americanos 25, turcos f6 e marr('lqui
nos 8. 

segundo esta nota. que me foi obsequiosa. 
mente ministr •da pelo digno inspector das ter
ras e colonização, verifica-se que no semestre de 
Janeiro a Junho deste anno entraram i3.036 
immigrantea, ~ando 1i.S29 catholicos, distri
buidoa ào s~gninto modo: italianos 6.241, por
tugue:les 4,551, hespanhoea 488, austriaeos 
267, polacos198, francezes 62, argentinos i3, 
belgas 7, orientaea 2, e 1.207 acatholicos, sendo 
allemles 1.073, inglezes 57, suissos 30, ameri
canos i6, tureos 9, suecos 8, rusaos 6, diver
sos 8. 

, ' 
que estio no numero de acatholieos, o são real· 
mente, o que faz tornar mais saliente a des
proporção e p~ovar que não ha difficuldade 
como se tem dito na emigração catholica. 

Em vista. da palavra do governo, das inío1. • 
m8.9ões do Sr. Barão de Jaurú e destes dadOB 
estatisticos, está. demonstrado que não se pre· 
cisa absolutamente do casamento . civil para 
colonizar o Brazil. 

O nobre deputado por S. Paulo aegUl'&Jilente 
teve algum outro motivo para. iS80, mas não 
póde dizer que o casamento eivil seja necea-
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sario pàra a immigração. (Apartes entre o Sr. 
Prudente de Moraes, o orador e outros Srs. 
deputfldos .) 

Vou ler a opinião do governo a este respeito 
(lê) : 

· c Or anizar e manter entre as na - es onde 
superabundam braços, propllganda. sincera e 
facilitar ao immigrante recem-chegado. além 
de informações positivas, if!1mediata colloearão 

' . , 
transportando-o gratuitamente o Estado até aos 
mesmos prazos : é quanto se me afigura essen
cial na.s ci ·cumstaneias aetua.es para attrahir 
immigraç1io expontanea. :. 

Isto disse o governo o anno passado pelo 
orgão autorizado do hoje nobre ministro da jus
tiça. 

O Sr. C&!"neiro da Rocha. disse no seu rela
torio (lê): 

« me1o pr1nc1pa. que empreguei, e es ou 
certo, produzira os mais completos resultados, 
foi dirigir-~e ao_s nuc}eos _coloniaes e aos lo-

aos colonos e immigrantes já e&tabeleciàos, 
que o goverBo facilitaria passagens aos pa
rentes e ami os ue dese ·assem vir ara o 
Brazil. ,. 

O honrado Sr. ministre da. agricultura, na 
sessão de i i de Junho passado, disse (lê): 

« Além destss despezas, havia o inconve
niente de chegarem·nos aqui de um momento 
para oútro milhares de immigrantes e não 
termos collocação para dar·lhes ; porque, não 
obstante o grande numero de commissões en
carregadas da. medição de lotes, até agora 

ptos nas diversas provincias. Não sei, po1s, Sr. 
presidente, como poderia nccommodar 31.250 
immigrantea em i.200 e tantos lotes que 
ex1s em ; presumiD o eu que, s no m es e 
exercicio, poderemos ter i.500 ou i.600 prom
ptoa. :. 

Est4, portanto, bem conhG~cida a opinião do 
governo noa doua ultimos ann.oa para a.ttra.hir 
immigração ; propaganda, facilidade de passa
gens e prazos der.narca.dos para. a. colonização 
dos immigrantes, são os meioc:; de que elle se 
tem lembrado. 

c Percorrendo. os nltimos Boletins consultl
res italianos, que o nosso :Ministerio dos -Ne
goeíos Estrangeiros me enviou durante a minha 
ausencia, encontrei no fasciculo do mez de No
vembro ultimo um relatorio muito grave do Sr. 
advoo-ado Henri ue Perroj vice-consul da 
Italia em S. Paulo, sobre aimmigr89iio italiana 
naquella vasta. provineia. Este relatorio, re
pito, é excessivamente grave, já pelo caracter . . . 

:0 ' 

sido publicado olficialmente pelo nosso Minis-
terio dos Negocios Estrangeiros no Boletim 
consular. Vou dar um resumo aos leitores do 
Jornal do Commercio, para que fiquem sa
bendo o que se diz e escreve sobre o Brazil. 
Tratando-se aqui de um relatorio publico e of
ficial~ julgo não ser indiscreto fa.lla.ndo delle. 

c O respeitavel Sr. advogado Perrod come~a 
co;n m~ita eru.iição pela :r:esenha de . to~as as 

de assucar é a unicli bebida que ells. chega a 
obter de tempos a tempos : as matarias alimen
tares adiantadas ficam tão avariadas e estra
gadas, que apenas llle restam alguns legumes 
e farinha. para. alimentar-se. 

cParo. mostrar ctuão penoso é o trabalho do 
colono, bastará dizer que, chovrl ou não. tenha. 
elle comido ru não, é preciso que o caf~ fique 
tratado em certo lapso de tempo, como Lambem 
recolhido e limpo. » 

011tras são as causas e não a falta de casa
mento civil, que têm concorrido \)al'a não ser 
abundante a. eorrentei mmigratona. Em outro logar do mesmo relatorio, diz ~ 

O faeto que ba pouco s~ deu de ter o minis- 1 ( l"') 
niatro da agricultura. revogado a ordem de seu conau e : 
ant~eessor, todos sabem, alarmou os europeus «Entretanto, o que succeda aos filhos 1 Cres
que estavam dispostos a vir para o Brazil e cem na mais completa ignora.ncia. e si não se. 
nio deixa de concorrer para cada vez mais ser tornam .de todo eatupidos,nem sabem, a? menos, 

Cl a co omzaçao. , 
O deseredito que têm tido as tentativas para vigor moral e intellectual. 

se colonizar este lmperio, descredito este pro- << Quanto a lingua, conservam, qua.ndo m~ito, 
veniente da má. distribuição dos dinheiros pu- o seu dialecto; mas escrevel-a e fallal-a, que 
blicos~ da má. fé com que os empreiteiros -trazem criança o saberá, si aqui em S. Paulo, afóra 
os immigrantes que aqui se vêm estabelecer, algumas raras excepções, todos os nossos eon
é que tem concorrido para que a immigração versam em portuguez, mesmo entre si 1 
não tenha sido abundante pa.ra o Brazil. ·« Sabem 08 nossos camponio;; que quem tem· 

Diz uma eorrespondencia de Genova para o um contracto com o fazendeiro, obriga-se a 
Jornal do Commercio em 23 de Janeiro e pu- sequestar-se annos e annos, cercados de bos
blicada. a 7 de Março deste anno, o seguinte : ques ou campos desertos, afastados algumas 
(L~) . vezes 10 a 15leguas de qualquet· estação ou-
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<{ Chega. o momento de liquidar e pa.rtir. O 
fazendeiro, que tinha. empregado o dinheiro a. 
i2 u/0 , acha-se em más condições ; alie a re-
te~toa, e muttas vezes n o paga. senão depo1s 
de uma tra.nsacção onerosa. para. o pobre co
lono. 

c O agente arma. o laço, o contracto trans. 
forma-o em cadêa. e com os usos, o clima. e a 
educação indigena formam-se os a.nneis que 
mantêm enc~deadQ o pobre pai de família..~ 

O vice-consul Henrique Perrot termina o 
seu relatorio pelas seguintes palavras : 

o ' 
até que se decrete a detençao, aprisllo ou tcma 
multa -muito a~ultadct contra. os recrutaàores 

randes e e uenos os medíaneiros se ·am 
eUes quaes forem deste mercado iniqtco, que 
ajuntam fortunas collosstJes pa1·a oerganha do 
seu pai:r, prejuizo dos nossos interes.-;es agri
colas e nacionaes ma~·s esssenciaes e á cust" 
da 1nise~·ia de milhares de famiUas nossas. ~ 

Sr. presidente, quem conheceo modo porque 
os fazendeiros em geral tratam aoa colonos 
não póde deixar e aceitar como ine~a.cta.:; as 
noticias do consul italiano em S. Paulo. Feliz
mente o mesmo correspondente contestou a 
exactidâo do que dizia. aquelle consul, ma:.:, 
verdade ou do, uma. vez gue parte de pessoa da 
confiança do governo de Italia, ba. de forçosa
mel!lte proJuzir effeito e a colonização é que 
soffre com esse e outros juizos falsos, mas que 
obtem resultado pela. origem de onde partem. 

ro ri :1rão d Jn ni n ci a. 
que me tenho referido, mostrando-se aorpreso 
pela noticia. de que o nosso governo promettera. 
dar passagens.a todas as pessoas que quizessem 
vir para o Brazil, manifesta o seu receio. 
O que, porém, posso asseverar a. V. Ex:. é que 
devemos lamentar semelh!lnte f!lcto, e que até 
mesmo os allemães amigos do Brazil o deploram 
sinceramente, prevendo desde já numerosas 
queixas da. parte daquelles que s~ julgaram 
victimas, o que servirá de elemento para. se 
renovar a opposi ção à. immigração para o nosso 
paiz. 

Agora voa apresentar o testemunho insus
peito de um membro da sociedade CmtrtJl de 
I mmigraçlio~ desta côrte, o Dr. Ennea de 
Souza, cita 1o pelo eonsul italiano Perrão (lê): 
~ 9~ ê a este respeito a linguagem de ~m 

não hesito em denunciai." ao mundo esta. triste 
idéa.. Não podendo ainda o Brazil empregar 
imnrigrantes agrícolas nas verdadeiras condi-
çoes e l."a a o, cons1 ero como um cr1me 
de lesa humanidade, aconselhar a vinJa, ainda. 
que seja de uma. unica. família. mais. até que 
se principiem a. modificar as condições do 
nosso paiz, de maneira que garanta um estabe
lecimento antonomo ao ímmigrante que vem 
por sua livre vontade.» 

Ora, senhores, si esta. é a linguagem de um 
membro da sociedade de immigraçao, pois 
supponho que aqui n~o h a.. outra com e mesmo 
n ' ~ 
pag~i....1a., quando aquellee mesmos !:}Ue a fazem 
não hesitam declarar cr:íme de le11a humanidade 

ar a. vindn de uma famma. siquer 1 
(Apartes.) 

Sr. presidentP, li hoje no Pai:: que o nobre 
ministro da agricultur.1 mandou pagar pas
sagens aos immigrs.ntes, no valor de 7.000 ~' 
logo teremos imrnigração, teremos colonizaçllo. 
Em uma p!àavra-ha.j&. dinheiro no Tbeaouro 
para. pagar passag-ens a.o1 immigrant~a. haja 
bnm senso e criterio no governo na distribui· 
çlo desse auxilio, e a immigraçilo nlo se fnrá 
esperar, sem precisão desaas innovaçõea, como 
o casamento cjvil, etc. 

O Sn. PnuDltNTm Dl!l MonAE8 dá um aparte. 
O SR. OtYMPlo CAMPOS :-S!o oatras razé5es, 

mas não as que a.llega.m o nobre deputado por 
S. Paulo ~ alguns outros. 

Não osso terminar Sr. residente sem fazer 
uma. consideração de ordem meramente poH
tiea.. 

Aquelles Srs. deputados, a. quem porven· 
tura tenha. de me referir, hão de desculpar-me 
a liberdade que t:->mo; mas desde que eu faço 
a.s minhas observações nos termos do regi
mento, com a moderação e respeito que eada. 
um de nó:~ deve a. si proprio e ao decoro da 
Ca.mara, espero que SS. EEx. me descul
parão. _ • _ . 

Na. questão do elemento serVll estão aqu1 
representadas tres opiniões; a d•a.quelles que 
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nada querem, a dos que quel"em alguma cousa 
e a dos que querem tudo. Parece-me que os pri
meiros procedem muito bem e os segundos 
igaalmente; tOdos de aecordo com os fins que 
visão, não assim os que querem tudo, não por-
que queiram a o, mas porque se oppoem a um 
projecto que quer algOJma cousa. 
~u não sou defensor do governo. Apoio o 

tente e autorizado, pelos seus talentos, pela po .. 
sição que oceupou no ministerio passado e oc
cupa nesta Camara, declara que os projectos são 
co-irmãos, e este mais adiantado quanto á abo
lição, como se justifica a posição daqnelles que 
combateu o p1·ojeeto, que dizem ser mais a.tra .. 
zado do t:tue a lei de· 28 de Setembr-o. Si o pro-
jecto é mn.is atrazado do que o statu quo, isto 
é_, a lei de 28 '!,e Setemb~o,.par~ce-me, Sr. pre-

maioria que apoia o projecto, não sabem o que 
estão fazendo. Si o que pretendem os nobres 
deputados é mais do que o statu quo, não têm 
raz o negan o o seu apoto ao prOJ&C o, que 
adianta mais, porconsequencin, em uma posição 
falsa, estão presl!lndo um serviço ao nobre ex
presidente do conselho de 6 de Julho. 

Tem-se dito aqui e fóra daqui qce o minis
teria passado as11m como os seus adeptoa tive
ram a gloria de deabravar o terreno, tornaram 
o!>rigatoria a inclualo no progra.mma de qual· 
guer mioi~terio que suceedesse ao 6 de Junho a 
idéa. d~~o eme.ncipaçlo, gloria que ninguem con
teat&. 

Elltretanto, to1aa essas circnmstanciaa alle
gaiae tornaria tambem obrigatorio o auxilio de 
SS. EEx. ao nobre presidente do conselho, que 
apresentou um proj&eto mais adiantado do que 
o de i5 de Julho. (Apartes.) NJo obsW1~e 
qualquer divergencia, SS. EEx., deviam votar 
pe as m 1 as propr1amen e a o ctontstas, em
bora rejeitassem outras, não deviam negar 
absolutament~ apoio ao ministerio. 

Não votassem pelo imposto. embora esse voto 
negativo traduza uma evolução tão rapida. de 
2 mezes, a qual eu não comprehendo porque o 
-projeeto anterior tamõem consignava. impostos. 

O Sa. BULHÕES JARDIM : -:- Incommoda a 
V. Ex. eata disaidencia, deixe vir o -casamento 
civil que nôs nos encontraremos ; . os liberaes 
serão unid:)t~. 

• O Sa. 0LTMPro C..urPOa:- Q11e esteja~. Eu 
diaae &os nobrea deputados que não ae mcom-

modassem com as minhas observações, ellas 
não têm caracter pessoal, eu posso apreciar a 
posição daquelles que, em vez de apressar a 
passagem de uma idéa, de que já foram extre
nuos defenaores cream obstaculos. A artes. 

S. xs. poleriam votar contra a .lib~rta. 
ção dos escravos de 65 annos, porque querem 
que os se::s::agenarios fossem considerados livres . . - . 

' posto, p~las razões com que justificam o seu 
voto, tudo isso admitto, mas, votar contra a. de
precia~o, que e medida verdadeiramente aboli
cionista, é o que não posso comprebender. Bem 
procede o Sr. Zama, que aceita o projecto por 
ser msis adiantado do que o statu quo e vota 
idé~q abolicio,nist&.s, porque quer mais do que o 
proJecto contem. 

O Sa. LEOPOLDO DE BuLHÕEs:- Nós tratamos 

a pronunciar-me com toda a isenção, e, si me 
exprimo deste modo, é porque me a espirito .não 
se amolda a injustiças. Apoio o projecto, mas 
não 3poio o governo; ainda ha. pouco accusei 
um acto seu, e isto farei sempre que entender 
justo e conveniente. 

Cedendo unicamente a uma exigencia do meu 
espirito, dig" que SS. EEx. prestam um des
serviço ao ministerio 6 de Junho. Confio tanto 
no tacto lif · 
Dantas, que não ha de proceder do mesmo 
modo no Senado. S. Ex. :n!o quererá marear 
~ sua gloria de iniciador. Quando che::-ar o pro-

ona. o, • x., con ron on o-o rom o 
ç(e t5 de Joibo, co-irmlo daquelle, na phrase 
do Sr. Candido de Oliveira, proceder' eom a 
correcç~o e patriotismo de um homem politioo 
como S. Ex., quo tove a gloria incontee• 
tada de tornar ponto necesaurio de program
ma do miniaterio qua succedeu ao seu, nlo 
ha de querer pi\ISar ai historia como o despei• 
tado do 6 dB Junho, ma• como o auxiliar ou 
mesmo protoctor do 6 de Maio, 111i uai m quize
rem 01 seu• apologista~. Este &JJoio, e1ta con
fraternisa.çlo do ex-preaidente do eona~lho de· 
cahido com o aet,,al prellidente do conselho, 
me parece, é honrosa. ao Sr. Dantas e ao Sr. 
Saraiva, prov-eitosa ao paiz e á causa da eman
cipação, além de ser um exemplo edifi.cante a 
todos os políticos. 

Tenho c:>ncluido. 

(Muito bem. ; muito bem. O orador e com
primentado.) 

O Sa. RoDRIGUEs ALVES (pela ordem):
Sr. presidente, estando inscripto nos tres 
quartos de hora para occupar a tribuna, e 
tendo eido preterido nos meus direitos, requeiro 
a V. Ex. que consulte a. casa si me concede 
10 min.utos de urgencia. para apresentar um 
reqaerunento • 

Consultada a Camara, concede a urgencia 
pedida. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1621- PÃjgina 16 de 59 

·Sessão em 8 de Agosto de 1885 423 

· ~ Sr. ~odri~es AITes:- Sr. 1 dores em numero para. podar a eamara funeeio
presldente, nao ~busa.re1 da attenção da cas~. nar. Pareceu-me. sempre que a lei de 1828 en
. Vou mandar ~ ~esa um reqn~r1;nento s~li- e~rrava ~ma mP.dida de caracter provisorio, e, 

cltaD;do do Sr. mtniSLro do ~~~er10 1nfor~açoes am~a assun, que, não ~e combinando com as dis
re~atwas a. um facto. grav1Ss1mo occorr1do na posições legaes . ostertores caducou o referido 
m1n a pro\'mCia e que em preJU 1ca o gran- . art1go ::.., . 
demente os direitos de um distincto cidadão. 
O fa<:to _é o seg~~t~: a Ca~ara vai ver, por 

referida. 
Em uma. das sessões da camara municipal 

de Taubaté, de 21 de Fevereiro, segundo me 
consta. discutindo-se assumpto propriamente 
municipal, qual o que dizia respeit:> a um con.-. 
tracto para. a publicação do expediente daquella 
corporação, suscitou-se uma. questão que tor
nou-se incandescente, entre os vereadores li-· 
beraes e o conservador Dr. João Por.firio de 

A agitação cresceu quando, em seguida, tra.
ton-se de uma ~utra questão, igualmente muni
cipal, relativamente ao matadouro publico. 

r. oao or 10 e ace o,c ama o or
dem, retirou-se do recinto, roas voltou pouco 
depois para reclamar contra a inexac.tidão da 

do, em numero dJ quatro. 
Entretanto o facto impressionou a população, 

e espalhou-se logo que os vereadores liberaes 
de Taubaté haviam deliberado el:cluir de seu 
seio o Dr. Porfirio de Macedo; e, de facto, na 
sessão de 2 de Março, quando este cidadão di
rigiu-se para tomar assento na mesma camazoa, 
foi impedido de cumprir esse d~ver e excluUo 
etrectivamente do exercicio de sua~ funcções. 

UM Sa. DEPUTAno:-Caducou, não. 

0 Sa. RoDRIGUES ALVEB:-Ma.s, ainda quando 
não tenha sido revoga !o este artigo, a ca.mara 
rnunicipal de Taubaté não podia usar da prero
gativa que ahi lhe é c:mferida, sem respeitar 
estrictamente as formalidades ahi tambem con
sagradas. 

O Sa. BEZERRA CA.vALCANTl :-E' que a ca.
ma.ra municipal de Taubaté parece-se com a 
Camara dos Deputados de agora. (Riso.} 

O Sn. RonniGUES ALVES:-Assim é que a 
ca.mara munici pai de Taubaté, na sessão de 21, 
não deliberou si a mesma sessão devia ser sus-
pensa em v1r u e a uta ou a aglta· ão avi a 
nas discu$sÕes : e na sessão sr>guinte, de 2 de 
Março, não tomou tambem deliberação sobre o . 

Mas, senhores, tenha ou não tenha caducado 
a disposição do art. 32, fossem oa não fossem 
desprezadas as formalidadea ahi consagradas, 
o :final do mesmo artigo determina expressa
mente que do exercício dt>ssa attribuição ha
verá recurso para o conselho geral da pro
vincia oa para o conselho da presidencia, em· 
quanto aquelle não estiver em e~ercicio. 

O !ereador Dr. João Porfi.rio tie Ma~edo, 

aegundo e-;tou informado, baseando-se na dis- final do citado artigo, recorreu á assembléa 
posição do art. 32 da. lei de f o de Outubro de provincial, que estava funccionan<lo, e esta dea 
1828, que resa o seguinte, (le): rovimento ao recurso mandando reinte ral--o 

c 1 :1 gum verea ornao qutzer vo ta.r or em, no exerc1c1o as suas uncç es. 
o presidente o mandará. calar te não obedecendo, Vou ler á Camara. o parecer da a.saembléa 
o fará sahir da sala, consultando primeiramente pt·ovincial de S. Paulo, para que :fiq11e bem 
os outros vereadores, ou levantará a sesaão mformada dos motivos que preponderaram no 
quando a. nada se queira sujeitar. Nest~ caso, animo dos legisladores da pronncia. parn. at
a camara,na sessão seguinte, deliberará. si deve tenderem à rl'clamaç§o do Dr. Porftrio de 
o vereador ser ou nA:o admittido, e sendo re- Macedo, contra. o acto arbitraria e injusto da 
solvido pela negativa, se chamará o immediato, camara municipal de Taubate.(lê): 
aalvo o recurso ao conselllo geral da provincia, c Cópia.-Pa.recer n. 17.-A commiBiio de 
ou ao conselho da preaidencia,emquanto aquelle conatitui9lo e juatiça,tomando conhecimento do 
não estiver em exercicio. • t•ccurao do Dr. Joio Porfirio de Macedo. vereador 

Ora, desta leitura resultam varias interro- da eamara municipal de Taubaté (lei do 1° de 
gações: 1•. Está. em vigor a. disposiçlo da lei de Outubro. de i828, art. 32 combinado com o 
i 0 de Outubro de i828 que dá. aos vereadore11 a art. {:> da lei de {2 de Agosto de i834) e bem 
faculdade de e:z:clairem do seio da camara um examinando :•s duao;; certidões du actaa das ses· 
membro da minoria que não se conforma com sões de 21 de Fevereiro e 2 de Março, pro:rimo1 
as suas decisões 1 2a, Podem-se preterir as for· findos, da mesma camara, para veriftcaçio doa 
ma 1 a es eng1 as pe o eg1a or e , factos que po erxam eterDUnar a e 1 era 
quando ellas dizem respeito á perda d~ um recorrida; considerando que~ circomstancias 
emprego popular 1 3a, Ha. rec11l'so do exercicio oc.corridas, si foram sómente as relatadas na 
desta attribuição, caso subsista, para as assem- acta de 21 de Fevereiro, não demonstram a 
bléas provinches ~ e~eeução plena do art. 32 da. dita. lei de 1828, 

Entendo, Sr. presidenLe, que a disposição do por isso que não houve consulta dos vereadores 
art. 32 da lei de {o de Outubro caducou em para. a.sahida do recorrente~ nein mesmo o pre
vista das disposições lega.es posteriores. Assim sidente da. camara lembrou-se desse expediente 
é que a. lei de 9 de Janeiro estabeleceu os casos de ordem (av-. 148 de 20 de Abril de i877, § 2°); 
em que o vereador perde o logar, e taes do 01 considerando que, quando o recorrente reentrou 
de morte, escusa e mudança de domicilio, bem para. a aala. das seaslSes e oppoz contestaçlo ao 
eomo determinou que só se poderiam chamar os que o presidente da. eama.n. expunha, jà esta 
immediatos quando não comparecessem verea- 1 não podia estar funecionando,por iuo que,eomo 
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declarou o ver~~or Joaqu.im ltf:~reira;nâ sessão Esta exeepção de ineompetencia. .cahiu em . 
do dia 2 ·de Março . corrente, ~etiràrà~ae -~om o virtude de votação nominal, assim como opa.- · 
recor,rente, e ·pqrta~t;o aP.~nas .haviam. .... perm~- recer foi votado nominalmente. 
necido em reunião quatro :vereadores,.'dos se1s E' certo, entretanto, que, tendo o vereador 
unicos' que haviam C9mparecido; considerando, Porfirio de Macedo com este parecer requerido 

A . . ente eri oso ue. se iri&. ao Sr •.. residente da. rovincia de S. Paulo ex- . 
crear admittindo, em co1•parações deHberativa1, ecução do acto da assemblea man an o rem
sem a plena. exeeução das formalidades legaes, tegral-o, obteve o seguinte despacho :-Aguar-
o direito ·á exclusão. de_ membros ~ minoria, de decisão do g:overno· geral: . . . 
com preJutzo a ca .1Z8Ç8.0 . . , , 
e á .. boa. soluÇão dos negoeios . publicas; é de de S. Paalo entendeu tambem que a. deterni.i· 
Jl&recer que seja. provido. o recurso do vereador nação da assemblóa provincial foi incompeten· 
Dr. João Porfirio de Macedo, para. os etfeitos de ; temente proferida e-que o vereador Porfirio de 
ser cassada. a ·deliberação da cama.ra municipa• Macedo foi muito bem eliminado do quadro dos 
da. cidade de !1'.ubaté, que, apezar de não estar vereadores da ca.mara municipal d6 :Taubaté. 
verificada. a primeira parte do art. 32 da lei d~ Em virtude daquelle despacho, creio que a 
1° de Outubro de 189...8,na mesma. sessão de 21 de questão está affecta. ao Sr. MinisLro do lmperio, 
Fevereiro, entendeu poder applicar em sessão que naturalmente mandou ouvir as repartições 
de 2 de Março a pena dete~·minada na segunda de consulta, e durante este tempo continuará 
parte do art. 32, e que,approvado . , . · ido do exer~--
sejam remettidas_duas· cópias ao presidente da cicio das funcções que lhe competem. 
provincia, afim. de ter execução pela referida Accresce ainda. uma circumstancia-é que a. 

· · · io trans ri ão de ca.mar munici al chamou ara. substituir o 
uma das ditas cópias na acta. da pl"imeira sessão, Dr. Macedo o immediato em votos, e este, ogo 
após o recebimento da decisão da a.ssembléa que teve noticia àa deliberação da assembléa, 

· provincial. Sala das .commissões, 12 de Março communicou que não podia mais continuar .. .. . . 
e o.- r. re ertc r c - aqu • 

renga.-Alveá dos Santos.- Eva.risto Cruz mento o·recurso daquelle vereador. 
Approva.do po~ 21 votos contra sete, em 18 de O facto é grave. Peço informações ao nobre 
Março de 1885.--Carlos Ara.nba.-Secretaria Ministro do Ixnperio, confiando que, em vista 
daAssembléa. Legislativa Provincial de S.Paulo, da exposição que faço e do documento que te
'20 de Mar_ço de 1885. E eu, João Carlos de nho exhibido mandará ordem ao presidente de 
Araajo. amanuense da Secretaria da Assembléa S. Paulo para que faça cessar aquelle estado 

. Legislativa. Provincial de S. Paulo, a eserevi. de irregularidade em que se acha a ca.mara 
Conferido.-0 director, Jose Rodrigues de municipal de Taubaté, e para que seja reintre-
Toledo e Sil-oa. ') gado o Dr. Macedo no cargo a que foi elevado 

Devo observa!." á C , ~ óde ser espo-
votos mencioBados, contam-se os dos conser· liàdo sem o ·~rocesso regular e sern os tramites 
vadores presentes, os dos republicanos e de da lei. (Ap,,iados.) 

· · ae occorrem·me ' · iaio e a. discussão adiada or ter 
os nomes das Srs. Augusto de Queiroz, João pedido a. palavra o Sr. Cs.ndido de Oliveira, o 
Bueno e Campos de Toledo~ seiainte · 

O Sa. B:mzEB:ru. CAVALCANTr:-E' bom saber Requerimento 
os nomes dos liberaes que votaram contra. Si 
V E t• 1" · Requeiro que, por intermedio do Ministerio 

• X. lVeSCJe a 1St&. • • l · li · d · d t d • o Sa. RonarGUES ALv:zs:- Si eu soubesse do mpeno, se ao clte o pres1 en e a prov1n· 
e ia. de S. Paulo informa9ões sobre os motivo' por 

que seria. reclamada, trat'ia os annaes, de onde que não foi executada a decisão da Assembléa 
eoutam os nomes dos que votaram contra o Provincial dando provimento ao recurso do ve
provimento ao recurso: entre outros, lembro- reador da eamara. municipal de Ta.ubaté Dr.Joio 
me· do Dr. Ferreira Braga e do leader da ca.- Porfirio de Macedo, e copia das actas das seasões 
mara., que era então o Dr. Rodrigo Lobato, um dessa Camara de 2i de Fevereiro e 2 de Março 
dos · ehefes do partido liberal de Taubaté. do corrente anno, assim como da corresponden-
. O SR. BEzBRRA CAVALCANTI:· - Ah! Co- cia. havida a respeito com o governo. 

nheçO. Sala das sessões, 8 de Agosto de 1885.- Ro· 
· O Sa:· RonRIGUE~ ALVE:s:-Vê a Camara que drigues Al,es. 

b · • ·a d Pa o ~ z 
politica da questão su~Scitada. na camará. mu
nidjpal .de Taubaté. 

Mas, o . que é facto é que suscitaram-se ahi 
varias qaeatões, entre · outras a de saber-se si 
a asaembléa. provincial tinha a faculdade ou 
eompetencia. para conhecer do recurso inter
posto pelo vereador Dr. Porfi.rio de Macedo; e os 
liberaes que vota.r&m contra esse vereador sus
tentav:J:Jue a auembléa provincial não tinha 
a fac e, que pertencia aoa antieoe eon
lllhoa geraea da provincia, de conhecerem 
cluae1 recar101. 

CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO DO . BEGUINTI: RE
QUERIMENTO 

Requeremos que, por intermedio do r espe
ctivo miniaterio, se peça ao governo a seguinte 
informação: 

Quantos escravos existem aetualmente ma· 
trieulados nos diversos municipios da provin
cia do Amazonas. 

Em 24 de Março de i885.-A4riano Pimen
tel.-Satyro Dia$. 
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O Sl.•. Adriano Pi:m.entel:- O SR. AnRIA-~o PIMENTEL:-Até 31 de Dezem
An.tes de tratar do assumplo do requerimento bro do anno passado. 
q_ne eu e o meu digno collega de deputação o- ~ certidão pedida não seria, portanto, n.e
tlvemos a honra. de dirigir á Camara, entendo oatlva, como sur)poz o nobre deputado. Na
do meu dever, Sr. presidente, dat· uma ex:pli-_ -~ue}le officio o mesmo inspector da Alfa.ndega 

-o ao honrado de utaio elo H 0 districto do r.ss~gura ue o numero de escra i _ 
Rio de Janeiro. stantes a matricula e pro'Ceniente de falta. de 

O illustre ex-leader da opposição conserva- declaração no de'Uido tempJ das occurJ·encias 
dora impugnando a passagem do nosso requeri.. iJ!le sobre elles se deram, palavras te:s:tuaes, e 
men o, Ja po m · · o· . _ . p9r ase a ex-
a que deu lagar peiindo a palavra quando o tmcç:co completa dfJ. esc,·avatura ct do.ta 1.0 ele 
requerimento foi apresentado, já. pela opp:>si- Julho de 188/. 
ção que lhe fez no discurso com que S. Ex. . o s L - c · 

R. EITAO DA. UNHA dá Ulll aparte. occupou a. attenção da Ca ma.ra durante todo o 
tempo da ia. parte da ordem do dia do ultimo 0 SR. ADRIANo PmENTEL:- Senhores a 
sabbado, confirmou mnis uma vez a coheren- prov~ c~Hnpleta, cs.bal, incontestavel da qu~ na 
cia do seu precedimento em relação a tuo'io que proviDcia do Amazonas não exista mais um es~ 
se prende á que.~tiio do elemento servil. cravo, ternol-a. no facto de não ser mais ella. 

Com effeito, Sr. pre3idente, o honrado de- c?nte~p!ada na distribuição do fundo de cman-
puta.do pelo Rio de Janeiro, qae é incontes t Cl a ao· A )Oiados . 
·relmente, no parlamento, o centro de todas as A .ext~ncçã~ completa da escravatura naquella. 
resistencias oppostas á. abolição, não podia provrncra e~ta, portanto, reconh.ecida pelo go-

. · · a assa em do nosso re ue- verno_ (Apoiados.) 
rimento desde que S . ·Ex. suppunha, como o a po e ser con es 
declarou no seu discurso, que as informações ments. 
pedidas, camo negativas, nos forneceriam do- E si~ verdJde officb.l não exprime a verdade 
cumento vahoso da prova d_t nã:o existencia d • · · · · 
escravos na provincia do Amazona:;. lustre repr·e3entan te vitalicio do Amazonas, fa: 

Conhecenio a i.ndole e .os intuitos do chefe da ze~do cre~ G assegurando categ-oricamente gue 
opposição rscravist~ da Camara, não irrog-amos a_hbertaçao ~os e~cravos ficou circumscripta 
injuria ao honrado deputa:lo, nem lhe fizGmos tao sómente a capttal ; eu tenho o direito de 
injustiça. com s. declaração que publicamos na extranha.r que a palavra autorizada do honrado 
imprensa de ter S. Ex . obstruido a passag-em -senado~ ~ão. profligasse. como mereceria, a 
do nosso requerimento. Ao contrario, Sr. pre- grave IDJ~Stlça pr.!ticada pelo governo para 
sidente, nós apenas randemos um preito de con:, os mts~ros escravos do Amazonas, sem 

J·ustiça á coherencia de S Ex . , interpretando -razao excluidoa dos beneficios da lei de 28 de 
Setembro A · do modo por qu 

deputado para comnosco, pautada pelos princi- E,'_ que alli, senhores, naquella esplendida 
pios a que S. Ex:. obedec3 e jámais por combi- regiao .ban~ada pelas ag-uas do rio-mar, não 

--- --.D- r- • ,.. ha ma1s nmguem, absolutamente ninguem, 
Amazonas, autor das revelações a que S. Ex. ca ou os pesa os gr1 oes o captl-

. v~ro. fez referencta, com quem se mostrou solidario 
nas a.ccusações feita::> ás administrações da.- O SR. LEITÃo DA CuNHA E OUTROS Sas. DEPU-
qu13lla provincia. TA nos dão apartes. 

Mas S. Ex. enganou~se de1;ta vez. A certi- O ~R. ADRIANO PrMENTEL:-Eu peço tola-
dão qae pedimos não póde se1• negatival hypo· rancta aos meus no~res collegas; não ser~ d6 
tbese em que o ex·lcatla'· da minoria conser- certo com apartes vtolentos qne conseguiremos 
vadora . .. apurar a verdade. 

O SR. MAc-Do\VELL: -Lea.der, V. Ex. não O SR. LEITÃo DACUNHA:-Eu não sou capaz 
o póde demittir. de violencia alguma para. com o nobre depu-

s A P b tndo. 0 n. DRIA:-\0 !MENTEL. .. S.SCOU a 
sua argumentação po.ra demonstrar a in- O Sn. ADRIANO PmENT.EL:-Sou o primeiro 
conveniencia e a inutilidade do requerimento a rcconheeel·o. Peço desculpa ao nobre depu
em discussão. tade do ~o:l~ por que qua~ifiquei os apartes. 

Eu sei, Sr. presidente, que e:s:istem escravos Eu .queria dtzet• que, repettdos e pt·oferidos por 
matriculados na Alfand ' • · mmtos a um tem o er a -
officio do digno inspector daqueUa repartição, turbar a discuss~o . O meu nobre collega sabe 
dirigido ao Ministerio da Agricultura em iô de quanto o aprec1o e o considero; ha de r eco
Janeiro do corrente anno, em que communica nhecer. portanto, que não foi minha intenção 
que da eatatistica extrahida dos livros dessa molestal~o, maxime quando me considero hon
Alfandega constava existirem em 31 de De - rado pelo nobre dep11tado com os seus apartes. 
zembro de 1884 matriculados no interior do Sr - presidente, o nobre deputado do Rio de 
munieipio 256 escravos. Janeiro, que se oppoz com o poder da ~ua pa-

lavra 9. passagem do meu requerimento, fel-o 
O Sa. LEITÃO DA CuNHA.:- Já se vê que o por inutil e inconvenien:t?, eseudado em razão 

Sr. Barão de Mamoré tinha. razão. que não procede, como já mostrei. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Até que data se Como, porém, S. Ex., pelo que eolligi do seu 

refere~ · discurso, fez suas ns gravissimfls accusações 
V, III. -54 
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que o honrado Sr. Barão de Mamorã articulou 1 

no Senado contra a provincia do Amazonas ••• 

0 SR. LEITÃO DA CUNHA:-Todo quanto elle 
disse foi fundado em documentos. 

. . 
a tarefa de demonstrar com documentos e ar
gumentos incontestaveis a injustiça das ac
cusações de ue S. Ex. no.s melhores inten-
ções por certo, se constituiu orgão na tribuna 
da camara vitalicia, accusações, Sr. presidente, 
a que o honrado deputado do 11 o districto do 
Rio de Janeiro, como eu dizia. quando fui des
viado pelo aparte do meu illustt·e collega e 
comprovinciano, deu abrigo neste recinto; pelo 
que estou muito penhorado a S. Ex., pois que 
proporcionou-me ensejo de defender a pr.:>vincia 
que represento e os meu'3 amigos d:>s crimes 
e delictos que lhes foram imputados. 

Sr. presidente, muito me mereee o honrado 
d~putado a quem respondo; S. E:\:. tem feito 
direito ao inE:u respeito, á minha veneração. 
E11 o consi ro um mes re e nao um co ega.. 

O Sn.. AND!tinE FIGUEIR.-\. : -Muito obri
gado. 

O SR. ADRIANO PrMENTEL: -O illustre 
Sr. Barão de Mamará, meu distincto compro
vinciano, é vant;:~josamente conhecido no paiz. 
Tenho a fortuna de entreter com S. Ex. rela
ções de àmizade que muito me honram e de
sejo manter inalteraveis. 

Não posso, porém, deixar d~ oppôr formal 
contestação á pala.vra honrada de SS. EEx.. 
Faço-o em cumprime~to do meu dever, con-
vict · ·, · 
na verdade e na justiça, manter c alevantar os 
creditas da minha provincia e do meu partido, 
tão rudemente abalados nesta e na. outra camo.r 
com a reve ação dos escandalos am praticados 
na gestão dos negocias publicos. 

A Ca.mara vai vêr a que ficam reduzidos es· 
ses escandalos e cl"imes, diante das provas que 
vou exhibir na refutação que passo a fazer dos 
f~:~.etos arguidos . 

No longo e importante discurso, com que o 
illustre Sr. Rtrão de Mamoré iUustrJtl a tri
buna do Senado na sessão de 23 de Março de~ te 
anno, eu distingo quatro pontos capitaes t'efe
rentes à. provincia do Amazonas. Occupar
me-bet de cada um delles detalhadamente. 

Tratarei em primeiro logar do presidente da. 
provincia, o illustre magistrado Dr. José J an
sen Ferreira Junior. 

O Sa. ALMEIDA 0LrvErRA: - E' nm cidada 
distincto, um magistrado integro, geralmente 
respeitado o considerado em a minha pro
vinda. 

O Sn. Annr.uw PmE~TEL:-A Camara vai 
ouvir, Sr. presidente, os conceitos que o nolH•o 
senador do Amazonas extornou em relação 
ao Dr. Jansen. • 

Não quero confiar de minha momori~ aa
sumpto tão delicado; lerei os topicos do dis
curso do honrado senador attinentes ao adminis
trador do Amazonas, 

Eil-os (lendo): 

O S1·. Dantas (p,·esicltmte do conselho):
Pelas carta.:; e communicações que delle tenho, 
sabemos -que continúa. a esforçar· se... -

O s,-. Barão de jfamm·é :-Aproveito o 
ap:~r e e • x. uem sa e se o prest ente 
da provjncia. do Amazonas deve este animo de 
que agora está. possuido, como diz o honrado 

residente do conselho, ao que lhe eu disse 
com a maior franqueza e lealdade·~ 

Eu disse a S. Ex. : Escudando-ae na. lei, . -

que é preciso reagir, reaja com energia contra 
este estado de consafJ. 

Mas S. Ex. respondeu-me que se achava 
desarmado, e que seria abandonado. Abanjo
nado por quem~ lhe perguntei. Só pelos com
plices e róol3 confessos nos abusos e crimes 
praticados; com es ~es, porém, V. Ex. não 
póde contar para reagir e para prover ãs ne
cessidades _da provincia_; V. Ex . . d~ve ir pro-

........................... ............... 
Tive oecasião de dizer ao presidente da. pro· 

vincia: 

c -Não vim aqui ver o progresso material 
desta terra, comquanto grande; vim par;\ outro 
fim, que ó estudar as necessidades da provincia 
e, sobretudo, tomar conhecimento presencial 
dos escandalos de que tenho noticia. Infeliz
mente vejo que tur:lo quanto ouvi dizer é uma 
realidade, e V. E:s:. está na obrigação de reagiL• 
contra este estado de causas-.» S. Ex., repito, 
disso-me: « Não sei si terei for!(as para isso, 
"á edi a minha. dcm!ssão b> 
............................. ............. 

Que esperanças póde ter a provincia do Ama
zonas de uma regeneração, quando tem um pre
sidente capaz de praticar e~ses actos, ou outro 
pr,..~ sidente fraco, que lastima sua fraqueza di~ 
~ondo quo não póde reagir porque seus amigos 
o abnndono.rnm, porque f:lão elles que tem pra
ticado t140S aetos11 Isto ó digno de lastima,,. 

O hons·ado •ooac!or niio podia. ser nem mais 
cruol, nnm tnai• inj111to para com o presidente 
do Ama~ona~, do quG t.Ji na aprociaçlo que !o:~: 
do caractor do illuatro Dr. Janaen. 
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O Sa. 1-!Ac-DowELL:-Foijusto. Elle estava 
abandonado. 

O Sa. A~DRADE FIGUEIRA:- Tanto que dei-
xou a pr~sidencia.. · 

O Sa. AnRIA.No PIME~"'TEL:-Attenda.m-me os 
n2 ~e~ eputados; ouçam e re~onhecerão quanto 
sao lDJ ustos. 

Logo que foi conhecido no Amazon~s o dis· 
~ -

sembléa Provincial e na imprenaa. contesta~ões 
as mais viva-, e enei"gicas contra as suas asse
verações. 

O SR. LEITÃO DA. CuNHA:-Confirmaias pela 
demissão pedida e concedida. 

O Sa. Anau.No PrMENTEL:-Tenho aqui um 
e:s:empbr do manz(esto-protesto, sssignado e 
publicado pelo directorio do partido liberal e 

ela. me3a da Asse bl' a e o-is t' a a r -
vincia, onde são contestados formalmente os 
conceitos do nobre senador sobre o administra
dor do Amazonas. 

Lerei á Camara o trecho que trata desse ponto 
(lendo): 

. . . 
com o Sr. Barão de Mamoré nos dous dias, 
saibam todos, e não tres mezes, em que S. E:s:. 
.~e achou entre nós, c na conversa que em 
tres encontros teve eom o nobre senador in for. 
mo t•O l~'almente da sit\1 ·ção da provinci:.~o como 
o devia a um cwalheiro que, além de sua. hye
rar•!hia política, dizia-se enviado expressa
mentiJ pelo Augusto Chefa do Estn.rlo l l 

Por es~a occasião dis~P.-lhe S. Ex. q11e pt·o
seglliria. nos m~íos de resta.belqcer o equilib1·io 
fin:1nceiro, ainda. que e~t~>s não f.1ssem faceis, 
a vista dos compromissos }1 tnmndos. que cum .. 
prida resp ·itar. e da. necessidade de contin,Ja· 
r~m ?::; melhoramentos de Llue carecia a pt•o
vmcla.. 

E nem podia sel' out.ra a linguagem do il-
~ . 
Que S. Ex:: não podia senti;-se abandonado 

pelos altos funccionario~ prova o facto de achar
se ainda hojg S. Ex. em pleno nccordo com todos 
os chefes do serviço publico e mesmo um accu
Bldor anonymo jà lançou a. S. Ex a a.rguição 
de não quere1• governar sem o conselho 
destes. . 

E quanto ao pal'tido liberal, nos desvanece
mos de declarar bem alto que nenhuma admi
nistração jàmais procurou ~ebalde o sem apoio 
e acção em favor de qualquer medida boa, 
honesta, conveniente e patriotiea. 

E pelo que diz respeito ao Exm. Sr. Dr 
Jansen Junior temos o testemunho de S. Ex.: 
do qua~ nos estamos utilisa.ndo, para provar 
que estivemos sempre ao lado de S. E.t., sem 
autorizar tacit~ ou expres.same~te .que se 

reina entre o digno delegado do governo e o 
partido liberal da provincia. » 

pelos seguintes distinctos cavalheiros: 
Coron~l comm•~'ldador Guilherme José Mo

reira, 1° vice-presidente da provincia e -pre
sidente do directorio. 

Tenente-coronel Joaquim José Paes da Silva: 
Sarmento, 2° vice-presidente e director. 

Tenente-coronel Francisco Ferreira de Lima 
Bacu1•y, director. . 

Dr. Epifania José Pe~~osa, d~rector: 
~ 

sidcnte da Assemblêa. Provincial. 
Ali pio Fleury, vice-presidente. 
Sever J · o 

Antonio José Barbosa, 2o dito. 
E• uma. refutação formal e solemne de tudo 

quanto avançou o illustre senador relativa-
e e pon o ; mas a1n a nao e u o. 

Tenh::> em mão a carta que em data de i o de 
Maio me dirigiu de Manaus o honrado Dr. 
Jansen Ferreil"a. Não estou e~plicitamente 
autorizado a lel-a; como, porém, ella constitue 
o melhor docu~ento da defesa do illusti·e e~
adiJ?-inistrador do Amlzonas, destacarei alguns 
top1cos,. para os quaes chamo a atteação da 
Camara. 

Diz o illl!c;tre Dr. Jansen lendo : 
« Surprehendeu-me sobremaneira a leitura 

do dis:!urso p1•oferido pelo -Barão de Mamoró, 
ue foi infiel na narra ão do ua se assou 

entre mim e e le. » 
« Não é exa~to que eu tivesse tido a levian

dade de di%er-lhe qno me sentia fraco, que não 
tinha cor.1 gem, que estava n.ban Ionado, e nunca 
se de11 o caso em que elle figura-<~'! pt~rgu nta.n· 
do-me por quem me julgava nbandonado. » 

« QuAm me conhece sabe que eu não seria 
cn.pn.z de continuar n occupar um c:trgo, sen
tindo·m'\ seru t'OI'Ça.s para. e-.:erc ' l-o convr•nien
tem'1ntn; o q11em tiver bom senso compr,~hende 
que, a não ser um inepto de primeira or Letn, 
eu não terio. a leviandade do dizer a. um s~
na.dor adv~>rsario político. a quem acabava de 
conhecer p"ssoalm"nt~ , que me sentia sem 
forças e "em coragem para arcar com di:fficul~ 
dades. de um ~c.rgo em que ~!acho. 

rão das obras do Lyceu e do Theat1·o, que nunca. 
mandei parar, estando a•1uella qu:1si concluida 
e tendo os emprezarios desta suspendido os tra
balhos por falta. de recebimentos, póie-se julgar 
dos mais pontos do discurso, bazeados nas in
formações colhi las nos tres longos mezes de 24 
horas que aqui passou o Barão.)) 

São palavras formaes do Dr. Ja.nsen Fer
reira; a. Camara e o pa.iz as tomarão na devida. 
consideração. Por minha. parte, declaro, Sr. 
presidente, que, ao ler o discurso do honrado 

. senador, cheio de perplexidade, eu perguntava 
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a mim mesmo :-Serà possivel que um homem 
mude, de um momento para out.ro, a ponto de 
tl'ansformar completamente a sua. natureza, 
habitos e caracter ~ 

Conhecia pessoa~~ente? Dr. Jansen, forma~a 

Em expiação, fique consignada a minha con
fissão e com ella a3 provas que exhibi, de que . - . 
José Jansen Ferreira. Junior, nunca. se mostrou 
abaixo do alto cargo com que o honrou o go
verno imperial. (A oiados. 

0 SR. LEITÃO DA CUNHA :-:r..Ias por que dei
XOU elle a presidencia do Amazonas ~ 

O SR. ADRIANO PrliiENTEL :-Satisfarei ao 
meu illustre collega. 

Quem conhece pessoalmente o Dr. Jansen, 
sabe que S. Ex. tem um temperamentoexcessi
mente sanguineo, que o impossibilita. de per
manecer em clima calido, como o do Amazonas, 
sem que esteja constantemente sujeito a i osal-
os a.pop e 1c s. en o, por axs e uma vez, so -

frido no Amazonas insultos dessa molestia., o Dr. 
J~nsen ma~if~stou desejo de ?eixar a p1•asiden-

Barão de Mamoré foi annunciado ao senado 
nos seguintes termos : 

<< O senado já vê que não quero estar aqui a 
gastar palavras vãs e inconvenientes com uma 
questão destas. Senhores, a província do Ama· 

, . a o, in a em seus 
cofres o saldo li e 1. 000: 000.~000. _ 

Ao p3ssar a ~dministra~ão da prov_incia o 
e Para..-

na.guà a ::eu successor, achava-se um saldo no 
thesouro da quantia de 940:000$. Pois bem; 
não se p~ssou um anno e a provincia do .A ma
zonas não tem real para pagar aos emprega-
dos publicas ! · 

Eu de la vim, e sei que se devião aos empre
gados publicos q uatr.) mezes de ordenado, por
que no thesouro não existia. um real para 
p~g'il-os ! 

tta ·---Se gastou prod~a-
ctivamente, fez muito bem; isso não prova 
nada. 

O Sr. B r-o d jJf 
ass9vero que não ha um serviço publico reali
zado naquella provincia, não ha sequer uma 
obra · concluida : a.inda concedendo que ella 

um ea ro e . · : 00$ e um 
lyceu pelos modelos das universidades -da Eu
ropa, que deve importar em outro tanto ! 

São editicios, Sr. presidente, apenas come
çados, e cujas paredes, elevadas a dous metros 
de altura, lá estão paradas, e a despeza feita 
completamente perdida, porque não é natural 
que a província do Amazonas continue a ter 
presidentes que entendam que a capital precisa. 
de um theatro e de um lyceu semelhantes.~ 

· . icos do dis· 
curso do honrado senador que S. Ex_ pintou 
com as mais carregadas côres o q na.dro desolador 
do desc:1lab o · - · 

amigos aqui na côrte, sem, aliãs, formula1• pe- que S. E~. dignamente representa! 
dido de demissão, o que só ultimamente foi que Em prineipios de 1884 um saldo avoltado ele 
fez, por intermedio de um amigo do Maranhão. !.600:000$ enchia os seus cofres; em fins do 

mesmo anno nem um real em sualS arcas ; e na 
O SR • .ALMEIDA OLIVEIRA:- E' verdade. Eu província neuhnm serviço publico realizado. 

a. pedi ao Sr. presid~nte do conselho em dias nenhuma obra siquer concluid11o ! 
de Julho, aqui na. Camara. 

O SR. ADRIANO PÚtENTEL:- O d :scurso do O Sn.. LEITÃo DA CuNHA.: -Não entra. em da-
honrado Senador foi })roferido em 23 de Março vida que o saldo que tinha a província desa.p
e a d~missão do illustre presidente do Ama- pareceu, isto é questão de algarismos. 
zonas foi dada agora em i8 de Julho. O Sa. ADRlANO PIMENTEL :-E' para a lin-

O sa. LEITÃO DA CuNHA.:- Já havia solici- guagem eloquente dos algarismos que eu ap-
tado a sua demissão ; a verdade é esta. pello. E' nesse terreno que eu collocaL·ei e dis

culirei a questão. 
O Sa. AoRrANO PnmNTEL : -Eu garanto a os L - c d 

V. Ex:. que até então não havia pedido formal R. EITAO DA UNHA á um aparte. 
de demissão, e logo que este foi feito ao. go- O Sn. A~RIA~o PIMENTEL :-Sr: presidente, 
verno por tn erme' 10 e um 1 ustre represen- s, mo 
tante do Maranhão, o que teve lugar em meiado as que fez no Senado o representante de minha 
de Julho, a. demissão foi concedida, provinda, comprehenrle V. Ex. que eu não 

0 
pt>.'!SO contrapor a minha simples palavra. E' ne-

Sn • Llt~TÃO DA Cu:m.\ : - O pedido official cess:trio Jue AU mo apresente neste debate ar
demorou-se. maJo de< oeumen!os com que possa equilibrar 

O Sn. AoniA~o Pt~tEN'l'KL : - E' engano do a. luta, doado seu inicio, para não callir ferido 
nobro deputado. Como representante do Ama.- ue morto ao encetai-a. E asseguro á. Camara 
zonas estou melho~ informado elo que V. Ex., qui'\ os t'nho, oloquent~s dessa eloquencia ir
po_rque procur~ es~ar a po.r dos negocioa pu· resistivet d?s numeros, irrespondiveis, esma
bhcoa da ~l'ovtn<:1a. gadores. E nesse terreno, em que me sinto 

Sr. pres1dente, o segundo ponto, de que te- I forte, que passo a contestar as inexa.ctas pro
nho de me occupar, do discurso do illustre Sr. posições do honrado ~enador, 
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O Sn.. LEnÃo DA. CUNHA : - Elle n!\tural
mente ha de respon:ler a V. Ex. no mesmo ter
reno. 

O Sa. ADRIANO PtliiENTEL: -Começarei por 
• • A • . ' 

teve o saldo de i.600:000.~, q•tc S. Ex. a~segu
rou rxistit· em cofre no principio do anno de 
1 '>81. 

C msta do quadro n. 21, annexo ao relat0rio 
que tenho em mão, com que o illustre Or. José 
Paranaguá. p:l.ssou a administração da provincia 
em 16 de Fevereiro de 1834, consta, r~pito, 
ter passado de Dezembro de :183~~ pat•á Janeiro 
de 1884 o saldo de 844:920$:337 •. 

Mas, senhores, e o proprio Sr. Barão de 
Mamoré quem se encarregou de contestar a sua 
primeira affirmativa nestas palavras : 

« Ao pas::;nr a admmistração da provincia 
honrado ex-presidente o Sr . Dr. José Para-

nagua a seu successor, ac ava-se um sa o no 
thesouro da quantia de !:J40: 000$000. » 

Ora, este il~u~tre e~-president~ d? Amazonas 

Fevereiro de 1884, com o s!l.lcio não de 940:000$. 
mas de 927:fi97$817: como, pois, justificar a. 
despeza a.vultadissima de cerca de 700: UOO$ em 
pouco mai;; dA um mez, si d·~ facto existisse em 
Janeiro o sald~ de. 1 600:000$, Mmo asseguroLt 
o nobre senador·~ 

ALGUNS Sm;. DEPUTADos:-Ref~ria:se ao exer~ O Sn. ANDRA.DE FIGUEIRA : -Por que não ~ 
cicio anterior. Em um dia podia gastar-se. 

U. AN ENT . ~ 

mara toio o quadro. ~Y o estamparei 
mente em meu discurso : 
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Está, portanto, detnonstrada a primeira inex
a~tiúão tio honrado sen:.dor quan1o a esta partG 
do seu discu1·so, porquanto o saldo e:dste nte 
em Janeiro de 18S4 era ·le 8 .:!.4 contos e tantos, 
e não de 1. 600:000.~ como S. Ex. a -::seg urou. 
(Trocam-se (livc1·sos apartes.) 

(H a outros apartes.) 
O Sa. AoarANO PrME:STEL :- as nesse caso 

o honrado ex-presidente Dr. José Paranaguá. 
é que seria responsa vel por tal dispenclio, poL' . . . . . -

tt•n ção publica . .. 
0 SR. LEITlo DA. CUNHA E OUTROS Sas. DEPU· 

bdos :-Não apoiado. 

O Sn. ADRIANO PnmNTEL,.. desenrolou 
no Senado, onde a minha pobre provincia foi 
arrastada pela rua Ja amargura . ,. 

O Sn. LEITÃo DA CuNHA. E oUTROS SRs. DEPU· 
TADOS:-Não apoiado . 

o SR. ADRIANO PmENTEL... equiparad:l a 
antig a Calabria, e o ci.ladão, amar.onense pin
tado cct:1o um salt<.> . .' dor de tra!· uC "~ em mão a 
espreitar o momento opportuno para assaltar o 
Thesouro. 

O SR. LErTÃO DA CUNHA:-Não apoiado . Não 
·o osi ões. 

O SR. AonL\.NO PIMENTEL:- Eu salvo, como 
muito respeitaveis e puras, as intençõ2s do 
honrado senador; mas com documentos em mão 
estoti p1·ov~n lo, não sim,.Iesmente a injustiça 
das acctt~a~Õ·!s de S. Ex., mas o que h a de 
cxagcraào e monstruoso nel1.1s . 

Pois não será ver.ladeiratnente monstruoso, 
s ·nhores. que o repro .entante de uma pro· 
vincia, que 1em obr ig::1.<;ão de conhecer a fundo 
0 3 s0us neg ocias, venba exagerar, duplicando, os 
saldos exist~ntes em cofre, para · t irar partido 
dessa sua exageração e accentuar melhor a 
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aerimonia desta accusação : · <F"'t'oda esta avul
tada som ma et•apo1·ou-se, desappareceu, sem 
que fosse ?·eali:;ario um serviço publico, nem 
sequer uma obm fosse conctuida?! 

Eu lame3to, Sr. presidente, e lamento de 
cora ão ue o honrado senador do Ama~ n 
espírito forte e refiectido. se deixasse um mo
mento arrastar por informações suspeitas, apai
X?nada~ , p:estad~s talvez com intenções si-

, . a u tcl-
dade, sob a responsabilidade e autoriiade de 
seu nome !'espeitavel, proposições, cer.~ur·as 
e aceusações tão deprimentes d:~. honra e dos 
brios da.quelles mesmos que, com tanta genero
sidade, quanta justiça, lhe · der!\m uma cadeira 
no Sen:1do. 

E lamento ainda m:ais, Sr. presidente, por
que habituei-me a vêr o nobre senador, que já 
ha -muitos annos nos representa no senado, 

, .. ' ."'; 

á administração publica, preferir o silencio ás 
declamações tl'ibunicias que não moralisam, 
não elevam nem. edificam mas -
acreditam, abatem e destroem. Era. assim que 
eu encontrava naturalmente a explicação e jus· 
tificação do silen7io qt:c S. E:s:. _guardára diante 

1ca os no ma
zonas no ultimo dominio do partido conser
vador. 

Eu não QS descreverei ; deixo a outrem a 
tarefa de desvendar perante a camara o quadro 
'digno de lastima que representava fielmente o 
estado d:1 rlesmoralização a que chegara n. ad
minish·ação em a minha pobre província na
quelh época. Falle por mim um ex-adminis
trador do Amazonas que estcreotypava em do· . - . . 
anno de 1876 por esta fórma: 

. « Quando aqui cheguei para desempenho do 
caro-o com ue me honr · · 
reconheci qu!ln to era espinhosa, pelas criticas 
cireumstancias em que vim encontrar a pro
vinda, a missiio que eu accit:ira. 

4 De um lado achei a.dmittido o principio do 
assaho ao~ cofres p11blicos,·o abuso dos recursos 
da provincia, o malbarato das suas forç11.s, o 
pouco caso do serviço publico ; do outro, vi 
erguida a drsconfiança em relação aos negocios 
com a província, em consequencia da somma. 
de encargos tom:1.dos e da impossibili lade, ou 
pelo menos grnnde difficuldade de satisfazcl-os, 
e da.b.i a usura . nas poucas tra.nsncç5es que 
ainda se conseguiam, u ;;; ura qu~ aliá.s muito 
contribuira para tal situação, porqu~ for~m os 
lucros fabulosos. com que se procurav:~ esgotar
a. fazenda provincial, uma Jas C:lUSM poderosas 
do atrazo da rovincia 

c. E para tornar mais penosa a situação, achei 
campeando levantado o desarato ã autoridade ; 
falta de r0speito dos discipulos aos mestres, 
presumindo-se aque!les nn.s mesmas condições 
destes ; falta. de respeito de empr~g1doa aos 
chefe;;;, e nas mesmas clas:;es,em que o respeito 
á autoridade f.tz parte das r egras disaipli
nares, falta de cortezia devida á. autorichde 
superior. 

c: Tomei, portanto, a deliberação, custasse o 
que custasse, de procurar pôr um pa.ra:ieiro a 
tão anomalo estado de cousas, a semelhante 

descahimento material e moral. Foi este o sen
tido da minha administração; e apeza.r de todas 
as amarguras da tarefu., não me arrep~ndo de 
haver tentado em favor desta provinda um tal 
esforç1, porque algum fructo já tem produzido, 

u m i o m d e d e lar ela an-
tença das instituições e das autoridades con
stituidas. 

« Assim, si . or uma arte fui constrano-ido a 
co ocar-me como sentmella avança a e VIgi
lante á fazen.la provincial ; por outra parte, 
sectario do principio da autor:d:.tde, busquei 
reel'guer esse principio, tão ::;olapado, que, si o 
governo, por meio da educação popular bem di
rigi la c da energia na. sustentação da jastiça o 
dos interesses publicos, o não salvar, em breve 
só poderá. contar com a anarchia. » 

O Sa. BE7.ELU.'I.A CAVALCANTI:- Quem era o 
1 ~ 

O Sa. ADRIANO PIMENTEL:- Era o Dr. Do· 
mingos Jacy Monteiro. 

cessor quem era 1 
0 SR. ADRIANO PIMENTEL : - 0 nosso il-

o ' 
Mirania, se me não engano. 

Era nessa quadra medonha, em que o assalto 
nos cofres publico-~, o desrespeito à autoridade, 
o abuso dos recursos da provincia, o mn;lbara.to 
de suas rendas, o pouco caso do serv1ço pu
blico, eata.\'am elevados ã altura de um princi
pjo ; era nessa qua:lra calamitosa, em que o 
Amazonas assistia a toda sorte de escanda.los e 
via pot• terra o seu credito, e mac:tb.do o seu 

para cá, foi que rehabilitou-se a provincia do 
Amazouas~ que até entã•) estava sobrecarreg~da. 
de divid:>1. enorme relativamente á sua recerta, 
e tinha. o sou credito por tal fórma. abalado que 
embalde tent0u fazer emprestimos p3ra solver 
os seus m:\iores e mais urgentes compromissos, 
v~ndo-se forçada. afinal a emittir apo\ices ao 
juro de i O o j o que só foram resga. tadas na ~~
ministração do honrado Visconde de MaracaJU, 
primeiro presidente da situação liberal. 

Etfectivamente, Sr. presidente, desde o anno 
financeiro de 1871-1872, em que foi encerrado 
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o ex:ercicio com o àeficit de 29:666$243, até 
1877-187!5, em que o deficit foi de 39::l98$99'J, 
tendo estes·~ el~vado no e~ercicio de 1875-1876 
á avultadissima qua.ntia. de 318:598$864:, a pro
vincia do Amazonas esteve constantemente no 
dominio dos de tcíts e sómente de ·1878~!879 
para cá foi que os exercícios financeiros se en
cerraram com saldos (lendo) neste ultimo exer
cicio na importancia .de 47:110$650. no de 
. . v ' 
de 458$718$951, no e:s:.~rcicio de 1881~1882 
com o saldo de i44:215$6J:3, no de 1~82-!883 
finalmente com o saldo de 722:335::871. 

E não se diga, Sr. presidente, que as admi· 
nistrações liberaes procediam como o usura
rio, limitando-se a accumular saldos nas arcas 
do thesouro. Não, Sr. pre3itlente, durante 
essas administrações o contribuinte foi, em 
parte, aliviado dos eno1·mes impostos que o 

O S.a. LEITÃO DA CuNHA:-Não apoiado. 
O Sa. AD!:tiAt~o Pii.\IENTEL:- E' verdade, 

Sr. presidente, que o illustra .Barão esteve no 
Baixo Amazonas, na provincia. do Parà, cerca 
de tres mezes, percorren lo o 5o ~istrictc elei-

estimavel e digno filho, sem o que o meu nobre 
collega, deputado por aquelle districto, não 
teria sido eleito. 

O S.n.. LJJ:JT.Ão D"l Cumu :-Não apoiado. 
O Sn.. ADn.r.\.NO PmENTEL: -Não é oxZ~.cto, 

porém, que S. Ex. estivesse tres mozes na pro
vincia do Amllzonas. O honntúo Bsuão demo
I·ou-se es.:;e tempo na provincia do Pa1·a, per
correndo o 5° d istr~cto. 

O Sn.. LEIT1o n,\. CaNHA:-A prova de quo 
não esteve tratando só da eleição ó que esta 
teve logfir no dia 1 de Dezemb1·o e elle voltou á 
Côt•te em Fevereiro. 

O Sa. AnRuNo PrMENTEL:-0 meu illustre 
collega obriga-me a descer a minudencias de 
que não desejava oct~upar-me ; mas sou furçado 
a tratar dellas para provar a verdade das pL'o
posiçõeFJ que avanço. E' certo que a eleição foi 

n • 
~ ' 

apuração na séde do 5° districto 1 O Sr. Ba.rão 
de Mamoré, digno pai do nobre deputado, re
cebeu o seu diploma na viagem que fez de 
Belem do Pará a Mn.nãos. S. E~. foi e voltou 
no mesmo vapo:-. 

O SR. LEITÃO DA CuNHA:- A apur:lçã o teve 
logar a 20 de Dezembro e elle r ecolheu-se :i 
côrte em Fever eiro, 

O Sa. An:ai ANO PntENTEL:- Eu tive a for
tuna de ser companheiro da viagem do honrado 
Benador na descida do vapor ate Santarem e de~ 

pois deBelem até esta CÔI'te. S. Ex. seguiu. 
para Manáos no vapor Princeza Izabet da 
companhia. do Amazonas, limitada, chegou. 
áquelh capital no di:l. 26 ou 27 de Dezembro e 
no dia 30 desciamos ambos no me3smo vapor 
ara o Ps.rã tendo S. Ex. recebido na subida o 

diploma d~ nobre deputado na séde do 5o dis
. tricto. O honralo senador não esteve, portanto, 
tres rnezes :r;ta província ~o Amazonas, mas 

O Sr... LEITÃo DA CuxuA.:- O nobre senador 
não era capaz de fazer uma asseveração falsa. 
Eu repillo isso, porque nem é digno de V. Ex. 
nem da pessoa a quem se dirige. Desde que 
elle asseverou que du.ra.nte tres mezes estudou 
os negocios da província, é porque esta é a 
verJade. 

. . 
testemunha ocular do contrario, como é que 
não hei de contestai-o, sem que offenda com 
· s a mi.nlla e r>-n "Jade e S Ex ? 

A verdade é que o honrado Barão esteve na 
capital do Am:J.Zonas tres dias apenas, e, além 
do mau testemunho pe3soal, eu. apresentei á. 
Camara dons documentos, o protesto do dire
ctorio liberal e 3. carta do Dr. Jansen, em que 
vem consignado o facto do modo por que eu o 
ténho referido. 

O SR. LEITÃO DA CONBA :-Respon·h V. Ex. 
ao discurso. Não venha o nobre deputado com 

• • • :s: 

sumpto e que não demonstro. cousa algu.ma. 
O Sn.. AoniA'!\o PIMENTEL:- Sr. presiãente, 

não tenho outro remedio senão recorrer:' a. 
V. Ex. , pedindo-lho que me gat·anta o uso da 
pal:lvra. O meu nobre collega me interrompe 
por forma tal com apartes que cu prefiro sen
tar-me e esperar que S. Ex. ~onclua o que 
tem n. dizer, para proseguir . 

(0 Sr. presidente t•eclama a attl•nç,ro.) 
Insisto ainda neste incidente, Sr. pre

sidente, porque não quero passar por leviano 
tra~endo lJa.ra o deba.te uma cit·cumstancia que 
possa. ser tida como roinima, ine~acta ou ex.· 
tranha :i r1uest1to. 

O bont·ado senador do Amazonas disse 
(lend o) : 

« Eu não sei que juizo autorizaria a f~zer-se 
a meu respeito, se, indo ao Amazonas, e estan
do lá d ous ott t1·es me:;es para conhecer mais 
de perto as necessl e es c, a provmc~a que me 
hon?•ott com esta cadeira e p resenciando todos 
esses escandalos, não viesse pars. c Senado 
denunciai-os. » 
. Ve a Garoara. que o nobre senador com esta 

linguagem as~everou ter estado dous ou tres 
mezes na provincia do Amazonas,. quando é 
cer to que S. Ex. esteve apenas tr es dias em 
Manáos. 

O SR. LEIT1o DA CuNHA: -Essa a.saeveração 
não quer dizer que estivesse todo o tempo na 
capital. 
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O SR. ADRIANO PlMENTEL :-O meu nobre 
collega não conhece os factos. O honrado se
nador sahiu do Pará no vapor Princeza I zabel 
e só esteve em Manâos os tres dias de demora 
desse vapor no porto da capital do Amazonas. 

demorou-se dous ou tres mezes? 
O vapor em que S. Ex:. vi~jou tem como pontos 

de escala obrigada. na provincia do-Amazonas 
as cidades de Pal'intins e Itacoatiara onde de
mora-se apenas 3 ou 4 ho1·as. Na capital é que 
estaciona 72 horas obrigadas. 

O SR. SoAREs :-E isto basta para tirar to:la. 
a planta da C3.pital do Amazonas. 

·-
V. Ex. Mas como engenheiro desejava que 
V. Ex. me ensinasse esse novo proc,~sso topo
gra phico de levantar plantas pela electricilade. 

arece-me que . x. e o numero a.que ~>s 

que julgam que a capital do Amazonas é uma 
miseravel aldêa ou maloca de indios selva-

O Srt. SoAREs:-Não sou capaz diss<?· 
O SR. AnRIA.NNO PIMENTEL:- Proseguirei, 

Sr. presidente, nas mesmas consider.ações, de 
que fui afastado pelo incidente em que na ver
dade demo1•ei-me mais do que desejava, provo
cado pelas contestações qutJ me oppuzeram. 

Passo a lêr um quadro official em que estão 
mencionadas. ~ma por uma, as obras novas que 

QUADRO N. 15 

de 1883 com as obms no-uas, qtte ficaram 
concluídas no mesmo anno 

Designação 
Aterro do Mercado •••.•...... 
Cães da. Boa-Vista ...•..••.••• 
Cães dos Bar és ............ .. . 
Calçamento da rua Miranda 

Rei.~ ............. .. . . ... . 
Dito do be::co do Quartel. .•..• 
Dito da rua. do Pa~seio Publico 
Di to das avenidas das pontes .•. 
Cano do cáes dos Barés . . ....• 
Escada em frente á Alfandega. 
Mercado de ferro ........... .. 
Quartos do Mercado . .•....... 
Ponte da. Im eratriz. 
Melhora.mento na poníe da Im-

peratriz ... . .•...•.•... . . · .• 
Idem na ponte de fer1·o ...... . 
Idem no adro da igreja da Con-

ceição .........•........... 
Idem da l'lla do Passeio •..••... 
Idem da dos Mundurucus ••••• 
Idem da Miranda Reis • •••.•.• 
Escada na rua Municipal .•..•• 
Rampa da rua Municipal. •..•. 

Somma • •. •.••. 

Importancia 
5:609 . .:;200 
5:930$2:~0 

40:495:672 

5: 09497:35 
1:2tSstoo 
4:792$708 

765S:377 
970$909 

1:94:3$272 
113:872:-5400 

2:884$:i64 
.... P. 

300$000 
36$000 

57s ooo 
1:972.:;()65 
338s5:~o 

1:591$63[) 
1:074$:30J 
2:751$000 

207:267$999 

Como este documento mostra, senhores, só 
com ob1·as concluidas em o anno de i883 a 
provincia do .Amazonas despendeu neste mesmo 
anno a importante q1:antia de 20i:267$999. 

Entretanto o seu representante vitalicio asse
ut•a nã x:·s ir ali uma só obra oncluida! 

CuNHA:- V. Ex. ha de 

. . 
foi um desnstre. Depois de concluida, o pre
sid~nte mandou prohibir a passagem de uma 
procissão com medo que ella desubasse. 

O SR. ADRIANO PIME.NTEL : -Eu não tratei 
da ponte de ferro, m::1s asseguro ao nobre 
deputr.do do Pa.z·á que ella está em seu lugar 
até hoje, satisfazendo plenamente o fim para. 
que foi construida. 

O SR. CARLos AffoNso:- Em Manáos ha 
mais de uma ponte. 

O SR. ADRIANO PIMENTEL :-.Direi ao nobre 
de utado do 5' districto do Pará. ue estimarei 
muito que o honrado senador do Amazonas esteja 
attento para os negocies publicos da província, 
e. garanto que me t~rá a seu lado, como auxi-

, ' 
puzer ao serviço da.· provincia o seu prestigio, 
a sua palavra. 

Mas tambem asseguro e garanto que me 
terá em campo opposto, firma na e3tacacia. a 
defender os creditas de minha provincia. e a di- ·· 
gnidade e brios dos homens bem intencionados 
do meu partido, por maior que seja o respeito e 
a consideração que me merece o nobre Barão, 
sempre quo e:ntender que S. Ex. ~ão foi justo 

' 
apaixonadas e suspeitas 
narios. 

já excedeu meia hora do tempo marcado para 
a 1 a parte da ordem do dia. 

O Sa. ADRIANO PIMENTEL :-Aceito a. obser
vação de V. Ex:. e agradeço ; mas compre· 
hend~ V. Ex. que, protelada. e::sta discussão 
desde o mez de Março, silm que eu podesse 
obter a palavra s~não hoje e jã tarde para tra
tar deste assumpto, não poderei obedecel' im
mediatamente~ como d·~sejara e é de meu dev3r, 
á intima ção de V. Ex. 

Além das obras consignadas no quadro que 
li, todas concluidas durante o anuo de i883, eu 
enumer:u·ei de memoria,. sem receio de ser 
cont·~stado, senão pol' deficiencia, as obras, 
serviços e melhoramentos realizados na. pro
vincia durante a situação liberal ; citarei os 
sogu1ntes: 

Hospital da Cari:la·-le, igreja de S. Sebastião, 
ponte de ferro do.;: Remidos, dita de alvenaria. 
e ma·leira em frente á. alfan:lega, · tres· out1·as 
de madeira, calçamento das praças e ruas da 
capital, rampas de Parintins e de Itacoatiara, 
museu botanico, bibliotheca provincial, insti
tuto amazonense de educandos, r scola normal, 
campo para d~posilo de gado, exploração das 
estradas do Beni e do Rio Branco, exploração 
e levantamento da carta do rio Urubu, au
gmento da navegação para a Europa, creação 
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das linhas para New-York e pura os rics da 
província Javary, Juruá. Jat:lby e Acre c 
outros serviços de que não me recordo ne;;te 
momento, d'entre os quaes rosalta o desenvol
vimento immenso que t~ve a instrucção pu
blica na província . 

... rao os meus a versar1os po i tcos c az a 
de mencionar os serviços em que despenderam 
as rendas da província. e as quantias ~x.~edentes 

conservadoras ~ 
Lerei ainda, Sr. presidente, dous quadrog de

monstrativos das despezns feitas no anno de 
i883, o primeiro com obras novas que não fica
ram concluídas, e o segundo com reparos em 
proprios proviuciaes : 

QU.ADRO N. 16 

Quad1·o das despezas feitas com repa1·os e 
o ras em proprios prov~nc~aes 1.wante o 
an.no de 1.883 

Desi"oa ão 
Assem bléa. Provincial ........ . 
Bioliotheca. Publica •...••.••.• 
Cadê a civil .•.......•••.•. : . • 

ano e esgo o ..••.•.•••••••• 
Casa da guarda ••••....••• • ••• 
Escola do bairro do Espirito 

Santo .. ............. · ..... . 
Dita do dos Remedios ....•..•. 
Dita do de S. Vicente . • •.•...• 
Mesas o pertença para açou· 

gues ......... . .. . .. . . .... . 
Ponte da Gloria ....... . ..... . 
Dita de Ma.nàos •••...•.••...• . . .... 
Dita de S. Vicente ......... - . 
Igreja da. Con~e~c;ão da capital 

Somma •••••• 

QU .ADll.O N. :1.7 

Total 
270.~620 

3:8878458 
1:262$5i0 

s 
1:451$000 

10~080 
545~650 
524:)900 

13:796~480 

Quaclro das clcspe:;as feitas dttrante o anno 
de 1883, com. obras novas, que nüo ficaram 
concZuidas no mesmo anno 

Designação 
Abastecimento d •agua. ••••••••• 
Atet·ro da praça de Paysandú .• 
Di to do cáes dos Barés •......•. 
Campo de deposito de gado •... 
Columna commemorativa. •••.•• 
Escada do mies de Tamandaré •. 
ns 1 u o ma.zonense •..•..•. 

Lyceu Provincial. .••..•.•••.. 
Passeio Publico. . . • • . • . . • • • • 
Igreja de Parintins .•.. • ••.... 
Penitenciaria. ..... ; •..•.• . •.. 
Rampa. de Itacoatiara ... .. .... . 
Dita dos Remedios ...•.••.•... 

Total 
72:367$888 
28: OG6.<:;587 
34:035$933 
6:580$000 
1:456-.618 
1:863$443 

0 : - 5~· ' 
4 i: 3-18~793 
9 : 587~872 

:1.6:462;:;5:~8 
500.~000 

5:277$174 
29:42.tS415 

SomiDa....... 282:206$3i3 

Importaram estas obra!=! na ~uant~a (!.e 
~9ô : 902$853. 

· v. ur.-55 

official, datado de 30 de Abril do corrente anno, 
o rrolatorio do director das obras publicas da 
provincia., onde está consignado o seguint3 
em relação a essas duas obras: 

« Lyceu.-. •... Assim todas as paredes jd 
estavam na alt'ttra de 8,08 metros no dia 3t 
de De:;embm do am~o passado. . 

Theatro.- ••.•• , os t1·aóalhos começaram 
a 2 de Junho e (oram stespensos a 31 de De-., . 
terio1·es, as do co1~po anterior e as do pl·os
cenio, que silo as unicas jd começadas, estão 
na altura de 3,05 metros. » · 

u ranscrevere1 es e ocurnen o em o meu 
discurso e por elle se reconhecerá que o Ama· 
zonas está com o seu lyceu (delineado pelos . . ; . 

' o nobre senador) quasi concluído e que, por-
tanto, a despcza feita está. perfeitamente justi
ficada e completamente aproveitada. 

Nutro a esperança de ver tambem concluido, 
sonão já, em curto prazo, o theatro que se está 
construindo em Manáos por conta da provincia, 
n?.'l tão vasto como foi planeado, porque em 
veldade é uma extrava.gancia dotar uma capi
tal ainda pequena de um edificio desse genero 

m r - s ta s u sem constantes e 
enormes sácrificios não possa. elle funccionar, 
mas apropriado ao clima daquella região, pro· 
porcionado á popul~ção e digno da bella .capi-
a o m

govm·no e dos nossos homens de Estado. 
Sr. presidente, o representante vitalício 

do Amazonas não se limitou sómente a descre• 
ver o chnmado descalabro da. fazenda. provincial 
do modo por que o fez no Senado e a Ca.mara 
ouviu das citações que tenho feito do seu dis· 
curso; S. Ex. quiz tambem attribuir, e essa 
foi o fim político de S. Ex . , o desequilíbrio fi
n~nceiro a.o glorioso facto da abolição do ele
mento escravo no Amazonas. Nesse intuito, 
com tal proposito S . Ex. dirigiu aiii mais ener
gicas accusaçõ~s ás administrações do beneme· 
rito cidadão Dr. Theodureto Souto, o presi
dente libertador do Amazonas, e do meu dis
tincto amigo, tenente-coronel Paes Sarmento, 
2° vice-presidente da pr?vincia., . successor 

• 
punha: uma terrivel arma de combate contra o 
glorioso gabinete 6 de Junho. . 

O SR. LEITÃO DA. CuNHA.: - T.mha a bondade 
de ler as primeiras palavras do discurso do se· 
nador do Amszon::1.s que destroem completa
mente o que V. ·E~. está dizen:Io. 

O Sa. ADRIANO PnrENTEL :-Não compr;:
hendo como. 

S. Ex. no exordio do seu discurso fez pro
fissão de fé como emancipadol'. 
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O Sa. LEITÃO DA CuNHA:- Eis abi ; e V. Ex. 
falla em :fim poli ti co. 

O Sa. ADRIANO PIMENTEL: - Sim, senhor, 
:fim pohtico, que o nobre senador deixou trans
parecer cl:ll'amente procurando, fóra. de propo-. - . . 

more. 
O SR! ADRIANO PmENTEL:- Tenho aqui o 

discurso do honrado senador em sua. iategra. 
S. Ex. disse que o ca.hos na província do Ama
zonas· era. insondavel, que o desc:llabro finan
ceiro, os erros e crimes praticados eram devidos 
aos homens encarregados da direcção dos ne
gocias da. província e á cumplicidade dos pre· 
sidentes. 

• A 
factos a. pessoas determinadas~ 

O Sa .. ADRIA.NO PIMENTEL:- Não os attribue . . 
n ' . . 
formalmente que oa amigos da situ&ção, oa 
liberaes, foram que praticaram os escandalos 
denunciados com cumplicidade dos administra.~ 
dores da provinoia na época. da. abolição e de
pois dells.. 

Aqui tenho, Sr. presidente, a. demonstração 
verba por verba, fornecida pelo thesouro, de 
todas as despezas feitas durante a administra
ção do Dr. Theodureto de U de Março de 1884, 
data. em que tomou conta da. presidencia, até 
H de Julho do mesmo anno, quando a entregou 
ao honrado za vice-presidente. Eu farei pu
bliear este documento em o meu discurso, e 
ver-se-ha. então que da somma. despendida na 
importancia total de 696. 027$425 apenas se des
tacam como propriamente da admini$tr~ç_ão do 

. 
importancia de 57:869$743 e com a aquisição 
do palacete para museu na importancia de 
70:000$000. . 

Todas a.s mais despezas, ordinarias e ex.tra
ordinarias, estavam autorizadas e os pagamen
tos eram obriga. torios. 

O Sa. LEITÃO DA cUNHA:- E quanto havia 
nos cof't'es publicas ~ 

O Sa. Anu.ANo PIMENTEL:- E a. declarei n a 
primeira parte do meu discurso qual era a 

quantia que existia. em cofre na província. 
nesta época Ou o nobre deputado não prestou 
a.ttenção ás minhas palavras, do que não tenho 
culpa, ou quer collocar-me na posição, que não 
aceito, por maior que seja a consideração que 
lhe resto, de estar a cada passo a. responder as 
perguntas de S . .ux:. , portanto, tmpertmen e 
o seu aparte, e eu não posso interrompera mi-
nh.a argumentação pa.ra. responder. _ 

' transcreverei em o me11 discurso, das despezas 
realizadas na administração do 2° vice-presi
dente, de i2 de Julho de 1t:l84 a. 11 de Olltubro 
do mesmo anno, na importancia. total de 
691:142$-163, pela. qu(~l se verá. que, excepçãu 
feita da. despeza com a compra de um carro 
f11nebre, todas as mais foram obrigadas. Cabe 
aqui declarar, sem receio de contestação, que o 
meu illu~tre ami~o tenente-coronel ,Paes Sar· 

' , . . 
commigo. Estou agora tratando de assumptos 
muito importantes, não estou obstruindo a 
marcha gloriosa e triumpha.l do grande pro
jacto, mesmo porque estou convencido de que, 
quanto mais elle aqui se demora1•, peior sab.irá 
no sentido de impedir c crear embaraços á 
emanei pação. 

0 SR. ILDEFONSO DE ARA.UJ0:-0 presidente 
está cumprindo o regimento. 

O SR. ADRlANO Pll\IENTEL:- Ora, meu col
lega, G r egimento ! O regimento tem servido 
para tudo, poucas vezes, por ém, para fazer 
r espeitar o ·lireito. Nós já a-:sistimos aos fune· 
raes do regimento, està morto e enterrarlo. 

Continuo nas considerações que estava fa-

E' verjade, Sr. presidente, que o estado da 
minha provincia já foi muito mais prospero do 
qu~ é actualmente. Reconheço que avauçou de· 
mats, como soe acontecer commummen~e, talvez 
menos refiectidamente,com menos cautela e pru
dencia. do q_ue podia e devia fazel-o, nas sendas 
seductoras. dos melhoramentos materiaes, que 
b ::;m poder1am comprometter as suas fina.nças,até 
então a nimadoras e prosperas. (Apoiados.) 
Não poderiam jámais ser justi:ficadas as despezas 
com um theatro nas condições do que foi con-
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tractado parJ. Manáos, nem a que foi autori- i esperava que a sua producção continuasse a 
zada para levantar-se um monumento de bronze augmentar, como de facto augmentou, com
e marmore ao primeiro president~. nem tambem preh•!nce-se. digo, que, em taes condições, 
as despezas com a. navegação subw~ncionada. a. provincia niio podia deixar de ser sorprendida 
para a ltalia, para a Allem·mha, pariJ. o c~~ará e abalada em suas finanças. . . .... -
etrectuados. 

Eram commettimentos superiores :is forças e 
aos recursos da rovincia e si nã att stam a 
maior prudencia, clles assignab.m com certeza 
a boa vontade, o patriotismo, tanto de quem os 
autorizou, como de quem os aceitou. 

Mas d'a.hi, do que deixo dito com a maior 
fran<'iueza. ao que proclamou no Senado o hon
rado Barão de Mamo.-é, ha de permeio um 
abysmo. 

Não foram as causas que S. Ex. assignalou 
as que produziram, não direi com o nobre 
senadór, o descalabro da fazenda provincial 1 

uma quadra de prosperidades, mas tambem não 
se póde dizer que está em situação desesperada . 

. 
mas si for como ia .•.. 

O SR. ADRIANO PIMENTEL : - Peior estava 
· em 1875 e 18i6 quando tinha apenas uma re

ceita de 400:000$ e devia 300:000$ contoll, 
ou cerca disso. Então sim. era quasi desespe
rado o seu estado, porqne já nem podia levan
tar emprestimos, tal era o d0scredito em que 
ünha cahido ; e isso teve logar, era es,;e o es
ta.do Iamentavel do Amazonas nos ultimas an-. . . . . 

sarios. 
O SR. MAc-DowELL dá. um aparto. 
O SR. At>niA.NO PI~IENTEL: -A causa ver

dadeira da. actual crise oconomic:~., que tem af
fedado sensivelmente to:la a .Amazonia, oslâ. 
conhecida. perfúitamento ; não hn. q ucm nfio 
a encontre no grande) dcpl'f"Cinmonto quo ex
perimentoLl, Mates dous ultimas a.nnos, nos 
mercados da Europn. c dos Estados Uniclos, o 
nosso principal producto de exportação, a bor
racha, que, tribut~da. como é, ~onstitue por 
assim dizer a pr1me1ra. e a ma1s abundante 
fonte de uoss::~. receita. 

Os dous quadros que aqui tenho e que publi
cal"oi com o meu discurso, mostr~m que, du
rante o exercicio financeiro de 1883-1884, a 
receita arreca a a 01 e . · : ·• 1, ao 
passo que no actual ella desceu a 1. 258:964.~431, 
cifra que fica :eduzida a _1_.203: 149$088, d~
duzida a quantia de 50:81u::;143 do monte-p10 
dos empregados provinciaes. 

Comprehende-se que uma provincia que ex
perimenta em sua receita, de um _anno pa~a 
outro, inesper~dament_e, uma reducçao de.ma1s 
de 50 o[o, isto e, de mais de metade da. rece1ta do 
anno anterior, e que contava em seu orçamen~o, 
baseado nos melhores calculos, com uma rece1ta. 
ainda ettpei-ior á do ultinio exercici~'. ~o.rqu~ 

do 

1883.................. 12.813:887$215 
Nos mesmos mezes de 1884 . 11.385:608$861 
Idem de 1885............ 12.355:687$121 

Para. o computo deste valor concorreu a bor
racha na. seguinte proporção : 

12.803:887$2:1.5 

5.Qq,7~270 H.4U:153$246 

' 
nanças da. província. Não houve, portanto, 
erro, .. 

O Sa. LEITÃo nA CUNHA : -Mas houve des
pet\licio, V. Ex. mesmo já. o declarou. 

O SR. AonrANO PmENTEL :-Perdoe-me o 
nobre deputado, o que eu diase foi que houve 
acceloral)i!O demasiada~ quo embRrcou-sa a pro
vincia em ~mproz ts talVI'Z superiores a seus re
cursos. mas tambem declarei que nada disso 
foi rea.lizlldo. Não houve, portanto, o desper· 
~icio a que o nobre deputado alludiu . 

Parece-me, Sr. pt·esidente, que tenho plena
mente demonstrado que a crize economic& que 
surprcbendeu o Amazonas foi occasionada por 
agentes perfeitamente indeprm~entes da von-

çamen to não é o produ c to de um crime, nã? é 
o resultado do descalabro d3. fortuna provm
cial, como o qualificou o honrado senador. 

0 SR. LEITÃO DA CUNHA:- Qualifi~ou O 
provou. 

O SR. ADRIANo PnrENTEL:-Vou occupar
me exactamente daquillo a que o nobre depu
tado chama a prova do desperdicio ~os dinheiros, 
exhibida pelo honrado senador, em factos a que 
S. Ex. denominou crimes praticados por 
agentes da autoridade. · ~ 
. .. .. - ·~ ... . .. . .. . . . . . . . . ... .. . , . 
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Lerei as palavras do honrado senador : 
« Senhores, o chãos na provincia do Ama

zonas é inso12davel ! Os crimes pratic~dos pelos 
agentes da autoridade são de tal nattu."t)za, 

ue m~ acho autorizado a dizer ao honrado mi-
nistro que o Sr. Jansen Ferreirs. não tem força 
para os corrigir .•• 

O Sr. Franco de Sá ministro do im, erio : 
-Não porque he falte capacidade. 

O Sr. Barão de ]famorri ..• e a razão 
que deu-me era que ee.tava desarmado, que não 
tinha quem o acompanhasse, que estava aban
donado. 

Os,·, Silvei,·a da Motta:- Està dando má 
idéa da provincia do Amazonas ! 

o Sr. Ba~Aão de llf a more:- E que tem isto~ 
Si est()U as;;im me exprimindo é ara ue a sua 

qtte ntlo exceda a 50:000s, o eontracto da Hla· 
minação a gaz.globo, substituindO·O pelo sys
tema de luz electrica, tendo-se em vista os 
ultimas aper;'eiçoamentos obtidos na França e 
na. Inglaterra pot• Luone e Uamoud ou outro, 
CUJOS resu a os pro uz1 os en am Sl o me
lhores. » 

1 az - q , 
para de algum modo j ustifiear o procedimento, 
do presidente, o que pensa. o Senado que se 
fez? Nomeou-se uma commissão para examinar 
o mate1·ial da iUwninação por ga~·globo para 
autorizar a indemnização, não de 4:000$, c~.~mo 
era expresso no contraeto, mas de 50:000$. E 
quer o s·.~nado saber como foi aquella commis
são desempenhada? 

Chamou-se um emprezario de uma navega· - ' .. . 

' - thesouro provincial, elle emprezario, 26:000.$ 
timento dos verdadeiros interesses publicas. como adiantamento da prestação que a província 
Bashrá dizer que, depois de todos os fact()s que h· ti 
acabo auccintamente de narrar com rela. ão á dá. da subvenç~o á compan la_, p:.;ra azer-se 
emancipação dos escravos, o Sr. Theodor·eto 
Souto teve uma lei da assembléa provincial 
dechrando-o benemerito da provinci:l. ! 

O Sr. S.zlveira da llfotta:- E foi elle quem 
pediu este bil' de indemnidade ? 

O Sr. Ba,·aodeMamorri:-Nãosei sipeliu, 
sei que a assembléa o deu. 

O que vou agora dizer, Sr. president~, jà 
não é com relação ao eleme.n~o servil, entendo 

Ora, G Senado sabe que a. pequena cida.tle de 
Manáos, illuminada a gaz-globo, estava per
feitamente illumino.da. • 
• • I • e e I • • • I I e I • e I I t I e I 

c Em u n bello dia, a assembléa pl'ovin~inl 
do Amaz')nas lembrou .. ae de autorizar o prrsi
dente da. província. a. rescindir esse ~ontracto 
pn.ra substitu·r a luz do gaz-globo por luz cle
ctricl ••. 

Luz electrica em Manáos !» 
O honrado senador diz as~im -luz elcc~rica 

em Maná.os- como si tratasse de uma aldeota 
ou ma!ó~a de botocudos ..• 

O Sa. LEITÃo DA Cal'mA:- Isso não está no 
- discurso. 

. . 
e um commentario innocenle, inoffensivo. 

Mas devo aqui fazer uma pequena observa
ção, filha talvez de meu bairrismo. A capital 
do Amazonas está em condições muito a.v::nta
jadas- ás da cidade do Campos pna poder s~r 
illuminada a.. luz electrica. Proseguirei. 

(Continü:~, a le1~ 
eMas, diz a. lei : 

~ O presidente d'l. provincia fica autorizado a 
IDD,OTai' ou reseindir, de accôrdo com o empre
zartG._ aehtal;- e m~diantê · ttma. il1dêm!li1.1çlo, 

Unidos. 
Este desabusado, Sr. presidente, a fazer 

semelhante pa.pel, pôz sua assignatura. no 
la.udo, declarou que o presidente devia da.r os 
50:0~JO.) de indemnização, e o presidente, expe· 
dindo ordem a.o the3ouro provincin.l, mnnJou 
entregal' 26:000$ adiantatios, da. subvenção, 
para pagar o vapor qu:1 ainda se estava con
struindo nos Esta.doe-Unidos. 1> 

ao contractn.11te da illumin:tção de Manãos a 
titulo de indomnização. A rescisão de que o 
nol>1•e senador tra.tou ficou de nenhum elleito 
por accordo cem o contrac tanto o a podido 
doe to, segundo estou informado. 

Eu acompnnhnria. ao honrado sen~dor nas 
consnr.,s á adminislraçiio, si cffcctivnmentc a 
minha provincin tivesse pago tão avul tad:l. 
indcmnizaç.iio •. Jámais defenderia similh:mte 
esbanjamento. Mas, ainda assim o nobre se
nador foi injusto fuzendo crêl' que entre a 
administração e um dos arbitros, um commer
ciante do Amtlzonas, director da Companhia de 
Navegação a· Vapor de Manâos, houve conluio 
mediante o pagamento adiantado da subvenção 
com que. a provincia auxili~ aquella empreza . 

- ' 4. . ' 
muita equidade e com o lou,,avel int0nto. de 
animar e desenvolver uma eropreza. propria
mente Amazonense, que foi creada com o fim de 
fazer concnrrencia. a outras em prezas do mesmo 
genero E.Ustentadas pelo commercio do Pará. 
Dahi, desse adiantamento não resultou, nem 
podia. resultar o men')r prejuizo para a. provin· 
cia do Amazonas. A empreza de Manáos na
quelh occnsião tinha n ecessidade drtquella 
quantia para. compltlt<~r o 11agalllcnto de mais 
um vapor em constrac~ão, a provi.ncia adian-
ton•t t ois tttdo • · · · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 162 1 - PÃigina 30 de 59 

Sessão em 8 de Agosto de 1885 437 

Quanto á indemniziação pela rescisão do con
tracto da_ illuminaç~o :1. _fla:s-globo, que eu 
acho tambem exorb:tant~ como o nobre se
nador achou, direi para eoncluir que a autori
zação foi proposta e sustentada. na Assembléa 
por um col"n 1g10nano o onrado senador, o 
deputado major Pedro Simpson. 

O ~u~ro facto d~ que tratou o. illustre se-

' onda a. provincia mandou fazer um jardim pu-
blico. 

Disse o Sr. senador que a praça foi cedida 
por 99 annos aos contractantes da obra do tra
piche. Ha engano nisto. 

A praça Ten1·eiro Aranha, onde esta o jardim 
ou passeio publico, demors. no morro fronteiro 
aos terrenos de marinha e accrcscidos, onde 
deve ser feito o trapiche contracbdo. 

A con ~-o · 
da praç9.,on.de existe, continúa a e::s::istir e ha de 
permanecer o jardim publico que a provincia. 
mandou fazer e està quasi conclui Jo, em o ual 

_ o ao a quan 1a e ~ , como 
exageradamente atfirmou o nobre senador, 
mas a de 78:454~350 nos tres exercícios de 

') 

Aqui tenho o documento official que serve de 
prova. do que assevero. 

Os terrenos qne a provincia cedell ao contra· 
ctante da obra. do trapiche pertenciam à com
panhia do Amazonas, limitada, a província os 
adquir:o por troca e,portanto,está. em seu direi. to 
cedendo-os a quem lhe prnporciona um mclbo
ram~nto material tão urgentemente re~lamad<J 
como é um trapiche no porto de Manàos. 

A ~a .a. Ten,·ciro A1· nl a : · · · 
nadt~ comtituin·lo um paf'seio publico fechado 
por engTarlamento de ferro, quasi prompto, e 
presta·se perfeitamente pnra esse fim. . 

~z n s, r . pres1 en , 
leu no Senado uma nota de viagem da qual con
stava o facto, narrado a S. Ex. pelo Dr. João 
Baptista Gonçalves da Roch:~, ex-consul bra
zil(l iro em Cayenna e actual agente da compa
nhia limitada em Maná.os, de ter recebido d·• 
um do;! membros da C()n.missfio libertad;>ra. do 
e~cr:l\'os por cmprestimo a jurns a ljll:llltia do 
8:000$, o q:re fnzcndo o prim l'! iro p!lg-nmQntr> 
lbe dr.clar:ira o mutn:'.nto quo niio se apre~sn~sc 
a pagar o saldo, r•orquo elle lh'o pcdidn. 
quando tivesse de prestar contas no Lhesouro. 

E S. Ex. exclamou : <(Eis aqui, Sr. presi
dente, o :fim que teve o dinheit·o qui) o presi
dente do Amazonas mandou entregar ás com
missões ! » 

riodico de ~bnáos, n. i164 de 20 de Maio, pu
blicada a seguinte cr~rta do mesmo Dr. 1\ocha 
ao capitão Antonio de Souza Chaves, commer
ciante e proprietario na capital do Amazonas; 
vou lei-a. e a cama.ra depois desta leitura :fica 
habilitada para julgar do fc1.cto, sobre o quaL eu 
nada mais accrescentarei. Eis a carta: 

c :Manà.o.s, 5 de Maio de 1885. 
lllm. Sr. Antonio de Souza C h:> VPS.-Res· 

pondendc ao seu queri-lo f;tvor de hoje, cabe-me 
dizer·lhe quo ha coasa de 4 ott 5 meti!! V. 8t 

emprestou-me a quantia de 5:000$, sem onus 
algum, d·l qc.eji foi V. S. embolsado. 
· Além de~ta operação nenhuma outt·a desta 
espccie teve log-ar entre nós, o que declaro para 
o uso e fins ue lhe convier. 

Com consideração sou de V. S. amigo vene
rador e criado.-Joao Baptista Gonçalves da 
Rocha . ll' 

rão se occupou o nobre senador nesta rtepa 
do seu discurso de mais algum facto, além 
destes a que acabo de referir-me, mas concluio 
f,tz<mdo urna analyse da lei do orçamento vi
gente, criticando e cen:;ut•ando algumas de 
suas despezas que S. Ex . julgou super!luas. 

Neste ponto acompanho ew parte ao honrado 
senador, cumprindo-me todavia declarar que 
muitas deS!sas dcspezas, ali autorizadas, não 
foram effectuadas. E' bom, pot·ém, que fique 
~ • t> ·- • _ oi a ia-
do e approvado na assembléa. pelos correligiona
rios de S. Ex. 

ponto dos qUG prometLi occupar-me do dis
curso do honrado senalor, rer.~rente ao fJ.cto 
glorioso, de que a minha província tem justo 
mo IVO e orgu o, a ext1ncçao ota e comp e· 
ta da escravatura em o seu V<lstissimo territorio, 
realizada no memoravel dia i O de Julho de 1884 
lJOr assentimrmto una.nime ~todos os seus ha
bit·lntes. (Apoiudos.) 

Este acontecimento grandioso, que a histeria 
h a de registrar como o ma. i s bello ti tu I o de 
gloria desta ge1•:1 ção, foi conv~stado, senhores, 
pr,lo nob1•o s::nador do Amazon:~s nos seguintes 
termos: 

. ' . 
Eu sou testemunha presenci:d, pois qu~ do lt~ 

vim; os escravos que cxisti:tm no intcrio1· tln 
província cxistr'm d1> mesmo modo, tu:lo o 'JliC 
se fez no Ama~on!1S o 'JUO occartionou a do· 
miRsão, a bem do ::;·•rviço publico, rio prosirlonto, 
pch> honrado sotrador• por•.l\1wa . ..-, Jli'O~idonr.e do 
cnn,r•lh.l, 11 !';1•. 1.-tftj'l'\.tt•, l't•Btl'lll~IO•SI' a C:L

pit.d: •l~' ~ r·J•• rJitr~ fi~nr· iss" . lwm I' O tPn<ii(~o n 
bem accr' nLuad" 1'111 C••llll':lpr •sH;;ir 1 ao qu~' d ISS•' 

h:\ di:~~ 11 hont';t,<l• I Sl'!laàr.•l' lll'•~SÍUI) IÜO du CoU• 

scllw. 
Existem os mesmos cscr:wos que cxistbm. 

O S1·. Silrci1·a tla .i1l otta:- Os mesmos, não. 
O S1·. Ba1·ão de lJI amo1·é:-·Os mesmos :i ex-

copção dos d,'l capital ; quanto nos de fór[l. são 
os mesmos o1· :te nunr:a ni,~ uem se cntendet~ 
com os p1·oprietarios, nem providencin ~lgu
mn. foi tomn.da pcb a dministr;:ção p:-..r.1. que 
um sequer desses escravos fosse libertn.do. » 

Como vê a Cam:tra., ·é umn. neg:1.ção formal, 
cn.tegoricn., tcrmin:'.ntc, d:1. exi~tc ncia daquelle 
facto que todos reconhecem e proclamam muito 
glorioso. 

Entr•·tanto, Sr. }Jresideute, ó o proprio hon
rado sen·1dor que, na tll.t·efa de accumular es
c:1ndaloR para com elles marear o brilhó da
qnelle esplendido successo, é o nobre !>enador, 
repitOt quem prlmelru p~a em duvida, na! se-
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guintcs palavras de seu discurso, a precisão da 
sua negação: . . 

«Mas, ys.ro.os, Sr. pr;;sidente, ás commissões. 

Nomcad~.c; estas, conslõ.-me, que o processa 
era mand~l'r o pr<:>.sidente en:tregat'~lhes uma 
quan ia . pr 1 r açao os es
cravos do Amazonas. Aqui està a cP-rtidão da 
entrega. dos dinheiros das tz.es commissões : 

. - . ~ - e-
souro, etc., 16 de Janeiro de .i885.- Illm. Sr. 
inspector.- Cumprindo o desp,lcho de V. S. 
exarado no incluso officio da presidenda, man
dando qu~ info:we qual a i.mport·tn~ia <lespen
dida com alforr1as e qual a qu0 fo1 entrrgue 
ás commissões libertadoras, tenho a informar : 

Despendeu-se o total de........ 122:274$600 

«Sendo: 

damente conhecidos no paiz e se nos prestasse 
a attenção a que temos direito. 

E assim me exprimo, Sr. presidente, porque 
delSr3e o anno de 18~)9 S·3 trabalha na provincia 
effi~.az e ininterrompidamente na. grand~ obra 
reali :• a · · 
passa.do. 

Desde esse anno, com effeito~ a assembléa. le-
islativa. d · e relativa-

mente avultadas, destinadas á manumissão dos 
escravos · existentes na província, e é por essa 
razão que o numero de escravos ali não excedia 
a mil. 

Tenho conhecimento das seguintes leis : 
N. i84 de i 9 de Maio de i869 

destinando para esse fim a 
quantia de.......... • • . • • • • 10:000$000 

N. 200 de 5 de Maio de 1870 

!mportancia. de al~orria.s .. _.. :: .. 
!dem, entregues as commtssoes. 
Idem de.<: e r,dida com este 'os. 

81:52.'5~100 N. 219 de 20 de Maio de i871 

Idem,, ajudas de custo a commis-
sa.t'IOS ••• •• • • •• • •• • • • ... • • • • • 

aos mesmos e 

27:5\10$000 
i . o .. 

e 
idem .. .. ... ................ . 

12:000$000 

3:500$000 

5:000 000 

i22:2i4.$600 N. 620 de 14 de Junho de i883 
A bs.te-se o saldo recolhido por idem ..................... . 

5:000$000 

25: 000;)000 
Frn.ncisco Publio Ribeiro Bit- N. 623 de 15 de Junho de 1884 
tencort. • . . • • . . . • • • • • • • • . . • • 2: 9Gf>$000 ----

1i9:308$600 

com missões 
am fi. pres ou con n,!; . - c e e, g11acto 
da Fonseca.- Visto.- Tole1ttino . ., 

Effoctivam:·nto é o nobre senador uem for-
nece o ocument·) o qua consta a existencia. de 
commi;;sões encan·egada.~ dr' libertar-ão dos 
cscra~os no .tima:onas, documento em o quRl 
estlo con!li~nadas as quantias cntrognes a. elbs 
parn. esse fim, o pn.ga.mento <lo aju.da.<: de custo 
c de passagens nos commissarios e ató, senho
res, o (teta de um. vapM' ! 

Confronte-se este dor:umento com a. declara
ção antct·ior do honrado s~n·,dor ela que ''"''nc ~1 
ninguem se entendeu com os ]?1·op1·ietarios d e 
esc1·a"UOS (S. Ex. exccptua.va sóment!'l os da ca
pital), nem. providencia olguma foi tomada 
pela arlnt~'nistraçao pa1·a que nenhum siquer 
clcsses escl·e"Uos fosse l:bertado; e a·contradi. 
ção resaltará immediatamente. (Apoiados .) 

Senhores, o facto da libertação total do Ama
zonas é geralmente conh(\cido no paiz e fóra 

e e o 'roprio governo cons1 erJ. rea e com
pleto. Não ha no mundo quem possa. destruil-o. 
(Apoiados.) 

Eu, portanto, não roubarei a Camar:~. o tempo 
na demonstração de uma cous:1. reeonhe~.ida.. 

A evidencia não se demonstra, mostt•a-se, e 
eu aponto para o Amazonas livre. 

Sr. prcsident':l, a emancipaç.!Io dos escro;~vos 
na provineia. do ,\.ma.zonas não poderia surpre· 
hendor a ninguem. nem caul'ar ~dmiração ; ao 
contrario deveria. ser considqrada um aconte· 
~imento esperado. se nós estivesse~os deyi• 

idem. . . . • . . • . • . • . . • . . • • . . . 10:000$000 
E tinalmenle a lei surea n. 632 de 24 de 

Abril de i884, crenndo o f11ndo da abolição 
amazonens() do valor de 300:000$, para a eman-
ei a ão total do elomen o · 
Vtllcia. 

O Srt. LEIT1o D.\ CUNH.\ :-V. Ex. per• 
mitta uma sim )lês unta?. 

O Sa. AnntANO PIMENTEL:- Sim, sonhor, 
com muito prazer. 

O Sa. LEITÃo D.\. CuNHA : - JA for~m pres• 
ta.das todas as contas '? 

O Sn. AonrANO PnrENTEr..:- Sim, senhor, 
j:i foram tomo.das :is eomrnissõ0s as respe
ctivas contas. Dn. cópia quo tenho em m!o do 
o!Iit~io n. 3 ·17 de 30 de Abril deste nnno da 
inspectoria do the-;ouro provincial consta que 
apenas ft.~.lta,•am p1·e ,.;tar suas contas os com
missarios de Parintins e Côd:1jâs; sei, porém, por 
informações posteriores, já o haverem feito. 

O honrado senador leu perante o sen:>.do 
uma demonstração das despezas feitas no 
Amazonas com a abolição na importanGia de 
119: 308~· 600. 

Aqui tenho uma demonstração do thcsouro, 
datada d~ 30 de Abril deste anno, posterior 
áquella, por onde se reconhe~e que, tomadas as 
contas com excepção das duas a que me refiro, 
a desp?za. total foi de 109:663$500 que se reduz 
a 85:2i:i3$500 deduzida a quantia de 24:400$, 
despendida anteriormente pelo credito n. 4 do 
§ 14 da lei n. 620 de 14 de Junho d& 1883. 
A~sim poh::, a despeza feita com a emancipa

ção dos eacra.vos na. provincia. por conta. do fun~ 
do d<'l atlolição amazonense da. lei n. 632, foi 
de 85:263$500. 
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Ora, o valor daquelle fundo era de 300:000~; 1 na estrada larga da liberdade por onde eove
não se despendeu, portanto, nem a 3~ partê; re.lou. 
o gue prova qu~ não havia razão para que O nobt·e deputa.uo do li" districto do R.io de 
deixasse-se de llbet·ta.r es~es escravos que o Jan3iro não se animou a neo-ar o fu.ctc de todos 
nobr~ ~enadot• .affirmou existirem ainda na ?onhecido, do modo absoluto por q~e o fez 0 rov n 1a A o 

Sr. pl'esidente, por mais de uma. vez tenho 
ou_vido aqui na Camara oppôr contra o mereci
men.to e alta significação morai do facto da 

1ç r azo as um argumen o que me 
parece completamente capcioso. 

O nobre deputado do Ülnrá, pelo districto a 
que pel't~nc: a parochia de Milagres, repetidas 
vezes tem dlto, em :1partes, qu•} a Parahyba do 
Sul tem libertado mais es0r(l.vos do que o Ama.· 
zonas. Parece que S. Ex. quer com isto collocar 
a Parahyba, na questão servil, em um nivel 
moral a par do Amazonas. 

Mas senhores assim seria de facto si o 
·nobre deputado nos viesse assegurar que a Pa
rahyba havia libertado todos os seus escravos, 
como fe~ o Amazonas. Nesta. que~tão só P?det·á 

- a 
tert•ítorial que libertar de uma vez todos os ~eus 
escravos. (Apoiados.) 

dos amazonenses, que libertaram cerca dt:l 1.000 
porque esse era o numero de escravo:; que exis
tiam na província, como pode.-ia.m ter libertado 
mais, e estou certo o pos~:~o garantir que o fa
riam, si mais existisst'm. 

O Sa. ARAUJO GóEs JuNIOR : -Não havia 
1.000. 

0 SR. ADRIANO PIMENT~L:-Mas, acceitando 
o aro-umento d nobre de tado d 
tabelecendo a proporcionalid-Hle tln.., populaçõ0s, 
perguntarei : a provineia do rlio de Ja.neil'o já 
libertou, pot• vrmt?ra, 10.2>5; a de S. P~ulo, 

o\) 1 1 ! 

27.000 OSt.:l'tl.Vo . .; de umo. vez? 
mas, 

Entrotanto, osses são os numeros que as ditf~
rl•nç:Hi lia populaç«o indicam e. c~1.da uma dessas 
quatro prov1nci:ut para numoricam~nte fica
rom oqniparn.da~ ao Amnzonas na !Somma. de 
sn.crificlos feitos em pról dess~t humanitaria 
causo.. 

Vô, portanto, o nobre deputado que ainda 
assim consideraclo o seu argumento, elle vem 
firmar o contr.l.l'io do que pretendeu concluir· o 
nobre deputado que delle se serviu no intuito 
de diminuir a. importancia do grande e patrio
tico acontecimento. 

A provincia do Amazonas, é preciso que se 
saiba, ha muito tempo resolutamente trabalhava 
na grande obra. da emancipação, regan~o con-
stantt;mente com o seu suor, curan o e esen
volvendo cuidadosamente, por meio de seu pa
triotismo, o germen da liberdade e:~.ue semeou 
em seu fecundo sólo. 

Chegado o momento opportuno em que se 
Julgou com forças para dar golpe de morte !i 
nefanda instituição, fel-o com mão firme, (1e
cretando a igualdade civil em todos os seus do
minios . 

A provincia do Amazonas está livre, senhores, 
completamente livre (apoiado.~), e não ha poder 
no mundo capaz do obrigai-a a. recuar um passo 

' . . . . 
neg~l-o por meio de um a1·gamen t J. 

D1sse S. Ex. e.u r~sumo : Temos tido a van
tagem de mantet· a. unidade da nossa 1eo-isla ão 
que e const erada um dos vincdos mais po:ie
rosos para a unidade da now•a nacionalidnde • o 
co1·po legishtivo não fez; ainda lei al.,.uma ab'o
lin~o a. escr,widão em qualquer r•o~to do Im
periO ; logo, não h•t zona alguma do Brazil da 
qual se possa dizer qne não pr.ssue escravos : 
logo, ha esc r a vos na. província do Amazonas. 

Eu poJeria respond·~r a S. Ex., dizendo sim
plesmente que contra:Ja.(~tos não ha argumentos. 

.Mas accentuarei melhor a minha. proposição, 
. • . , roa a, ao p iz e ao 

mundo, com. inteiro conh~~cimento do facto, com 
a mais profunda convicção, que no Amnzonas, 

{ • • • • f • ~ • 

d;lda de legislação que o nOIJr~ d~putado consi
d•3ra o vinculo mais poderoso da integridade do 
Imp13rio, não existem, nem existirão mais es· 

a v s, rque ass1m o e ermwou e a e man
t~l-} o patr~otismo do~ habitantes daquella vas
üsstma re~üro . (Mutto vem.) 

Eu conjnro o nobre deputado a que, uma vez 
collocado na. posição de chefe de um ministe-. 
rio, logat• a que lhe dão direito os seus altos 
me1•ecimentos 0 serviços, fazendo (,bservar rigo
rosatnente essa unidade de l cg-islaçtío que 
S. Ex. tanto considera e exalta, mandn des
truir? ~onumento que os AmazoMnses 

A discussão fica adiada. pela hora . 

DOCUMENTOS 

N. i. Cópia.-Repartição das Obr:~s Publicas, 
emManàos, 30de Abril dei885.-Illm. e Exm. 
Sr.-As obras contractadas. pela. província e 
ainda não concluídas são : aba~:;tecimento de 
agua pot:.wel à capital, aterro e bo:úro do ter
reno provincial ã praça Paysnndu, caes para o 
trapiche. igr•d a da cidade de P arintins, igreja 
de S. Sebastião desta. capital, lyceu, rampa dos 
Reme.lios e theatro. Sobre o catado em que 
ellas SI"\ acham passo a dar os seguintes escla
recimentos : 

Abastecimento d'agua. Esti collocado o 
encanamento principal desde u.u pouco ao 
norte do cc·miter io publico, na estrada. E pami
nondns, a té o cruzamento da rua Sete de De-
zem ro com a os ucan os : este encanamento 
percorre a estrada Epaminondas e as ruas da 
Installação, Municipal, Gen~ral Miranda Reis 
e Sete de Dezembro. Tambem estão abertas 
as vallas para o encanamento principal, d''s.de 
um pouco ao norte do cemiterio publico até à 
represa da Cachoeirn Grand,:, (1 escava.Jo q uasi 
todo o Iogar do rescrvatorio principal, 'lue tem 
47 metros de .~omprimento, 3.: metros de ln.r
~nra e 4 melro.; d·' :.ltu··a •. T:i. e-dão n~sta. ca
pibl o~> tubos quo devem at~r colloca.dos na.
quellas valias. Os trabalhos feito• po1oa cmpr~ 
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zaríos, de f de Janeiro 

para construcção do boeiro da.quelle igarapé e 
do aterro da. praça Paysandú, com a condição 
de só receber as im ortancias dos trabalhos ue 
:fizesse, quando a provincia se achasse em con
dições de poder effectuar os respectivos paga
~Eintos, deu aq.uelle c ida lão começo ao ater:_o no 

~ ' . 
haver V. Ex:. recommendado, quando aceitou a 
proposta, que começassem quanto antes os tra
balhos preci;;os. Até hontem foram depositadas 
27.144 carroças ou 5.428,8 metl'03 cu bicos, á 

· razão de 5 carroças por metro cubico, sendo : 

Em Dezembro 822 carroçus ou . • . -164,41113 
Em Janeiro .• 5.878 » >) 1.175,6 )) 
Em Fevereiro 6.6':38 ,. » 1.337 ,G )) 
Em Março.. • 6. 650 :. » i. 330,0 » 

~ ... 
Somma •• 27,144 5.428,8 » 

De 29 de Dezembro atê hontem (20 de Abril) 
o arrematante só trabalhou iS dia~, sendo : 
:3 em Dezembro, 2:3 em Janeiro, 18 em Fe
VGl'eiro, iG em .Ma.rço e 18 em Abril, o que 
dá. 3. medi~ de 348 CarrOças, OU 69,Ü lUPtrOS 
cubicos por dia de serviço. O booiro teve 
começo a 23 do Fovor.~iro ultimo : tem 92 
metros d•1 comprimento, i metro do largura. c 
fm,SQ do altura. interna, sondo as partes infe
rior e superior formadas por arcos do círculos 
de i motro de diamott·o. As parodos latera.cs 
são verticn.es e têm 59 contb.notros do espes
sura, tanto ollas como a bas~ e alicerce são do 
alvenaria de pedra e cimonto ; quanto à abo
bada superior, é de alvenaria. de tijolo e arga
massa de cal do Santarém, sufficientemenb hy
dra.ulica. O emboço interno da aboboda inferior 
e as pare' es .ateraes e e argamassa de ci
mento e areia. Acha-se prompto todo o ali
cerce feito sobre engradamento de tres ordens 
de vigas, a base e as paredes latera.es: a abobada 
superior e o emboço interno só estão concluidos 
na extensão de 35m,80. 

C aes pa1·a o t 1·apiche. - As obras deste 
caes foram suspensas a 22 de Abril do 
anno proximo passado, porque a enchente 
do rio impedia sua continua!iãO. Dura.n.te 
a ultima vasantc não so trabalhou nellas, por
que V. Ex. mo declarou que, á vista da infor-

« Foram construidos i .345, L~~~ metros cu

cu bicos de alvenaria. e q1:1e importaram em-
' : :; . par e es e cac s, que J es 

prompta, tem 51m,80 de eomprimento do lado do 
rio NGgt·o e 28m,iO do lado da continuação da 
rua Governador Victorio. Do lado do rio Negro 
a face interior é vertical e a exterior inclinada 
com um c:1himento de i por 10 ; a maior al
tura é do sm,22 e a menor de 7m,25; a maior 
espessura, logo acima elo alicerce, de 3m,7 e a 
menor de 2,98 metros. Do lado da rua Gover
nador: Victorio a muralha! começada pela com-

' ' ticaes e a espessura constante de fm,55. Esta 
espessura com certeza é fraca para a parte da 
muralha ue tem de 5m 00 a ""D> 84 de altura 
llelo que convem construir gigantes na face 
interna para ella poder resistir ao empuxo das 
terras. >) 

t J t 

informações posc:o dar a V. Ex. a respeito das 
obras desta. igreja, porque ellas não são :fi.scali· 
sadas po1· esta dircctoria, e sim por uma com
missão composta de pessoas residentes na.quella 
cidade. As obras foram arrematadas por -
32:925$079. 

Elias estão em andamento, e o arrematante 
tem ultimam~nte Gnviado daqui para Parintins 
vidraças •. folhas de por.tas e janelhs e tijolos 

~ t I 

V. Ex. deu á agencia. dt~ companhia do Amazo
n::ts de transportar, por conta d ·•s toneladas de 
c ue •lis )ÕC a rovincia o mat~rial destinado 
<iquella igreja. Sei tambom que as paredes já 
estão concluídas e embaçadas, que o tocto o o 
telhndo ja estão promptos e que o prazo para 
conclusão dos trabalhes, que se findara a 19 
de Novembro ultimo, foi por V. Ex. proro!.!'ado. 
a. requerimento do art·ematante, atá 19 do .mez 
de Maio vi udouro. 

lgl·eja ele S. Scbastiüo.- As obras pre
ci!l.IS para conclusão desta igreja, menos as 
das duas torres, foram a.r1·emata.dts a 24 
de Setembro de 188-! por Ambrosio Bruno Cau~ 
des por 35:000S, da.ndo, poróm, a. provincia. os 
dous altares lateraes e a. con ft·a.ria de s. se .. 
bastião o altar mór. E!iitas obr:1s estão muito 
adi:~ntadas e é de suppor que fiquem promptas 
no fim do mez de Maio vindouro, pois que só 
falta assentar um dos altares la.teraes e ladrilhar 
com lages de marmore uma facha de 2m,50 de 
largura, que corre no sentido longitudinal da. 
igreja. Estão promptos o tecto, telhado, as tres 
abobadas, as duas cupolas, ou zimborios, soa
lhos, forro~. côro, folhas de portas e janellas, 
vidraças, caiação, pintura, etc. Os tres altares 
são muito lindos, d) m<.~rmore da I tal ia~ de di
versas côres, corno brauca, azulada, vermelha, 
preta, e d~ um trabalho muito bem acabado. 
Tambem já. está. assentada. a balaustrada do arco 
do cruzeiro, igualmente de marmore e de um 
traba~ho ~IlUito bem feito. Tendo o arrematante 
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proeeguido com muits. activilade na conclusão 
destas obras e achando-se esgotado o credito 
de 20:000$, concedido no n. 15 rlo § 7o do 
art. 2" da lei do orç::.mento provincial em vi
gor, V. El:. autorizou ums. transferencia de 
credito no valor de 13:628$620 ps.ra. p~ga.mento 

' 

traspasao do contracto são hoje emprezarios da 
construcçã.o deste edificio os Srs. Rossi Irmãos. 
O.s trabalhos começaram a 2 de Junho e foram 
suspensos a 3i de Dezembro ultimo. Durante 
asse tempo os emprezarios construíram 83i 
mr~tros cubic.os de alicerces e 768,5 de paredes, 

• • P"'- r::: 
. ' 

contrato em execução. 
Lycêo. ·-:-A 21 de Maio de 1881 

4:400$865 foram gastos por conta do credito 
os do ex.ercicio de 1883-1884 e 49:754$705 por 

cont:t do credito do . corrente e:x.ercicio. Como 
ra.m contra.cto no thesouro provinc1ai para 
conclusão deste edificio pela quantis. de 
259:740$235. Nar1uella data já estavam 
promptos todos os alicerces, collocado o viga
mento para o soalho do pavimento terreo e 
construídas algumas pare:les da ala posterior 
ate á altura de 5m.,20. No já citarlo re
latorio de 26 de J~\neiro deste anno, tratando 
dos trabalh.os feitos p(~los arrematantes de 26 
de Maio a 31 de Dezembro ultimas, disse: Du~ 
rante aque e t~mpo a terrarsm·M o snguao e 
entrada, collocs.r::un a cantaria das janellas e 
conetruir~\m todas a~ paredes do pa~imento 

oriental,por não terem ainda chegado de Li~boa 
a cantariil das columnas e g:Iarnições das ja.nel
las, e assentaram as tesouras do tecto e as vigas 
o forro da-;; abas occidental e se\)tentrional. Tam
bem já. depositaram no local da obra muitas 
pernas de serra e ripas d0 cedro e vinte e doas 
mil telhas. Os tr•abalhos feitos de i o de Janei1·o 
do corrente anno a 7 deste mez importaram em 
36; 683$9G9 réis. 

Rampa dos Remedios, obra contractada 
a 25 de Janeiro de 1883.- Oa trabalhos de 
alvenaria ficaram promptos a H de Janei1·o 
de 1884. O aterro, contractado a 9 de 
Abril tambem dP, i884, ficou concluido a 
20 de Novembro ultimo, comprehendc 12.648 
~~tros cr:_bidos e importou em ~6:052$040 

, . . , 
porém, calçar esta. rampa, serviço que tem sido 
a.diado para quando a provincia !!Se achar em 
melhores condjções :financeiras. O calçamento, 
segundo o respectivo contracto, deve imports.r, 
pouco mais ou menos, em 1.2:705$. 

Theatro ·- Toda.s as obras preeisas para 
construcção do theatro da capital foram 
arrematadas a 23 de Agosto de 1883 pelo 
S.r. Manoel de Oliveira Palmeira de Mene~ 
zes pela qua ntia. de 542~68S$832. Por 

V. III.-56 

o cre Ito cons1gna o na e1 o orçamento pro
vincial em vigor fosse de 50:000$000 e, portanto, 
só houvesse o saldo de 245$205, os arr:~ma.tan
tes suspr-mderam os trabalhos a 31 de Dezem
bro. As quatro paredes exteriore-:, as do corpo 
anterior e as do proscenio, que são as unicas já 
começadas, estão na. a! tu ra de 3m.,05. No 
vapor inglez Sobr-alense, que aqui aportou a 
10 do corrente mez, veiu todo o material metal
li co, que ~13. tem de empregar nest~ edificio. 

. 
vincia adiantou a.os emprezarios, por conta do 
credito do anno :financeiro de 1883-1884, a 

antia. de i6:658~'40G 

São estas as informações que posso dar em 
cumprimento á ordem de V. Ex. em officio do 
corrente IDPZ. 

Deus guarde a V. Ex.- lllm. e Exm. Sr. 
Dr. José Ja.nsen Ferreira Junior digno presiR 
dente da provincia.- O director, Joaquim 
Leor;ilgido de Souza Coelho. 

Conferido.- Raymundo Fernande$. 

§ 2.o Secretaria. do Governo : 

N. 2 Expediente, etc •...•... 
N. 3 Publicação dos aclos o:ffi-

ciaes, etc .....•..•••. 

§ 3.0 Instruc~ão Publica: · 
N. 2 Expediente, et<; •.•..... 
N. 4 Expediente da. Escola. 

Normal ...•.•..•.•.•. 
N. 8 Mobilia., livros, etc • .. •• 
N. 9 Visitas a. escolas, et~ .•. 
N. 11 Expediente etc. para a 

Bibliotheca ...•.••.•• 
N. 12 Pessoal do Instituto, etc. 
N. 13 Prestação no Seminario 
N. 14 Ide~ ao Collegio Brazi-

. . . . . . . . . . . . ... . . 
N. 15 Subvenção a estudantes 

§ 4. o Culto Publico : 
N. 2 Alfaiaa, paramentos,etc. 

§ 7.o Obras Publicas: 
N. 2 Expediente, etc .. . .•... 
N. 4 Reparos em proprios pro

vincíaes, etc . ....•..• 
N. 5 Para obras novas do In-

stituto ••. • • • , ••• •••• 

4~042$669 

2:600$000 

1:175$400 

3\J$330 
958.S712 
420$000 

710$260 
2):376$073 . 
4:250.$000 

1:480$000 

1:892$829 

159$180 

i5:281$HO 

26:683$103 
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N. 6 Idem ao Hospital de Ca-
ridade .... ..........• 

N. 13 Canaliza~ão d'a.gua na. 
capital. .....•.•..... 

N. i4 Com a construcção de 

N. l6 Continuação das obras 
do Passeio Publico ..• 

N. {7 Construc ão dedu as ram-

N.i9 

N. 20 

N.15 

pas, etc ..•.... . ...... 
Construcção de uma es-

cada, etc ••.•.••• . ... 
Levantamento da plan-

ta., etc .........•..... 
Com o começo da. con

strucção ou compra, nos · 
termos da lei n. 648 do 
6 de Junho de 1.884, de 
um edificio para museu 

ç- . 
ção do caes e aterro da 
praça de_Paysan.Ju ... 

de ltacoatiara .•...... 
N. 30 Continuação rias obras da 

m:ttz-iz de Parin tins ... 
o engen e1ro n omo 
Constantino Nery ..•. 

§ 8.° Fazenda Provincial: 
N. 2 Expeaiente, etc ....•... 
N. 5 Ex!Jediente da. Recebe-

daria ..... .. ........ . 
§ 10. Força Publica : 

Numero unico. Soldo, etc . . ... 

§ 1.2. Nave< ação s11bvencio-
na a: 

N. 2 Subvenção á Ama.:on 
S t e a m N a-,i_ql!tion 

on1pany .... ... . ... . 
N. 3 lJem ã Linha d1~ Liver-

pool, etc ....... . ....• 
N. 4 Idem á de New-York ... 
N. 5 ld~m. á Companhia Bra-

ztlelra ... . .. . •....... 
N. 6 Idem à Companhia d9 

Manáos . . .... . . . ... . 
§ 13. Policia e segurança pu

blica: 
No i Apprehensão e eonduc

ção de presos ....... o 

N. 3 :t.uz para a cadeia, etc , 
§ i4. Diversas despezas : 

N, 2 Subvenção para abaste
cimento de carnes ver-

es .. . , .......... . .. . 
N. 4 Auxilio ao fundo de 

emancipação ....... . 
N. 5 Para. conclusão e con--er

vação dv campo, etc .. . 
Pa.ragrapho. Compra. do pro

prio n·!cional em Teífé 
N.13 P ara livros forMcidos 

por D. Antonio de Ma
cedo Co2ta .• • • • ...•. • 

N. i5 Idem a Franci~co Rodri
gues de Souza Flor .. • 

N. 18 
15:995$000 

N.20 
10~:491$986 N.2i 

Indemnização a João Se
bastião da Silva Lisboa 

Exerci cios findos .•..•• 
Eventuaes .•••.••.•.••. 

i:996;t498 
9:587$475 

22:393$i60 

i:634$755 

13: 826,S12t 

35: 000.$000 

1884-1885 

§ 7.o Obras Publicas: 
N. 20 Construcção ou acquisi

ção de uma casa para 
museu ..•............ 

§ i2. Emprezas subvenciona
das: 

N. 4 Subvenção à companhia 
de Manaus ..•..•..•.. 

§ 16. Diversas despezas : 

35:000$000 

25:000$000 

Setembro: .•.•...••.. 
14:21.4$947 N.§1~6' Ao' Dr. Antonio Franco 

5:000$000 

3:229$100 

105$000 

205$000 

1:9i9$544 

564$320 

31:908$788 

21.:840$000 
9 : 900$U00 

N. 19 
1:250$000 

696:027$425 
1a. Seccão da Contadoria. do Thesouro Provin· 

cial do Amazonas, 30 de Abril de 1885.-0 
chefe, I gnacio .N ery da Fonsecao-Conferida.. 
-Raymundo Fernandes. 

N. 3.-Cópia.- .Demonstração das despezas 
autorizadas dw·ante a administ1·ação do 

a:nt. ,. . i - .. :>i g · ' 
Paes da S il"'a Sarmento, ele 1.2 de Julho a 
11. de Outub1·o de 1884. 

Exercicio de 1883-181H 

Lei n. 620 do 14 de Junho de 1.883. 

14:000$000 Art. 2.", § 1." Representação 
pruvincial: 

12:000$000 N. 4, Expedient", etc ....... 
Art, 3. 0 Inatrucção P11blice.: 

N. 4. Expediente, etc .•. o • • , 

N. 6o Aluguel de casa para 
1: 82i$6R5 , scola. ............. . 

238,$000 N. 7 o Grat:inca çào a escolas 
subvencionadas ...• 

N. 8o Mob,~ias, livros e pre-
mios ...... . .. . .. . . . 

56:434$000 tes ..... . .. . • . ..•.• 

Art. 6. 0 Saude e caridade 
6:986$293 publtca: 

2:550$000 
N. 2o Tratamento de presos. 

Art. 7. o Obr<~ s Publicas : 

N. 2. Expediente e aluguel, 
35$000 etc . . . .. . . .. ....... 

N. 4. Reparos em proprios 
6:000$000 provinciaes . •••.... 

593$500 

32$900 

68$00 

200$000 

26:418$878-

129$250 

8:592$590· 
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N. 5. Para as obras novas do 
Instituto ......•.•.• 

N. 10. Construcção da colum
na comm9morativa .. 

N. :J3. Com o começo das obras 
e cana tzaçao, e c. 

N. f 4. Com o começo das o bras 
do theatro ...•..... 

N. 17. 

N. 19. 

N. 20. 

N. 21. 

obras do Passeio Pu-
blico .....•.....•.. 

Construcção de dtias 
' rampas no cães dos 

Barés ..•.•......••• 
Para construcção de 

cães na rua da Bôa 
Vista ............. . 

Para levantamento ge-
ral da lauta da. 
capital. . . . ....... . 

Prestação para conti
nuação do aterro de 

. . . . . . . . . . 
Art. 8.° Fazenda Provin

cial : 

N. 2. E:x:peiiente do the-
souro ....•......•.• 

N. 5. Expediente da Recebe
doria e Mesa de ren
das de Paranti ns ..• 

Art. 10. Força Publica : 

§ Unico. Soldo, etc ......... : 

Art. 12. Empreza de Nave-- . 

N. 2. Subvenção á compa
nhia, limitada. ..... 

u vençao á compan m 1-

verpool. .....••...• 
Art. 2. 0 , § 13. Policia e 

segurança publica : 

N. i. Apprebensão e conduc
ção de presos ..•..•. 

N. 3. Luz par;t c~deia e vos
tua rios, etc ......•. 

Art. 14. Diversasdespczas: 

N. 2. Subvenção para abas
tecimento dG car-
nes . . .. ........... . 

Art. 3. 0 Instrucção Publica: 
367$600 N. 2. Expediente da Dire~to-

ria ........•....... 
40,$000 N. 4. Expediente da escola 

normal ...........• 
o 1 ra, rvi·os e pre-
mias •....•.•.•.•... 

52$500 N. 10. Para visita das escolas 
. . . ...... 

N. 11. Pessoal da Bibliotheca. 
330$300 N. 12. Pessoal do Instituto •.. 

N. 13. Prestação do Semina-
rio . .............. . 

1:923$040 N. 14. Subvenção a estudantes. 
N. 15. Prestação do Collegio 

Brazileiro .....•.•. 
745$377 N. i6. Pessoal do Asylo Or

phanologico .•...... 
N. 17. Auxilio ao L ceu de 

761$160 Artes e Officios .... 
Art. 4.a G;zlto Publico: 

91$000 

83$000 

0$000 

3:666.~666 

7:920$000 

N. 3. Guisa.mento ..........• 
r . 

blica: 
N. 1. Tra~a.mento de elephan-

.............. 
N. 2. Tratamento de presos 

N. 
N. 

pobres ...•...•...•. 
3. cu,teio do bo;;pital .... 
4. Compra de um carro Í:.!• 

nebre ..........•.. 
Art. 7 .o Obras P11blic·.s: 
N. 2. E::s:pediente e despezas 

mi11das ..•.. . : ..... . 
N. 3. Rei!aros em proprios 

provmcraes ...•.•.. 
N. 3. Continuação das obras 

do Lyceu .........• 
• ~ - t, 

N. 10. 
N. 11. 

tavel. .. . : . ...... .. 
Construcção do tbeatro 
Idem de dua.s rampas no 

cáes do~ Remr~clios .. 
N. 13. Continuaç:'io rias obras 

i6G$800 do instituto ....... . 
N. 14. Idem d sobras da igreja 

163~700 dos Remedios . .. , ... 
N. 15. Conclusão rhs obt·ss de 

S. Sebastião .... ... 
§ 8. o Fazenda. Provincial : 

240~ .. :;-oo N. 2. E~pe liente cio thosouro 
·~ N. 4. ldern d·t Recebedoria .. 

N. ' Au::s:ilio ao fundo de 
emancipação, •...•.• 23:759$500 

N. 9. Com delig~nc1as, fiscaes 
etc .. . .. . .. . ..... . 

N. 21. Eventuaes ........... . 9$000 
§ 10. Força Publica : 

s . .•............•• 
§ :12. Emprezas subvencio

nadas : 

E::s:ercieio de 1884-1885 N. 1. 

Lei n. 651 de 11 de Junho de 1884 N. 

N. 

Subvenção á Companhia 
limit:tda .....••..•. 

2. Idem à Companhia de 
Liverpool. .....•..• 

3. Idem á. Companhia de 
New-York ........• 

4. Idem ã Cumpanhia de 

Art. 2.o, § 2. 0 S3creta.ria do 
governo: 
N. 2. Expediente ......... .. 
·N. 3. Publicação de a.ctos of-

ficiaes ... ......... . 

3:2ii$772 N. 

1:300$000 
Manáus . . .•.••...• 

Companhia Bra.zileira. .• 

-443 

375$170 

238$500 

2:363$000 

2:726$015 
11:149$372 

2:430$000 
406$666 

2:795$826 

5:947$903 

5:000$000 

500$000 

5:000$000 
6:250$000 

5:000$009 

105$000 

:) 

57: 311$064 

9:181$372 
12:619$224 

10:655$260 

6:066$000 

13 :59:3$783 

6:856.~00 

i:248:!i860 
50$900 

100$0CO 

62:8!3$126 

7:920$00() 

9:900$000 

3:000$000 
18:000$000 
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§14. Policia. e Segurança. 
Publica : 
N. L Apprehensão, etc .....• 
N. 3. Luz para as cadêa'l ...• 
N. 4. Gratificações ......... . 

1versas espez(l.s : 
N. 1. Illuminação .......... . 
N. 2. Abolição do elemento 

f06S;ê66 
198."000 
100$000 

5:748$862 

' N. 17. Vencimento que deixou 
de receber, etc •.••. 

N. 23. Reposição e restituição 
N. 24. Exercicios findos .•..•• 
N. 25. Eventuaes ......••..•. 

220$000 
50:000$000 
15:558$220 

:1.:976$622 

691: 142$163 

{a secção da Contadoria do Th?souro PrEvin-
serv1 .•............ ;~ , ' .-

23:5oo.;ooo chefe, Ig1taâo Nery da Fonseca.-Conferida, 
ô7: 163$854 Raymundo Fernandes. 

N. 3. Conserv~tçãodoCarnpo. 
N. 4. Para. alimentação. etc. 
N. 11. Auxilio ao Dr. Santa 

Anna Nery ....... . 2:000$000 

N. 4.- DomonstraQão da rocei"ta. arrecadada du.ran"te o exerci
cio de :1SS3-l.SS·l 

-· 

Íi !tEZES CAIXA GeRAL 
nF.ND,\ COll AI'PLI• CAIXA DE: OEPOSlTOS 

TO'fAt ll CAÇÃO ESPECIAL E CAU•0ÕES 

j, 
U iSS3 

~:202M92 !::1.75.~90 65:8i7S:J82 I Julho ....... . ........ . ................ . ..... 5008000 
· Ago~to .................. ... ..................... !08:43ã,:0769 3:709~593 32:245,)4~2 !14: 390.gig~ 

'; ~etombro .................................... :1.6!:884-'507 2:520:)~15 501J,5000 164: 905;$122 . . ~~ -'l.'2L1li- ~~ ~~ .. ~~ ~-:;· ........................................ 
2:)7; 8f75iio 3;3iÕ~515 57!:5546 26I; 789~171 Novembro ................................... 

~ 
Dezembro .. ............. ... ........... . ... . :l.tl9: 583$50~ 2:7961522 708000 :1.52:45JS02G 

I; 188'~ 
I, ~~a.ncir~ ................. . . .... . ............ . ..... 274:736:475 3:65450!9 40.)000 27S: 430,~49i 

I· 
J' c;crcJro ..•.••........ ..•• ••.•.....•..••••. 3! i: 729$375 3:318,)~73 9:i80Bi!5 330:2285963 
Març.o., .......... . .............. ... ......... 85:H0,5027 -í :243,5Ul U:25:;,s.778 iOO:G09,)916 
Abril ... .................................... i6:7í0S732 3:229SSS4 8:683~5S ~8:684,517~ 

i lllaio ....................................... 3\l:39-í:)27!t 3:i0S&1:i8 !3:8l:l~t80 56:315~8t2 
; Junho ••.•...•• . ••• . •.•. • ..••••..••••.. • •.•• 74:427,)780 2:708.}996 !6:653~732 93: 7(10~5:)8 I Julho ...... .. ............................... :{O.k 3 12·~2 18 7!,)101 !1:033.>2\li H5.:4:1.úSGLG 
' Agoslo .••••.•••••.•..•.•.••• . ••••• ••.•..•••. 33 :04i~830 2.1Jii0 t:399S984 3.,.: ,J.,,.i ~r;2.~ 
I Se lembro ••.••• ••....••..•••.•.•.••••.•••••• 3:!H8~2!J4 ·········· ······ .................. 3:!H8,52!1í 

VUWDI"Q,, .................................. -:.: l),j.j~IJlN 11JJ:S::!:;t) ........ .. .... .. .. ~:j : U~J~,)ti/V 

ti 2.5i6::21188H 37:381,)iill iOü: 4li 6i:i6 2. 7:211: 0115!íi 
' .. 

ta Soeção d:L Contadoria ·du Thosouro Proyincbl do Amazonas, 30 do Abril do tSSã. O chefe, lg11ac1o Ncry 
da Follseca. 

Confl.lrida.- Raymu1edo Ferna11des. 

N. 5.- Don:l.onstra.ção da r.ocoit;.."l. oscriptu.rada no corronto oxot•c1c1o do 
1SS-J..-1SS:::-i, nos ~lvt"o"' calxa got"::tl, ca.ixu. elo do!>o.;l1:o!:l e cat.t.QÕO'i o oalxa.• 
do lllontepio. a.t6 2S do oorron.to 

-- -- ---- -,---· 
.. - .- . . ---- -. .. - . ·- -·- - ... . · · --· --· 

1\lEZE~ 
Ll\' ROS CAIXAS 

I TOTAL 
lillllAI, I DCI'OSHOS I li 011Tf.l'l I) 

!884 

····· ........... .. I Julho .. ...... . .. . .. ..... . . . ... ...... 32:83GSi9í !9:24!5490 52:677,5687 
Agosto . .... ...... . .................. 52:662!5786 4:178,5\Ji~l 3:442,)369 60:284"~29 
Setembro .... ... . . .. . ............... 97 :096b871) 8:82i.~t29! 3:i08;)90l) !09:63:2~899 
~utubro ................. ...... .. ... Ui :2in;5t90 S~H'.ll 3:838;)032 !21: U.ó.~3-H 
~v'"'"." .v ............ . ....... . . •••• ~~:~'Z·~:S;)~~ ~~:~695799 ~: 88:1,58!0 92:47:1$17~ 
Dezembro ......................... 192.:886,54.95 i0:758S995 4:1}2.65~4.6 20i : 67!,)936 

t885 

j aneiro ... .. .......... .............. 209: 876,)08~ !7:4448163 3:767$730 ~3i:087.S97i 
~cvcrairo ........ ...... ........... 97: 884t)462 !9:399,')658 3:0808975 f.20:3i:L,s095 
l <~ rço .............................. i6i:62i_bi53 15:798$0H 4:009ao35 i~l:~i9.5!}99 
Abril até 28 ......................... 68:644:5030 U :362,gi02 2:so7a456 82:8H$lS9 

1. !09: :l01,s837 1 99:04-i :)~5i 50:8!5,)14.3 L258:964~43l 
~ ·· ·· 

i:~ Secção da Conbdori;1 do Thesouro ProTineial do A.m:u.ouas, 30 de A.brit de lSS5.- O ehcfe. Ignacio Nery da 
Forucca. 

Coufuri da.- .Ra!Jnlundo Ferr.attdcs. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA j Representante immediato do Grupo Abolicio
nista, o orador decbra que esse grupo não tem 

ga. DiscussÃo DO PROJECTO n. 1 A- 1885, so-l em vista esta ou aquella situaç§:o politica, eBte 
BRE A EX:TINCÇÃO GRADUAL DO ELEMENTO OU aquelle homem de Estado (flparte~) ;, conco~
SER.VIL. rerá. para a marcha progress1va. da. 1dea aboh-

i . . 
Sr. Joaqui:m. Nabuco (pela 

Oí'"dem) diz que é evidente que todos os 
membros da Camar~ têm igual direiLo a. Pt>;lavra, 

' . 
quei:s:ar-se por haver sido collocado depois de 
outro. O systema parlamentar, porém, é sys
tema de partidos, é systema. de maioria e 
de opposição, e, sendo assim, é preciso que 
cada um seja .inscripto no logar que lhe per
tence. Ha muitos deputaáo!'S que se têm ma
nifestado favoravelmente em rel:lção ao pro
jecto ; e inscrevel-os de fórma. a converter a 
2ns~ripção dos oradores e'f!l inscripçã~ dos 

po, o nobre 2° srcret~rio, por uma lei de acus
tica, ouvia u:rn pedir depois do outro. A inseri
peão foi feita. pela. reminiscencia. acustica. 
do nol:>t·e 2° secretario, e nesta lista não estão 
devidamente representados a maioria e os di
versos grupos em que se divide s. minoria. da 
Caznara. 

Por circumstancias muito especiaes a Camara 
acha-se dividida em relação ao projecto que 
vai entrar em discuss1 o - "' · 
em relação ao ministerio. Os inimigos do pro
jecto nito são os inimigos do governo, assim 
como os amigos do proj e c to, na sua. maior parte, 

- · · ·o , esapparecen o a 
ca.n .::a que produzia essa. alliança hybrida. São 
amigos e inimigo~ provisorios. 

O Sn. CAl\Los AFFONSo:- Eu sou inimigo 
effectivo do projecto e do governo. 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- E eu tam
bem. Não posso ser amigo de quem é inimigo 
do pa.r~ido li ber.ll. 

O SR. JOAQUntl NARUCO continúa. a dizor que 
os agrupamentos que constituem a minoria, 
assim como a maioria da Camara, não estão 
perfeitamente representados na iuscripção. 
(Apartes.) 

Não quer saber si a opposição é ministerial 
ou feita sit et in fUantum ; o seu protesto 
tem loga.r porque a actual constituição do par-

- . . . ça . 
Estão os mais ardentes governistas como 

aquelles que não são infensos ao projecto, ao 
passo que a opposição radical não está. devida
mente considerada. (Apoiados e apa?·tes.) 

O governo deve ser o primeiro a promover 
que se mantenha a verdadeira El1ternativa reco
mendada. pelo regimento. Os dias são tão curtos 
para esta discussão, o encerramento está sem
pre tão imminente, que o governo deve ser o 
mais empenhado pa.ra que todos os lados se fa.
çam. ouvir. (Apartes.) 

circumstancias. 

O SR. BEZERRA CA.vALCANTI:-Negamos o 
direi r ri da 

O SR. LACERDA WERNECK:-E' historia an
tiga. 

O SR. JoAQUIM NABuco não qual' protellar o 
debate. Acredita que todos os deputados, qlle 
estão convencidos que, com este projecto, con
correm para ~ e-x:tincção da escravidão no mais 
breve prazo, devem ter empenho em apressar 
a discussão, uma vez que não desprezem as fór· 
mas regi~entaes; mas o orador deve ~izer que 

tanto, dous, tres, quatro dias que a opposição 
abolicionista tome na Camara, discutindo o pro
·ecto, não é rotella ão, mas o de se· o de ue 
esta e1 a aliltando-se, um tanto dos moldes do 
mais estrícto conservatorismo, na expressão do 
nobre presidente do conselho, seja mais fa.vo
ravel à sorte do escravo. 

O orador e seus amigos não têm interesso em 
protellar a discllssão ; mas, como as hora!:l da 
discussão do projucto são pouc:ls, declara o se
guinte:- que o unico fim que os abolicionistas 
têm, discutindo o projecto, e, nllo Je demol'ar 
a sua pas~agem, porque este projecto não vai 
com a exclusiva responsabilidade dl) partido li
beral, mas sob os auepicios do partido conser
vador, que lhe tem prc>stado franco e decidido 
apoio, mas de enunciarem claramente as suas 
opiniões. 

Os abolicionistas ~êm até inte~es:;e em que o 
· ara. o Se· 

nado, e que seja desde logo conYerlido em lei, 
para, segundo uma expressã~ muito feliz da. 
Gazeta de Noticias « o pau poder tratar 
seriamente da emancipação :. . 

Estão, porem, dispostos a. votar todaa as pro
rogações de ~ora, afim de qu~ possa occupar .a 
tribuna. o ma1or numero posstvel de seos amt
gos, que têm interesse em .que as su~a opi
niões sejam conhecidas do pa1z, com a signlfi
e&ção que cada. um delles liga ao seu voto, .voto 
muito importante, porque versa. sobre mais d 
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tresentas questões que se prendem ao captiveiro 
no Brazil. 

O orador repete que elle e seus amigos estão 
promptos a. votar todas as pro:oga.ÇÕ(l!\, a n.xili~r 
o governo, pua que o proJecto passe o mn.1s 
cedo possivel; t?as. t~mbem q~erem que sej~m 
respei tades 8B àzretto 
sobre os diversos pontos do projecto. 

Taes eram as observações quo tinha a fn.zor 
pal"a. significar o esquecimento em t • 

o nobre secretario, quanto ás inacripções, e 
para declarar que não houve ~ccordcJ nenhum 
dos abolicionistas com a maioria. 

O Sr. Vaz de Mello (scl·vindo de 
2o secretario) diz que a rechma.ção do nobre 
deputa lo pelo 5° districto de Pernambuco não 
tem a menor procedencia., accrescondo que 
S. Ex. arrogou-lhe grave censura. 

O regimento tem determinado o modo pelo . .. - - , 

.., . 
ela mações, e o orador as attend m. 

Agora, quanto á observação foíta polo nobre 
de uta.··!o a res· eito da olloca .:!o r 
que pediram a pala vra pró e darl'wllce que pe
diram a palavra c0ntra, ta.mb·Hn não procede, 
porque leu o orador a in~cripçí!o, declarando 
que haviam pedido a palavrJ. pró t-les Srs. 
deputados, e contra taes outros. 

O deputado ó o unico compot')nta para de
clarar si quer fallar pró ou contra o pro
jacto. 

Nestes termos, a mesa proced m muito regu
larmente. (Apoiados e não apoinr.lns.) 

O regimento não dá outro meio; e si ha 
outro meio, pedia o orador a.o nobt·e d 1putado 
por Pernambuco que o stiggerisse. 

O Sr. Lacerda. -werneek (pela. 
o1·dem.) observa que si o nobre deputado pela. 
provincia de Pernambuco não tivesse feito r •}-
fere : 

O SR. JoA.QUIM NABuco:-Quando fallei nãO 
úz referencia ao nome de V. Ex. 

O SR. LACERDA WERNEcK:-V. Ex. fallou 
em meu nome, quando disse: c O Sr. Werneck 
eo n tt·a. ~ !. . . " 

ALGUNS Stts. DEPUTADOS:-Na leitura da. in
s·eripção. 

0 Sa. LACERDA WERNECK· •• teria deixado 
passar a explosão d:J. reprovação do nobre deptl-

po:-qu~. send'o membro do partido republicano, 
não tinha conseguido a io.scripção do seu nome 
na. lista. 

Quaes os motivos que o nobre deputado por 
Pernambuco tem para. qu.alifical-o como a favor 
do prjecto em todas a.s suas partes ! Não tem o . 
orador a honra de s3r amigo, nem tem entre 
os Srs. abolicionistas da Camara um confi
dente, a quGm pudesse m~nifestar as sua.s idéa.s 
a r·~s e i to do ro · ecto. 

Entret21.nto, deve declarar á Camara que 
hontem procurou o seu nobre amigo, o Sr. 
Dr. Antonio Prado, a quem fez diver;;as pon-

J - • ~e o, que 
mereciam ser retocados na 3a. discussão. O Sr. 
Antonio Prado annuiu a algumas dessas idéas, 

• · em 11a.s 
mãos o meio, que é na discussão apre~enla! 
emen~las'>. 

Si ha neste projecto pontos para o orador im· 
portantissimos e que nã.o merece a sua appro
va.ção, poieria. cedarar-se immediatamente a 
favor delle 1 

O Sa. GoNÇALvEs FERREIRA:-0 Sr.Joa.quim 
Pedro inscreveu-se a favor e fallou contra.. 

0 SR. JoAQUIM NABUCO :-E· irregular. 

O Sa. LACERDA \VERNECk diz que o nobre de· 
putado por Pernambuco que t~n~ na. qu~stão,e a 
nação sa.be, grande responsabilidade : e chefe, 

. . , . . . . , a 

p ermittir que o orador tenha tam.bem uma. certa 
responsabilidade na. questão, e por consequen
cia que discorde do governo em algumas par
tes do projecto,1ue não lhe merecem apoio e que 
combaterá na occasião em que f a.lbr, graças á 
beaevolencia do nobre secretario,que i:uscreveu 
o seu nome no mei.o de tumulto em quê é im
po.ssivel,a um membro da mesa, tomar os nomes, 
segundo a ordem por que vão pedinio a pala
vra. (Ap oiados.) 

Por conseguinte, não s~ irrite o nobre depu
tado. porque, apezar de membro .muito obscuro 
desta Camara. (m uitos não apo:ados), talvez 
seja um fraco ~uxiliar de S. Ex. em muitas 
das idéas que sustenta, 

O SR. JoA.QUIM NAsuco dá um a arte. 

0 SR. LACERDA WERNECK tem emendas con
tra o prqjecto, e h::~. de a~resent:l-as, 1_?0!" estar 
convencido de que o proJ~cto nao sah1ra bom 
si passar sem ellas. 

A sua po~ição é muito logica., por isso pede 
ao nobre 1o secretario que o mar:tenba nesse 
logar, porque é direito seu. 

081'. Araujo Góes Junior 
reclama contra a ordem da inscrip~ã.o dos ora
dores, e especialmente por não tar sido 
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incluido no lagar em que devia ser, pelo tempo 
e o modo porque pediu a palavra. 

Tem sido sempre prebrido, e assim usará 
dos recursos regime.ritaes para discutir o 
projecto como é seu direito. 

O SR. PaEBIDENTE: - Da man i a 
os diversos oradores pediram a palavra, V. Ex_. 
não pôde ser attendido como tanto eu dese
jara. 

Os~. José Marianno (pela or
dem), reconhece que o reg-imento dá verdadeiro 
arbitrio ao presidente da. casa, para. fazer a 
inscripção, desde que muitos deputados pedem 
a palavra ao mesmo tempo. Não tem razão, 
portanto, o nobre deputado na reclamação feita; 
o que ha é uma confusão que po leria SQr evi
tada se os chefes dos di versos grupos parlamen
tares apresentassem a sua lista á mesa para 
fazer a inscripção. Esteprocesso não desper-
ar1a rec amaçoei!. 

O SR. M.A.c- DowELL:- Dessas bancadas par
tiu reclamação contra isso ha pouco tempo. 

O SR. Jos:Ji1 MARIANNO insiste na idéa de 
que a inscripção fei_ta pel<1s listas offe.recidas 

!:) 

clamações. S. Ex. desprezou esta combinação, 
e o illustre Sr. 2° secretario teve de f.tzer a 
inscripcão, de accôrdo com os pedidos que eram 
feitos e como chegavam aos seus ouvidos. 

Chamls a attenção do Sr. presidente para a 
irregularidade da lista, porquanto não cumpria 
ao Sr. 2° secretario fazel-a, mas ao 1°, como 
tem sempre acontecido. Esta inscripção pare
ce-lhe nulla, e annullando-a. evitar-se-iam as 

Por ultimo, reclama simplesmente ao Sr. 
presidente contra a sua exclusão. Foi dos pri
meiros a pedir a palavra, e, entretanto, o seu 
nome pr1ma pe a ausenc1a. em ao menos 
teve a felicidade do nobre deputado pela Bahia 
que foi collocado no go logar. Reclama contra 
a surdez do illustre Sl". secretario. 

O Sr. Bezerra Cavalcanti 
(pela ordem):-Eu não tenho que reclamar 
cousa alguma. Fez-se allusão a um acto meu, 
como acto da minoria, dizendo-se que a mi
noria tinha protestado contra a inscripção feita 
na mesa, de accôrdo com os diversos grupos 
da Camara. 

Não é exacto ; não se fazia então inscripção 
de accôrdo com esses grupos ; fazia-se uma 
lista camararia e prévia em que só a presi
dencia, que abdicou, exercia o mais illimitado 
arbitrio. 

Contra islo reclamei eu entendendo ue se 
de-via fazer a inscripção depois de se ter pr>.
dido a palavra da tribuna, como manda o regi
mento. 

Eu nunca fui pedir nada á mesa, nem pe
direi ; nada quero da benevolencia da presi· 
dencia, contentando-me ~om o que me des
tinar a malevolencia della. 

Portanto, não tenho nada que reclamar. 

O SR. AFFoNsO CELSO JmsroR: -Eu posso 
dar testemunho de que a presidencia passada 
a.ttendia ás reclamações. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Não sei. 0 
que digo é que era uma inscrip\·ão p1·évia e ca.
mararia, e contra isso foi que protestei da tri
buna; mas não protestei em nome da mino:rin., 
protestei em meu nome, decla.rando que eu r..ão 
iria ·á mais á mesa edir como não -vou- 2. • 

como dec at"o agora que nada. P"'ÇO nem espero 
da benevolencia .•. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:-... pois bem; 
isso mesmo eu tenho evitado: e seria mais um:l. 
razão para não pedir, não esperar nada da be
nevoltmcia do presidente: conformo-me plena
mente com a sua malevolencia. 

Eu devia -porém escl:lrecer esta eircnmstan· 
cia. Nem foi um protesto da minoria, foi um 

rotesto meu, e então não vi'"orava o est lo 
parlamentar e velho dos diversos grupos da. Ca
mara apresentarem listas para a inscripção ... 

O Sa. JoAQUm NABUCO :-Est lo ue ainda 
não est Tigoran o. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- . .. que COS
tumavam ser attendidas, c assim deixavam de 

aver rcc amaçoes. s 1verso.;; gru!Jos, entre 
si, combinavam os logares que deviam ser di~
tribuidos e, quando o presidente annunciava 
isto, estavam todos de pleno aecôrdo. (Ha um 
apa~·te.) 

O Sr. Candido de Oliveira acabou de dizer 
que deu a lista com o meu nome em quarto 
legar. · 

O Sr;.. CANDII>o DE OLIVEIRA :-Sim, senhor. 

que o Sr. Maciel tambem apresentou uma lista 
assim ... 

dia. 
O SR. BEZERRA C.n.-vALCA:-iTI:- ... ou, como 

leader, r.ceitou a lista offerecida pelo Sr. Can
dido de Oliveir~. 

O SR. ARAUJo GóEs JuNIOR:- Ma1:1 o grupo 
opposicionista não podia tomar todos o~ logares, 
porque antes dos sete dias a rolha. funcciona. 

o SR. BEZERR.o\. c .. wALCANTr :-Não se trata 
do todos os logares, além de que precedeu a 
isto uma combinação, que se fez aqui nas ban
cadas, de durar oito dias a sa. discüssã.o, para 
que pudel;sem fallar, pelo menos, 16 oradores. 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS :-Ex:actamente. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI ;-Eu tinha ra
zão para suspeitar disto, como suspeito sempre, 
des e que o gov-erno segue a marc a que n s o 
vemos segui1·, desde que se escolhem presiden
:JeB proprios para realizar as combinações que o 
governo tem feito antes, e para. traduzir nas 
inscripções a malevolencia do mesmo governo. 

Eu tinha, portanto, nece~sidade,. simples
mente de consignar o facto. FtC!l.l"-se-a sabendo 
que, t~ndo eu reclamado então, da tribuna., e 
nessa occasião dito que pedia a palavra em to
dos os artigos e em todas as discussões deste 
projecto, tocou-me apenas fallar uma vez na. 
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discussão do art. 2°, e, dahi vara cá, fiqnei sob 
o anathema do governo, que é sempre quem 
anda no fundo de tudo isto, quem meche tudo e 
quem compelle o presidente áquillo qne o seu 
capricho, a sua má vontade ou a sua tramoia 
lhe aconselha ott lhe insp~ra. 

ve:l:es, penultima e ultima, em 7°. 
A tal combinação, que por aqui se fez, estou 

persuadido de que ha de ser illudida. ou defrau
dada., como eu previa. 

O SR. ARAUJO GóEs JuNIOR:- h to não tem 
duvida; não vai a 8 dias, não. 

O SR.. BEzERRA CAVALCANTI:- Sem duvida 
alguma não irá. 

O Sa. MAc-Dowell : - Felizmente 
volta do Senado para cá. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Não volta, não. 

quer occasião. Fico por ora satisfeito com esta 
declaração. 

O Sr. Vaz de Mello (2° secreta1·io) 
diz que o nobre deputado reclama contra. a cal
locação de seu nome na lista; entretanto existe 
sobre a. mesa uma relação dos oradores que de
sejavam ser inscriptos, dada. pelo nobre de
putado por Minas. 

Quando o orador tomou a. relação dos no
mes não tinha presente esta lista, e si se 
tivesse dirigido por ella, naturalmente mai.or 
seria ainda a censura feita pelo nobre de
putado pelo 5o districto de Pernambuco. 

Mas o que é certo é que o nobre depu
tado não é dos que têm maior razão de 
queixa. 

O Sa. BEZERRA CAVALCANTI :- Porque ~ 
O SR. VAz DE MELLO:- Porque na relacão 

occupa o 7o logar. 

O SR.. BEZERRA. CA.TALCANTI:- Muito obri
gado, quando o encerramento ha de vir, tal-
vez ao 4• ou 5o ! · 

O SR. Vu DE MELLO:- Mas nesse caso 
d~v~ queixar-se, não da mesa, mas da pessôa 
que ~andou esta lista, que õ o chefe da dissi-
.iencta. . 

O Sa. JoAQUIM NAsoco : - Aqui não ha. che
fe de dissidenci.a. 

0 Sa. BEZERRA CAVALCANTI: -Quem é O 
chefe da dissidencja ~ 

O Sa. JoAQUIM NAsuco :-Isto é reminiscen .. 

' , 
tem muita razão de quei:s:a. o nobre deputado 
pelo Rio Grande do Norte, pois que está em 
7°. Outros teriam mais razão de queixarem-se. 

O Sr. Za:m.a (pela ordem) : - Esta 
questão de ordem está. muito deslocala, não 
póde continuar assim. 

A Camara foi testemunha do modo tumul
tuaria por que se pediu a pala.vra. Não se podia 
proceder sllonão de accordo com as dia osições 

o art. o rcg•mento a casa., isto é, tendo 
o presidente completo a.rbitrio de fazer a in
scrip9ão ~omo bem lhe parecesse. (Apo~ados.) 

• prejudicados um alvitre-pedir o juizo da Ga-
roara sobre a inscripção (apoiados); e ou a Ca
mara a rovaria. ou re rovaria a oiados :si a 
Camara approv;1sse tolitUI· questio, se re
provasse nova inscripção se faria. (Apoiados .) 

Fóra disto,é estarmos a. perder tempo. 
E ' preciso que fique bem consignado neste 

recinto e fóra. delle que o governo não tem o 
menor interesse em restringir a discussão. 

0 SR-. BEZERRA CAVALCANTI : - Não é 
exacto. 

O SR. ZAMA : - Sabe a Camara que os ami· 
~ . 

oppo.;;ição todos os meios de discutir hl.rgamente 
o projecto: em 3a discussão. (Apoiados e mio 
a oiados. · 

Negal-o é faltar á lealdade que se deve entre 
amigos, entre correligionarios e entre alver
sarios. 

0 S:a. BEZERRA C A. V ALCANTI: -Não é exacto, 
nem pó:! e ser. 

O Sn . ZAM.A.:-Que culpa póde ter o Sr. pre
sidente que os differentes chefes dos grupos 
não se entendam ? 

UM SR. . DEPOT.ADo : -Já declararam que não 
h·1. chefe. 

O S:a. ZAMA.:-Que a lista que foi apresenta
ta pelo Sr. Candido de Oliveira não fosse ap
provada pelo Sr. Nabuco! 

Nem S. Ex. ,nem nós, . que somos maioria go
vernamental~ .t~mo.s que intervir nas dissen.-

' façam a sua inscripção de accordo si querem 
que seja · aceita ns. mesa ; mas, desde que não 
se podem entender, desde que cada um quer 
ser o primeiro, só resta o alvitre do art . 80 : 
a inscripção feita por S. Ex. e sujeita apenas 
ã votação da Camara. Nestes termos, cessam 
de uma vez todas as reclamações. Si algum 
dos Srs. deputados exige, não ha mais do 
que fazer-se a consulta à casa. Do contrario, 
a inscripção feita pelo presidente considera~ae 
adaptada, a questão de ordem terminada, e os 
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nobres deputados têm, de hoje até sexta-feira, 
tempo para discutirem o projecto. Sexta-feira 
eu prometto á Camara que proponho o encer
ramento. 

O Sr. Andrade Figueira (lJela . .. . ,..., 

neste debate, não só porque representa uma 
opinião radical, visto que é contrario á situa· 
ção, ao ministerio e ao seu projecto, Cl?mo 

A' i a. parte do § 3o e art. 2o do projecto n. i A 
de !885: 

A 1a. p1rte será applicada a emancipa~ão dos 
escravos, obsarvando-sG a classificação estabe
lecida no art. 27 ~do regulamento a que se refere 

o fa;er. 
Sala das sessões, 8 de Agosto de 1885.-Jin

tonio Be;;en·a. 

1 C-1885 

ELEMENTO SERVIL 

Projecto substitutivo ao de n.. 1. B-1885, 
apresentado na sessão àe 9 de Julho do 

§ 1. o Os libertos por virtude desta dispo
sição ficam obrigados á prestação de serviços 
aos seus ex-senhores pelo prazo de cinco annos. 

Desta obrigação e:x:ceptuam·se : am a porqu~ e en e os 1re1 os conserva ores 
feridos pelo projecto e a ninguem devia ca-
ber a. preferencia em sua defesa. (Apoiados.) § 2.o Os que remirem-se della por paga-

mento em dinheiro, não podendo, neste caso, 
O SR. JoAQUIM NABUCO: - Dissemos na os serviços pela. totalidade do prazo ser esti· 

mesa que V. Ex. devia. ter a preferencia . mados em quantia maior de 500$000; 
O SR. ANDRADE. FIGUEIRA agradece ao Sr. § 3. o Os maiores de 50 annos, e 03 que, no 

deputado. decurso do prazo acima dito, forem attingindo 
Reconhece o direito do Sr. pre,idente fazer a ess:1. idade, que dará. direito ao gozo imme· 

a classificação dos oradores; mas parlamentar· diato da liberdade ; 
ment s direito esta su'eito a uma norma · ft'eito será det rminada. 
imprescindível, e é a de consultar os di ver- pela matriculo., só se admittindo prova em con
sos grupos em que se divide a Camara. Atten· trario quando esta fàr a favor da liberdade. 
dendo-se a esse direito, desde que o orad~r § 4. u Os casados, des~e que um d?s con-

- JU0 s s ,ra - • 0 

vide a Camara com relação ao projecto, por- qun.l·1uer dos meios estabelecidos nesta lei. 
que os ha mais adiantadas qne não o que- Havendo filhos, estes, quaesquer que sejam as 
rem por ser atrazado; porque os ha que acei- condições em que se achem, acompanharão 
tam o proj0cto por serem ministeriacs de uma seus p:-..is. · 
e de outra origem; porque os ha rtue não o § 5 .o A obrigação de prestnr serviços é trans· 
querem por ser muito adiantado ; tinha o di- ferivel por todos os meios couhecidos em di
reito mais perfeito a set• cont~mplado entre os reito ; não st3ndo permittida, porém, a sepa· 
primeiros inscriptos para discutir o projecto. ração de membros da. mesma familia. 

O orador faz este protesto para não pa.recer § 6. o Os libertos têm direito ao salario 
que o seu silencio significa a.nnuencia á propo- nunca inferior a 5$ mensaes, além do vestuario, 
sição do nobre dGputaio pela Bahia ; mas de~de alimentação e tratamento em suas enfermi
j il assegura. i Cama.ra que, si o encerramento dades. 
vier a tempo de lhe tolher a palavra, saberá § 7. o Os ex-senhores ou usufructuario3 dos 
usar dos recursos parlamentares e ragimentaes set·viços dos libertos, que não cumprirem as 
pat·a exprimir o seu pensamento definitivo sobre obrigações impostas no paragrapho antecedente 
o projecto que vni entrar em 3a. d1scussão. perderão o direito aos ditaR ser~içrs. 

. . 
emendas e de emancipação serão empregadas em estabe

lecimentos de ensino profissional para os jn
genuos e em asylos para os libertos va.letudi
narios e invalidos. 

Ao art. 4o acrescente-se : § 9. o Os contt·acto-; de locação de serviços, 
Paragrapho. Nenhuma provincia, nem mes- feitos em virtude da legislação anterior, conti

mo as que gozarem de tarifa especial, :ficará nuarffo a ser por ella regulados. 
isenta do pagamento do imposto add.icional de § 10. O governo estabelecerá, em diversos 
que trata o art. 2.o ponto; do im_Perio ou n~s provinci~s ~ro~teira~, 

Sala das sessões 8 de Agosto de 1885.-Josd colomas agr1colas, reg1da,; com dlsClph!la m1.-
Ma1·ianno. ' :., litar, para as quaes serão enviados os hbertos 

V. III.-57 
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sem occupação, e f~rá aos libertos morigerados' \rl. Para libertação por eonta do fundo de 
todos os favores que por lei são concedidos aos emancipação, terão preferencia: 
immigrantes. . . . ct) Os designados pelo senhor desde que fizer 

§ 11.: Qu~lquer .mdlVlduo encontrado sem oc- o abatimento de :1.0 o{o, pelos menos, no valor 
cupaçao se1á obr1ga~o a empregar-se ou a con- declarado para a matricula n fó d t 2 
tracta.r os seus serv1ços no prazo ue lhe fôr ' a rma o ar · 
marca o pe a. po 1c1a. 

§ f2. O governo expedirá regulamentos para 
a execução desta. lei e os submetterá á. appro-
va&'aO o par amon o. 

Sala das sessões, 9 de Julho de 1885.-Leo
poldo de Bulhões.-José Ma,·ianno.-Frede
rico Borges.- A1·istides Spinola. - Al'Da1·o 
Caminha. 

i D-1885 

ELEMENTO SERVIL 

Projecto apresentado pelo Sr. CarZos Af
fonso em sessão ele 23 de Julho na discus
são do a~t. 3° do p1·oject~ n •. 1. A de 1.885, 

cusst%o do projecto 1. B de 1.885 em 
Agosto. 

A. Assembléa Geral decreta: 

Da emancipaçtfo dos escravos e inde?nnização 
do seu 'Ualo1· 

. Art. 1o A lei n. 2040 de 28 de Setembro de 
1871 será executada com as seguintes modifi
cações: 

I. São declarado.s livres, desde a data da pro-
mu gaçao es a. 1, o os os escravos que lve
rem attingido a. idade de 60 a:nnos, indemniza
dos os respectiv?s senhores, na fórma do n. V 

li. O fundo de emancipação continuará a ser 
distribuido pelo niunicipio neutro e províncias, 
constituindo, porém, sua importancia a renda 
de 5 °/0 de titulos, que o governo emittirá para 
pagamento do preço do resgate, e considerar
se-ão extinctos nos prazos correspondentes á 
vida média de cada libertando, segundo a ta
bella adoptada pelo Moatepio dos Servidores do 
Estado. 

Til. Estes títulos serão do valor nominal de 
200$ a. 800$, ou multiplos dessas quantias,con
tendo cada. um a data de sua e:xtincção; pagar""':' 
se-á a. sua renda nos prazos e pela fórma por que 
são pagos os juros da divida publica interna 
f11ndada. 

paga em moeda. corrente, no exercicio'J.finan
ceiro immediato á libertação do escravo por que 
for devida com os recursos fixados na respecti
va lei do orçamento. 

V. E' facultado ao senhor optar entre a in
demnização por meio dos referidos tituios e os 
serviços do escravo por tempo não excedente de 
7 a.nnos, si o dito escravo não for maior de 30 
annos; de6,tendo de 31 a. 40; de5,tendo de 41 a 
50; de 3, sendo.maior de 50; e de 2,sendo de 60 
annos. 

~ · es de preferencia estabele· 
cidas no regulamento n. 4835 de i da De
zembro de 1871. 

Da matricula e valor do escravo 

Art. 2 . 0 Dentro de um anno,a. contar da data 
da promulgação desta lei, effectur-se-à .nova 
matricula dos escravos existentes, com a. indi
ca~ão_ do no~~· côr, idade, estado,naturalidade, 

constarem da escriptura de compra e venda: não 
se podendo alterar as delarações da primitiva 
matricula especial, quanto ao nome, côr, natu
ralidade e filiação do matriculando, mas addi
cionando-se á idade o prazo decorrido desde a. 
mencionada matricula. até á apresentação da. 
nova relação. . 

li. O valor de cada escravo será. estimado 
p~lo senhor, dentro dos seguintes limites ma-

6008 p:J.ra os homens e 500$ para as mulheres, 
de 41 a 50 annos ; 400$ para os homens e 300$ 
para as mulheres, de 51 a 59 annos; 200$ para 
os homens e 100$ para as mulheres, de 60 a.n-
anll.os ou mais. 

IU. O valor assim declarado, com a deducção 
de 10 °/0 annuaes, sobre as quantias successi
vamente reduzidas, prevalecerá para alforria.s, 
independente de arbitramento, salvo o caso de 
invalidez ou estado valetudinario, que annulle 
ou reduza, pelo menos, de metade o preço esti
mado 

IV. A omissão do nome de qualquer escravo 
na matricula importa ipso facto a sua liberta
ção, sem que tenha o senhor direito a nenhuma. 
indenmização. 

V. Pela matricula de cada escravo pagará o 
senhor ou quem suas vezes fizer, o emolumento 
de i$, destinando-se o producto desta taxa á. 
despeza da dita matricula e o excedente ao 
fundo de emancipação. 

Do fundo de emancipação 

Art. 3 .0 O fundo de emancipação constituir
se-á, d'ora. em diante, com: 

I. 2 °/o sobre a renda geral do Estado. 
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ll. A ta:s:a sobre escravos, arrecadada de 
conformidade com a tabella annexa a esta lei. 

lll. _A quotisação especial a que temporaria
mente :ficarão sujeitos os libertos, nos termos 
do art. 4o n. li. 

~ ço voa 
Assem bléas Legislativas Provinciaes. 

V. Donativos particulares. 
ro ucto e o teria. 

VII. Por uma vez sómente o liquido da taxa 
de que trata o n. V do artigo antecedente. 

Ficam abolidas as taxas actuaes sobre es
cravos. 

Art. 4. 0 Os libertos pelo fundo de emanci
pação serão obrigados : 

I. A occupar-se em qualquer genero de in
dustria ou trabalho licito, por onde grangeiem 
a su s1s enc1a. 

11 . A contribuir, durante sete annos, com 
uma quota igual a que por si pagava o respe-
c IVO sen or para o un o e emanc1paçao. 

IJI. A ter domicilio no município em quere
sidiam ao tempo da alforria, excepto : 

a) Os que, por molestia provada. perante o 
juiz de paz, dellc obtiverem licenca para trans
ferirem-se a outra provincia ou município, onde 
deverão ter occupação. 

b) Os que, tendo fam1lia em outro lagar, 
obtiverem igual licença, sob a mesma con
dição. 

Art. 5.0 A contravenção ao disposto no 
al't •. 4° sujeita .o liberto a ser_ compellido a 

1 rc1 o a a ma a, Sl para 1sso 
tiver aptidão, durante o prazo dos respectivos 
engajamento.s, ou a tr~balhar em estabeleci-

publicas e colonias agrícolas e milita.rea, pelo 
tempo do domicilio obrigatorio. 

Em qualquer destes casos, do soldo ou sala
rio que perceber, deduzir-se-à a quota com 
que deve contribuir para o fundo <lo emanci
pação. 

Dos liberhs p or meio de locação de serviços 

Art. ü. 0 O liberto por meio do contracto de 
prestação de serviços, na fórma do art. i o, 
n. V, é obrigado a prestai-os por todo o tempo 
do ajuste, onde quer que os exija seu patrão, a 
quem devera inteira obediencia. 

O que excnsar-se :1 es!'\es serviços, faltar à 
subordinação devida ao locatario, passo::~. do sua 
am1 ia ou prepos o, mcorrera. : 

I . Pela primeira vez, na pena de prisão de 
dous a 30 dias com serviço em quaesquer obras 
publicas da localidade, sendo depois obrigado 
a voltar á occapação para que se houver contra~ 
ctado, servindo gratuitamente por tempo igual 
ao em que tiver sido omisso. 

11. Na reincidencia, que reputar-se-a veri
ficada, ainda que não seja a culpa identica á. 
primeira, soffrerá o dobro das penas do n. I~ e, 
si pela 3a. vez delinquir, applicar-se-á o dis-

posto no art. 5o, servindo, porém, o duplo dos 
prazos ahi estipulados. 

UI. Neste ultimo caso, além da quota para o 
fundo de emancipação, deduzir-se-á dos soldos 
ou ~a.~arios, o que ~or preciso para indemnizar o 

Da locação de se1·uiços e do saiario 

AL"t. 7.0 Os ajustes de locação de serviços, em 
todos os casos de que trata esta lei, celebrar·se
ão mediante declaraçã ) do locador e do 
locatario perante o juiz de paz do districto, 
averbada. 110 livro de notas do escrivão respe
ctivo, ou por titulo particular r-egistrado nas 
mesmas notas. 

I. Na especie do art. 1° :u. V, a certidão do 
ave~bamento no registro servirá de carta de al-

li. A unica prova do contracto ó o averba· 
menta ou registro. 

por anno uma junta composta do juiz de dtreito, 
do juiz municipal ou substituto e do presidente a . . . • 

niões mais competentes e feitas as precisas 
averiguações, estipular, em relação aos liber~ 
tos pelo fundo de emancipação, a taxa minima 
dos diversos trabalhos, praticados na. mesma 
comarca. 

IV. E" livre ao liberto ajustar os seus ser
viços onde e como lhe approuver no municipio 
de seu domicilio, e procurar ou aceitar salario • 
superior á taxa de numero anterior, quando o . -

Da localisação do esc?·auo 

At·t. S. o O domicilio do escravo é intransfe
rivel da. provincia onde se ache residindo ao 
tempo d:• promulgação desta lei. 

A mudança deste domicilio importa para o 
escravo a acquisição da liberdade, salvo para os 
evadidos e os que acompanharem sGus senhores 
quando transfiram o sou. 

Disposições di ue,-sas 

. . 
ain~a no e:t:cesso da terça, sem direito :i recla
mação dos herdeiros necessarios, e preferem a 
quaesquer outras disposições do .testador. 

Art . 10. O penhor não póde ser constituído 
em escravos, salvo os estabelecimentos agri
colas com a clausu~a ~onstituti •. 

Art. H. São nullos : 
I. Os legados de escravos e as doações que 

não forem por dote ou antecipação de le
gitima. 
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Os escravos ali~nados contra a disposição 
deste artigo são ipso facto livres. 

li. A clausula retro nas vendas de escra· 
vos e actos equivalentes. 

Como se vê absolutamente não influem nos 
resultados fio.aes as fracções desprezadas,o que, 
alias, era indispensavel para a simplicidade 
dos calculas. Todas ellas represGntam apenas 
seis individuas em 1.000.000. 

. , ' ~ ' 
sula ou onus que prejudique ;') libertado. razoavel: ella està pouco mais ou menos na 

Art. :1.2. O governo expedirà o 1·egulamento razão de ôO homes para 40 °jo de mulheres. - . ~ 

cesso a seguir-se nas questões de locação de 
serviços, que serão julgados pelo juiz de paz 
do dist1·icto, com recurso para o de direito, 
classificando os delictos e ínfracções peculia
res ás relações entre patrão, sua familia., ou 
prepostos e operarias, e podendo impor as penas 
de prisão até dous mezes e de multa até 200~000. 

Art. 13. Ficam revogadas as disposições ern 
·contrario. 

ar 

T.A.BELLA A. QUE SE REFERE O .ART.3°, N. li 

' o no art. 2°, pagará. o proprietario annualm.ente 
de imposto : 

i. o Nas cidades no Rio de Janeiro, Nicthe
roy, S. Paulo, Porto"Alegre, Bahia, Recife, 
S. Luiz e Belém, 5 oj0 • 

2. 0 Nas demais cidades e villas, 0J0 • 

3. 0 Em outroslogares, 1 ()/o• 

Não havendo estatistica official digna. de fé, 
e sendo for9oso a.dopta.r-se alguma para base 
do estudo que vamos fazer, preferirei a do en· 
genheiro Raphael Souto, publicada em Julho 
do annos passudo, por julgai-a a melhor de 
quantas têm sido órganl.zadas. 

Demonstra ella que n. população escrava não 
podia naquella epOC::1. e1:ceder de 1.000. 000 de 
indivíduos, sendo: 

606.050 homens ( despL·ezadas as fracções ) e 
393.939 mulheres. 

Esta população, segundo as médias do qua
dro, que formulou em n. 1, está assim distri" 
buida or idades : 

Annos Homens Mulheres 

13 a 20 127.272 82.727 
21 (( 30 124.848 81.1E:1 
31 (( 40 112.121 72.878 
41 (( 50 97.575 63.424 
51 " 59 81.212 52.787 
60 (( 100 63.030 40.969 

--- --
606.058 393. 936 

Total. •.••••... 999.994 

de Jormes ( Reche1·che statistigues st'r l' escla
vage colonial) fundando-se nos factos averi
guados e.m cinco colonias diversas, e cuja mêdia 
é 100 homens por 60 mulheres. 

Isto posto, supponha-se que o fundo de emàn
cipação produz 3.000:000$, o qne não pecca 
por exn.gei"ação, visto como só os 2 °fo da renda. 
geral do Estado, que o projecto destina·lhe, 
devem dar 2. 600:000$000. 

Aquella somma representa 5 °/o da renda e 
amortização de um capital de 60.000:000$, ap· 
plicavei~, um anno depo~s de promulgada a lei, 

a 
tocando 60 °/0 ou 36.000:000$ aos 
40 °/0 ou 24.000:000$ ás mulheres. 

li 

Prefere a classe dos maiores de 60 a.nnos, que 
conta, conforme se disse já.: 

63.030 homens e 40.969 mulheres. 
Ao preço de 200$ os primeiros 

importam em ............ i2.606:000$000 
A 100$ as segundas. • • • . • • • • • 4. 096:900$000 

o a • : 8 
g como dispõe-se de. • • • • • • • . 60. 000: 000$000 

---------
-s ao 

resgate da classe imme-
d ia ta. . . • . • • . . . • . . • • . • • • . • • . 43. 297: 000$000 

Sendo: 
Para os homens (60 o/0) 

25. 9i8: 260$000. 
Para as mulheres (40 °/o) 

17.318:840$000. 
A classe immediata (51 a 59 annos) com

põe-se de: 
81.212 homens e 52.787 mulheres. 

Resgatados pelo preço ma
ximo de 300$ as 52.787 
mulheres , exigirão o 
dispendio de .• . .•.•••.•. 15.835:100$000 

Portanto, da quota de,... 17.318:840$000 
------.--

que devia. tocar-lhes, 
restarão .•••••...•.•..• i.482:740$000 
que accresce ao quinhão 

25.978:260$000 dos homens ••.••••.••• 
elevando·o a •..•.•••.• 27.461:000$000 

Ora, com 27.460:800$ libertar-se-ão 68.652 
escravos, pelo preço tambem maximo · de 
400$000. 

fl.avera, pois, um saldo de 200$, que pa.ssa.rá 
para o 2° anno. 
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Conseguintemente, no i 0 anno de sua. exe
cução a. lei dará esta resultado : 
Libertação de 103.999 se

xagcmarios . . . • • . . • .... 
Idem de 52.787 mulheres 

de 51 • . .••• 
Idem de 68.652 homens de 

51 a. 59 annos ......... . 

16.702:900$000 

22.372:200s , restando 
104$ que áccrescem á 
quota destinada aos ho
mens assim elevada a ... 

Que dão_ para o resgate de 

de . .................. . 

33.558:560$000 

33.558:300$000 
27.460:800$000 

---------------- Sobrando .....•.......... 260$000 
O que tudo perfaz 225,4:38 

libertos .......•.•..... 59.999:800~000 Continuanào no ca.ptiveiro 7.366 mulheres e 
200$000 25.673 homens desta chsse. Saldo restante ..... 

------ Os resultados da lei do 2° anno serão: 
60. 000: 000$000 

E como os titulas emittidos sómente vencem 
juros seis mezes depois, o sacrificio do Estado 
será nenhum, 

IH 

Os escravos de 51 a 59 annos, ue eram 
81. 212~ :ficaram. reduzidos, em consequencta 
da libertação dos 68.652, a...... . .. i2.560 
Admittindo a mortalidade de 2 °/0 e 
. o quadruplo para as liberta~õ~ 

por liberdade particular, peculio 
ou locação de serviços, ao todo 
iO 0/ 0 annuaes, ter-se-á no se-
gundo a reducção de.......... . . 1.256 

Não passarão, portanto, de •.•••.•.. H.~O! 

Por seu lado o preço primitivo, que era de 
400$, terá soffrido a deducção da lei, e será 
apenas e ~ 

Os 11.304 escravos a 360$ 
importarão em. • . • . • . . • 4. 059: 440$000 

ue a a H os · 
tal e saldo ............ . 

Deixam pnra s. libGrtação 
dos de 41 a. 50 a.nnos, ••. 

Isto é : 

60.000:200:)000 ----
55.930:7G0$000 ------

Para os homen::; •.. 
Para ns mulheres •. 

33. 558: ·150$000 
22.372:304~000 

Nesta. classe havia : 
homens ...•..•.• 97,575 e mulheres G3.424 

Dos quaes deduzida. 
a porcentagem 
da. morte e liber
ta~o por outros 

Ficam,.... » 87 .8!8 » 57.082 

Abatido do preço de 600$000 h. e 500$000 m. 
o desconto da. lei 60$000 50$000 

Não poderão set' pa-
gos -por mais de 540$000 

Ema.ncipar-se-ão, pois, 
49.716 mulheres com o 
dispendio da quantia de 

~--

450$000 

Libertos no ! 0-225.438 individues por..... 59.999:8008 
• • 2°- 11.304 de 51 a5!J annos por 4-069:M•U,) 

• • -49.71G :\1. do 41 a 50 ans. por 22.372:200b 
• • -62.i45 H. de • • • • por 33.558:300r} 

- 318.C03 H!l.!J:J0:7401~ 
Sa.lt.lo quo·passa. para o 3° anno ... ,........ 26Ur; 

!20 .00:):000~ 

Terâ então o Estado de despender 3.000:000$ 
somm · mittidos no io 

anno, ou menos, conforme as indemnizações 
de _pequenas quantias que pagar em di-

IV 

No 3° anno a classe de 
41 a 50 annos na:o 
apresentará mais de .• 7.365 m. e 25.673 h. 

dos q ua.es deduzida a 
porcentagem dos mor· 
tos, etc......... • • . • . 736 m. e 2.567 h. 

Ficam ................. 6.630 m. o 23.1.0ô h. 
O preço das mulheres quo era. do 450$, 

• o 40 a 48G '·000. 
A libertação das escravas cus-

tará. . . . • . • . • • • • • . . . . . . . • 2. 685: 150.~000 
A libertação dos escravos cus-

t~rá .. ..............•... 

Total ...... 
Abatido do capital o saldo ••. 

deixa para a classo immeJiata. 
do 31 a 40 annos ......... 

E' o quinhão 
dos homens 27. G51: G14$000 

e o das mu-
lheres.. • • . 18. 433:980$000 

A classe de 

i1.229:51G$000 ----
13. 914: t.:66sOOO 
G0.000:2G0$000 _....,._ ___ 
40.085:594$000 

46.0~5:594$000 

41 a 50 an
nos conta
va no 1° 
anno ..... H2.i24 homens 72.878 mulheres 

abatendo-se 1i. 212 » 7. 287 » 
--- -

:ficam ..•. ;, 100.909 , 65.591 » 
abatendo-se 

mais ..... 10.090 )) 6.559 '» 

l restam.. . • 90.819 ~ 59.032 ') --
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para os homens para as mulheres Ficando para ap-
600~;000 plicar-se á cbsse Os pl"eços d.3 700$000 

terão soífrido '" de 21 a. 30 annos. 32.380:246$400 
os descon-
tos de. . . . 70$000 

630$000 
e mais.. . . • • 63$000 

60$000 

540$000 
54$000 

regulando 
para a li-
bertação. . 567$000 486$000 
Emancipa.r~se-ão, portanto, nessa occas1ao 

37.930 mulheres por 18.433:980$000. 
Libertando-se 48.768 escra-

vos por •.• . •... . •..•••... 27.651:455$000 
Fica um saldo de. . • . . . • . • • • 158$000 

6. 630 por 2 . 685: 150$000 

Mulheres d~ 31 
a 40 annos •. 

Homens de 31 
a 40 annos •• 

37.930 por 18.432:980$000 

48.768 por 27,651 :45ô$000 ----
179.999:842$000 

158$000 

465.037 
Saldo que passa para o 

4° anno ............ . _ _... ____ ___ 

v 

eram •.••....•.• 
foram successi
vamente reduzi-

, ' 
emancipação, por 
liberalidade, etc. , 
do .............. 12.484 H.e 8.115 M. 

112.364 » e 73.036., 
:1!.236 '> e 7.303 » --- .._, __ )) 

101.128» e 65.733 » 
10.H2,. e 6.5737> 

91.016 >> e 59.160 » 

720$000 » e 630$000 » 
72:;;;000 ')) e 63$000 » ---- ----

648$000 )> e 567$000 » 
64$800 » e 56$700 » 

583$200 1> e 510$300 » ..._ __ _ 
pelas mulheres. 12.952: 097~360 

e pelos homens... i9.428: 146$040 

no todo. • . • . • .. . • 32. 380: 243$400 
O resgate elo 33. 313 homens custará ••• 

19.428:141$600, ao preço do 583~200, deixando 
o saldo de 4.~440. ·' A eb3se de 31 a •10 annoi!, que contava : 

Homens m11lheres O de 25.381 mulheres importarà em 
90.819 e 59.0:32 12.951:924$300, havendo uma sobra. de 173.'S060. 

estará rl3duzida de •.•.•. 48.768 e 37. g30 

liberto3 no 3° anno .. . ... 42.051 e 21.102 
e mais de morr.os e eman-

cipados por liberahdade, 
etc ................... 4.205 o 2. HO 

37.846 e 18.992 
O -preço estará igualmente reduzido pat· 

esta fórma •• • ..•.. • 567$000 H. e 486.3000 M. 

510$000 » e 437$400)) 
Libertam-se todas as mulheres em numero 

de 18.992 por... 8.307:100$800 
e todos os homens 
em numero de 
37.846 por ••.•.• :19.312:813$800 _________ .__. 

27.619:914$600 
60.000:158$000 --------...-.. 

Resultado 
Libertos até ao 

3\) a.n no. .. 465.037.. por 1i9 . 999:842$000 
Mulheres de 

31 a 40 an-
nos ........ 18.992 •• por 8.307:100$800 

Homens de 31 
a 40 annos . 37.846 .. por i9.312:813$800 

Mulheres da 
- a an~ 

nos .......• 25.381.. por 12.95!:924$300 
Homens de 21 

a 30 annos. 33.313 .• por . 19.428:141$600 -----
580.569 

Saldo que pss
sa para o 5o 

-------
239,999:822.$500 

anno .... ... . .... . ...... . .... . 177$500 

240.000:000$000 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1621 - PÃjgina 48 de 59 

Sessão en1 8 de Agosto de 1885 45i 

A despez1. será de 9.000:000$ menos as 
pequenas iademnizaçõ3s pagas a dinheiro. 

VI 

' annos de idade deverá contar : 

Homens... . .• . . 57.703 

Estas cifras, porém, pela reducgão que devem 
soffrer, de 5.770 homens e 3 .3n lllulheres, 
:ficam em 51.933 homens e 30.402 mulheres. 

Os preços que eram 

Para homem 

583$200 
soffrem tambem 

524$880 

or este preço serão iber
toas os homens, por .. 

e as mulheres, por ..•... 

Abatidos do capital e 
saldo . ....... , ....... . 

Resultará a quantia de .. 

Para mulher 

513$300 

459$2/0 

27.258:593$040 
13.962:726$540 

------
41.221:319$580 

60. 000: i 77$500 -----
18.778:857$920 

que se ha de empregar na libertação dos es
cravos da ultima classe 13 a 
zão de 

1.1.267~314$752 para homens . . 

Esta classe passou pelas segnintes modifica .. 
ções, em consequencia de mortes e libertações 
e por outros meios, que não á conta do The
souro: 

Homens Mulheres 

127.272 82.727 
12.727 8.272 ---- ----

ii4.545 74.455 
11.454 7.445 ---- ----

103.091 67.010 
10.309 6.701 

--- ---
9.278 6.030 --- ----

83.504 . 54.278 

Libertam-se 16.355 mulheres, pela quantia 
de 7 .511:3ô0$850, ficando um saldo de 182$318. 

Libertam-.;e 2i.466 homens pelo valor de 
11.267:074$080, e restará a sobra de 240$672. 

Ao cabo do 5° anno, portanto, f'Ó haverá a 
resgatar 55.835 escravos e 34.132 escravas. 
cujos preços estarão reduzidos a 472$392 para 
os homens e 413$342 para as mulheres. 

Os resultados, ató esse prazo serão : 
Libertados até ao 4o 

anno .......••.. 580.569 239.999:822$500 
No 5° anno, homens 

de 21 a 30 annos. 51.9 
No 5°, mulheres de 

21 a 30 annos... 30.402 13.962:726$540 
No 5'>, homens de 

16.355 7.511:360$850 ---- ------
700.725 299.9g9:577$010 

Saldo que'pa.ssa para 
o 6° anno ••..•••• 422$990 --------

300.000: 000$000 

No 6° anno apenas existirão : 
58.835 homens e 34.132 mulheres ue liber~ 

ta os, aque lesá razão de 472:) 92, e estas, ã de 
413$343, exigira o dispendio de 40.484:230$596. 
- Assim a emancipação total realizar-se-á em 
Heis annos com a em1ssao e t1tu os nova or 
nominal de menos de 350.000:000S, exigindo o 
dispeudio annual de 17.500:000$ que ir-se-ã. 
reduzic.do de anno em anno. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões 
(attençúo);-Para evitar incidentes, como este, 
que a Camara acaba de presenciar, para a boa 
marcha dos nossos trabalhos, é preciso que os 
direitos da oppoei~ão sejam reco~hec.idos. Peç~ 

bonevolent~, do contrario a opposição não se 
poderá mant· ~r nos liwites regimenta.es. · 

Eu desejo que V. Ex., na dirl'lcção dos nossos 
tra a. os, conquts e sympa tas e seus ac os 
sejam por nós todos apoiados. 

A Camara está dividida em grupos. Ha. 
o grupo radical abolicionista, que milita. á 
sombra. da bandeira liberal, o que pede a 
observancia. dos princípios a. que se filia. ; h::1. 
o grupo dos conservadores puritanos , di
rigido pelo nob1·e deputado polo fio districto 
do Rio de Janeiro, qtto tnmbem á fiel tis tt·a
dições da escola. conservadora, e procura roa
lizar o seu credo politico ; ha os dous grupos 
centt·aes ; ha. o grupo re?,ublicano, que, de 
alguma sorte, tem proced1do de ac:eõrdo com 
os liberaes mais adiantados desta Camara. Os 
dous grupos que defendem o projecto de f2 
de Maio, creio que não terão necessidade de 
discutil·o como os grupos e::s:tremos, porque as - . suas 
quem collaboram. Conseguintemente, . podem 
de alguma sorte dei:tar de enunciar as suas 
idéas pela tribuna. 

Tem-se aqui autoriza:lo os deputados inscri
ptos a cederem a palavra. 

Eu declaro a. V. Ex. que de muito boa vonta
de cedel~a-ei ao nobre deputado o Sr. Andrade 
Figueira, si S. Ex. quizel' occupar a tribuna 
neste momento ..• 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. :-Muito obrigado; 
V. E:x. tem direito perfeito a preferencia • . 
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O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs:- ••• pelo de
s~jo que tenho de ouvir a S. Ex. e porque sei 
que as suas considerações projectarão muita. 
luz sobre a. questão que se debate. 

Sr. presidente, iniciarei o meu discurso 

projecto de 12 de Maio se d·'sp~de de nôs trium
phante e quando o nobre presidente do conselho 
vê sua mis:;:ão quasi finda nesta Camara. 

Não está reservado ao mais obscuro abolicio
nista desta bancada (neto apoiados) dar o tiro de 
honra neste projecto, que procura tranquil
lizar a lavoura., ateando o incendio nos ar
raiaes abolicionistas. Outt'os co-religionarioF:i 
meus discutirão a questão, fundamentando as 
emendas que nós resolvemos apresentar nesta. 
3• discussão, e para. as qus.es eu chamo a at
tenção do nobre presidente do conselho. 

Senhores o nobre residente do conselho 
cuja a usencia. lamento, retira-se deste recinto 
victorioso, mas é preciso que, com a satisfação 
da sua victoria, S. E:t. leve a convicção de 
qu 0 '1 ta c . . 
abolicionistas), de que não convenceu aquelles 
que se oppuzera.m ao seu projecto e neg-aram
lhe o seu voto. Os argumentos apresentados 
pelo illustre deputado por Minas, o Sr. Can
dido de Oliveira, as objecções levantadas pelo 
Sr. Andrade Figueira., pelo Sr. Joaquim Na
buco e outros, não foram respondidas ; e esses 
argumentos, essas objecções abalaram profun
damente o projecto. 

Nestas CTndições, Sr. presidente, sinto não 
poder felicitar o nobre presidente do conselho 
pelos triumphos alcançados, nem por se achar 
á frente do governo, procurando realizar a re
forma que nos preoecupa e quo mantém em an~ 
ciedade extrema..o commercio, a lavoura e as 
industrias do aiz. 

Esperava que S. Ex., justamente conside
rado o· summo pontifica da grey liberal, pu
zesse to lo o seu prestigio, toda a sua longa ex
perienc.ia, toda a sua influencia. pessoal, ao 
serviço da causa abolicionista, que hoje con
funde-se e, por assim dizer, está identificada 
eom a causa do liberalismo neste paiz. 

O Sa. JoAQUDI NABUco:- Apoiado. 
.o Sn.. LEOPOLDO DE BuLHÕEs:- S. Ex., po

rem, a.ssim não entendeu, divergindo franca
mente dos principias do seu partido. 

Nioguem lamenta. mais esLa divergencia do 
quo nós, os radica.es, porque nós somos par
tidarios, nós somos arregimentados, temos 
amor ás idéas que espoaámos, desejamos vel-as 
realizadas ••• 

apoiado. 

O Sn.. JoAQUillr NABuco:- Que é hoje o noli 
me tange1·e do partido conservado!'. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES! - Não, Sr. 
presidente, não somos os indisciplinados, mas 
reconheço que o nobre presidente do conselho 
tem razão; S. Ex. quer votos para o seu pro
jacto, c o partido conservador tem grande 
somma de votos para lhe dar. ( .. -lpoiados da op-
1Josição .) O nosso concurso podia ser perfei
tamente dispensado. 

Que somos nós:, afinal de contas ? Um grupo 
de moços irz.disciplinados, que pertencem ao 
partido liberal, que não avaliam seque1· as 
consequencias, os males, gu~ a aboli, ao pó:le 
acar1·eta1· pa1·a o paiz. 

São al ra 
selho. 

Que queremos nós ~ Queremos pôr um termo 
a esta crise dolorosa que atravessamos, quere
mos uma solução radical para a questão do ele
mento servil ; mas vê V. Ex., vê a Camara que 
as noasa.s idéas aão verdadeiras utopias, são 
sonhos da mocidade. 

O que é positivo, o que é pratico, o que é 
sensato o esta mejida de transição, que aqui se 
está votando ; é esta conjuncto de medidas in~ 
directas que revogam em parte a le~islação 
actus.l, em prejuizo dos escravos (apoiados), 
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que cream eompetencias novas, que inventam 
crimes, como o de seducção de escravos 
(apoiados) , e que, finalmente, lançam sobre os 
contribuintes o imposto ve:xatorin de 5 °}o addi
cionacs. elevando a divida. publica talvez ao 
du lo da no~sa. divid:J. actual em a olices. 
( ripoiarlos.) 

0 SR. BEZERRA. CAVALCANTI:-Para auxiliar 
• • n s 'tali t':ls dizendo-

se que é para auxiliar a lavoura. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES:-Eis O que é 
pratico, o que ó sensato, o que não é sonho. 

A mocidade sonha, é certo, mas os sonhos d'L 
mocidade, si trazem difficuldades para o pre
sente, são sempre em proveito do futurn. 
(Apoiados.) E' preciso que eu diga a. V. Ex. 
que a velhice não r~was vezes sonhl tambem, e 
os sonhos da !e1~ice podem compromettet• o 

de pesadelo. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs:-Esta meJ.ida de 

transição não attinge o fim a que s'3 destina, e 
pot• isso muito bem fez o Sr. Andrade Figueira 
em qualificar de especulativos aquelles que a 
sustentam . 

Lamentava ha. pouco que o honrado presi
dente ào conselho não se puzess~~ a frente do 
seu partido para de alguma sorte dar uma 
!'O uçao ao pro ema servi que u ss -
graçar-nos, porque, senhores, a bandeira. li
beral!hoje é a ba.ndeit·a da abolição. (Apoiaclo s.) 

R. REDER :r • 

licionista é formado da dedicação de todos os 
partidos do lmperio. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES!- A bandejra 
do partido liberal dGve ser hoje a bandeira da 
abolição. 

O Sn. RATISBONA:- E' a bandeira. de uma 
parte distincta do partido liberal, mas não de 
todo o p:u·tido. (T)·ocam.-se outtos apartes.) 

0 SR. LEOPOLDO DE BUI.HÕES:-Supponhamos, 
é méra. bypotbeso,que os nossos adversa.rios con
quistam o poder, ou o que é mais natural e com
muro entre nós, que o poder vá parar-lhes ás 
mãos. Eu·pet·gunto: qual seria o nos~o mote 
de guerra, a nos:;a grande a!'ma d·~ opposição? 
Necr>ssariamente a idén. abolicionista. 

O SR. JoAQUIM NA.BUco:-Apoiado. 

O Sa.. LEOPOLDO DE BuLHÕES :-Um dos ora
dores que me precederam nesta tribuna, ou o 
Sr. presidente do conselho em um aparte, jã 
affirmou isto mais ou menos. (.4.pa1·tes .) 

E ' ver-dade que nessa occasião o Sr. Andrade 
Fig ueira declarou que si fizessemos gmnde 
malinada com a questão servil quando estives
semos em opposição, usar.se-ia de todo o rigor 
da lei, de toj a a severidade para com aquelles 
que ultrapassassem a ordem e a legalidade. 

V. UI.- 58 

O Sa. A:xDRADE FIGUEIRA dã um aparte. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs:- O receio 

desta repressão, deste rigor não nos faria re· 
cua.zo. Nós não tememos absolutamente a re.ac· 
ção, nem hoje nem amanhã, neste terreno. 

pensa em rcacção. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs:- A questão 

sdencias, está triumphante na opinião, só lhe 
falta ganhar a ultima batalha, L~ste recinto. 
Portanto, ainda que o nobre deputado pelo Ho 
districto do Rio <le Janeiro fosse chefe de um 
gabinete que pudesse dispor de toda.s as pastaa 
não poderia mover luta. contra nós, porque não 
encontr"lria apoio e nem auxiliares. 

Si na. bypothese figurada poderiamos impor 
a jdéa da ema~cipação dos escravos, porque não 

' vespera. (Apuiados.) Rompamos por uma. vez 
com este erro do passado e tratemos de derrocar 
uma instituição que nos degrada e cujo des
appareciweato abrit·á novos horizontes á patria. 

0 Sa. ARisTIDES SPINOLA: -A gloria do que 
houver de bom ficará. para os conservadores, a 
responsabilidade do que hoaver àe mau no pro· 
jecto ficará para. o partido liberal. Serâ. o resul
tado da. politica do gabinete. 

O Sa. LEOPOLDO DE BuurõEs:-Noto,Sr. pre
sid;.mt'), que todos os oradores que têm tomado 
parte neste debn.t~ consideram assum~to obri· 

Não posso deixar de toca1• neste ponto, porque 
fui signatario do projecto de 15 de Julho, e não 
me arrependo de t er sustentado delicadamente 
o gabinete que o apresento11. Uf~no·me de ter 
apoiado esse gabinete que abriu caminho e 
desbravou o terreno para a reforma. do estado 
servil. 

O p1·ojecto de i5 de Julho valia pnuco; era, 
poré m, alg11ma cou!';a em :1.884; o projecto de 12 
cl(~ Maio, :lprescntado um anno depois, após 
tantaslutaf; e sacrifi.cios, nada vale. 

O SR. 1bc-DowELL:- Seis mezes depois, e 
fez uma. evolução admiravel. 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs:- As idéas do 

~J c . . dia em que compareceu a esta amara o mm1s· 
terio 6 de Junho. 

Como dizia, o projecto de 15 de Julho valia 
ponco, mas era algum~ causa na época ~m que 
foi apresenta lo; o proJecto de 12 de Ma1o nada 
vale. 

Apresentado em 1885, depois da dissolução 
da Camara, depois que a resi <>tencia deu-se por 
vnncida (apoiados). este projecto nada repre
sent~l, e o parallelo não se deve estabelec~r 
entre elle e o do Sr. Dantas, mas entre as 81· 
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tuações respectivas. Quaes as intenções do ga
binete 6 de Maio e quaes as do gabinete 
6 de Junho~ 

A inten<}ão que animava o Sr. Dantas é 
a mesma que a.nima o Sr. Saraiva. 1 

O Sa. MAc-DowELL:-Tem-se fallado muito 
mas ate OJe não se fez discriminação. 

O Sa. Ll!IOPOLDO DE BuLHÕEs :-Examinado 
este ponto des revenidamente, ver-se-á. a. razão 
c ara e patente, n:~ a. reservada e occulta, como 
insinuou o SI'. Lourenço de Albuquerque, por 
que os aboli~ionistaa, que apoiaram enthusias
ticamente o Sr. Dantas, não acompanham o 
Sr. Saraiva. (.4.pa1·tes .) 

Sr. presidente, os nobres eollegas cha~am
me a attenção para este ponto, e eu veJo-me 
obriooado a dar-lhe maior amplitude. 

Historiemos os factos. Para a quéda do ga-
binete Lafayette concorreu p · 
não foi a causa exclusiva, uma conjuração 
escravi~ta (apoiados) ; fizeram da tolerancia 
com que esse gabinete via o movimento abo-
· · · pumra.m-n o. 

Mas as opposições colliga.da.s não colheram 
resultado do seu esforço, P?rq ue, ·no dia ~e-

"' Dantas e declarava francamente que ia tratar 
do elemento servil. 

O SR. AFFONSO C""Et.so JUNIOR:- E nesta. 
franqueza estava toda a .sua força. 

O SR. · LEOPOLDO DE BuLHÕEs :-Sr. presi
dente, a. Camara. ha de recordar-se do modo 
como foi recebido aqui o gabinete 6 de Junho. 
A ópposição desenfreiou·se contra elle : a con
servadora quasi e]ll sua totalidade e a liberal 
pequena, mas 1 enh 1ca a. com os adversa.l'ios 
e Bufficiente para dar-lhes ganho de causa. 
Qual o alvitre que nós, abolicionistas, podiamos ·- . . 
Sr. conaelheiro Dantas, fortalecer o seu brl\ço, 
principalmente quando nessa occasião se tra
tava de collocar a questão neste recinto, de 
modo que outro governo,que lhe succedesse,não 
pudesse abafai-a. Eis por que nós todos acudi
mos em apoio. Mas a nossa assi~natura no 
projecto de 15 de Julho exprimia simples apoia
mento. (_!partes.) 

Nós, Sr. presidente, não aceita.vamos o pro
jacto do Sr •. Dantas, mas o tolerav~mos ; decla
rei-o term1nantemente desta. tnbuna. E o 
mesmo fez o nobre deputado o Sr. Aristides 
Spinola. 

O Sa. Z.Al\!A:-Mas os abolicionistas flumi
nenses o recebiam com enthusiasmo. (Ha ou
t1·os apartes.) 

R. EOPOLDO DE ULH ES:- , Ex. con-
funde duas questões. O que os abolicionistas 
festejavam era. a vietoria que tinham colhido 
obrigando os poderes publicos a cogitarem da 
questão do elemento servil, o nlto o projecto do 
15 de Julho. (Cruzam-se muitos apa1·tos.) 

O Sa. PRltStDE?-."TE :-Attonçlo I Quom tom 
a. pa.la.vra é o Sr. Leopoldo de Bulhões. 

- 0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES :-Depois dessas 
lntas, Sr. presidente, veiu o projecto de i5 do 
Julho fixando o preço maximo do escravo em 

800$, estabelecendo a depreciação annua.l, alar· 
gando o fundo de emancipação e libertando im
mediatamente, sem indemnização, os sexaie
narios. 

O SR. ZAMA :-0 Sr. Dantas aceitou uma 
modi ca-

O Sa. LEOPOLDO DE BuLHÕES :-Nós não aub
screviamos e nem :;ubscreveriamoa essa modi
fica. ão do Sr. D a 
· O Sn.. ZAMA :-Mas nós yotã.mos a austenta.• 

ção do gabinete até ao seu ultimo dia, com todas 
a.s modificações que elle apresent9.11se sobre os 
sexagenarios. 

O SR. LEOPOLDO Dll BuLHÕES : - Sr. presi
dente, chamo a a.tteução dos meua nobres col· 
legas para uma consideração, que julgo de 
3-lgum valor e que corrobora. a minha argumen· 
tação. 

ultima e definitiva ; emquanto que o ministerio 
actua.l, apropriando-se das ideaa secundarias 
desse proJecto e sacrificando o essencial c ue era 
a 1 er açao os sexagenarios (apoiados), pre
tende ter chegado á solução final e nec 
plus 'Ultra da questão aervil. (A1JaNes.) 

O gabinete Dantas considerava essas medid~s 
indirectas como o começo da luta, como medt
do.s que conduziam á libertação geral dos es
cravos, que talvez o mesmo gabinet& tives.se a 
coragem, e <~Om certeza a teria, de propor ..• 

os~. JOAQUDI NABUCO:- o que ó. certo é 

, ' 
jecto, que foi sophismado, como a ultima. pa-
lavra sobre a questão do trabalho. (C1·uzam-~e 
apa1·tes .) 

O Sa. Pn.ESIDENTE:-Attenção! Quem tem a . 
palavra e o Sr. Leopoldo de Bulhões. 

O Sa. LEOPOLDO DE BuLHõEs:- Outras ra
zões, senhores, nos levaram a apoiar o gabinete 
Dantas e nos afastam do gabinete actual. O 
conselheiro Dantas que-ria. resolver o pt·oblema 
com os abolicionistas ••• 

O SR. MAc-DowELt:-Ah ! Esta é forte. 
O Sa. LEOPOLDO DE BULHÕEs:-••• e o Sr. 

conselheiro Saraiva o quer resolver com os es· 
poliadores de escravos. (Não apoiados .) 

• AC-DQWELL:-Qnde eBtàG-e'.lllSS~eL:;S-I'p\.l!l''A<O·----
priet.a.rios de escravos'? 

O conselheiro Dantas, abolicionista, punha-se 
ao serviço da. idéa abolicionista e o declarava ; 
o conselheiro Saraiva poz-se ao serviço da la
voura . 01 pontos de vista são, como é de ver-se, 
muito rli1feronto1 e a reforma havia de resen
tir-Ro doli&IL c.lilf, ~J·onç:\ original. 

O Sr, consolhoirn Danl!ll transigiria. com
nosco, no• ILHendnJ'iB; o Sr. conselheiro Sa
raiva tom t"uobatlo u11 ouvidu1 do um modo in
crivei, com propotiLo flrmt o inabalnol, a. 
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todos os nossos protestos, a todas as nossas re
clamações. (Apoiados.) 

Alóm destas razões,que determinaram o nosso 
voto e apoio no gabinete 6 do Junho, dE:vo dizer 
mais que esse ga~i~et~ procurou desel!volver o 

de 28 de de Setemhl·o, discutiu esta questão 
brilhantemente , mostrando as vanta<>-ens da 
emancipação simultanea sob:-e a. ema~cipação 
gradu3l. 

Tcnh? aqui as palavras de um dos deputados 

gabinete 6. de Maio, pelo contrario, entt·egou o mol-o.·Dis&e o Sr. Almeida Pel"cira, n~ sessão 
seu plano aos adversarios da situação, quo o de 2 de· Agosto de 1871 : 
têrn modificado e mutilado en1 re ·uizo dos 
escravos. 

O Sn. JoAQUm NABuco E oumos Sns. DEPU
TADos:-Apoiado. 

O Sn. LEoPOLDO nz BuLHÕEs :-Ora, Sr. pre
sidenLr., quando conse:-vadores e dissidentes 
caminham, podiamos nós estacionar~ (Apoia
dos.) Não, não podia.mos guardar para com o 
conselheiro Saraiva à mesma attitude que 
guardámos em frente ao gabinete Dantas. . . . -
gabinete actual, passo a apreciar rapidameate 
o seu P.rojecto, por isso que a hora está adian-

O projecto de 12 de Maio tem por epigra
phe-a ca::tincção g1·adual d·o elemento servil. 

O nobre presidente do conselho declarou. e 
aque e~ que o sus en m aq i A • , 

que este projecto é a ultim'l palavra sobre a 
questão servil. 

Mas eu perguntaria ao nobre presidente 
do conselho, si S. Ex. estives~e presente : 
acredita S. Ex. poder resolver esta questão 
por meio de um plano de emancipação gra
dual~ Onde, em que paiz e~te p1·obl')ma foi 
resolvido por meio de medidas indirectas ~ 
(4poiados .) A histeria da abolição não re· 

civilizado. 
E' uma novidade, á mesmo uma originali-

a r ' xtin uir a escraTidão 
de medidas indirecta.s. ( .4.poiados.) 

A evolução natural da idéa. libcrtadOI·a tem 
sido esta em toda n. parto: suppressão do tra
fico de escravos, medidas preparatorias ou 
planos de libGrtnção gra.dua.l, golpe final-abo
liçio geral e definitiva.. 

Supprimindo o trafico, ostn gmhn. a primeira 
victoria sobro o escr:•vismo. O progre~!'io in
telloctunl o mor.d, a "V OI ução oconornica, ns 
necessidades da producção ab1·em luta contra 
o monstro o provocam então as m~didac; pr·~ -
pat•atorins, os 11ln.nos de emancipação gradual. 
Estes planos,que repre.;entam a segunda phase, 
têm um fim providencial: é a desorganiZ<lÇão 
do trabalho. 

Votado um phno de emancipação gradual, 
entra irnmcdiatamente em dccom osição o regi-
men do trabalho forçado. ( A]JOiados.) i m que 
consistem estes planos 1 Libertação do ventre, 
resgate forçado, peculio, fundo de emancipa
ção, protecção legal ás familias dos escravo;;, 
enfim. inte1·venção do poder publico entre o 
s : nhor e o escravo. Af1·ou,;:1.m-s~ natural e 
prog-ressivamente os laços da disciplina e nas 
fazend:1s, em toda a partn, a insubordinação 
apparece, o escravo torna-se inimigo do senhor 
e o senhor inimigo do esC'ravo. (Apoiado .-;.) 

O que estou dizendo não é uma novida.de, 
e a dissidencin. de 1871, que se oppoz à. lei 

dão deve ser ex.tincta immcdiatamente. (Apoia
do~.) A ~'cravidão não póde depender de 
me1as med1das! porque, quando se dão direitos 
aos escravos, 1mpoem-s9 deveres aos senhores 
(apoiados da minoria) ; a disciplina, unico 
laço moral que prende o escravo ao senhor o 
respeito que impõe a sua. superioridade, afro~· 
xa-se naturalmente. Com t 1es medidas a obe
diencia, a subordina!:.ão desapparece'rão com· 
letamente dos estabeleci:nentos l"uraes. Mui-

tos apoiados da minoria.) Eu perguntarei 
ao honrado Sr. presidente do conselho : qual 
será o agricultor do n?sso paiz que poderá 

. . ' 
esses laços de subordinação se afrouxem e 
romp::tm-se? (Apoiados da minoria .) 

. . ' , 
eu preveJo : s1 passar a proposta do go· 
verno, a emancipaçlto esta1·à feita ,1.0 paiz 
dent1·o de um ou clous annos. (Apoia
dos.) 

« O Sr. Francisco Belisario: -0 nobre pre· 
sidente do conselho já declarou em seus pare· 
ceres. 

«O S1· . Andrade Figueira:- Elles sabem 
d'isto, talvez o dese'em, sem a coragem de 
propol-o. 

O Sr. Almeida Pe1·eim.-. Desde que o 
oder publico, o unico que neste paiz ainda. 

tem orça, em vez e co ocar-se no ec 1ve c a 
montanha. p:tra deter a pedra que já tinha 
começado a rolar, r~ssume a responsabili~lade 
de promover :1. em~ncipaçiio, c tenta impellil-a 
ainda m~1is ligeiro, não ha podel' algum neste 
pai::; qHe collsiga im1Jcdir ou evitar a aboliçOo 
immcdiata . -(~ipoiados da minoria.) )) 

S. Ex. se 0nganou quanto no tempo em 
q11e se decretar-ia. a. abolição geral, mas 
q 11anto no ' o!liútos da lei de 28 de Setembro, 
previu-os com perspic:tcia notavel, como eu 
von provar. 

Senhores, a lei de 28 de s~tcmbro deu um 
golpe profundi..,simo na escravidão. Costou-nos 
mn.iores esforço.; e sacrificios do que está nos 
custando e hn. de custar-nos a emancipação im
m<?.diata. 

i a repro ucçao o que s, a 
os paize~ que exploraram escravi~sdos. 

A lei de 28 de Setembro veiu estab"\lecer o 
que 1 O fundo de emancipação, o p~culio, a li
bertação dos nascituros c o r:~s~ate furçado. 

Com tn.es elementos rie pm·turb:lção, a escra
vidão n:io poderia de forma. a1guma ir até ao 1im 
do seculo. 

Entretanto, na actualidadc, ainda ezbmos 
tratando de votar medidas indirertas, isto é,· 
novos factores de desorganiz:1ç-ão do trabalho, 
como si não sobejassem para tal fim a lei de 
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28 de Setembro e os 14 annos em que tem. ella I imputar á mocidade. Pois quereis transfor
sido bem ou mal executada. . mar- o trabalho, s2m abalar a fvrtuna 

O nobre presidente do conselho disse-nos, no publica ? Quereis transformar o trabalho sem . 
seu primeiro discurso sobre o proj~>cto, que os · perturbai-o, isto é, som transformai-o~ 
partidos não cumpriram o s~u dever: qua o Tra.nsfor•mação imporb necessnria.mente uma 

artido conservador ue arr-itou a 11e tão d3via - · ·· · · 
mais tarde tel-a resolvido; que o partido lib:;
ral não cumpriu igu:dmente o seu dcver,porque 
ate hoje ?ã~ tratou de reso_lvel-a. 

, ~ c 
Tratar della é para. dar-lhe um golpe definitivo, 
porque não ha vantagem e sim desvantagens 
em votar·se hoje qualquer plano de emancipa
ção gradual. 

O SR. Znu .. :-E onde estão os votos para 
uma medida. radical ? 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES :-Então caia. 
O recei~ .de quéda D:unca impede nenhum go-

O SR. ZAl\IA:-Caia, caia e os escravos é 
que vão soffrendo. 

o Sn:. LEOI" 
liberdade caminha sempro. Porventura quando 
cahiu o ministerio 6 de Junho a opposição não 

., ~: bmette ás novas con i -
politica. desse gabinete 1 Entendo que mr~smo 
para. os escravos-antes a. quéda de um gabi
nete do que o sophisma desta reforrna. 

Mas, Sr. presidente, o tempo C'Jrre e eu pre
ciso chamar a attenção da Camara para. n. situa
ção creada. pela lei rle 28 de s~tembro. Essa 
lei condemnou a escravidão; a luta entre o es
cravo e o senhor appareceu, a legalidade come
çou a actuar dentro das fazendas, enfraquecen
do o direito senhorial. A ro ag-anda sur iu 
avo amou, 1n trou-se em to as as das~es. Li
berta o Amazonas, liberta o Ceará, e em breves 
dias libeda~á o Rio Grande do Sul, Goyaz. Mato 

' ~ , 
em conferencias publicas condemna, estigma-
tiza a instituição. Na. magistratura, no exercito, 
na armada, no th1·ono c junto ao throno, se
gundo se affirma, em toda e parte, emfim, a 
agitação abolicionista conquista ad~ptos. 

O principio dn. liberdade jã esti estabelecido, 
e ó preciso tirar as s1;as consequencias. 

O Sn. ZA~u.:-E' incompatível com as idéas 
de um abolicionista radical ter escravos em sua 
casa : a just.iça. deve começar por casa. (!Ia 
ouh·os apa1·tes.) 

O SR. LEOPJ LDO DE BuLiiÕEs:-A lei de 28 de 
Setembro concorreu, com outras causas, para 
esta grande crise que atravess~mos, que é pre
ciso não illudir, e antes c ncarar com toda a 
fran 

Q11e estamos em cr:sJ não ha negnr, desde 
que o Estado, pa.ra o.;; ~eus oncargoi; ordinario:-:, 
emitto papel-moeda e cst0 r·stú deprociado em 
.tO 0/o. (Apoiados . ) 

A. íortnna publie;1. está ::balad:1. O trabalho 
forçado está irremediavelmente perturbado. 

Ouço dizer fr-3q uent ~ 1!1 v ezes c1ue é preciso 
tesolver- esta questão sem. abala.1· a. fo rtuna 
publica e pa1·ticu.lar e sempertm-ba J· o traba 
lho, ":espcitando a Pl'Opl·iedade. Isto e poesia, 
isto o sonho, que felizmentê não se póde 

um aparte. 

' pertw·bct o trabalho e respeita a propriedade? 
Eu mostrarei a S. Ex .• com exemplos úe ou

tra& na ões ue a uelles ue pugnam por uma. 
solução radical, longe de se deixat·em arrastar 
por phantasias, são os verJadeiroa espirit'ls 
praticos, que se inspiram na. experiencin. e na 
sciencia. 

Em i807, a Inglaterra. supprimiu o trafico; 
em 1831 votott meJidas no sentido de preparar 
a extincção do captiveiro; em i833 votou a 
abolição immediata. 

Vê a Camara as differentes phases da questão 
perfeitamente discriminadas nas colonias in
glezas :- suppressão do trafico, um plano de 
abolição gradual, e, finalmente, a abolição 
geral. 

A França em 18i5 prohibiu o trafico; em 
1845 vetou uma lei para a emancipação gradual 
dos escravos (resgate forçn.do e liberta~ão do 
ventre . Ttes annos de ois em 1848 teve de 
decretar a abolição immediata. 

V cja-se a evolução do problema :-suppressão 
do trafico, plano de abolição gradual, abolição 
immediata • 

Portugal, ern 1856, votou a. libortnção do 
ventre, depois de ter abolido o tr.tfico; em 
1858 vota uma medida radical. o prazo de 20 
annos para. a extincção da escravidão; oito ::m
nos depois Sá da Bandeira propunha n. aboli~.ão 
immediatn com a. condição de serviços . 

A He!panha, exemplo frisante, votou a lei d~ 
aboli~ão gradaal-e que lei esplendida, que le1 
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completa!- liberLou o ventre em 1870, e não 
contente com libertar o ventre, libertou todo=
aquellGs que tiv.;ss0m nascido de 1868 a 70, in
demnizando ao'" senhores c líbet·tou os sexagc
narios immediatamente sem indemniz·1ção 
alg 

O SR. JoAQUDI NAnuco:- E supprimiu os 
C<1Stigos corporae~. 

1 • ,D D ULHOES :- os, pa.ra 
conseguirmos estas duas idóas, gastámos 14 an
nos ! A libertação dos sexagenarios foi votada 
pelas eôrtes hespanhol·:s, em 1870, na mesma 
occasiãoemque sl3libertavaoventre.Dez annos 
depois, em 1880, a Hespanha votou a aboli~ão 
immediata, impondo condição de serviços, com 
prazo mais ou menos longo, conforme as idades 
dos libertos que se denominaram- ap:1troci
nados. 

R. NDRADE IGUEIRA a um aparte. 

O SR. LEoPoLDO DE BuLHÕEs : -S. Ex. não 
tem razão contestando-me. 

O art. i 0 extinguia immediatamenLe a es
cravidão. Chamo a attenção do nobre depu
tado pelo 11 o districto do Rio de Janeiro, a 
CUJas opm10es pres o mmta. cons1 era.çao. 
Tanto a lei hespanhola d~ 1880 extinguia a es
cravidã(), que Já não cham:wa o~ eÀ·escravos 
de libertos, mas de apatrocinaclo.-; ; libertou-os 
a,~ data da lei, obrigando-os a um prazo de 
serviços que não podia exceder de oito annos 
para os apatrocinados mais moços. 

Ora, tendo nós :1bolido o trafico em 1831 no· 
minalmente, e realmente em 1850, tendo 0-m 
1871. votado u!U plano de emanci~a:.;ã() gradual, 

vota comnosco. S. Ex., como toda. a mino-ria 
da 1871 , optava por um phno de eman
cipação siroultanea ; S. Ex., logico como é, 
não podia deínr de collocar·se ao n:,sso lado, 
quando c 1mb:1.temos com seus argumentos a 
emancipação gr:1du~l. (C i'l!.:;am·se m,uitos 
opw·tcs .) 

O Sr. Eufrasio Correia, que iniciou o debate 
sobrP- o projecto, prefere o prazo, segundo 
aqui declarou, á solução preconisada pelo gover
no. A lavoura de Campos quer o prazo; o S1·. 
Barão do Guahy, em uma occasião que aqui se . - . 

' que o prazo era uma solução aceitavel e satis-
facLoria ••• 

tambem e outros. 

O SR. LEOPOLDo DE :BuLHÕEs:-... o Sr.Tho
maz Coelho creio que não vê com maus olhos 
a emancip~•ção ditfericla e, si não me falha a 
memoria, um illustre membro do partido repu
blicano de S. Paulo, que é lavrador importante 
e illustrado, declarou publicamente que a la 
voura de S. Paulo preferia o prazo a qualquer 
outra solução. 

R. ATISBONA: -
prazo, embora indirecto. 

A r:::.zão por que parte da. lavoura e muitos 
membros desta Camara mostram-se favoraveis á 
idéa do prazo, é porque todos reconhecem que, 
nas circmnst<:~.nc1as actuaes, o thesouro publico 
não póde ir em auxilio da me~ma lavoura. O 
Sr. p-residente do co:a.selho, porém, corre em 
auxilio dos bancos, em auxHio da lavoura, es-
quecen o-se e que quem ma1s precisa e 
uu:s:ilio é o thesouro. 

A. lavoura sabe disto e é_ a razão ~or que ella 

cofres publicas, c satisfaz-Re com esta especie 
de indemnização em serviços. 

O SR. AND~tADE FIGUEIRA.:- Ella não quer 
o prazo. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs:- Tem mos
irado que quer, pelas representações publica~ 
das na imprensa e pelas revelações de grande 
numero de deputados nesta Camara. 

O Sn. M.Ac-DowELL: -0 nobre deputado pelo 
2o districto de Pernambuco aceita o prazo·~ 

O SR. LEoPotoo:oE BuLHÕEs:-Aceita. ejà o tem 
aqui declaraJo. (Cruzcm~-~e ·muitos apartes.) 

0 SR. PRESIDENTE:-Attençào! 

Para. pôr termo, sonhares, a esta crise que 
atravessamo.5, devemos votar mnn. medida ra. 
dical. As medidas vdicaes são : f a, a abolição 
immediata incondicional ; 2a., a emancipação 
geral e im.mediata com clausula de prestução 
de servicos por um prazo certo ; 3a, o p1•azo. 
isto é, a libet·taçã·> simultanea e diff.2rida. 
Ora, O'> abolicionistas, que passam por 
intransigentes, acoitam qualquer destas so-
lu ões. No terreno das medidas radicaes acei- O SR. LEOPOLDO Dlil BULHÕEs: -Senhores, 
tamos a transacção. vou pass,,r em rev1s a, mu1 o per une orla-

monte~ varias disposiçõ·'s do proj0cto, para de
O Sa . .A!l!STIDES SPINOLA:-Vejam corno nós poia, em poucas palavras, fundamentar o sulJ

nos appro:s:imamos do Sr. Belizal'io, que outro stituti vo que tive n honra de offerecer á ca
dia propozo prazo! (Ha outros apa1·tes.) mara e que v. Ex., Sr. presidente, acaba de 

O SR. P HESIDENTE:- Attençf.ío ! Quem te ru a declnrar em discussão. 
palavra ô o Sr. Bulhões. Poço aos nobres drput,Hios qu~ n:!o me in-

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES: -A bvoura e terrom.p:~m: honram·m~ sobremodo com os 
aquelles que repres~ntam aqui mais directam::n- seus 3:partes, que muito ~e te~ guiado e es
te os seus interesses são mais avis~1dos do que ch• rec1do ; mas, estando J a fattgado e a hora 
o nobre presidente do conselho, porque elles · adiantada, quero resumir as considerações que 
(i uerem uma medida radict~.l. · tenho de fazer. 
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O art. 21) do projeeto da :f.2 de Maio alarga 
o fundo de emancipação por meio d~ um novo 
imposto de 5 °/0 addieionaBs para habilitai-o a 
favorecer a colonização e indemnizar aos senho
res de eacra vos. 

A divida a. contrahír-se ara oecor:.-er ás 
necessidades dos dous .eerviços não será pas
sageira . .A amortização dos titillos, que o go
verno va.i arbierariamente distribuir, ó lenta~ 
e os no v e -
bre os nossos orçamentos. 

E' preciso que o nobre presidente do conselho 
considere que já não são poucos os tributos 
que recaem directl\ e indírectam.eníe sobre a 
massa dos contribuintes brazileiros. 

Além dos 5 °/0 addiciona.es, que S. E:x. 
propõe pa.ra. os fins indiea.dos em seu plano de 
emancipação, attenda a que o.s tarifas aduanei
ras o1·ganizadas pela commissão parlamentar . . -, 
discussão e provavelmente serão a.pprovadas, 
são elevadas em 8 I)/ o em relação às provisorias, 

ue ho·e viO'ora.m. 
Attendaa.inda a qua o pa-pel-moela. deprecia-~e 

e o cambio baixa de modo assustador, eonco~:
rendo por est~ fórma para a ~leya.ção dos 

externo ; e, :finalmente, a que S. Ex. terá. de 
recorrer a novas imposições para equilibrar os 
orçam .,n tos. 

A situação do3 contribuint~s dia a dia torna
se mais affi.ictiva. e desesperadora. Nestas con
dições é licito fallar-se em indemnização pe~ 
cuniaria~ que aliás não auxiliará a grande 
lavoura para a obra da transformação do tra
balho? 

cravaria ern duas classes: escravos propria
mente ditos e ingenuos, isto é~ ~quelles que 
devem ~rabalhar até á. idade de 21 annos sob 
o mesmo regimen, para indemnizar seus se .. 
nhores d~a despezas feitas com a sua susten
tação. 

A lei prometteu aos ingen.uos edueo.ção, o 
aos esc;-at'os lib~tdade pelo fnndo de ema nei· 
pnção e :pelo pet!ulio. 

Mas o projecto de f2 de M:.tio creott uma 
3a. classe, a do3 ser'l>os, que serão os alfor
riados m~diante titaloa, ficando obrigados á 
prestação de serviços pelo tempo de cinco 
anu'os. De s :Jrte que temos agora esc1·avos, 
i í1.genuos e Re1·\los, e como tt~.mb~m os libertos 
do projeeto :ficv.m em condições especiaes, for
mam uma classe su;i gerte1·is, poisfallece-lhcs o 
direito de locomoçã0, que e regalia natural de 
qualquer cidadão. 

Ora, er unto ett: o ue -a.nha o escravo 
com a lei actual: Vou mostrar ao nobre pr esi
dente do conselho que esta. classe dos escravos 
nea. prejudiceda, ém ver. de melhora'!". u lll 
gra.n la b!\neficio conce .. liào pela lei de 187 t era. 
o da. nnliação no caso do alf<)rria judi.cia.l, e 
mesmo pelo fnndo de ema.neípnçiio; o nobre 
prec;1dente do conselho e~tllbelece uma tabella 
fixa para. todo o Imperio~ quando o rreÇo do 
escravo va.ria. e"S.tra.ordinnria.mente entre o norte 
e o sul, e até d~ provincia. a. provinci:l, e vari:u-·J. 
de anno a a.nno muito mais do que a porcenta· 
gem de depreeiaçio que o nobre presidente do 

conselho, com urna. prevideneia. impossivél, jul .. 
gou degde já poder estabelecer. 

Esta creação,sui generis, de um mercado e~* 
pecial, que de difficuldades e sa.crificioa não im
porá. a.o pobre escravo e ao particular generoso, 
obrin-ados a com rar a liberd::1.de or um r o 
duplo ou triplo do mercado natural, e que era, 
e11tr~tanto,o consultado pelo systema da lei de 28 
de Setembro! (Apoiados e apartes.) E~ uma. . .. . - .. ., 
~ ' 
dente do conselho deixe de r~ceber uma emenda 
que restab3leça a legislação actual para os 
arbitramentos, que não têm. dado logar a. 
abusos.(.4poiados e apa·ttes.) 

Neste ponto o projeeto revoga o diraito a.ctual 
em prejuízo dos escravos (apoiados) e re-vela-se 
francamente reaccionario. 

Ora, repito1 isto é um~ grave injustiça, 6 
um~ ?arbarída~e (apoiados) incompativel com. o 

dente do conselho disse conter-se em seu pro
jecto. 

O )hno de aboli ão do nobre residente do 
cons~lho ainda prejudica a classe dos escravos 
procurando de alguma. sorte conter a propa.
ga.nd~ ab~l~cioniatl\. ~utro não pó~ e ser o fim 

~ , 
()c e 7° do art. 4o, que impoem multa de 500$ a. 
i:OOOS a. quem sedttzit ou acoutar escravos, 
a.Vim da acção c1·im.inat e satisfaçito do damno 
causado. O qu~ o nobr~ pre3idente do conselho 
chama. sedttcçrto a~ escravos? Quem acolhe em 
sua ca.s~ um escravo seviciado e o trata-e 
seductor de escr~vos ~ 

Quem. não vai alliciar o escravo na fazenda, 
porém ni!o o despede de sna casa; si a procura, - . . , 
seducção 1 Quem, praticando taes actos de ge
nerosidade, tem certez::~. de :ficn.r livre da. multa. 
im osta. elo nobre residente ao conselho Y As 
medidas odiosas devem ser reslrtctas, isto e, 
claras, precisas, determinadas e não vagas e 
!SI'!Nes. 

Senhorr:s, não creio que o honrado presidente 
do conselho, cujo espi rito do m:1nsidão e cor
dm·a entra por muito no justo prest:gio d•} que 
goza no saio do seu partido o da f:tmilia brs.zi ... 
leira., possa. ra~ponde:-· a.ffirma.ti v:.u:nente ás 
pergunt:>s que venho de formular, Ul.nto mais 
que o seu projecto, trahindo os nob1•cs intuitos 
de S . Ex. não melhorJ, não sua visa a con .. 
di<;3o dos miseros esc r a vos. · (Apoiados .) 

Ainda. no§ 20 de art. 3). encontro uma dis
posição que destó::~. dt~- feição que deve ter uma 
lei de liberdade e até da. propria lei penal. Re
.firo~me á privação absoluta de participar dos 

. . . s o 
evadido da casa. de seu senhor ou daquella. em 
que estiver alug ado. 

Desejaria que me dissesse o nobre l_)residente 
do consP.lho si. o escravo maltratado em casa 
rlo ~enhor ou em casa do loca.tario deverá sof
frer irnpa.~sivel as sevicias para. não lhe ~er at· ... 
rebata.da por S. Es::. a esperanç.a da libertação. 

O S r.. . UussEs VI.\NNA:-A comm.íssão res
tringirá. 

0 Sa. AIUSTlt>ES SPINOLA :-A commisaão é 
in to i.erantisaima. 
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O Sa. LEOPOLDO DE BuLHÕES:- Si o actual 
projecto, visando a trsnquillidade da. lavouta. 
não quer absolutamente melhorar a sorte dos 
escravos, pelo menos não deve peioral-a. 
(Apoiados~ 

diz p:1 lavra. E' de uma mudez que atemoris::~.. 
No seu systema, em que a transformação e orga
nização do trab:tlhc. mereceram o hgar de honra, 

a essa a a mconce 1ve . rocura-se apro-
veitar o liberto e descura-se completamente o 
ingenuo, cuja educação e preparo para a vida 
livre foi o mais santo legado que o Visconde do 
Rio Branco passou á seguinte geração de legis
ladores. 

A classe dos se1·vos é de creação e-s:clusiva 
do projecto : deU a tratam os paragraphos 3°, 4o, 
5° e 12·) do art. 3. 0 A di aposição contida neste 
u~timo paragrapho desperta. apprehensõos. 

. 
estravagante e absurda. a lei quo de tal cousa 
cogitasse. 

.Ma!'i sobre este on to ·:i o os it·i to ar-
gucioso e illustra:io do Sr. Andrade Figueira 
apresentou objecçõcs, c até agora aguardamos 
n. resposta do nobre presidente do conselho ou 
dos seus sustentadores. 

A' disposiçiio do paragrapho em questão não 
é explieita. e clara, e não faz nenhum favor ao-; 
libertos do 50 a 60 an nos . 

Si a metade do valor destes já. foi paga. om ti
tnlos pelo govnrno aos ex-senhores e segundo n. 
tabella, que muito é que elles possa.m remir os 
seus serviços, que representam a outra parte 
da indemnização, pela metade do valor pelo 
qual foram arbitrados quando escravos? 

Si o direito de remissão é negado aos libertos 
menol'es de 50 annos, o systema adaptado pelo 
projecto, para a transformação do tr·abalho for
ado em trabalho livre nos estabelecimentos 

agrícolas e nas· minas, não faz muita honra ao 
nobre presidente do conselho. O servo ficara 
em condições mais desvantajosas do que o pro
prio escravo. 

O§ 4° do art. 3° promette aos ser'Uos roups., 
alimentação, tratamento nas suas enfermidades 
e uma gratificação pecuniaria, que será arbi
trada pelo ex-senhor com approvação do juiz de 
orphãos. 

Onde a s ancção desta disposição 1 O project.o 
não cuida àe garantir o cumprimento destas 
obrigações impostas aos ex-senhores. O liberto 

preso aos estabelecimentos a.gricolas e ás mi
nas não in~:~pirará aos seus ex-senhores o int~
resse e cuid:~.dos, que lhes despertava quando 
era escravo. A lei deve tornar real a. pro
tecção que guer dar ao~ .lib~rtos do art. 3,l 

emendas. 
Outro ponto em que o projecto de 12 de Maio 

me parece muito omisso é em relação ás obri-
baçoes os sen ores para com os 1 er os e as· 
tes para com aquelles, as quaes o art. 4° en
trega ao governo, para serem determinadas e 
fixadas no regulamento que se expedit· para a 
boa execução da. lei. 

Ora, eu entendo que este ponto é capibl e 
que a lei devia desenvolvei-o, especificando 
ea tas obrigações. 

Sr·. presidente, são estas as consideraçõe ~ 
que me occorrem na analys9 do projecto de 12 

.. . . .. -

~ e 
dia <J deste mcz. E' a reproducção do projecto 
que foi por mim apresentado em i883. 

Senhores, a solução que me parece a mais 
razoavel na actualidade para. a questão do 
elemento servil é a da libertação immediata 
com a condição de serviços por um prazo res
tricto. Que este systema não é theorico, não é 
uma phantasia, nãü é um sonho, o nobre presi
d·Jnte do conselho se encarregou de nos . pro-

' No substitutivo apenas generaliso o systema, 
supprimindo a indemnização pecuniaria, sirn

hficando-o, escoimando-o das dis osições 
que o desnaturam no prOJP.cto. 

O Sr. pr,!sidente do conselho confia. no tra
balho dos libertos, acha que por este meca
nil!mo do art. 3° poderá transformar os escra
vos em bons trabalhadores livres . Os aboli
cionistas que subscreveram o substitutivo têm 
os mesmos intuiLos de S. Ex. o accordam em 
quo a clausula de sel'vi~!OS por poucos a.nnos 
imposta aos libertos, em certas, condioões, os 
prepara1•á. para n. vida social. 

Este systom:~. da aprendizado não é novo, já. 
foi adaptada. om tres colonias franceza.s :- Santa 
Maria, Nossi-Bé e Mayotte e foi preconisado 
por Tocq ueville no seu bellissimo relatorio 
escripto em 1840 sobre o projecto Passy. 

Pondera. Tocqueville : 
« Em uanto não se quebrar o vinculo se• 

nhorial, o poder pu 1co nao conseguir e.p
pro"Ximar-se do eecravo para educai-o e pre
parai-o para a liberdade. » 

<t E' engano, exclama. du Puynoda, acredi .. 
ta.r-so que os escravos se preparam para o 
regimen da liberdade na escravidão e que os 
senhores os assistirão nesta transformação. 
Isto nunca se dará. » 

Assim pensava o parlamento inglez, e por 
isso. pHra a transformação do trabalho nas co
lonias i nglezas, aceito11 o system& do apren
dizado. 
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O bill de 28 de Agosto de 1833 libertou. 
os escra-vos, impon io-lhes, a claa.sula de ser
viços, por seis. a.nnos aos empregados em esta
belecimentos rur-aes, e por quatro aos que se 
destinavam a outros trabalhos. 

O nobre dt:J ut:tdo OI." AlaO'õas, o Sr. Ber-
nardo do 1\ endonça Sobrinho, quando discutiu 
o art. ·te do projecto, disse que o systema do 
apr~ndiza.d~ estava c_ondemnado, e. t~nha pro-

v • 
Enganava-se o nobre deputado, e em aparte 
contestei a sua propo;;ição. S. Ex. procu
rou confirmai-a com as autoridades muito res
paita.veis e insuspeitas de Cochin e du Puy
node. 

Voa mostrar a S. Ex., com a autoridade des
tes mesmos escriptores, que o systema do 
aprendizado. adaptado incompleta e imperfei
tamente nas colonias inglezas, não provou 

. 
O aprendizado inglez incorria nos defeitos 

seguintes : o regulamento da lei foi organi
zado e ficou ao arbítrio dos oderes locaes ue 
não estavam em cond1ções de em apreclal" a 
nova ordem de cousas ; a lei não estabelecia 
a~la.rio, que é o reconhecimen~o do trabalho 

libertos. 
O systema. inglez ainda foi inconveniente, 

dividindo os libertos em duas classes, os nwaes 
e não ruraes, exigindo dos primeiros 6 annos 
de serviços gratuitos e dos segundos, 4 annos. 

Esta. distineção não se fun,ia.va em motivo 
claro, positivo c justo. Os abusos formigaram 
e o governo procurou corrigil-os com o acto 
de 5 de ~b:il de 1838, que levou os ex-se~ho-

a que Linham direito. 
Vejamos agora o que diz Co~hin, um dos as

cri tores citados pelo Sr. Mendonça Sobrinho, 
e que e tnsaspelto,por'tue enten. e que a eman
cipação immediata é preferível ao aprendizado, 

Sinto que n:!o esteja presente o nobre depu
tado poL" Alagôas para ouvh· a contes~ação que 
opponho ás suas observaçõ~s. · 

O eloquente a:,ostolo da. emancipação dos es
cravos-Agostinho Cochin- transcreve os de· 
-poimentos dos homens mais eminente~ da 
Inglaterra. sobre a questão da. transformação do 
tr~balho nas coloniac; ingle7.as ~, .cotejando-os, 
chega. ás segnintes concl,:sões: 

« i .a. Que ~ passagem dos negro3 da. escravi
dão para a liberdade se effectuou sem commo:. 
ção alguma; 

2.a. Que os crimes e delictos de 1834 a 1838 
(periodo ·do apl"endizado) diminuiram conside
ravelmente; 

ae a pro ucçao, menor em certos pon
tos,igllal em certos outros,se manteve em geral 
durante o aprendi:~.ado. » 

Em i838, decorridos já cinco annos depois 
do bUl, de emancipação, lord Glenelg escrevia 
em documento officia.l: • Até agora o;; resulta
dos da. grande experiencia da abolição têm jus
tifica·io as mais vivas esperanças do:; autores 
e advogados des~a medida. >) 

Em 1842, quatro annos depois de findn. a. 
aprendizagem, lord Stanley, secretario de es
tado ({as colonias, dando informações acerca da 

transição operada no regimen do tzoabalho,disse: 
c De resto, o resultado da emancipação, ten~ 

tada soJbre o conjuncto da população das Indias 
occidentaes, tem excedido as m•tis vivas espe
ranç.a.s dos amigos . da prosperidade colonial. 
Ao lado da ros eridada m<lterial o a erfei-
çoamento dos costumes, o descn volvim<>nto · do 
systema social e religioso. . 

«Os negros, felizes e satisfeitos, so entregam 
. ' 

mentos e a instrucção :se diffunde. Taes são os 
resultado" da emancipação; o seu successo foi 
completo. » 

O trabalho não cessou, deslocou-se. 
O SR. A~DRADE FrGUEIRA:- A experiencia 

condemna o. tal aprendizado. 

O SR. MAc-DowELL:- O proprio Cochin se
gue outra opinião. 

ao systema, que invoquei a opinião de Cochin, 
mas quanto aos eff<~itos produzidos pela eman
ei. ação nas colonias ino-lezas, 

tra a o não ce-ssou, deslocou-se, o que 
era. natural e muito de prever-se. O no
b~e deputado pelo i1 o districto do Rio dB Ja-

. 
A grande propriedade teve de soffrer com a 

transformação do trabalho por causa. da eleva
ção do p1•eço dos salarios; mas,em compensação, 
a pequena propriedado surgiu e multiplicou
se. (Apartas.) 

Em 1840, dizia o governador da Jamaica: ••. 
(Apa1·tas.) 

Peço aos nobres deputados que me atten
dam, já que apellam par~ a _experiencia. Es-

Em i840,. dizia. o governador da. Jamaica 
(l~): 

« De i83) a esta arte, a. pe 
a e tem-se ma trp 1ca o : e 

se elevam hoje a. 7 . 848.-. 
Na Guyana, o numero dos negros proprie

tarios, em 1842, attingia a. 15.906, e á propria. 
custa elles construiram 3.322 casas. Os negros 
formavam associações agricolas, compravam 
terra» e as cultivavam em commum. 

Na ultima colonia citada, i20 negros realiza
ram a compra. de uma propriedade por 900.000 
francos, e este facto foi referido no parlamento 
inglez. 

As autoridades 1ocaes, em vez de auxilial-os, 
procuravam crear-lhes embaraços,localizando-os 
e obrigando-os a. trabalhos determinados. 

Eis o ponto capital :a producçã:o baixou um 
terço, confrontando-se o ultimo pel'iodo da es
cravidão com o primeiro eriodo da liberdade. 

1 erença. não 01 sensrve por causa a. 
elevação dos preços dos generos coloniaes, e 
esta elevação foi tal que compensou extraordi
na.riamf)nte a. diminuição da producção e evitou 
prejuízos. Tenho aqui á. mão uns dados inte
ressantes, já muito conhecidos, mas que vêm 
apello reproduzir, quando se invoca a autori
dade de Du Puynode, para se provar que a 
emancipação arruinou as colonias inglt'lzas. 

Os re!!ultados da extinc<;ão do trab:llho for
çado nas possessões de Inglaterra são, em 
cifras, os lleguintes : 
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~ Ultimo quatriennio da escravidão 1830-
f834::-~édi~ ,.an?ual da ~xportação de assucar 
-22o.O<l9.29;:> kllos; totahdalle das export:..llões 
-900.237.180 kilos. ' 

~( 9uatriennio da aprendizagem (183-1-1838) 
med1a nnnual da exportação colonial. ....•.. 
- · • • o ·1 os ; ota 1 a e as exportações 
-883.!17.5.158 kilos. 

« Di.fferença para monos, relativamente à to-. . ... .• . . . . 
média 16.505.400 kilos. 

~< _Primeü·o período de líbcrdadl3 (1838 -184 i) 
medta annual da exportação-i6G.593.704 kilos. 
totalidade da e:s::portação 666.:n5.0i7 kilos. 

« Ditl'erençl. para menos relativamente à to
ta~i~ade -167.130~.9~3 kilos c em relação i 
meJJa-41.900.12;:> kt!os. » 

Entre o primeiro e o terceiro periodos, a pro
ducção baixou na razão de um terço, mas co-
me ava a elevar-se e e m · · · · 
havia elevado. A dta tlos preço3 resultante 
d~ diminuição de producção COlllpensou mara
vllhosam~nte es~a diminuio;ão, como ramos var. 

, l a SC!"!lVl aO, O pt'O UC O 
tlas exportações de assucat· foi de 578.5:36.3:)5 
francos; rhum - C6.:362.391 ft·s. ; café -

·? • 

No periodo da aprendizagem : assucar -
í07.609.846 fl's .; rhum-,- 62.730.880 frs.; ca
fe -G:-L039.713 fr~. 

No periodo da lib8rdade : assucar ..•..••.. 
650.5í9.61ü frs.; rhum -í-1.7!0.029; café-
58.901.254 fra. 

O 1raJo!' das o.Iportaçõo.s de assuc.ar e r hum, 
no periolo da aprenlizagem, e:s::cedeu em 
123.4i1. U39 frs. o das mesmas expor~ações no 

eriodo da escravidão c no eriodo de liuerdad 
o B:xcesso ainda. foi de 96.3::16. 89! frs. 

Temos fallado da export :1~·ão colonial, a.got•a. 
~xn.11Ün~mos a sua importação, para verificár-. . 
queza ampliaram-se nas colonías. 

No 1° periodo, a impo1•tnção montou em 
275.347.8.25 frs., no 2° período foi de. · . . ... . 
350.!44.323 frs. e finalmente no 3° attingiu 
a 400.000.000 frs. 

E diz0m, observa. Da Puy11ode, quG os liber
tos são indolentes e preguiçosos ! . . . Pobres 
nr:gz·os ! S:Io accusados de indolencia por aquel
lcB q uc os querem manter em captiveiro, e no 
emtanto, para se justificar o ~rafico infame. se 
invocava outr•ora sua industria e at:tividade. 

Eis os rcsurtadJs do aprí!ndiz1do ·inglez. 
Portugal seguiu o mesmo systema na eman

cipação dos escravos de suas colonias : em 
1838, votou um prazo para a ex.tincção da escra
vidão, tent~u a. emancip~ção differí::la. OH_o 

' ção immediat~, com a clausuh de prestação de 
.serviços. 

A Hespanba. em 1880 liberta imme.Ha.tam.ente 
os escravos, impondo-lhes, no maxímo, oito 
.annos de &Grviços. (.:\partes.) 

Não conàeço systerna de emancipa~ão que não 
tenha inc(lnveniente!l, porque mesmo o do Sr. 
Andt·ade Figueira, que é o statu quo, produz os 
mais se rios (} em m.s.ior escala.. Todos os dias nos · 
-chegam noticias de que escravos matam fei
tores, tentam contra a vida dos senhores e de 

V. III.-59 

que a orlem publica corre perigo, aqui,alli ou 
acolá. E depois, senhores, o Sr. Andra1e Fi
gueira, que é tido aqui como um marco millia
rio,como um homem estacionaria o insusceptiv\ll 
de progre::so, declara que não quer que a es· 
cravidão asse ao seculo futm·o e h ) t .., 
o S'3U voto para uma m2dida definitiva antes do 
fim do seculo. 

S~n~oz·es, ?ntre nós este systema d~ emanei-;-
• • \1 a 

desconhecido. Foi aceito e regulado pela lei de 
28 de Setembro, que só não permitLe que a con
:.li~·ão de set·viços exceJa o prazo de sete annos. 

Foi brilhantemente comprehe:Jdido e e:s:c
cutado na provincia do Rio Grande do Sul, e 
graças á. fa.cilidade com. que se obtêm alfot·rias 
condicionacs, em poucos mezGs aquella. heroica 
provincia, a terra do coronel Salgado, libartou 
50.000 oscj·avos. 

. ' . 
zado nenhum, perdõe-rna V. 
prestação de s~rviços. 

. 
verdadeiro aprendizado: nn.s novas condições 
em que se acham,liqu~llcs escravos se prepat·am 

a . . 

O Sa. M:.c-Do\VELL dá um aparte . 
O SR. LEOPOLDO DlC BULHÕES:- Este systema 

tem por firn evitar que os escravo~, habituados 
ao regimen severo e barbaro do captiveiro, 11ão 
se vejam, da noite para o diaJ transformados em 
homGns livres; ostabelec·:!-se as~im um eshdo 
de transição en.tre os doas regimens extremos 
de trabalho, conciliando tcdo.3 0.3 interesses que 
podem ser attendidos. . . . ' . . , . 

O Sn.. LEOPOLDO DE BULHÕES:- Quusi. 
O Sn.. MAc-powELL : - Ponha.·lhe o quasi. 
O Sa. LEOPOLDO DE BuLHÕEs : - Na minha 

provinda, t·m algumas localidades e princi
palmente no municipio da capital, as hberta
ções com clausula de sen·iços de 3 e 5 annos 
contam-se ás centenas, e á por nste meio que 
Goyn, dentro em pouco, se collocará ao lado do 
Amazonas, Ceará e Rio Grande do Sul. 

No Seaado brazileiro, o Sr. Chl'istiano Ot
toni, que tem e:;tudado profundamente esta. 
materia, disse, na sessão de H> de Maio proximo 
passado, condemnando o methodo de eman
cipação g-radual por meio de um fundo de 
emancipação-( zq J : 

dirmos da indemnização pecuniaria, que não é 
indispenss.vel, e quem nol-o ensina ê a pro
víncia do Rio Grande do Sul, que tem muitos 
municípios sem escravos, libertados em virtud~ 
da. propaganda. dos cidadãos e da boa vont3de 
dos senhores ; libertam-se sam indemnização 
pscunia.ria., simplesmente ficando sujeitos á 
clausula. de algum tempo de serviço ; por esse 
modo, o problema, que era difficilimo e quasi 
parecia insoluvel, se tornará. rela tivamente 
facil. :. 
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O Paiz, jornal que tem um:1 direcção intel-
ligente e criteriosa... . 

O Sa. JoAQUIM NABUCO: -Apoiado; é admi
ravelmente redigido. 

ticia. da creação do grupo parlamentar 
cionista, assim se ex.primiu (lê) : 

• a. tran ã 010 ive) aos nossos 
olhos, se da a da indemnização pelos serviços, 
em um determinado prazo, que não póde ser 
longo ; mas isso mesmo sob a clausula de que 
a abolição seja decretada quanto antes, não 
po1· g.,.adações legaes, mas simultaneamente 
e por um acto solemne que abranjà. toda a su
perficie do Imperio. » 

O SR. JoAQUIM NABuco:-Apoiado. 
O SR. LEoPOLD~ n~ BuL~ÕEs:-_Vê_, Sr. 

ção, porque todos os têm ; os que os têm em 
m moi" escala e devem ser preferido~ são o da 
ábolição immediata, que aceito, e o da libertação 
com condição de serviços, que tambem aceito 
como meio de educar os libertos ara a vida 
soc1a , e nc I 1ta r o traba ho e amortecer os 
preconceitos que a escravidão gerou e diffundiu. 
(Apoiados e apa1·tes .) 

uppon amos, sen ores, que esta Camara. 
comprohendendú o seu dever, vota a abolição 
immediata :o que poderá suceeder 1 

0 SR. ULYSSES VIANNA:-0 cambio a 27. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs:-Tanto quanto 

me podem autorizar os precedentes de outra~ 
naçõe>, affh•marei que não provocará um de
sastre ;· ao contrario attenuar:\ mais os peri
gos da crise do que o projecto a.ctual. 

, 
com a condição de serviços não só é aceita e turalmenteareducção'da nossa exportação. Essa 
ayrego~da ~or muitos ~ntre nós, como tem reducção, na peior hJ pothese, será de um terço. 

O SR. Jo.AQUIM NABUCO: -Por provincias in
teiras. (Ha ottt?·os apartes.) 

. . 
abusando da paciencia dos meus honrado~ col
legas (não apoiados), mas tenham commigo 
muita benevolencia, porque talvez seja esta. a 
unica. vez que eu falle sobre a questão do ele
mento servil. 

ALGUNS Sas. DEPUTADOS:-Tem falladomuito 
bem. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs:-Tem-se aqui 
ondemna o Sr. residente assim sem mais n 

menos, a idéa da emancipação immediata, como 
si fosse uma loucura, uma insania tal solução 
para o prob}ema se.rvil n~ nctualida..de. 

1pa a. I 

niada., attribuindo·!e-lhe perigos e desastres, 
que ella não provocou em parte alguma e que 
não lhe podiam ser de fórma. alguma imputados. 

Antigõa., uma das colonias inglezas, nlto quiz 
submetter-se ao bill de !833, que libertava 
condicionalmente os seus 30.000 escravos. 

Os senhores, que obstinadamente se oppuze
ra.m ao bill, tornaram-s~. votado este, aboli
cionistas da gemma : deram plena liberdade 
aos seus escravos. 

Foi esta uma das colonias que mClnos soffre
r:un com a crise e a sua producção, sempre 
crescente, não se resen.tiu com a transformação 
do trabalho. 

Que c.1lamidades, senhores, provocou a 
emancipação Íl!lmediata. nas colonias da Dina-

, .. s . 
Na. união americana os Estados de Ver

mont, Massachassets, Maine e outros aboliraza 
immediatamente a escravidão antes da guerra 
civil : o que soffrera.m ! . 

A transformação do trabalho, em toda a pat>te, 
provoca -difficuldadea pa!'lsageiras e não ha meio 
de evitai-as. 

Vote-se o projecto de i 2 de Maio, vote-se a 
abolição immediata, vote-se o prazo: certas per
turbactões app<wecerão infallivelmente. 

Por conseguinte, deixo de fatiar nos incon
venientes de um e outro systema de emancipa-

... - . . ., ' 
1mportaçao se res trmg1rá na mesma proporção. 
Assim nós, que importamos feijão, arroz da 
India sal farinha m "1 o · 
de i~portar tud? isto, porque a. pequena 
propnedade surgirá. e ha de fornecer ao mer
cado esses generos de consumo geral. Sob o 
ponto de vista eeonomico, o Brazil ainda vive 
no regimem colonial: producção exclusiva 
e importação de tudo. Esta anomalia ainda 
resulta da escravidão e da grande lavoura. 

Em um paiz de escravos, a. primeira e a 
n:ais instante das reforlll;as é a da. emancipa.-

ria, di!se que a intervenção dos poderes publi .. 
cos nesta questão ó socialismo do Estado. 

Creio que o nobre deputado se engana. So .. 
cialismo é a escravidão ; será. socialismo do Es
tado a manutenção de uma. instituição que ê 
um privilegio monstruoso em favo1· da classe 
agricola. 

Senhores, nós temos muito que fazer para 
collocar o paiz em condições de pro~perida.de. 

P recisamos de reformas profundas, que de 
ha. muito são reclamadas. A descentralis.a.
ção, por e~emplo, que j á. está estudada e em 
via de r ealização. 

As províncias querem emancipar-se do cen
tro, q.ue as asphyxia e opprime . Precisamos se-

z men o e a ms rucçao ; precisa-
mos estabelecer um systema de circulação, ·sem 
o que o commercio e as industrias não poderão 
des envolver-se; precisamos rever a no~sa. leg is· 
lação civil, eommercial e militar, restaura r as 
finanças, supprimit· o curso forçado ; emfim fazer 
alguma cousa, porque tudo está. por fazer neste 
paiz e estes malditos interesses ligados ã escra 
vidão. cons~iram para nos embargar os passos. 
para mutihzar todos os nossos esforços ! 

Toda a nossa politica gyra. em torno da q ues
tão da emancipação de escravos e só se pre
occupa com ella. 
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O partido liberal deve pôr de lado este tram- i SEssÃo EM 10 DE AGOSTO DE i885 
bolho definitivamente, porque, emqua.nto viver I 
o monstro não teremos tranquillidade alguma e Presidencia do Sr. Padu.a Fleury (1-) vice-
não poderemos dispor da nossa actividade para pn:sidente) 
comb:J.ter outros elementos de desor.~aniz~ção . . 

E como, senhores, vejo que ha grande 
difficuldade em obter-se de um arln.mento oli-

c ico, que s representa a vonta e e cento 
e tantos mil eleitores, a medida radical que a 
ma.iorh do paiz reclama, peço licença para 
ID:anifestar co:n toda a franqueza a minha opi
mão. Entendo que esta instituição negra, que 
tantos males nos causa, póde ser aniquilada, 
por um acto do poder executivo. Nenhuma lei 
a ~reou : ella tem as suas raizes no abuso e 
no contrabando. 

petencia para legislar nesta mate-ria, como ja fez 
a assem bléa provincial do Amazonas, creando 
um fundo de emanei a ão e alforriando toda a sua 
escru vatura. 

Senho;·e.;;, é· momento de não 

Ao terminar, faço um appello á nobre 
minoria conservadora, que vota comnosco e 
qric s.ustenta que o melhor systema de eman
cipação é o simultaneo, para que nos auxilie a 
obter do· governo e da maio ri a a votação de um 
outro plano que resolva de vez o problema 
servil. Será por certo mais honroso para o 
parlamento que elle não retarde por mais 
tempo ~ condemnação de um privilegio odioso, 
e nao rega eleJUS 1ça que es que a res se
calos a esperam. 

Ainda direi uma ez ao nobre resid~nte do 
conselho :-este seu proj e c to não satisfaz á 
lavour,~, não póde satisfazer; não satisfaz 
ao abolidnnism.o, não satisfaz rtos escravos, não 
satisfaz a ninguem. Complicado como é, dará 
lagar a innumeros abusos e [agitar:!. ainda 
mais a opinião. 

Podemos chegar a um accôrdo nesta que;:;
tão : si a minoria conservador.t tem ba.sta.n
te patriotismo, como supponho, aesocie-se 
á maioria liberal e aos ab:>licionistn.s para vo
tar 11ma medida radical q ne satisfaça a tod.os . 
(M"uito be·n! muito bem! O orador d compri
mentado pelos deptctados ptesente-; .) 

A discussão fica adiada pela hora. 

de i885, a seguinte ordem do dia : 

Continuação da 3a. discussão do projecto n . 
:l B de 18:35, e as emendas apoiadas, sobre a ex
tincção gradual do elemento servil. 

Levanta-se a sessão ãs 6 1/2 horas. 

SU~BURlO.- Leitura o approvação da acla.- EIPE· 
DIE:-!TE. - Arrcscutaçio de um projoeto.- Ohscn·açõcs 
do Sr. Corr~a do A1·aujo,o aprc~cntação !lo um requeri· 
monto.,:- Obscrvaçõc~ do Sr. llfa~tim Francisco, rcpro· . . . 
do Araujo.- Ohscrv:içõcs do Sr. Silva Mafra o aprcson· 
tação do um requorimonlo.-norruorimonto do Sr. Ro• 
drigo Silva.- 011 DEM oo DIA.- 3a discussão do projocto 
do olcmcuto serviL-Discurso uo Sr .Ralisbona.-Emen· 
das aprcsonladas.- Discursos dos Srs. Lacerda. Wcr· 
ncek c Mae-Dowoll. 

beiro de Men<:zes. Va1detaro, Cantão, Maciel, 
Schutel, Zan111, Chagas, João Dantas Filho, 
Bento Rnmos, Franklin Dot·ia, Duarte de Aze-
vec o, antas oss, e-
fonso de Araujo. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs .: 
Leitão ds. Cunha, Rodrigues Alves, Barão da 
Leopoldina, Cam~os Sa.ll.es, ~oaquim Tavar~s, 
Ratisbona, Antomo de. Stque1ra, Cruz Gouvea, 
Alcoforado Junior, Carlos Peixoto, Delfino 
Cintra, Alvaro Caminha, Cunha L(!itão, Alvaro 
Botelho, Moreira Brandão, Alves de Araujo, .- .. . 

dechra. 

Faltam com caus::~. participada os Srs. : 
Affonso Cel-:o Junior, Almeida Oliveira, An
tonio Carlos, Araujo Góes Junior,Codbo de Al
meida Demetrio Bezerra,Diogo de Vasconcellos, 
Eufra~io Correia,Fernandes de Oliveira, Gaspar 
Dl'ummond Gomes de Castro, Leandro Mactel, 

. Moreira de'Barros e Pris~o Paraizo. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1622- PÃjgina 2 de 37 

468 Sessão em 10 de Agosto da 1885 

Faltam sem causa participana. o;;. Srs. : A_n
tonio Bezerra, Coelho e C<~.mpos, Dla.s Carnezro 
o Hibeiro da Luz. 

O Sn.. 1° SECRETARIO dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Minist<?rio do Imperio, àe 7 de Agosto 

corrente, remettendo, documentado, um re ~e-
rimento em que D. aria ranc1sca e u hoes 
Valhdares Hugueney, viuva de Carlos Theodoro 
José Hugueney pede uma pensão .-A' com mis
são de pensões e ordGnados. 

Do Ministerio da Guerra,de 6 de Agosto cor
rente, requerendo infot·mado o req~el'imcn!o 
em que o alferes do 3° b~talhão de m~antar-1a 
Brasiliano Alves do Nasctmento pede d1spensa 
de idade para. em i88G se matt'icular em alguma 
das es~olas militarcs.-A· commissão de mari-
n a e g11er a. . . . 

Do presidente da provmcw. de Mmas Geraes, 
de 4 de Agosto corrente, remcttendo do'!-s 

~ . . 
dente conselheiro Olegario Herculano de 
Aquino e C;,~.stro passou a administL·ação da pro
vincia.-A archivar. 

Requertmentos: 
De D. Maria da Gloria da Motta e Mello, 

viuva do chefe de divisão João Henrique de 
Carvalho e Mello, pedindo a restituição da 
quantia de 778$94() . q~e l~e ~oi descontada na 
pensão •lo monte-p10 lD}tltutdo por seu ma.· 
rido.-A' commis'São de pensões e or.:lenados. 

De D. Arminda. Carolina Cezar. ])edindo re
levação de prescripção afim de lhe serem 
trocadas na repartição competente duas notas 

e es amp:1. ja r i commissao e 
fazenda. 

O Sn. SEcBETAmo declara não haver mais 

E' lida e mrtndada publicar a seguinte 
l\IENBAGEM 

Rio de Janeiro, S d•) Agost·) da iSS.?. 
A Cam:lra dos DBpntados do lmpcrio do 

Brnzil deliberou unanimemente, sob proposta. 
do Sr. deputado Joaquim Nabuco, que se lan
çasse na a c ta da sessão de 23 d ·~ Julho um voto 
de profundo pesar pela morto do general U. A. 
Grant. 

Int~1·prete fiel da nação, o parlamento br::.
zileiro quiz dessa fórma não sómenle ~igni:ficar 
a sua alta opinião das grandes e herotcas qua
lidades do general Grant, mas tambôm dar um 
solemne testemunho da importancia vita.l que . . . 

' ligam :i União, á grandeza e ao prestigio dos 
Estados-Unidos, ca.usas que o General Grant 
por tanto t empo personificou diante do mundo. 

Transmittindo a V. Ex. por ordem da Cama r a 
dos Deputados do Brazil os votos que acabo de 
exprimir, tenho a honra de apresentar a V. Ex. 
os protestos de . minha mais alta conside
ração. 

E' present~ á mesa c remettido á. commissão 
de inquerito o diplo~a do Dr. Joviniano Ramos 

Romero. deputado eleito pelo 2° districto da. 
provincis de Sergipe. 

Vem á mesa, é lido, ap)iado e em seguida. 
approvado, o seguinte : 

Requeiro qae, pelo Ivlinisterio da Agr_icul
~ura, se ~equesitem do governo as segumtes 

1.:~. Qoaes ~s estudos que até ao presente tem 
sido submettidos á. a.pprovação do governo pela 
companhia da estrada. de ferro de Carangola, 
para o prolangamento dos seus trilhos at_é ás 
margens do Rio ltapemirim, na proviuc1a do 
Es-pirito Santo. 

2 . a. Copias não só do decreto q •.:e concedeu 
aquelle prolongamento, como de quacsq_uer 
outros que hajam prorogado 03 respect1vos 

r a 
3. a. Quae~ as concessões até hoje ft~i.tas á 

mesma companhia para a construcção de ra
maes convergentes ao mesmo prolongamP.nto. 

a a as sessoes em e gos o e ::>.-
Leopoldo C·unha. 

E' lido e mandado impri~ir, pura entr:!r na 

N. 54.- i885 

Licença ao juiz de di1·eito da comarca rle 
Caçapa1ia, no Rio Granrlc do St!l, bachm·c& 
Eduardo Jose ele N ottra 

A commissão de pen~ões e orden:tdos, a 
quem fli presente o l'OlJUCrimnnto do jui~ ~e . . . . . 
:lo Rio Grande do Sul, ua.char·el Eduardo Josó 
rle Monrn, pedindo um anno do liccnç:\ para 
trat:l.r do sun. F.ln.Ud", tonno ouvido o governo o 
n.ttent en ,) ás r.•zües n oga :•s polú supp t
c:mte e ao sou o--t·•do do s:~.udo comprovado 
pelo dttest:Hlo mcdi~o. quo j11ntou á. s~n. P.oti~ão, 
ó de parecc1' quo SOJI\ n rnesrnn dctortaa com 
o scguinLe proj•3cto : 

A Assemblóa Geral1•·:-solve : 
Ar ti ..,o unico. E' o governo nut(}rizndo p::1rn 

conced~r no juiz do dil•eito da. comarcn de Caç:\• 
pa.va, na pro\·incia do Rio Gr11n:le do Sul, 
bn.charel Eduardú JosG de 1\foura, um anno 
de licença com o respectivo ordenado, para 
tratar de sua saude onde lhe conyier ; revo
gada<; as disposições em contrario. 

Sala .das commissões em 7 de Agosto de 
1885.- .Augusto Fleury.- Joao Penido. 

r. orrea e rauJO: 
S1.·. presidente, na sessão de sexta-feira, quan
do o nobre representante do 2' districto da 
minha provincia desenvolvi!l os pontos de sua 
interpellação ao nobre prestdente do conselho, 
V. Ex. viu que contestei s.lg..,nmas de ~uas :pro
posições e fui chamado por :5. Ex. a dtscuttr a 
questão dos impostos de Pei"nambuco,. pedindo 
immediatamente a palavra.. A coas1deração, 
porém, que mereceu ao nobre presidente do 
conselho essa interpellação foi de tal ordem, 
que o honrado estadista. exc~deu o tempo mar-
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csdo pelo regimento para a duração dos nossos ( Pa.roce-mG que essa definição é eneta,porqu0 
trabalbo:s, respondendo ao extenso questiona.- abrann-e nã0 só os pol"tos como as fronteiras 
rio fcit') pelo ~obre ~epat:J.do. de ter~a., e comprehende 'todos os genei"os de 

Era,port~nto, 1mpossrvel que naquella occasião producção estrangeira. 
~u. tomasse a palavra par~l expender_ as minhas _ Or.a, s~ndo exact~ que o imposto de importa-

: , na ccasrao e 
na sessão de sabbado me inscr1pto pal"a acudir ter entrada no porto, penso que erradamente se 
ao ;~ppello do nobre dep11t:1do,não me coube tam- tem acreditado que a assembléa provincial de 
bem a. ve2 de occu ar a tribuna raziio or ue Pernamb o ·nr · o-· 9 

omer OJe a pa avra para dizer o que penso com dicional, bnçando imposições sobra generos 
relação aos impostos de consumo da provincia ile est!'angeiros, destinado.<; ao consumo local, 
Pernambuco, sentindo que S. Ex. não se nche depois de terem sido introduzidos no tel"ritorio 
presente. da. provincia. 

Sr. president.e, a interpellação do nobre de- St·. presidente, a creação de impostos de im-
putado pelo 2° districto foi cesenvolvi:la pro- portação é da mais remota :mtiguidacle; tcdos os 
priamente m. sua parte politica. S. Ex., em povos os têm ndmittido, e os economist:1s os 
vez de esclarecer a Camara sobre a questão d s ju';tificam, ora como uma compen;;a.ção aos eu
impostos de Pern~mbuco que constituía o seu cargos que supportam os pro.tuctos nacionaes, 
objecto, fez grande exploração sobre a. política e que se presume não supporta.rem os <meros 

~ · , -o conseguiu o en re- es rangetros ; ora, como um me1o e tributar 
tanto justificar a su:l fa1$a posição de minist9- ce:>tos productos estrangeiros de consumo ge
rialista do. S!. L~iz Filippe c opposicionista. do ral, que entretanto nõo tem similares no Es-

A posição de S. Ex. continúa incompreben
~;ivel pat•a os seus collegas quo presumem e:ds
tir no gabinete 6 de Maio ~ mais com let:l 
SO I ar1e a ' e. 

Ma.e eu nãv qurro entrar na indagação dos 
motivos que levaram o nobre deputado pelo 2° 
districto de Pernambuco a afastar-se inteira
mente do Sr. ·conselheiro Saraiva; não d~sejo 
me~mo S1ber si S. Ex. continua a influit· como 
d'antes na politica da provincia; o meu intuito 
é encarar a questão do.'> impostos tal como ella. 
é, ccllloc:mdo-a nos termos, em que d·~ve ser 
estabelecida ? sobr3 os qu~es entendo que a 

, buns 
Oõcln.recimentos. 

St·. presidente, preciso f:tzer o historico dos 
1 

vará Cam~.ra quo rniuha pro\·incia não tem 
lançado impostos sob:·e :\importação, como er· 
radamente se snppõe os~ tem fcit.o acreditar, 
com grande proj uizo para as rendas provin
ciacs, e um certo de,credito paro. os seu• le
gisladores. Antes. porém, de fazct• esse h isto· 
rico, para firmar ·bem o meu modiJ de pensar 
sobro est!'l questão, pec:o per111issão a V. Ex.. 
pnra ler os artigo3 do Acto AddiciQnnl que a 
ella se referem, afim do quo os meus illu~tres 
colleg:Js vejam si penso ac~ ·rtadamente, ou mo 
convençam do erro em que labóro, si porventura 
entenderem que interpret') mal os mesmos ar
tigos. 

Sr. presidente, eu vejo no art . 12 do A c to 
Addicional que o nosso leg islador con.;;tituinte 

ro ibi . ~ e. sa en ás <-> • " • -

ciaes legislarem sobre impostos de jmportação. 
A quest.iro portanto é sab~r o que S '.) póde con
siderar imposto de importação. para verificar 
si a assembléa provincial de P ernambuco tem 
incorrid:> n n. pecha. de inconstitucionalidade , 
pelos impostos alli decretados, sobre gen.eros 
de consumo local. 

Eu p t! nso, e creio que ninguem me contes
ta::-á, que imposto de importação é a ta~a que 
um estado lança sobre qualquer genero de pro
dueção estrangeira, quando esse genero tem de 
entrar em um dos pontos do seu territorio. 

' ' industria nacional. 
Nest~ ultimo caso o imposto toma a denomi

na ão de direito rvtector e serve ara animar 
a produc!:-àO nacional, que sujeita a.os embates 
da concurren.cia podia correr o risco de pe-
ret:er. 

Mas, esta materia comporta desGnvolvimento 
muito longo, e eu não tenho nem tempo, nem as 
necessarias habilitações, sou o primeiro a reco
nhecer, para aprofundai-a. 

O Sa. GoNÇALvEs FERREIRA E OUTROS Sns. 
DEPUTADOS:-Nã:J apoia1o. 

alfandcgas ; vrrificada tambem qual a raz:!o ela 
decretação desb irof'osto, quaes o~ moth·os por 
que tom sido elle justificado, cumpra oxamin:lr 
a quem compete o seu lançamento . 

E' fn.cil de comprehender·sc que competindo 
aos poderes geraes do Estado ns negociações 
sobre trat~1dos d.; C:'lmmercio o docrotoção do 
cutt'a.s medid:1S de Cal'a.clcr geral, qnr3 f:O refe
rem ao dcsenvolvim(mlo de sua producçiio e 
aba.stecimeato de sous mercados, dove s0r de 
sua cxclus iva competoncia legislar sobro im
posto ~ de in1por·tação. 

Concedida. esta faculdade aos poderes locaes, 
podiam dar-se perturbaçõ~s, e n~o ?avia meio 
de eonter alguns excessos protecc10mstas, a que 
poderia · excitai-os o exercicio de tal attri-. -

Assim, pois, justifica-se muito beru a dispo
sição do nosso Acto Addi~ional q~e P;ohibe ~x
pressamente ás assemble1.1s provmcwes legis-
larem sobre irnport&ção. · 

Mas vejamos si a ass::mbléa p:ovincial de 
Pernambuco ja legislou sobre taes 1mpostos. 

Sr. pl."esiden~e, . eu não con.he~o lei alguma 
de minha provmcra, creando d1re1tos para pro
duetos estt·angeiros, ou mesmo nacionaes, na 
occa.sião P.m que esses prod.uctos buscatll os 
SC\lS portos ; não ha., que me conste~ tarifa ne
nhuma organizada pela assembléa provincial 
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de Pernamboce, estabelecendo classes de im
postos para estes ou aquelles generos, na occa
sião em que entram nos seus portos. 

Ora, pergunto eu : si a provincia. nã.o tem o 
direito, como effectivamente não tem, de lançar 
contribui -o sua ~obre "'eneros na o casiã d 
entrada, póde ficar, ipso facto, inhibida de lan
çar impostos sobre generos .1ue já têm sido im
portados e que se destinam ao consumo local? 

Penso que não, salva a disposiçã ar . , 
§ 5", do Acto Addicional, que prohibe ás assem
blél.s provi nciaes o lançamento de impostos so
bre generos j:i tributados pelo governo geral, 
quando esses impostos podem prejudicar os di
reitos do Estado. 

Esta é a unica excepção estabelecida par.L a 
decretação dos impostos provinciaes. 

Fixados, pois, estea principias, que consi
d~ro capitaes para que bem se resolva esta - . . . ... . 

' collegas que não os contestam, passo a fazer o 
historico do imposto do consumo na província 
de Pernambuco afim de ue ~e ossa ei'· 
si a sua assembléa provin'!ial tem legislado 
sobre importação. 

Sr. presi.lenLe, desde a primeira lei rovin-
e1a e · ernarn uco, que se ançam 1mpostos 
sobre geDGros alli importados : o vinho, por 
ex em pio e outros prod uctos estrangeiros, fi
guram na primeira lei de orçamento de min:ba 
província. 

Desde es :e tempo até hoje que ella :firmou o 
seu direito, aliás fundado no referido art. 10 
§ 5° do Aeto Addicional, de bnç1.r impostoa 
sobre productos estrangeiros, não os onerando 
or tal fórma ue re'udicasse·com as suas con-

tr1 u1ç es os ltnpostos geraes. 
Em 1873, si não me engano, tendo a provin

cia necessidade de fazer ccrtns ouraa ue eram 
ex1g1 as pa o pu 1co e e occorrer a serv1ços 
importantes constantemente reclamados, en
tendeu que podia trjbutar a farinha de trigo o 
o bacalhau, á. razão de 4 réis por kilo, cxce
ptuando do pagamento deste imposto a porção 
nestes mesmos generos que fosse reexportada.. 

Este imposto, como era natural, lerantou 
clamare:~ por p·1rte de alguns commerciantes, e 
o orgiio do partido liberal, A. Pro-uincia, fazen
do de :ta questão uma questão propriamentR 
política., explorou-a mu1 to, aproveitando o co n
curso dos commerciantcs descontentes; entre
tanto, Sr. pres-idente. a assemblén. o decretou 
e elle ·foi cobrado. E occorre-me dizer, em 
abono d·.L assembléá. provincial daquelle tempo, 
que houve urna razão muito procedente para 
·uatificar o 8.lvitre u~ tomou: o bacalhau a 
arm a de trigo constituiam, e crP-io que ainda 

hoje constituem, um monopolio de certos com
merciantes do Recife; e uma vez monopolisado 
o COillmercio de um genero, não se póde fazer 
grande censura ao poder legislativo, que eleva 
a taxa a que o mesmo estava sujeito ou sujeita-o 
a alguma contribuição, ai não era ainda tri bu
ta.do. 

E é para notar, Sr. presidente, que este im
postos. nem diminuin a importação, nem tão 
pouco fez a ugmrntar o preço desst?s gen P.ros; 
ao c :mtra.rio, depois de sua creação o bacalhau 

e a farinha de trigo baixaram de valor no 
mercado de Pernambuco. 

Entretanto, a decretação desse imposto levan
tou grande celeuma, como já disse, e fez com 
que o coa:.mercio, vendo que não podia conse-

. s. . - (':! " 

provincial a. extensão do imposto de consumo a 
todo~ os productos estrangeiros que tlvt:sscm 
entrada na província. 

sta lembrança consta do relatorio da 
Asso ·ia.ção Co1.0mercial de Pernambuco, publi
cado no anno de 1876 e trouxe maior somma 
de ren::la para a província, podendo ella, de 
então em diante, fazer face ás suas despezas. 

A assernbléa aceitou a idáa do com
mareio e estab :.?leceu na lei do orçamento um 
imposto addicional de 3 °/ o sobre os direitos 
get·aes para todos os generos importados no 
terr-itorio da. proviocia, que não se destinassem - - ' 

o . ' 
logat· a qu~, facto unico nos annaes politicos 
do nosso paiz, fos"e suspensa a lei provincial 
de Pernambuco em arte abolindo o .,.overno 
geral os impostos sobre consumo t 

O SR. GoNÇALVES FERREIRA :-E, o que é 
mais, estando aberto o parlamento. 

O Sa. CoaRiA DE ARAUJO :-Este f.wto ex
traordinario e attentatorio da!! prerogativaa 
das provincias deu logar a qnc fl. de Per
nambuco, que estava florescente e já. tinha 
organizado serviços, contan;lO com um orça
mento annuo de 3 .000:000.3 app-roximada-. . . . -,, 
de mais de Looo~ooos em sua ren la annual e 
obrigad<t a conaervar os mesmos serviços! 

a a r · · 
tado de miseria chegou minha provincia.. Devia 
ella em 1882, 4 .200:000.~ ; entretanto, pelo a.cto 
impensado do minisLerio ~ de Julho, foi ourigada 
no anno seguinte a contrahir um emprestimo de 
1.300:000~ para. saldar o deficit do oxercicio 
anterior; e agora, na lei do orçamento que foi 
votada. os illustrcs deputados dnquclla pro
víncia foram coagidos pelas circumstancia~ pre· 
carias de "cus cofres a autorizar um empres
tiwo de 1.600:000,) para pagalDGnto de serviços 
feitos t ! 

Ora.é impossivel que deste modo aquella. infe
liz provincis possa subsistir. E' q11asi um estado 
de desespero o em que ella se acha e a. respúto 
do a ual o governo deve tomar sérias providen
cias, porque Pernambuco merece auxilio dos 
l (.1 s - . . . 

á. parte que possa ou Jev l ser abandonado ~:omo 
um fardo insupportavel. 

MM, Sr _ presidente, si a suspensão do im
posto em 1882 agradou a uma parte do commer
cio, ou antes a um certo numero de n Ggociantes 
da capital que ficaram dispensl dos de ndia.ntar o 
aeu pagamento, trouxe para todas as classes 
sociaes a somma dos male_s, que acabei de 
Nferir. e o que á mais, não fez com que a im
portação fosse maior do que era d'antes. Ao 
contrario, a importação diminuiu consideravel
mente depois da. abolição do imposto da 
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consumo, chegando ao ponto de ter havido o 
anno passado uma diminuição de 2.700:000$ na 
renda. da alfan:lega. 

Ora, esta baixa das rendas publicas não po
dendo ser attribuida á. decretação de semelhan-

s im st r - · · 
natt!buco ha de ser privada. da lançai-os '? 
Eu não vejo motivo de ordem alguma que a. 
inhiba de continuar no u2o d'eas~ direito. 

._ t::. • c mm c to na 1 po· e Jus l-
ficar uma medida que prejudica excessiva
mente a todas as outras classes sociaes. 
Penso, pois, Sr. presideute, que o governo, 
si quer compadecer-a~ do estado desgraçaio 
em que está. Pernambuco, deve aconselh·tr ao 
seu del~'gado qua sanccione a lei provincial 
ultimamente votacla, na 'lua.l se e:;;tabelece 
impostosobrc o gyro commercial que é,com pe
queno disfarce. a antiga impos~ção sobre _o co~-

. ' 
sobre a importação d:1 provinci:l, é tão neces-
sario para a sua. prosperidade e engrandeci
mento ue eu não os;o com rehender ue 
haja. um pern:1mbucano tão pouco patriota que 
não o justitiq ue. 

Esper?, pois, . qu.e vingue a. decretação da. 

' mais quanto em todas as provincias do imperio 
se tem legislado sobre i.mpoatos que affectr~m 
mais ou menos a. importação, e s.s leis res
pectivas têm sido sanccionadas pelos respe
ctivos presidentes, e estão sendo e~ecutadas. 

Sr. presidente, a razão principal do juizo 
falso que se tem feito nesta Camara sobre es 
impostos de consumo de Pe_rn~a..buco foi o 
modo por que se fez nn. provmcta. a. sua. ar-.... . .. .. 

lançou p~ia primeira. vez, em virtude de pedidos 
da. nssociação commcrcial, determinou que elles 
fossem cobrados dentro Ja nlf11.nde a, ou em 
v1sta o man1 estes vtsa. os por aquella repa.r

. tiçlo. 
Isto dnu logar a que se suspoitaaso que Cl'am 

verdarlch•os impostos do importa~üo, confun
dindo o imposto em ai com a formo. por que 
ora. arrecadado. 

Mas, Sr. presidente, ainda mesmo quanto ao 
modo por que se fez a ar1•ecadn.ç~o dssse .im postç, 
si elle pot• isso pód? ser c?llBLtlcrad? 1~const.r~ 
tucional, a. assemblen de mmha prov1ncu podta 
justiticar-sr>, allegando o que se dã rom rela
çlo á Camars. Municipal da Corte. Essa cama
ra. decreta impostos adliciona~s sobre vinhos e 
outras bebidas alcoolicas estrangeiras e entre
tanto a arrecadação dessas contribuições é feita. 
pela. propria alfandega. 

Si isto dava-se em relação 
multo que ~ assem ea. provlDCla e ernam
buco em 1873, esperasse igual, si não menor 
favor, dos poderes geraes. E' justificavel por
tanto o seu procedimento, até mesmo quanto ao 
modo por que ma.nd~u fazer a arr~cadação. 

Eu não digo, porem, que o me10 de arrecada
ção pela alfandega, aliás mais facil, deva. ser 
restabelecido. Era. por certo, melhor que 
assim se fizesse, podendo o commel'cio ~ais fa
cilmente adiantar o imposto ; mas como Isto tem 
concorrido para. que elle seja c~nsider~do. como 

· de importação, póde a ass~mblea. prov1nc1al es-

tabelecer outro meio de arrecadai-o, nLJnca 
~eixan~o, .Porém, ue lançar a imposição, que 
JUlgar md1apensavel para os grandes serviços 
a cargo da provincia.. 

Espero, pois, que não se continúe a condem-
' . 

cias estão got.ando desse direito~ e vou mania.; 
um requerimento à mesa pelindo ao governo 
que informe uae~ as rovincias ue r 
Impostos so re generos e3trangeiros, uma vez 
importa. los no seu territorio. ( .. iri uito bem.) 

Vem á mesa, é liào, apoiado, e posto t:m dis
cussão, approvado o seguinte 

Requerimento 
«Requeiro que o governo informe, por inter

m~:dio do Ministerio J&. Fazenda, quaes s;lo as 
provincias do Iroperio que tributam generos 
de producção estrangeira. 

Paço d t Camara, 10 de Agosto de 18~5. -
Corrêa de Arat~jo . 

ella mais concorre, e é, sem duvida, firmando 
os direitos de familia que se facilita a immi
gtação. (Apoiados.) 

O pensamento manifestado por esta associa
ção, está. do perfeito accõrdo com o pensamento 
da. grande maioria. da província de S. Paulo. 
Sem a decretação do casamento civil, nós não 
poderemos· ter immigra.ção, e confio na. de· 
claração terminante que fez o Sr. presidente 
do conselho, quando, fundamentando o pro
jacto sobre a extincção do elemento servil, 
S. Ex. declarou que, para. fazer desapparecer o 
trabalho escravo, era mister, desde já, preparat• 
o trabalho livre; o justamente o casamento 
civil é uma medida complementar, para. que se 
realize o pensamento principal de S. E:s:., afim 
de ue s a roxime o dia - · 
mais um escravo no Brazil (apoiados); aUP-n
dendo-se, no emtanto, ás convenienci~s eco
nomicas dos que não têm culpa alguma de ter 
sido o braço escravo um factor no trabalho bra
zileiro. (Apoiados; muito bem.) Parece-me 
evidente, que fôra altamente preju_dicia.l de
morar a decretação do casamento c1vll. 

O Sa. MAc-DowELL: - Não apoiado ; nlo 
tem r:1zão nenhuma. 

O Sa. MARTIM FaANCisco;-Vou ter a. bonra 
de mandar A mess a repreaentaçJto da Asaocin-
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ção Santista, e peço que seja ella publicada no 
jornal da casa, e que, o mais treve que for 
possivel~ a commissão respectiva dê o seu im
port:mte parecer a respeito do .!lssumpto. 
(Apoiados; mt~ito bem.) 

guinte 

REPRESENTAÇÃO 

Augu.::;tos e Dignissimos Srs. Representantes 
tla Naçio·-Os mernbt·os da- Associação Au
xiliadora da. Immigração em S:>.ntos - abaixo 
ns~ign~.dos, vêm hoje perante a representação 
nacional dar a sua adhe!õão a outras represen
tações que já têm sid:> dirigidas ao parlaa•ento, 
pedindo que BJ traduza em lei o projecto sobre 
o cg,samento civil obrigatorio. 

De ha muito que o poder legislativo emprega 
esforços c constante solicitude nos meios de 
organizar o ra a o 1vre em nosso pa1z, e, 
reconhecida a indeclinavel necessidade de ob
termos o concurso da immigração para susten-. - . 

• 
de riqueza publica, que, entretanto, dia por 
dia vê d-;sapparecerem os meil):; de trabalho 

ela escacez de b:-a os, ue ro ressi\'amente 
vai se pronunciando, torna-se palpitante a 
reforma impetrada. 

· Nesta melindrosa. situação, que tanto de
pend·~ das luzes e patriotismo dos poderes pu
?li.cos, os abaixo as:;ignados pedem venia para. 
JUntar os seus votos aos dos lavradores da pro
vincia de S. Pau~o e da~ dem:l.is socie:lades de 
immigra.ção, afim de que, entre outras re for
mas complementares para. a reorganização do 
trabalho, confiado á. sabedoria do parlamento, 
seJa compre en. 1 o o casamen o c1v1 o nga.
torio. 

Os abaixo a.ssigna.dos estio perfeitamente . . . . 
' . 

publica. que a reforma pedidu. em causa algu
ma. atfectn. as convicções de tot•ceiros, que 
pela suas crenç1s r\.'ligiosas jul~uem indispcn· 
savol a. uncc;tlo religiosa, conferida. pelo minis
tro do rito profossndo 11elos nubentl'3s : pelo 
contrario esta. rcformn. é uma necessidade, por
que n.ffirma o pt•ineipio da liberd:~.da de con
sciencia. consagrado pela Constituição Politica 
do Im,,erio. 

Assim, graves inconvenientes sarão re
movidos e não permnnecerá o estn.do ano
maio dos acatholicos em nosso paiz que 
ficarão ao ab:.-igo dos riscos de con;titui-

. rem familias irregularmente, e de que são 
exemplos muitos factos àeploraveis. 

. ~sta lac_ona. na principal relação da ordem 
• , • v q vai ser e-

lizmente preeneh1da. E, representando in te
resse~ ~e uma fracçào do povo bruzileiro, qu!çá 
a ma1s mtere~sad;~. em tal reforma a Associa
ção da Immigração em Santos faz ~s mais ar
dent:::. votos para. que. e~ bre~e seja decretada 
a l<:1 do casamento c1vil obrzga.to. io. Nestes 
termo::; .-E. R. M. 

Santos, 18de Julho de !885. 

Assis Pacheco Juni01·, f o secretario.-B. S. 
Carmo,2° dito. - Eduf.rd.J Vockerodt the· 
soureiro. - Fritz Cb.rist, Antonio Cari0s V. 
Telles, José Elias do Amaral Rocha, Manoel P. 
da Rocha Soares, L. J. Fernandes. A. Zerren-
ner J. La: · 
R. Wurstembergem, Bloem, dire
ctores.-J . M. Alves de Lima.-Claudio P. 
d~ Mello.-J. A. T. Peh:oto.-José Francisco 

ou umor.- oao a eao arva a .-
"\Valter Wright. - Silvino A . Corrêa. -
L. J. Gord. -José Caballero .- A. Nicolau 
de Sá: - Boaventura Rodrigues de Souza.
Joaquzm de A. de Li~,,a Pereira Coutinho -
Guilherme J. A. Santos.-Eleuterio Franci~co 
M. Sarmento.-Luiz José dos Santos Dias.
Henrique. de Paula. Freitas.-J lllio Conceição. 
-Vulenc10 Leotml. - Bento Pereiru Soa
res. - Felix Sau·wen . - RudoJph 'Vahns-

O S1'. llde.rouso ele A1 .. au,jo diz 
que os empregados da. Tlwi:ouraria de Fazenda. 
da pz·ovineia da D:>.hb. dirigem á Camara dos 
SL'S. Drputados um~ potição, por seu interme
~io, ~olicita.ndo do corpo legislativo dispensa do 
1mposto para algumas ~ot~rias, que consegui
ram da Assemble:a Provtnc1al, em favor de uma 
sociedade beneficente po! clles creada, para o 
fim de eocco;rer as famihas dos seus associados 

daquelles que morrem E-m extrema pobreza. 

O orador pe.de ao . S.r. presidente que, acei
tando esta pettção, de-lhe o conveniente des
tino; e á commissão a que ella. for di rio-ida. 
tambem solicita que dê com urgenc!a o pare~er, 
afim de que esta pretcnção possa ser attendida 
ns occasião em que se tiver de discutir o orça
mento. 

A. de Vergueiro, presidente.-Franci~c::> do Vem á mesa. e é remettida á commisoão de 
Paul& ltibeiJ·o, vice-prosidente.-Francisco de f,lz'lnda a seguinte 
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REPaESENTAÇÃ.O 

Augustos e Dignissimos Srs. Represen
tantes da Nação Brazileira.-Os empregados da 
The.soura.ria de Fazenda da Bahia, vendo que, 
pelo ~iminuto vencimento que p~r~eb3m, muito 

ministerio, aliás sub~rdinad<~s á repartição 
fiscal, sempre que se dá o fallecimento de 

u u r em r a a r ferida. Thesl'>uraria 
sua familia fica em est>idO de penuria. e até sem 
meios de fazer o enterramento, viram-se obri
gados a crear uma sociedade baneficante para o 
fim de encarragar-se do funeral dos seu:; asso
ciados, emquanto não pud3r soccorrer as respe
ctivas fa.milias. 

Por já se ter dado occasião de occorrer a se
melhante de~peza, achando-se quasi ec;gotado o 
capital, recorreram à L3nevobncia da assem
bléa de:;h provincia e obtiveram 10 loteri:~s, 
nos et•mos l. e1 p.-ovtncta n. e 
Julho ultimCJ. 

_Acontece que o benefi !i o sendo de ~: 600$, 
' . o 

geral de 1·> 0 / 0 , que importa em 4:320$, mas 
.ainda sobr,}ve.n um p:-ejuizo de 2:720~, o que 
torna a concessão inteiramente nulla. 

Por isso vem pq:iir a esta Augusta amara 
isenção do im;1osto sobre loterias, attendendo 
serem e lias em favor d ~ uma associação bene
ficente de s ~rvidores do Estado, cuja retrib:.lição 
ó inferior a indispensavel pua as mais urgen· 
tes necessidaies.-Nestes termos .-Pedem de
ferimento n;\ fórma requerida.-E. R. M. 

Bahia, 6 de Agosto de 1885.-Ernesto Manoel 
da Silva.-João Francisco de Souza.-Leopoldo 
F r a s nt s Canahiba.-Per entino 
Augusto Marques Porto.-João Monteiro de 
Carvalho. 

dente, o nobre deputado pelo 4 1 districto de 
S. Paulo fez ha dias um requerimento nesta 
casa, pedindo diversas informações ao nobre 
ministro da agricultura, com relação á estra
da. de f }rro de Pedro I. Pelo Sr. ministro 
da agricultura. lhe foram remettidac; éslas in
formações e 81 documentos t O nobre deputa
do, não tendo que fuer de tão grande p:Lpe
la.da, entendeu que o .melhor expediente a dar
lhe era tr-a nscrevel-a no Diario O fficial. 

Qu9 o nobra deputado o fizesse, nada tenho 
com isso que ver; contra. o que, porém, pro
testo é a res peito das palavras de S. Ex. no 
discurso, em que pediu essa tra.n::cripção, i;;to 
é, S. Ex. censurou .aos deputados de Santa 
Catharina p :>r nã? terem ha mais tempo tra-

eumentos eram de tal utilidade qtle a Camara 
e a deputação de Santa Catharina não podiam 
prescindir delles para, segund > a expre3são de 
S. Ex., discutir com proficienc:a esta materia. 

Eu, Sr. presidente, não quero tomar t"mpo á 
casa fazendo a relação de cada um dos 81 do
cumentos. que foram rt>m9ttidos ao nobre depu
tado, que fez a r equisição; fiz, porém. urn tran
sumpto de todos elles para que s~>ja transcripto 
no m~n discurso e para. que por elle se veja. que 
a sua materia não póde de maneirJ. alguma es-

V III.- 60 

cla.recer a questão, como pensa S. Ex. São tele
grammas d~ mero detalhe a resp1ito do serviço, 
são documentos já publicados, quer nos rela
torios dos ministros, quer nos plreceres do en
genheiro fiscal, e até a transcripção de dispo
sição de leis, de avi:;os e de instrucçõe3 11e 

es ao nas co ecçoe~ ·:~s e1s ! 
Eu comprehendo que o nobre deputado p;lo 

4° distri~to .de S. Paulo desej~ e se int3resse 

' os representantes da nação (apoiados); compre-
bando que, como rapresentante da naç.ão, tenha 
direito de discutir como qualquer dos nobres 
deputados, com relação aos negocias das suas 
provincias; o que, p1rém, não posso admittir é 
que o nobre deputado pretenda. marcar ou desi
gnar o momento em que os deputados da pro
vincia de Santa Catharina devem tratar desta 
ou daqu~lla questão relativa á minha provincia. 

Dililcuti a mataria uando "ui uei o ortuno 
e não me foram }Jrecisos os documentos exhibi
dos p3r S. Ex.. 

Já. que estou na tribuna. Sr. prasidente,apro· . ·- . 

S. Ex., porém não ouvi· na occasiã::> em que 
discutia, pelo rumor que então havia no salão, 
chamar o nobre deputado mais de uma. vez a 
minha. attenção sobre a obrigação em que eu 
estava. de não apoi:1.r ao governo desde que o 
borado presidente do conselho se tinha mani
festado do modo porque o fez, com relação li es
trada d3 ferro de D. Pedro i 0 • 

A este respeito ténho a dizer, em primeiro 
lagar, que a questão ainda não fJi resolvida 
pe o ga me e ; em segun o egar, qug nao se 
trata. de uma questão de confiança politic!l., que 
podia colloc~r-me ou não.ao .lado do gabinete ; . ' " eshdo de anomlllia parlamentar, em que está 
a Camara, n'ão seria maito de admirar que eu 
apoiasse o gabinete, apezar rie tudo, quando 
daquellas bancada~ o apoio ó enragd (riso), e 
entre estes que apoiam está o nobre deputado 
por S. Paulo. 

Não havia, pois, motivo para extranhar e 
admirar que em questão de confiança politiea, 
apoiando o gabinete o partido conservador e o 
nobre deputado (ri.~o), eu hmbem o apoiasse. 

Aprvveitar-me-hei, finalmente da occasiiio, 
Sr. presidente, para apresentar á mesa um re
querimento que por esquecimento deixei de 
fazer concluindo o meu ultimo discurso. São 
informações que acho indispensavel que o go
verno nos dê com relação ao se-rviço da estra-

o M it 

Resumo dos documentos publicados no Dia
rio Official a requerimento do S r . Rodrigo 
Silva. 

L o Officio do ministro da ngricultura, re
m~ttendo as informações pedidas e do
cumentos. 

2. o Officio am que o engenheiro fiscal responde 
às perguntas de S. E:s::. 

3. o Telegramma ao ministro dizendo que man
dou dizer aos fi~cal, que fez bem em 
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licenciar_, sem · vantagens , a enge
nheiros. · 

4. o Dito ao ministro, dizendo que e:Kigiu do 
engenheiro chefe a remessa da linha. po-
.lyg?n~l. 

29; Do engenheiro da companhia, d!zendo que 
. o engenheiro hy~raulieo veiO: à eapital9 

ma~ que deve ter providenciado a res
peito. . : _: 

30. Do fiscal; sobre a eonveniencia de obser-

6.0 

S.o 

iO. 

zen do o mesmo. 
Dito dizendo ao ministro, que acommissão 31. 

fisçal não tem sido aga. 
1to 1zen o ter c Gga o o r. Conde d'Eu 
ao Desterro; que lhe dissera que a execu- 32. 
ção da estrada seria um desastre ; que 
Sua Alteza lhe disse que era uma neces
sidade uma. estrada para o Rio Grande, 
quP- lhe respondera, n~nca entre a ser- 33. 
ra e o mar. . 

Qu~ óbrigou o empreiteiro Wilson ã ex.i-
. gir do engenheiro da ·companhia a linha 34. 
poly.gonal,e que· este pediu-lhe a planta. 

• - 0 o1r para a r e. 
Decretos da nova concessão de 13 de Ja

neiro de 18~3, e de 22 de De~embro de 

. . 
terro. 

Do engenheiro da companhit.J, dizendo que 
vai estudar o rama d· 
Desterro. 

Do fiscal, dizendo que, não estando a. , co~-;. '·· 
panhia. áutorizada.· para.. o· estudo do ramal;~~ 
as des-pezas não.serão leva:!as :l conta do 
capital garanti_do. . . 

Do da cump?-ilhia., <;liz~ndo que vai fazer 
estudos ·sob ré projecto alternativo do rle 
S. Francisco. 

Do :fi~cal, dize~do que só ao governo com~ . 
pete determmar o melhor onto, e· ue · 
nao es anc,o a compa.n 1a autor1za a para 
fazer desp~as com estudos de r.:tmaes, 
taes despézas não serão · levadas e~ . 

cionar: no lmperio. Do engenheiro fiscal da companhia, sobre 
H. Officio do engenheiro fiscal, sobre detalhes a mesma ma teria. 

dos serviços. · S6. Do mesmo 1dem idem. 
o engen e1ro a compan 1a em res- 37. Pede o engenheiro da companhia que se 
posta. lhe marque a área superficial das docas 

13. Do engenheiro fisca1, em que communica em S. Francisco. 
addír as turmas da companhia de en- 38. Officio do fiscal, dizendo que á comp~~ 
genheiros do governg. nhia pertence fazer os projectos e a elle 

14. Do engenheiro da companhia, eommu- fiscalizar e dar parecer sobre os estudos. 
nicando a volta de engenheiros do ser- 39. Do engenheiro fiscal, sobre vnrianto entré 
viço, com informações. Paraty e Tjjucas, contando ser facil 

!5. Do engenheiro da companhia, off(3recen- outro traçado mais directo entre Pal'aty 
do-se a dar cartas de recommendação e Brusque . 

.- - . _ _ ' o 0 en e1ros o engen e1ro a comp,tn 1a, ec aran o 
- -do .gQ-Verno aos- chefes ·das turmas. que estando a. chegar o engenheil"o em 

i6. Do : engenheiro fiscal agradecendo. chefe da. companhia, pede qu~ não se 
~Z- Dq~ng~h~ro da compa~~·~~· ~-~~~~~~~~~·~~·~wo~b~re~a~vaa~ri~a~n~t&e.~~~~~~~~ 
-=:. : as. cartas· de· recom~ndação. 41. Do engenheiro dJ. companhia, sobre a va-
iS.- Do enge_nheiro fiscal, particij)Emdo a par- riante . 

. tida dos engenheiro~, para Blumenau. 42. Do engenheiro da compnnbia, declarando 
i9. Do engenheiro Ja companhia, remettendo · suspender o ·estudo da variante. 

cart~ de recommendação. · 43. Do engenheiro Pantoja, sobre a. exploração 
20. Do en~enheiro da companhia, participando do terreno da. variante. · 

ao fiscal que se acha prompto para se- 44. Do engenheiro fl~eal; sob1•e a irregulari· 
guir com elle para Porto AlegTe. dade dos serviços das picadas, 

21·.' Do fiscal, :dizendo achár-se tambem prom- 45. Do engonhoiro da companhb, dizendo que 
- pto. - vai pecUr informações. 

22-. Do engenhéiro ·aa companhia, apresentan- 46. Do engenheiro fi':!cal, sobre o nivel do leito 
. do outro engenheiro ao fiscal. das enchentes. 
~~:omcio a: :re.speito de um novo districto do 47. D~:r~!~nheiro :fiscal, sobro a. mP.sma ma-

. :~~:-\j~e:~u::~heiro fiscal, remettendo plantas e !~· ~~ =~:=~~:;;~ /s~~i~'p~~~~~~~~ si findos 
------~·~~~·d~o~co~.m~e~n_t.o~s ·~~~~~r--~~~~~---·--~~~s~~dos 9S e~ 

. ..-- -() . .JDé~II1o; - em que concor a obter do go- genheiros. · 
. :t;~?·modificsções em ra~o.:; da.s curvas, 50. Do engenheiro da. companhia, dizendo que 

precisará. de alguns. _ 
. ~~· Do _!i~:cal, ' p_edindo·~ com urgencí~·, exposi- 51. Do engenheiro da companhia., dizendo qúe 

·· ça.o de trabalhos para. determmação ·do licenciou engenheiros. . . · - . · 
_ , -- · ponto de partida. . - · -: . 152. Do engenheil·o fiscal, approvando -e com-
27. Do engenheiro: da companhia, t"espondendo municando que se acha autorj zado para. 

que âeve ser entre S. Francisco e Des- entender-se com a eompauhia sobre a 
terro. rescisão. · . 

28. Do tiscal, aobro a. eonveuieneis. de serem 53. Do engenheiro da companhia, dizendo que 
obacrvada.s no porto de S. Francisco as communicou ao representante na côrte, 
ma.réa do equinoccio. a communicação dessa autorização. 
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54 •. Do engenhei-ro. da companhia, remettendo . 
· · plantas e o relatorio. · · . · 

55. Do engenheiro fiscal;: exigindo· diversos 
· trabalhos. . 

56. Do engenheiro da companhia, replican lo. 
57. Do engenheiro fiscal, devolvendo o officio 

e rep lC<>. 

58. Do engenheiro da companh.ia, eommuni
cando que mandou para verifi?arem o 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Do engenheiro da companh.ia, pedindo as 
folhas dos estudos para traçar a linha po-
lygonal. · 

Do eng.3nheiro da companhia, entregando 
o relatorio. 

Do 'engenh·úro fiscal, accusando e exigindo 
a responsabilidade da companhia pelo 
relatorio. 

Do engenheiro fiscal, l?erguntando em vista 
do relatorio uaes os dous melhores 
portos. 

Do engenheiro da companhia, qM enca
minhou o officio, em gue assim pergunta. 

64. Do engenheiro fiscal, perguntando em que 
kilometrJ começaria o ramal para o Des-

65. Do engenheiro da companhia, dizenlo que 
se deve lêr kilometro 240 em v~z de 200. 

66. Do engenheiro dà companhia, dizendo que 
o representante na eôrte lhe envia in
formações sobre os dous portos. 

67. Do fiscal, que segue para a côrte. 
68. Do chefe do escriptorio :fiscal, chammdo a 

informações o engenheiro da co:npanhia.. 
69. Do engenheiro da companhia, rectificanlo 

um err~ da linha ol gonal. 
e ator1o:; 

70. Relatorio de !884, Pina. 
71. De'1885, Moura. 

72. Lei que autoriza o governo a entrar em 
accôrdo com. as emprezas, etc. 

Aviso 
73. Avisos do goverüo aos chefes ·fisc!I.Gs nesse 

sentido. · .. 
Rescido · 

74, lntim!Lção do fiscal para a rescisão. 
75. Resposta. da. companhia. 
76, Officio do rapreaentanto da companhia, di

zendo que foi intimado e que espera. in-
atrucções, sobre a rescislo. 

77. Do representante da companhia que apre
sentará as bases em curto prazo. 

7~. _Do representante da companhia que vie
, ram ·as bases, mas espera. poderes espe

ciaes ara a rescisão 
79. Do represe nta.n te da. companhia, dizendo 

que vieram poderes ao advogado senador 
Avila. 

8(). Do representante da companhia, protes
tando contra as expressões do parecer 
fiscal. 

81. Exposição da companhia., sobre a parte 
technica do3 trabalhes. 

· Vem á mesa, é lido, apoiado e adiado, por ter 
peaido a p.lla vra o Sr. Rodrigo Silva, o se
guinte 

Requerimento 
Requ 'tro que, pelo Ministerio da Agricul

tura, SI) requisite do governo o seguinte : 
1. o As plantas topographicas, levantadas 

pelo engenh~iro :fiscal da estrada. de ferro de. 
' . 

podem desembarcar c avanç<ir forças inimigas · 
até á mesma estrada. 

2 . o Estudos estatisticos sobre a roduc ão 
ac ua as zonas por on e tem e pa!Ssar a es
trada sobre a prob~bilidade do seu augmento, 
ou substituição por outra. de maior yalur apre
scntatios pelo mesmo :fiscal. 

3. 0 Da los e;tatir;ticcs sobre a renla das mer
cadorias levadas pela estra3a ao intP.rior da 
provincia do Rio Grande e :is fronteiras e vice
vei·sa, comparada com a renda das m·~rcadorias 
introduzidas no Rio Grande pelas vhs de Mon
tevidólJ. 

• 'o 
o Rio da Prata e interior do Rio Gr.tnd~ até ao 
Desterro e vice-versa, comparada c:)m a renda 
de assa"'eiros da mesma ro in i n iras 
por via maritima. 

Camara dos DeputaJos, 10 de Agosto de 1885. 
Silva M afra. 

O Sr. Rodrigo Silva pbtendo a. 
palavra para uma explicação ·.pesso::~l, começa 
declarando que não affirmou, como disse o nobre 
deputado que o precedeu na tribuna, que os 
documentos que pediu ao governo e lhe foram 
enviados e.-am indispen-:aveis para esclareci
mento das questões rela.tiv~s á estrada de ferro 
D. Pedro I. Tendo recebido estes do~umentos 
nediu a inserção delles no Dia1·io O fficial, não 
só ara e>clarecimento da Camara, como dos 
no res r~presenta.ntes por anta. Cat arma, que 
presentemente pareciam int'3ressar-se muito por 
aqu~lla província. · 

. ' 
culpa não é do orador, q 1e os pejiu para. se-
melhanto fim, mas do governo que os enviou. 

Passa a explicai' um aparte que deu, quando 
orava o nobre deputado. Quando o nobre depu
tado leu o discurso do nobre presidenta do 
conselho, pronunciado no Sen,1do, relativa• 
mente d estrada de ferro de D. PedN I o orador 
disse :-V. Ex. ainda espera outra decisão do 
governo Y 

Foi uma simples interrog,,ção que o orador 
fez, porque o n>bre det~utado, não querendo 
declarar-se em opposição, disse que ainda espe
rava uma. decisão fa.voravel do governo. A' 
vista das palaVTas proferidas pelo Sr. presi
dente do conselho a respeito desta. astrada, o 
que o nobre deputado poderá esperar~ Pergunta 

O orad~r não eabe que significlção possa ter 
a. phrase apoio enrage,de que serviu-se o nobre 
deputado em relação aos conservad:)res da 
Camara. 

Si, pondera o orador, graJ?-de numero. de con
. servadores da Cama.ra apo1am o gab1nete na 
questão da reforma do elemento servil, não se 
segue dab.i que dêm o seu apoio em todos os 
actos do mesmo gabinet'3 . ·. O que d we causar 
admiração é qoe o nobre deputado, represen
tante de uma. provineia que considera a estrada 
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de ferro D. Pedro I como uma questão de vida 
e morte para R. provincia, como S . Ex. advPrso 
a esse melhorsmento mesmo declarou, dê o 
seu apoio a.o governo, não só na questão do ele
mente set·vil corno em todas as questões que o 

o traz a arh. ento. 
Obset·van~io o Sr. Duarte de Azevedo que 

isto é uma. questão de ciumes, o orador entende 
qJ.e de~e fazer a seguinte declaraçã?: . tem 

Santa Catharina,prímeiramente porque cumrre 
assim o seu dever; em segundo, logar porque, 
preaen temente, é orgão de legítimos interesses 
daquella. provincia.que não tem na Camara re
presentante para defendel-a; podendo o nobre 
deputa·lo ficar tranquillo de que não e candi
dato á cous.L alguma pela. província de Santa 
Catharin;l.; 

Qu·mf,) o orador não puder representar a sua . . - . , . . .. 

' proviacia, f', quanto a qualquer amb:ção que 
pudesse tet• d~ con~eguir um logar na futura 
lista tri lice da uella rovincia declara ao 
nobre deputado que ainda não tem idade para 
ser candidato'' senatoria por Santa Catharina. 
(Ris.o ) 

CONTINU.\.ÇÃO DA 31 DISCUs<io DO PROJECTO 
SOB1E A EXTINCÇÃO GRADUAL DO ELEMENTO 
$ER.VlL 

Vê;n á tne:;a, são lida~, apoiadas e postas con
junt::tmente em discussão com o projecto as 
seguintes 'men !as 

Para ser collocada. onde convier : 
Art ... A alforria. de. escravos, condido~al ou 

vavel, serâ nulla de pleno direito e nenhum 
eft'eit:> poderá produzir.· 

§ i. o A nullidade da carta de alforria., con-
er1 a em taes con 1çoes, po er ser argu1 a 

nos proprio::; autos de execução de sentença, 
indepenJentemente de deposito dos escravos 
alfori'ÍR-dos e da propositura. de acção especial. 

§ 2 . o Ta.mbem se podera arguir a nullidaJe 
no; autos de sequestro, requerida pelo credor 
hypothecario. 

Art. As cartas de alforria ~ómente se con
a!dera rão d ' ta das, para com terceiros, pl."ojudi
cados desde que forem registradas ou e1bibidas 
em jui~o. 

Camara dos Deputados, 18 de Julho de t8S5. 
- .• ·oao Penido. 

No § 5o do art. fo em logar do-§ 9° a i2-
diga·se-dos §§ 10 a 12. 

Substitua-se o 3 • perio !o do§ 8o do art. f o 
pelo seguinte: 

a ~ . es scaes serao 
obrjgados a dar recibo dos docum~ntos que lhes 
forem entregues para. a inscripção ã. nova ma
tricula. e os que deixarem de effectual-a no 
prazo legal incorrerão nas penas do art. 154 
do cod~ go criminal, ficando salvo aos senhores 
o direito de requerer de novo a matricula, a 
9.ual, par·a os etfeitos legaee, vigorará. corno si 
t1vesse si lo etfectuada no tempo designado.~ 

No § 10 do art. i •, em logar de- En.cer
rada a. matricula- diga-ae-Lo~o que fõr an
nanciado o prazo para a ma.tricub. 

Do n. 1 i do art. 2o eliminem·se as pa
lavras-e outros que não convenha augmentar, 
sendo declarados por decreto do governo. 

No 2) periolo do § 4° do art. 2°, em Jogar 
das palavras-Consignados no n. I do mesmo 
ar ti cr -di a- - si nados n n li d es-
mo artigo. 

No § 1.2 do art. 3°, em loga.r de-50 a. CO an
nos-diga-se-55 a 60 annos de idade. 

do art. 31'), em logar dG- o juiz de 
paz-diga-se-o juiz de orpaão~. 

No§ 20 do art. 3o, em logar de-por nenhum 
dos meios declarados nesta. lei- diga-se
pelo fundo de emancipação. 

Accrescente-se : 
< § 21. A obrigação de r restação de s-erviços 

de e:'!cravos de qLe trata o§ 3> deste artigo, ou 
C01LO condição de liberdade, não vigorará por 
t~mpo m;a.ior do que _aquelle em que a escravidãe> 

. . 
Substitua~se o art. 4° até ao § 8·J pelo sa 

guinte: 
~ Art. 4.o Nos re ulamen'os ue ex edir-

pa. a. a. e::s::ecução desta lei, o governo deternu
nar:i.: 

(t 1. o Os direitos e obrigB;ÇÕfiS dos libertos a. 

ex-senhores e vice-versa. 
« 2. o Os direitos e obrigações dcs demaii li

bertos sujeites á prestação de servigos e daquet
les a quem esses serviços devem ser prestados. 

· <{ 3. o A intervenção dos curadores geraes por 
parte do escravo, quando este fôr obrigado á. 
prestação de serviços e as attribniçõe'S dos jui
zes de direito, juizes municipae!'l e de orphãos 
e juizes. de paz, nos casos de qu~ trata a. pre-

« § i . o A infraeçãodns obrigações a que sere
ferem os ns. te 2.de:;; te artigo será punida con
forme a sua. ravidade com muha de 200$ oa 
prisão com trabalho ato tas. 

~ § 2.o São competentes para a. irnposiç~<> 
dessas penas os juizes de paz dos reapectivos 
districtos, sendo o processo o do decreto n.4824 
de 2'J de Novembro de 187 J, art . 45 e seu• pa.-
ragraphos. • 

« § 3.o O acoutamento de escravos será ca.pt
tulado no art. 260 do codigo criminal. 

« § i. 0 O direito dos senhores de esc1·avos á 
prestação d 3 Rerviços doa i ngenuos ou à indem
nização em titulos de renda, na fórma do art. 1° 
§ f o da lei de 2:) de Setembro da 187 J, cessara 
com a extincção da escravidão., 

0 ;, §§ So e 9° passam a 5o e Ü0 • 

Sala das commissões em 10 de Agosto de 
1885. -Ulysses Vianna.-Antonio Prado.-. . 
Felicio dos Santos. 

Ao art. t.o 
Ao§ t.o.-Substituam-se as palavras finaes

ou á vista do titulo de domínio, quando nelle 
estivel." exarada a matricula do escravo-pelas 
seguintes-e à vista do titulo 'de domínio, o 
qual supprirà a certidão da matricula, si a mes
ma estiver nelle exarada . 

Ao § 3'). -At:'cr~acente-se-0 governo fará 
annualmente a revisão da tabella, não podendot 
pJrém, elevar os respectivos valores. 
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Ao § 5..,.-Supprimam-se as seguintes pah
vras -Serão, porém, in~criptos em arrolamen· 
to especial para os :fins dos §§ 9 a 12 do art. 3. 
Si for approvado todo o paragrapho, s.ccrescen
te-se: O arrolamento especial será feito com 
todas as dec~arações exigidas pa.ra a ma.tricula 
menos o va or , sen o nu o o que ur e e

ctuado sem observancia das respectivas dispo
sições. 

mezes, e em logar de 90 dias diga-se 60 dia~. 
Ao § 7o.-Substituam-se as palavras: Serão 

considerados libertos os escravos que, no pra
zo marcado, não tiverem sido dados á matr-icu
la; ê esta clausula será. expressamente e inte
gralmen:te declarada nos editaes e annuncios 
pela imprensa, pelas seguintes: Ficarão livres 
1° os escravos não matriculados; 2° a.quelles 
cuja matricula for nulh, conforme o § zo do 
al."t. i o. Nos editaes se farão a-l recisas de-

· claraçõe:s pa•·a conhecimento dos interessados, 
conform ·~ os modelos que o governo expedir. 

~ccrescente ·se ao :final do § 3•:-ou in-

Ao§ 9°-Em logar de 1~. diga-se:-2$000. 
Ao § 10-Supprima·se a 1a. parte. E accres

cente-se: 

A pes.soa. que tiver de requt:rer a matricula, 
deve1·á dirigir ao funccionari.> encarregado 
de effectual-a, um requerimento relativo a cada 
matriculando, com todas ~s declara~ões legaes 
e documentos. O requerimento será autuado 
com os document.Js quG o acompanhal'em, e 
a.rchivado, e delles serão dadas as certidõe~. 
que forem pediJas. Havendo duvida sobre a 
identid~ !e no mat~!cu)a.nd~, ? fuoccionario en-

declarnçlto jurada do requnrente ou de duas 
testemunhas. Será nulla a matricula effectuada 
com infracção desta di~posiçiio. 

Aercscente·.~e ao final do paragrapho : 

Os aasentamentos extrahidos dos livros de 
matricula srJrão publicados ('OI" editaes ou pela 
impJ·cnsa, onde houver, nas séde:'> clus ri>spe
ctivu estações fisca~s. poJendo os livros ser 
examinados pelos cidadltos que o requererem . 

Ao§ 5., acrescente-se : 
N«o seriio lambem matriculados, sendo logo 

declarado~ livres: 1n, os africanos; 2°, os dea
eondentf'S de mãi africann, importaàa depois da 
lei de 7 de Novembro de 1831, servindo de 
prova a~ declarações da matricula de 1872 e 
qaaesquer outras attenliveis em direito. 

S. R. Eq1 iO de Agosto de i885 .-Aristides 
Spinola.-Jose MarianM.-:Leopolpo de Bu-. . 
tyro Dias.- Joaquim Nabuco.- Adriawo 
Pimentel. 

rianno. - Leopoldo de Bulhões.- Satyro 
Dia8.- Joaquim Nabuco. 

Ao !irt. 3o: 
Ao § 1. 0 Substitua-se a deducção annual 

pela seguinte : 
o prune1ro anno, 10 °/0 • 

N~ segundo ann-:~, 20 o/0 • 

No terceir·> anno, 30 °/o. 
t JO • 

O mais como está no paragrapl.o. 
Ao § 2. 0 Em logar de-,juntas de qualifica· 

ção-diga-se :-Juntas de classifL:ação. 
Ao § 3. o Acl!reseente-se :-Os senhores, que 

libertarem seus escravos na fórma deste para
.gra.pho, não poderão possuir tambem e~cravos 
pau o serviço domestico, os quaes serão decla
ratlos libertos, como os dos estabelecimentos 
a :r-icolas. 

dera ser inferior· a 10$ mPnsa.es. Os senhores, 
que não cumprirem as obrigações deste a1·tigo, 

erderão o direito ao-s servi os dos libertos. 
Ao § 6. 0 Substitua-se pelo seguinte :-0 es· 

cravo, que tiver peculio correspondente a. 
seu valor, apurado na fórma do art. fu § 3°, 

' . . 
• o 

posita.do em juizo. Esta disposição não exclue, 
entretanto, o processo de arbitramento, a re
querimento do escravo, pa1•a. a sua bbertação, 
nos termos da legislação anterior. 

Ao § 9.o Supp1·imam-se por inuteis as pala
vras :fina.es :-~uma vez que se exhiba o preço 
deste.-. 

Ao § 10. 0 Em logar de-execução desta lei 
-diga-se :-publicação desta lei. 

o - ·-' 
mittida a remissão dos serviços dos libertos de 
que trata o § 3°. 

Ao § 13. 0 Supprimam-se M seguintes P.ala:-
vras :-<usu rUln o os servxços com a. lV 1 
com as forças delles~, e estas :-«e os juizes 
de orphãos os julgarem capazes de o fazer.~ 

Ao § 14.0 Supprima-se. 
Ao § 15. 0 Supprima-se. 
Ao § to.o Supprima-se. 
Ao § 17 .o Supprima.-se. 

Ao§ 19 .0 Supprimam-se os ns. i a 4; ac
creo;cente-se : -Os escravos do municipio 
neutro não poderão ser transferidos para as pro
víncias e vice-vet·sa. 

Sala. das redacções, em 10 de Agosto de 1885. 
-Aristides Spino~a.-Lespoldo de Balhões. 
- 7 aZdetaro. -Joaquim N abuco.- Adriano 
Pimentd.-Jose Mariann:> .-Satyro Dia$. 

Additivos 

Ao art. 2°: Artigo. Ficam revogadas as leis que cream 
Ao § 4o accrescent~-se:- Os titulas a que crim·~s esp~ciaes ou de excepção, penas diffe

ae refere esta artigo, serão publica.dOi no Dia- rentes. para escravos, os quaes serão process::t
rio Otfic,al, logo ,tepois da emi.;;:::ão, d~cl ran· dos e punidos conforme a legislação com
do-se: si for para a libertação de escravos, os mum. 
nomes destetl, com toda;; as declarações da ma- Artigo. Não .Poàerão se.r applicado~ aos 
tricula; si for para o serviço de colonização. as escravos o~ cast1~os d~ aç?lte, de _tronco, de 
clausulas do respectivo contracto.- Jose jlf a· 1 ca.rcel'e pr1va.do, de pnYaçao de ahmentos e 
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quaesquer outros cast_ig-os corporaes, sob pe!la 
de serem declarados ·hvros os que forem aas1m 
castigados por ord3m ou consentimento dos seus 
senhores.-Joaquim Na'juco.-Le .1poldo de 
Bulhõ~s. -;-.4.ristides Spinola.-Ad;·iano Pi. 
mentel. 

Junho, e que, voltando quasi todo á Camara, 
constituiu com n. opposição. conservador.\ a 
maioria vict?riosa, diante da qual se retirou 
aquelle gabinete. E' um facto consummado, 
uma lição que dispensa qualrtuer commentario, 
a não s~r p:l.ra appln.udil-o com a manif0sta.ção., 
do paiz em hostililade ao desacerto da disso-· 
lução, que a. historia ha de registrar como um 
a~to de prepo:encia do governo. 

O Sr. Ratisbona. começ_a dizendo 
que fez parte d_o grupo parlamêntar 9-u~ com-
batea d1a a d1a., hora a hot , 0 · ~ 

Ora, perganta o orador, <J.tlal Í.JÍ a signiti-.. 
cação do pleito eleitor11 no lmperio 1 . .. 

O partido chamado abo!icionista intransi
gente foi complet·m1ente derrotado; mas a idéa 
ela abolição, mediante ind·~mni~s.ção, sa.h:u vi-

. · a maioria. não aeei-· 
t nu o g:lbinete 6 da Junho, a. exolica.ção é 
wuito diversn.. • 

Este g"d b1 ncte do o dia encontrar a oio: i o 

porque a prllllGira t ese o aeu projecto feria 
de frente o direito de propriedade; 2°, porque 
os fins do prnjecto eram occulto ; e, final
mente, po que havia fund'l·~a. :)\lspeita de que o 
gabinet~ ~e apoiava no elemento abolicionista 
e na effer,·e.;c .. neia popula.r, ultimamente seu 
unico ponto d~ apoio. 

O orador nãfl a.lludi1·á. ao-; chamados - pactos 
de S. Ch1·istovão -, nito trará mesmo perante a 
tribuna os boatos a.dred3 preparados de que 

, , 1 r · · . ioes e que . 

porque lhe era impossivel deter o movimento peito, 0 orador conclue-as dizP-ndo que, si a 
da idéa a.bolicionistâ .ou emancipado.ra. Para idéa da. emaneipação foaae acolhida com fervor 
o orador estas phra.ses exprimem a. mesma pelo chefe do E~ta.do, em vez de 0 censurar, 
cousa · não lhe ne~aria. jam:l.is os merecidos elogios. 

Toda idéa. de gran.de valor moral, e3p~cial- Vai d lr as r.17.õea porque adapta o projecto 12 
mente nos paizes livres, uma vez enun~in.das, de Maio e recu3a. o d~ 15 de Julho. 
percorrem sempre o seu cyclo. A idéa aboli- Acha que o projecto d·3 15 de Julho em suas 
cionista é urna dellas. Seduz, fascina todos os dispo3ições principaes contém o mesmo pensa.-
espiritos. Q~em poderia detel-a ~ menta qu~ serviu de baso ao ~'l ô ~ Maio. 
··Não foi pela propaganda da impronsac,rli~-e--~-PM-iÍt.m:-O-t:tG-o-t,-ra.-!o1r-e-o-s.riter.,mtolródfitmllF __ _ 
ora~or. A imprensa podia continu::.r nesta prebender qual a differençt entre um e outro 
faina no sul e no norte, não conseguiria ja.· projecto, o é por esta razA:o igualmente que não 
mais agitar a opinião do paiz, si a idéa não óde ex licar o · 

ss ace1 a pe a con ~ctenc1a nactona • Os do por Minas, quo tem combltido o projecto, foi 
factos ahi estão. Primeiro a sua provincia. O signatario do de 15 de Julho e fez parte do ga
orador não poderia justificar todos "os factos binete que apresentou esse prvjecto, como 
que se deram no Ce·uá, mas a verda-ie é que a questão de confiança. 
assembléa provincial collaborou extrao:-dinaria· Si diffl!rença ha entre os dous projectos é 
mente parJ. esse acto, e a libertação do Ceará para. melhor a todo~ os respeitos o de 12 de 
foi em breve um facto consumado. Maio. 

Veiu depoi<> o Amazonas. Não justificam ta.m- No projecto de 15 de Julho esta consignada a 
bem os meios empregado3, porque aquelle liberd--1de dos sexagenarios, sem indemnização; 
acontecimento não passou inteiramente es- o de 12 de Maio consag1·a. o principio da. in
coimado : as censuras qul3 se fizeram foram al- demnização, sómente não ó pecuniaria.mente e 
gumas vezes justas. sim por serviÇos. E' -preferivel este ei.pediente 
. O Rio Gra.nd~ do Sul responde pelo modo que porque reconhece o dueito de prop~iedade e ~s 

a Camara conhece : e este o movimento das serviços repl'esentam valor. E ma1s huroant
provinciàs. ta.rio, porque resgu:1rda o invalido da miseria, 

.Si desviarmos, diz o orador, os olhos do que a que fatalmente seria. condemnado pelo proje
se passou nas provincias do norte pS~.ra altender cto de 15 de Julho. 

----~aon-nq-nn-A-e-np~an • o que se ve_, mesmo na O projecto de i5 d~ Jolho esta.b"3lecia. ainda 
provincia do Rio de Janeiro ~ uma tabella que fixava o preço dos es~ravos; 

Nas vesperas do grande pleito eleitoral, um mas a differença. e insignificante entre uma e 
dos chefes mais prestigiosos do partido con- outra tabella. Pergunta o orador: em que 
aervador, declarou que o seu partido podia, época., segundo a tabella estabelecida no pro
queria. e devia realisar a reforma do elemento jccto de 15 de J alho, seria. alforriado pela, 
servil. depreciação o escravo. íossê qual fosse o preço 

Depois, outros distinctos senadore-; conser- em que estivesse classificado~ Em tempo quasi 
va.dores manifestaram-se tambem da tribuna, e intermina.vel. A depreciação era de 5°/o; com 
já, antes, o illustre Sr. conselheiro Paulino mais f 0 { .. lanç~do sobre a propriedade escrava., 

· de Souza, em um di:;;curs:> notavel, dizia que o eram 6 ofo• Feito o calculo, ainda. em 40 annos, 
seu partido sabia fazer concessões, . com este a.bltimento gradual, não poderia ser 
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_c.on~idrrndo livre o escravo, emquanto que o 
proJecto rle J2 de Maio preenche perfeitamente 
ess~ fim. Segundo a depreciação ahi adoptada, 
em 13 n.nnos será declarado livre o escravo. 
~cst~ me"mo projecto a porcentagem é de 5_0J.., 
JrJlho. 
· ' O nobre deputado por Goya.z negou o direito 

da propriedade servil. O orador não contesta 
em a so uto esta asserção, porque realmente a 
p.oção juridic~ da propriedade não se adapta à 
propriedade escrava, mas essa propricJade é 
legal. . 

Os senhores ·actuaes não podem abusar dessa 
propriedade, é :certc;> ; mas, além de legal, ella 
representa valor, representa interesses accu
mulados, e ao lado desses interesses está o 
direito. 

O que o nobre deputado por Goyaz póde di-
zer é qt1e se tr. . · a suz g -
netis que o legishdor creou e pode modifi
car a tê <lcstruit·. 

O nobr do u J 
combater o projecto e sustentar a doutrina da 
abolição immodi.tta, trouxe o exemplo de diff.J
ront• s pai;~o~, d"s colonia;:; fra.ncezas e ingle-

<o • s a os- m · os ; . sus en a 
o orado•· 11ue a nossa situação niro guarda ana
logia. com a dcases .Paizes. 

· . Perguntaria o orador ao nobre deputado o que 
faria o gov~rno francoz, si a escravidão em vez 
de ser nas colonias, estivesse enraizada nos 
ricos d1•partarnentos da França 1 Poderia re
solver a quostão levianamente, sem indemni
zação, sem attcnder a esses interesses? 

Pelos meios regulares não poderia ; pela - . . .... . 
• 

mites ; mas, felizmente. o Brazil não está ás 
'portas dess-) abysmo. 

O uo faria a In o· la terra si a escravidão es-
ttvesse no paiz de Galles ou na Escossia '? O 
exemplo do.'l . Estadc·s-Unidos é pouco feliz, e 
affirma. o .orador, que o niovel que actuou para 
a luta entre os estados do sul e os do norte não 
foi a questão abolicionista, mas rivalidades 
antigas ; a escravidão foi apenas pretexto. 
. Sustenta que a prosperidade dos estados 

do sul data do. muito pouco tem~o pat•a cá; 
eom a g-uerra toda a riqueza do sul foi inteira-

. . -mente destruida; depois veiu uma nova gera
ção, vieram novos immigrantes, compraram 
todo es~o terreno abandonado e iniciaram novas 
industrias. 

Combate o orador as idéas abolicionistas 
radicaea do nobre deputado por Goyaz ; acre
dita que a abolição .immediata reduziria por 
muitos annos a um vasto deserto muitos esta-

e ec1men os agrtco as, e as nossas reg10es 
mai.:~ ferteis e cultivadas. 

Declara o orador ao nobre deputado por 
Gayaz, q11e os programmas mais modestos são 
em politie!l 9s mais realizaveis. 

Ente~de que o nobre deputado quer o 
suffragio universal, pois tal seria mais ou 

. m.enos o alargamento da. senso eleitoral entre 
nós, que aliás já é muito baixo ; mas! diz o 
orador, o direito de eleger suppõe a. indepen
dencia, a in.telligencia, qualidades que não se 
obtem eom a facilidade que suppõe o nobre 

r , nao e um ra a a
dor com quem se pos~a contar. Dcsejal'ia pois 
que o nobre cleputr_do lhe dissesse si a sua 
idéa vencesse, em que empregaria 5oo ou 600 
mil libertos. 

En~endc que não seria possivel, nem a lei 
poder1a operar e;;se resultado, e nem haveria. 
força bast~nte para manter a disciplina dos 
libertos. 

Pelo pro· ecto de i2 de Maio o e3cra 
a-se no m de 13 annos, segundo a tabclla que 

adoptou. · 

Pergunta o orador : o dono de um estabel ·-
men o agr1co a não ca assim advertido a res
peito do futuro? E si elle considerar que por 
outro lado actúa tambem o fundo de emanei

<io, não proeurará sub,stituir tambem gra-

da guerra; S. Ex. combateu o imposto addi
cioJ?-al de 5 °/0 , pela applicação que. ~~e dá o · 
)ro ect · - · 
buinte que o nobre ex-ministro tem impu~ 
gnado essa medida. Faz .divet·sas considera: 
ções para mo~trar que o nobre ex-ministro 
acha-se em terreno falso. Defende o art. 4o ; 
~ntende que, quanto á parte penal, o projecto 
deve ser explicito • 

Entende que nas circumstancias, em que se 
t·euniu o parlamento, data a crise ministerial e 
chamado para organizar gabinete o illustre 
cidadão, que mais de uma vez tem aceitado 
o poder em momentos bem difficeis, o partido 
l iberal se deveria ter unido; pergunta pois: 
que motivo têm para fazer opposi~·ão a este 
gabinete alguns nobre deputados 'liberaes? Não 
póde ser o seú projecto, pois é mais adiantado 
do que o de 15 de Julho. · · · 

Qual sera o chefe liberal ue amanhã· o..; 
era reumr os e ementos dispersos deste par-
tido~ . 

Chama a attenção do nobre presidente do 
conselho para o § 2° do art . 3° do projecto; 
entendG que esta disposição vai abrir a porta 
a la rgos abusos ; tal disposição é inutil para 
o fim a que se propõe , e sómente terá como 
resultado abrir a porta a grandes abuses. O 
projecto .deve ser emendado nesta parte. 

Prefere em todo caso a suppressão desta dis· . 
posição; mas, si a. commissão ari.nuir a estas 
redexõe<;:, o orador apresentará uma emenda. 
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O Sr. Lacerda "Werneck 
(M o,imPnto geral de attençllo) : -Sr. presi
dente, V. Ex. e a Camara hão de permittir 
qae, caben-:lo-.me a palavra quando este pro
jacto já s~ acha, por assim dizer, navegando 
nas aguas da 3• discussão eu dê mais alrrum 

esenvo v1mento s mtn as considerações ma
nifestando ao paiz. ao meu partiJo ~ ao nobre 
president9 do conselho, minha humilde opinião 
aobre es - · -
elemento servil. 

Conf.Jt•me assignalei, no sabbado, quando fui 
tão vehementemente cenl!urado pelo nobre de· 
putado pela província de Pernambuco • . • 

O Sa. ARISTIDES SPINOLA : -Não apoiado; 
não houve censura nenhuma. 

O SR. JoAQUIM NABUCO:- Não houve cen· 
surs.. 

• E ECK :- . • . a.vla. me 
inscripto contra o projecto primitivo na ta. 
discuasão. Cedi como já declarei, por con_________ i - ~ 

gar no debate ao nobre dejJutado p\:!h. provin
cia. de S. Paulo. 

Quando in~cravi-me contra, Sr. residente 
ot po:-q ue, acettan o o proJecto na sua ge
nera.lid~de, pontos havia, que eu reputava. 
important~s. mas que dependiam para rainha 
approvação de informações cathegoricas do 
governo ou da ho:1rada commissão qu-3 o r~
presenta.. 

Mas, a. inda. quanlo, Sr. presidente, eu hoa
ve•se pedido a palavra contra e tivesse f -1llado 
a favor, . encontrava nesta casa prece lentes 
antiquissimoà, sen io que · o propr~o nobre de-

. ornec1 o 
urn delles, quando, na primeira vez que oc
eupou aqui a. tribun·1,p ediu a palavra a favor e 

c r · -
contra o projecto. (Apoiados.) 

O SR.ARISTIDES SPINOLA:-Quanto ao art. 1o, 
que referd-se á matricula. 

O SR. LACERDA \VERNECK.:-Si o meu il~ 
lt1stre amigo, deputado pelo 5o districto da mi· 
nha província, com o qual sempre me acho de 
accôrdo não só nesta como em todas as queo;
tões politicas e a::lministrativas, tave razão de 
felicitar o nobre presidente do conselho, pela. 
calma e serenid~d~ que tem pre.s.idido a este 
debate. 

Com effeito, sanhores, a. atmosphera. que 
nos envolve é outra., outro é o t~rreno escolhido 
para a luta, outros evidentemente os inLuitoa 
do nobre presidente do conselho. 

-----------LD~e,sde qae o nobr s 
aceitou, em condições tão melindrosas, a g.?s
tão suprema dos negocios publlcos e teve a ou. 
sadia, na opinião de algunsliberaes desta casa., 
de declarar aqui, como já o havia feito no Se
nado, que não faria desta que~tão tão profunda
mente vinculada a nossa sociedade uma ques
tão de pa.·-tiõo, sempre inca.descente, sem~re 
irrit\nt~, sempre apaixonada, eu compre
hendi, senhores, a seriedade com que o no
bre presidente do conselho preten.:lia desemp"
nhar a sua tarefa, e os grandea perigo3 a que 

ia expôr a. sua po;Ju1aridade como chefe su
premo de seu partido. (Apoiados.) 

Senhores, qual era a posiçãv do ministerio 
Dantas nos seus ultimos dias ~ 

Eu não quero assignala.r factos, que es-
tão · · · 
todos nós já estf\o registrados na historia ; mas 
o que é exacto é que a dignidade de todos -uós 
fo.i profundamente ferida na dignidade do pre
sidente desta Camara. (Apoiados.) 

O Sa. BEZB:RRA CAVALCANTI:- E ha pou
cos dias o presidente actual foi va\a.do pelas 
galerias aqui dentro do recinto. 

O Sa. LACERDA WERNECK:- Este facto, 
Sr. presidente, foi immediata.mente levado a.o 
Senado, hoje tão censurado e verbera. .lo pelos 
nobres deputado-:;. O desacato havia causado 
dolorosa impr..:ssão. Commigo muitos ~os no-

pa1·a ouvirmos as explicaçõea do governo e 
melhor apreciarmo~ a posição de alguns mem
bros dos mais distinctos uo artido liberal ue 
J ·1v1am pro 1ga1 o a conlucta do governo 
nesta Ca.mara. 

Quando a.lli cheguei. O(.'cupa.va a tribuna o 
meu 1s 1ncto a.rmgo o sr. canse e1ro Pa.u ino 
de SÕuza, cuja ausencia. nesta casa todos nós 
b.mentamos, porque S. Ex. não deixou aqui 
solJados disciplinados, mas amigos dedicados.· 
(.1\! ui tos apoiados) 

Narrava o illustre conselheiro os fil.ctos, pro
testando em nome da po~ulaQão da Côi'te con
tra taes escanrlalos, e, referindo-se ao nobre 
ex-ministro da guerra, declarava S. Ex. que, 
a ezar das ualidades essoaes do ho rado 
ex-mm1stro, o seu grande talento, era S. Ex. 
urn partidario extremado e homem capaz de 
maiores desempenhos. 

o conse eiro au i no de Souza. succadeu 
na tribuna o conselhr.dro Teixeira J11nior, que 
não está por as:iitn dize:- filiado a partidos, que 
tem opinião livre em. todas est:~s questões, ouvi 
de S. Ex. estas palavras que ficaram gravadas 
em meu e:;pir\to : « Quando me lembro, Sr. 
presidente, que tenho de deh:a.r ~>ste paiz onde 
tenho mulher e filhos, e que á. fl"ente do gover
no se acha. o Sr. conselheiro- Souza DJ.ntas, 
desanimo, e quasi que deixo de emprehender 
a. viagem.» 

O SR. JoAQUIM NABUco : -Era o que falta
va, que se mudasse de governo para guardar a 
mulher e os nlhos do Sr. Teixeira Junior. (H a 
um aparte do Sr. Be::; P.r ra Ca'Valcanti.) 

O Sa. LACERDA. WERNECK :-Não é a mulher . . 
. e 1ra untor, 

era a ordem publica que estava sendo ameaçada 
nessa occasião. (Apo tados.) · 

O SR. JoAQUIM NABUCO : -Era o ca.mbio que 
tinha b1ix.a.do extraordinariamente. (Ha outt·os 
apartes.) 

O Sa.LACERDA WERNECK:-Ea não apanho 
estP-s apartes, porque não os considero dignos 
desta. casa. 

O Sa. JoAQtm.r N.A.BUco:-Aq,lella.s conside
raçõea é que não eram dignas do Senado. 
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O Sa. BEZERRA. CAVAJ.CANTI E OUTROS SRs. 
dão apartes. 

O SR. LACERDA "\VERNEc~:-Os nobres de pu 
tados perdem o seu tempo effi. dirigir-me ap ar 
te3 acrin1oniosos, porque eu não irrito discus~ 
sões e hei de si me )ermittirem a hra.se 
esmagal·os com a minha moderação. 

O Sa. ANTONIO P1uno E OUTRos:- Muito 
bem. 

O Sa. LACERDA WERNECK:-Dizia eu, que o 
cnselheiro Paulino de Souza e o seu collega de 
provincia o conselheiro Teixeira Junior haviam 
profligado de um modo encrgico o abanclon.o, 
por assim dizer, em que o governo tinha dei
xado a ordem publica.(.Ncro apoiados.) 

O Sn. Fn.A.NCisco SonR:t:-E o governo para os 
tranquillisar respondeu per-fei bwente. (Apoia
dos. 

, 
conservador, pedia ao Sr. Saraiva que sahisse 
da. penumbra; já o commercio desta. Côrte em 

ublica ões uasi ue di ar ias in voc:wa. o )a trio· 
tismo do nobre presidente do conselho, para q•1e 
assumisse a gestão dos negocias publicas. 

O SR. BEZERRA ÜA v ALCANTI:-Isso e r o. ensce
nação de encommenda. (Ri$o.) 

O SR. LACERDA \VERNEck:- O nobre depu
tado pelo Rio Grande do Norte, a quem tributo a 
maior consideração,acaba de dizer que eu estou 
fallando por encommanda. 

0 Sa. BEZERRA CAVALCANTI:-Não apoiado. 
ão me re en ao no re deputado; mas a essas 

opiniões que invocavam o S1·. Saraiva. 
O Sn. LACERDA .. WERNECK:- Ora, si no con-

ce1 o o par 1 o conserva or er<~. m 1spensave 
a presGnça do nobre conselheiro Saraiva, á 
frente do governo, si as classes commet·ciaes 
desta Córte conjuravam pela imprensa o patrio
tismo do nobce presid·3nte do conselho. c as· 
signalavam a convenicncia da substituição da· 
quelle m.inistel"io por um outro mais de accôrdo 
com os interesses permanentes e estavcis desta 
sociedaue. qual era, senhores, perante o par
tido liberal a posição do illustre presidente do 
conselho~ 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- A imprensa, 
que sustentava o gabinete Dantas, não valia 
nada ; a que indicava o Sr. Sa.-aiva, valia 
tudo. 

O S:n.. LACERD.-\. \VERNECK.: - Eu vou des-
o 

raiva perante o seu partido. 
A situação liberal innuguron.se com o St·. 

conselheiro Cansansão de Sinimbú, um dos 
brazileiros mais respeitaveis deste paiz, cara
cter energico, vener!tdo por todos nós, igual 
aos homens mais eminentes do 1° e 2° reinados. · 
(Apoiar los ge~·aes.) 

O conselheiro Sinimbú desfraldou neste re· 
cinto a bandeira da reforma eleitoral. Foi a 
primeira reforma proposta por aquelle minis· 
terio ; o illustre conselheiro entendia que 

V, UI. -6t . 

antes de libartar os escravos ou os negras con
vinha libertar os brancos. O projecto passou 
neste recinto, e passou com applauso da. q uasi 
un:mimidadc da Camara, com excepção de tres 
ou quatro deputados liberaes. 

O Sa. JoA UDI NAnu o:- Não a oia.do· era-
mo~ 30. 

1'.) 

Saraiva. O que occorrcu então, 
Ex. voltou a e::;te recinto com a mesm!.l. re
fot·ma ; fel-a passar or outt·os tramites. Os 
mesmos que av1am sustenta· o a necess1 a e 
da constituinte votaram pela reforma ; .ella sa
hiu triumphante daqui para o Senado ; e no Se· 
nado em vez do silencio, abre-se largo debate, 
tomando parte activa na discussão, coope· 
rando com o nobN presidente do conselho al
guus conservadores eminentes, á frente dos 
quaes se achava o Sr. Barão de Cotegipe. 
(Trocam-se muitos apa1·tes.) · 

O SR. LACERQA. \VER.NECK:- Ora, Sr. presi-
anle, s1 o Sr. Barão e o eg1pe enten ta. 

que a sua lealdade de cheío dG partido não 
periclit~v~ aus.ilian~o o mais eminente chefe 

~ ' ' . 
formas que pela sing-ularidade das cisc11mstan-
ci:·,s da socie~ladc em que vivemos pod(}m e de
vem ser feit~s de accõt•d.o com os dous partidos ; 
são pt·ublc:nas cu.;a ~olução inLeressa. á gcnr~ra
lidadc dos direitos de nossos concidadãos, ao 
progresso e desenvolvimento de nossa civilisa
ção. (M ttitos apoiados.) 

Concluída a reforma, o conselheiro Saraiva., 
r<Jtira-:;e do poJer, c ~dendo o logar ao conse
lheiro Martinho Campc.s, ao qual succedeu o 
Sr. Visconde de Paranaguà. 

..~.\. vida ·deste ministerio foi curta, surgiram 
ou antes continuaram as conspirações, porque 
convem que a historia. registre que a q uéda de 
todos estes ministerios liberaes têm sido resul
t~da da propria i.ndisciplina de seus amigos, 

sempre em minoria nesta caaa. O paiz assistiu 
com assombro ao espectaculo de, durante 12 . 
dias, não termos governo que assumisse a direc4 

ção dos negocias publicas. 
Ora. si o Sr. conselheiro Saraiva, com quem 

nfto tenho a honra de entreter relações, é um 
simp:e-.; leitor d~ Revista dos Dous 1li tt:tdos, 
um obscuro plantador de canna. como e, se
nhoreg, qu~ estando o l)arlamento funccio
na.ndo, tendo o Imperador ao seu lado os seus 
conselheiros naturt~Jes, os conselheiros de t;s .. 
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tado, tendo mais do que todos estes auxiliares, 
40 annos de vida publica e um profundo 
conhecimento dos negocias publicas que o 
devem habilitar a conhecer os homens para 
bem resolver as grandes questões de estado, 
como é, pergunto eu, que o Imperador pre-
sciB e e o os es es preCiosos au:n 1ares e 
dispensa. os seus conselhos. e expede ordem 
para. que venha ã sua presença o conselhe~ro 

' b 
~ancia, em paragens longínquas e tão remotas ? 

O Sn. JoAQUIM NA.BUCO :- Este facto foi 
na queda do ministerio Sinimbú. (H a outros 
apa,·tes.) 

O Sn. LACERDA WERNECK:- Não, senhor. 

O Sa. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:- Foi 
com o Sr. Paranaguã. 

O SR. LACERDA WERNECK:- Chegando a 
es a. c1 a e o r. conse eiro ara1va, o o o 
minis te rio, com o Sr. Visconde de Paranaguà 
á. frente, foi recebei-o a 'Bordo. 

A um apare. 
O Sn. LACERDA "\oVERNECK:- Posso quasi 

dizer que fui testemunha ocular do faeto. O 
• • • , 1 • is o e e aranagu 

Jrente, foi receber o Sr. conselheiro Saraiva. 
Qual era a opinião da. Camara, ou, -por assim 

dizer, a. opinião da maioria liberal? Que o Sr. 
conselheiro Saraiva devia aceitar o poder, pre
stando assim um serviço ao seu partido,que es
tan em gra.nde.divergencia. 

" O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE :- E foi 
até accusado por alguns, por não ter aceitado 

O Sa. LACERDA WERNECK :- Todos os li
beraes desejavam o governo do nobre conse-
lheiro Saraiva, e faziam votos p -
recusasse o poder. Apenas um homem conheci 
nesto recinto, e cujo nome não declino porque 
não t~>nho autoridade para tanto, que partilhou 
sempre opinião contraria, asseverando-me que 
elle nlto organizaria. ministerio. 

O Sr. conselheiro Saraiva, chamado a S. 
Christovão, teve longa conferencia com Sua 
Magestade o Imperador. Não só recusou o poder 
como não se animou a indicar successor ao no· 
bre Visconde de Paranaguã. Tal era a sua con
vicção de que o partido liberal estava profun-
damente dividido e e.nfraquecido. · 

Ora, Sr. presidente, historiados assim os 
factos, eu tenho o direito de lançar este dilema 
á consciencia da. Camara: ou o conselheiro Sa~ 
raiva é realm · · 
um patriota desinteressado, chefe supremo de 
seu partido, de probidade e lealdade inque

·brantaveis, ou este paiz é a Beocia e o primeiro 
beocio é Sna Magestade o Imperador. (Apoia-
dos ; t1·ocam-se muitos apartes.) 

O Sa. ZAJUA:- E o segundo é o partido li
beral que levou 30 annos a el~var os IDi3ritos do 
Sr. Saraiva, a procla.mal-os para de um dia para 
outro querer apeal-o dessa posição. (Apoiadas.) 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Ha. 30 annos 
clle não era chefe. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA: - Estava nestas 
fileiras ; era conservador. 

O SR. BEzERRA. ÜAVALCANTI:-0 seu dilema. 
tem dois defeito;;: o primeiro é que não póde 
ter applicação a esta Camara. e sim á passada ; 

, - . . . 

O Sa. BEZE11RA. CA."lALCANTr:-Não tenho que 
me entender com alguem ; affirmo um facto de 
que estou convencido : é que o dilema não tem 
applicação. 

0 ~R. LACERDA WERNECK.:-Ou O Sr. con-
s e1ro ar 1va nao em gran es merltos, ou 
somos uns beocios. 

O S:a. ZA}IA:-Tem grande merito; ninguem 
c r o seu merec1mento. 

O SR. BEzERRA CAVALCA.NTI:-Não é uma 
a:ffirmação mais ou menos que attesta esse me
. , ~o os act?s e a discussao no parlamento, 

ou perante o pa1z. 

0 SR. LACERDA WERNECK:-Reapeitando-o, 
co::no respelto a todos os chefes do partido li
beral, declaro á Camara que não conb.eço, nas 
condições actuaes da sociedade, um homem que 
reuna qualida:des tão apropria.das para a boa e 
pacifica solução desta questão. (Apoiados.) 

O Sn. BEzERRA CA v A.LCANTI: -Basta ter sido . ~ 

O SR. BEZERRA ÜAVALCA.NTr:-E' justamente 
por isso. 

O Sn. MAc-DowELL:-Não basta, mas é uma 
razão. 

O Sa. LACERDA WERNECK:- Não são só
mente estas as razões, Sr. presidente. O nobre 
conselheiro Saraiva occupa, sem contestação 
no seu partido uma posição muito especial, e 
é uma das razões que me fazem ter por S. Ex. 
uma grande veneração. · 

O nobre conselheiro Saraiva não tem filhos 
acalentar, não tem amigos a acommodar •. . 

0 SB.. BEZERRA CAVALCANTI:-Não tem um 
circulosinho de privilegiados que todo o mundo 

'2 

O SR. LACERDA "WERNECK :-••• é superior 
aos desdens e aos applausos das multidões in· 
conscientes; foi educado em acampamentos 
conservadores, guardados sempre com g1·a.nde 
vigilaucia por Eusebio de Queiroz, Monte Ale
,gre, Gonçalves Martins e outros. Um homem, 
portanto, colloca-io ne;;tas condições, não póde 
deixar de merecer grande consideração da pa.r
t~ do partido conservad Jr. (Apoiados.) 

O SR. Zal\rA. :-Nunca se envolveu em con
spirações para derrotar os amigos. 
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O SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Conspirou 
agora ; todo o mundo o sabe. 

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Quando tomou 
parte no progressismo, foi por meio de uma 
conspiração. 

O SR. ZA~IA. :-0 nobre deputado labora em 
engano. (H a out1·os apartes.) 

O Sn.. PRESIDENTE :-Atten ão! uem tem 
a palavra é o Sr. Lacerda \Verneck. 

O SR. L:\.CERDA \VERNECK :-Sr. presidente, 
eu peço a V. Ex. que me proteja, àndo doente 
e não posso elevar a voz. 

Sr. presidente, comparecendo perante esta 
Camara o nobre conselheiro Saraiva, qual foi a 
sua attitude em frente do partido con:::ervador 
numeroso, disciplinado, representado aqui por 
talentos de primrir~ agua ~. 

papel que fez o Sr. conselheiro 
veiu~ por assim dizer , provocar, ir1·itar eahs 

halanges, no meio das quaes havia homens 
1spos os a azer li gumas concessões, para que 

a reforma do elemento servil se fizesse de modo 
pacifico e par<J. tranquillidade da propria la-

O Sr. conselheiro Dantas, porém, entrou 
aqui, declaL"ando com certa arrogancia que 
fazia questão da libertação dos sexagenarios, 
que não prescindia desta clausula do seu proje
cto ; ameaçou o partido conserv<:clor, zombou 
das nossas forças. O nobre Sr. conselheiro 
Saraiva vem de um modo mais correcto dizer 
que traz a sua reforma .•• 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:-E' uma veroão 
') ' o ' 

ameaça e zombaria. Ao contrario se tem af-
fi;mado aqui ter o s:. Dant~s igualmente pe-

O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:-Tambem 
da com missão faz parte o Sr. Andrade Figueira. 

O Sr.. A::o~DRADE FIGUEIRA : - Mas o meu tes
temunho não póde ser invocado, porque eu 
supprimiria tudo. 

0 SR. LACERDA \VERNECK:-Bem, V. Ex. 
está na sua. posição, a da resistencia radical: 
só temos de lamentar o facto; mas em fim_fazia 

Confesso a V.Ex., Sr. presidente,oue,quando 
li o projecto que foi apresentado por seu di
gno relator, o nobre deputado pela. provincia 
de Goyaz, o meu primeiro~ movimento foi da 
resistencia, posição que é hoje a do meu digno 
amigo deputado pela província do Rio de Ja
neiro; mas o governo aceitou as emendas offe
recidas pela commissão, algumas das quaes 
tinham sido sugg~ri~as pelo meu nobre amigo 

do com as nossas idéas. Ora, desde que essas 
emendas satisfaziam perfeitamente aos nossos 
intuitos e res uardavam de maiores oscillações 
a proprie a e escrava; es e que avu~m ques
tões importantissimas, no meu fraco modo de 
ente~der, que haviam soffrido profunda modi-

' ' ção annual de~se valor, colloquei-me ao lado 
do nobre deputado pela província de S. Paulo, 
porque estou profundamente convencido que 
defendo os interesses da lavoura tão prejudica• 
da com as incertezas do presente.(Apoiados.) 
Ma~, Sr. presidente, cumpre-me declarar á 

Camara que, si algumas de minhas idéasjá. 
estão incluid.ts no projecto, ha, todavia, ques
tões que ge1·am duvidas em ~eu_ espirit?, e que 

l -

goricas da honrada commissão. Desejo que esta. 
apregoada. isenção da provincia do Ri? Grande 
do Sul fique bem aceptuadn., porque s• houver 
ta 1sençao noga.re1 o meu vo o a 

0 SR. LACERDA \Vl!:RNECK:-Comparecendo jecto. 
aqui o conselheiro Sa.raiva, expoz o seu pro- OYSa. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:-Não ha 
gramma, sem ameaças, sem intimações; ap- tal suppresaão. 
pellou para a lealdade de ambos os partidos da 
Camara, declarou que a refot·ma do elemento O Sa. LACERDA \VERNECK:- Bem. 
servil serb feita de ac.:ôrdo CJm o partido con- o Sn.. LouRENÇO DE ALBUQUEQUE:- Não ha 
servador, sua linguagem era P"cifica, conci- provincias exceptuadas; foi uma ballela que se 
li:tdora.. . levantou. 

O .•.n.. ZAliA:-Neste ponto não o apoio : acho (Cn.~.:a1n-se outros apa1·tes c o Sr. presi-
que o Sr. conselheiro Dantas foi cor1•ecto no dente ?"Cclama attençtlo.) 
modo por que se apresentou. o Sn.. LACERDA VERNECK :- Entendo, Sr. 

O SR. LACERDA '\VERNECK:- Apt•esentado o presidente, que todas as provincias devem con
. projecto, a Camara nomeou uma commissã correr com o seu obol(pa•·a a. solução desta 

para. estudal-o. questão . (Apoiados.) Contesto aos nobres de-
Desta-commissão V. Ex. s_ab~ ue "faz parte pulados pelas pr~vincias do. Cl~ar:n~~~mAmd; 

~h~fu ~Úi d~u p~rtido ~onservador, m~mbro d~ que esb. . qu~stão devia ser res~lvida. pela 
uma familia anti!l uissima . e toda clla oecupa- outras provmc1as, porque aqucllas Já a tmham 
da no cultivo da t~rra.. ( .. Apoiados.) , por si re.solvido. 

' O Sa. BARÃO no GuAHY: - Nõs tambem con-Esta circumstancia de fazer par te da commis-
são um caracter tão distincto e tão independente, corremos para a secca · 
como o .nobre deputado pela província de S. O Sn.. LACERDA VERNE~K =. - O apa:rte do 
Panlo (apoiados), já por si era bastante para nobre deput~do. pela provmc1a da B:hta res
tra.nquillisar aquelles que :receiavam que o ponde e anmqull~ t?das essas p_retençoes. 
nobre presidende do conselho viesse offerecer Nenhuma provmc1a do lmper1o deve ser ~x· 
um projeeto,, que de algu.ma fórma pud~sse cept?-ad~ do pa~a.mento do Imposto. 9ua.ndo a 
trazer complicações ao seto do nosso parttdo, provtnc1a do Rto Grande do Sul debatia-se em 
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uma guerra civil de nove anno.s, os generaes 
legalistas não perguntavam aos soldados que 
pa.J."a alli ma.1davamos a que provincia pert(3n
ciam: eram logo alistados no e~ercito e atirados 
aos campos de batalha. (..tlpoiar.los.) 

Venho encareci•.lamcnte rogar aos nobt·es 
eputa os que me tranqut 1zem neste ponto, 

porque, si ha. intenção occulta nesta questão, 
voto contra o projecto. 

R. RESIDENTE : - stao so re a mesa 
algumas emendas da com missão. Peço ao no
bre deputado que tenha a bondade de interrom
per o seu discurso, afim de que ellas sejam· li
das e apoiadas. 

O Sa. LACERDA VEn~ECK: -Pois, não.(Sen
ta-s~.) 

isto é, quo a provincia do Rio Grande do Sul· 
concorre com as outras para a solução deste 
problema. 

O Sn. ULYSSES VIANNA : - Nunca esteve 
isso em duviJa. 
. 0 SR. LACERDA. \V ERNECK : - Corriam es

tes boatos e eu queri:l. vei-os dissipalos a não 
restar mais duvida.. (Apartes.) 

solidarios no:; no;;sos ravezes e triumphos, so
bretudo em reformas camo esta. 

O Sa. JoAQUI:II PEon.o : -Isto não quebra os 
laços da communhão. 

O Sa. LACERDA 'VERNECI\. :-Mas levanla 
queixas. 

Outro ponto, Sr. presidente, que ou consitlo:•o 
importante, e para o qual chamo a attenção da. 
nobre commissão, é o que sfl J•efet•c a 1a e 2J 
})arte do art. 2°, isto é, a alforria dos scxage
narios e a faculdadl) dada. aos senhot·r.s de es
cravos de os venderem·ao govet·no pela metade 
do valor taxado. . 

Eu não daria essa fórma ao projecto, si ~~OI' 
desgraça minha me achasse na posição do Sr. 

residente do conselho. O nosso )aiz ou os 
nossos governos, e direi mesmo to::los os par
tidos, soffrem de uma e::;pecie de monomania. 

Parece que cada situae}ão tem sua idóa fixa ; 
tivemos a monomania da colonisação ; coloni
zação no Rio Doce, no :Mucury, coloniz,1ção no 
Espirito-Santo, em Petropolis, em Cantagallo, 
etc.· 

Vem ontra situ1çã'l e a monomania fb::ou-se 
. na. l~~ ~rÇade bancaria, entendendo muita gente 
q~e t1ras de papel b:~stavam para formar ca
pLtaes e crear·· rique%a, e o resultado foi os 
grandes prejuizbs qna eofftett a praÇâ do Rio de 

J"aneiro em 1864 e o descalabro de muitas for
tunas. (Apoiados.) 

Tivemos deiJois a monom~mia dos melhora
mentos materiaes, das garantias de juro as 
estradas de ferro, que ahi estão attestando 
os nossos desacertos e imprevidencia. 

•e1u am em a monornama <1S prtvi eg10 
para engenhos centraes, para extracção de re
sina, de plantas textis, colheita de andiroba e - . . .. . . . 

Hoje, Sr. presidente, a monomania é o ele
mento servil, organização de projectos sobre o 
elemento servil; e em todos elles domina a idéa 
capital: a libertação dos se:.tagenarios. 

Apresso-me em declarar a V. E:s:. que os 
meus escravos se:s:agenarios prescindem abso
lutamente deste beneficio que o gevemo lhes 
quer fazer. 

O proj~cto pretende reeguer do captiveiro o 
• t" . - • 

muito respeitavcl, que já prestou longos annos 
de serviços a seu senhor; tem suas relações in
timas na familia ... 

O Sa. LouRENÇO DE Ar.BUQUERQUE : - Tem 
aposentadoria. 

O Sa. LAcERDA '\VERNECK:- ••• sem aposen
tadoria, como diz: o nobre deputado, e e pre
ciso considerar o brazileiro um ente completa
mente degenerado e perverso para sobrecar
regar da trabalho e de privações um pobre 
homem ne,.tas condições, que tem trabalhado 
tantos annos, para 17ossos pais, para nós e pa.ra 

O Sn.. LACERDA 'VERNECK.-Sem noções de 
justiça, sem conhecimento do mundo, igno
rante e incapaz de dirijir-se, niio conhe
cendo outros in~tinctos senão os que predomi
nam om sua 1·~ça, incapaz de resistir ao vicio, 
capaz de aifrontur tudo para satisfazel-o, o 
.~:o::.ag-onario vai S•:!r para o estrangeiro c para. 
a historia. da nosfi:t omancip:u~ã 1 o mais pun
gente to.')bmunbo da. nossa improvidoncia. 

(Tl'ocam-se apa-rtes.) 
O SR. JoAQUDI PEoao : -.Acharão facil ac

commolaçã:o em to:la part:>. 
O Sn.. LACERDA \VERNECI\.:-Hão de expor

se a todos os azares c no fim de tt·es ou quatl'o 
annos tet·emos granle numero Jo sexagenarios 
mva t os, a an ono. os, nas r.s ra a·~ e c1 a es9 
porque o governo só trata de executar a re
forma; mas não trata. de dar uma collocação a 
esses homens. 

E ' uma mania que tenho ouvido dizer, gira 
nas altas regiões. · 

O SR. SEBASTIAO MAsCARENHAs:- Tudo que 
é progresso é urna mania para V. E:s: . 

O Sn. LACERDA \VERNECK : - O seu aparte 
não tem cabimento, e as idéas que tenho sobre 
es~e projecto; hão de conveneel•o disso. 
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O Sa. ~NDRADE FIGUEIRA: -Ha progresso l O SR. JoAQUIM PEDRO :-Deixando-os mor
que não e mania_; ha manias que não são pro- ' rer no captiveiro. 
gresso • o s L 'u · · R. A.CEitDA. r v ERNECK :-Ah1 vem O no-

O Sa. LACERDA WERNECK : - Serb muito bre deputado com os seus sentimentos huma
mais humanitario, Sr. presidente, empregar nita-rio9. 

balho livra de que se fc~.lla todos os dias. . O Sn. LA.~En~A 'VERNECK :-Tambem é ser-. . . I Vl~'>O hum::mltano a educat>1io das crianças 
Vamos hbertar esses escravos velhos e dei- ~ ~ · . d 

1 
. d' _ d . (Apartes.) 

xam~s na~ ~ais ep oravels con lÇO~s e lg~o- Não temos os elementos dos Estados Unidos 
ranc.a o~ m_0enuos~ e aquelles que Vlerem vm- pa:a difundir a instl'ucção : no entretanto, de
do com ~s _hbertaçoes em massa. po1s que se fez a abolição naquelle paiz, cxce-

A comm1ssão melhor procederia si, ouvindo o I ptuado o estado da Virginia, em todos os outros· 
nobre presidente do conselho, transformasse o de 1870 a 1880, a. ignorancia na.quellas classe~ 
seu plano e cuidasse da. geração nova. que isto é, nas crianças, filhos de escravos tem 
tantos serviços nos poderia ainda prestar. constaJatement<:l cresc:ido: tenho aqui um docn'-

me or e ucar as crianças o que 1 er ar me.n o que o prova e que o arc1 1nsenr uo 
negros velhos. t meu discurso. 

Não sabendo lêY" .Nero sabendo escre"'er 

ESTADOS -
1870 1880 P. 100 18i0 1880 P. iOO _________ ..... ____ _____ ....,_ ------- ---- ...._ ______ ____ .., ___ ----

Alabama .••.. ........... 349.771 570.279 
Arkansas .••••..•.•..•. Ui.799 153.229 
Florida ................ 66.238 70.219 
Georgia .. ......•...... 418.553 4·16.683 
Kentucky ............. 249.567 258.186 
r ·""~.,;"" ' "" 9:;7 H~A. 997 ~i') 

Mississippi ....•.. . .•.. 291.718 315.612 
North Carolina •...•.. . • 339.i89 357.890 
South Carolina ...•... . • 265.892 321.780 
Teunessee ........•.... 290.54.'::). ~'d4. ::::S<:so 

Te:x;aa ...•...•.••.••.•. 189.423 256.223 
Vir ginia . ..•........... ·390.913 360.4~5 

, , 

Si os Estados-Unidos que das pendem 80 mil 
contos annuaes com a instrucção publica, que 
jà votaram depois dn abolição até hoje 30 mi
lhões de dollars, para a fundação de asylos, 
têm c ;;sas criançus em tal estado de ignorancia, 
qual será. o flitaro de nosso paiz, quando não 
temos dinheiro para educo.r os meninos do 
campo, os filhos dos nossos pequenos lavt·a
dorcs, visto que nem em toda n. parte ha e;;
co1a.s (apal·tes), e ond~ a instrucção e muitomais 
descurada do que em outros paizes, porque tudo 
aqui são difficuld:ldos ~ · 

beral, muito mais humanita.ria. 

O Sa. BAr.Xo no Gu.urY E ouTr.os : - Sem 
duvida nenhuma. 

O Sa. LACERDA 'WERNECK:- Eu não apre
sento emenda, suggiro apenas a idéa à com
missão e elh que resolva. : 

Estas crianças sem a menor instrucção uão 
terão pal'3. o futuro collocação facil, hão de pro
vavelmente encher-se de vicios, hão 'dé praticar 
crimes e hão de viver da vagabundagem, como 
aconteceu nas possessões inglezas e francezas. 

43,5 383.012 433 . 447 50,9 
28,8 133.339 202 .015 38,0 
38,0 71 .803 80.183 43,4 
42,8 468.593 520.416 49,9 
')-) 9 332.1i6 318.380 29,9 --,-
&:;'R 9."'r~ ~:;~ ~IR ~~il .ctQ : .. 

41,0 313.3t0 373.201 49,5 
38.3 397.690 45:3. 9i5 48,3 
48,2 290.379 369.848 55,4 
';!:]:I ;::so4.o~7 41U.Tt-~ ;)!::S,I 
24,1 221.703 315.4:32 29,7 
34,0 4,15.893 430.352 40,6 

Serh muito mais aceitavel que o governo dis
tribuisse esta verba, que eu enlculo ser de 
i. 000 contos, p-1las diversas províncias, entre
gando-:~. aos pt·esidento;;, afim do qno csco
lhe-;sem logares apropriados pnra. a fu nd.tção 
de ostab '"llecimentos de instrucção, e ondn o!l 
ingenuos que fossem oispensarlos dos serviços 
pude;;sem aprender certos officios, e se habili
tassGm á pratic:1. dos instrumentos de trabalho, 
a. rnannjar o arado, qut:, nas provincias do 
norte, ó hoje instrumento indispensavcl. 

O Sa. ULYSSES Vu.NNA : - E o nobt·c d,,pu-

' nheço, acha praticavel isto ~ 
0 SR. LACERDA 'WERNECK:-Pelo menos mais 

pratica.vel do que dc~ixal-os entregues á vaga
bundagem, :i perdição. Eu não sei si nas outras 
provincias isto seria pra.ticavel ; mas o que 
m e parece ó que a tenta_tiva seria louvavel. 
Não fundemos escolas agncolas de 300, de 400 
contos, como a da Bahia, mas casas pequenas, 
onde · essas crianças possam aprender. Da 
primeira vez que fJ.llci neste recinto, defendi 
esta idéa, continuo a pagnar por ella, por .. 
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que pesa-me, senhoras, ver estas crianças en
tregues ao mais completo abandono. quando 
podiam ser cidadãos uteis a. si e ao paiz, que 
tanto precisa de braços. 

A 2a parte do § 3" do art. 2~ representa 
- i ~ . 

mantidos pot· escravos mediante a libertação por 
metade do valor do escravo, ü:to é, o dono do 
engenho ou fazenda que qui.zer libet·tar todo~ 
os seus escravos rece era o governo a me a e 
ou menos da metade do valor destes em titulas 
publicos de 5°/o de juros. 

Eu não creio que esta idéa tenhll. grande 
aceitação no sul do lmperio. Pelo menos, 
·aconselharei a todos os meus amigos que não 
se arrisquem neste negocio c.)m o governo ; 
conservem os sous escravos, tratem-nos bem e 
mantenham assim os seu~ estabelecimentos. 
Mas rne arece ue seria uma medida d~ ru-
dencta que acommissão fizessl3 uma distribuição 
de~sas quantias por provincias, tomando por 
base a população escrava de ca·la uma. 

O Sn. • LoURENÇO DE ALBURQUERQUE dá um 
a parte. 

O Sa. LACERDA "WERNECK:- Mas ó materia 
mu1to ser1a~ e . s:. compre en e per elta
mente que, si e..: ta idéa póde ser fa vora.vel a 
algumas províncias do Norte, onde o valor do 
e~cr~vo é comparativamente menor do que nas 
do Sul é muito provavel que os lavra·Jores po
bres queiram. aproveitar-se das vantagens que 
concede o proJecto. · 

0 Sa. BEZERRA CAVALCANTI:-lssohade :ficar 
mesmo por cá.. 

. 
não, senhor. 

O SR. BEZERRA. CA>ALCANTr:- Hade fi .. ~ar . . 
' têm muitas hypothecas insolvaveis. e farão 

pressão, para. que sejam preferidos os seus de
vedores. 

O Sa. LACERD.-\. 'VERNECK:- Não quero re· 
ferit· á Cama.ra todo o meu pensamento, mas os 
nobres deputados talv~z já o tenham entendido. 
Parece-me que, distribuída. esta verba., t~omo se 
distribue o fundo de emancipação, ficarb a 
medida. mais Te guiar e vantajosa. (Apviados .) 

O Sa. SoARES: -E' exacto. 

0 SR. LACERDA \V ERNECK : - Acho isto 
muito conveniente; e, si não for assim, dar
se-ão confiicto~, preferencias, patronatos, etc. 

Su_pp?~ham o~ nobres d·=pulados que ~oda a 
' ~ ' 

pouco~ escravos e o s •-u valor não attinge a taxa 
do proJecto, quer f~zr~ r a. P'!rmuta. c::m prejuizo 
das outras provinci<s ~ E' isto muito possivel, 
o que restará às outras provincias, quando vie· 
rem ao encontro desta offerta e encontrarl."m a 
verba arrebentada 1 Me pare ce indispensavel 
fazer-!le neste ponto uma modificação, de modo 
que toque a cada uma. das provindas uma quota 
correspondeote a. sua população, aos seus re-
cursos, etc. 

O Sa. SoAl\.EB :-A' sua população eaerava.. 

O Sa. LACERDA \VERNECK :-Sim, senhor, a 
sua população escrava. · 

U r.na outr-d. emen•la,Sr. pt·esiêlente, que mandei 
á mesa. e q a e não sei si ji foi lida.. é a qne se 
refere ao§ 9° do art. 3°, que foi aqni apresen
tado pelo nobre de utado por S. Paulo: c E' 
perm1tt1 a a 1 ern 1 a e xrecta ~ terce1ro 
para. a alforria d9 escravos, uma vez que se 
exhiba. o preço destes.» 

O Sa. DUARTE DE AzEvEDo:-E' um grande 
abuso. (Ha outros apa1·tes.) 

O Sn.. LACERDA \>VERNECK:- Votei contra 
esta emenda, e, quando pedi a vrwificação da 
votação,jà era tarde. Continuo a impugnar esta 
idea porque a consider~ nimiamente perigosa. 

projecto primttivo mas foi retirada. aqui durante 
a discussão pelos inconvenientes que vou as
signalar. 

O Sa. ULYSsEs VrANNA:-Eu não disse que 
essa idéa estivrsse consagrada na lei de 28 de 
Setembro. disse que e:sta é a praxe dos tri1>U
naes, apezar da lei de 28 de Setembro. 

O SR. LACERDA WERNECK:-~ praxe dos tri
buna"s é um verdadeiro :l basn ; nem o processo 
cread0 pela lei de 28 de Setembro é esse 
adoptado nos tribunaes para a l1ber1ação dos 
escravos. (Apoiados.) 

IANNA : - ao tgo o con
apenas que. esta é a 

O Sn·. LACERDA WERNECK: -Eu consi.lel'o, 
repito, e;ta. disposição do projecto uma ameaça 
e um perigo para ca nossos estabelecimentos. 

O Sn. PRUDENTE DE MoRAES : - Nlto ho. pe
rigo algum, desde quo ha tabelJa de valoros. 

(H a outros apm•tes.) 

O Sn. L .. \CERDA 'VERNECI~ : - Havondo 
mesmo a tabclla de valores, o nobre dc>putado 
compt·ehendc os inconvenientes desta dispo
si~,·ão. 

(:1'rocam-se muitos apa1·tes .) 
0 Sn • LACERD.~ \V ERNECK : - Não é O pc

culio. O eculio exi ia o consentimento do 
senhor, havia um prscesso, ent1·etanto qnc 
peh maneira. pol' que a emenda está redigida 
não rrcontece isto. 

Eu não quero crear estorvos ·álibordade de 
ninguem, desejo que todos seja .. 'l livre~, que 
pasa0m vid.:~. alegre e folgada, mas é prllaiso 
que as causas s:~jam feitas em termo, que o su
jeito que queira forrar um escravo de seu vi
sinho recorra aos meios legaes, não assim por 
um processo summario, não. 
• Nós sabemos o que são_ questões com vi
~~nh~. 
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Por odio,má vontade ou outro qualquer motivo 
apresenta-se o visinho, e, sem mais processo, 
lev:c:-me o pe.lreit·o, o aguardenteiro, o co
peiro, com prejuízo meu, e nenhum·J. vantagem 
para o libertando porque no dia seguinte elle 

rocura.rà servir a um outro. 
~ atlVamente ao 1mposto e o o· supprLme 

a ultima partP. do n. 2 do art. 2·) «e outros que 
não convenha augmenta.r, sendo declarados 

. 
E' conveniente tit•ar todo e qualquer arbítrio 

do governo nesta questão de impostos (apoia~f.os) 
não é razoavel envolver-se nisto o poder exe
cutivo. 

Apresento mais uma outra emenda que se 
refere ao§ 10° do at·t. fo. 

Desde que a nova matricula revela da multa 
estabelecida pela lei de 28 d~ Setembro parece 
claro que esta relevação deve operar-se p.n tes 

tos aos presidentes de provincias, ao ministro 
respectivo, etc., excederiam em muitos caBos a 
importancia das multas. 

UMA voz : - Já. ha emenda. da commissão. 
O SR. LACERDA WERNECK : -Estimo saber 

disso. · 
presen o m em uma emen a ao n. · 

do § 19 sobre a adjudicação forçada. Eu sup
primo a palavra-forçada-que não tem mais 
razão de ser. 

Uma outra emendà refere-se ao § 18 do 
art. 3o e esta eu peço aos nobres deputados que 
a tomem sob o seu patrocinio. 

Substituo a int~rvenção do juiz de 01-plzãos 
pela do juiz de paz. V. Ex. comprehende a 
razão. Ha comarca;; qnc se compoem de quatro, 
i c s i c · , \; m- a 

grandes distancias da séde d:l comarca, ou 
cabeça do t~rmo. 

bre deput:- do Sr. Augusto Fleury, verifiquei que 
haviam f1•eguezias que distavam cento e tantas 
leguas da séde da comarca •.• 

0 SR.. ANDRADE FIGUEIRA:- E O j niz de 
paz~ 

O Sn. LACERDA WERNECK:- Estará ssmpre 
o mais p,·rto. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Não ha meio ele 
evitar que o liberto ande de Herodes para Pi
latos. 

O SR~ LACERDA \VERNECI\.:- O juiz de paz 
esta sempre em ~ais contacto comnosc?•. que 
vivemos em paroeb1as ruraes, do que o JUIZ d~ 
orphãos, magistradó tem~o~ario sem os 1~esm~s 
interesses locat>S que o JUIZ de paz . Nao veJO 
• • • • :li • • -

O Sa. LACERDA \VERNECK :-De accôrdo. 
Mas na lei de 25 de Outubro de 1858 d:.L. Hol
landa, no seu art. 8°, vejo esta. disposição (lê) : 

<.< Não gozarão do beneficio da. emancipação 
os escravos fngidos que, depois da promulgação 

1 . - . (1' • 

senhor dentro de tt·es mezes. » 
Não gozavam tambem do beneficiiJ da lei os 

escravos condemnados a trabalhos forçados, 
cuj pena na~ ·~rnun.Jsse uous annos ep01s a 
promulgação da.quella lei; e no ca~o do art. 8°, 
o escr::~vo seria collocado nas fazendas do Esta
do. e sob o regimen militar. 

A idéa do projecto é muito mais liberal, por
que, logo que o escravo tiver voltado para a 
casa de seu seuhor, poderà sar alforriado. 

Não ha limitaçiio de prazo : a todo o tempo o 
escravo póde ser libertado. 

Ha t~mbem outra disposição que foi comba-
. . 

razão ; é a que pune com .a multa de 50.0;) a 
1:000$ os tratantes que v1vem de seduz1r es
ra 11S. 

Pois é uma industria muito conhecida, até 
mesmo aqui na côrtr~. (Apa1·tes.) 

O S:t. ANDRADE FIGUElRA:-E' preciso dizer, 
f 

0 SR. ULYSSES VIANNA:-A commissão apre• 
sentou emenda. 

O Sa. LACERDÃ WERNEcK:-E' preciso con
servar este artigo, qu·~ é o melhor do projecto. 
(Wso.) Quem tem escravos neste paiz adqui
riu-os á. custa de muito tt•abalho, de muitas pri
vações, apanhou muit~ sol_e muita chuv.a; 
emquanto que ha por a~n muita gente que VIve 
· · d s escravos alheios ex !orando e abu-
sando da simplicidade destes. E' preciso, pois, 
que paguem_ e que vão para a cadeia quando 
for necessar10. 

a ame a 1 

attenção da nobre commissão. O projecto diz 
nu n. 3 do art. 19-mu.dança de domicilio elo 
senhor. Este ponto precisa ser e:xplicado. Per
n-unto eu : o deputado que re~ide em Pernam
buco, ci vier para a côrte exercer as suas func
ções, póde trazer o seu escravo ~ 

O Sn.. ULYSSES VIANNA :-Sem duvida; a lei 
atlmitte o ma:s:imo, logo admitte o minimo. 

U~IA voz:- Este ponto e importante. 
O Stt. LACERDA \VERNECI\. :-O nobre 

deputado pela pr .~vincia de G~ya~. o Sr. Leo7 
poldo dr~ Bulhões, no seu d1scurso que .aqu1 
proferiu sabbado~ avançou certas propo~1ções 
que causaram-me impre:osão. Quanto ma1s me-
dit~ em tudo quanto disse o nobre d~p_utado 

que aliás alivia o trab~lho do juiz de orphãos. fr~nte do projecto não podia ser outra, e que 
Sr. presidente, o ~ 20 do art. 3o provocou estamos perfeitamente collocados. 

aqui grande explosão de indignação do nobre Não s·~ póde diz!'!r que o nobre dep~tado ~em 
deputado por Minas, o meu nobre amigo e~- um orgão forte. Não é orador de conferenmas, 
ministro da guerra ; mas. francamente, nao não tem certa ornamr,ntação theatral, encara 
vejo razão para isto. Este P!'ojecto foi, por as- com certo de~dem p!lra as multidõ~s jncon
sim dizer, calcado pela le~ da Hollan!a, O?, scieo.t.-s, m.ts é tambe,n t~xa~to que dP. todos os 
pelo m~nos, p::~ t~ec~ que: o fo :, porque ha. mu1- i abolicionistas des~a Camara e S . . Ex. o que me 
tos pontos que sao 1dent1cos . in~pira ma.i-; ret.:eJO senão respelto, p~rqu_? o 

O SR. ULYSSES VIANNA :-Nesta questão não l nobre ~ep~tado Íé:I.Z do estudo e ~a-medltaçao n. 
se póde inventar. sua pnnc1pal alavanca de.demohçao. 
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O Sa. SzGISMUNDO GoNÇALVES :-E' muito 
distincto. (Apoiados.) 

O Sa. LACERDA "WERNECK :-Sou amigo do 
illustre deputado a quem me refiro. 

Elle não declama, argumenta ; não procura . -
sempre que S. E::s:. falia neste recinto eu me 
approximo de sua pessoa., porque o seu discurso 
revela estudo, meditação e conhecimento pra· 
1co o assump o. pota os. 

O nobre deputado, concluindo o seu discursao 
disse (baixinho, mas eu ouvi): «o partido libe
ral neste paiz deve ser um partiJo essencial
mente abolicionista. » 

Fui para casa cogitar do cs.sCJ e cheguei a 
esta conclusãJ : si o partido liberal deve ser 
essencialmente abolicionista, a resistencia 
opposta a este p:trtido pelo partido conserva.d.or 
é um dever imperioso. 

O Sa. BEzEnRA CAVALCANTI:-Mas elle não 
està resistindo, está transigindo. · 

sigi, nem tenho sequer relações pe:;soaes com 
alguns dos nobres ministros. O unico ministro 
de quem me appro:dmo é o nobre ministro da 
guerra, por a e1çao pessoa ; com o no re mi
nistro da justiç>l nem troco palavra, porque ó 
um homem muito partidario. (Risadas.) 

Mas, Sr. presidente, o p:~.rtido liberal de fa
cto vai caminhando para o abolicionismo puro. 

Quando se inaugurou a legislatura. passada, 
os abolicionistas eram tres ou quatro ; anda~ 
va.m cabiebaixos ; uma proposição um pouco 
mais arrojada sobre a questão era logo abafada 
pelos proprios liberaes ;. hoje o grupo é mais 

, s va tn o, e ao . a o ess~ 

grupo está. o grupo da dissidencia liberal, que 
tem por chefe o meu nobre amigo o distincto 

o o . • o 

' vai navegando nas mesmas aguas, e já peJe 
iO 0 /o de reducção annual no valor de escravo. 

Quo o novo lemma começ:1 a fazer proselytos 
é questão que jã não soffre duvida. Fundaram 
o seu tabernaculo, redigiram a sua constitui
ção, prestaram, cmfi.m, juramento de fidelidade 
ao summo pontifica. 

O Sn. BEzERRA CAVALCANTI : - Pensa isto~ 
Ha a mais plena. · liberdade ; ILi ninguem jura 
bandeira. 

0 ·Sa. LACERDA WERNECK:-E aproveito-me 
da occasião, Sr. presidente, para agradecet· ao 
nobre secretario do Club Abolicionista, o 
iliustre deputado por Goyaz, a. gentileza que 
teve de convidar-me para as suas sessões. 
Confesso a V. Ex. ue fui ao Club· ernm iO 

oras da manhã ; infelizmente achei a porta 
fechada, não encontrando pessoa a. quem 
pu :iesse entregar o meu cartão, que revelaria 
apenas uma prova de deferencia. para com o 
nobre deputado. 

Mas, Sr. pr:>sidente, si o partido liberal, 
tendo à sua frente o nobre presidente do conse
lho, vê destacar-se de suas fileiras um grupo 
numeroso que francamente advoga. a abolição 
total, e isto devido talvez ã nossa tolerancia 
pan com o nobre presidente do conselho, facil 
~erá imaginar o que ~<> I!~ qarifl neste reeinLo 

e fóra delle si os conservadores subissem 
amanhã. 

. Todo o partido liberal, ã excepção talvez 
do Sr. Martinho de Campos, seria aboliclO
nista; (Apoiados.) O partido conservador teria. 
contra si todo o partido liberal, toda. a im ren-
sa esta. corte, e CUJa 6xpontanel ade na de· 
feza destas idéas tenho serios motivos para 
à~speitar, em vista do silenc~o. que se tem 

se~ho. 
Vamos, portanto, ajudar ao nobre presidente 

do conselho a levar esta cruz ao Calvario. 
Depois, tudo entrat•á nos seus eixos, e volve

remos aos nossos arraiaes. 
Sr. presidente, eu vou concluir; mas antes 

de o fazer, peço a V. Ex. e á Camara que me 
relevem o gt•ande incommodo que lhes dei. 
(Não. apoiados.) . 
buna ; sou um homem doente, e desde hontem 
aggravaram-se os incommodos com a idéa de 

ue teria de abusar da. aciencia da Camara. 
ão ten o pretenções a orator1a, Já sou meio 

sexagenario e creio que em breve adquirirei 
tambem a minha curta de alforria. destas luctas 

O Sa. CAsTRtoTo E oUTRos:- V. Ex. devia 
fallar mais vezes. 

O Sa. LACERDA '\VERNECK :-Sr. presidente, 
eu peço licença a V. E::s:. para. repetir aspa
b vras de um grande homem de estado, grande 
na rnonarchia de Julho, grande no segundo 
Imperio, grande na republica e grandíssimo 
quando a França viu-se abatida e prostrada 
de ois da uerra fr n O· rus i na. V Ex 
de lembrar-se de que, em um dos mais memo
raveis discursos que o Sr. Thiers proferiu du
rante o ImrJerio, quando combateu com grandG 
c oq ia- aque :1. em rari expe 1çao o e~ 
~ico que levou ao tumulo um principe inditoso, 
Thiers proferiu estas palavras que eu venho 
repetir e que devem encher de satisfa~ão a 
tolos nôs brazileiros. 

Depois de contestar as riquezas naturaes do 
Mexico, dizia o grande homem de estado que o 
paiz que possuia. o algodão, podia bem dispen
sar todas as minas de ouro e prata, e depois de 
assegurar as maiores venturas ao principe 
aventureiro, volta v a-se o grande cidadão para. 
o Brazil e dizia estas memoraveis palavras: 

« Vejamos como o Brazil tornou-se o que é. 
Quando tivemos a infeliz idéa de invadir Por
tugal, em 1808, a casa de Bt·agança teve po1• 
vez a admiravel sabedoria de emba1·car para o 
Brazil. Gt·a as a esta resolu ão a monarchia 
bragantina não perdeu Portugal, que lhe foi 
r estituido em 1815, e conservou a. grande colo
nia sul-americana. E tudo isto se fez sem solu
ção de continuidade na autoridade r eal, e as 
populações bra:.:ileiras, tocadas de reconheci
mento ao ver a. antiga dynastia vir abloigar-se 
em seu seio, creiou por ella affectos e dedicação, 
que cada vez mais consolida e fortalece a mo· 
narchia constitucional naquellas paragens. :~ 

« A monarchia consolidou-se no Brazil. 
Para este resultado foi-lhe preciso príncipes 
de mn:L grande sabedori~t, um repo~so não iu· 
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terrompido, felizes relações com o mundo in
tei~o e. 50 anno.~ de paz para que s·.~u orçamento 
attmg1sse a cento e tantos milhões de francos 
com um commercio exterior de 500 a 600 mi
lhões. E ao passo que nosso commercio du
plica, o Brazil em 20 annos eleva cs orçamen-. - . 

' . 
obteve o Brazil ~ Pela paz, pelo tempo, pelo tra-
balho. 

ã de ·a um var.'l 
mo.gica- o trabalho e a economia. O Brazil 
empregou estes meios : entregou-se á. agricul
tura, da qual possue um ramo admiravel- o 
café. 

«No mom~nto em que vos dirijo a palavra, 
aquella pactfi.ca nação espalha pelo mundo 
mais de 200 milhões de francos de seu commer
cio de café, o que vale seguramente muito mais 
que os seus metaes preciosos. Em menos de 50 
annoa de paz. de uma lib,rdade pacifica, diri~ 
gida por pr1nc1pes exce entes, o raz1 attm
giu a uma posição que faz inveja aos gover nos 
americanos. » 

. -
recta porque ha muito tempo não leio francez. 
(Riso.) 

r ;) Sr. residente si Thiers considerava a 
cultura do algodão muito mais vantajo~a que as 
riquezas, que abundam no solo do Me:dco ; si 
o grand:; e:-;tadista qualificava de admiravel 
urna lavoura que espalhava aos quatro ventos 
do mun to mais de 200 milhões de fl'ancos ; o 
que não diria elle d~ um paiz que pos~u~ tor1as 
as zonHs, todos os climas e um solo admiravel 
on.de floresce o eafé, o algodão, o trigo, a 
c:mna, o cacau, todos os cercaes, todos os pl'o
ductos indigena.s ; onde o sertan0jo do Am·tzo-
nas e o cai ptra o arana com um 1:1. G ra
balho tem o sufficiente para manter a familia o 
resto da semana ~ 

' I:> ' 
V. E~. e á Camara que um paiz nestas condi-
ções só pede aos principes e aos governos que o 
deixem viver em p:tz e no e::s:ercici.o pacifico de 
sua profissão e que f r>ita. P.sta reforma. tenham 
os seus cstndisLn.s a pacienci.a precisa para es~ 
perar elo tempo os ~eus dfeitos a energia indis
pensavel para conter novos ataques à. proprie~ 
dade escrava, que nos foi gara.nthla !•ela lei 
fundamental do Estado e à cuja sombra acolheu
se o creditr) publico, a confian~a. c boa fó da
quelles que nella r:mbat•caram os seus capi
tacs. (Muito bem ! 1.ll ui to bem ! (0 omdm· e 
comprimentado po1· muitos 8-rs . deputados.) 

O Sr. Mac-Oo""W'eU (attenção):- · 
Sr. p_re_sidentP- , V, Ex. e a Camara vêm em que 

demasiadamente adiantada quando, como todos 
meus illustres collegae;, jâ me acho fatigado ao 
começar, e tendo de pela primeira vez tomar 
parte nes te debate sem que o faça pelo desejo 

· "de proferir perante a Camar:1 urn discur;;o ap
pa.ratoso, mas por uma necessidade que se me 
impõe de manifestar a minha opinião sobre o 
a.ssumpto. 

Eu não t<:lria. a ousadia, dr-pois que tão brga
meute tem sido discutida esta ma teria. pelos illus
tres preopinantes, q uc a. encararam debaixo de 

V . IU.-62 

todo~ os pontos de vista por que póde sar consi
dera:.Io o ar,luo problema do elemento servil 
de v~·!." accres?entar. cousa. alguma ao debate n~ 
sentldo de mstru1l-o, de esclarecer a dis
cussão. 

O Sn. MANOEL PoRTELLA:- Mas està muito 
no caso e aze -o. 

O Sr... 1\L~c-DowELr. :-Isto está. intciramcntn 
fóra do meu p:-oposito. 

omeçare1 JUS 1 c:tn o a necess1 a e que 
tinhtt- ele vir á tdl>una. 

Sr- presidente, tenho a honra de ser repre
sentante d~ uma província para cujo destino 
futut•o a abolição do elemento servil, gradual 
on imme:li:tta, estou intimamente convencido 
ne uh uma. influencia pó de ter. ' 

O Sr,. LEITÃO DA CUNHA:- Apoiado. 

O Sn. MAc-DowELL:-A imprensa dessa pro-. .. . - . . :"' . ~ 

O Stt. LEITÃo DA CuNiu.:-Apoiado. 

, ui x a , 
desde 1869, nntes da promulga~ão da lei de 28 
de Seteml.>I'O de 1871, entrei em cooperação com . . 
asso~iação de emancipação de escravos, a qual 
perdut•on por muito tempo. Consideraram-me 
por is::o abolicioni~;ta e na minha primeira elei
ção f11i comprimentado com um aperto de mão 
deumjot·nal intitulado O Abolicionista, quando 
parti da provincia para esta Côrte ; tive o 
prazer , em summa , para mim inaprecia.vel, 
de receber pot• dua~ vezes a. manifestação si
go i :fica ti va de amigos meus, libertando escravos 
no acto de meu embar ue ara vir tomar 
assento nest'l Camara. S1, pois, eu estivesse 
arregimentailo da.qnellelado, entre os abolicio
n!stas que f:-,rmam a ex~rcma e~querda da Ca-

' sem dar explicação alguma do meu procedi-
mento. 

O Sn.. ANDRAD'E FrGUEIRA : - V. Ex. per
tence aos abolicioni~tas da extrema direita. 

O Sa. MAc-DoWELL: - Si eu estivesse alli 
~rrcgimouta.rlo, não carecia dar explicações, 
porq 11e om gct·al a opinião se fórma. por estas 
exterioridad .. s e npp:tr(~ncias, e para apreciar-se 
o homrm publico não se desce :í. ana.lyse pro
funda. das circumstancias e dos factos. E' por 
isto que se mo interroga, segun;io uma nova 
theoria. que tenho aqui ouvido :como ó que 
re presentaes uma província nestas condições e 
deixaes de ser abolicionista declarado ~ 

Senhores. eu estou disposto a fallar com a 
· · · n ão o r u e não h a in-

teresse nenht:m que me prenda nesta questão, 
n em de um lado, nem uc outro ; é uma questão 
aberta, em que todos nós devemos ser' muito 
livres em nossa enunciação. 

Quando parecia ser a senha obrigada de um 
e outro la.lo da Camara. não tocar nesta melin
dros 't questão, em 1832, logo qu~ pela primeira 
vez tive occasião de falla.r em debate solem
ne, a respeito do .orçamento do Ministerio 
do Imper]o, sendo preroidente do conselho o Sr. 
senador Martinho Campos, que aqui se defini~ 
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como escravocrata da gemma, eu, ainda que 
membro obscuro da opposição conservadora 
(nt!o apoiados) ouaei dizer a S. Ex. que era 
imprudente o modo por que procurava contra
riar de frente as. manifestações da imprensa, . - .. .. " 

respeito da questão abolicionista ; que S. Ex. 
devia conduzir-se neste assumpto com a pru
dencia de um verdadeiro estadista, procurar 
cana 1sar an es a opm1aO o que oppor-se a 
ella e i1·rita.l-a. · 

Não posso repetir as palavras e não tenho 
tempo de as estar lendo, porque a hora está 
adiantada ; mas lembro-me mais de que nes-;:a 
occasião, em sessão de 21 de Abril do dito 
anno, chamei a attenção do nobre presidente 
do conselho de então para o procedimento que 
havia tido Canning, quando, em 1823, foi apt·e
sentada a. primeira proposta, sobr~ a extincção 

para a.quellas bancadas (indicando a ext1·ema 
esquerda); mas, entretanto, porque não estou 
lá aiista lo? Eis o que supponho obrigar-me a 
1nterVIr ne$te e ate. ao estas mesmas razoes 
precisamente que me f..tZem não pertencer 
áquellas n:eiras. 

Agora, veremos como. 
Antes de tudo, Sr. presidente, representante 

de uma província cujos interesses de modo al
gum estão compromettidos na questão da aboli
ção do elemento servil, parece-me que a posição 
de vantagem que eu possa ter para, porventura, . . . . -
na união do imperio, accentúa apenas o dever 
que tenho de proceder como verdadeiro repre
sentante da. nação, considerando os interesses 
geraes o pa1z, em vez e ecr n·-me por mo
tivos de estreito egoismo ou provincia!ismo. 
(Apoiados.) 

O Sa. LEITÃO DA CuNHA : - Esse é o motivo 
que nos guia a todos nó3 representantes do 
Pará. 

O Sn. MAc-Do,vELL : -Estou convencido 
de que, fallando deF>ta maneira., traduzo fiel
mente os sentimentos da nobre e generosa pro· 
vinci:1. do P:u·á (apoiados) ; estou convencido 
de que a. província do Pará. não hesitará abso
lutamente, qualquer que seja o sacrifi.cio, em 
concorrer, ainda mesmo depois qüe o seu terri
torio esteja completamente livre do elemento 
servil, para que a libet·tação se opere em todo 
o Imperio. (Apoiados.) 

O Sa. CANTÃo:- Como tem concorrido para. 
t Jde.a as necessidades do paiz. 

O Sn. MAc·DowELL:-Na questão ela socie
dade abolicionista a que cu p ertenci, ha um 
eugano ou .erro de facto. Trata-se de urna 
associação que se chama\•a Associação Philan
tropica. de Emanc-ipação de escravos. O nome 
jà està demonstrando a differença. Fundada em 
i8~9, ella tiuha por fim libertar crianças do 
se~o feminino, o mesmo pensamento, portanto, 
que depois, por outra fórma, foi incarnado na 
lei de ?8 <le Setembro. Po~teriorment~ a esta 

lei accommod'imol·a ao novo estado de coasas, 
e eu tive a honra de vir a ser eleito seu presi
dente. Esta sociedade recebia donativos e 
legados, fazia bazares, obtinha offerendas, e por 
estes meios. emancipava escravos quasi sem-

O SR. MAc-DowELL: -Seria. o presidente. Eu 
tinha necessidade de dizer isto porque sou 
homem publico, e muitas vezes tenho ouvido 
fallar no presidente dessa sociedade, quo aliás 
estava organizada segundo os planos da lei. 

Quanto ao que dis~e em 1882, ainda o man
tenho hoje, e hei de fazer justiça. ao ministerio 
6 de Junho com relação á. propaganda. agi ta
dor à de que t.~nt~ se tem fallado no parla-

que quando S. Ex. está em dasaccôrdo com as 
minhas opiniões, desde logo e a pl·iori pre
sumo que o erro e:tá de minha parte, mui 
repe 1 as vezes em a u 1 o as Clrcu ares os 
candidatos na ultima eleição geral ; reconhe
cendo a. S. Ex. como chefe da opposição con• 
servadora, entendi eu, soldado obediente aos 
regulamentos de guerra, que devia entt•egar
lhe a minha circL1lar, pa:.-a, S. Ex. exa
minai-a e ver si 9stava nos termos. 

0 Sn.. ANDRAD.E FIGUEIRA: -Estudei-a com 
o devido cuidado. 

. 
doutrina da minha circular está. dentro dos 
moldes da escola conservadora. Isso bastaria 
ara s . tisfazer-me • mas devo a crescentar u 

quanto á questão vertente, declarei que votaria. 
contra o projecto de 15 de Julho, dizendo aos 
eleitores que com isso não concordassem, que 
procedessem como melhor lhes parecesse. Não 
se póde ser mais franco. 

No que concerne á. lei de 28 de Setembro, 
disse que ella continha dous pontos capitaes 
em uma reforma. conservadora-a gradualidade 
e o prineipio da indemnização-mas que jul
gava não se poder deixar de aMitar modifica
~ões a.ccidentaes ao plano da lei, que fossem 
aconselhadas por uma e:xperiencia . amadu
recida. 

Não posso recorrer, na hora. adiantada em 
que fallo-, á leitura dessa circular para confir~ 
mar. a· referencia que. faço. Não a terei de me~ 

' pensamento affirmo que é este. 
Parece-me que á vista destas razões a minha 

posição não podia ser outra senão esta onde me 
acho. 

O ministerio 6 de junho (não farei o bis
torico da transição politic~ deRsa minialorio 
para o actual,porque seria repetir o que muitas 
vezes se tem dito; e o illustrc deputado que 
me precedeu na tribuna fallou do assumpto com 
tan.ta eloquencia e exactidão, que eu n!o quero 
empanar o brilho das suas phrases ; aceito a 
ll.arrativa que S. E::t. fez), 9 ministerio Q dq 
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Junho. repito, provocou uma alta questão de 
constitucionalidade,de prerogativa parlamentar. 

Veiu ao parlamento e dis;;e:-a solução de 
um problema essencialmente humanitario, eco
nomico e social, deve ser esta. (Apoiados.) 

O nobre )residente do conselho do ministerio 
de 6 de Maio, ao contrario, apresentando o seu 
programma, declarou que estHbelecia a q11estão 
em c~mpo aberto, embora não estivesse disposto 

c I ~ 

geral. (Apoiados.) 
S. Ex., é verdade, que não indicou especial

mente cada um dos pontos que julgava dever 
manter para não ficar deformad.o o seu projecto; 
mas, desde o primeiro dia, accentuou que no 
mesmo havia alguma cousa sobre que não es
tava disposto a aceitar modificação ; antes, ao 
contrario, sacrificaria a vida do ministerio á 
supp~e.ssão de taes idéas. 

O SR. MAc-DowELL: -Perdoe S. Ex. os 
a.nnaes estão ahi e todos nós fallamos a mesma 

Em ·nome do p~der executivo, impunha-nos 
um~ solução que nós entendiamos que não 
poiia. ser aceita, nem era adequada ao pro-
blema que se queria resolver. . 

Si foi. ist() que se deu, o que qqer d1zer. essa. 
arguição de contradictorios .en:tre .a attltude 
que tivemos pna com o mm1sterro de 6 ~e 
Junho e aquella que mantemos perante o gabi
nete de 6 de Maio t (Apozaclos.) Este trouxe 

. tã 

política. ~ 

O SR. JoA.o DANTAs FitHo:-0 gabinete de 6 

O SR. MAc-DowELL:-Tenha paciencia. Des
de que fez questão de confiança do art. 1°, não 
ha resalva neste ponto. 

O SR. FRANCISCO Soon:E : - E fez bem ; é 
doutrim. muito constitucional. 

O SR. MAc-DowELL:-Eu não digo que o 
gabinete não pudesse fazer questão d·~ confiança 
do art. io, digo que não po.liamo~ entrar em 
transacção com elte, nem mesmo disp.ensar-ll~e 
tolerancia; não lhe po linmos dar ap010 si et tn 
qu.antum, desde que queria impor a nós, oppo
sição radical uma idéa com a qual nfio nos 
era possivel ~ombinar, imposição f:,ita em nome 
de um pacto em que nunca acreditei, e em que 
menos acredito hoje. (Apoiados.) 

r. pres1 en e, o m . . o 
opposição, deputado pelo 3° distncto do Mara
nhão, cujo talento brilh9:nte estamos acostu
mados a admirar na tl'lbuna que elle sabe 
honrar dizia ao nobre presidente do conselho: 
Como é que vós consideracs estn. questão _não 
poli tica, si a denominaes ·uma questão 150Ctal1 

Poi~,' é possiv~l que uma qu~stão social ~~ixe 
de ser politica 1 Elb ó necessanamente pohttca, 
Eis o (JUO uizia o nobre deputado; ma!': a ver
dndo ó quo a qacstito é politica e o não é. Es
tamos ditscolindo dé boa f6 ~ nlo de'\'êm~s~ no 

seio do parlamento, fazer questões de logo~ 
machia. E' politica, si consideramos esta pa
lavra na sua accepção elevada, como arte de 
governo ; não é, porém, questão politica, na 
accepção ordinaria, de cousa partidaria ou 
facciosa. 

Entendi sempre assim, Sr. presidente; ha 
questões que não podem deb::ar de escapar ao 
dominio sLricto dos .partidos, taes como aquel~as 

v ~ 

dade, de maneira tal que sobrepujam a essas 
discriminaçõe~ que só se conservam no terreno 
poli ti co. 

Em ultima analyse, senhores, todos nós pro· 
curamos attingir ao mesmo fim, á. prosperidade 
d:1. nação, e uma questão como esta, que é es
sencialm(mte humanitaria, que não é deste nem 
daquelle paiz, mas do mundo inteiro, não póde 
s~r limitada pelas raias que dividem os par .. 

Eu compreehndo que um governo não póde 
fazer, quando se tra.ta da realização do con
·uncto de seu ro ramma, à ello ara as for as 
do partido opposto, c vem aqui a proposito 
lembrar o pens:1.mento de um distinctõ parla
mentar po;·t~guez, o qual . dizia que ninguem 

' tempo ministro de seu partido. Isto quer dizer 
que um partido não póde apresentar um pro
gramma poli ti co, para a realização do qual 
venha ao parlamento pedir o apoio de seus ad
versarios. Mas, tratando-se de uma reforma 
como esta, não sô em these se póde demonstrar 
que isso é possivel e legitimo, como os fastos 
políticos das nações cultas ahi o estão demon
strando à exhuberancia. [Apoiados.) 

em apartes repellido a qualificação que se nos 
quer dar de ministerialistas. Ministerialistas 
como 1 Nós aceitamos a qualificação de proje-
ct.1stas, porque apmamos o prOJec o o no re 
presidente do conselho ; concedemos-lhe toda a 
tolerancia dec01·osa, todo est~ prestigio de q:.te 
um advet•sario póde honradamentP- cercar o seu 
advPrsario, na posição eminente do nobre pre
si..lent·~ do conselho, porque o r~~putamos digno 
dtl tudo isto. 

Mas dest:t arte antepomo1 aos nltos interesses 
da nação as conveniencias partidarias, como se 
ha dito por ahi algures 1 

:'1/ôs h:tvemos de fnzcr calar, de esmagar essa 
pequenina.. . . não direi intriga, não sei que ex
pressão snja mais propria ... daquelle~ que 
suppoem que nós ent.ramos em transacçao p~r 
almejar o poder : havemos de faz ~l-a. cahu 
com o nosso procedimento de hoje e C')m o nosso 
rocedimento subsequente. .Quand~ o no~re 

pres1 ente o conse o nos vr p . 
que as nossas idéas politicas não nos per~It
tirem conceder á S Ex., não terá. do partido 
conservador, estou certo, nem a simples tole
ran r~Ia. 

(.4.poiados; muito bem; aprn·tes). 
Sr . presidente, tenho aqui um fo~heto velho, 

pubHcado em 1871, qu~ encontre1 hontem á. 
noite, entre outros papeis, no qual vem repe
tida quasi textualmente, esta mesmo censura, 
que 'se faz hoje a .respeito da_ transaccção parla
mentar. Não le10 para nat) roubar o tempo á 
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Camara ; não sei quem foi o seu autor, talvez O SR. ULYSSEs VrANNA : -E isso dar-se·ia. 
•nobre d··putado pelo 11° districto do Rio de fatalmente, até a contra. gosto de cada. grupo. 
Ja.neÍro o saiba, mas está publicado em nome o SR. DUARTE DE AzEVEDO : -E' o mesmo 
de um conservador que tomou a. def.;za dos seus que nos acontece: encontramo-nos em ca
correligiona.rio:;, aos quaes se arguia então que minha. (Ha out1·os aparte~) . 

-___ _;«~v~en:~d;;o~tüt.;d;;ioft,d~e~p;;ebn~d;eHn;;te~d~a~po~l:.:_i t~ii.ca~i~m~pfre~rltia~l~=~~~~~~~!elo Rio d:~ Janeiro, que 
da Co · • · ' a seus ca cu os soe apreciar as opiniões alheias com uma lou
politicos; não investigavam que id.éa era a me- vavel tolera.ncia, desde que assim considerou a 
lhor, mas, qual sustentaria, 1luu.l f~,ria cahir o nossa attituJe arh~mentar nos · · · ·-

ini te · · relto e fazet· o me;;;m.o com S. E::~:., guardadas 
E' a mesma tactica de hoje, feitas as devidas as recipt·ocas conveniencias. 

mutações. Mas, senhores, faUemos franca- E', nestes termos que ouso dizer que o nobre 
mente sobre a transacção. Quero que me digam: d·.>putado e s'3us companheiros entraram em 
nesta Camara, quem ó que não está em tran.s- tl'ansacção até mesmo .a respeito de idél:l.S com 
acção 1 Os dous grupos, que aqui são con.~ide- a extrema esquet·da, com os aboli cionista" . 
Ndos radicaes, são, de um bdo, o grupo aboli- Parecerá que é uma cousa difficil approximar 
cionista, e d9 outro l:J.do, o grupo doa conserva- pólos oppostos ..• 
dores, que se ~estacaram do maior numero e á. U?.I SR. DEPUTADO :-Os extremos S3 tocam. 
c~jt frente c~tá o hon~ado deputado pelo 11.0 

Ora, pergunto a SS. EE:!.. si não estão em 
tran.sacção ? 

o em tra.nsacção 
com o governo. 

O Sn. MAc-DowELL :-Não 

O SR. ANoRA.DE FIGUEIRA :-Não. 
O Sa. MAc-DowELL :-Sim; pouco importa 

para mim que SS. EEx. não a tenham r:~duzido 
a escripto, com testemunhas e as dema~s for
malidades da lei, O facto exi-;te : SS. E Ex. 
v~tam. conjuncta.mente para derrubar o mi-

O Sa. JoÃo DANTAS FrLHO :-Não ha. tram
acção nossa., n.em compromisso algum. (H a ou· 

O Sn. MAc-DowELL :-Não desejava deter
me sobre isto ; mas ussim não terei outro re
medio. 

O Sa. A:-<DlUDE FIGUEIRA dà um aparte. 
O Sa. ~h.c DowELT, : - V. Ex. attGnda 

as minha.s palavras e verá que fa.ço-lhe ju)::
tiça ; V. Ex. não tem aqui quem lhe faç:t mais 
justi~s. dn que ett. 

Si quanto á fórma, se applicando rigorosa
mente as leis da transacçào, segundo Pothier, 
que o nobre deput8do pelo 11'> distric to do Rio 
de Janeiro jà invocou em um dos seus discur
sos, não se póde demonstrar á evirlencia. que 
ha uma t ransacção feita. nos preciso.<> termos 
do direito civil, sob o ponto de vista. olitico 

a -ransacçao esta fe1ta, porq11c o 
facto material e-xiste e impõe-se a todos : os 
nobres deputados fazem convergir os seus vo
tús para derrabn.r o ministe'rio. (.-1poiar.lo."). 

Dirá () nobre deputado pelo :11 o dirtriclo do 
Rio, e eu o repito em honra de S. Ex. 

· « Nós não pro~uramos est·L uproxim::tçli~>. )) 
Ella., po1·êm, se dá cfi'::ctivamcnt•~ . e o in. 

teresse de ambos os grupos, embora por moti
vos diversos, é o mesmissimo : é derrub~r o 
gabinete, uns porque não querem nad<1.1 outros 
porque querem to.do dé repente . 

, 
bem o nobre deputado, porque as suas palavras 
meditadas são de muito ma-is effeiio do que essas 
pbosphorescencias de elo uenci 

O Sa.LACERDA 'WERNECK:-Tenllo medo dello 
qué me péllo. (Bisadas.) 

O Sn. MAc-DowELL ••.• dizia em seu nome 
e no de seus amigos: quero a abolição imme
rl iata-, embora COllt.radictoriamente se mos~ 
tru.sse tão pt·eocupado com a r nina. do credito 
pn blico. Mas formulava a alternativa: ou a 
abvli~·à:; desde j a com prestação de s~rviços por 
alg-um t::mpo, ou a abolição diffierid<t , isto é, a 
de terminação de um prazo, mn cujo termo ex
pire a escravatura. 

Ora, S. Ex. não completou seu pensa
mento, mas me pnr.~ce ~'Oncludente que o pra
zo vem a redundar na opinião do nobre depu
tado pelo fio districto do Rio de Janeiro; por
quanto dentro do prazo, que ace ita o illustrc 

n e e oya.z eve actuar a lei unica 
vigente d·~ 28 d'\ Setembro e portanto têm de 
ag-ua1·da.r. como o Sr. Figueira, o fim do secnlo 
pn,·a. <b r o !;ltimo golre na esc1·avid:Io, qu•• 
a iucb Cl:istir:\ em granrlo nnrocro. 

Com os farlor<'s da lei de 28 de Sclornbro. 
SS. Exs. não oiJLerão a. libert1çüo da escravidão 
no fim do S•'.!Cu!o. (Apoiados c apa1'lC-"), ha. 
d·~ ir runito além do começo do seculo futuro. 
~tpoiado.~·, nri.o apoiados e upa1·tes.) 

O Sr.. CANTÃo:-Si fcr fielmente e~ecutada 
não vai além. do seculo. 
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O SR. MAc-DowELL:-E nole V. Ex., Sr. 
presidente, quo eu entendo como o nobre de
putado pelo 5o districto da proviuáa do Rio ue 
Ja_neiro, e este é c pensa~nento quo deve do
mtuar em todos nós homens polilicos~ que par:J. 
resolver um problema. destes não se devo con-

rw:uen c com o que esta escr1pto na. ;•1, 
mas com alguma cous~1. qu'~ d·:llo. .resulta me
diata e _não. imroedi~tamente, cir~~unstancias . 
xiliar d-3 um modo poderoso l"- solução uefini tiva 
do problema. 

Assim não se póde dizer c1ue o c·xcitamentO 
á iniciativa particular, á liberalidade bt·a.z i lei1-a 
fJlle offereceu-nos o pr0digioso espectaculo ob
servado no i u decennio da lei de 28 de Setem
bro, est:i E:.> cri pto nessa lei. 

Não, senhores ; póde-se dizer que mediata
mente isto se prende áqualle plano geral, mas 

ao se encon ra ;\ eterunnaçao esse p enome~ 
no honrosissimo para a naçS:o Da3 d1sposições 
escripbs <laquella l~>i. 

IGU::ilmA:-, a. crn. anteriOr 

O SR. MAc-DowELr.:- Tambem a questfio 
e1'VI era an enor a. e1; e eu não Jsputo a 

quem pertence a gloria; não pertenço á escola 
daquelle.s que andam a investigar de quem foi 
a idéa no Conselho de Estado, ~i de liberaes ou 
conservadores, po1·que seria inutil para o ponto 
de vista e-m que me acho colloc 1do, a~~im como 
não faço cargo ao lmperadJr pelas opiniões e 
influencia que se lhe attribuem neste assumpto; 
creio, ao contrario, que merece toda a absolvi
ção e ~ou insu~peito z:este juizo; ~a\·lhe-ia cen· 

O S11.. ANonADE FwuEl!1A : - g::;t:i de ac
côrdo commigo e tem aqui accusado commigo 
os ministros, o Sr. Visconde do Rio Branco, o 
S1•. D:1.ntas c rJutros. 

O Sa. DuAuTE oc: A:tJJ:VEI.>o: -0 St•. Visconde 
do Rio Branco für.-se autor l'espon~avel dn idóa. 

O Sn.. ANDRAOE Fwur:mA :- Declarou no 
Conselho do Estado <1ue a idóa et·a. imperial. 

O Sa. Dru.:n& DY:~ AzEYEDO:- No Con,elho 
de Estado podia. decl11'al' isso, mas n :: Cama1:a 
sempre so declarou o a utor rcspons~wol da. lei. 

O Sr... CAm:\o : - O chefe do Poder Execu
tivo póde onuneiar qualquer idéa. 

O Sa. MAc-DowEu. : - Sr. presidente, en-. .. - . . : . . ·~ . 
o ponto de vi~ta dos p~in•:ipio3 ca.rdea(~s.. d~
pois em relação ao prOJecto do g •Vt!l'llO, 1sto e, 
ao seu plano geral, ó meu mnio1 0mpe;1ho ~er 
claro n.:J. v.rgument;;ção que tcn1l0 de pi·oiuzH'. 

Peb minh:~ parte eu estou cançado e creio 
quo a C:uuara f! o pa.;z inteiro o devem esta.zo ào 
o•n·ir L'ssa tn:1tin:via i nterminavel com qne todos 
os dias ~omos :ttorJoado;; a respeito d ,, philoSO· 
phia, religião, sociologia., direito natural, etc. 

A que vem isto ·~ Vamos entender-nos com 
t~da pe!rspieaidade. 

Sr. presidente, os abolicioni~tas, os arautos 
tla propaganda. moderna, suppoem porventura 
que adiantctm um pas'>O á moral christã ~ Pois 
têm elle~ essa audacio,:a pretcnçãv ·~ Ea não 
vou buscar argumento;; entre os meus escriptc-
re~ de )redtlec ão, os theolo()'os de : 

. • xs. não gostam; ma.s é o proprio Renan, o 
oricntaJista, esse escriptor tão venerado pelos 
novos phibnt1·opos . . • 

nan'? 
n. o IatE A DE Aa.-~.u JO:- V. Ex. lê Re

O Sn. MAc-DowELL:-0 nobre deputado sabe 
que para eonhecet· os etf 1itos d) veneno é prH
ciso analysal-o_ E' o proprio Renau que di;~ com 
uma .Jeplo1·avel contra. :içã(), que ninguem po
del'ia transpo1 o marco assentado por Jesus, 
a quem -elle consiqeravu. apen«s um grande 
sabio, um philosoi>ho emincmte, sem reflectir 

ue. si realmente Jesus não fôra. o filho de D 
e divina a sua Joutt•ina, elle teria sido um 
thaurnaturgo, um irnpostcr, e nada mais.
E' uu1a Vilidade sen1 nome pretender vir pré-

- ,., istã no eecn1o XIX, essa mo-
ral que S. Paulo já ensinava ao rr.undo roro·1 no 
barb.u·o e corrompidrJ. Que novas applicações 

s a m r a~ora descobristes? 
Quereis retrogr:tdar aos tempos de Zoroastro 

na. Persia e deste philosopho at~ Scncca em 
Roma. intermediaria entre a philosophica pagã 
e o christiamsmo, para nos imbuir desses S<?n· 
timtO"ntos humanitari1;s, <iUO são da proprb 
natureza, t.tirei lD·~::;wo instinctivos ~ Não s;~ria 
menos inutil 1\ tarefa, rlo que a audaciosa pre
t ·: nçãv de completar a obra seculat· do chl'isti
ni:mismo. 

Falla-s"l tambem no direito natural ·te - c 
repet~do á s:1ciedade que não ha dominio Jo 
h01:>1em sobro o homem, mas já U1pümo h:wia 
cscripto c·m duas leis q ao ex:sttlm no Digesto 

. . m 

iguaes. todos n :·scem livl'es. 
As institutas de JusLiniano no titulo d e li

bcl·tinis respondem :i vossa objecção de hoje 
de!-> te wodo iL·refutavol: Si a escra.v idão não 
exi::;tiss•' , não have1·ia occasião tie trata.r da 
manr:mís;;;ão, por,lue todos, S'\:rundo o direito 
natural, Leria.nl nascido livros : <.< utpotc curo 
jurG naturali omnes libr•ri n:•scerentur. » Es
q u<~ceis n:t vos;;a argLlmentaçât) um elemento 
i.tupreseiud.ivel, (1uc é o facto ~;\ e..;;c.t·avldào que 
cx.isto consl"nada. na D08Sa let escr1pta. Por
tanto a voas~ argumentação é d;\fe!tuosa, é um 
sophisma vulgar ; encarais o proulema debaixo 
do ponto de vistn. ·lo direito. naturol ; mas vos 
dvidaes de o encarar debais:o do outro ponto 
de vista, porqu~ a que;;tão é complexa, isto ó, 

, , - , it·eito po~üivo. 
Diroito posith·o! Sr. presid·~nte, ha occa· 

siões em que eu cl1ego n ficar ·!esanimado, 
porque me parece que p~rdi o meu ternpo_nas 
academias, ou cnt:1o ensmar:1m-me doutnnas 
errada!S e obsoletas. Jà ouvi aqoi um ministro 
de Estado sustentar qu•~ a. proprie ~ad~ dos con
-entos era ma teria de direito publico; c o 
certo ó qtP essa discussão ficou adiada, r~ està. 
sem r eplica nos annaes .lo pa.rbmento ; alludo 
à uma interpellação do anno passado sobre a 
qitestão da conversão dos bens da.s Ol'dens re-
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ligiosas. Com pasmo ouço de todas as bancadas 
collegas for.mados em direito dizerem que não 
ha propriedade do homem sobre o homem, que 
é uma propriedade nulla, porque ella não 
e:!.iste por direito ; e ainda ha pouco tempo li 
um arecer de um club ou instituto de advo-
gados desta côrte sustentando igu[ll doutrina, 
felizmente refutada com muita proficiencia 
em ~ous ou tres ~rtigos edictoriaes publicados 

O SR. LEITÃo D.A. CuNHA:-Não foi no insti
tuto dos advogados. 

O Sn.. MAc-DowELL : -Não digo o con
trario, digo q11e foi em um club, em uma asso
ciação qualquer : a minha questão é que eram 
homens formados em direito e que deviam 
saber o que é rudimentar. 

Vamos, porém, ao assumpto. 

esta face. 
Quanto á primeira parte não 

trabalho de entrar em lon o-a r ut !':' 

tando-me a dizer de passagem qual a doutrina tramarinos de Portugal. 
da igreja em relação ao aboliciOnismo ; tanto Essas leis portagu:>zas, por um decreto nos~o 
mais quando a este respeito tenho uma defes~ de 20 de utubr 1- ') ·-

está ao alcance de cada um de nós . pelas proprias leis de abrogação ou extincção, 
A igreja de Jesus Christo sempre sustentou a seria, porventura, licito que nc:;ta Camara 

i ualdr.de entre · · · onde se tem votado a taxa 
dade ; mas foi tambem sempre contrarh a posto de tr;msmissão desta propriedado, prin
emancipação revolucionaria ; ella. aconselha a cipalmente os autores e defensores do pro
paciencia, a resignação, o soffrimento,dehando jecto de 15 de Julho, que aggrava:va taes 
que a libertação se opere pela natural evolu- impostos para a. côrte, viessem sustentar agora 
ção dos factos, sob o influxo poderoso das idéas que semelhantes acto ;; legislativos versa.vam 
do christianismo. sobre uma propriedade que não existe e nunca 

Autorisa, comtudo, uma revolta do escra.vo existiu 1 Como e para que ousa-se negar o di
contra o senhor, devo dizel-o com franqueza, reit'o positivo estabelecido na lei? E' uma con
é quando o senhor impõe ao escravo avio- tradicção e um contrasenso. Dizer-se que o 
!ação das leis divinas. Então o escravo tem direito sobre o escravo não é legitimo, é, senho
o direito de resistencia, mas a. resistencia res, enunciar uma verd<lde que tem atravessado 
que a i~reja aconselha é a r esistencia até seculos e qne nunca. foi desmentida por nenhum 
ao sacrificio, ó a resistencia. até a morte, não homem de sentimento, de coração e de intelli
a resistencia pelo assassinato ou pelo suicídio. gencia. E' illegitimo, sem du'Vida.; mas isto é 

Uma escrava contra cujo pudor tentasse, por cousa. diversa. 
acaso, seu senhor, teria o direito ou antes o de- O honrado senador pela província do Paraná, 
ver de resi~tir a · · · - , · · -
quando o senhor o quiz<'sJe obrigar á pratica tre a propriedade servil e as demais proprieda
de um roubo ou de outro qualquer crime. dos, dizia em discurso proferido no Sona

A resistcnci:l., pois, ate ao sacrificio, até n do-é a propricdnde que se póde transformar 
propria morte, eis a doutrina da igreja, santa, em proprictario. Eu, alarg:mdo ainda. mais o 
pura, inatacavel. pensamento de S. E~ .• nffirmo quo ó pro

Volto agora a. occupar-me do dit•cito positivo. priedadl) qne é proprictario; tem a p::rrsona-
Senhores, eu tenho ouvido dizer que a cs- lidade ; e, aind:\ mesmo que a lei não lhe ti

cravidão vem do direito das gentes, do direito vessc attribnido, como fez a dl) 28 de Setem
de ~nerra, porque outr'ora era acto de hu- hro, a capl\e1dade ct\'il, nas relações venaes 
mamdade c.onse:var escravos os prisioneiros, I e~t~"!a aquella qualida~e recoJ?-h~cida pela .P.as
cm1 vez de sa~rdical-os ou ma tal-os, como o s1b1hdade da. pena e ate pelo d1re1to de leg1t1ma 
<1 r~iib '~mi\\ia. defesa. -
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Houve tempo, senhores, ezn que as idéas bar· 
haras deram o cunho de verdadeira. proprie
dade ao escravo, quando sobre elle tinh~ o se
nhor o direito de viela. e morte ; &, portanto, 
o direito de destruir ou abusar consectario do 
domínio. 

ste zrezto passou logo ; a. propria. conce
pção da philosophia historica diminuiu-lhe a 
for~a, q':le a grand!9 luz do christianismo veiu 

Senhores, entretanto, qual é a arma predi
lecta de combate dos opposicionistal5 radicaes 
ao projecto do nobre presidente do conselho 1 
E' esta que aqui constantemente temos visto 
empregar,-a. propriedade do homem sobre o ho
ruem não póde ser sustentada- arma perigo· 
sissima que resvala contrn. os proprios que 
della se servem, pois elles são manifestamente 
inconsequentcs. Quem faz deste pl·incipio :<~S-. 

o 
e coherente, ~ó tem um:l. conclu~ão forçada, eu 
dizia em uma. das sessões passadas .'1 o honrado 
deputado por Pernambuco : hombro armas ! 
hao a. ugu· ::t 1 : EU o otnem e smcer1da e, 
de convicções, é um revolucionaria ror for~~a.. 

Ul\I SR. DEPUTADO :-Alguns delles até têm 
escravos. 

O Sa. MAc-DowELL:-Não a.dmit·a. O maior 
amigo dos liberto~ foi Nero. H a certos senti
mentos apurados que servem para. encobt·ir a. 
íereza do coração. Troplong affirma até que a 
senticnentalidade de Nero era comparavel á 
pieJade de Trimalcião. 

Senhores, tendo resumido o que penso sobre 
a. qu~stão de. direito, qu_a~to á questão huma.· 

f()7 de 187!, de que foi relator monsenhor Joa
quim Pinto de Campos, em sua primeira parte 
§§ IV a VIl esgotou a matGria, pa.ra que possa. 
eu agoL·a pre ·en er nmp 1 ~1 -a com mUlto menos 
competencia. 

E na parte relativa ao direito positivo tem 
sido demonstrado cabalmente nesta Cam:~.ra pe
los illustres oradores q,ue me precederam, não 
poder haver contorvors1a. nenhuma sobra isto. 

Qual é outra questão quo t•~mos o para a qual 
os n:Jbres abolicionistas, membr<Js d:L esquerda, 
nenhum:J. solução nos oífcrecem 1 A grande 
questão, a questão principal, toda a questão em 
si, para assim dizer, é a questão ethnogr:J.
phica, a questão do assimílação de raça, a 
questão sociologica, é a transformação do tra
balho questão ao mesmo tempo econemics., a 
metamorphose do homem escrs.vo em homem 
livre, porque o escravo com uma carta de li
berdade não se transubstanci:J. em homem livre; 
mas, sen ores, em que pene; o, com que pr<IZO, 
cem que medidas, pretendeis oper.:1.r esta m:J.
rüvilha 1 

Citais constantemente as colonias da Ingla
terra, da França e da Hollanda. Quanto as co
lonias da França não aceito o parallelo, porque 
ellas se emanciparam em uma época revolucia· 
naria, mas nas colonias inglezas fez-se o pri
meiro ensaio de meios preparatorios, em 1823, 
sem colher-se mais nada senão a resistencia. 
Depois, no periodo de 1833 até 1838, porque não 
chegou-se a preencher Q P+a~o do apre~disado, 

a lnglaterrs teve de lançar mão de um com• 
ple:s:o de medidas de toda a ordem, principal
O:ente de ordem moral e religiosa, unicas quo 
B:lO capazes de tr<mr;foL·mar o escravo em bo· 
mem livre, para gradualmente preparar a so-
lu ão do t•oblema em suas · 

Podeis pôr em contribuição toda a sciencia, 
não a~hareis solução nenhuma para fazer de 
escravos boçae~, igno~antes, homens livres. 

. -o m nosso pa1z 
Por q_ue sorte d ,; mstrucção, por que methodo 
q uere1s fazer com que e~ses escravos esclareçam 
o entendimento, moralisem seus costumes, 
tenham uma educação que os habilitl) a ter a 
capaciJade civil, a poder gozar da liberdade, a 
ser cbefeg de famil.ia, a. entrai' na sociedade sem 
ser cada um <lelles um homem detrimentoso, 
sem transformarem-53 em veneno quo vai 
in.ficcionar a atmosphera. 1 Só empregando os 

• lo • • , -

é o ensino da doutrina, é a elev~ção do espiri~ 
peJo in:ílu:io tis religião. Não ha outro meio: 
e:ste é o ue ha de doutrinar o reto á medida 
que camm ur n a oliçiio, como é o que doutri
nou os inàios. (Apartes.) 

Senhores, tcnh~ attendid~ e muito para os. 

' tantes do abolicionismo, porque eu esperava 
dclles urn. plano, uma idéo. pratica, rea.lizavel. 
Vi quo o nobre deputado por Goyaz (ni!:lto lhe 
faço justiç:1) procurou sempre concretisar o seu 
pensamento em projectos: desde o anno passado 
que os apresenta ao parlamento. 

Na min.ha opiniilo os seus projectos não são 
viaveis, não podem dar resultado pratico. 
S. E::t. tem uma falha na sua apreciação, porém 

de modo a podermos apreciai-o. 
Mn.s o nobre deputado pelo 5o districto de 

Pern'lmbuco, a quem tenho a.com anhado não 
s nos seus 1scuraos e con erenc1as antes a 
eleição, uma publicada ató por ordem da confe
derllÇão abolicionista, mas igualmente .nos seus 
livros, escriptos e cartas a respeito da liberta
ção dos escravos, S. Ex., quo aliás se externa. 
com tanto talento, com uma alocução vivaz, 
com easo e~tylo sempre animado com que 
costuma prender a attenção do parlamento, qual 
foi o plano que uos aprensentou até agora 1 

Ouvimos-lhe uma. interpellnção ao Sr. pre
sid•mte do conselho, pedindo algumas medidas 
que suavisassem a condição dos escravos. 

Assim disse S. Ex. ao honrado chefe do ga
binete, que elle poderia obter que a Camara não 
vota:sse os tres annosde serviço pars os escravos 
de 60 annos. 

Acha S. Ex. que isto é uma crueldade, mas 
no zs(:ul'so o o y eama, pro er1 o em e 
Junho do anno passado, referindo-se a nós 
outros que julgavamos mais cruel entregar os 
Bexagena.rios á miseria, exclamou o honrado 
deputado: « Diz-se-nos que o g·overno vai con
demnar esses pobres velhos :i mi:->eria e á fome, 
e o Sr. Dantas é iigt1rado como uma especie de 
Ca.ligula divertindo-se em entregar aos comba· 
tes das féras gladiadoras alquebrados pela idade 
e incapazes de defender-se. Os que assim fallam, 
calumniam o que possa haver de reconheci
mento no coração dos senhores de escravos 
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que deram origem ás suas 

nrz:1. s , e · r-1 m o 
qne procure para si ac,)mmodn.ção mais volun
taria, mais esp1ntanea, mais a seu aprazi
mento~ E como é que ainda. no anno passado 
levantaveis a vossa voz autorizada em defesa dos 
lavradores, quar,do nós arguiamos o nobre pr-e
sid(-lnte Jo consAlho do gabinete de 6 d~ Junho, 
de atirar aqnelles esct·~woo; V'lletudinarioa á rua, 
sem amparo e protec~ão ~ (Apm·tes .) 

E' um meio. engenhoso, (liz bem o nobre de-

da protecção ao escravo seviciado, nenhuma 
lei terá o poder de extinguir. (Apartes.) 

O nobre deputa:lo não tem razão. A emenda 
da commissão declara o seguinte : O crime de 
acouta!llent~ s~rá punido na fórma do art. 260 

• • :s . 
achadas que não são apresentadas dentro de 15 
dias à autoridade policial. Não podia, por conse-
u ncis. haver uma ua.li - a.· · 

legalisou-se uma doutrina já estabelecida pol' 
aviso do governo. 

A emenda. d~ c~1mara diz tão sómente : _:_o 
ct·ime de acouta.mento- sem definir esta. pa
lavra, não só porque toda definição é perigosa 
segunuo a m.a.xima de direito, como tambem 
porque ninguem ignora o que é acout3mento, e 
a jul'isprudencia dos tribunaes firmara o seu 
sentido segundo as regras de interpretação e a. 
• • cr • • 

. - o 
Só e logico o abolic.ionista. de arma ao hombro, 
que está disposto a fazer a revolução imme~ 

· s a e.~-

povoado ter1·itorio essas scenas âe horror q~te 8~ cravidão e não quer .acabar com ella. Tudo o 
der3m no sul dos Estados-Unido~. (Apoiaclos .) mais não é logica, é traneal.!ção. 

o Sa. AmsTID'I!:B SPINOLA:-Somos uma. ex- O Sa. ANDRADE FIGUEIRA : ...: Tambem ha 
cepçâo na historia da escravidão ! aquelles quo respeitam a propriedade. 

O SR. MAc-DowELL:- Eu heide mtidaro O Sa. MAc-Dowl!lLL:-V. Ex. chama a. 
nome aos Srs. abolicionistas, hei de chamai-os isso logica e eu chamo-lhe convrmiencia.. Lo
conunodista!l. Dee.em1 ,enhem 0 seu papel ao gico é aquelle que vai ate ás ultima-; canse
lado do e;;cravo, ni!.o d·~clamando, não conver- quencia:;; da premissa. Desde que eu disser que 
tidos só em tribunos de .conferencias. Quando o escravo é uma propriedade, st:gundo o direito, 
um abolicionista encontrar um escravo se vi- uma propriedale igual a todas al:l outras,eu, não 
ciado, lev•3-o :i 'f)res<.'nça da :1utot:'idade, requ':'it:'a sendo socialista, nem sectario de Proudhom, 
0 corpo de delicto, sacrifique-se pelo escravo. devo sustr>ntar a propried11de em todo tempo; 
(Apoiados.) portant~não posso de maneira algum:·l. admittir 

a aboliçao dessa propriedade, e só assim é que 
O SR.. Aarc;TmEs SPINOLA:- E pague um serei logico. Mas eu não adopto este partido. e 

conto de réis ~e multa. nin.""uem ainda entre nós; não sio-o a doutrina 
O SR. 'MAc-DowEtL : - E stá eng-anado. de Aristoteles a este respelto, nem e la po ta 

Nem o prc~ecto estabelece este absur.do, nem ser restabelecida hoje. 
ha CamJ.ra no Brnzil que seja capaz· de votar a Logo, digo eu, não sou logico; trato do 
derogC~ção desse principio sagrado da protec- examinar n P.sta questão ns altas conveniencias 
ção ao:;; desprotegidos. do Estado, os interesses geraes da n~ção. Para 

Proctira-se emhair a opinião publica como mim a. questão nfio é de indemnização pecunia
ainda hqje vi na imnr~nsa. dia ria desta Côrte. ria. Eu já disse outro dia que o Estado podia es
Nós. o que não qul-l~emos é essa especuhção tar nada.ndo em dinheiro e pagar muito bem 
sord1da. que merca.de,1a com o::; sentimentos do ao,; senhores dos escravl)s. entretanto não re
cor::tção hnma.no, acobertando-se com a causa .~olveria. de chofre !). questão sociologica. e eco
da humanidade, parJ. o fim mais vil que é o in- nomica, a transformação e substituição do tra
teresse reprovado; mas o· sentimento elevado balho escravo. 
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Ha outro ponto em que estou de perfeito ac- 1 O Srt. FnANcrsco Soon:E:-A ordem publica 
eôrdo .co~ o nobre deputado em quem a?~iro \ nunc:1 foi alterada. (Apoiados e não apoiados.) 
o patriOtismo cotu que suste~tc1. as su_as 1deas, l o Sn. M.\.c-D.:>WELL:-Eu votei por essa mo
eo~o representante _da proVIncta. do R1o de Ja.- çio com 

0 
rns.ior prazer. 

nen·o, que concorre .Juntamente com a. Corte com l 
70.000:000,) de renda de impostos pa.ra. 0 orça.~ O Sa. F.aA::s-crsco Sonn:B:-V. Ex. vota. desde 

, · · ei quasi 
todo pol." e~cravos, aos qua.es no entanto se at~ 
tribue todo o nosso mal sem reconhecermoa 

ue tambem lhe2 de s 
suimos; é que sua. attitude é determinads. pelo 
interesse geral,pelo interesse da nação.Si eu me 
convencesse de que era possivel. no estado a 
que tem chegado a agitação dos an1mos, não 
unicamente por causa do ministerio 6 de Junho, 
cuj:.:. defesa nesta parte ainda espero ter occa
sião de fazer, mas por causas multiplas e pelos 
peccados de muitos e não de um só; si eu me 
convencesse, digo, de que era possível, com a 
lei de 28 de Setembro manter a solução ra(1ual 

o pro em:1, a e s vesperas o ultimo dia do 
seculo, acompanharia á. S. Ex. de muito bom 
~ra.do, e opp~rtuna~ente votaria, si aqui e~ti-

' do contrario, j1xlgo que não ha governo possi-
vel com esta actualidade. E' preciso e ê 
justo ue S3 fa alo-uma concessão ao e -
p1nto pu 1co para que a autoridadê readquira 
a energia. e confiança. 

Eu,que penso que a ascensão do partido con
servadol.", em qu13 pese aos meus illustrcs adver
sarioa, é imminente por uma unica r.:zão que 
sob1·epuja a todas, porque não é possível que a 
administração ca[a em maiordesprestigio no que 
tem cahido ( apoiados e nüo ap::;iados ), eu, 
que entendo que é mister salvar o Imperio, 
acercando de preatigio a autoridade e fazendo 

· ça. a gum respex o ; que e 
esta a grande miss:ro do p:lrtido conservador, 
em substituição do q•1o se acha actualmentG 

nhamento assim, porque penso a este respeito 
por conta alheia e não posso s~r acoimado 
de interesseiro, pois fui educado na. opposi
ção de:;dc que entrei para a vida politica, e 
quem sabe si não terei saudil.des classe tem
po, acho que o partido consor\·aclor deve ser 
chamado para restabelecer o p1·incipio da au· 
toridade. 

O SR. FRANCisco SoonÉ : -Que nunca. de
cahiu. (01t ! ) 

O Sa. 1\.fAc-Dom::tt:- V. Ex. esta grace
jando commigo. 

Quando, pergunto eu ao nobre qeputado, já 
cahiu um ministerio 'neste paiz, porque o ga.~ 
binete não tinh;1. força para manter a ordem 
publica ? (Apoiados.) 

O SR. RANcrsco SoDRE:- Isto foi só no pa· 
pel. 

O SR. 1\hc-Do'\VELL: -Ahi ficou a biogrsphia 
<lo honrs.j.o ex-ministro da jLlStiça. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIU.<\.:-Accitaram a 
<luestão neste terreno. (Ra out1·os apartes.) 

O Sn. l\1Ac,..Do,vELL:-A moção não foi redi
gida por mim ; o nobre ex-ministro ha de -ver 
que eu dentro em pouco, si houver tempo, farei 
justiça ao ministerio 6 de Junho. 

V. III.- 63 

o 

O Sn. Fn.A~cisCo Soon.É :- Posso applicar 
V. Ex. a mesm~ censura. 

O Su.. 1hc-DOWELL :-0 meu juizo é o se. 
guinte: nunca a. autoridade foi tão despresti
giada.. (.Apoiados e não apoiados.) 

O SR. F.aA:s-cisco Sonni::-E eu nego. 
O Sn. M.Ac-DowELL: -0 par Lido liberal, desde 

aua assenção em i878, hllsteou a bandeil';l. do 

eu vou ne-
gando. 

O SR. ULYSSES VuxN.~ :-Protestamos. 
O Sa. MAc~DowELL:- Para que me f.Jrçam 

a recordat• a historia antiga 1 
Os nobres deputadas onde viram um facto tão 

escandalaso como aquelle que se deu na fl'entc 
da casa àa ohcia nesta Côrte? A a~·tes. 

V. Ex. me aponta um facto semelhante 
áqnelle,a. respeito do qual se pó.:l.e dizer que se 
lavrou auto de cor o de delicto, tomando or 

e po teia e o ministerio . 
O Sa. Fru.Ncrsco SonRÉ:-Encontra-se em 

toda a parte. 

O SR . MAc-Do\VEI.L: -E· um modo singu
lar d'3 argumentar ! Em toda. a parte sG têm 
dado crimes horrorosos. Mas o que se ·conclue 
da.hi ~ Que o crime não é crime ? (Trocam-se 
muitos apm·tes .) 

0 SR. PRESIDENTE:-Attenção! 
O Sn. ULYSSES VrANSA :-Nós estamo~ de

sejosos de ouvir a contin~Jação do seu nota.Yel 
discurso. 

O Sa. MAc·DowELL:- Senhores, eu estava 
tratando da in terpellação do Sr. Nabuco. 

O Sr. Nabuco pediu ao governo tambem p~c-- ... . - . 
21 annos. 

Confesso que não entendi bem isto. . 
Já outro di:~, em relação a um aparte eu d1sse 

que não pude comprehender a S. Ex:. 
SGu muito inimigo da philosophia positivista, 

mas sou. muilo positivo no mod() de e~carat• as 
questões ; gosto que se me falle em hnguagem 
clara e simples, de maneira que eu entenda o 
que me dizem. . 

O nobre deputado tem esta vantagem para s1 
e desvantagem para mim-de fallar em língua-
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gem tnuito empo_Iada, d2 ma~ei_ra que eu muitas 
vezes fico em JeJum, nao attlD.JO o seu pensa
mento, não posso descortinal-o. 

E i:> o li. ue me aconteceu em relação . áqueiie 
aparto, e agora me acontece tam bem com re-
lação á p .~ · · - · 
não pude comprehende:·. . 

Outra. medida que o nobre deputado quer é a 
rohibi ão da aliena ão dos e::;cra.vos. 
Senhores~ Ja disse em aparte a minha opi

nião :isto é uma crueldade. Reconheço que o 
pensamento de S. Ex. é um pensamento eco
nomico :· prohib1r a alienação, a. permuta da 
cousa, tirar-lhe a qualidade venal, por conse
quencia é nada. menos do que atacar o seu 
valor. 

O SR. ULYSSE~ ViANNA dá um aparte. 
O. SR. MAc-DowELL :-Mas não é isso o que 

' ' a-
rece-m0. estranhavel é que os homens do S"nti-
mentalismo venham apresentar idéas que se 
fundam exclusi t · · 
coa : querem depreciar a propTiedade no ponto 
de vista. mercantil, embora. seja á. custa de ea
crificio mais cruel do pobre egcravo mantido 

a.p ive1 o. - pota os. ua e a 
valvula qu.e tem o escravo que se acha em mau 
captiveiro9 senão esta de pedir eacripto de 
venda, de ser alienado, de passar para outro 
senhor, em cujo dominio póde talvez ser muito 
feliz, póde mesmo obter a sua liberdade 1 

Entretanto esta é uma idéa abolicionista apre
sentada pelo nobre deputado pelo 5° districto de 
Pernambuco ! 

Senhores, como eu dizia, portanto, os no-
epu a os as anca as a o lClOntstas não 

tornam conhecido o seu pensamento de um 
modo pratico, realizavel, viavel, de maneira 
que pareça que elles têm u · - · · , 
porque uma missão política não é uma missão 
scientifica, não é uma tarefa litteraria, não é 
o trabalho abatracto de quem resolve um proble
ma no gabinete. A politica ó essencialmente 
concreta : é preciso que o programrna politico 
seja. realizavel. 

Embora os nobres deputados estejam em uma 
pequena minoria, amanhã elles poderão estar 
em condições de ser governo no paiz. 

Qual é a idéa. de SS. E Ex. 1 Como é que os 
nobres deputados, que 11e mostram tão preoc
cupados com as circumstancias do Thesouro, 
com a depreciação do meio circulante a40 "/o 
menos, com a reducção de 15.000:000$ ns. 
renda publica, segundo consta da liquidação do 
ultimo exercicio, com o estado •. emfim, do c!e• 

- ' 
terior, quando já. se desperta. certo estremeci-
mento nos capitaes estrangeiros, quando os 
nossos credores já procuram indagar das con
dições financeiras do paiz, estudar a maneira 
por que são geridos os negocios publicos entre 
nós; como é qu6 os nobres deputados, que se 
mostram tão preoceupados com estas circum
sta.ncias, aliás importantes, preoecupação real
mente digna do seu patriotismo, querem to
davia. a abolição pura e simples da escravidão 1 
. Qnaes ~ão as medidas complexas para garan

tir o crechto do Thesouro 1 Quaea as que terão 

de amparar a lavoura 1 Donde nos ha de vir o 
imposto de exportação 1 A lavoura é a nossa 
principal indu~tria, porque, a respeito do maia, 
a industria fabril, as artes, a manufa.ctura, são 
industrias nascentes, que, por ora, nada valem. 

rés deputados clamam9 ainda clamava, 
na ultima sessão, o nobre deputado por Goyaz : 
-Nós temos necessidade de emittir papel-moeda 

s ol'dinarias do Thc;-
souro! . 

Mas que meios offerecem para obviar estes 
males~ E' abolir tudo 1 

Eu pod~ria talv.:z concordar com o que diz 
S. E"I-., mas era si o paiz e~tivesse em outras 
condições; por isso é que entendo que o nobre 
deputado e seus amigos deviam concorrer com
nosco para esta reforma. 

O honrado deputado dizia-nos :-0 nos;;o pro
gramma é este: só aceitamos a aboli io com a 

revolucionaria ; querem festejar o centenariG 
da quétla da Bastilha. 

lli s peri~ 
dos em tola a parte para a solução do problema 
da escravidão; o to, é a decretação da e-s:tinc~ão 
do trafico, que entre nós teve logar pelas leis de 
1831 e 1850; o 2°, é o da emancipação gradual, 
representada. entre nós pela lei de 28 de Se
tembro de 1871 ; e accrescentou que este pê
riodo tinha uma missão providencial, que era 
desorganizar o trabalho. · 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA.:- lato é verdade. 

' mostrou-nos, citando as leis de t831 a de f850, 
que nem sempre o legislador póde preencher 
a. evolu~ão que se tem de dar dentro de um certo 
periodo da transição legislativa, por umn: só 
decretação. Portanto S. Ex. não pó de d1zer 
que pelo facto de termos decretado a lei de 28 
de Setembro,esteja esgotado o periodo da. ema.n
cip.a9ão lenta ou gl'adual.Do que caracteristico, 
de que symptoma conclue S. Ex. que já ter
minou este esta.dio da emancipação 1 

Além disso, é pr8ciso fazer justiça a uma. lei 
que tem sido esquecida, a. lei de 15 de Set'3m
bro de 1869, do temlJO do ministerio Itaborahy, 
a qual foi umn. lei preparativa da emancipação 
dos escravos·, fundada nos mais altos senti
mentos humanitarios, lei ue prohibiu a venda 

os escravos em asta pu 1ca e que 1mpe m 
a separação dos filhos menores de suas mãis, 
nos contractos de alien-gção. 

Eis ur:n acto legislativo que precedeu à 
lei de 28 de Setembro, e que não póde deixar 
de ser considerado medida conce!"n.ente á abo
lição graduaL 

Tenho em mãos o eloquente parecer de 18 
de Junho daquelle anno, o qual não leio para 
evitar maior demora. Portanto, digo eu, em 
que s J funda S. Ex. 7 Por que entende que se
jamos chegs.i os ao marco da. abolição gradual 
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e que ~t~in~imos por consequencia ao periodo S. E::s:., tra.tando com particularidade das co
da a.bohçao 1mmeJu1ta 1 lon.ia.s inglezas, entre as quaes mencionou 

P.or outr~ lado responda-me S. Ex.: si com nomin~l~ente a ~amaica, e fazendo igual re
effelto o per10do da desorganização do trabalho, \ ferencta as colomas hollandezas, hespanholas 
attentos os. etfeit?s que S. Ex. attribuiu inexa- e fJ."ancezas,. prete_ndeu sus~entar ~ !lua these - -
inberen tes á toda especie de abolição em seu em parte alguma· 
começo, está concluido, como é que S. Ex. N~o preciso recorr~r a tudo quanto se tem 
aceita ainda a abolição ditfet·ida ou depois de escnpto a esse r~spelto, para impugnar esta 

a de transac~ão ~ V. Ex. está transigindo, como 
eu estou, como todos estamos, e é uma trans
acção honrosissima n. ue fazemos. or ue é 

a a. prcoccupnção o 1nteresse pu 1co, a 
nece~siciade da manutenção d[l, ordem, dos 
altos interesses economicos, do ct·e li to do The-- . . , , . 
Portanto, quando nós todos trnnsj_~imos por 
estes motivos, porque estar-se a fallar aqui 
todos os dias em transacção como um!l. cou:'!a 
reprovad•. 

O SR. An.zSTlDES SPINOLA dá um v. parte . 
O SR. MAc-DowELL :-Si o nobre deputado 

por Goyaz queria a abolição ditferida como 
transacção, então diga-me S. Ex: . 9 em que 
colhe o ar umento delle contra est~1. transacção 
que estamos faz·~ndo. O que e prec1so e mos
trar qu8 esta é peior do que aquelb. Si o nobre 
deputa~o à lovado a. propor-nos uma transacção, 

os melh•Jres effeitos naq uellas colonias ; mas 
não attendeu ás consequrmcias immcdiatas do 
citado acto de 1838. A. artes. 

Não s~ pedia refenr ao perio o a a o 1ção 
gradual, porque este proces~o foi operado nas 
coloa:as inglezas, desde 1823 até áqu')lla data, .. . . . 

·~ . { 

af[Uelles que se transportavam para o territo
rio da Inglaterra, o das ilhas britannicas ; po
rém não para os que habitavam o solo àas co
lonias, os quaes ficav:lm sujeitos ao aprendi
zado dentro do periodo marcado até 18,10, que 
foram forçaU.os a diminuir de dous annos em 
1838. 

E' verdade r1ue o Sr. Cochin entra em larga. 
apreciação Ja co~cur~encía. d? assuca:r com o 

'luestão dos impostos e da liberdade de com
mareio com a da liberdade dos escravos, para 
provar que o mal uão provinh:~ da abolição im-

· • ' me 1a a ecre a a em • e ava. ts o n , 
ver r1ual é melhor. Isto é que seria razoavel. vistas do a.u.tot·, sustentando, como suo;tenta, 
Mas a qu?stilo é que os abolicionistas não têm este systerna do aboli~.ão; mas em umoutrologar 
coherencu~ alguma. df3 sua. obra, lembro-me ter lido estas pa.lavraa ; 

O nobre deputado pela. Bahia, que é aboli- (( Si a escravid:1o fôr abolida de urna. ''ez, as 
cionista enragd, vai ouvir um artigo da sua I tet't'<lB ficarão depreciadas, haverá falta do bra.
cartilha, dos estatutos do club abolicionista, ços, será diflL:il manter a ordem; a indcmnizn.
que mostra como seus correligi .• narios l'ão con- ção não compensará a perua. soffrida. ; mas a.hi 
tra.dictorios. não ha senão males passageiros, duvidosos e 

c A1·t. 3.0 : O fim da organização (do club) é merecidoli.:. 
promover na Camara, de comruum accórdo, a Diz, nada menos, de que os abolicionistas de 
abolição total da escravidão no mais breve hoje, isto é, que e pouco o soffrimcnto para o 
prazo po&sivel. O grupo votara toda e qual- bem que elles desejam, ou ant~s. que nó~ todos 
quer medida, por mai.s insignificante, que mo-I desejamos, por.1ue não ha ninguem que prefira 
difique favoravelmente o estado actual da es- o trabalho esct·avo ao trabalho livre. (Apoia-
cravidão e melhore a sorte dos escravos, ... ~ dos.) 

Ate aqui as boas intenções do club. Agora Não é desenterrrar economistas 

V~Ja. x . esta reserva men a : « •.. uma p 
vez que essa medi·:la. não tenda a enfraquecer o comtudo força é confessar que entre o periodo 
movimento abolicionista. :7> do trabalho livre e o do trabalho escravo, na 

Esta limitação foi escripta para. applicar-se transição deste ps.ra aqnelle, ha perigos a · 
ao Sr. Saraiva. que os nobres deputados fecham os olhos e 

Senhores, o nobre deputado por Goyaz não a que nós não podemos deixar de atteoder. 
teve razão quando disse que era uma novi- (Apoiados) 
dade a tentativa da abolição gradual, que este Não ha homem de estado, por mais ames
aysteroa não se tem praticado em parte al- trado que s·.,ja, que tenha. o condão de pro
guma ; e v-eiu citar-nos o e~emplo de diversas duzir uma rnetamorphose naquelle que sai do 
colonias dos estados europ0us, onde justa- regi.men do captiveiro para o regimen da li
mente se op~rou a abolição lenta e gradual. berdade ; que possa emprestar todos os sen-
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timentos de dignid:ule e de honra :iquella a. I O SR. MAc-DowELL: - Eu aceito o de 
quem se entrega. a. liberdade, como uma. es- V. Ex., mas com emendas additivas ... 
pada perigosa; que possa transformar em tl"a- 1 Senhores, eu vou fazer resumidameute, por
balhador livre, aquelle que não tem estímulos 1 que não me sobra. tempo, a refutação ás ohjec
para. o tra~a.!ho, que nã<> ~em os incita~entos i ções .que se têm levantado conti"a o p~ojecto 

o amor da familia, que não foi educado nas O projecto consagra a libei"tação dos escra
auras da liberdaJe. (Muito bem.) : vos de 60 a.nnos, a tabella da fi~ação de preços, 

Li alhures em um escri tor ue combatia a taxa da de •·ecia.çt'to annual a taxa de im-
aos que impugnam a a opção da orma e ' postos add1cionaes, a em1ssão de apolices, o 
governo republicana no Brazil, a qual já se I ensaio de nova organização da la.voura, o qual 
disse que eu havia de:ffendido na mocidade, 1 foi aqui denominado phalansterio e, finalmen
quando nunca a sustentei, posto que não I te, o auxilio á colonização agrícola. 
hesitasse em fazel-o, si me convencesse de que Quanto á liberdade dos escravos de 60 annos~ 
esse regiroen democratico poderia convir á nada accrescentarei ao que já. disse. Os nobres 
felicidade de meu p:l.iz, o seguinte : que o deputados desde o anno passado para cá. têm 
povo sob a oppressão da monn.rchia não p9de , feito disto nma questão, que me parece mais de 
deixar de s~r escravo. poesia : é uma reminiscencia daquelle .dito do 

Esse esci"i tor dizia: conservais o canario poeta latino- lib.-~l·tas quce se1·a tamcn res-
encerrado na gaiola, e quereis que ell('l vôe ; .

1 

pea:l mer em.· . ; . P?rq_ue, se a ores, ou per
porque não o sol tais 1 E' assim tambem que se gunto a ess~s .ab,o~ClODls~as fervor~so~, onde 
aro-umenta na questão que nos occupa. acharam a d1<::hncçao prec1sa do sentlme:lto hu-

o I · · ,, · - ..] t S nhores estamos tratando de um roblema ' mamtarlO, u.a compalxao que ueveme! para 
emi~entem~nte pratico. (:1.poiaãos.) p I com o P.obr~ vel~o de 60 annos, que conslder~ro 

. vahtud10ar1o e as porta~ do tumulo, c a pie-
Essas palavras sonoras com que se falia ma1s 1 dade e com lacencia. ue ossa e deva inspi-

trabalho, que ·confessemos, senhores, é sempre cravos sexagenarios. 
uma pena, e só os estimulos dt~. honra e a vida o s11• A::-:or.ADE FIGUEI!U.:- Não ha. isso; 
uaqu -llcs que nos são caros nos induzem a não ha mais do que m<:tadc. 
abençoar ; si tendes um homem apto para 
esta empreza grandiosa, apresentai-o. o par- O SR. MAc-DowELt,:-Estou fallnndo com os 
lamento recebel-o-â de braços abertos. Ellc dados que o ministerio passado nos for
que tome as redeaa do governo, declare a abo- nereu · 
lição immediata, mas nos mostre tambem qual Essa esperança si nrío constitue um direito 
0 plano porque ha de manter 0 re~peito :i pro- ad•1uiddo,rruanto a mim, perdoai que vol-o diga, 
priedade, a segurança. da vida, 08 creditos do é uma. asr~ração sant1, que o governo despcr
Thesouro e a honra d~\.nação. Onde esta esse tou e eu nao posso despre~ar. Não podh, por
homem p:ivilegiado? Que venha sem demora tan.to, de ~odo ~gum deu;ar de tomal-a ~a 
e eu asseguro. que acompanhal-o-ei de todo l ma10r constdera9ao e votar19. por ~lia. no selO 
coração. I desta Camar~, a.mda que votasse so .. · . 

. . . . ; O meu honrado collega. paio 10° d1str1cto do 
. ~ nobre deputado pelo f.3o du:trt.ct? da Bahia I Rio de Janeiro diz quG muito mdhor fariamos 

~ts ,e-me ha pouco em to~ humonstl?o : tudo em cuidar na educaç:Io dos ingenuos, dos mo-
• • J _ o ' - ços que po em "er u I IS::l os para a socie a e . 

ra1~a.. Senhor~s, tudo 1s~o nao fica salvo CO?J o Sem duvida. tomando a questão debaixo de seu 
proJeto do gabmete Saraiva; mas nós o aceita- ponto de vistn. utl.litario. economico, sociolo
mos co;n as ?men~as que no~ s.ugg erem a. nossa gico ; é a pura verdade. M:cs, senhores, a po
fraca mtelhgenc1a. e. patr1ot:smo, porque os litica, a.pezar de se-r sem entranhas, como disse 
no?res deputados !ad1caes ~ao apresentaram 0 nobl'e presidente do conselho do gabinete de 
ate agora um alv1tre prefer1vel. 24 fie Maio, todavia. não póle afastar-s:e inteira-

Venha cousa melhor e eu a:ffit•mo ao nobre mente de sentimentos tão venerandos e tão 
d~putado em meu humilde nome que aceital-o santos, como são aquelles qne essas espe
el e subsereverei mesmo o proj ecto. 1 ranças, d~sperta~s.s no co_ração ~o escravo 

O Sa. ANDB.ADE FIGUEIRA : _ Eu offereci 1 sexagenar1o, devtam produz1r. (Apotados.) 
nm melhor. I O Sa. ARISTIDES SPINOLA. dá um aparte. 
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àa origem. (H a muitos apartes.) 
Ma,, senhores, cu tenho de prJseguir. Outra 

parte do projecto refere-se á- tabella, que é 
atacada por dous lados. Diz-se em primeiro 
logar que e1la é contr·aria ao principio eco
nomico, á variabi.lidad<:~ dos valores ; não é 
possivel determinar em uma lei fixamente o 
preço de uma cousa que, além de estar sujeito 
á lei economica da proélura e da offerta •. e sus
ce th•el da. influencia de outras circumstancias. 
que podAm determinar a sua alça ou ba1xa. E' 
a pura verdade: para que negarmos? E' um 
absurdo a:fixaçã'l dos preços pela. lei; mas qual 
, - . . 

" o .-

absurdo? A razão é dn pla : a primeira era o 
clamor que se ouvia const.:l.ntemente, com par
ic tla.ridad eu li varias v zes no Jon~al do 

C orn macio, a respeito do arbitramento ou 
aYaliações e"l.ageradas, sobretudo aqm para 
o Sul. 

Ainda ha poucos dias vi no mesmo jornal 
uma grave censura em relação pr·~cisamcnte 
a um escl'avo sexa.genario, ~~o passo gue, pa.t·a 
o N 1rtc, em regra geral, ta.es :w:1liações eram 
diminuta::;. No Pará tenho lembrança de se 
haver av~liado uma escrava por 20$, 11ar<t ser 
libertada por peculio. 

E1s, portn.nto,a up a razao por que se ra 0u 
de fixar em uma tabella o preço dos escravos. 
A~tcndct1-se o m~is possivcl á corrcbçiio entre 
" ' . "" ' 
id<J;le, tondo O!ll vista o termo médio da vida, 
o climn, o <lesenvolvimento das forç·.1s, ~ua. 
destrniçiio na.tur~1l e ordinaria, representa n. 
utilidade da cous1, pois o osci'avo vale pelas 
f'!Ut\<~ qualid:\ucs physicas, como instrumento do 
t1•ab:ll b o. 

Copsoguintemente, a. tabella tem por fim 21.t ... 
tand••r ús roclamnçõcs ntio só dos abolicionistas 
quo l•radn.vam contra. as aYn.liações cxager.1das, 
como tnmbem a dos s0nhores de es~•:wos que 
se queixavam da avaliação caprichosamente 
reduzid:1 pela influencia on intet·venção dos 
propagandistas. 

Eis o que o poder publico deve procurar 
nc:-.utella.r ncsh époc:t de transição. 

O que se queria que fizessem os ? Só tinham os - . . 
~ ~ . -·-

bitrio dos senhores ou possuidores a fixação 
do valor do escravo, ou então manter o arbitra 
mento da lei de 28 de Setembro, manter aquillo 
mesmo contra o que reclamam não só os aboli
cionistas, como os àenominados cscravoC'ratas. 

Além disso, como é q_ue no plano complexo do 
projecto podia-se admittir a tax~ de depreciação, 
senão houvesse um valor fixado em uma tabella ~ 

O nobre deputado por Goyaz disse-no:; : vós 
podeis declarar que o valor da. tabella é o 
maximo, e permittir até este maximo o arbitra
mento do escravo. 

salvar o que reputa 
esses infelizes, em 

classes ricas, fJU~reis que se mantenha o ar
bitr:tmento ~ujeito á influencia dessas classes 
e or ~onse uencia em detrimento dos escravos? 
Senhores, só tenho ouvido uma objecção que 
julgo procedente, embora sobre este assumpto 
me confesso o menos experiente porque tive a 
fehcidade, de q:ue me desvaneço, de nunca ter 
vivido em contacto com escravos senão quanto 
ao s·~rviço domestico, estando a respeito de tal 
propriedade e~crava nas mesmas condições em 
que se achava o philosopho Bias relativamente 
a toda e g ualquer propriedade. 

Es.sa obj:Jcção ver·sn. sobt•e ::L differença entre 
os va ores os escravo~:~ o u e o r -· 

E' com eüoito séria e procedente. M:1s, per
gunto eu, a não ser o alvitre a•!onselhad~ pr.lo 

fednralistn., de ser a solu(:ão da questão con
fiada n. cala 'Provincia. ;le ~ue modo se póde 
obviar a este inconyeniente: 

Em uma lei g.3ral, como esta, quo tem e do-...e 
ter a mesma a.pplica.ção em todas as p1·ovincias, 
como hiio ne os nobres deput:1dos altender a 
essa. differença. 1 

De1ois, interrogo a SS. EExs.: estão con
vencidos de que es~a. ditf..~rcnça se dá oxacta
menle entre o Norte e o Su11 Onde a divi!'lão : 
pela bahia de Gufl-nabara ou pelo Rio S. Fran
cisco ? Por ond0. havemos de aferir~ 

A varialJi.lidade do valor é tal que, para at
tendel-a completamente, em ultima analyse, 
teríamos de entregar esta missão ás Cama.ras 
Municipaes. 

Grande do Sul perguntava : como é que vós, 
d '?pois de ter sido apresentada a. tabell~ d~ . re
ducção, que acompanhou o proJecto pr1m1ttvo, 
aceitastes uma outra do nC'bre deputado por S. 
Paulo, membro da commissão especial, a .qual 
é muito m::~ is prejudicial e que opera a liber
tação pela. simples depreciação em. um periodo 
muito mnior ~ 

Eu não sei si o discurso do nobre deputado 
jã. foi publicado em sua integra. 

Póde ser que haja. alguma ine:tactidão nas mi
nhas palavras, mas parece-me que foi o que S. 
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E~. diss?.. Vou, pois, responder-lhe com toda a 
le:1ldade. Com cffeito a tabella do Sr.Dr. Prado 
reduz, nos primeiros cinco annos ou na primeira 
metade do periodo da depreciação ou amortisação 
a taxa,de maneira a torn;Jr mais lenta ne;;sa pri-. . . - . -da; m::s augment3. consi-.:!eravelmente, precipita 
os·seus effaitos na segunda phase. No proj ecto 
ado tado · elo nobre residente d con:3elho 
a ta:ta. é unica, é invariavel: ella aetúa uni
formemente na depreciação sobr.; o va.lor pri
mitivo da. tabella.. Por consequencia é c~rto 
que, durante os prim':'it·os annos, pela tabella <lo 
Sr. Dr. Prado, a porcentagem da. libertação por 
peculio ou pelo fundo de emancipa~ão actuará 
de um modo mais fraco sobre a mass:1. da es
cravatura do que no ultimo periodo, em que, na 
rczão inversa. da depreciação, elevar--se-á a 
potencia. destes eliminadores da escravatura. 

ao· a nv1 a so re 1s o ; mas 1zer-se que a 
escra vatura,segundo a tabella do Sr. Dr. Prado, 
se extin~tte em menor prazo é rondar os termos 

Os 6 °{0 da ta.bella do Sr. Saraiva r.edaziam 
a. eeeravidão em 16 ànnos de 96 °f.,, restando 
4: o ara a de recia ão total o ue e ··o-ia uma 
medida. complementar de abolição immediata 
para o resto, emquanto que a tabelb do nobre 
depu tudo por S. Paulo, em 13 annos, resolve 
inteiramente o problema, pela si:nples depr·c· 
ciação, amortisando cento por cento do valor ia 
propriedade. 

Diase-se aqui que o Sr. Saraivo. Linha. som· 
mado quantidades heterogen,..as, porque S. Ex. 
c:~.lculou 2 °/o para a mortldidad~', i o/o do fundo 
e manci ! 2 o a · :-~ · · ·• 

cular; e dP.ata maneira contou 5 °/o o sommou-os 
com os() o/o da depreciação; achou 11 o/o, on 
iO 0 /o, Ri bem .me lembro, qu~.multiplicados por 

, a p r ou a. ox-
tincçA:o dn. escravid!o. Argue-so n. S. Ex . o 
ter incluido como addiçlto n. taxa. de deprechçi'io, 
que n1l0 actua sobro a. qun.nticlade, m1:1s sobro o. 
qualidade doa escravos. 

E' o.ppo.rl'ntom·•nto proco.lonto cstn o~jecçi'io; 
m:~s, d"Rdo quo ao noto 'lu o os (;Lctoros d 1 n.IJo
liçito o!ovarlto a. sua pr)tf)nCiiL oliminadora. ac
tua.ndo sobre uma massa. doproci:tda nn razão 
inver1~a da depreciação ; a. conclusilo se ha de 
impor de que um eliruinndor, nn razão de cinco, 
duplica. como lO. E' certo que ha erro na fórma 
do a.rgumento,porque não se podcm,com effeito, 
so~mar quantidades h0terogene:.>..:; ; porém o 
legtslador não deve apurar polemi r a eacolastica 
quando:no fundo da argument!l.ção está. a ver: 
dade. 

O SR . .ANDRADE FIGUEIRA : - Dando o prazo 
de 13 annos, não póde ser mais vantajosa; 
quando a outra dava 10. 

O Sn. MAc-DowELL:- Os i3 annos da. ta
bella rlo Sr. Antonio Prado não mettem em 
linha de conta os outros factores -a morta
lidade, a iniciativa particular, o antigo fundo 
de emancipação -, é simplesmente o effeito 
da. taxa da depreciação. Desde o momento que 
se fizer a conta. eom todos estes factore:;, os 13 
annos podem ficai' reduzidos a set(\. 

O Sn. ANDRADE FrGuEnu:- Durà.nte os sete 
anno~, a tabella do Sr. Prado emancipa muito 
menos do que a do Sr. Saraiva. 

O Sn. MAc-DowELL:- Isto não é rigorosa
mente lon-ico. 

.A unica objecção procedente é a seguinte : 
é que, durante os primr:!iros 5 annos, o escravo 
encontrará maior difficuldade para. emancipar-
se p:-! o pecu 10 ou pe o un o e emancipação, 
porque será mais eleva lo o preço para c:ida um 
obter sua liberdade. Isto de Cflrta fórma offende 
o direito ,;o escravo ; mas eu não encontro 
meio de remover esta difficuldade, porque não 
é poi'sivel votar uma taxa uniforme, havendo 
interesses muito importantes que exigem que 
nos primeiros annos se conserve maior numero 
dos antigos trabalhadores, para que possa ter 
logar a transformaç:to sempre lenta do tra-

' tl."oduzir colonos que substituam os escra-
vos ; porque os qu~ nos vierem, por peio
r u ossam serão homens educados 
na civilisa.ção, com todos os estitnulos de um 
trabalhador- livre, o que não é possi.vel con
scgllir-se de quem apenas sae do regimen 
da escravidão ; não será. o salario insignificante 
de que trata o projccto que ha de fazer com 
que o e::;cra.vo possa comprehender a missão 
do trabalhador livre. 

A medida. do projecto sobre o ensaio de reor
gaD:ização é uma me~ida. de transição, que ~ós 

o 

O Sn. MAC·DowELL: -E' belleza, por que, 
não vejo cousa mais bclla • 

Sr. presidente, tenho n"cessidade de concluir, 
porque nã'> tenho o direito de á esta hora. 
pt•ender a att,mçã•) dos nobres deputados 
que me honram com a sua presença. (Nao 
apoiados.) 

O SR. JoA.o PENIDO : - Ouvimos V. Ex. 
· com muito prazer. 

O SR. RATISBONA: - Resumi o meu dis
curso para ouvir V. Ex. 

R· AC- OWELL : - utro ponto e o a 
arrecadação de uma taxa. ou imposto addi
cional. 

Acerca disto, ha uma. observação a faze-r em 
relação ao ministerio de 6 de Junho. cujos 
membros, que faz '}m pal'te desta ca.ea,hoje, se 
mostram Lão irritados com esta medida. O outro 
projecto impunha a taxa de 6 °/0 pa.ra a liber
tação ; o actusl a de 5 °/0 para o f~llado 
phalansterio. 

Est:l. é que é a differença, a questão é do fim 
ou da. applicação. 
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Esta obrigação é de todos nós, segundo me 
parece ; quer se considere a instituição servil 
como um crime secular, qJ.er como um fbgello, 
uma calamidade. Quem contribuiu p:1ra a secca 
do Ceará deve contibuir pn.r.1 extinguir-se este 
flagello. 

UM SR. DEPUTADO:-E para a guerra do Pa
ragua.y. 

O SR. MAc- DowELL :-E para a guerra do 
0 uay, iz mui o em o no re epu a o, 

onde se gastou muito mais ainda. Estudem-se 
estas campanhas o..t guerras do Braztl e ycr-

na provineia do Rio Grande do Sul. 
(Ha um aparte do Sr. 11faciel.J 
V. Ex. nãe tem quem exalte mai~ do que eu 

o pa tr1o tsmo a provmc1a que es a sempre 
prompta a derramar o seu sangue pela inte
gridade e pela honra nacional; creio que a 
opinião de que ella não deve pagar a taxa addi
cional , não póde achár écho nos corações 
grandioso3 de seus :filhos. 

Senhores, eu quizera perguntar aos hon
rados deputados, se arvoram em principio que 
cada provincia só deve pagar contribuições 
~ra fins que lhe aproveitem immediata ou 

l ' 

tanta do Pará, venha ,·otar taxo.s ou impostos 
paia !_sá est~adas de f~rr~ ~ue em nada a pro· 

Eu acho que devemos pagar pnra tod::~.s as 
estradas do sul, para as obras da barra do Rio 
Grande, para as estradas do Rio Grande e até 
pat•a aquella estrada dcs:~strosa de Pedro !, 
si ~e realizar. Devemos pagar tudo isto. 

Esté p :dz sómente será grande, quando fôr 
unido, mas si por desgraça fosse retalhado 
n!o teria valor absolutamente algum. 

Sua reprosr.ntação na America do Sul seria 
amais insignificante, :ficaria reduzido ao papel 
de algumas republiquetas que nos cercam. 

E, depois, quando se trata. de uma raça ho· 
mogenea,como a nossa, uma patria unica em que 
o filho do Pará sahindo de uma pua outra fron
teira, encontra. na provincia do Rio Grande do 
Sul Olil mesmos costumes, a mesma lingua, um . ' ' temos todos o dever de cooperar para manter 
inquebrantavel a unidade nacional. . 

O SR. ARISTIDES SPINOLA.:- Mas isto não 
justifica a centralização. 

O SR. MAc-DowELL:-Eu aceito a descentra· 
lizac;ão administrativa até certo ponto, a questão 
para mim é de quantum. A descentralização 
politica, porém, esta e qua eu não posso ad
mittir. 

Sr. presidente, argumenta-se ta.mbem em 
favor do Rio Grande com a tarifa dift'erencial 

não é uma razão 

Tenho sob a Yista uma representação da praça 
do commercio do Rio Grande ao governo impe
rial, a qual não me é mais posüveller, que 
ped~ se diminuam os -direitos em mais alguns 
artigos da tarifa, mas tudo isso será insufficiente 
sem a convenção. 

(0 SR. ANDRADE FIGUEIRA trava com O orador 
um longo dblogo, que não foi possivel ao ta
chygrapho tomar.) 

Tenho necessidade de terminar e ortanto 
o meu nobre collega permittirá que não insista 
mais neste ponto. 
~as ~ão posso deixar 

nos tempos d~. feud:l.lidade, posto que ella. pu
dessa ser hereditaria, vitalícia ou tempor;-~oria. 

Não ha aqui a menor paridade. Encontro 
na historie. da escra.vo.tut•a uma unicn. analogia 
ou semelhança, que é o aprendizado estabele
c ido nas colonias da Inglaterra. (Apcu·tcs.) 

A :;olução comploLa do problema ba de vir 
pela. assimilo.ção das ruças, ho. de ser um phe
nomeno ethnographico, ha. de resultar da. edu
cação, que só o tempo póde dar. 

O esct·avo adulto, debai-s:o desta. relaçlo, é 
quasi como o indio. adulto. (Apartes.) 

Nesta discussão ultima do projecto, não po
derei mais tom·tr a palavra, o que não digo 
com pezar, porque, quando ella me coubesse, 
eu desistiria para que o projecto I?ais f:icil-

, ' 
estou, de que, agita:ias como são as nossas 
discussões, é impossivel fazer um trabalho me
ditado e calmo e tornear o projecto de modo a 
sahir perfeito nas suas diversas disposições ; 
tenho, porém, confi:mç3. de qu·~ esss tr.:~.balho 
complementar de alto merito serà feito pelo 
Senado. 

Tem se dito que o Senado é só quem legisla 
neste pa.iz . Mas, senhores, é da natureza do 
r egimen de duas camara.s que uma aperfe içoe 
o trabalho da outra., e não vejo desar nenhum 
nisto. 
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Si todas as resoluções 0•.1 projectos que da~Jui 
sahem devessem ser perfeitos e acabados, seria 
melh.or enviai-os à sancção directamente. 

Attendendo, pois, á grande vantagem de 
votar quanto antes ~sta lei, para que a C~m.a:a 

até da palavra, si ella me pudesse ainda caber, 
comquanto tivesse necessidade de occupaz·-me 
de divers;;.s disposições sobre a parte regula-
mentar a e1, para o que agora a a-me tempo 
absolutamente. 

Para terminar, aos nobres deputados e áquel
les em geral que nos censuram pela. posição 
9ue temo13 assumido perante o gabinete de 6 de 
Maio, auxiliando-o na passagem da reforma, 
eu lembrare1, com a historia da Inglaterra, 
que o patriotismo de Robert Peel, que de
pois de ter deixa do o poder voltou a elle 
contando com o auxilio de lord · Russell, 

' servil, sem duvida. não de sómenos importan-
cia. pará o Brazil, do que foi a granlc reforma 
dos direitos sobre os cereaes e da liberdade do 
commercio para a Inglaterra. (.Muito bem ! 
Muito bem! O m·ado1· é felicitado.) 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia H 
de Agosto a mesma dada para o dia iO do cor
rente. 

ACT4 DO DIA DE ,\GOSTO DE 

Presidencia do ~S1·. Pa!lua Flew·y (f:J r;icc
P~"esidente} 

A's 11 horas da manhã, feita n. chamada, 
acham-se presentes os Srs.: Padua. Fleury, 
Beza.mat, Vaz de Mello, Araujo Pinho, Antonio 
Pinto, Silva Maia, Mac-Dowall, Aristides Spi
nola, Ratisbona, Alvaro Caminha, Maciel, João 
Penido, Valdetaro, Carlos Affonso, Cantão, 
Barão da Leopoldina, Camargo, Augusto Fleury, 
Martim Francisco, Sigismundo, Scb.utel. Bento 
Ramos, Alcoforado Junior, Ribeiro de Menezes, 
Almeida. Oliveira e Juvencio Alves. 

Comparecem, depois da. chamada, os Srs. : 
Costa Pereir~, Zama., Jo~é Pompe~1, Leitão da 

' . .i ' -
querque, Françs. Carvalho, Rodrigues Alves, 
Dantas Góes, Ildefonso de Araujo, Mig uel 
Castro, Prudente de Moraes, Lacerda vVer
neck, Coelh<' e Campos, Barão da Vilb da 
Barra, Monta.ndon, Soares, Alves de Araujo, 
Crn4Gouvêa, Chagas, Antonio Bezerra, Cun"ha 
Leitão, Ferreira •le Moura, Affonso Penna, Sa.
tyro Dias. Olympio Campos, Barão do Guahy, 
Jo:1quim Pedro, Carlos Peixoto, Henriquo Mar
que,., Masearenhas, Castrioto, Salgado o Go· 
mos dp Caatro. 

Ao meio-dia o Sr. presidente decls.ra não 
haver sessão. 

Faltam, com cansa participada, os Srs.: Ac
cioli Franco, Affonso Celso Junior, Alfredo 
Cha\"~S, .Andrade .Figu~ira, Antonio Carlos, 

dré, Franklin Doria, Fernande.s de Oliveir:t, 
Gaspar de Drummond, João Dantas Filho, Lean
dro Maciel, Moreira de Barros, Prisco Paraizo 
e Silva Mafra. 

Faltam, sem causa participada, os Srs.: 
Adriano Pimentel, Alvaro Botelho, Antonio 
Prado, Antonio dG Siqueira, Barão de Anadia, 
Bernardo Je Mendonça Sobrinho, Bezerra de 
Menezes, Bulhões, Caodido de Oliveira, Campl's 

.. - . . . 

, ' , 
.Junior, Sinimbú Junior, Ulysses Vianna, Val-
ladares, Vianna Vaz. Bezerra Cavalcanti., Tho
maz Pompeu e Rodrigo Silva. 

O Sn. PRESIDENTE d:i. para o dia 12 de Agosto 
a seguinte ordem do dia: 

Continuação da 3a. discussão e emendas npoia
das do projecto n. 1 B-1885, sobre o elemento 
servil. 

SESIIÃO DO DIA 12 DE AGOSTO DE i885 

Pl·csiclencia do Sl·. Padu.a Fleu.l'Y (1.> vicc
pl·esidrmte ). 

SU~mARlO.- Leitura ua acta do dia 10. - Obsorvaçücs 
foi tas pelos Srs. Hotlrigo Silva o Mac·Dowcll -A ppro
vação tia acl::.. Leitura, o IIJlprovação tia acLa do ti ia H. 
- o\pra!sentaciio tio um lli'Ojceto ptJlo Sa· . João Ponitlo. 
- UIJsorvacõcs o uprcsontac:to a\o um rotJn~l'itnonto polo 
Sr. Spinola.- OII I>IDI uo na- Continua a 3" tliseussão 
tlo projccto n. i D, sobro o oltHncnto scmll- Aproscn
taç1io, leitura o llJIOi:lmonlo tio tlivorsas cmontlas. -
J)i.•curso tio Sr. J"ão Dantas Filho. -Aprosoutar.:!o do 
uma omOlHia.-Discursos dos Srs. Antonio Pr11tlo,êoclho 
c C illl.IJIO:! o Yaz do Alcllo. 

A's H horas da manhã, feiLa a ~hamad&: 
acham-se presentes os Srs.: Padlla Fleury,Costa 
Rodrigues, Vaz de Mello, Cantão, João Penido, 

I'. • • • • 

nha, Sinimbú Junior,Augusto Fleury, Schutel, 
Mac-Dowell,J uvencio Alves,Zama.~ Maciel, Ra.
tisbona, Lourenço de Albuquerque, Valdetaro e 
Camargo. 

Comparecem, depois da. chamada,os Rrs. : Car
los Peixoto, Martim Francisco, Mascarenhas, 
Rodrigu~s Alve<:, Ribeiro de Menezes, Joaquim 
Tavares, Silva. Maia, Moreira de Barros, ·Al
meida. Oliveira, Delfino Cintra, Lacerda vVet·
ncck, Coelho de Rezende, Vallada.res, Campos 
Salles, Leopoldo Cunha, Salgado, Antonio de 
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Siqueira, Rodrigues Junior, Leitão da Cunha, 
João Dantas Filho,Franklin Doria, Montandon, 
Carlos Affonso, Silva Mafra, Affonso Penna, 
Ferreira ele Moura, Miguel Castro, Cunha L~i
tão, Fcmandes de Oliveira, Dantas Góes, Barão 

I • 

' ' Araujo, Cruz Gouvêa, Pru lente de Moraes, 
Barão da Villa da Barra, Duarte de Azevedo, 
Manoel Portella José Pom eu Antonio Prado, 
Francisco Belisario, Barão do Guahy, Sigis
mundo, Soares, Vianna Vaz a Rodt·igo Silva. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara aberta 
a sessão. 

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. 
Henrique Marq:1es, Satyro Dias, Barão de 
Anadi:l, Alfredo Chaves, Barros Cobra, Costa 
Pereira, Accioli Franco, Gomes de Castro, Tho
maz Pompeu,Andrade Figueira, <?Iympio Ca;n· . ~ , 
Brandão, Alves de ArauJo, Joaquim Nabuco, 
Mares Guia, Coelho e Campos, Cruz, Francisco 
Sodré Bezerra avalcanti CJrneiro da Cunha 

do Ministerio da Agricultura,como tambem ou
tras. Fiz ligeiramente a leitura dellaa, reque
rendo que fossem publicadas no Diw·io Official: 

<.<. Direc~o'tia das obras publicas. -Pela Di
rectoria das O bras Publicas da Sccretari<l de . . 

o ' o ' 
cio e Obras Publicas declara-se que, d'entre os 
documentos que se a~hn.m publicados no Dia
ria O cial do dia 8 do corrente mez em se-
guida ao aviso dirigido pelo Exm. Sr. ministro, 
em 24 de Julho proximo passado, ao E:s:m. Sr. 
i a secretario da Camar~\ dos Srs. Deputados, 
com relação á estrada de Ferro D. Pelro I, 
foram fornecidos por esta. secretaria de Estado 
tão só mente os uous primeiros que se seguem 
ao dito aviso, a saber : cópia, visada pelo Sr. 
ch.efe de secção, Dr. Olympio Leão, da infor
maçã0 presta. la. pelo Sr. ex-engenheiro-fiscal, 
e a dos telegrammas expedidos pelo referido Sr. 
ex:-engen e1ro- sca ao 1n1s er1o a gr1cu -
tura,no período decorrido de Novembro de 1884 
a Janeiro ultimo. 

zerra,onç:t veserrem;" eoserarmnno. d"d h · 1 · t d '" ·a a·t 1 . . 1 o o.Je corr_ a e1 ura o reler1 o e 1 a , 
Faltam,~om causa :parttc1pada,os S_rs.: ,Affonso annuncio, ou co usa que o valha, da Dir~ctorb. 

C~lso Jumor, Antomo ~arlos, ArauJO Gocs J u- das Obras Publicas, assignado pelo Sr. Parrei
nl.or, Coelh_o de _Almerda, Demetrw Bezerr~, rns Horta. (Lê): 
Dras ~arneuo, Dwgo de Vasconcellos, Eufras.IO Quem pediu á secretaria da Agricultura elita 
Corr~:a, Gasp~r de Drummond, Leandro Mac1o declaração ~ E com que fim foi ella feita no 
e Prbco Para1zo. Di:.wio Officia.l de hoje? 

Faltam,sem cauSl participada,o-;; Srs.: Adria- Si eu não houvesse affirmado que, entre os 
no Pimen.tel, Alvaro Botc;lho, Antonio Pinto, documentos, existiam outros que não tinham 

- • • rY • • 

Carneir·o da Rocha, Chag-as, Corrê:~ de Araujo, 
Felicio dos Santos, Frederico Bol'gcs, Itaqui, 
Joaquim Pedro e Ribeiro da Luz. 

0 Sn. i 0 SECRETARIO lê a acta do dia :10 do 
oorrente. 

O Sr. Rodrigo Silva : -Sr. pre
sidente, na acta da sessão de ante-hontem, 
refere-S') que o nobre deputado pela provín
cia de Santa Catba.rina. o Sr. Silva Mafra 
apresentou um requerimento pedindo algumas 
informações sobre & estrada. de ferro D. Pedro I, 
e que V. Ex., tendo posto esta rcquorimento 
em diacmssão, eu havia pedido a. palav1'a. 

A acta refere os !àctos como elles se pn.ssa
ram, mas Lenho necessidade de jnstificar 
uma emenda. Peço licença a V. Ex. para. ler 
o resumo do Diario 0/ficial, relativam8nta a 
tudo l[uanto eu disse em resposta ao nobre de
putodv por Santa Catharin11, e ao mesmo tem o 
er um ocumento a secrebrn a. Agricu tura 

publicado no Dia1·io O fficial de hoje. 
Eis aqui o resumo do Dia1·io Of!icial, resumo 

feito por pessoa competente e sempre feito 
com a m3ior fidelidade. 

Disse eu {lenclo): ~Estas informações e mais 
outra, cuja. leitura farei rapidamente, eu as 
envio ã mesa para terem o destino solicitado.» 

Vê-se bem deste resumo que, naquelle di'l , 
mandei á mesa não só as informações qtle 
foram enviadas a esta casa pelo governo, in· 
formações que eu havia pedido por intermedio 

V. III.- G4 

publicação desse documeuto. A vista, porém, 
da. minha declaração, constante do 1•esumo do 
Dia ria 0/ficial, o ue razões od.:;m ·uo;tifiear o 
proce er da 1rector1a as O ras ublicas ~ 

Peço ao nobre ministro da. agricultura o 
especial ÍilVOr de mandar indagar ns. sua secr·e
taria quem f11i o interessado ou officioso que 
lembrou-se de pretender corrigir o m~u reque
rimento por meio de uma declaração ,officiãl . 

O Sa. SILvA MAFRA:- Devo declarar pela 
minha parte que só sei do facto pela exposÍ\~ii·) 
de V. E:s:. 

O Sa. RooniGo SILVA:-Devo crer então que 
isto se fez ou por ordem do ministro da agri
cultura, ou por deli~eração espontanea do dire
tor das obras publicas. Em todo o caso, tenho o 
dir.•ito de pedil' explicações. 

E a proposito, Sr. presidente, já que se trato. 
da Sec:etaria _da Agricultura (~erdôe·me V .. Ex. 
~ , ' 

desejaria saber si as razões que levaram o 
nobre ex-ministro da. agricultura a demittir 
um alto funccioriario daquella secretat·ia, o 
s~. Amarilio de Vasconcellos, deixaram de exis
tir, sendo clle hoje promovido pelo actual 
ministro da agricultura a um logar mais ele
vado na mesma seci"etaria. 

O SR. PRESIDENTE:-Isto não tem nada com 
a acta. 

O Sn. RonarGo SILYA:-Dus.s palavt·as ape
nas. Si aquelle funccionario fui demi_ttido por 
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motivos justos, como explicará o ac~ua~ .mi-j' fiel_; mas ..... no Jornal do Commercio lê-se o se-
nistro o acto da nomeação do mesmo md1v1duo gumte (le) : · 
para um logar mais elevado naquella secre- « Diz que a igreja é contraria á emancipa~ão 
tarb 1 violenta e só dá. ao escravo o direito de re-
D~sculpe-me V. E~ •. esta ligeira digress~o: voltar-se ua.nJo ha compres1ão do ensa-

Camar:1. 
Estou dispensado de mandar uma emendaá 

acta: a minha reclama .ão fica feita e constará 
do Dia,·io O fficial; o nobre ministro da agri
cultura, si se acha presente, ouviu-a e dar-lhe-á 
a importancia que ella merecer. 

Vem à mesa, é lido, apoi1do e adiado, por ter 
pedido a palavra o Sr. Schutel, o seguinte. 

Requerimento 
Roqueiro se peçam, !'or intermedio do Mi

nisterio da Fazendn, .nformações ao governo 
. ·n· 

mesa de Rendas Geraes de S. Francisco, pro
víncia de Santa Catharina, LuizAugusto \Ver
ner,empregado antigo de fazenda, sendo substi-
ur o por a en zm n onw e ouza,que passou 

do logar de promotor publico para aquelle 
cargo, se_m ter habilitaç?es nem pratica algu-

sentou prestando a fiança exigida pot· lei. 
Sala das seasões.-Rodrigo Sil-va. 

O Sr Ma c-Do-w-ell poderia justi
ficar a. sua prese:aça na tribuna, mandando vir 
a acta. e formulando qualquer rectificação a 
uma ine:xactidão que nella se contém; mas não 
quer usar de subterfugios. E' a. unica hora que 
tem para fazer uma rectificação ao discurso que 
ult'ma · · - · 
em sua. integra, porque só hontem recebeu as 
notas tachygraphicas e não as pôde corrigir; 
nio 9-uer, orém, que se lhe attribua o que 

o l- e. o pouco az censura aos que s e-
nogra.pharam o di•curso, quer para. o Diario 
Official, quor para os outros jornaes, porque 
naquella. hora todos tinham plena justificação 
de não prestarem attenção a tal discurso, prin
cipalmente sendo o orador quem teve a honra. 
de occupa1• a attenção da Camara. 

O SR. PnEo:IDENTE:- A reclamação do no
bre deputado é sobre a acta 1 

O Sn. MAc-DOWELL responde affirmativa
mente. Diz que apenas dirá. duas palavns e 
que não pretende abusar da attenção da Ca
ma.ra. 

Diz que os extractos, tanto o do Diario O ffi
cial como o do Jornal do Commercio, con
têm algumas inexactid~es, que ~esapparecerão, 

utegra~ de conformidade com as notas tachy
gra.phicas. 

O regimento falia, é verdade, de rectificação 
escripta. para o discurao publicado em sua inte
gra, e, si se tratasse de semelhante rectificação, 
o orador não occuparia agora a attenção da 
Camara ; mas ha um ponto de alta importancin., 
que se r efere á doutrina da igreja catholica, a 
que o orador fez referencia n~~ tribuna ; e feliz
mente, neste ponto, o oxtracto do Diario Offi
cial, quanto ao pensamento, é perfeitamente 

mento.)) 
O orador não podia affirmar semelhante 

cJusa; o que disse é o que cons~a úo seguinte . - . "" 

« De passagem, exporá a doutrina da igreja 
em relação ao abolicionismo, e neste ponto 
pr•1duz defesa pessoal, porque é arguido de 
votar contra a abolição, apezar de caLholico. A 
igreja sempre sustentou a igualdade entre os 
homens, sempre sustentou o direito d\J liber
dade; mas foi sempre contrari::t! emancipação 
revolucionaria. Aconselhou sempre a paciencia 
e a resignação, e:thortando a que S<J esperasse - . 

o ' 
proposição que não cmittiu; maravilha-o, 
r~pete, que o nobre deputado o interl'ompa pela 
fôrma por que o fez. A discussão continúa hoje 
e o orador não poderia rectificar uquelle en
gano,visto quG o seu discurso ainda não está pu· 
blicado portanto e:::tá. no seu direi to fazendo 
esta rectificação. Como é, pois, que o nobre 
deputado o interrompe de um modo tão brusco 
como fez 1 Ninguem respeita mais as crenças 
alheias do que o orador. 

Porque motivo, pois, não terà a mesm~' liber
dade de consciencia ~ Em que paiz estamos nós, 
em que se pódG ser tudo monos catholico e 
principalmente o orador, que não faz ostentação 
disso e que ainda ha poucos dias profligou estas 
matinadas com que nos estão a atordoar todos 

• 'l - . • . • 
~ , 

voca a liberdade de consciencin, a liberdade de 
pensar que quer para si. (A.poiados .) 

Eis o que o orador disse. (Lê): 
Appella para os seus nobres collega.s que 

tiveram a bondade de . ou vil-o. (apoiddos .) · 
Tinha, pois, o d~reito de reclamar e de re

stabelecer a verdade do seu pensamento, sem 
que tenha a monor queixa dos que stenogra
pharam seu discurso, porque é o primeiro a 
reconhecer que teve a infelicidade de fallar em 
hora muito adiantadl, e está muito agradecido 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1623- PÃjgina 4 de 32 

Sessão em 12 de Agosto de 1885 507 

até ao moda por que os Srs. tacbygraphos 
supportaram o enfado desse trabalho·. 

Tinha, pois, o direito de restabelecer a vel."
dade do seu pensamento, visto como isto para 
o orador é uma questão muito intima e da mais 
elevada importancia, em ue eze ao nobt·e 

eputado, para cuja reflexão mais amadurec1da 
o orador appella no futuro. 

A acta é dada por approvadc. 

1 a e approva a a acts. 
hontem. 

O SR. fo SECRETARIO dá cont'1 do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio do Imperio, de 8 de 
Agosto <'orrente, prestando as informações re
quiaitadas em officio de 4 do corrente, sobre 
ma.t::mça ?e gr.?o. A quem fez a requisição 

b 

Requerimentos: 

Do desBmbargador Antonio Joaq nim Rodri-
gues, a. e açao e uya a, pe 1n o um a.nno 
de licença com o respectivo orJenado.-A' com
missão de pensões e ordenados. 

~ . 
Maranhão Reinaldo Francisco de Moura, pe
dindo um anno de licença com os respectivos 
ordenados.-A' commissão de pensões e orde
nados. 

Do carcereiro da cadêa da cidade do Amparo, 
provincia de S. Paulo, José Pires dos Passos, 
pedindo augmento de ordenado.-A· commis
são de pensõ~s e ordenados. 

. De D. Maria Candida de Avil?z Moreira pc · 

sentou á Camar:t em 1882, sobre o montepio do 
seu fallecido pai o brigadeiro Josó Ferreira da 
Cunha. -A· com missão de policia. 

o pa re u 10 arw. o ego arros pe-
dindo g1:0 S) lho considerem valido> pa:\r a ma
tricula. nns Faculdades <lo Direito os exames 
prestados no Semin:n·io de Olinda.-A' com
missão de instrucç.iio publica. 

Do p~dre Dr. Ada.ucto Aurelio de Miranda. 
Henriques, da província Ja Pnrnhyba, formado 
em canonos pela Universidade de Roma, P'~· 
dindo dispons:l de e:tames prepn.ratorios para. 
mn.tricular·so na Faculdad" do Hecift,,-A' 
corumissito de in"trucção publica. 

Do Dr. Maximian;, Marques ele C:Lrvn.lho re
presentando contra as inoculaçõos dos ma.iro
bios de yomito preto, como meio preserv:1tivo 
contt·a a fl)bre amarella.-A' co:~missio de 
saude publica. 

E' lid:t e approvada a redac~ão da mensagem 
i i i a. ao presi en e o ongre-:so e era 

dos Estados Unidos, pela morte do general 
Gra.nt. 

Vem a mesa, é lido, apoiado e em soguida 
approvado o seguinte 

Reque1·imento . 
Requeiro que, com declaração de urgencia, 

se requi~i tem do Ministerio da Justiça as se-
guintes informações : · 

Em que datas foi aberto e encerrado o ultimo 
concurso para provimento de officios de fo e 2o 

tabellião na comarca de Porto da Moz, provin
cia do Pará, e quando prestaram exame de suf
fidencia os candidatos José Caebno de Almeida 
e J. Conceição Alves~ 

Perante quem pr•>.staram o~ all udidos can
didatos exame de ortu uez e arithmetica 
quaes os se os examinadores e o theor das certi
dõe ~ de idade e attesta los medicos por elles 
exbibidos 1 . . . . 

•J -

paí.'a nomear provisoriamente 21 tabellião o re
fel"ido Caetano de Almeida, que requel."era o 
log:1r de 1 o 1 

Si o recent~ concurso para. 1° tebellião de 
Guarapá na mesma provincia, foi reguhrroente 
processado 1 

Si o governo já a.pprovou taes concursos ou 
já os annullou ou pretende annullar 1 

Sala das Sessões, 12 de Agosto de 1885.-

O Sr. João Penido começa di
zendo ue, tendo retirado umas emendas ou 
antes uns a ditlVOS EO re a abolição da le1 de 
10 de Junho de 1835, como sobre a abolição da 
p~o::1. de açoites_ qu~ e>tabelece o codigo para. 

.., 
discu-:são, os amigos do governo fizr.ram-lhe 
ver que com ellns iria trazer grande embaraço 
á passagem do projecto sobre a reforma Jo ele
mento servil. 

Ora, senlo o orador tambem amigo do go
verno e não querendo trazer embaraço algum 
á passagem do projecto, retirou esses additivo1, 
deixando simplesmente u.na emenda, que é de 
inteira necessidade seja approvada.. 

Ha mnitos annos que tem revelado o horror 
que lhe inspira semelhante lei, lei draconiana, 
infame e perversora, e que,. na legi.slação doa 
) I ( , • o 
de 22 do Prairial anno li, ndoptada pela Conven
~A:o, quo supprimin tr>f.õtemunba.s e tirava todo o 
direito de d,\feza áquellos que eram accusaJos 
de conspirilrem contra a Republica.. 

Essa lei, porém, ponco tempo durou, ao 
pas11o que a do 10 de Junho de i835 ainda fi
gura vergonhosamonte 0m o nosso codigo. 

R~tl\ lei, que ,itt dnl':t hn. meio soculo. que 
nenhum:~ ra:r.ão de Ol'dem social justifica, é uma 
mancha nogt·a. na nossa. legislação e tem feito 
innumera-; victimas. 

O Sa. Ar.'DRADE FrGUEIR.\.:-Si V. Ex. en
tende assim, deve insistit· pela sua medida.. 

o Sa.. JoÃo PENIDO responde que a execução 
i odia dar lo,.,. r ue e off, r es e 

um quadro igual ao que o nobre deputa.io por 
Pernambuco apresentou, em relação a sevicia.a 
soffridas por cscr:ovos. 

O Sa. ARISTIDEs SPINOLA:-V. Ex. então 
deve ser logico; deve apresentar a sua emenda. 

O Sa. JoÃo PENIDO respoade que o assumpto 
é diverso: trata-se de uma lei do paiz, trata-se 
de reformai-a. por um principio de humanidade; 
não tem relacão immedi:üa com o projecto, que 
trata da propriedade e que deve constituir uma 
lei complexa a outros respeitos. Portanto, o 
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á barra do tribunal sem defensor ; recebe um 
defensor ax-officio, que muitas vezes ó o a.c
cusador, ficando a victima. entre o orgão da 
justiça publica, que o accusa, e o patrono ex
officio, que não o defende. 

Então, supprimindo as suas emendas, o ora 
dor apresenta um projeclo abolindo a lei de 10 
de Junho de t835, abolindo a. pena de a~outes 
do nosso codigo e substituindo-a por outra. 

PROJECIO 

N. 55-1885 

Revoga a lei de 1.0 de Junho de 1833 sobre 
c1·ilnes de escravos 

A lei de iO de Junho de 1835 é uma nodoa 
que reb:tixa e afeia. o noss? codigo crimin:1l, 
aliãs tão liberal e humano, como não ha outro 
quo m~is o sej~. 

I i 
além d0 draconiana, deshumana e incon(!Cbivel, 
servirá. sómente para attestar aos vindouros o 
nosso .estalo de barbaria e ferocidaie inquali-

cave1-;. 
Não se comprehende que legisladores chris

tãos revelassem tanb ferocidade o tanto ego
ismo! 

O .escravo perante a lei de 10 de Junho de 
1835 não ó um homem : ó considor.:J.do um 
bruto feroz, sem direitos, sem regalias e in
tligno de qualquer sentimento humanitnrio. 

Nessa lei infernal não so indnga nem se co· 
git 1 o movel do neto reputado cl'iminoso. 

Não s') tomam absolutamente em cont:l. as 
tortura.'!, as s evicias, as priva~ões, que, nctuando 
incessantemente, levam o miS!!l'O escrav·o ao 
desespero, á perda da. razão, cmfi.m á alluci
nac;ão! 

Toma-sé o facto bt·utal, sem attenção a cir
c~mstancia alguma e i~põe-se a pena ca-

A im::.ginação estaca terrifi.cada a contemplar 
o numero incomprehensivel de victimas inno
centes sacrificadas por lei tão barbara. 

Comparavel á 'lei de 10 de Junho de i835 só 
se encontra alei da époea do terror de 22 do 
Prairial. a.nno li, proposta por Couthon e appro
vada pela Convenção, lei essa que supprimiu 
testemunhas e defensores aos accusa.dos de 
traição a Republica ; mas esta lei foi derogada 
dentro de pouc') tempo, ao passo que a lei de 
10 de Junho de 1835 dura. ha meio seculo ! 

Os juizes na. infernal lei são possuidores de 
escravos, e por conseguinte-juizes su>:peitos e 
imprestaveis: são os escl."avos-as vietimas
julgados por s~us proprios algozes ; os seus 
defen~ores são outros ts.nt~s ac~usadores, por-

Nestas conjuncturas, será muito preferível~ 
nra "'arantia dos dir.eitos da sociedade da ·us-

tiya e elo proprio eseravo, que os Cl"imes com
ructtidos por este sejam julgados por juizes to
g:1dos, que b3.seam a sua sentença no allega.do 
e p1·ov::do dos autos ; não se podendo entretanto 
dizer que é isto uma innovação em nossa. legi:;
la~ão, porquanto os crimes de morte commet
tiJos nas fronteir:.1a do lmperio são submettidos 
não ao jury e sim aos juizes de direito. 

A pena de açoites deve ser abolida do nosso 
cocli ,.,.o. 

Alàm de ser infamante e aviltante, é cruel, 
torturante e repugna aos sentimentos huma.ni
tarios os mais cúmesinh s 

E' preferivel a morte á pcua de açoites. 
Si aindn se registram, em nosso;; àias, cri

mes de seviciDs, devem ser elles imputados, em 
grande parte, á lei que impõe tal pena. 

Para provar o que acabo de e~por, basta-me 
diz:er que, censurando eu a um senhor barbat·o, 
por açoitar eseravos, 0lle respondeu-me: c Os 
Juizes lambem mandam açoitar. ?> 

Logo que a lei deixar de punir crimes com 
açoitr!s, os senhores de escravos tornar-se-ão 
humanos, cessando assim os casos de barba
ridade:;: e sevicias, que, para honra nossa, se 
têm tornado rarissimos. 

Como corollario das ligeiras considerações 
expostas, offereço o seguinte 

Projecto de lei 

A Assembléa Geral resolve : 

Art . Lo Fica revogada a lei de 10 de Junho 
de 1835. 

Art. 2. 0 Os crimes commettidos por escravos, 
emquanto durar a. escravidão no Brazil, serão 
julgados pelos juizes de direito, com appellação 
ex o !fiei o para as respectivas Relações. 

§ i. ° Ficam abolidos os açoites, como pena 
nos escravos que commetterJm crimes. 
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§ 2. o A pena d~ nçoites será. substituida pelS\. 
de trabalhos pubhcos, podendo estes s~?r muni
cipaes. 

Art. 3.° Ficam revogadas as dispo.sições em 
contrario. 

O Sr. Aristides 
Sr. pr~sidente. V. que. depois dos 
ra a os os 1s 1nc os JUrlsconsu os e1xeu·a 

de Freitas e Nabuco de Araujo para a organiza
ção de um projecto de codigo civil, o governo 
nomeoll uma commissão encarregada de apre
sentar ss bases do mesmo projecto. Ei=ita com
mis·.;:ão, por duvidas que se deram em seu seio 
dissolvr .. -se. Posteriormente, com a aprescl!ta~ 
ção do projecto elo Sr. J. Felicio dos Santos, da 
p~ovincia. de Minas Gera•·s, o governo reorga
mzou a co~~issão, cm;for~1e noticiou ao l?arla-

- - ' 
1882~ dizendo q'?-e os Srs. con~elheiro La.fayette 
Rodrigues Pereua,Dr.s. Antomo Joaquim Ribas 
Antonio F rreira Vianna e dous lentes d Fa~ 
culdade de Direito, Drs. · Francisco Justino 
Gonçalves de Andrade e Antonio Coelho Ro
drigues. ficavam consti~uidos em ?ommissao 

1 ~ ap -
sentado pelo Sr. FP.licio dos Santos e emittir 
parecer a respeito. 

A Camar~1. conhece n. opinião da commissão 
sobre o projecto do Sr. Felicio. 

Senhores, no relatorio do Ministerio da Justi
ça deste anno, não se encontro. nenhuma in
formação sobre 01:3 trabalhos desta commissão. 
O Sr conselheiro Lafayr.tte, que a presidia, 

- I . • • 

Francisco Justino Gonçalvc:s de Andrade esta 
em S. Paulo, lcccionando a cadeira, de que 
é digno professor. 

Esto. commis'ião está. funcciona.ndo ? Não hn 
um prnzo para ella tci•minat• os seus trab~lhos 'l 

O SR .. V~ANNA_YAz:-Não pócle te1· prazo, por~ 
que esta d1ssol v da. 

O Sn. ARISTIDES SPINOLA: -Quae!'; os traba
lhos que já têm si·lo feitos? Não jul~o regular 
o procedimento do g-ovemo, distrahindo ele uma 
das íaculdad,,s do Imperio um lente para ficar 
1'ermnilCIItemcnrc nesta Córte, sobre o pretexto 
de trabalh:1r Pm um codigo civil. 

A com missão acha-se di~solvidn de facto. 

O Sit. Vr.-\.NNA VAz:-Apoiado. 
ALGUNS Sns. DEPUTADOS :-Não r.poiado. 
O SR. ARISTIDES SPINOLA:-Si o Sr. Dr. Justi

no de Andrade trabalha nella estando em S. Pau-
lo, o Sr. Dr. Coelho Rodrigues tambem deve 
trab:1lhar no Recife, sem deixar o exercício do 
magisterio. (Apa?·tes .) 

. Julg?, pois, q~e o governo deve tomar pro
v1dene1as a respelto. 

O SR. Vu .. NNA VAz :-Apoiado. 
o s~ ARISTIDES SPINOLA :-Ou para que a 

comnussão se r euna e cumpra á sua missão, ou 
para. que os professores, distrahidos do ma .. 
gisterio por ordem do governo, reassumam o 
exercicio em suas cadeiras.~ 

O SR. VIANNA VAz :-O Sr. Dr. Coelho 
Rodrigues qui está. representando o papel de 
contestante de quantas eleições ha. 

O SR. ARISTIDES SPINOLA :-Neste sentido 
~ormul.ei um re1uerimento de informações, que 

Requerimento 

. Requei.ro que. s~ sol.icitem d~ governo, por 
~otermed:o do Mm1ster10 da Justtça,as segllintes 
mformaçoes: 

i a.. Si està funccionando a com missão nomea· 
da pelo governo pa.ra a organização ele um pro
jecto do Codigo Civil. 

2a.. Em ue data foi nomeada a. commissã 
3a.. Quaes as modificações que têm sido feitas 

no pessoal da mesma.. 
4a., Si ~ governo tem conhec~mento dos tra-

l ., a . 
5a.. Si o governo fi:tou prazo para a apresen

t~ção de projeclo que a commissão tem de orga-

6:~.. Quaes os membros de que se comlJõe 
actualmen te a com missão. 

Em 12 de Agosto de 1885.-A-I·istides Spi
nola. 

ORDEM DO DIA 

Continüa a 3a. discussão, com as emendas 
apoiadas, do pr~•jecto n. 1 B de 1885, sobre o 
elemento servil. 

' &.. • ' 

discussãc com o projectn as seguintes 

El\IENDAS 

Eleme11 to sel'viZ 

Emendas apresentadas ao pro,;ccto n. 1 B na 
sessão de 12 do Agosto 

Emenda ao§ 9) do art. 3,o 
Ondo tl.iz- alforria do escravo-diga-se:

alforria nbsolutl\ o incondicional do escravo, 
etc. 

Sn.ln. das sessões, 12 de Agosto de i885.
JI ontanrlvn. 

Substitua-se o§ 2o do s.rt. 3o pelo seguinte : 
§ 2. o Não será. libertado rJelo fundo de 

emancipação o escravo invalido, considerado 
incapaz de qualquer serviço pela junta clas
sific~d~ra, com recurso voluotario para o· juiz 

. 
O escravo, assim considerado, pern~anecerá 

na companhia. de seu senhor. 
S. R.-Paço da Camara dos Srs. Deputa'lOI 

em 11 de Agosto de 1885. -Corrêa de Araujo. 
-Costa Pe1·eira Junio1~. 

Emenda ao § i O do art. 3 . o 
Em vez de- pelo espaço de tres annos- di

ga-se-pelo espaço de um anno. 
S. R. -12 de Agosto de i885.- Ce::ar 

Zarna. 
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Emenda a:lditiva ao art. 4. 0 ·~ § 10. Supprima-se a 2a. parte: -ficando, 
Os libertos que. cumpridas as penas do§ 1° porem, obrigados a titulo de indenmi:raç~o 

do art. 4°, ainda se mostrarem reft·actarios ã pela sua al{o1·ria a prestar serviços a seus 
prestação de serviços, serão compellidos a ea;-senhores pelo espaço de trez annog. 
servir no exercito ou na armada, si para isso Si fõr approvad:1. esta. 2a. part11 do § 10, em 
f e rem a ti dão. ve:r. de - t1· s ann os- di <>'a-se -um an 

§ A occupação e:ffectiva nos trabalhos da la- Si for appt·ova la a 2a. parte do § i O, substi-
voura constituirá legitima isenção tio serviço tua-se o§ 12 pelo seguinte:- E' permittida a 
militar.-Delfino Czntra.-Rodrigues Al-ves. remissão desses serviços mediante quantia não 

A disposição da ultima parte do§ 2° do art. 3o 
do projecto n. 1 B, depois da palavra-pode,·à
até ao fim, .substitua-Sf3 pelo seguinte : poderá 
requerer inspecção de g:Jude ou exame de sani
dade, cujo processo, nos termos da legislação 
vigente, correri perante o juiz de direito na 
sé de da comarca. Nos termos annexos, o juiz 
municipal ri}spectivo será pr~pa1·ador, até á 
sen Gnça exc ustva, que, em o o o caso, ser 
proferida pelo juiz de direito. depois de sanadas 
as irr•'gularidades o·t núllidades encontradas. 

12 de Agosto de 1885.-C'oelho de Rezende. 
Supprimam-se, do § 10, art. 1 '\ as 'J)alavras 

-Encerr<:•ds. a matricula .-Lacerda Wen1ech. 
Supprima-se o § 9° do art. 3e. 

Sala das se~sões da Camr,ra dos Deputados, 
10 de Agosto de 1885.-Lacerda Wenteck. 

Supprima-se no n. 2 elo § 19 a palavra
for ada.-Lacerda Wemeck. 

Emenda. ao§ 18 do art. 3o: 
~m vez de-ao juiz de orphãos- diga-se-ao 

Supprimam-sc, do n. II do art. 2°, as seguin
tes palavr3s : - e outros que não convenha 
aug:mentar, sendo declarados por decreto do 
governo. -Lacerda Werneck. 

EmenJa.s ao projecto n . i B, de 1885 : 
Substitua-se a fa. parte do § 7° do art. io 

pelo seguinte: 
Ficarão libertos: ! 0 , os escravos que não fo

rem matriculados no prazo l r>gal; 2", aquelles 
cuja. matricula for nulla, conforme a 2a. parte 
do§ 2·) deste artigo. Esta disposição será tran
eeript:l. integralmente nos editaes e annuncios 
pela. imprensa. 

Art.3): 

No 1° anno ••....•.•.. • 5 O{ ,o 
No 2o ~ ............ 5 0/o 
No 3o )) .............. 5 o/o 
No 4o )) ............. 5 °/o 
No 5? ~ ............. 10 °/o 
No 6o ~ ............ :10 o/0 
No 7o )) ............ 15 °/o 
No 8o ~ ............ 15 °/o 
No go .. . ... ........ 15 of0 
No lO .. . ........... :15 0/o 

• ' p 
20$ para as mulheres. 

§ 18. Substituam-la as pal:'wr.1s JW:: ele 
orphãos- pela-; seguintes:- juiz de paz. 

§ 19. Supprima-se o n. 1."- Trans('erencia 
do escJ·avo de um par-a outl'o estabelecimento 
do mesmo senhor. 

§ 20. Suppriroa-se. 
Art. 4.o Supprimam-se os§§ 5o, 6o e 7o,

Em 12 de Agosto de !885.- Prudente de 1lf o-
r .• - 1 1po • a • - • . · 10. 

Os filhos de mulher escrava,que nascerem no 
Imperio desde a data desta lei, ficam livres de . ('/' - . - . 
pela lei n. :?040 de 28 de Setembro 
revogados os§§ 1° r> 2o da mesma lei n. 2040, 
e obrigados os proprietarios de mulheres escra.-
vas a orn'3cer o nece>sano para a su s1stenc1a 
dos filhos das mesmas, emquanto permanece
rem estas no captiveiro. 

Sala dâs sessões em 12 de Agosto de 1883.
João Dantas Filho. 

O§ go do art. 3o substitua-se pelo sr?guinte: 
- O escravo só poderá ser libertado por pecu
lio proprio e pelos di versos fundos de emanci
pação. 

-.; ~, .-
Ba1·lto da Leopoldina. 

O Sr. João Dan-tas Filho mo~i-
mento de attenção): -Sr. presidente, tantos 
e t~o illustres oradores de um e outro lado, de 
um e outro partido, ~e têm pronuneiado sobre 
o projecto de 12 de Maio, trazido a Camara. pelo 
honrado Sr. presidente Jo conselho, que have
rb. temeridade de minha. parte em vir tambem 
á tribuna enunciar em breves palavras o meu 
pem:amento, &i a isso llle não sentisse impel
lido pelo impcrio~o dever de justificar a minha 
assignatura na em(>nda que outros illustres 
collega~ c eu apresentimos ao art. fo do pro
ject'>, e ainda mais, o voto contrario pelo qual 
ml3 pron11nciei relativ:~.mcnte aos 5 ofo addicio
naes, consignados no art. 2° desta import:mte 
proposta. 

Devo aos meus constituintes, devo ao paiz, ai!! 
razões pelas qu:a.e-;;, como um dos seus mais 
o scuros representantes (muitos n r/o apota os), 
assim proce li. 

Sr. presidente, supponbo desnece~sa.rio re
cordar as circumstancias quê determinaram a. 
organização do g abinete 6 d·~ Junho, assim 
como as razões que actus.ram no animo do hon
rado Sr. senador Dant·t;:; para, depois de consul
tados outros estr:distaslibera.e.c;, aceit~r a incum
bencia da organização daquelle ministerio. 

Sómenb o patriotismo e a dedicação aos in
teresses naeionaes fizeram eom que S. Ex. se 
encr.rregasse de tarefa tão difficil e pesada, 
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já tendo em outra occa!':ião recusado a honra · mais respeitaveis caractetes da. nossa política 
da organização de um gabinete. a para r1uom só tenho muita estima e vener;:ção; 

Si não fóra naquelle grave momento a ques- S. Ex. tlue, como ché!fe do gabinete 28 de 
tão servil, que então enchia a uns de sobre· 1\larço, coílseguira. do parlamento c:~. lei Je g de 
saltos, a outros de esperanças, e a todos os espi- Janeiro d,J 1881t a qual, si bem que ainda não 
· u a a ab o n · m n ~r·ura- tenha. :-;atisfeito a escola liboral G creio mesmo 

mente S. Ex. não teria aceitado o governo. que a consr•rva.lora, pot·que todos se queixamt 
Esta questão, porém, agitava por tal fórma 

1 
inconte~tavelruente realizou um grande pro-

o paiz, que, entendendo ter chegado a oppor- , gresso e mu;to melhorou, a meu ver, o nosso 
tunidade de ~er t i , am n , . • , -err.tro-• ---

aceitou a honrosa incumbencia da organização as camaras un:mimes, que tanto prejudicavam 
do gabinete 6 de Junho.. • o paiz e U.iminuiam a forç:.~. moral dos partidos ; 

0 SR. SATYRO DIAS E OUTROS SRS. DEPUTADOS: S . Ex. não 110dia , com a responsabilidade que 
-Apoiado . muito merecidamente conquistou, aceitando o 

O SR. JoÃo DANTAS FrLHO . .. e um mez 
depois.apresen tou á. Cama r a o proj e c to 15 à e 
Julho. 

Conhecido o projecto, e sem que fosse dis-
eut · , - · . 
plo nos annaes parlamentares (apoiados) foi 
apresentada, rejeitando-se in lim.ine e sem de
bate a ro os ta sustentad·t lelo rabinetc. 
(Apoiodos.) 

O que fez, senhores, o governo 1 Appellou na 
fórmn. constitucional para a nação sobre a con-

• ! - • , 
contestavelmente responde!l pela conveniencia 
das medidas emancipadoras. (Apoiados e nao 
apoiados.) 

A prova está em que a questão que o 
gabinete 6 de Junho trouxe á Camara, é ainda 
a que a todos, governo e Camara, continúa a 
preoccu par. 

Nem outro podia ser o veredictum do paiz 
ante o grande movimento ascendente do espirito 

poder em 1885, deixar de trazer ao parlamento 
um projecto de lei que assegurasse ao pensa
mento da reforma e à aspiração rmancipal ora 
todo o terreno jà alcançado por ella. E foi por 
isso que S. Ex., logo depois de organizado o 
o . ~ . ' . ·- ã,(;}Q- - -

0 projr!cto do 12 do mesmo mez, declarando ser 
este mais u.Jiant:1do, mesmo muito mais adian-
tado Jo ue o ue fõra a res~mtado elo seu 
honrado antecessor. 

O pnrtido con•ervador, que unido á dissiden
cia li~eral conc:1rrera para a retirad~ do gabi-

I 

illustra.do chofo nesta casa, o honrado Sr. An
dt·ado Figueira, que o gabinete 6 de Maio era 
l'ecebido com sympathia. pelos seus correligio
nal'ios, em nome dos quaes S. Ex. fallavat 
sympatbia que ali&.s S. Ex. dfirmou ultima
mente, já o gabinete lhe alienara . 

Nada tenho,porém,que ver com as sympatbias 
quo votam os meus illustres adversarios políti
cos ao actua~ gab!nete liberalt e menos ainda 

ema · , · · t • 

meiro a nobre provincia do Ceará, mais t!lrde o ministerio. 
territol'io do Amazonas, e hoje, po.iemos dizer, A verdade, entretanto, é uma; é a que todos 
o Rio Grande do Sul ond~ uasi "á não ha es- oavi::1os ao artido conservador antes da eleição, 
cravos, tão larga tem sido alli, ha mais de dous e mesmo depois das pa avras o sr.u ma1s m
annos, a acção do pensamento da reform:1 . fluente chefe, daquelle que com justa razão foi 

O governo, pois, pelo gabinete 6 de Junho denominado o pontifex summus do partido 
comprehendera em taes circumstancias o seu conservador, quando affirmou que esse partido 
d·ever. (Apoiados.) queria, podia e devia resolver a questão servilt 

Seja-me permittido, porém, dizer que quem por carecer a lei de 28 de Setembro de medidas 
faltou ao seu dever foi o parlamento, recusan- complementares. 
do-se até bem pouco a discutir o projecto de 15 Senhores. o que disseram os conservadores 
de Julho, não obstante, depois da consulta á ante;; e depois da eleição, não estando ainda 
nação, ter sido convocado e:s:.tr:1ordinariamente constituída a Cam~ra. 1 
para e!:'se fim especial. Era pouco o que pedia Que o pa::tido liberal promovia a ruina do 
o governo nesse projecto 1 Era muito o que paiz e Jos particulares com os impostos pedi
elle reclamava 1 Si era pouco, creio qu~ dos no projecto de 15 de Julho. 
era d~ver do parlamento, representante da Nesses impostos e em outras disposições do 
opinião nacional, discutir o projecto e alar- projecto pensaram encontrar as armas com que 
gal-o até onde fosse conveniente. Si era muito, nos deverbm vencer nas urnas, promettendo 
corria-lhe tambem o dever de restrin o-ir a me- e asse urando ue o artido conservador de 

1 a proposta, aceit:.<ndo o que fosse conve- modo algum concorrena para a creaçao e 
niente e util, e rejeitando aquillo que enten- impostos, que viessem ainua mai:; onerar os 
desse prejudicial ao paiz. contribuintes já. tão tribut:1 dos. 

Isto, porem, foi o que nunca se quiz fazer, Passada a eleição,constituida a Camars e sub:-
não tendo sido rejeitado o projecto de 15 de stituido o ministerio, o p:irtido conservador com 
Julho, mas sim o ministerio, pela celebre mo~ão .

1 

excepção do honrado Sr. Andra le Figueira, que 
que aqui foi apresentada pelo illustre repre- foi acompanhado por poucos dos seus correHgio
s~ntante de Pernambucot o Sr. Antonio de j narios. bate palmas aos 5°/o addicionaes, vota 
S1queira. Passou, pois, o poder ao gabinete or-

1 

por elles, dando ainda a um governo de advrr
ganiza.do pelo Sr .conselheiro Saraiva, em nome sarios o que nenhum parlamento já.mais fez: o 
e como representante da mesma escola politica.l arbitrio de decretar sobre quaes generos reca
S. Ex., em quem folgo de reconhecer um dos hirão ou não taeslimpostos. E muitos dos meus 
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correligionarios concorrem com os adversarios 
para esse acto, abdicando as suas sttl'ibuições 
legislativas nas mãos do podet• execu.tivo. 

O SR. ZAMA dá um aparte. 
O SR. JoÃo DANTAS FILHo:-Eis porque ne-

• • O" 

art. 2o do projecto. 
O Sa. ZAMA: -Exerceu um 

O SR. Joio DANTAS FILHO :- E os funda
mentos com que procedi já. foram reconhecidos 
na emenda suppressiva apresentada pela. com
missão especial. 

O SR. ZAUA :-Eu refiro-me ao direito de 
votar contra o gabinete . .. Ninguem lhe póde 
contestar o direito de querer arredar do po:ler 
este ou aquelle ministerio. 

O SR. JoÃo DANTAS F1LHO :-Como represen~ - . 
l:> ••• 

O SR. ZA~IA :-0 que o nobre deputaao ne
gou ao g?verno foi os 5 °/0 , o mais é questão 

O SR. JoÃo DANTAS FILHO :-Neguei o meu 
voto aos 5o/o addiciollaes. 

R. Al'riA a um s.par e. 
O SR. JoÃo DAN'l'AS FrLHO :-Não, senhor, 

não procedemos por espirito politico. 
O SR. ZAMA:- Si não fosse politica, os no

b'res deputados apresentariam uma emenda 
mantendo os 5 °/0 e restringindo na parte que 
nós outros restringimos; qaizeram, porém, pôr 
fóra o Sr. Saraiva, ma.s não puderam. 

O SR. JoÃo DANTAs FILHo:-:- Pois 9.uanto a 
. 

Sr. Saraiw·a continue. 

O SR. ZAMA:- E' preciso pôt· 

O SR. JoAQUIM NABuco:- Quanto a mim, eu 
declaro a V. Ex. que não tenho nada com o 
Sr. coaselheiro Saraiva. 

O Sa. ZA?tiA:- Eu não estou dando o aparte 
a V. Ex. 

O SR. JOAQUIM NAsuco:- Mas V. E::s:. cos
tuma referir-se aos abolicionistas. 

O SR. SATYRO DIAs:- Estamos afastados do 
governo na questão abolicionista e mais nada: 
é a verdade. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Eu estou em 
tudo. 

O SR. ZAMA:- Eu quando me levantei con· 
tra o Sr. La.fayette, foi _para po!·o . no chão 

cousa e praticar outra. 

O SR. SATYRO DIAS:- Como nós: a nossa 
opposição está perfeitamente definida. O que 
não pod~mos é sustentar um projecto que faz 
retrotrahir a questão abolicionista. 

O SR. JoAQUIM NAsuco:- E um projecto 
sustentado pelos conservadores não póde ser 
sustent :1.do pelos abolicionistas. (Trocam-se 
out1·os apa1·tes e o s,.. pl·esidente 1·eclam,a 
attençc!o.} 

O Sa. JoÃo DANTAS FILHo:- Sr. presidente, 
neguei meu voto aos 5 °/0 addicionaes, porque 
tambem sempre fui contrat·io aos impos .. 
tos do projecto de 15 de Julho. E devo refe
rir uma circumstancia. Quando cheguei da 
minha provincia, conversei com o meu prezado 
parent~ o r. sena or Dantas e Isse- e que 
achava pesados os impostos, que me pareceria 
conveniente diminuil-os, se não supprimil-os, 

· .. ão, afiigarando se me 
mais efficaz e menos oneroso substituil-os po 
uma maior depreciação no valor do escravo, a 
meu ver o melhor factor para a libertação em 
poucos annos sem gravame do paiz. 

O SR. Joio PENIDO:-Uma grande injustiça, 
porque os senhol:'es não têm culpa de po~suirem 
eset·avcs. 

O SR. JoAQum NABuco:-Nem nós temos 
culpa que elles os ossuam. 

O SR. FRANCISCo SonRÉ: -E o imposto tinha 
outra applicação. 

vigoraria emquanto existisse a escravidão, ao 
passo que o jmposto do projecto de 12 de Maio 
ha de durar muito tempo além dessa extincção. 

r. sana o r an as respon eu-me que 1s o 
se poderia fazer na discussão do projecto. acei
tando o governo maior augmento na deprecia
ção do valor dos escravos. 

O Sn. ZAl\IA:-Isso passou-se muito familiar
mente com V. Ex.; eu não tive noticia disso. 

O SR. JoÃo DANrAS FrLHo:-Nestas condi
ções eu não podia votar pelo imposto consagra
do no pt·ojecto de f2 de Maio. 

. . 
á que fez o SI". ex-mioistro da guerra, que 
votava contra o seu projecto por causa d;> im-
)OSt • as · • 
não tivemos noticia desses myst-,rios. 

O SR. SATYRO DIAs:-V. Ex. sabia que o mi
nisterio ac Jitava a discussão, e que só fazia 
questão do art. i.o 

0 SR. JoÃo DANTA~ FILHO:-Sem duvida, e 
isto mesmo consta. de quasi todos os discursos 
do honrado ex-presidente do conselho. 

Mas, dizia eu, nii.o podia nestas condições 
votat· pelos 5 °/0 addicionaes do projecto, tanto 
mais quanto entendo, bem ou mal, em nada 
elles aproveitem á lavoura, a esta nobre classe 
:i. qual tenho a honra de pertencer, si bem que 
em nome della não posa:\ fallar, porque sou 
lavradot• pobre, e o pr.1jecto de i2 de Maio, 
segundo declarou o nobre presidente do conse
lho . em um de seus discursos, ê somente para . 

Si os pobres não carecem, e, quanio care
cessem, não se poderiam aproveitar dos 5°/r,, 
parece-me que meno!! os ricos. 

Em todo o caso, Sr. presidente, não sei como 
justificar um imposto,que, recahindo sobre todos 
os cidadãos e sobre toda a lavoura , principal
mente sobre os pobres,que são o maior numero, 
beneficiará. exclusivamente a um numero muito 
limitado de proprietarios, os ricos, os quaes 
não podem constituir mais que um decimo dos 
agricultores. . 
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Estes 5 °/0 , como a principio declarou o hon
rado preside!lte do conselho, eram todos des
tinados ao pagamento dos juros dos titulos, que 
fossem emittidos em troca da metade uos valores 
dos escr<J.vos, cujos senhores os preferissem aos 
serviços destes. Mais ts.;:>de, S. Ex., não obstan-
te ter ec ara o que nP.ste pon o nen uma 
transacc,;ão aceitava, entrou em negociações 
com o iUa~tre represe?t!l~te de S. Paulo, o 

. ' 
5 °/o em t1·es partes : uma, destinada á liberta-
ção dos escravos mais velhos ; outra, á coloni-. 
zação, e outra, ao pagamento do juro dos ti
tulas emittidos. 

Em seguid~~o, o honrado presidente do con
selho declarou que aceitara esse accôrdo ou 

. essa transacção, por ter entendido que em nada 
mutilava o projecto semelhante tt•ansacção. 

Julgo, porém, Sr. presidente, que ficou. mu-
. . (' ~ . .. a. 

que S. Ex. consideru"a a mais impot·tante 
delle, porque, sendo o> 5 °jo divididos em tres 

artes iguaes para fins diversos, com certeza 
dimmu1ra. mu.t o a. qu~ ~ra es tna a ao paga
mento dos juros dos titulos. Sonão, vejamos 
com um ligeiro exemplo: si o producto total dos 
5 °{0 devia ser - 0 ~ · 

dos titulos, suppondo-se que füssem cobrados 
3. 000:000$, te riamos que estes 3. 000 ~ 000:) pa
garião os juros de GO. 000:000$ dos titulas de 
5 °/0 ; divididos, porém, em tres partes iguaes, 
cobrados os 3.000:000$, forçosamente não te
remos senão LOOO:OOO$ para o pagamento dos 
juros, não d~ 60.000:000$, mas de 20 .OOG~ooo;:; 
dos titnlos de 5 ofo. Consequentemente, se: 
nhores, foi mutilada a· parte que S. Ex. con-
siderava mais importante do prqjecto fi o 
reduzida a uma terça parte, diminuindo m;sim 
as alforrias concedidas em tro~a dess~s titulas . 

Demais, senhores, representando cada titulo 
não um trabalhador, mas meta c e um r;l 
lhador, pergunto eu : nas condiçõ·'s do projecto 
e com a tabella do §i o do art. 3> sobre a de
preciação do valor do escravo, e além desb. tn.
b9Ila do a.t•t. :1.0 § 3°, p9derà o lavr.~dor, com o 
jul'O de 5 oj,, pagJr o trabalho de um homem 
livre, que substitua o trabalhador escrayo? De 
certo que não, senhores ; porque, admittindo 
mesmo que todos os ~s~;r::wos, o que~ abst1rdo, 
em vista da dífferença dos preços da tabella e da 
re<!ucção annual que vão sofl'rendo, fossem tro
cados por unl titulo de 450$, metade do valor 
maximo da tabelb, teria o senhor do escravo 
por ess~ titulo annua.lmente 22;)500 . Ora, r e. 
presentando cada titulo um trabaihador ou, an .. 
tes, metade de um tl'abalhador escravo, é pos .. 
sivel com menos de 2$ mensaes pagar-se o 
trabalho de nm homem livre·. s u amcn e 
não. 

Portanto, nenhuma vantagem vejo na emis. 
são de taes titulos, que, na minha humilde 
opinião, em nada. aproveitarão :i. classe a que 
são destinados. 

Quanto, senbores, ás outras duas partes, des
tinadas :i. colonização e á libertação dos es. 
cravvs, dá-se a mesma cousa. Para a coloni
zação, S~ Ex. tem que emittir ta:mbem titules. 
E quanto á libertaÇão dos escravos mais velhos, 
~sta serà feita. em dinheiro. 

Y. lU,- 65 

Mas, sendo a importancia de cada uma dellas 
tão pequena, tão diminuta, estou convencido de 
que os seus resultados ser-ão quasi nullos, por
que~ . sendo cobradas o~ 3.UOO:OOO:S, de que 
falle1, teremos 1.000:000$ para. a libertação 
dos escravos mais velhos, libertação que se fará 
annua men e em m e1ro, e ou ros . : s 
para a colonização, que se fará por emissão de 
titulos. · 

classe, mas, ainda muito menos, de poucos 
membro.;; des 'a clasae. 

\ sim pois, o resnltado do pt·ojecto será 
exclusivamente benoficiar a bem poucos lavra
dores e a ess.e;; mesmos )lOuco ta.mbem.. (Ap.oia.
dos e trocam-se apartes.) 

Entendo que mais conveniente seria que o 
Sr. p1·esidente do conselho pedisse ao paria· 
monto um. cre:lito, com caracter permanente. 
que anuaalmente se renovasse, destinado a 
facilitar a intrcducção de immigrantes no paiz, 
fazendo desappn.recer do projecto os impostos 

. in-nados ao servi o da emissão e aos demais 
·fins de que cuilou o prqjecto. 

O Sa. ZAliL\. :-Fique V. E:r. sabendo que o 
cofre ublico não se enche senão com o im~ 
posto. 

O Sn. ~oÃo DANTAS FILHO :-Eu creio que a 
Camara preferiria votar impostos antos para 
~sse fim do q uc para os consignados no pro .. 
Jecto. 

O Sa. lLDEFONSO DE AnAUJo: -Mas então não 
tratava da outra parte, a extincçüo di. escra
vidão, tratava, sim, da colonização. 

O Sn. JoÃo DANTAS FILHo: -Em relação à 
outra. parte pod!a o nobre presidente do con
selho propor depreciação maior no valor dos 
escravos, e assim ficavam satisfeitos os intuitos 
~nnunciados pelo governo. 

SI.". presidente, devo referir-me ao art. 1° do 
projecto, que pareceu ter melhot·ado com a. 

· · · pela illustre 
commhsão, creio q_ ue ao art. 3. o 

Aliás eutendo que em nada e~sa emenda me
lhorou o projecto, porque noto ainda grande 
antinomia e injustiça entre os §§ 10 e 11, con
frontados , que dizem (lê): 

§ 10. São libertos os escra"Vos de ()0 annos 
de idade, completos antes ou depois da. data em 
que entrar em execução esta lei; :fic::tndo, 
porém, obrigados, a titulo de indemnização 
pela sua alforria, a prestarem serviços a seus 
e~-senhores ~e1o esp~ço de trea ann.oa, 
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§ H. Os que forem maioref'; de 60 e menores I Senhores, si medidas tão simples, como a 
de 65 annos, logo que completare-m esta idade, liberdade dos velhos captivos, encontraram 
não s~rão sujeitos a~1s alludidos serviços, qual· agora tão ~rande resist~>ncia, que foi preciso 
quer que seja o tempo em que os tenham pre- negar á aspiração abolicionista ess"' pequena 
atado com relação ao prazo acima declarado. concessão, 03 propagandistas da reforma, com 

· · · - · - ar · 
graphos o~ escravos de 63 a 65 annos ficarão rem, outras leis que os satisfaçam neste a~sum
em peior condição do que 03 de 60 a 63. pto, em que elles tambem têm uma opinião e 

Fõra melhor ue a commissão, jã qua cahio são uma forçao, com a 4.ual convem contar. 
a emen a g,vorave aos sexagenar10s, ttvesse o Sa. ZAMA:- Si não 0 :fizerem, não fazem 
declarado a liber·dade desde os 60 annos, com a 0 seu dever. 
condição de prestação de servi9os depois dessa 
idade, o que evitaria esta. inexplicavel in
justiça. 

Mas, em summa, Sr. presidente, temos de
cretada no proj~cto a liberdade dos escravos de 
65 annos, sem indemnização alguma. 

Era esta então, senhores, a razão da pro
funda. dissidencia que houve no seio do partido 

Não devo suppol-o, porque da dissidencia 
fazia parte o ill~strado r ·presentante de Min:as, 

demnização quel'ia, quer pecunia.ria, quer por 
prestação de serviços, contentando-s~ unica
mente com a depreciação do valor do es,~ravo, 
e o ou ro a o. ao con rar1o e . x., e am m 
fazen_do parte da dissidencia, pensava o m:m 
honrado amigo o Sr. conselheiru Affon~o Penna, 
boje ministro da justiça, que não admittia a 
libertação sem indemnização pecuniaria. 

Entretanto, com a substituição do ministerio 
S. Ex. dei:J;ou de assim pensar, para hoje 
aceitar a libet·dade dos escravos não de 60, mas 
de 65 annoa, sem indemnização. E' verdade 
que o princi ·1io ria liberdade não ficou inteiJ·a-. . .. 

collAga.s, quando faziam opposição ao art. 1o 
do projecto do ministerio passado. 

Entretanto. dou parabens ao Sr. ministro da 
justiça por esta l'ep~'ntina transformação em 
convicções tão profundas. Parecendo-me, 
porém, igualmP.nte inofiensiva da agricultut·a, 
})Orem nw.ito mais humana, a. disposição que 
abrangia no favor da liberdade os escravos de 
60 annos, eis porque mantive o meu voto a essa 
disposição do projecto de 15 de Julho e negu;_:i-o 
ao art. fo do projecto actuaL 

Sr. pre~id~nte, disse que, sómente pelo dever, 
havia pedido a palavra para enunciar lige.ra
mente e em breve!'! palavras o meu pensamento. 
Não devo tomar mais tempo á Camara e vou 
concluir. 

11elho manifestou o nobre desideratum e a pro
funda convicção de que este projecto será. a 
derradeira medida que o parlamento tenha de 
votar, sobre este grande problema da escravidão 
em nosso paiz. 

O SR. ZAMA :-Nisto labora em um engano. 
O SR. JoÃo DANTAS FILHO:-E' bom que V. Ex. 

o reconheça. 
Por minha parte tambem receio que os factos 

ve~bam contrariar as previsões do honrado es
tadlsta.. 

O Sa. JoÃo DANTAS FILHO :- E' por isso que 
eu reconheço que o projecto não satisfaz. De
pois, Sr. presidente, eu presumo que a questão 
dos escravos não desapparecerá com os escravos 
ex.ist('ntes, e que, quando a liberdad~ destes 
tiver sido proclamada, a agitação se farã em 
fayor dos ingenuos, que ca;da anno nascem aoa 

" 
constituirão uma grande massa de escravos, 
verdadeiramente taes, de facto, ate aos 21 
annos, emborJ. a lei os tenha declarado livres 
e origem. 

O Sn.. ZAMA d:i um aparte. 

missão já apt·ese:n.tou uma emeuda conside
rando isentos de serviço os ingenuos, logo que 
for exti.ncta a escravidão ; mas essa emenda 
deve ser completad 1 com outra que eu tenho a 
honra de apresentar, considerando todos o;; in
genuos, que nascer:m depois desta lei, isentos 
desde logo da obrigação de serviços. 

Tendo assim, St·. presidente, sing<~la/e con
cis,tmente justificado o meu voto, _. resta-me . 

O Sr. Joaquim. Nabuco (pela 
ordem) :-Peço a V. Ex., Sr. pt·esidente, que 
tenha a bon lade de manJar imprimir em avulso 
todas as emend~s apresentadas. 

O Sa. PaESIDEN1·E :- O nobre deputado será 
satisfeito. 

O Sr. Antonio Prado:- Sr. pre
sidente, não se tem poupado censuras á maio
ria da opp ~sição conse!'vadora. desta Camara 
pela attitude que assumiu nesta questão. Etn 
geral, tem-se attribuido o nosso procedimento, 
collaborando na adopção dest<~ projecto,á ambição 
do poder, que se diz in::owpativel com a poli· 
tica de re.;:;istHnci.~ a qualquer rnedida.de eman
cipação dos <!Scravos, que nã<? seja a manuten~ão 

Não procedem taes censuras. E' o que preten
do demonstrar na primeira parte do meu dis· 
curso. 

A emancipação dos escravos no Brazil, Sr. 
presidente, nunca foi, não é, nem póde ser 
uma questão pa.rtidaria (apoiados) ; ella inte· 
ressa tanto a todos os brazileiros, está tão inti
ma~ente l ·gada á. causa nacional, que nenhum 
part.Jdo póde 1)ret2n-ier resolv ... l-a exclusiva.· 
mente e do melhor modo possível, isto é, con-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1623- PÃjgina 12 de 32 

Sessão em 12 de Agosto de 1885 515 

ciliando as e~igAncias do direito com os inte
resses da communhão. 

Em toda a part"l da mundo, as reformas desta 
ordem, que tJ.ão são aspirações exclusivas da 
um partido, que reprP.SAntam interesses nacio-

, , • · :s • m r 
todos os par.tidos. P<lra corroborar esra asser
ção, r••produzirei as palavt•as di3 um e~cl"iptor 

• a. A • .' • ~ • 

em 1871. pelo distincto estadista o Visconde 
do Rio Branco: 

« Tomae um longo período da nossa historia 
política., disf-le esse escript01·, ou dos annaes do 
nosso congresso, e vereis que a maior parte 
das importantes reformas t)m pa~sado mr>dian
tc o concurso de todas as OiJiniõ0s c que as 
forÇas se têm combinad,) por modo que essas 
medid :s refi ·~tem as ideias de toda~ as parcial i-

Compulsando os anna.es do nos~o pat•lamento, 
observa-se o mes:no facto. Para não remontar , . . . 
de Setembro de 1871 e a da reformo. eleitor 1l, 
que passaram no parlamento com o concurso 
de ambos os partidos. 

O Sn. JosÉ MAR.IANNo : -Então os partidos 
não podem mais inscrever reformas em seus 
programmas. 

O Sa. ANTONIO P.aAoo: - Eu diss(!, Sr pre
sidente, que esta questão não poJia ser uma 
questão partidaria; citarei par;\ comprovar 
esta asser·ção, a opinião de um dos homr.ns mais 
distinctqs que possuiu este puiz. estarlista no
tavel e cuja m~moria é venerada p:~lo partido 

Q:.1ando s1 discutia. no Senado a proposta do 
governo, que se converteu na lei de 28 de Se-

• I 

ministerio de 7 de Março por haver iniciado a 
reforma p')r uma proposta, em vez de deh:al-a 
á iniciativa da Camara dos Deputados, e mos
trando o:; inconvenientes do alvitre adaptado 
por aquelle ministerio, disse : 

«Isso tornaria difficil a aceitação de emendas 
que conciliassem, quanto possi•·el. as opiniões 
di:'cordrlntes : era is.;o muito mais facil si a 
proposta fosse iniciada pela propria. Camara.: 
neste esso, ficaria o governo mais livre e a 
questã() menos sujeita a tomar o carater do 
que:-tão politica ou de p·trlido. 

(( Entendi s mpre que el'a melhor que a lei 
fosse adaptada por mutuo accôrdo. )) 

Vê, portanto.V. Ex., Sr. presid ... nte.qne a 
nossa att· tnde é perf~itamen t~ explicavel. A op-

o.;;i • • "' · 
cia, da necessid :de e da opportunidade de uma 
medida legislativa sobre a questão do olemeato 
servil, e julgando aceitavel o projecto q~ :c se 
discute, c rmcorre com a sua palavr:1. e com o 
seu voto para a adopcão deste projecto; .e ainda 
menos ex.tranhavel é o nosso procedimento, 
quando consideramos que o honrado Sr. presi
dente do conselho, dando mais uma prova do 
seu patriotismo, do seu espirito cor lato e con
ciliador, não hesitou em aceitar modificações 
importantes ao projedo, as quaes, eomqt:anto 
sejam importantes... · 

O Sa. CANDIDo DE 0LtVEIRA :-Mutilaram 
profundamente o projecto. (Apoiados e nt!o 
apoiados.) 

O Sn.. ANTONIO PRADO :- ••• todavia não al
teraram as suas idéas capitaes, a sua base fun-
amena . 

0 Sa. CANDIDO DE ÜLIVEIRA :-Ficou O plano 
do nobre deputado por S. Paulo : não h a du-
Vl a; ac o que o pr·'Jec o e o no re eputa o. 
(Cruzam-se outros apm·Ms e o Sr. p7·esi
dente reclama attençtio.) 

O Srt. ANTONIO PnAD::> : - E' possivel, Sr. 
pre-:idcnte, que estejamos em erro julgando 
aceitavel esta projecto, mas, por i;;to, só nos 
podem c~nsurar aquelles que entendem que, 
ne:::•e caso, a nossa po ... ição· deve ser 3 da re
s;stencia ~ toda idéa de reforma; em caso al-

simo; só 
tencia. 

rém: comprehende-aa o apoio que prestaes ao 
governo nesta questão, porque achaea aceitavel 
o projecto ; o que é incomprehensivel é o apoio 
que tr.ndes prest<tdn ao gc.verno em todas as 
outras q uestõef;, ainda as de m:nor importa_n
cia; ne4e caso, o vosso procedimento Importa. 
a renuncia da vossa a:1tonomia partidaria, 
contribuindo para. o fal:e:1m~nto do regimcm 
parlamentar. 

Não ha Sr. residente a menor roceden-
cia nesta censul'a. 

O que significaria o nosso apoio ao projecto, 
si por yentura não1 dessemos ao governo os .. . ' . . 

-
reforma. 1 (Apo1ados e contestações) . Onde es-
taria a. nossa coherencia ~ Onde a nossa since
ridade '? 

Si entendemos que o projecto é aceitavel, 
porque consagra uma mRdida conveniente, na
cessaria e opportun,ll, e si, por outro lado, es
tamos convencidos, e ninguc>m o pode contestar, 
que, sem o nosso apoio, o ministerio não póde 
existir, por cans:1. d:~. di-:sidr•nci-t liberal, é claro 
que, para sBrmos coberentes, devemos susten
tar o governo até que elle consiga a passagem 
da reforma. (A.pm·tcs .) 

Eu não en rarei na questão do sabar si a 
maioria da oppnsição conservadot•a. e~t:i com a 
b~nJoira do partido conscrvarlor, ou si dei:s:ou-a 
nas mãos dos illustres deputados _que .ief\•ndem 

tembro de 1871; a historia. poLt.i ca. <l;ste paiz 
é q uc h a de resolver rata qu<•stão. . . 

Ha. porem, um ponto que deve ser drsde Ja 
tirado a limpo, e é o de saber si os deputados 
conservadores que sust?ntam o governo nes~a 
questão t em desmerectdo, pelo seu pt·ocedt
mento, da confiança de seus eleitores, ou si são 
traidores á nação, como se disse. 

O SR. ZAMA:- Apoiado. 
O SR. ANTONIO PRADo : - Si a nossa-digni· 

dade como homens politicos e ·a sinceridade das 
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nossas convicçZles pn:rtidaria.s não bastassem 1 Seria curioso fazer u~. estudo comp:1rativo 
pa.ra. ~cobertarem-n~s de tão . dura qu~o ~n-~ das censuras que. ~os d1ngem .os grupos que 
justs. mcrepação, tmhamos um facto s1gmfi- compoem a oppo!=nçao a este prOJ~cto: . 
cativo em favor do nosso procedimento-é o Quando o nol;re deputado. pelo 5° dtstrt<:to de 
apoio que nos está dand? a nação, e, pri~c~pnl- I Per~ambuco occupa a trtbuna e fu.lmu~a o 
mente a classe rlos ao-r1cultores a ma1s mte- ro ecto com os ra1os da sua. elo uenc1a trtbu-

assumimos nesta Camara esta attitude, e, no vagismo scbt·e o abolicionismo. . . 
em tanto, quaes as manifestações da opinião pu- · Si 0 nobre deputado cede o seu legar na trl
blica., em todo o paiz, condemnando o nosso pro- buna ao nobre deputado pela provincia de 
cedimento '? Minas, o Sr. Vallatlares, o projecto é comba-

0 SR. ZAMA:-Apoiado. tido, porque representa a encarnação do abo

O Sn. ANTONIO PRA.no:-Qmmto i provincia 
de S. Paulo, posso assegurar que o partido 
conservador daquclla provinci:~. apoia o nos~o 
procedimento. (Apoiados ela respecti'Vct d u-
taçao.) 

O SR. Z.-uu:-E o Sr. Martim Francisco 
drs~e o mesmo com relação ao 11artido liberal. 

on rmaçao o artt?n 

O Sn. ANTONro Pa.mo:-Antes da eleição, 
todos os candidatos conservadores daquella pro-
vmc1a, nas c1rcu ares 1r1g1 as ao e eltora. o, 
não se apresentaram como adeptos da resisten
cia ou da manutenção e~clusiva da lei de 28 
de Setembro. 

Nem erá possivel que isto se desse, po1•que 
aquella provincia, si tem interesses muitissi
mo importantes ligados á escravatura, conhe
ce praticamente ~s vantagens do trabalho livre 
e dá passos seguros no caminho da transfor
mação do trabalho. A oiados. 

Com relação, portanto, á provincia de S. 
Paulo, posso aRsegurar-que os deputados con
servadores, assumindo esta attitude, estão 1er-
e1 a.men e eoncor es com as suas c1rcu ares. 

(Apoiados da deputaçtio da S. Paulo .) 

A mesma declaração posso fazer corn relação 
a cada. um doS~ dignoo; membros da oppo.sição 
conservadora desta. Camara. (A2Joiaclos.) 

O Sn. MANOEL PoRTELLA.:-A nação póde 
julgar e ver si temos ou não tr.:thido .o nosso 
mandato. 

O SR. ANTONIO PnAno:- Diz-si) qne o nosso 
movei, apoiando o governo nesta questão é o 
desejo de subir ao poder. 

. ~enhores, ~~ria preciso i.gnorar a historia po
littca deste pa1z para. acreditar na efficacia deste 
recurso para tal fim. 

Todos nós sabemos CO!llO se fazem e eles-. - . . , . . ' -
ré~, dizer~ que, .si a opposição conservadora 
est1vesse convencida de que! contribuiu lo para 
a solução desta questão, approximava-se do 
poder e facilitava a realização de suas i !éas 
ou do p_rogramma de seu partido, nosso dever 
de parlidarios convicto:; era exactamente pro
ceder como temos procedido. (Apo iados.) 

q partido conservador não é um partido de 
poht.tca ~bs.tr!lcta ; o que nos anima na lucta 
partlda.rta e Justamente a c6n:fiança em nossas 
id6~t ê ô dê!ejo de r~ali!'àl ... ?!s n~ tiM~t-. 

licionismo. 
Si vem depois o nosso distincto amigo, cuja. 

discordancia nesta questão muito lamentamos, 
o no~we depu~a?o pe~o 11° districto do Ri~ d: 

porta n~ ruina. da nação, precipitando a so
lução da questão. 

Assim, ara uns, somos re resentantes <lo 
qu~ ha de ma1s atraza o nesta questao; para. 
outros, navegamos em pleno mar do abolicio
nismo! 

,; 

taes a-preci:~ções . Não somos abolicionistas nem. 
retrogr;lclos nesta questão. 

O nosso npoio ao governo não significa senão 
que enten~lemos haver necessidade, urg~ncia e 
opportunídade na adopção de umn. med1da le
gislativa que tenha por fim encurtar. o pra~o 
da emancipação d)s escravos, verdadeira aspl
ração nacional, respeitando o direito de pro
priedade ~ não sacr~ficando importante;; inte-

E~ta é a razão da nossa a.ttitude. 
Dito i --to para justificar a posição assumid[l. 

nestn. uostão ela maioria <la opposição con- • 
serva ora, passaret a tomar cru coma eraçao 
algumns dn.s principacs objcc~ões que tém sido 
apresentadas ao projecto. 

Como já disse, da primeira voz q ua tivo ~ 
honra. de dirigirAme a esta Ca.mara, . o pr·ojecto, 
em m~u entender\ não apresenta a melhor so
lução da questão. Si fosse governo, não to
mat•ia. n. responsabili.facle da sua aprescnta~~"io ; 
mas. collocad:\ na alternativa de votar contra o 
projecto, derrotando o governo, e, por conse
qucncia, de entregar a solução da questão as 
incert~?z :1 S do futuro, ou de votal-o com modifi
cações, a opposiç:io conservadora eseolheu o se
gundo aluitre. 

Jú disse, é possivel que estejamos em erro, 
mas, a nossa convicção é que por este modo 
bem sel'vimos o paiz. 

sta questão prec1sa ser encara a com o a a 
calma e reflexão, e, sobretudo, sob umSponto 
de vista pratico. 

O proj ecto tem tres objecti VO '> : 1 o encurtar 
o prazo, já indeterminadamente e-> ts.belccido 
pela lei de 28deSetembro,para: a:duração:daes
cravidão; o 2o a creação de factoros de eman
cipação para actuarem duran te esse prazo, - a 
liberta~::.ã(Ã immediata dos escravos sexagenarios 
com obrigação de prestação de serviços por 
tres ann1:1s, a libertação dos eecravos mais ve
lhos pela. a pplieação da. léi'~Il pu te dr> ptMtteto 
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dos impostos, e. finalmeúte, a alforria dos es- · O SR. ANTONIO PRADO :- Mas eu acredito 
cra-vos empregados em estabelecimentos a.gri- que não o fizeram porque os nobres deputadas 
colas por meio da emissão de apolices; o 3° não quizeram affastar-se das idéas do seu 
objectivo é o· emprego de meios tend~nte"> á partido, que sempre condemnou a abolição im
transformação do trabalho escravo em trabalho medi:lta, em prova do que cita1·ei as palavras de 
livre. um dos homens mais notaveis do partido li-

eJamos quaes sao as o ~ecçoes ma1s 1mpor- era , au or1 a e nes a ma er1a, o conse etro 
tantes levantadas contra o primeiro objectivo Nabuco. · 
do projecto, isto é, contra o prazo. Dizia o illu.stre senador em 187 i. 

• ('1' • -

cedencia. 
Os nobr€'s deputados que representam 

o partido abolicionista nesta camara, acham o 
prazo muito longo; os que defendem o statu 
quo combatem esta parte do projecto como at
tentatoria do direito de propriedade e porque 
precipita, inconvenientemente, a solução da 
questão. 

Para verificar a procedencia da objecção por 
rte d il str o. r r ta s d 

abolicionismo seria necessario conhecer-se 
quaes são as suas idéas a este respeito. Até 
hoje, porém, o plano dos nobres deputados é 
c e sco ec1 . ua.n o a ou 
pela primeira vez o nobre deputado pelo 5o àis
tricto de Pernambuco, pareceu-me que S. E:::t. 
era contra rio ã aboliçã · · · 
mente, pm·ém, S. Ex. em um aparte que deu 
em uma das ultimas sessões, disse qne os abo
licionistas queriam a abolição immediata. 

O SR. JoAQUIM NAnuco:- Disse-o no pri
meiro discurso. 

O Sa. ANTONIO PRADo:- Vê-se, pois, que o 
nobre deputado pelo 5o districto de Pernambuco 
não tem idéas assentadas com relação a este 
ponto do projecto. 

arcce que en re os a o tctomstas não a 
accôrdo sobre este ponto, visto como um 
grupo ~e deputados, que _se dizem abolicionis-

., ' 
consignada a ides. do prazo-pela prestação de 
serviços por cinco annos. 

UM Sa. DEPU'rA.no dá. um aparte. 
O SR. ANTONIO PRADo:- A razão da presta

ção de ~Serviços é porque se reconhece o direito 
dos possuidores de escravos a uma. indemni
zação. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco:- Não; é para não 
desorganisar o trabalho. 

O Sa. ANToNro PRADo : - O que é certo é 
que ninguem ainda .tomou a responsabilidade 
de ~p~es~ntar _como solução desta questão a 
1:\bohçao 1mmed1ata:. 

O Sa. ZAMA.:- Que é a nnica real. 

ip ç · mu a e 1mme xa a e 
um abysmo, por causa da transicção brusca· de 
2 milhõe-s de homens do estado da escravidão 
para o da liberdade ! transicção fatal, em re
lação aos perigos de ord~>m publica, fatal em 
relação á desorganização e aniq uillação do tra
balho.>> 

O SR. JoAQUil\1 NAnuco :-0 Sr.. conselheiro 
Nabuco sustentou sempre que se devia fazer a 
lei de 1871, paL'a a libertação gradual, ara de-
po1s aca ar e c 10 re com a escra.Vl ão. A 
medida, hoje, seria complementar da libertação 
gradual proposta então. 

R. NDRAD"E ' IGUElRA. :- tl e1 0 er 
aqui o seu pa1·ecer. 

O Sa. JoAQUIM NABUCO :-Elle queria então 
a as ar a res1s enc1a que . • x. e ouros op
punham com o principio de pa1·tus sequitur 
"'entrem. (H a 01.ttros apartes.) 

0 SR. ANTONIO PRADO :-As razões apresen
tadas pelo il1ustre senador têm ainda hoje 
inteira applicação. (Apoiados.) Ha simples
mente uma differença em relação ao numero de 
escravos, ·cuja transição de estado elle jul
gava fatal á ordem publica e á organização 
do trabalho. Em ;"ez de dous milhões de escra-
vos com que e e con ava ns.que e emp<>, temos 
hoje um milhão ; roas isto em nada altera. oa 
perigos da solução. (.Apoiados.) Pelo contrario, 

o m maior proeedensia na aetua 
lidade, porque depois de 1871, os escravos con
centraram-se nas provinclas do sul. (:-1poiaclos 
e apa1·tes.) 

Citei a opinião do conselheiro Nabaco para 
mostrar que o partido liberal nunca esposou a 
causa da abolição immediata. (Apartes.) 

A abolição immedinta, quo é o lemma do 
partido abolicionista exagerado ou sentimental, 
não é aceita pela parte adiantada do partido 
libera.l, que adopta a. idéa do prazo por seis 
ou sete annos. Ora, compare-se esta opinião 
do lado liberal adiantado com o prazo do pro
jacto, e ver-se-á que a dil.ferenga não é grande 
e não justifica a grande celeuma que se tem 
levantado a respeito. (.Apm·tes.) 

. 
sustenta. isso ~ 

O Sa. ZAMA : -Sim, senhor ; os abolicio
nistas não podem pretender se não isto; do con
trario devem transegir. 

0 
a esc~~widão não póde ir além de 13 annos ; ma.s, 
attendendo-se a que devem actuar no decurso 
dess/3 prazo diversos factores de emancipação, 
jà os da l1_ü de 28 de. Se~embro, jà ~s novament.e 
esta.belecdos, e, ID'liS amda, a acçao da mortah-

0· SR. "ANTONio PRADO : - O partido aboli- dade e das libertaçõe;; voluntarias, esse prazo 
cinista devia, nesse caso, formular o seu plano · não póde ir além de nove annos. (Apoiados e 
em um projecto e sujeital-o á apreciação da não apoiados.) 
Camara. . O SR. Jo,\.QUrM N.-~.nuco:- V. E:s:. nãq póde 

O SR. ZA?.IA: -Com certeza o deviam ter demonstrar que esses factores nodem encurtar 
ÍéitO • O tltà20i -
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O Sa. ANTONIO PnAno:-Eu não quero tomar 
tempo á Ca.ma.I"a entranlo em ealculos de:.on
strativos de minha propo•ição, m· amo porque 
não tenho grande confiança nos dados est· ti~
ticos com que poderia jogar; mas o simples 
bom senso indica ue si s. escravidão não óde 
ir além de t~ annos independente das;;;e, facto
rcs dl':\ emancipação, sob a acção delles, o prazo 
serà forçosamtmte diminuido e muito. (Apa?·te.,·.) 

O Sn. JoAQUilii NAnuco:-V. Ex. não demon
strará p~>la e--ta.tistica q·•e d'aqui a nove annos 
a escravidão est··rá acabada por ~ste projecto. 

O Sn. ANTONIO PnAno:-E' possivel, Sr. pre
sidente, que no prazo de oito ou nove annos 
ainda e:dstam esaravos no Brazil; m'1s todos 
comprPhendem q11e, chegando-se a eo:ta resul
tado, a aboh:~o será umll. questão resolvida. 

O Sn. JoAQUil\r NABUCO : -Então é clal'O . . 

parte do projecto estab·~lece para :• questão, 
reputo-a mais sérb. 

Realmente~ estou convencido de (JUA a lei 
de 28 de Setembro, exe ·ut11da com lealdade e 
ampliada conveniP-ntemente, resolveria talvez 
mP-lhor a U'"'stão; m s as v:1 ntall'en::~ ue de-
vem resnlt•r para a tr.lnquillidade dA lavoura, 
d·• d terminar-se, embora i.ndire ·tam~nte, como 
faz o projeeto, o prazo da duração da escra-. - . .. . . 
proposta. 

A maior nspiração da bvoura aetua.lmente, 
nesta q ·1estão, é pod~r contar, por uru certo 
numero de annos, com os braços de que dis
põe. 

Ora, o projecto nestP. ponto sa tisf>l1. e.:;sa 
a~pir,ção, estab~lecendo, pela depreciação do 
valor do e ... cra.vo, o prazo para a extincção da 
escravidão. 

• B :- l 

O Sn. ANTONIO PRADO : - E~tabeleci est.a quillisar-se com este projeeto, é que não est:i. 
confrontação eutr~ o qu:~ pedem os n'•bres rle- nada assustada. - . -

... ~ . . 
e o que o projecto estabelece, para mostrar 
que não ha razão para o escarcéo quo se tem 
levantado contra esta parte do ro' ecto, 'ui an-
do-o resultado do qua ha de mais atrazado na. 
questão. 

Vejamos agora. as objecções apresentadas 
pelos nobt•Ps deputados, nossos ami~?os, que se 
oppoem a eaLa. parte do projecto. as quaes re
sumem-se ni,;;to : offensa do direito de proprie
dade e precipitação iuconvenicnte e desne
cessaria. da. solução da. questão. 

Sr. presidente, não _cançarei a attenção da 
' 

quanto ao direito de propried~~.de !';Obre o es-
cravo. Esta qnestão foi longamente debatida 

or occasião da. discussão Ja. lei de 28 de Se-
tembro de i 871, e ainda este anno o tem sido. 
De tudo qu~nto se t0m dito, Sr. presidente, a 
este respeito~ o que me parece mais acei
tavd é o que sustentou no senado um il
!ustre s~nador, membro do partido conservador, 
msuspe1to s.os nobres deputados que sustentam 
o partido riA rnsiat,•ncia. Refiro· me ao Viscon:le 
de Jngouary. que tratando desta que .. tiio. dis ... e : 

« Comq11anto n l'onstituição ~aranta em ge· 
ral toda a proprioc:lnde. em qne indubitavel
mente está. comprehendida a propr edade so
bre escr·avos, existente P.ntre nós ha. ruais de 
tr·es seculos. todavia as medidas legislativas 
sobre tão grande ass umpto estão eubordinadas 
a considerações tão altas e eleva. las, só por si 
suffici'en~"S para irnpór ao legisla lor a mai0r 
prudenCia ·e c rcumspecção, ue eu não duvido 
prescm tr as ormu as pe a especb. idade 
desta propriedade . }) 

O dire:to de propriedade é um direi to abso
luto, mas o seu exercício na sociedade está 
sujeito a r estricções ; e, si isto dâ· !;fl com re
lação a toda a propriedade, com muito maior 
forç1. de razão a r <' speito da propriedade sob1•e o 
esc~avo, ~orgue esta propriedade não tem o 
apo1o do duelto natural. · 

Qua:nto á out;a. objecção, relativa à precipi
tação mconven1ente e desnecessaria que esta 

jectivo do projecto é a creação dos fa-
ctores da emancipação. 

•• • • - p 

contra esta parte do projecto versa sobre oa 
5 oJo addicionaes. . 

Neste ponto, os illustres deputados abolicio· 
nistas estão de perfeito accórdo com os nossos 
amigos~ que defendem o statu quo da lei de 28 
de S<>tembro de 1871: uns e outros acham pes
s~mo o systema adoptado pelo projecto para a 
creação destes factores da emancip··ção. 

Eu já disse, quando fallei pela primeira vez, 
ue, si fosse overno dis ensaria esta arte do 

projecto, porque não julgo indispensavel a 
CI'eação dA impostos para apressar a emanci
pação, sobretudo estabelecendo ·se a depre-. - . . . 

Mas, Sr. presidente, como julgamos indis
pensavel a passagem do projecto, para não en
tr.,.gar a solução da questão ás incertezas do 
futuro, e a repulsa dos impostos produziria a 
quéda do ministerio, que delles faz questão, 
concordamos em votnl•os para evitar um mal 
maior . ( Apoiados e opartes.) 

O nosso proceriimento ó p,rfeitament , ex
plicavel. (.4.1,a1·te.~ di-ue1·sos; o S r . }Jtcsidcntc 
reei ama n.ltençtlo.) 

Eu já. dis~e que e!'>tn questão precisa ser con
siderada pelo seu lado l'I'atico . O que se rleve 
querer, I"Omo disse em i871 o senndor Nabueo 
de Araujo, é menos barulho e mais realidade. 
(t1poiados .) 

Res onderei ao;:; nobres de utados com a se-
guinte pergunta : si a opposição que c::s:iste 
nest •~ Ca mara. contra o projecto conseguisse a 
dPrrota. do governo, qual seria a consequencia 
deste acto da Camara. ·~ Quai seria a idéa victo
riosa nessa votação 1 

O Sn. VALLADAR.Es : -Era a r .?jeição dos im
pastos. 

O SR. ANTONIO PnAno:- Que pensamento 
pres!diria á organização do novo ministerio? 
Seria o pensamento abolicionista ou o da reais ... 
te:~cia á reforma ~ (A paNes.) 
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Um ministerio abolicionista não teria o apoio 
desta C:~mara, nem do paiz, porque a victoria do 
partido abolicionista seria a victoria da idéa da. 
emancipação im10ediata sem indemniz~ção. e o 
paiz não quer semelhante cousa ; um minis
teria de re;;istencia a ref.Jrma não podia tambem 
v1ver pa1· amen armen e , p rque a mai ri 
do partido conserva tOr é contraria á resis
tencia.. (Apoiados.) 

' ' • • • ' t 
nobres deputados que se oppoem a este projecto 
estão collocado~, ~or assim dizer, em um becco 
sem sahida. (Apoiados.) 

O Sa. JoAQUIM NABUco:-VV. EExs., oppon
do-se ao ministerio Dantas, não deram em resul
tado este projecto 1 

O Srr. ANDRADE FIGUEmA:-Becco sem sa
bida é o ministet·io. (Riso.) 

votada pela camara, tem sido apreciado erro
neamente, fazendo-se uma verdadeira confusão 
entt"e o serviço especial creado pelo projeclo, 
e o serviço da immigi"ação. 

Sr. presidente, si. tratassemos de auxiliar a 
immigração, a disposição do projecto seria df:l 
um alcance muitu limitado~ quasi ridiculo. 

A immigração ex.ige um piano mais vasto, 
medidas de outra ordem (apoiados) : propa

anda na Euro l em larO"a escala · favores es-
peciaes ; reforma em muitas das nossas leis 
(apoiados) : nada úi:'!so está. comprehendido 
no proje~to. 

cretação de impostos destinados a esse fim 1 serviço especial, e que póde ser perféit;menLe 
J~ que trato dest? po~to do projecto, dare~ o feito com os recursos creados. 

são, approvada em 2a. discussão, autorizando o 
governo n. isentar dos 5 ''/ 0 addicionaes oa im
postos que não p11dP.ss•.,m supportal-os. 

A Camara. sabe que temos imi?ostos que já. 
são muito pesados, que ha genero.> que não 
pódem supp01·tar accre:;cimo de imposição, mas 
sabe ta.mbem que nesta. lei era iwpossivel re
mediar o in<'onvonicmte da uniformid~de da. im
posição; foi essa. a razão dH dar ao governo a 
fa uld de dn 'sentar dos 5o os itn ·Ostos ue 
não pudessem ser a:rgravauos Não descobri
mos outro meio de evit:u• o inconveniente dessa 
uniformidade. 

dares, tratando desta pa.rte do projecto, foi 
victima de um outro equivoco : confllndiu o 
nobt·e deput11do a colonização official com a 
colonização particular, que o projecto quer au
xiliar. Recorreu a hiatol"ia dos desa::~tres da 
administr;lçtio quanto a e:o>te serviço, ennttmerou 
o;; inconvenientes da intervenção do goverao, 
e, neste terreno • combateu a disposição do 
projecto. 

Mas Sr. residente, si a colonisa -o officia.l 
deu mau t·e~ultaJo, sabemos a razão disso. 
( :1poiarltJS.) 

A::. colonh"' foram estabeleci,!as em lagares . . 
o IDlB" ~ ; , e 

vista. ; mnc:~, ttcndAndo ó gt•ande celeuma··qun se certo e untforme. 
lavantou contra esta me tida, rnso lveu a com- o SR. ALFREDO CH.~ vEs :- Foi 0 granda 
missão pGdir a suppress:lo dr~sta autorização mal. 

~ ao governo, 
Sr. pr(l~identr•, o 3•, obj.lctivo do projecto e 

n.uxiliu.r n l1woura na substituição dr)S braços .. !e 
qua se utiln1a, já por meiu dot1 libertos, já com 
a. intt·o-lucç.ão do colono europe11. 

O Srt. ANTONIO PRADo:- Os ministerios sue-. 
ce lern-se e com elles úS systC;lmas da favorecer 
a • ·o lo rü -.:ação . 

A h isto ria da immigraçito ~ colonisaçã.o tleste, 
paiz nãu pó te, · portanto, offerecer :1.0 nobre. 
deputl:ldo argu'-ltentos procedentes coutt•a as dis-. 
t-O'içõ··s do prnjecto. 

O Sn. DUARTE DE AnVl!:D:>:-Apezar de tudo 
o resultado é bom. 

0 SR. ANTONIO PRADO: -0 q UC O projecto Visa 

é cousa diversa.. 

Não aou muito crent·• nos bons resulta.rlos, 
}>ll.ra s. ot•gan!zação do trabalho, que o nobrr~ 
presidP.nt~ do conselho espr~t·u. da. alforria dos 
escravos da lavout·a com obrigação dH serviços 
por cinco annos ; mas reconheço que as obj;·c· 
ções que se tem levantado. tanto do lado abo
licionista , como do bdo da rnsi-;tencia 
á. reforma, não são pro::edentes. Os abolicionis
ta-: nio têm razã • , · - · -
demnisa.ção, si querem apressar a emaacipaçã•), declarou que um dos fin-; a que se propunha 
necessariamente devem apoiar estn. dispo-içãq e~te impo ,to addicional era auxiliar a transfor
do projecto, porque elh tem por fim appress~'r mação do trabalho, e, para e~ecução do seu. 
a emancipa~ão, e do modo menos oneroso para pensamento, estabeleceu a alforria do escravo. 
os cofres publicas. porque e.ssa indemnisação por metade do seu va lor com obr igação de pre
dar-ae-á. pala. metade do valor do esc1·avo. stação de serviços po1• cinco annos, pata com-· 

Quanto â objecçã.o feita pelos nobres dBpu- pletar o seu pensamento devia aceitar a emenda.. 
ta.:los conservadores, tambem não procede, destinando ur:na parte do imposto a auxiliar os 
porque defendem a. indemni-<ação e porque a agricultores· qur,, quiz<l~s~m f, zer a tra.nsfor-· 
alíoria. dos escravos, neste caso, e intcirameute m!ição. por meio do colono 13uropeu: esta idéa 
facultativa, i era. complementar da sua; nas provincias do 
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sul do Imperio a transformação ha de neces
sariamente d~r-se -para. o trabalho livre do 
colono. 

Sr. presidente, é deplorava! que os brazilei
ros sejam tão pouco conhecedores das causas do . . 

Por isso não admira que se desconb.e~a com
pletamente os magnificos resultados da colo
nização particular na provincia de S. Paulo. 

Un-r S.a. DEPUT.\.DO: - Não são desconhe
cidos. 

O SR. PRUDENTE DE MoRA.Es:-Estão sendo 
contestados diariamente. 

O Sa. ANTONIO Pu.oo:-Cerca de 30 a 40.000 
colonos· europeus estão alli empregados no ser
viço da lavoura, e, Sr. p1•csidente, haverá re
sultado mais eloquente em favor da colonização 
do q~e ~ segurança com que os agricultores da 

• • 
dispensado o trabalho do escravo ? Póde~se de-
aeja;.- resultado mais animador em todo o lm-

• '? 

E' verdade, Sr. presidente, que este serviço 
não tem sido tentado em outras provincias; 

is~o nã:o é ra~ão para não favorecer-se as 
q z r m e ec ua a rans r~ 

mação por meio do ~olono europeu, tanto mais 
quando todas as provincias fazem parte da 
communhão brazileira. Para adaptarmos uma 
medida dest3. ordem é indifferente que ella 
aproveite a esta ou aquella provincia; desde 
que ella. tenha por fim estabelecer um elemento 
de progresso que aproveite a uma parte da 
eommunhão brazileira, o parlamento não deve 
recusar-se a votal-a; e, si n. uma parte do Im~ . - . . 

. ' . 
eu faço, e os votos que fazem todos os que 
conhece'll as vantagens do trab:J.lho livre, é que 
os re resentantes dessa arte do aiz se ·am 
incansa.veis na propaganda em favor dessa fór
ma de trabalho em suas províncias. 

Sr. presidente, aproveito-me da opportuni
dade, já que trato deste ponto, para contestai' 
umatproposição, que foi sustentada na impren~ 
sa por um cavalheiro muito distincto e agl'i~ 
cultor importante do. provincia do Rio de .Ja
neiro, aqui reproduzida. pelo nobre deputado 
pela provincia de Minas. Refit·o-me ao Sr. 
Visconde de Nova Friburgo. · · 
• O Sr. Visconde de Nova. Fribu~go poz em du

Vlda os bons resultados da. colontsação na pro
vincia. de S. Paulo, e disse que o cohmo não 
creou ainda aUi cultura nova. 

Esta apreciação, Sr. presidente, é inte~ra
mente erronea. (Apoiados.) 

E' verdade ue na rovincia de S. Paulo os 
co onos tem se empregado de preferencia na 
col~eita. do café e na ca.rpição dos cafesaes;isto, 
porem, tem se dado porque, em consequencia 
do grande desenvolvimento da lavoura na mes
ma província e da falta de braços os a o-ricul
tores têm preferido entregar ao~ escr~vos o 
desbravamento do terreno para o desenvolvi
mento da cultura. 

Mas, ulti~a.mente, em consequencia do pro
longamen~o das nossas estradas de ferro para a 
parte m.a.1s central da provincia a fa1ta de 
bra.~os tem feito com E{Q.Q qs çolqn~s, cheg-~4Qs 

nestes ultimas tempos da Europa, tenham-se 
applicado igualmente á plantação do café. 

Citarei os municípios de S. Simão e do Ri
beirão Prato, hoje talvez os mais prosperos 
de ma.ior f~turo~ na ~rovin~ia, onde quasi tod:ls 

ropeus. 
Nem vejo razão para que assim não seja, por

a homens praticas e que co-

patriotismo em todos, e, reproduzindo ainda uma 
vez as palavras do illustre senador pela Bahia, 
cujo nome tenho citado mais de uma vez, si 

zermos menos aru o e 1vermos ma1s rea I
dade. (1lf"ltito bem! m.ttito bem! o orado1· e 
cumprimentado por muitos Srs. deputados.) 

O Sr. Coelho e Cam.pos (signaes 
de attenção) .- Sr. presidente, éomprehende 
V. Ex.. as difficuldades de minha situação, succe~ 
dendo na tribuna ao nobre deputado por S. Pau
lo, que acaba de occupal-a. tão brilhantemente. 
(:ipoiados .) . . 

Venho tentar o cumprimento de um dever, e 
serei feliz, si puder dar copia da justeza dos 
meus intuitos, q úando, de accôrdo com algumas 
idéas do projecto, mostrar tambem o.s pontos 
em que divil'jo. 

Não ó que venha adduzir novas luzes ao dew 
bate, de si importante e j:i. amplamente ex-

A tribuna parlamentar, a imprensa, todos os 
orgãos da opinião têm·no elucidado pelo estudo 
att(mto do problema, que interessa e preoccupa 
a nossa actualidade. 

Resta-me traçar a minha linha. de conducta 
entre quantas opiniões expandidas, segund~ 
as idéas, que tenho da questlto. 

Fal-o-ei, si a Camara. honrar-me com a sua 
attenção... · 

UM Sn. DEP1I+4DO; -A· q~e V. Ex. te~ toqo direito. · · · · · 
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O SR. CoELHO E CAMPos:-Senhores,d peculiar 
de cada época a sua. preoccupação caracteris
tica. 

A's vantagens transitarias do trabalho servil 
pretend~ já a nossa. civilização, o nosso tempo, 
s-cperpôr os emprehendimentos do trabalho 
1vre. 

A escravidão, que, em éras p1·imitivas, fora a 
cons?cia. in.sep:travel das sociedades humanas, 

cessario, uma inevitavel contingP-ncia de o uma 
situação transitoria., acha-se irremissivelmcnte, 
fatalmente coodemnada. 

Erradicai-a, extinguil-a é, sem contestação, 
a palavra de ordem do seculo. 

'rolo indica que o seculo presente, tomando 
a si essa. cruzada g~>nerosa, podflrá dizer, ao fe
char-se, como Cesar nas Gallias- veni, vidi, 
tJici 

De certo. 
A' luz do chri-.tianismo, a sciencia mo

derna, em suas applicações sociaes e economi
cas, fez aluir as causas l~gae~ da. legitimidade . - . . - . . , . 
um crime, porque foi uma ftlta involuntaria, 
fatal, resultado de um erro commum, geral, 

Erro da scienci& soci.al, j11ridica, segundo as 
idéas do tempo, fazendo cousas fictícia~ como 
fez pe<:;soas ; erro do legislador, por taes prin
cípios, instituindo, tolerando, premiando a es
cravidão, invocando por si a sancção religio~a, 
a. qual, P-ntretanto, si tolerou, não legitimou 
semelhante instituição; erro do possuidor, ã 
sombra da lei, adquirindo escravos .como sua 
propriedade e instrumento de trA.balho ; <>rro 
como disse, commum de cada um e de todos, 
sem 1stmcção e tempos e ogart>s. 

Eis, porém, que ne11se barathro de lileculos se 
atufa um globo de luz. A voz da verd3de, da .. - . . . . . 

~ 

e o coração : a conc:ciencia universal estre
mece legisladores e povos, e a um grito de a.n· 
gustia o de dor, nos páramos da humanidade se 
fez a. redempção nos espi1·itos. 

Ahi vAmos a einancina.ção por toda a parte 
em que refulge um raio da luz christ:t: na Eu
ropa, na. America, nas colonias do velho conti
nente e ultimamente em Cuba. centro de re
si<~tencia por interesses economicos de uns e 
políticos de outros. 

E' doloroso dizer-se : de nações rhristãs sô 
o Brazil tem escravos, - o Brazil sómente ! 

Por que no meridiA.no de nossa patt>ia ainda. 
esse ponto negro a contrastar o quadro luminoi\io 
da civilização 1 

Por ,1ue, banido de nossas instituições o abso
lutismo nas relações publicas e priva las, 
subsiste d~ pão pP-ior de todos os absolutismos 
- o dominio do homem sobrA o homem ~ 

Desto'lmos, acaso, da solidarirdar!e scientifica 
e moral do seculo, em suas leis harmonicas de 
justiça e liberdade ? 

Vaza-o::e a nossa. civiliz:1ção nos moldes brus
cos d:t barbaria dos povos incultos ? 

Fôra inverdade dizel-o ; injustiça sui,mol•o. 
Ahi estão a protestar - os monumentos da 

noc::s~ legislação : os tratados rle 1815, i817 e 
i82ô, as leis de 1831, 1850, 1871 e· oatros 

v. nr.-66 

ultimes vestigios antes do fim do seculo. 
E. lento o nosso passo 1 nos apressamos de 

vagar? Não podia ser outra a nossa rota: lenta, 
mas s·gura. 

Trata-se de uma institui<}ão de seeulos, de 
um preconceito talvez, que, e.oll)o os dentAl!!, não 
se arranca sem dores ; pelo que as nações têm 
procedido como o medico· prudente, que, <lia
gnosticando uma· enfermidade chronica, appliea 
os remedios brandos e não os violentos ue 
podiam set• fattes. 

Quando, h':l. mais de 50 annos, as nações da 
Europa, :í. sua frente a Inglaterra e a França, . . -

' -tavam em. suas diversas colonias Cl"lrca de 
i .500 o 000 escravos, SPndo os da Inglaterra 
800. 000 Fran - .. 
Bollanda i70. 000, Portugal i31. 000, S11ecia e 
Dinam'trca 1.600. 

Entretanto. o Brazil, pelo reMnseamento pu .. 
blicado em 1820, contava já. 1.930.000. 

Pois bem : a Inglatel.'ra resistiu durantG 17 
anuos para consentir a extincção do trafico, em 
1807. De P.ntão, resisti11 à abolição até 1833, 
em que della tratou, para differil-a. até 1840. 

Em França, revogado, em 1802, o decreto 
de 1794, só 46 annos depois fez a revolu ão de 

a a o tçao, 1ns antanea, esastra.Jamente. 
E o Brazil, de parte a. desusada. lei do 1831, 

fez a. e:s:tincção do trafico em 1850, a lei J.e 28 

• 
decHda. est!\rá tudo acabado. 

Processo mais on menos equivalente tem-se 
observado em outros paizea. 

Agora, considerem-se os recursos daquellas 
dtlas grandes nações. nas quaes se tratava 
apenas de simples colonias; considere-se que 
entre nós se trata de uma das bases prine:.ipaes, 
senão da cumi·~irs. do g-rande labora.torio dll. 
industria nacional, e, por outra lado, de um 
territorio va.~to, de população dispersa, rara, 
onde o escravo é instt·umento de trabalho, de 
dHficil substituição, qu:1si unico, a póde-se, 
flstabelecido o confronto, aftoutamente inqui
rir: q,uem tem feito mais 1 :r Apoiados e não 
apoiados.) 

Não CP.ssam, entretanto, as objurgatorias, os 
ditos chistoc;;os, as injurias dos soifregos e in-
coatentaveis. 

Li, ha dias, na Gazeta da Tarde, orgão abo
licionista nesta côrte, uma phrase attribuida. 
ao iUustt'P senador e abolicionista. francez, 
Victor Schrelcher, em qae era intitulado o nosso 
Imperante-rei de escravo;;! 

R9i de escravos ! Nat\iralmente nação de es
cravos! 

Não devia talvez levantar a. phrase. 
Mas perguntarei : Seria rei de escravos o 

homem, que mais alto ergueu o nome francez 
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neste seculo.o primeiro consul, revogando, em 
1802, o decreto de abolição da convenção, pro
cedimento, que, como Thiers, não a.ppln.udirei, 
mas talvez nas conveniencias do tempo '? 

Seriam reis de escravos Luiz XVIII, Car-• . . . 
esbdistas superiores, que ladearam. o seu go
verno 1 

Nação de esct•avos, por tel-oa em suas colo-
n1as, a rança, a naçao e o as a generosi
dades, de todas as philantropias e nobres com
mettimentos ! 

Pela l'azão contraria, seria. 1·ei de livrJs -
a convenção franceza de 1792, - o governo 
provisorio de 1848, Abra.ham Lincoln em 1863. 

Houve então libertações por centenas dQ 
milhares, por milhões, mas os resultados, a 
consequencias 1 Tão fata.es em 1794, que oitB 
annos depois revogou-as o pri~eiro consul ; t~o 

:s 
custou o sa.crificio de um milhão de vidas, e 
somma tão coloss,\l improductivamente consu
mida, que com meta:le seria indemnizada totla. 
a escraval'ia alli existente, segLtndo a p1·oposta. 
de Ehlin Burrit. 

Adopta.ria essa solução o illustre senador 
francez, si se tratasse de quatro milhões de es
cravos no p.roprio territorio da França ~ 

Póle- bem ser n~ regimen de 179.2 e i848, . . . 
cipios,pereçam, ambora as colonias. 

Ha, porém, esse direito de destr11ir de um 
dia para outro uma. instituição de seculos, radi-
ca a nos costumes e re açoes econom1cas, sem 
transacção, sem compensação, com sacrificios 
cruentos e dolol'osos ~ 

Si ta.l direito existe, eu o desconheço. Em 
apoio do meu assert·J, citarei duas autoridades 
insuspeitas : P. Janet e C.hanaing, abolicio
nista. norte-americano. 

O primeiro, pesando os resultados e saeri
cios da. revolução ÍI'anceza, conclue pol.' estas 
palavras (lê) : 

••• c Quero conceder quo assim seja; é justo, 
porém, que alguns morram pa1·a. o bem dos 
outros 1 é justo gue o melhoramento da. especie 
humana seja.· oótido pelo supplicio immerecido 
de alguns ? Qlle a. desgraça sej~ para. mim 
mesmo o instrumento de salvação, concedo; 
mas que a minha desventura sirva de instru-

, u nao 
posso comprehender. Posso muito bem, por 
amor doshomens,elevar-me a. uroa tal dedicação, 
mas ninguem a isso póde ooriga.r~me, sem evi
dente iniquidade. 

Disae Channing, com reforencia. aos excessos 
do abolicionismo, elle,emerito abolicionista (lê): 

c. Que uma. boa causa. não ache seu ma.ior 
obstaculo naquelles que a defendem ••. Se diz, 
eu sei, que nada se póde fazer sem excitação, 
se~ vehemencia, que o zelo que ousa. tudo é a 
un1ca força a oppor a abusos profundamente 

radicados. Mas não é verdade que Deus tenha 
confiado á paixão a grande tarefa de reformar o 
mundo. Os abolicionistas faliam , muitas vez·es 
da vehe.mencia de Luthero como de um mo
delo. Mas quem tem li~o a ~istoria, e ,não sab~ 

~ ' 
mento de credito, a emancipação ditferida e a 
indemniza.ção, ainda assim, foram taes as con
sequencias que a commissão de 1842, nomeada 
a pedido de lord· Stanley, verificou que-a. rari
dade dos bl'aço::, o alto pre~o doa salarios 
arruinaram muitas grandes propriedades, espe
cialmente na Jamaica, Goyanna e Trindade, 
diminuindo os productos de exportação. 

O mesmo resultado se lê no rela.torio de Mr. 

delupe, e no que, em i848, apresentou Mr. 
La.yrle, distinc~o official francez, o qual, rema
tando o· q ua:lro de suas observações, se confes-
san o rancamen e emanc1pa or, 1z, o Vla
il convient de nepas se hater. 

Juizo ainda. .confirmado por lord Grey, em 
1853, dizendo que estava geralmente admittido 
que a medida da abolição en;l i833 fora desgra
çadamente lacunosa. 

Juizos, factos, expel'iencias, que vieram con
firmar a. opinião de Talleyrand, de que <'não se. 
póde repentinamente levar a bom resultado 
uma. reformo. que altera o trabalho em todas as 
suas npplica~ões, sem muitos est11dos, muita~ 
cautelas, muita prudencia e muito tempo. 

Se nos apressamos de vagar é a. lição da. ex
periencia.-a nossa a.la.mpada de Aladino na 
comprehensão dos interesses do pa.iz. 

Ahi o segredo do bom e:üto das 1·eformas 
que temos realizado sobre o estado servil. A() 
passo que, na ama1ca e ou ras co omas, so reu 
a producção, após a extincção do trafico, por · 
nossa. lei de 4 de Setembro de 1850, nada tive, 
mos a lamentar: a producção foi sempre pro-
gressiva. 

O mesmo phenomeno se observou depois dD. 
reforma de i87 i. 

Não inquirirei as causas, aliás conhecidas, 
de tão auspicioso resultado. Assignalo apenas 

facto. 
Eman~ipador convencido por idãas e factos

não pude nunca subscrever os e:r.ceesoa do abo-
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· licionistrio ; conservador, como sou, embora de! de libe!'tações annualmente, e a consequencia 
· um paiz novo americano, sem longas tradicções 1 approximada será de 950.000. 

a guardar, e qTie precisa progredir e desen.v?l- o Sa. MAc-DowELL: _ Póde calcular em 
ver-se. ... 900.000. 

Nesta. questao, como em todas as questões 
• • • • • O" 

gem da época, as juntas do recavem e da guia, 
eu prefiriria a junta do coice, que retem ou 
adianta o carro, graduando a sua marcha., se-
gun o as cucums anc1as, res1s lD o as lmpa
ciencias de uns e ás demasiadas lentidões de 
outros. 
· E' a meu ver, o papel do reformador pru

dente, cuja sabedoria está em proceder, como 
diz Pasc::t.l : <( s'il s' dleve, je ~· abaisse; s'il 
s•abaisse, je l'eleve. » 

O recave'm e a guia são contidos em seus 
excessos pelo coice. O primeiro e a tradição : 
o se undo a enas o ide·~l · o terceiro a razã 
clara do presente pelas lições do passado e in
tuitos do futuro. 

cavem si o carro sahe do trilho, ou si diante 
de si tem barrancos ou precipicios. 

E' n oli.tica do -re resso ue em seu tem o 
sustentava o eloquente Antonio Carlos Ribeiro 
de Andrada Machado e Silva, como um recurso 
si descoberto o mão caminho que t:;e segue , ha 
necessidade de tomar-se o verdadeiro, que se 
deixou. 

UM Sn. DEPUTADO : - As circumttancias é 
que detel'mina.m a. melhor conducta, salvando 
sempre ajustiça. e o interesse social. 

O SR. CoELHo E CAMPos : ~ E' o ea~o. Esta . . -
' escravaria no Br3zil. Qnestão de fórma. ques-

tão de tempo- todos a querem: uns, porém, 
d chofre- 'á e "á- o li i ni • 

Pois bem ; appliquem-::;e os processos ac
tuaes, e teremos, nestes iC· a i2 annos, 20 a 
25 millibert • .~.ções pelo fundo de emancipação, . . . . . 

~ ! ' ~ 
fundo. Dê-se ao obituario o mesmo resultado 
da. estatistica official, porque dia a. dia. e menor 
o numero de escravos. 

Triplique-se a liberalid~de particular. Ao 
cabo de 10 a 12 annos nos restarão ainda. não 
menos de 400.000 escravos. 

O Sn. MAc-DowELL:- V. Ex. calcula tudo 
pelo mínimo ; restará a esse tempo maior nu
mero tal vez • 

O Sa. CoELHO E CAMPos:-Divirjo do honrado 
deputado por S. Paulo, que, neste· ponto de ac
cordo com o nosso distincto chefe e ami o o 

r. n ra e Figu':lira, delle entretanto diverge 
apoiando o projecto por considerações de ordem 
politica.. Quando mais não fosse, não seria jus-. - . . 

Por sna vez são ineffi.cazes, pelos seus meios 
de acção, os intuitos do abolicionismo. 

Ou a sua propaganda se fará pacifica, legal, 
p:~triotica, ou agitadora, anarchica, revolucio
naria. 

No primeiro caso, seria. o resultado muito 
aquem das m~didas do projecto ; porque o pro
'ecto a não exclue e antes a uxi ia notavel-
m~nte. 

No segundo, falta.rb ao patriotismo e só 
vingaria s~ a. autorid<ld~ publica houvesse já 

pelos proee8sOs da lei de 28 de ~.etembro- o :.. .. 
statu quo ; outros, afinal, por medidas comple- 1'\ão é, pois, licito estacar ou precipitar ; é 
mentares dessa lei. preci.so encaminhar a opinião pelo desenvolvi-

Entretadto attinge a questão o seu periodo mento reflectido do problema. 
d A d f . Neste vai-vem de tendencias oppostas, não 

a.gu o. quem e pre erencln. confial' a so- convém dei:s::ar á iniciativa individual as indi-
lução ~ 

Por uma dec;sas coincidencias, não raras na cações ora incompletas ou imprudentes, teme-
vida dos partidos, a resistencia e o aboliciQ- rarias ou erroneas, que tanto mal fazem, aba.
nismo se encontraram na opposição que fa- lando a. soci•dade e n.ugmentA.ndo a gravidade 
zem 30 projecto. do mal. O a~sumpto é de tal gravidade, que 

Illudem-se uns e outros: os retardatarios 0 não tolera dcloixo ou imprevidencia. 
os soffregos : aquelles acreditanrlo cheg~r-se E' nas grandes crises, diz um publicista, nos 
pelos processos actnaes ao mesmo resultado, avult'ilcos perigo~, quando os povos mais pre
que 0 proj ecto alveja; estes suppondo a abo- ciss.m dos seus governos, quando com razão de
lição feibt em prazo menor, independente de sejam vel-o á frente de medidas salvadoras: 
t:J.es medidas legislativas. governo é synonymo de alta direcção, de sabia 

En ano de arte a arte enso eu. Pela invenção dos meios conservadores. 
ma.tricu a de 1872, h a. via i. 529.926 esC'ravos. ao a m1ra. que em ou ras eras osso a. ques
Até o a.nno findo a diminuição foi de 346.654, tão resolvida pela transfusão das raças, como 
sendo 214.860 pelo obituario e 131.794 por nos disse um illustre deputado pelo Maranhão, 
libertações, das quaes 23.147 pelo fundo de ou pela simples acção do tempo. Assim, nos 
emancipação e o mais por libet·alidade parti- tempos primitivos, até á idademédia em que, 
cu lar. segundo Tourmagne,a transformação se opercu 

A ostatistica official dá-nos o numero actual- por causas politic~ s moraes eeconomica.s. 
ml' nto tlo 1, i70. 000 escravos, mais ou menos. Posso estar em erro; mas não conheço nação 
A r1í111 iatica 1Í rloficiantissima. Dê-se, porém, alguma nos tempos modernos, isto e do seculo 
fll\ra 1\1 am i~ta!Sca o numr!ro de 150 n. 200.000, XVI a esta. parte, que emancipasse escravos 
ri'NUILI\rln aqnn 110 choga dodm:indo-se, como . por tacs meios sómente sBm a intervenção dos 
IG faz - Lormo mlldio, 2 °/o do obitoa o 2 °/0 • podGres publicos. 
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O SR. MAc-DowELL :-Pensa muito bem; 
mostra que conhece a questão. 

O SR.. CoELHO E CA.}IPOS :-Senhores. con
jecture-se por momento o que seria hoje o Bra
zil si vingasse a resistencia ao projecto, que 
e a e1 e e etem ro e • 

Salvo a interferencia do cruzeiro inglez, 
ria (quem sabe~) uma cafrat·ia. . . - . 
lei de 28 de Setembro, teríamos ainda o mesmo 
ou maior numero de escrtJvos qu·~ em 1.8i2. 

Isto posto, si de confissão de todos é a escra
vidão-uma injustiça. uma iniquidade, uma 
macula de nossa. civiliaação, si é preciso por-
lhe termo, quando seria isto ~ • 

Em 300 ou mais annos, como ajuizava o Vis
conde de Abaeté, no Conselho de Estado 1 Seria 
isto toleravel no estado de nossa civilisação 1 

Eis or ue a laudo a benr .. fica interven ão 
do legislador. Ella evita a duração indefinida 
dessa instituição anomala. e fatal, e por outro 
lado reprime, veda os processus tumultuari~s, 

~ •' ' 
á justiça., á humanidade ; realiza. a emanci-
pação sf'm quebra. dos elementos de ordem, 

Diverge, porém, o actual projecto ·do de 15 
de Julho do anno passado, de modo que possa 
adoptal-o eu que vote1 contra o ministerio 6 de 
Junho 1 

Sem duvida ~ão ~ão irmãos _os dous projectos; 

matricula. 
Nã~ por1ia eu annuir que, de momento, fos

sem hbertados 500.000 a 600.000 escravos. · 
gresso da sociedade. s a cons1 eração avu tava maia em meu. 

Assim pensando, Sr. presidente, sou cohe- espirito, quando era essa liberdade sem indem
rente ~mmigo mesmo, e explicado fica 0 meu nização, o que importaria. aegar-se o direito do 
proced1mento, quando em f882 dizia nesta tri- senhor, reconhecido pela lei sobre o escravo. 
buna ~o mini~terio de 21 de Janeiro que nesta Afinal, sendo a questão collocada no terreno 
questao não e dado parar, nem fazer resisten- da. confianç't politica, não tinha eu razão para. 
cias indefinidas, sem corret•-se a sorte do ty· confiar ::omiuisterio 6 de Junho. 
ranno dos tempos antigos, que, mandando as Entretanto. pela estatistica feita, depois, dos 
ondas que parassem, foi por ellas envolvido e escravos ~e 60 annos, se. verificou que havia. 
devorado. pou,~o m.ats de 90.000 maiores dessa idade; 0 

. O Sa. CoELHo E ÇAMPos:- Por isso, Sr. pre- m~nte pelas revelações do nobre deputado por 
· stden~e, porque asstm penso, nã0 propriamentG ~mas. o Sr. Carlo.s Affonso, se soube que o mi
em ~1rc~Lar ao el~itorado, mas em artigo que mst..;rto estava dtsposto a _transigir no ponto 
pu~hqoe1 a..gradecendo-lhe a votação sena- mesx_no. de q~e fez .que~tao de confiança; 
tor1al ~o~ que me honrou, eu arrisquei al- adm1ttmdo a; lDdtJmmzaçao por serviços para 
gumas 1deas sobre a questão vertente opinando o se::s:agenar10. 
por medidas complementares da lei de 28 de . Eu de~laro que, si tal 813 :fizesse, vindo 0 pro-
Setembro. (Ha alguns apartes.) JBcto a dtscussão, eu vohria. 

Senhores, eu estou de accôrdo commio-o mes-
mo e com o meu partido, cujas tradiçÕe-; não Entretanto, a 4 de 1\Ia.io se apresentou a mo· 
destoam do qae tenho exposto. (Apartes.) ção .de desconfiança política a que succumbiu 0 

E' certo_ q11e nBste ponto, tratando-se dP- gab~netc•, e eu que, o anno findo, não tinha 
uma questão aberta para todos com grande mottvo para confiar no gabinet•~. tinha ··ate 
pazar, eu divirjo um tanto do' meu honrado anno todos os motivos para a mais completa 
chefe e amigo o distinctissimo Sr. Andrade Fi- desconfiança. 
guei~a, ~ q.uem muito !Jreso e por quem tenho O SR.. ZAl\IA. : - Era uma crueldade. 
a maiOr est1ma. e venera ão . ~ 

. , a.s o qu~ azer si m~ t~nho manifest~Jo por não, não sei. Asseguro ao nobre daputado que 
1deas. e fa~tos gue não. posso contradtzPr, e fa ilo serio e muito convencido Votei contra 
que dta a dta ma1s se radicam em meu espil'ito ~ aquelle gabinete não por motiv~s de m· h · 

O S A I 
. . . , In a ln• 

R.. NDRADE FIGUEIRA. dá um aparte. d1v1dutt.hdade, que pouco vale (nüo apoiados) 
O SR.. CoELHO E CAMPos :-Como dizia Sr I mas p~rquo e:'ita..va convencido que t!ra. um~ 

president~, .teclarei que eram precisas ~ln-u: necessidade publtca arredai-o do poder. 
mas medtdas complementares á. lei de 28°do O Sn.. ~~RANcrsco Sonn..Ji: :-V. Ex. devo de-
Setembro. monstrar 1sto. 

d
.dSati:faz o projecto que ~e discute a taes me- O Sn.. CoELHo E c U•IPos • _ Q a d V E 
1 as . Attende-as ~ Realtza-as 2 Eu J.á. d. . • _ • · · u n o • .s:. 

que o adapto em parte • Isse quiz~r • na.o sendo agora, porque o assumpto é 
• . restr1eto. 
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O Sa. VIANNA. V .AZ ·- V. Ex.. não tem r não 
na. má vontade que vota ao gabinete pa-=sado. 

O Sa . .E CoELHo CAMPOs: -Já. disse que não 
posso entrar agora nesta qnesLão. Advirto, "n
tret:lnto, a.o nobr? deputado pelo Mar~nhão que 
na p 1 ,q -
tivos de intPress:~ publico determinam o meu 
procedimento. . . Pessoalmente n>:d3- tc>nho a 

• • I 

não dar onvidos. 

O Sa. FRANCISco SooRÉ: -Os factos pro-

O Sa. CoELHO E ÜAMPos:-V. Ex. ignora os 
factos, ou encobre--os com o seu amor paternal. 
(Apartes.) 

Descutil-os agora é Q que não faço, não fal
t3.rá occ<lsião, e qu}t.ndo SS. EEx. entenderem 
conveniente, tem-me a ,.,ua disposição. Por 
ora direi, o que, sendo preciso. provarei, qu,~, 
votando contra aq uelh mini:.;terio, pratiquei 
u.m acto de consciencia, um deve1• de patrio-

O SR. SPrNOLA E ouTRos SRS. DEPUTADOS 
dão apartes. 

. o - • . 

occasional, secundaria. Veramos depois os fa. 
ct0res da ;;;ubstituição e os aquilataremos. 

O fundo de emancipação é já. um elemenlo 
historico do nosso direito, que o destina. á 
e::s:pro1.'ria.ção humadta.ria, como dizia Lamar-. . . 

• que é objecto o escravo. 
Mas que direito é este~ Será um direito real, 

uma propriedade'~ 
e a o a po em1cn. em ce o nosso 1re1to 

antigo, qur~, segundo pensava. Mello Freire, 
não contem disposição :•lguma instituindo a 
escravidão, que elle considera apen<•S um facto 
de tolerancia, sem querer contrapor ao emerito 
judsconsulto as dispo~içõ•·S que, si não insti
tuíram, reconheceram a escravidão, não ha. · 
contestar uma proprieda Le e~pe:.:ial,sui generis, 
~egundo a jur•sprudencia patt·ia. 

A le1 criminal, punindo com penas de roubo 

escravo immovel por destino-para o fim de 
não quebr:1.r a integridade ela propriedade im· 
movel nas execuções judiciaes. 

s e1s scaes, geraes e proV1nc1aes axam 
o escl'avo e a sua transmissão. 

A lei de 28 de Setemb:.-o garante a indem
nização, e só se indemniza o que pertence a 
outrem, o que é sua propriedade. 

Portanto, propr1edaue especial, anomala, sui 
generis , ficticia ou como quizeram, o escra
vo é propriedade do seu senhor. 

Assim têm ênteodido a" diversas nações, que 
tem indemnizado os escra'!os que liberta.ra?l, 

o ' ' ' ' Dinamarca e os Estados-Unidos em relação aos 
escravos dos Estados não envolvidos na luta 
e aratiata. 

jecto, e mostrai.' em que pontos o aceito, e em O Sn. ARISTIDES SPINOLA :-Nos Estados-
que divirgo. Unidos não foi pelo reconhecimento de pro-

O Su. SoARES:- Apoisdo, a mataria é muito priedade, mas pot· motivos politicos. 
importante, para ser interrompida por outras O Sa. CoELHO E CAliPOs :-Sei que alguns 
questões. (Apoiodos.) consideram a indemnização de justiça, e outros 

O Sn. COELHO E CAMPos:-Sr. presidente, ea- de simples equidade. 
creveu Guizot, que uma innovaç:To não deve Mas, aquelJas nações o fizeram em geral, 
ser ace:ta. si uma necessid:1.de p11blica não a como pagamento do alh·~io. (Apartes.) 
reclama, e si reformada. a in tituiç,'io, qur faz Attenda o nobre deputado pela Bahia que 
o mal, não é substituila por outra, que tl.'aga escripto1·es de m.-.lhor n(lta, e insus-peitos 
0 bem. por suas idéas abolicionist~s ou r•roancipadoras, 

A que.-:tão servil natnrahnl'ntr. tem duas faces: opinam por essa. indemnização de modo irre
a r-xtincção e a su.Jstituição oa transformação. futavel. 

Sati;:fa.z o projecto a estas Juas faces do pro. Lerei á Camara o que na sociedade dos Eco-
blema. 1 São suffieientes os fa·•.tores em?re- nomístas, em França., disse um seu illustre 

ados ara extin:!uindo 0 estado ser il substi- membro, Mr. Lavergne, sob o ponto de vista, 
tuil-o, transformai-o no ponto de vista do tra- que se e a e e : 
balho ~ c A e cravidão póde ser um facto individu<tl 

E" o que t:-atarei õe inquirir, adiantan.jo . ou um facto social. .• Q ando um facto social 
desde já que energicos infalliveis os factores a escravidão é uma instituição, que existe em 
da. extincção, são problematicos, inefficazes os virtudP- rla. lei ; a lei não tira ao P.S·:ravo sua 
da transformação. injustiça original e desde que uma duvida. se 

São f:t ·· tores da ex tincçüo : o fundo de eman- levanta nos • ·spiritos sobre o direito de um ho
eipnção; a tabella e doprec;ação dos valorns, a mem p,.ssuir SPU S"melhanto, a SOll ;edade tem 
liber·,adc do sexag-•nnrio ; a Hbes·ta~.ão por me- o direito d · fazer desapparecer e::> ta anomalia, 
tade do valor para ensaio do traualho livro. porém ella não póde se:cão com a.coudição de 

O mais é a omissão da matricul• e a saucção · uma justa A antecipada indemnid11de. A ini<{ui
eontra o trafico interprovincial , de iwportancia dade então não ó mais individual, porem soc1al, 
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foi a sociedade inteira que praticou o mal; é póde e deve fazer todos os ~acrificios, porque si 
ella que deva Mp&tal~ -á 13ua. etiSta ; o proprie- os faz par~ empreh.endeT guerras por simples 
ta.rio.de escravos nãof~~.n.ão obede~r '8. olei do pundonor e para melhoramentos matoriaes nem 
seu pa.iz: eUe aó não é responsavel ; desde o sempre reproductivos,-é dever ser rigoroso fa
instant~ que sua propri.edade foi as~em_elha~a ze~-os para resgatar o principi.o de justiça. sa.-

' póde arrebatar senão o indemnizando. » 
Póde haver nada mais judicioso, mais con

vincente! 

O SR. ARISTIDEs SPINOLA:-Mas elle foi com
batido por outros da mesma. sociedade entre os 
quaes J. Simon. 

O SR. CoELHO E CAMPOS : - Assim corno 
apoiado por outros entre os quaeR Clamegeran, 

· sendo que muito poucos foram contra a indem
nização (continúa a têr) : 

«Isto quanto á questão de direito. Quanto á 
questão ecoi!omica, continúa Mr. L<tvergne: 
q es o e u i i a e, nao p e aver a menor 
duvida. 

« Quando pretendeis abolir· sem indemnidade 
• - O' • • • • 

maes contra vós os proprietarios de escravos, 
que resistem por todos os meios, mesmo pela 
força; excitaes ·os senhores contra os escravos, 
e os escravos contra. os sen ores, provocaes a 
guerra e a. matança, o que sempre é um medo4 

nho transe. 
« Quando, pelo contrario, dando vós uma. 

justa. indemnidade, tornaes a transformação 
mais facil e mais suave, dando aos proprie
tarios o capital, que lhes falta par~ assalariar 
o trabalho livre em logar do trabalho forçado, 
tereis a conservação e o desenvolvimento da 
agricultura e das outras industrias,. que enri-

' rar em commum sua. condição. » (Apartes.) 
Não basta dizer que outros o combatteram; 

a nda-s ante 
to, á sua inflexibilidade logica. 

Direito ou equida.de-os mais adiantado• 
abolicionistas, sustentam a necessidade da in
demnização. Assim o Duque de Broglie, no 
seu celebre relatorio, V.1martine em 1848, e o 
Sr. A. Coehin, na sua muito lida obra :-A 
aboliçfio da esc1·avidão. 

Eu não direi em absoluto, cnmo Clay,-o 
symbolo da rosistencia norte-americana-«o que 
a .lei fez minha propriedade é propriedade 
mmha . ., 

Mas é innegavel que si a lei legitimou ou 
reconheceu e tolerou o escravo, como proprie
dade, ~i, sob sua. garantia, o senhor em
pregou o seu capital na. acquisição do escravo, 
abandonar-se hoje o que se r econheceu honter.n 
é fazer bancarrota da fé ublica. A oiados. 

e o eg1s ador pôr termo á escravidão, si 
as conveniencias publicas o exigem, é direito 
sen ~ m!~-S ~a ~ntão t1ma dellapropri.ação hu
mantta.rxa, s1 q01zerern, e portanto logicamente 
uma indemnização. 

Si indcmnizar é pagal", a. indemnização é di· 
nheiro. porque pagar é solver em moeda a 
obrigaçã:o, que se tem. 

bto posto ; pergunto : Póde o Brazil res
gatar a dinheiro os escravos aos seus donos~ 

. A .este respeito disse na Sociedade dos Eoo
nomlstas, Mr. La.ve·rg!le quê tbdã. a. BA~ão 

insufficiencia. da mater1a tributaria, e, afinal~ a 
impossibilidade de novas e maiores imposições 
para. o serviço do em restimo indispensavel à 
m emmzação a escravatura eXlstente, em 
poucos annos. 

Não deve, por mais de orna razão: f a, por
que não póde; 2a., porque fóra realizar a abo
lição immediata, o qu@ seria um mal para a 
ind,Jstria, para o Estado, para. o senhor, para 
todos ; 3a., porque fôra comprometer-se para 
empobrecer-se por alguns annos, desde que 
á. desorg:1.uização do trabalho accrescesse a 
diminuição inevitavel da renda; 4a, porque seria . . - . . 

escolas agricola.s, etc. 
Ora, si de confissão de todos, é mister a tr~.ns· 

formação do trabalho pela extincção Ja es
cravidão; si isto presuppõe uma certa indemni
za~ão; si esta não póde fazer-se pecuniaria
mente, como proceder ~ como indemnizar ~ 
como operar a extincção t 

E' manifesta a insufficiencia do fundo de 
emancipação actu!ll e do que se pretende crea1·; 
orçam um e outro po1· pouco mais de dous mil 
contos, que, ao muito, libertariam 5 a. 6 mil es
cravos, e isto, em relação á escravatura, teria 
a influencia ele um jarro d•agua em um lago; 
pouco augmentaria. 

A liberdade do se:xagenario, mediante ser
viço, teria importancia relativa, mas não re
solve a extinc -o 

A liberdade, por metade do valor, é simples· 
mente facultath·a, e mostrarei que a grande 
lavoura não arriscará a sua desorganização, 
emquanto puder manter a disciplina dol' tra· 
ballios nas fazendas. 

Será recurso cxcepcionnl, para fallidos. 
(A1Utrtes.) 

Resta, como mais importante factor, a de
preciação annulll no valor, que operará a cx
tinc-ção com infa.llibilidade mathematica . 

O que e, po1·ém, a depreciação 1 A que titulo 
· pode-se· ádmittil ... a. W 
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Tem-se dito, por mais de um orador, que é serviços. Não é uma novidade, (Ha di11ersos 
ella um imposto sobres. propriedade escrava. apartes.) 

Outros vêm nella uma desapt>opriação por Direi ainda aos nobres deputados que, pela 
interesse publico. legislação anterior, era tambem propriedade o 

Póde ser que seja a depreciação tudo isto e o filho de escrava. e a lei o fez livre, dando uma 
que mais quizerem. 1 tal ou qual indemnizaçãot a titulo de creação. 

Mas que imposto que em pouco tempo con- I (Apm·tes.) 
some o valor tributado~ Que desapropri~çao, a O que quero dizer é que não é já uma. novi-
custa mesmo do desapropriado ~ . dade a indemnisa. ão Ol' servi os, 

e ma1s, s1 o m e extmgu1r o e emento ser- ~en ores, a propriedade escrava, por sua ille-
vil, o que suppõe uma indemnização, a que gitimidade, é susceptivel de limitações, que as 
titulo é ella feita 'I propriedades regalares não supportam. 

E' preciso, Sr. presidente, dar ás co usas os A materia presta. se a um longo desenvolvi .. 
seu nomes proprios, quando mais não seja pa!'a mento, e eu peço desculpa de tomar o tempo 
que as clas3es interessadas conheçam os moveis com esses detalhes. 
do legislador, e se coBvençam dos seus intuitos o SR. ARISTIDES SPINOLA:-A ma.te1·ia. é im-
quando por uma depreciação em i3 annos pre- portante, e lhe resta bastante tempo. 
tende pôr termo á escravidão. (Apartes.) 

· O SR. CoELHo E CAMPCS:- Sr. presidente, 
VozEs:-Oaça.mos. · · · , · · ire 0 
O SR. CoELHO E CAMPOS:- Senhores, eu en- logar da propriedade nas grandes classificações 

tendo que, sob a fórma de imposto embora ne- do direito, se reconhece que ella pertence aQ 
gati vo, ou desapropriação im ro riam ente tal direito natural o r suas ori ens ao direito u-
a esapropr1açao tem um. m-outro-qua o 1co po.r seus limites, e ao direito civil ·pelo 
da extinc!:ão da escravidão em certo prazo modo por que se adquire, conserva e perde. Ella. 
durante o qual tire .o possuido1· o valor do es- é_ u~iyer~al, ubiqui~ta na ~rd~m social, mal;l 

O SR. SoAREs:-Ouçamos que a demonstra
ção é muito interessante. 

O Sa. CoELHO E CAl'tiPos:- Por experiencia 
de outros povos a fixação de um prazo falha em 
seus effeitos, se limita. é precipita pela in
fluencia · de outras causas efficientes ou rea
ctoras. 

, 
que ahi sómente ella é sagrada para o legisla
dor mesmo. (Apoiados.) 

« O legislador tem tambem seu mundo em que 
elle crea; elle a.hi fa:r. co usas como faz pessoas; 
sendo que a.quellas que elle não tem creado 
lhe são anteriores e são um fim para elle ; si 
nellas toca, viohn·ia a condição mesmo de sua 
existencia; as outras não existem senão por 
elle, não são nas suas f:Uã~s si não meios, elle Por isso, diz Mostesquieu, é bom que as leis 

não pareçam ir dírectamente ao se·u fim e a 
pratica., attestada pe a istoria dos povos cultos, tem 0 direito de vida, tem tambem 0 dir~ito de 
confirma-o a cada pas~o. Abundam Os factos na morte. (Apoiados,) 
historia da legislação estrangeira e pa.tria em 
confirmação desse j uàieioso--as~o+n-.----=:__---1--4-Jo-UJO-O--Q-U~laice-.na--eap~,a.o-edtl-i•-----

Pela depreciação, sob fõrma indirecta, sere- reito positivo é, sem duvida, obrigatol"io du
solve a ex.tincção por um prazo implícito, mas rante sua. duração ; mas nma cousa é ser obri
não fi:Iado e sem os maus effi3itos deste,- ga- gatoria para os cidadãos e para os tribunaes e 
rantidos os serviços durante certo tempo-para outra cousa. é sel-o para o legislador.-. 
a indemnização do valor . Que a instituição servil é contra o direito na-

E' a meu ver 0 que importa. a depreciação e turttl ô cousa que não se discute. A propria-
o alcance domeh1odo legislativo, de que usa 0 Ord. liv, 4°. tit. 42, o reconhece. 
projecto. Obt•a, feitura do legislador, por m ,_ dvoa de 

Isto posto, póde o Estado assignar a indem- interresse publico, a escravidão, .• 
nização por serviços, marcando um prazo, no O SR. ARISTIDES SPINOLA!- Interesse pu-
qual sejam elles prestados? l:lico mal comprehendido. 

Não ó caso novo. Assim o fez a Hespanha o Sa, CoELHO E CAMPOS:_, • • fica ao Iegis-
em relação ás suas colonias e tambem Por- lador 0 direito de vida e de morte ! esse mesmo 
tugal. Temos e:s:emplos na legislação patria, · bl" ód d · oc1· 
limitando ao prazo de 10 e 15 annes a escravidão mteresse pu lCO p e etermlDar a suam l-

dos indios. A mesma. lei de 28 de Setembro da a ficação e ext.incção. 
opção 1 • • • · eonheeido todos os p6V6Sc-. ----
da mãi do ingenuo. Ha disto documentos em nossa · propria legisla-

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Para indemni· ção; a escravidão dos inãios-instituida porlei, . 
zar as despezas de creação. por lei modificada. e, a :final, extincta por lei. 

o ' Sa. CoJCr,Ho E CAMPOS : _ Mas em todo O filho da escl·ava era escravo, pelo direito 
romano, observado entre nós, e o reconheceu 

case é um meio de indemnizar. um illustre magistrado, collaborador da lei de 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Mas não é in- 28 de Setembro, entretanto esta lei declarou-o 

demnização do valor do ingenuo, porque este livre. 
nasce livre . E', portanto, o escravo uma propriedade sui 

O SR. CoELHO E CA~IPos:-0 que quero dizer generis, fictícia, especiaZ, em que o proprieta· 
é que a lei cogitou já dessa indemnisação por rio não tem o jus utencli e o jus abutendi, 
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Assim fez a. Ruf'lsia pa~ando ~o proprietario 
o terreno de1xado ao camponio. e recebendo 
deste a mesma renda pelo mesmo tAmpo. 

No primeiro caso (o da. opção). si o Ascra.vo 
vale mais como instrumPnto de trab. lho que 
eomo capital, quem duvida da pr ferencia. pelos 
10 annos d•~ "ervit;os à p• rcRpção de 600s. por 
exemplo, por um escravo de 40 a 50 annos 1 
(Apoiado . .;,) 

No sAgundo caso, si o Esla lo compossnir-~e 
de que, em certo tempo dado, 10 annns, por 
exem!•l_o, paga ~erfeitamente c~ .e"c~avo o <>eu 

, 
um limite pa.r:-t. a. de~humana lf-li, que faz dA um 
homem o escravo dA outro. restabelecendo o di
reito commum. (Apartes.) 

Si, no caso do projecto. nã0 ha prC1pria.menle 
opção, mas im :oosição.justifica-sr•, pol'rlue, 1•elt• 
projecto, fica o senhor com o ~'SCravo por 13 
anno~, e ai como dissf', a opção s·•ria pAio~ ser
viços em iO anno~ . ha., t•~ ndo o prnzo de i~ 
annos, fundada prr•sump~ão da opção jmplieita 
de qu~ se provale;:e o !Agialadot· para como in
terprete dos factos, tradu:r.il·os em uma dispo
sição geral. 

Si não é attendida a plenitude da ~roprieda
de, não ha inteiramente uma violencia. 

0 .SR. ANDRADE FrGUEllU: -Sempre ha vio-

O Sa. CoELHO E CAMPos: - Não se póde 
contestar que se limita o direito do senhor. 
Era esta: s. opinião do Sr. P rorr.ligão MRlheiros, 
em sua Importante obra Escn1:oi1.ao no B··a :;i l . 
O eminente juriscon"ult.o; de saudosa memoria, 
que decl&rou que as suas soluções levavam uma 
dóse de boa. vontade em favor da libP-rdade, cnn
f;s~ava que se feria o direi to de propriedade, 
l1m1tande-se o tempo do serviço. 

o sa. AliDil-A.DE ~lGt;JElRA d4 um aparte. 

ções do problema, um desses principias respei
ta veia, senão attende a cada um no possivel, se 
não conclue por uma transacção. 

Essa transa1·ção é um facto commum na le
gi;,:lação dos povos, sempre que se levanta um 
confiicto por factos ou direi tos respeitaveis 
e urge uma solução a bem de todos pelos pode· 
res publicos. 

Exemplo : o Ukase de Alexandre 2o, em 
861 na. Russia O'arantindo o t rreno de cul-

tura ao ca.mponio mediante 6 °/e de renda por 
50 ann.os ao Thesouro, e pagando o estado a 
-mesma ren-1a ao proprietario territorial pelo 

s . 
Porque 1 Por ventura não tinha o proprieta· 

rio a plenitu~P. do seu d01;ninio te~ritori,l1 . 

da Irland:o~. : o land Act de 187U. e a ultima lei 
agraria de 1881, dando certa coro propriedade 
ao camponio com limitação do direito real do 
Lan.1 Lord irlandez. 

Porque ~ Não era J,.gitimo o titulo de acqui
sição do Lan J Lord como proprietario ~ 

Solução de um confiLcto. Questão de ordem 
ou salvação publica. 

Por costuro~> e tradicção da.qtl~>lle paiz se en· 
ten:leu ue o ca.m onio ue or si e os seus 
habitou por annos o terreno, cultivou·o, bene
ficiou-o, pagou rendas constantes ao proprie
r.ario, não podia ~er lançado :arbitrariamente de 

' . ' btJ , 
hav ·:t a seu rPsp ·ito, senão um dirRit,.,. pelo 
menos uma forte ~'on..;id~ração de equidade a 
atre~der, e que acon!'lelhava certa ordem de ga.
rantlas. 

A conscir>nci:<. nacional, a sympathia publica 
fez dP.-..Sa equi,!ade 1.1 m direito p:tt'a. o C'amponio, 
e dahi o conflicto com o direito de propriedade 
do senhor t·,rritorial. 

U ~:.a transacção resolveu o litigio naquellas 
duas nações. 

Agora pergunto : póde dar-se litigio mais 
g rave, mais ju-; to pelos principio:"~ e!ll que as· 
senta, mais equitativo pela sympathia que 
desperta, do que o do escravo com o senhor : o 
escravo, como homem, reclamando sua libor
dade ; o. s• :nhor,:~omo proprietat"io,invocando as 

. 
Si o dominio territorial na Russia e na Ir

land~ soff:_eu limitaçõe~ à su:\ plenituoe por 
cons~deraçoe~ de eq 111dade.em nom'3 da salvação 
pubh~a ; ~ hb:rdad~ humana prestigiada ·pela 
consc1enc1a UfilV•' l'5'a.l, e despert:mdo esse mo
v!mento,que avassalla os espil'itos e os corações, 
tem, acaso, menos forç.!l. para não impor limi
tação ao direito do senh0r ~ 

Senh?: es, eu sou por indole, caracter e idéas 
um espll'rto conservador, e como tnl mantenedor 

· dos i~teresses l egitimos e Ferma.nentes da 
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sociedade ; mas por isso mesmo attendo e 
sigo as justas evoluções sociaes, fazendo a 
esistencia possível até ao ponto de resolver os 
direitos em litígio S3gu.ndo as e~igencias do 
bem publico. 

Eu não estranho, sei que o direito do senhor 
se ti"a uz pe os serviços por vr a. o escravo. 
o direito, mas não sei si já é o facto. 

A vitaliciedade dos serv~ços se ~tcha virtu~l-. ~ 

que a escravidão no paiz se e~tinga na sepul
tura do ultimo escravo. 

A propriedade escrava acha-se depreciada 
pela natureza das cousas ; e, pois, não ha 
quem falle mais em uma indemnização plena, 
completa. Prova disto: os projectos que se 
apresentam, de lado a lado, pelos interessados, 
cogitam de tal ou qual indemnização, mas não 
correspondente á plenitude da propriedade. 

i8 7 Euzebi d eir · Co elh 
de Est:idO~ qualificando a propried·tde escrava 
de deshumana e iniqua., mas garantida pela 
lei, suppondo, p~rtanto, a necessidade de uma 
1 e ·z. a , · · · . 

Sei que uma indemnização completa é im· 
poss~ve~ ; mas _ao ~enos tentemos os. meios 

cipa.dora de chofre e sem indemnização, ou o 
que vem a sP-r o mesmo adiando para leis futu
ras, que sabemos não se poderão fazer.» 

Sr. presidente, cumpre faUar a verdade toda 
à nação, para que ella se esclareça e aquilate 
do estado real da questão. 

E' porventur:l legal toda a escravatura actual 
do Brazil ~ Foi legal a introducção de cente
nas de milhares de africanos depois da lei de 
7 de Novembro de 1831 ~ · 

E' em nosso systema revogavel uma le1 pelo 
desuso 1 

Si essa grande duvida se .Ie~anta. nos es_pi-
• o • 

dada e a sua consequente indemnização, diffi
cultando a solução plausivel da questão 1 

Nestas cii'cumstancias intervem o Estado, 
hastea a bandeira da transacção, concilia os li
tigantes, dizendo ao escravo : sereis livre, 
sim, mas algum tempo mais, com o suor do 
vosso rosto, o vosso trabalho. Dirá a.o senhor: 
do vosso capital vos indemnizareis pelo gozo 
delle durante certo periodo, usufruindo os ser
viços do escravo. (Apartes.) 

Não é o calote, como diz o honrado deputado 
pelo Rio de Janeiro ; bem que eu reconheça 
que é o recurso do enforcado, é uma liquida
ção forçada em que o melhor alvitre é liquidar 
o que se puder. 
Prete~der .o contrario, resistir sempre e 

o pleito ha de ser resolvido, e, digam o que 
quizerem, não ha de sel." senão em favo!." do 
negro. 

Não ha poder capàz de abafar esse movimento, 
essa agitação dos espiritos em favor da. eman
cipação. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O Sa. CoELHo E CAMPos:- Mas eu já disse 

que não é conveniente deixar a solução ás in
dicações da propaganda. Seria eollocar a au

V. III.- 67 · · 

toridade publica em difficoldades... Não co
nheço nação moJerna que assim fizesse. (Apar
tes.) 

Sr. presidente, em assumptos graves, como 
este, busco sempre a inspiração, o conselho nos 
mestres da escola olitica, a ue erten o. 

UlSOt e lDBUSpettO. 
Pois bem ; eis como se pronunciou este 

eminente publicista.:-a proposito da proposta 
• puta<ios em França: 

« Esta q ucstão se reproduz todos os annos 
nesta. tribuna; ella se reprod.uzirà todos os ao
nos; não está no poder de ninguem abafai-a ; 
o que nós dizemos hoje será redito, redito por 
muito tempo. Os espíritos os menos bem dis
postos serão obrigados a. ou vil-o .... 

•.. « Eu conjuro a. Camara de não se deixar 
levar por uma tentação muito commum nos 
n ias n - d i 1 u ·r · ul -
des, de crer que basta nada dizP-r, nada fazer 
para que nada aconteça. Não é assim, senhores, 
em qu:10to se cala e se crusa assim os braços, 
as · a m c , as qu s oe !':e com
plicam. Sem duvida. é preciso prudencia, pa
ciencia, tempo; mas a prudencia mesmo quer . . . 
dades e as questões, que se ó chamado a. re
solver. » 

O Sn. ANDI:.ADE FIGUEIRA:-0 problema está. 
se resolvendo praticamente. 

O SR. ·'JoELHO E CA!IIPOs.-Extincto o trafico. 
livre o vent_re, a questão é apenas de tempo. 
Mas que tempo será este~ Não conviria uma 
lei que, se não clara, ao monos virtualmente o 
estabel0ça ~ Sem isto, não haveriam ainda es-
cravos em o p ese s c e ia 
ninguem quer ~ 

Sem a lei .fa 28 de Setembro que escrava.ria 
• • • • • r 

O Sa. ARISTIDES SPINOLA:-Sem essa lei, 
talvez viesse uma. lei mais radical . 

O Sn. CoELHO E CAMPos:-Qual mais radical t 
O que mais queria entã1.1 o nobre deputado 1 

Ab. ! perdão ; o nobre deput"Bdo é adiantado 
abolicionista, quer tudo de um jacto. (Apartes.) 

Nem eu tenho a pretenção do convencer a 
qualquer dos lados extremos ; comeoei Jizendo 
que venho apenas justificar o meu voto. 

Dizia. eu, Sr. presidente, que senão ha con
ter-se o movimento emancipador a questão se 
resolverá, por um, de dous modos: a transacção, 
ou a agitação, a revolução. (Apartes . ) 

Sr. presidente, no extremo de minha pro
víncia, dà-se um phenomeno de ordem physi-

• - â . 

' Refiro-me a cachoeira de Paulo Affonso no · rio 
de S. Francisco. São rochas que se erguem no 
leito do rio. As primeiras fazem ligeira resisten
cia as aguas mas estas as ladeam e seguem o seu 
curso.Adia.nte outras e maiores rochas, e em
bora difficilmente, todavia. as tra.nspoem as 
aguas . Eis que novas e maiores rochas surgem, 
e afinal todas as rochas, como que combinadas. 
tomam a sahida as aguas; mas estas se avolu
mam, se acumulam e forcejam até que afinal 
abrem brecha. e se precipitam com tal fragor 
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e levantam tal nevoeiro que se ouve e vê-se 
á iO leguas; esmagando, titurando tudo o que 
levam diante de si. 

O mesmo sucede ás enchentes da opinião, 
Sr. presidente: não ha resistir a ellas, quando . . . . -

' diques. A pr'lldencia, a politica manda que, ao 
envez, se abram valas, escoadouros, por onde 

·) i m - • 
zeas adjacentes. 

0 SR. ANDl\ADE FIGUEIRA :-Todos es:es ca
naes foram abertos pela lei de 28 de Setembro 
e pelos brazileiros por effeito de sua liberali
dade. 

Sou francamente emnncipador; não subscre
vendo, entretanto, os excessos do abolicio
ni 

Adopta?a a depreciação, como vrincipal fa
ctor, seria preferível a porcentagem do pro
jacto a da emenda substitutiva tla commissão: 
1°, porque bastaria esse factor para conse
guir-se o fim desejado em 10 ou i2 ann0s, 
mais ou menos; 2:1, porque prefiro a depreciação 
annoal a maior ou menor deducção. segundo as 
idades, a saber, a deducção de 6 °/0 para. os 
escrM·os de 30 annos, a de 7 °/0 para 
de 35 annos 8 o ara os de 40 e assim 
diante. 

Seria o modo de evitar-se que entrem de 
uma vez para o regimen da liberdade, massas 
enormes e uma popu açao não prepara a, 

. sem meios de vida e habitas de ordem. 

O SR. AnrsTinxs SPINOLA. : -Procede a ob
servação. V. Ex.~apresente uma emenda. 

O Sa. COELHO E CA!ItPos: - Não trouxe o. 
emenda formulada; não contava fallar hoje. 

Não me assusta, portanto, o factor da det're
ciação annual. 

O que, porém, nie assusta, ou, pelo menos, 
levanta duvidas em meu espírito-é que, com o 
concurso do3 mais factores do projecto, venha a 
fazer-se uma operação rapida, violenta e por
t~nt~ dolox:~sa,insuppox:tavel para algumas pro
vxncJas, ahas al!l de ma1s prodncção do paiz. 

Um orgão de publicidade desta côrte, a Folha . . 
cul~ va. extincta. a escravidão em 5 1/2 an~os
asslm: 

Por liberalidade particular 
Por depreciamento .. . •..•• 
Por invalidez.. .. • • ... ... 
Pela morte ••.••••.•....•. 

4,50 °/0 

6,00 oJ~ 
0,96 ofo 
!,83 0/0 
0,31 °/o 
1,70 °/o 
2,70 °/o 

Pelo fundo Rio Branco ..•• 
Pelo fundo especial. . •.... 
Pelos titulas de 5ofo· ...... 
Retirado do eaptiveiro a:;,-

nualznen te. . . . . • . . . • • . • 18,00 o/0 

Si para 100 homens em um anuo sabem do 
captiveiro f8, em 5 i/2 a.nnoa aproximada
mente, sahirão todos. 

Não direi tanto ; podem não funccionar al
guns factores;, houve ~odificação nas emendas. 

' ' ' muito, pelos factores do projecto. 
Supportarão muitas províncias essa transição 

em 6 ou 7 annos ~ 
Si dirá que os outros factoree são innocentes; 

porque o fundo de emancipação indemniza;ali
berdade do sexagenario e por tres annos de ser
viço; a alforria por m~tade é facultativa; a li
beralidade particular é um bem e não um mal. 

Convenho. Mas suporta a producção na.ciona:l 
essa transicção em tão curto periodo ~ Suppor
tam as nossas finanças esses onus mais do pro
jecto ~ São tae;; onus pars. me:iidas reproducti
vas,compensa?oras ~Não pod·~rão algu~as d~l-

tentes? 
E, o que cumpre averiguar. 

em uv1 a na a. em que ver com 1s o o 
Amazonas, Ceará e Rio Grande do Sul. Nenhum 
abalo soffrerão. o Pará, Piauh_y, Rio Grande do 

Goyaz e mesmo S. Paulo, esta :por suas medi
das de previsão. 

Mas o Maranhão, Parahyba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio 
de Janeiro e a zona cafeeira de Minas soffrerão 
uma crise de receiar-se, tremenda. Este ponto 
ponto é importantíssimo. Apreciemol·o. 

Porque se trata de abolir a escravidão? Será 
porq~e o trabalho serv:il dê prejuízo, e o traba-

' . ' sente, augmente a producção ~ 
Em these assim é. Na hypothese si, consul-

tadas as nossas circumstancias ria in a 
dizel-o . 

Sabe-se que, em varias provincias o eecravo 
vale o trabalho de dous livres. O trabalho li· 
vre nellas sobre não abundar, ó incerto, e mais 
que tudo sem regimen, inconstante. 

Isto não é nenhuma novidade, 
E' um facto averiguado a vantagem economiea 

do trabalho servil em condições especiaes de 
uma sociedade. Não é nenhuma heresia dizel-o. 

Dizem-n'o entre outros, tres economistas mo
dernos e, como nós, infensos á instituição servil. 

Le Roy Beaulieu, em sua recente publicação 
La colonization chez les ]Jleuples modernes, 
diz: « n:.as tambem, condemnando inteiramente, 
no ponto de vista da justiça e do eqnilibrio du
radouro das sociedades,esta instituição barba.ra., 
todavia é força. reconhecel' ue ella tem a re-
senta o n a or1gem vantagens que não resga
tarão é certo de nenhum modo seus msnstruosos 
inconvenientes, mas que é pueril contestar.)} 

Roscher, eminente economista allemão, ou
sou escrever estas linhas : 

« A escravidão dos negros tem seu lado eeo
nomico brilhante ... A injustiça social da es
cravidão tem feito perder de vista. suas vanta
gens economicas " 

Quaes essas suppostas vantagens? 
E' Meriva.le~ economista inglez que as expõe 

com a sn:1. habitual clareza : · 
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c O trabalho escravo é muito mais caro que Citarei o que antes e depois dessa data foi 
o trabalho livre por toda. parte em que se póde referido por dous illustres observadores. 
obter em abundancia trabalho livre . Quando No relatorio de Mr. Bernard lê-se o seguinte: 
a densidade da população leva o homem livre < Reducção nos valores dos escravos, reduc-
â offerecer seus serviços, como nos velhos ção nos animaes de trabalho, reducção nos pro-

aizes or um ouco mais sómente ue mi- to · · 
nimo natural dos salarios, seus serviços são minencia de emancipação completa e defini
mais productivos e menos caros que os do es- tiva. ; qual não deverá. ser a influencia. do con· 
cravo ; isto é verdade sem excepçã·) ne climas. curso de tantas circumstancias sobre a depre-

« Mas aeontece mnit · · · propr1e a es . 
o:fferta do trabalho livre não existe nos paizes «Esta apreciação é tão consideravel que só 
novos, onde ha uma gra.nde extensão de solo os factos a tornarão verosimil. Eil-os : 
fertil não apropriado. Então os homens livres « Constant Spring e Temple Hall, duas 
desdenham o salario por mais consideravel li ue fazendas de cauna situadas em S. Andt·e, a 
seja, e se dispersam... cultivando pequenos primeira com 300 escravos e a segunda com 
campos que, em volta de algumas hor.:lS ror 240, foram avaliadas judicialmente em 1822, 
semanas lhes dão o sustento suffi.ciente... a primeira por 430.000 dollars e a segunda 
E aquelles que julgam. que nações em taes por 300.000. Ha pouco tempo foram essas fazeu
condições se convencerão de ser a escravidão das vendid1s, C onstant Spr"ing, por 45.000, 
contraria aos s · · · ', . · a. avaliação; T etnple 
sões.-. llall ao Sr. M .•. C ... por 31.800 dollars. PLa 

Como Molinari eu distingo: taes vantagens , san HiU, magnifica fazenda de café com 264 
são temrorarias, e durante um periodo dado, escravos fõra. tambem avaliada or 0.0 
ap s o qua sur em~;:; mas consequenc1as. o ars. a muito tempo foi vendida por 35.400 

A verdade, porém, é, Sr. presidente, que, si do1lars. » 
as palavras de Merivale não fora~ esc!'iptas _Diversas outras observaçõ3s nesta sentido faz 

I t 

no emtanto, toda applicação, porque descrevem 
uma situação, que é a sua. 

O Sn.. SoAB.Es:-Apoiado. 
O Sn.. CoELHO E CAMPos:- Isto não quer di

zer, Sr. presidente, quE' eu justifique a escra
vidão, e menos que deseje mantel-a em nosso 
paiz . De modo algum. Quer dizer, porém,- que 
uma vez admittida ella, sendo-nos uma herança 
fatal, cumpre extinguil-a sem precipita ões, 
porque, 1n 3 1zmon e, ao re e a assentam ln
teresses valiosos, que serão sacrificados impru
dentemente, s~ a par da extincção não se operar . 

Com etfeito, por que, em vez da abolição im
mediatn., si. pretende apenas a grad.ual1 E· só 
como transacção entre o senhor e o escravo 1 

Com certeza., não ; mas porque assim exige 
o interesse publico., a fortuna publica, a. pro
ducção nacional. 

O Srt. ULYSSEs VIANNA:- Apoiado. 
O Sa. CoELHO E CAMPos:- Ora, si pela es

tatística são as províncias a que alludi as de 
mais producção do paiz, não virà. a sotfrer essa 
producção durante largo período, si a emanci
pação nella.s se realizar n.o espaço de 6 a 7 
annos? 

E' a~sumpto para meditar-se. 
Desculpe-me a Camara se entro em tantos 
a es. 

Senhores, o que nos diz a historia da eman
eipl ção moderna. ~ Citarei o facto das lndia.s 
Oecidenta.es. A Inglaterra fez quanto possível 
para. manter o nivel da prodacção : introdlilziu 
braços ; estabelecimentos de creditos ; deferi
mento da liberdade por seis annos, indemniza· 
ção etc. 

E o que succedeu 'I 
Já em começo referi o pa.ree ~r da. eommissão 

nomeada em i842, a pedido de lord Sts.nley. 

t) 

que deixo de ler. 
Fiz o seguinte extracto do importante rela

torio de M. Layrbe, commissionado pelo go
verno francez para estudar os efeitos da eman
cipação nas colonias inglezas. (Lê) : 

« Foram·se os tempos em que Brougham 
'Vilberforce e outros prediziam no parlamento 
de Inglaterra que o trabalho de um negro livre 
valeria. o de tres escravos . De então para cá 

theorias dos aboliocionista.s .•. 
c Observei na Jamaica. o mesmo que em 

outros logares. A preguiça é o estado natural 
o negro, s coag1 o e capaz e tra a ar •.. 

4 No valle das .Montanhas Azues 12 engenhos 
de assucar, cuja média era de 4.000 barricas 
produziram este anno tão somente 350 t. • . Os 
mesmos resultados na cultura do café •.• Não 
ha valor para as propriedades ; ninguem as 
quer ; os jornaes cheios de annuncios de vendas 
de fazendas, ninguem as procura. 

Em Santa Luzia, Granada, S. Vicente e 
S. Christovão porderam-se as colheitas de 1839 
a 184.0 por fu.lta de colh.edores. 

4. Assassinatos, roubos e incendios principal
mente muito frequentes. 

~ Na Jamaica e Barbada grandes desordens e 
tumultos. Na. Ilha Mauricia as mesmas pertur
bações no regimen do trabalho, e a immorali
dade no lar domestico do liberto .•. 

~ a s · u- o riga a 
concedendo a indemnização; a questão, porém, 
não era só de actualidade; era-o principalmente 
de futuro ... E • impossivel que os homens pru
dentes e razoa v eis contestem as funestas con.
sequencias, que a emancipação.acarretou sobre 
as colonias, e os embaraços rea.es que ainda 
pódem sobrevir à metropole. 

< A Grã Bretanha poz de sabre aviso com o 
seu e:s:emplo as nações possuidoras de colonias 
com escravos. . . . A cessação de. escravidão é 
um acto de humanidade e de justi,a. Sou eman 
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cipador, mas convém não precipitar es acon
tecimentos. >) 

Poderemos suppor que taes resultados não 
àconteçam, em certa escala, em algumas pro
víncias~ 

-a população livre em relação a escrava era 
de 1 para 6-? 

Mas nas colonia.s francezas em 1848 a o-
pula.ção livre era de 354.000 almas e a escrava 
de 260. 000 e sabe-se quanto alli decres-ceu a 
producção. 

Em i860 a população livre nos estados es
cravistas da União Norte Americ:1na era de 
8.228.000 e a escrava era de 3.950.000. 

Não sabemos todos o que alli succedeu após 
a abolição? 

TomHi nota de uma publicação do Dr. Paes 
Leme á proposito do incidente Hilliard nesta 

O Dr. Paes Leme, que, segundo sou infor
mado, é espirito obseryador, ID;Ostrou, por 

que valia antes da guerra 2.500:000 dolars foi 
vendida posteriormente por 100:000, e uma 
outra que valia 1.000:000 de dolar;; por 50:000. 

pro, ucçao e assucar que em e e-
vou-se á 459.000 barricas, em f874 foi apenas 
·de f46 . 000, etc , etc. 

Se dir-á que nas colonias francezas e no sul 
dos Estado.- Unidos se fez abolição immediata 
pela revolução e pela guerra. 

Convenho; temos nas provincias em geral 
uma. população livre superior ao elemen
to escravo, e não se trata da abolição imme
diat·l. . . 

' < 
eoneequencias que se seguiram á abolição nas 
colonias inglezas, nas colonias francezas e nos 
Esta.dos-Unidos. 

as são os nossos recursos taes como os mi
nistrou a Inglaterra ás súas colonias 1 Taes 
como os de que dispoz e poz em contribuição a 
União Norte-Americana~ 

Cogit:1 dclles etficazmente o pi"ojecto ~ 
Sr. presidente, não sou pessimista, pelo con

trario, acredito que passado o periodo da crise, 
entraremos em uma. senda de prosperidade. 

O que desejo, porém, ó que hilja algum es 
paço mnis que o de 6 a 7 a.nnos, de que cogita 
o projecto pelos seus factores; o que tenho em 
vist:. é alguma dilação mais;para que a transi-
9ão não se faça violenta e desastrosa para 
certas províncias. (Trocam-se apartes.) 

Não, senhores, não pretendo duas leis para 
duas zonas do lmperio. A lei será uma para 
todo o paiz, e bastará estatuir como factores a 
deprPci açã a r, a. 1 ar 1!- e o sexagena
rio pol' Rerviços e o mais será o resultado da 
liberalidade particular. Em fO annos estará 
extinch a escravidão. 

Para isto não me parece necessaria, indispen
savel a imposição dos 5 °/0 addicionaes, a que 
não posso prestar o meu apoio. 

Acho inacceitavel esse novo imposto. Foi o 
governo mesmo que no discurso da corôa enun
ciou o conrei~o de que é impossível augmentar a 
despez.a pubhca, em completo desequilibrio com 
a reee1ta. 

Jà e:x:puz succintamente o nosso estado finan
ceiro : o nosso pa;;sivo enorme, o deficit chro
nico, e o desequilibrio do orçamento ordinario 
pela defecção da renda no passado exercicio 
e~ mais de 15.000:000$; e c11jas c~usas pre-

nivel. 
Não é possivel que se esteja a recorrer á im

restimos ara des ezas ordina.ria.s. O reeurso 
será, úepois de alguma economia, o imposto, e 
o lençol de mataria tributaria já tem pouca 
elasticidade, não poderá cobrir as despezas 
todas. 

Como, pois, aggra.var as imposições~ 
Si ao menos-os se~viços a que se destina o 

producto do imposto fossem todos de natureza 
reproductivos, compenaativos,- se diria que 
valeria à pena o sacrificio, porque se receberia 
com uma mão o que se dava com a outra. 

as u Pjo q m c na ur z r-
viço de colonisação, mas para este temos recur
sos, sem n~vo imp.o;;to, CO?JlO mostrarei. 

impostG tem este destino: 1/3 p(lra libertar os 
es· ·ravos velhos de menos de 60 annos, isto é, 
de 59 annos ; 1/3 para juros de titulos destina-
os a a urna por meta e para o ensalO o ra

balho liv1·e por libertos ; 1/3 idem para colonos 
introduzidos nas fazendas. 

0:-a, para que gastar dinheiro com a alfor
ria de escravos de 59 annos, quando, com um 
anno mais, aos 6ü serão livres? 

E si como tem-se dito. e eu mostrarei, são 
problematicos duvidosos os resultados do ensaio 
Jo trabalho por libertos nas fazendas, como ar
riscar o n!Jsso credito por mais de 100.000:000$ 

Outro terço do imposto é para títulos rlesti
nados á colonisação, de necessidade e vants.

m i ont,~staveis. 
Mas, em vez deste imposto eu indicaria o · 

alvitre de fazer-se esse serviço por ~onta do 
actual fundo de emancipação, destinando-se 
metade delle para os juros e amortização dos 
titulos, que foss:.>m para isto emittidos. 

E si tanto confia o honrado Sr. presidente 
do conselho no seu plano de reorganisação por 
libertos nas fazendas poderia tenbl-o por conta 
de outra metade ,;o fundo de emancipação. 

Dando-se diverso destino ao fundo de eman .. 
cipação, não haveri~ injustiça aos escravo~, a 
que pudessem aprove1tar, porque estes fi.carram, 
na regra geral, de serem tambem livres pela 
depreciação legal do valor, em certo prazo. 

Eu não vejo, portanto, que seja esse imposto 
uma necessidade imprescindivel, para que nos 
se· a exigido, uando o uni co serviço de ordem 
reproduc twa, a que elle se destma, p e ser 
attendido por outros recursos . 

Teriamos, em consequencia, um resultado 
negativo e contrario á propria arrecadação, si 
na necessidale de rmposições para o equilibrio 
orçamentario, onerassemos ainda. a nação co~ 
e<sa taxa mais a incidir sobre a mesma matena 
tributaria. 

Tanto mais, quando sem os faetores servidos 
pelo imposto, desapparece essa extrema. celeri
dade da extincção, que, como fi.z ver, algumas 
provincias não supportariam. 
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De modo que o imposto não póde ter j ustifi-o 
cação, estudado ã face da. situação financeira d
paiz e da~ applicações a que se destina. Serr 
viria, afinal, de precipitar, em vez de graduar 
a e~ancipa.ção, que, a meu ver, não deve se 

Si ao menos, Sr. presidente~ os factores da 
substituição do trabalho tivP.ssem a. mesma in-

. e ffi · u s in -ãl.l 

Pelo contrario, nada adiantarão, salvo um 
ou outro caso de vantagem geogra.phiea. 

Tres são as medidas com que pretende o 
honrado Sr. presidente do conselho operar a 
transfo1·mação: ia, o domicilio obrigatorio do 
lib ·rto, por cinco annos no municipio; 2a., o 
trabalho livre, por libertos d11.s fazendas; 3a, o 
auxilio para colonos, in traduzidos nas fa
zendas. 

didas. 
Qual o meio coercitivo do domicilio obrigado 
liberto~ 

Começa. a sua in~Iufficiencia peb. excepç'io 
aliãs equidosa, de dar o juiz de paz permissão, 
p~ra sahirem ~quelles que. te~ham motivo plau-

, a na a regra. 
Onde a policia sufficiente para conter os 

libertos nos municipios ~ 
Quem não sabe n. indiffet•ençu., a frouxidão, 

em geral. da autoridade local em taes caso.;; ? 
Qual o meio coercitivo~ ,\ pena cr,minal da 

vagabu!Jdagem ~-E' uma disposição caduca..-
0 trabalho obriga·io nos estabelecimentos pu
blicas ? Ondo os acharemos. fora das capitnes ~ 

As coloni:Is agricolo militnrcs? Onde 1 Quan-
? . 

tJansporte d1spendioso d.~s Vllclios ? 
A za. medida, isto ó, o tr:• balho dos libertos 

nas fazendas como transforma .ão do trabalho 
c nonunnl o mesmo o·•or ganizndor. Hiio de ser 
tomados os titulas o feitas ns libQrt11çõcs, não 
com ::1. intenção do <'nsniar-so o novo regi
mero, mn!'l }lOI' nlgum:l pro,·is110 do dinheiro, 
precisão (lnt tn.nlo m'do1• esc~la qu:mdo o di
nheiro tom do ea:>ussoar ; ou do sexto anno da 
doprecia~.a:o em dinnto como meio ue, por con
traclo, torem os negros nas fazendas por cinco 
annns. 

O fazendoiro om boas circumstancias não 
corr1•rá. o risco de desorganizar o seu trabalho 
na e.~perança muito fallivel de substituir logo 
o seu t1•:, balbo. Preferir à conservar o escravo 
por este dez annos até mesmo cinco a receber 
metade do preço e entrar em aventuras incom
patíveis com a regularidade do seu trabalho. 

Posso enganar-me; mas parece-me que afi-
e con as seme ~:n e me t a ser procura a 

pelos que se virem em apertos financeiros, e 
princip:J}mr> nte os fallidos, que nos primeiros 
tempos hão de ser em graodA escala . 

Diante de taes perspectivas quando não ha 
probàbilidade de por tal meio fundar-se com 
proveito o tt·abalho livre, não parece curial e 
prudente onerar as responsabilidades d1 Es
tado. 

O auxilio à colonização, terceira medida, de 
pendendo, nos termos do projecto dt\ introduc
ção previa do colono nas fazendas, não a.pro-

veitará à muitas provincias, principalmente ãs 
do norte do lmperio. 

Com o prt>conceito de que não S9 adaptam 
europeus ao clima do norte, e digo preconceito 
por que os fac~o~ tem_pr?vado o contrario! per 

o auxilio. 
Quando mesmo se obtivesse para as provin

cias do norte colonos de outra. rocedencia 
-açot·Ianos, asJattcos, ou equ1va entes, on e 
iriam muitos fazendeiros haver recursos para. 
essa previa introdurção de colonos ? 

De que recursos dispoem algumas províncias 
para subvencionarem companhias, que prati
quem e:-se serviço ·~ 

Si o governo geral tomasse a ~i es:;e set·viço, 
ou destribuisse os titulas pelas provincias pro
porcionalmHnte á população escrava de cada 
uma, ha tres ann"s, bem: 

' províncias mórmento as do norte não partici-
parão do auxilio. (Apoiados.) 

nal as ha de s r um auxilio ara o 
Rio Grande, S. Paulo, parte do Rio de Janeiro 
e talvez o Par:má e Santa Cath~trina. 

Disse ? nobre deputado por S. _Pat;.lo 

' crará o pa.iz. 
Não ha duvida ; mas quando se fazem sacrifi

cios eno\·me-!, na intenção de utilizar a todas 
as provincias, aproveitar a medida a tres ou 
quatro provincias, é simplesmente uma dece
pção; não seria justo o sacrificio feito, porque 
as mai:::; p1·ovincias fic:lrão em posição esquerda, 
desde que outros sacrificios não poderão ser fei
tos para melhoramentos seus. (Apoiados.) 

• (jo 

das do transformação do trabalho, cogitadas no 
projecto, podiam ser mais acentuadas, mais 
ener icas, e 1. ue outras poderão ser tentadas. 

Nesta 1 rn questão, a trans ormaça.o o 
trabalho é tudo . Abundassem os elementos 
dessa Ru ustituição, e estaria resolvido o proble
ma servil. 

A inferioridade do tr;,b:üho forçado em con
currencia com o trabalho livre, apressaria o 
seu desapparecimento. 

Foi principal empenho das nações que eman
ciparam escravos em suas colonias, dotal-ns de 
trabalhadores importados para a substituição 
do trabalho. 

Para as províncias do norte o nosso qus.si 
exclusivo instrumento de trabalho será o tra
balhador nacional : o liberto, o ingenuo, e o 
livre não descendente de mãe escrava. 

E ' t l>"t"efa, que se impõe ao legislador a pro
pr iar, :reonir esses elementos, induzil-os por 
me 1 as con i nas a u s i uiç u · 
A França, a Hespanha, Hollanda e Estados 
Unidos asiim procederam. 

O projecto impondo ao liberto o domicilio por 
cinco annos, tambem o induz ao trabalho, ma.s 
por modo tal, que :ficará apenas na lei, como 
:ficou a. lei de 28 de Setembro nesta parte. O 
governo não tomou providencia a.lguma sobre 
o trabalho do liberto. 

Eu iria mais adiante, exigiria que os libertos 
contractas~em seus serviços com os ex-se
nhores, 
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O SR. VJ.z DE MELLO: -listo está no pro- lador, porém, póde actuar por medidas indi-
jecto. rectas. 

O SR. CoELHO E CAMPOS:- Como eu digo, 
não eRtã.. Esse contracto seria por tempo maior 
ou manor segundo as icla.fes, ~ nunca ex.ce-

Evitar-se-á o que, de orJinario succede ao 
liberto: o abandono do tr.1balho, a vida nomade, 
os vícios, o crime. Com o contracto- lucraria 
elle-que entrar1a no grem1o soc1a com um 
paqueno fundo para o inicio da vida.; lucraria 
o fazendeiro, por ter uma tal o qual garantia 
do serviço ; lucraria o estado pela manutenção 
do nivelde producção. 

UM SR. DEPUTADO :-Nesta parte V. é mais 
atrazado que o Sr. Andrade Figueira. 

O SR. CoELHO CA.l\IPos :-Então V. E:s::. diga 
u~ o abolicioni_smo , t!lmb~m o é, p_o~qu~ este 1..,. • 

eu o li nos estatutos do centro abolicionista da 
escola polytechnica, em cujo art. 1° s ,:l bP.m 
me lembN, se alvitra a localisação dos libBrtos 
nas azen as por cer o praso. 

E' tambem idéa apresentada. pelp conselheiro 
Affonso. ~eho !1~ Conselho de Es.tado, que nin-

selheiro opina mesmo que o liberto, assim con
tratado, contribua com uma quota pára a li
bertação dos mais. 

O nobre Sr. presidente do conselho justifi
cando os serviços á. que :fica obrigado o scxa
genario, entre outras razões disse que dava im
portancia á essa exigencia mesmo p:~.ra que o 
liberto, no dia sgguinte não tivesse de quo viver 
e podasse mais de espaCJO procurar uma. colloca. .. 

o e ara ue niio inundassem de momento 
a sociedade-grandes massas dispersas. 

Ora, estas mesmn.s razões tom tod11 applicn
ç~o aos libartos em goral; .oxcoptuados, oatú. 

' poculio por motivos obvioH. 
Os ingenuos da loi do 28 da Sotomuro sorlto 

dos nosso• melhores trn.ba.lhadoros, ao provin· 
dencia.r-se á respeite> dellcs, ao s~hirom diLB 
fazendas aos 21 annos. O projecto nad•~ pro
vindoucin. sobre olles, o que ó uma necoasicluda 
lilem o quo serlto forças perdidaa &')não do~trui
dorn.s. 

Cumpre inuuzil-os ao eontracto dos serviços 
nas fazendas ou officina.s industriaos, quando 
não tiverem profissão conhecida. Deixal-os a. 
ai, é perdel-os em prejuizo seu e do trabalho 
nacional. 

Não é vexatoria essa obrigação de contractar 
os serviços ; porque em alguns estados da 
União norte americana a obrigação de serviços 
dos ingenaes era até o 
que entra nós é somente até os 21. 

E os mais trabalhadores nacionaes, isto é, 
a população capaz de trabalho, como deixai-a 
na vida licenciosa, inutil que em boa parte, 
leva 1 

Qaem não sabe a vadeagem, que vai pelo 
nosso paiz ~ Como contel-n, reprimil-a. em 
bem da produeção 1 

O Codigo Criminal nesta parte é lettra. morta. 
A primeira lei do trabalb.o é a necessidade, 

o interesSê individual, b'3m o sei. O legis-
• 

Não temos mais o recrutamento que era um 
freio a vadiagem. 

Si forem estabelecidas as colonias agricolas, 
seria conveniente recrutar para ellas os que 
não tem profissão conhecida, antes que se con
vertam em malfeitores publicas. Talvez seja 
tambem conveniente conceder isenção do ser
viço militar áquelles que tiverem contracto, 
serviço effectivo por certo pr;1zo em estabele-
e1men os agnco as ou 1n us r1aes. 

A introducção de colonos nas fazendas é 
acontecimento _dP.importancia; ~axima. 

preciso, como disse, que elle seja proporcional
mente distribuído pelas provincias, si o go-

. · · ·mesmo os 
colonos. 

Fóra. disto fóra dotar a poucas provincias 
com recursos votados para todas. 

Eis, Sr. presidente, algumas idéas que ouso 
sugerir pára quo sojam tomadas na conside
ração, que merecerem. 

Na complexitlade dos meios de substituição 
de trabalho, e que 111iás não pó 1om ser com
prehenllidos em uma só lei, ha ainda um ele
monto a attondcl' o e n. facilidade do credito, 
assumpto que n o evo ser escura o. 

Com a reforma servil devo-se contar com a 
eeca.aaoz de _braços : os libertos em boa parte 

• t 

soxo feminino quo deixará. a agricultura, ox
pol'ioncia. feita. em outros paizes, segundo 
obscrvn Charlior, e que entre nós vai-se veri
fi~nndo. 

Aolovaçlto do sn.lario é eonsoq uencin neces
~ario.. O moio a oppor é a acquisição de mais 
brnc;os e do apparelhos, que os substituam. Isto 
quer dizer dinheiro, e ondo obtel-o a classe 
agrícola já sem o escravo até então a sua me
lhor garantia e com o depreciamento das fa
zendas 1 

Si as províncias do norte jã pagam juros altos 
avalie-se a que apnros chegarão quondo, pela 
diffieuldade da gsrantia se limitar o credito e 
retrahir-se o capital ! Por muito tempo restarà 
o credito pessoal naturalmente restricto, limi-

Desenvolver o meio cil•eulante, facilitando o 
capital é medida urgente, momenton na eriae 
que atravessamos. 

Malogro a-se a lei de 6 de Novembro de i875, 
não h a confiar n& sua execução. 

Resta a liberdade bancaria. com a faculdade da 
emissão mediante a garantia de titulas de di
vida publica. 

E' preciso abrir mão ao monopolio do credito; 
e confiar um tanto na honestidade do interesse 
particular . 
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A liberdade bancaria devidamente .garantida 
é um facto inapl"eciavel na grande obra da 
transformação do trabalho. 

Resumo o meu pensamento sobre as idéas ca
pitaes do proj ecto. . . - . 
sufficientes os da substituição do trabalho. 

Si me coubes~e a responsabilidade da re
forma, eu s.doptaria para a extincção, a. de-
prec1açao annua o va or, a 1 er a e o sexa
genal'io por serviços, deixando o mais a libera
lidade particular e ao obituario. 

Em l"elação a substituição do trabalho- eu 
aeentuaria mais a obrigatoriedade do trabalho, 
a introducção de colonos - para as diversas 
provincias- e facilif~ria o crl3dito nos limites 
de uma prudencia salutar. 

Eu não admittiria, consequentemente, a nova 
imposiyão dos 5 °/_o addicionaes-, pebs razões 

Está entendido que, votado o imposto, eu não 
a.~mittiria fosse isen~o delle qua.lq~er pro-

foi substituida a emenda que levantava appre
hensões a respeito. 

d"!'l ur · tenho-me 

Estas as justas esperanças da nação; estes 
os nossos mais ardentes votos; e Deus permitta 
que assim seja. 

; Mui to bem ; muito bem. O orador e feli
citado . o r quasi todos os deputados pre-

O Sr. Aristides Spinola (pela 
ordem) tem que fazer uma reclamação ao Sr. 
presi en e. 

A decisão da Camara para que as ses"ões du
ra.ssem até ás 6 horas, foi votada por occasião 
da 2a. cliscus~ão deste projecto ; tratava-se en
tão da 2a. discussão. 

Depois disto, o projecto foi retirado da ordem 
do dia. Parece, pois, que desde que se ahriu a. 
3:1. discussão, afim e que as sessões pudessem 
durar até ás ô horas, era necessario novo re
querime~to, nova decis~o da Camara, visto que 

(:) 

4 ho-ras. (Apa1·tes.) 
Nada t'lm com o precedente de hontem. 
Em todo o caso não de se· a tomar mais o 

tempo do or8 or, que tem e segu1r-se na trt
buna ao Sr. Coelho e Campos. Fez esta reclama
ção apenas po~ entender que foi nestes t~rmos . 
to. Sendo a maioria tão docil, tão prompta a 

VozEs:- Tem discutido muito bem. suggerir qualquer medida conveniente para 
O SR. CoELHO E CA1\rpos:-Não posso criticar que este projecto tivesse andamento mais ra

outras disposições do projecto:- limitei-me a. p1do, está certo de que, si houvesse a intenção 
apreciação dos l!leus pontos capitaes. de que na 3a. discussão as sessões durassem 

Li algures, Sr. presidente, ·que os antigos =!~to~oras, teria sido renovado o requeri-

reis christãos, instituindo a escravidão, dis- Port:>nto. procederá. bem 0 Sr. presidente 
saram: «Tomemos as maiores precauções para. não consentindo que a sessão continue, visto 
que o m'll faça o bem». · : · . . ,.,.· 

Hoje, tratando-se de abolil-a, é justo que O 'sn. PnESJDENTE :-0 requerimento foi no 
tambem digamos: tomemos as maiores 1we- senti,lo ile durarem as sessões 6 horas, emquan
eauções para que o bem não faç:~ o mal. to estivesso nn ordem do dia o projocto sobro o 

en ores, eu rece1o quo o onra o r. pres1- e emon o serv1 . 
dente do conselho, a quem deMjo muita~ von- Tem a palavra o Sr. Vaz de Mello. 
turas e as 11almas de uma gloria espyendida, ou 
receio que S, Ex., com r.s medidas do seu 11ro- O Sr. Vaz de Mello occupnrá n. 
jecto, pt·ecipitadas umas e incompl,~tas outras, o.ttenção dos seus collogns sómente porque a 
venha a. ser um novo Moyl"ós, quo, pn.ssa.ndo n isto o obrignm motivos muito ponclcrosos. 
pé enxnto pelas aguas deste mur vormolho, Foz po.rte da dissidoncia, que, rcprovnntlo a 
não consi~a lGve.r a sua carn.vana á terrn. da politica. aholicionista do gabinete 6 do Junho, 
Promissão. votou a moção de dcseonfiança. apresentada na 

Tenho sérias apprehensõ0s, receio quo ultima scs~ão legislativa. 
S. Ex. niro consiga com o seu projccto tran- Não tinh:L ainda assento na Camara quando 
quilisar a lo.voura, operando a extincçüo do se vot0u a segunda moção que determinou a 
elemento sel·-vil pela transformação do traba- retirada d:1quelle gabinete. Quando para ella 
lho, e q11e se faç.l necessario algum Josuó para entrou, achou-se em frente do ministerio Sa· 
conduzir as massas já. arruinadas e dizimadas raiva, ao qual de~de logo hypotbecou seu voto e 
ã terra promettida. sua palavra. 

Resta-me, entretanto, a esperança de que, Prestando apoio .a este ministerio e a.o pro-
a op a o o projec o em iscussao, a sa - je q i , · a.o haver faltado 
ria e a experiencia do Senado lhe farão os re- ao compromisso que toDlou, ao apresentar-se 
toques de que precisa. ao eleitorado que tem a honra de repre-

0 honrado Sr. presidente do conselho é um sentar. 
espir1to prudente, reflectido, e é de suppor que A posição do orador justifica-se pela diffe
na segunda. camara collabore no complemento rença que existe entre o projecto de i5 de 
de sua obra. Julho e o de 12 de Maio, a. qual se evidencia 

E' o que desejo a S. Ex. e ao paiz, a. que da guerra extremada que lhe movem os oppo· 
S. Ex:. d~dicadamente serve, para qne, como sicioniatas de hoje que apoiaram o primeiro 
em i850, como em i8ii, re:-.lisemos em i885 desses projectos. 
uma. reforme. que s~je. um alicerce mais à fu- O primeiro era francamente abolieionista ; 
tura. grandeza da. pa.tria.. o fim era. ferir de frente o direito de propl'ie-
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dade; e, para que não houvesse duvida, a 
questão de confiança versou sómente sobre a 
alforria, indepen.dente de indemnização. De
clarações posthumas, confirmadas pelo nobre 
ex-ministro da guerra, corroboram aquelle pen-

O seg~ndo projecto é apenas emancipador e 
organizador. 

Para reconhecer o intuito ue tem o actual mi-
nisterio de respeitar o direito e proprw a e, 
baita a.ttender a que elle não fe~ absolutamente 
questão da parte do projecto relativa. á a.l
forrio. mediante remissão por serviços ou in
demnização de metade do valor. 

E' VBrdade que o projecto modifica. em al
gumas di,posições o principio de direi. to de 
propriedade ; mas trata-se de uma proprie
dade anomala, e o nobre presidente do con
selho não podia deixar de ceder de algum modo . .. . - . 
resistir a. todo transe. 

Entre os dous projectos h a a. ~itTerenç_a. de 
a i a a 1 1 

nista., emquanto que ooutro procura principal
mente transformar e reorganizar o trabalho. 

Diz-se que o projecto não t•>m unidade de 
vistas, mas na · . · a 
desta. ordrm com um projecto que seja obra de 
arte ; é incvitavel que cada. um collabore com 
sua idéa, porque é preciso sai;isfazer a interes
ses diffel."entes. E' impossivel uma obra boa; 
deve-se pro~urar realizar uma obra que pro
duza o men~r mal possível. 

Por isto muito avisado tem sido o nobre pre
sidente do conselho não fazendo questão de 
gabi~ete, e sim aceitando o concurso de todos. 

' que não podia ser recusado, e elle honra o par-
tido cons"rvador, como honra o nobre presi
dente do conselho. 

a qua 1 a e e po 1t1co, o orador i~ que 
tem deveres a qp.e attender; não pode deiur-se 
levar pelos impulsos do coração. Colloca-se 
no ponto de vista. do est:~do financeiro e eco
nomico do paiz, e acredita que commetteria 
crime de leao•patriotismo si acompanhasse os 
a.b~lidonistas para a decretação da abolição 
immediata., ou da abolição dentro de prazo 
curto. Igualmente não pode acompanhar os 
que nada queL·em, os quaes, em vez de servi
rem a causa que defendem, a prejudicam. 

Os que pertencem ao partido do meio termo, 
transigindo, resistem; os immobilistas, oppon-
do-se, transigem. · 

Tem-se dit6 que o projecto naàa resolve; que 
a propaganda abolicionista continuará, de modo 
que será necessaria nova reforma. 

oa or etra, es a a e 
continuar, é verdade ; mas a propaganda ex
tra-legal, de que se tem feito tanto uso, n ão 
achara mais apoio e incitamento. 

Tinha muito que dizer; fallando porém em 
hora. tão adiantada, entende o orador que é 
tempo de rematar a.s suas considerações, o que 
faz congratulando-se com o nobre prP.sidente 
do conselho pela grande fortuna, que está 
corto lhe caberá, de realizar esta importante 
reforma mediante uma lei que, quanto ó possi· 
vel, consultará os divoraos 1ntereeses. 

Felicita a S. Ex. pela rara fortuna de con
seguir para a sua obra, que é eminentemente 
patriotica, o apoio doa dous partidos. 

S. Ex., que emancipou o voto nacbnal, vai 
emancipar oa e.scravos. 

de doestos e de apreciações injustas ; isto 
porém, não póde a.ctuar no espírito de um 
grande estadi!ita como é S. E-x.; tal a sorte de 
to os os re orma ores. 

A historia. ha de a.ssignar logar de honras. 
ess~ eminente cidadão e agra1ecer os seus 
serviços á patria, prestados com patriotismo 
inexcedível. 

O SR. PRESIDENTE dá para o dia i3 a se
guinte ordem do dia: 

Coniinuação da 3a. discussão, com as emendas 
apoiadas, do pyojecto n. i B de 1885, sobre o 

Levantou-se a sessão as G horas. 

SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE i885 

SUMJ\'IARIO.-Leitura o approTação da. a.cta da sessã~ 
de hontem que c approvada dopais de algumas obsorva
çúos do Sr. Vallauarcs.-EXPEDIE:STE.-lndica!iÕOs.- .o 
Sr .Salgado justifica a apresentação do um rcquori
mcnto.-onoElll no DIA.-0 Sr. Z:z.ma requer o encerra
mento da 3a discussão do proj()Ct() n. i A de !885. 
O Sr. Joaquim Nabuco requer que soja nominal a vo
tação. Obscrvaçüos dos Srs.Jose Marianno, Alvaro Ca
minha o Bezerra de Menezes. Vota~ão do projocto. 

• 
presentes os Srs. : Padua Fleury , 
Rodrigues. Bezamat , Araujo- Pinho , Va.z 
de Mello Zama, Sinimbú Junior, Bezerra. de 
Menezes, au a rimo, . ento amos, a a· 
dares. Salgado, Augusto Fle:.try, Silva Maia, 
Barão do Guaby, Cantão, João Pcnido, Joaquim 
Tavares. Martim Francisco, Schutel, Frederico 
Borges, Montandon, Lespoldo Cunha, M~-~sc:~.
renha.s, Valdetaro, Juvencio Alves, Thomaz 
Pompeu, Lourenço de Albuquerque, Ra.tisbona 
e Barro.;;; Co,ra. 

Comparecem, do pois da chamada, os Srs.: An• 
tonio de Si.=tueira, Camargo, Alves de Araujo, 
Maciel, Leitão da Cunha., Moreira de Barros, 
Corrêa de Araujo, Ulysses Vianna, Ribeiro de 
Menezes, Ildefonso de Araujo, Dantas Gó~s, 
FPrreira de Moura, Lacerda Werneck, Almeida 
Oliveira,Barão da Leopoldina, Sigismundo, Ro
drigues Junior, Accioli Franco, Franklin Do
ria Cruz Manoel Portella Sat ro Dias Coe-
lho de Almeida, Castello Branco, Daarte de 
Azevedo, Prudente de Moraes, Alvaro Botelho, 
Coelho de Rezende, Fernandes de Oliveira, 
Barão da. Villa da BarrJ ,Coelho e Campos, Affonso 
Penna, Castrioto, F. Belisario, Gonçalves Fer
rei r &, Olympio Campos, Rodrigues Alves, An
tonio Prado, José Pompeu, Rodrigo Silva, Mi
guel Castro e Soares. 

O Sn. PRESIDENTE declara aberta a sessão. 
C:>mparecem, dnpois de aberta a sessão~ os 

Sr.i.: Costa Pereira., FranÇ& Carvalho, Alcofo-
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rado Junior, Henrique Marques, Alvaro Bote
lho, Alvaro Caminha. Alfredo Chaves, Moreira. 
Brandão. Cruz Gouvêa, Carneiro da Cunha, 
Carlos Pei::toto, Henriques, Vianna Vaz, Ber
nardo de Mendonça Sobrinho, Bulhões, Adriano 
Pimentel Gomes de Castro ian h 
Leitão, Aristides Spinola, Cand:do de Oliveira, 
Mac·Dowell, Antonio Bezerra, Carneir.1 da 
R?cha .• Joaqu~m Na~uco, Máres Guia, Andrati.e 

o , , a r, 
Felicio dos Santos, Francisco So irá, Silva 
M ,fl"a, Joaquim Pedro, Campos Salles e Delfino 
Cintra. 

Faltam. com causa participada, os Sra.: Af
fonso Cdso Junior, Antonio Carlos, Araujo 
Gó"'s Jun;or, Carlos Affonso. Demetrio Bez.,rra, 
Dias Carneil'O, Diogo de Vasconcellos, Eufrasio 
Correia, Gaspar de Drummond, João Dantas Fi
lho, Leandro Maciel e Pri;:;co Paraizo. 

Faltam, sem causa participada, os Srs.: An
tonio Pinto, Barão de Anadia, Chagas, Itaqui e 
Ribeiro da Luz. 

E' lida. a acta da sessão de h ontem. 

orthodoxo1 aqui enunciados por S. E:x. sobre a 
doutrina da igreja, relativamente ao elemento 
servil. 

Sem intuito de ofl'onsa, dei :i S. Ex. um 
ap1rte, que não encontro no discurso de S. Ex. 
publicado hojo no Diario Official. 

O Sn. LEITÃo IM. CUNHA :-0 nobre depu
tado,n. quem S. Ex. se refere, orn incapaz de 
alterar qualquer cousa. 

0 SR. VALLADAUES :-Nem eu attribuo-lhe 
tal. Eu dis"e : A Camara não é concilio, por 
conseguinte S. Ex. não pódc tomar-lhe o tem
po com estas questões de que se occupa. 

O meu aparte foi mais ou menos este, ao 
qual replicou o nol>re deputado com azedume, 
mas não como se acha no Diario cial . 

O Diario O fficial attribue-me este aparte : 
«demonstre isso ao bispo.» Eu não podia pro
ferir um aparte como este.que não t :~m sentido. 

Em consequencia da resposta asper.a, aggres
siva, e s-3m motivo para iss(), eu redargoi; <<dê 
essas explicações ao bispo, que ell 1 :- s tomará 
em consideração, livrando-o de qualquer cen
sura canonica. 

O nobre deputado re~pJndeu-me de modo in
soli.to. 

O S::t. LA0ERD.\. \VER~ECK -dá um aparto. 
V. IH.- 68 

O SR. VALLADARES:-V. Ex. não tinha nada 
comi->to, plra que vem com,,rar hrigas. 

O Sn.. LEITÃO nA CUNHA.- Está referindo o 
que se passou. 

O Sn. V ALLAD.\.REB: -Eu não dis:;e ;-« de-
monstre 1ste ao b1spo >)-; e já restabeleci o 
meu aparte, e a resposta que o nobre deputado 
de_u- me podi~ ser ~ousa equivalente, mas não 

O SR.LEITÃO D.-\. CuNHA:-0 deputado,a quem 
V. Ex. !ie refera,é incapaz de fazer alterações, 
como V. E:s:. suppõe. 

0 SR. VALLADARES :-Eu não supponbo coüsa 
algum!\, mas a re?lica que elle oppoz ao 
men aparte, foi cousa parecida com isto, por 
ser menos delicada,como ó esta, e não guardava 
reln.ção, como não guar.la, com o aparte que eu 
havia rof,~rido, o c ual nenhum ensamento 
o en:;;tvo envo via contra o nobre deputado. 

Com certezat porém. a resposta de S. EI:. 
não foi a que sahiu publicada. 

' 

Disse eu ; pouqui 1ade de espirito revela 
V. EI:. tomando tempo á Camara com frio
leiras canonicag ou ecclesiasticas. Isto eu 
disse, porque o nobre deputado, e;n sua redar
gui~ão. altribuiu-me, por causa do meu aparte, 
pouquidn.de ou mesquinhez de espírito. 

F1·i1Jolidade ou pouguidad~ de espírito (pa
rece qu1 o nobre deputa-do usou da expressão 
pott uiclade de cspi1·ito ), disse eu, ret>ela 

O n. PRESIDENTE;- Peço ao nobre depu
tado quo cinja-se á sua reclamação sobre a 
acta. 

O Sn. VALT.AD,\nEs:- Est\ reclamação sobre 
a acta é ig-ual :i que fez hontcm o nobre depu
tado pelo Pará. 

(H a apartes.) 
O Sa. Cauz dá um aparte. 
O Sn. MAnTc:o.r Fn..u;crsco:- Mas n. acta não 

narra esse inéiden te . 
O Sn . PRESIDENTE:-V. Ex. está. fallando 

sobre a acta. 
O Sa. VALLADARES:-V. Ex. mantenhá com

migo a mesma jurispradencia regimental que 
tem mantido com outros · não ha de eonseo-uir 
impor-me outra, pode estar certo ; não ha de 
cons~guir crear uma jurisprudsncia especial 
para mim. convença-se disto. E si insistir, si 
perseverar nesse intuito, só consegu1rà per
tUl'bar os trabalhos da Camara, como já t~m 
acon t'lcido. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA:-Entrabnto,V.Ex. 
reclamou hontem contra a;:; observaçõ3s, que 
fazia. o nobre deputado pe'o Par:i. 

O Sn. Pn.ESlDENtE:-0 quo peço a V. Ex. é 
que resuma. 
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O SR. VALLADAREs: -Estou resumindo. 
(Riso.) 

Disse eu, Sr. presidente, e repito, para ficar 
bem claro : • frioleiras ou pouquidade de es
pirito revela o nobre deput~do, tomando tempo . 
phrase de que usei é do nobre deputado, fique 
isto registrado. E venho reproduzir as palavras, 

ue a ui l"oferi hontem ara ue o nobre 
deputado e tuàos fiquem convencidos de uma 
cousa : é qu~ ninguem me aggride sem receber 
incontinenti o d1··sforço na mesma moeda : si 
forem omissos os discursos, hei de vir repro
duzir aqui em discursos meus, as minhas res· 
postas. 

O SR. LEITÃo DA CUNHA : - O nobre depu
tado pelo Pa•·á é incapaz de supprimir em seus 
discur:;os qualquer aparte dado (apoiados) ; e 
não tinha o menor interesse em fazer o u 
V. Ex. está dizendo, porque respondeu conve
nientemente. (Apoiados.) 

0 SR. VALLADARES : - Já declarei ue não 
1 ~ attr1buo a omissão. Estou convencido, Sr. 
presidente, de uma verdade :uma das cousas 
que mais contém o .homem neste mundo, é a 

0 SR. LEITÃO DA CUNHA:-Mas o nobi'e depn
bdo pelo Pará é incapaz de aggredir a. qual
quer pessoa. (Apoiados.) 

O Su. V ALLADARES:-Ninguem será capaz de 
desacatar-me aqui,sem receber immediata.mente 
a reacção, o justo desfor~o, 

O Sn. CRuz:-V. Ex. ha de ter resposta.. 
0 SR. VALLADARES:-Não estou perguntando 

ao nobre ··pu a o s1 a ere1, e 1sso me e c~:~m
pletamente iodiífer~nte. 

aparte, que era. estranhar a ineonveniencia de 
trazerem-se para o parlamento questões, que 
não são da sua eompetcncia, e que, por conse
que.a.cia, relativamente são sem importancia 
para ~s intuitos d<? mesmo parla~ento. . . 

de Minas, suppondo que ha alli um partido 
clerical. 

E' um engano. Conheço na minha província 
pa res, exce en es omens e parti o, mac::, 
como homens de partido e não como -padres. 
E as tentativas da creação do partido clerical 
em Minas, para se explorar a politica com a 
religião, sempre foram ft·ustradas ; e as chap2s 
senatoriaes, em que se inseriam nomes de bis
pos, deram prova disto, fazendo um completo 
fiasco, serr.pre que foram apre!'ientadas á pro
vincia. 

O bi.spo_ de Marianna, venerado a~li por toda 

' natoria, teve sempre votação insignificante, 
porque o povo mineiro venerava aquelle verda-
deiro a ostolo da · ~ · · 
caracter, e não como politico. 

O clero mineiro comprehende perfeitamente 
a distir..cção destas questões ; ccnseguinte-

• 0 uir ma qn1s ar-me, 
querendo me fazer passar por pouco ortho
doxo. (H a diversos apartes.) 

O Sa. PRESIDENTE:-V.Ex. não está fallando 
sobre a acta; está fóra da ordem, não póde con
tinuar. 

O Sa. LEITÃo DA CUNHA:-E reclamava hon
tem p~la observancia do regimento. 

O Sa. VALLADAR:u:s:-Mas o Sr. Mac-Dowell 

O Sn.. PRESIDENTE:-V. Ex. não está. falO Sn.. Cn.uz:-Nem eu preciso de pergunta. 
-----.:~-.--"·r-. ----1<''-, ---.<><w.....--.:l~<>a......-..a,...,r'"'e~s"'p"'os...,.a'q.,u.;e~e';;n=ie~n~e""r";-t-!Bdl1Ge--s1oiTib~r:'€er-.aH9.eetr.t'ar., -Jp:teo~r-ljisso é que lhe pedi que 

estou no meu direito de dal-a. resumisse. 
O Sll. V .A.LLAD.\HEs: -Eu é que eitou no meu O Sa. VALLADAn.Es:-Fica, portanto, cons!-

direito de não aturar os seus apartes imperti- gnada a. minha resposta. ao discurso do nobre 
nentcs c incommodos. deputado. 

o SR. CRuz:-V. Ex. ó que é 0 provoca.:lor. O SR. LEITÃO DA CUNHA:-E' que o nobre de-
pUtado pelo Par·á é incapaz de alterar apartes. 

O Sa. RonniGO SILVA :-O nobre depu- Elle ha de responder a V. Ex. (H a outros 
ta do pelo Pará, a quem o orador se refere, apartes.) 
ê um espirito tão illustrado quão delicado. 0 SR. VALLADARES:- Tambem 

0 
meu illus-

( .Apoiados. ) 
re amigo me ft,z injustiça, suppondo que eu 

(H a outros apar tes.) attribua ao nobre deputado pelo Pari altera 
O SR. PaEsiDENTE :-Attenção! ções, quando penso que houve apenas omissões 
0 SR. v ALLADARES: -Sr. presidente, 0 nobre de apartes, de certo no apa.nhamento do de-

bate. 
deputado aproveitou a occasião para estranhar M d d · · h "d d ffi 
que eu q u; tlificasse de banalidades canonicas a . as, es e que 0 lncldente tin a Sl 0 e .- · 

c amaçao, sen o, como sou, 0 a pro- curial que o nobre deputado o tivesse suppri-
vincia de Minas, que se distingue pelo espírito mido. 
religioso. S. Ex. perde inteiramente o seu Diz Cormenin que poderá ser considerado 
tempo : não conseguirá fazer -uma barretads. ao de bom gosto parlamentar supprimirem-se 
clero mineiro com o meu chapeu. apartes, que nos prejudiquem a argumentação; 

O Sn. LEITÃO DA CuNHA :- Nem tem ne- mas, sempre que elles dizem respeito á digni
cessidade disso: não é homem de fazer barre ta• dade pessoal, é dever rigoroso não se fazerem 
das. (Apo,:ados.) omissões ou qualquer alteração . 

O SR. V .ALLADAREs:-A província de Minas Não sei como se deram aa omissões, s,ue, re· 
me conb.ece. O clero mineiro é bastante intel- pito, não attribuo ao nobre deputado. E certo, 
ligente para comprehender o sentido do meu porém, que a. publicaçlo foi omissa, o ó por 
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isso que me queixo, e 
sões. 

venho supprir as omis.. tés, C. Floquet.-Monsieur le president et 
monsieur le secreta.ire de la Chambre des 
Députés de l'Empire da. Brésil.• E' approvada a acta~ 

0 Sa. fo SECRETARIO dá. conta do seguinte 

Officios : 

mez, em resposta ao officio de i do cor .. 
rente ,remettendo informações sobre a prcten
ção do ajudante do corretor da Caixa de Amor
tização, Ernesto de Azeredo Coutinho de Du
que-Estrada.-A quem fez a requisi'lão (com
missão de pensões e orden::tdos). 

Do presidente da província do Rio de Janeiro, 
de 8 deste mez, remettendo dous exemplares 
do relat~rio q~e l.eu ultimame~te perante a 

Do Ministerio de Estrangeiros, datado de 
hont~m, remettendo a carta pela qual o 

publica Franceza responde á. mensagem. 
que lhe dirigiu esta. C:1mn.ra por occasião da. 
morte de Victor Hu o.-Recebido com a rado. 

MENSAGEM PELA MORTE DE VICTOR Hueo. 

c Secção CentraL-Rio de Janeiro.-Minis
terio doa Negocios Estrangeiros, 12 de Agosto 
de 1885.-lllm. e Exm. Sr.-Inclusos tenho a 
honra. de passar ás mãos de V· Ex., para os 
fins convenientes, a carta pela qual o presiden
te da ca.mara dos deputados da. Republica Fra.n
ceza. responde á. mensagem que lhe dirigia. 
essa Camara or occasião da morte de Victor 
Hugo; e dous retalhos do Journal Otficiel con
tendo os trechos das actas do parlamento fra.n
cez conc:)rnentes a este a.ssumpto . Aproveito . . . . . . 
ças da minha. alta estima e mui distincta. consi
deraçlto.-'visconde de Po.ranagwi.-A" S. Ex. 
o Sr. f o sccret·1rio da Ca.m~\ra dos Srs. Deputa
dos. 

« Chambre des Dêputes.-Sécrétaria.t Góné
ral de la Preaidence.-Paria, le i3 juillet 
!885.-Messieurs,vous a vez bion voulu mo' tra.ns
mettre une dóliberation p:lr ln.quelle la cham
bre dea diputós de 1' ~:mpire du Bt·esil a votá 
l'insertion, a.u procês-verblll de aes travaa.x, 
des profonds regreta re:'lsent ia u la nouvelle du 
déces de Victor Hugo ct a décide qu'un mes· 
sage de condoléance serait, à propos de ee 
douloureux événement, adressé en aon nom à. la. 
chambre des deputés et au sénat de la. Républi
que Française. 

connaissance de la. chambre d !S députés 
cette communication dont le lecture a eté sa
luée pa.r dP-s applaudissements unanimes. 

«.J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien 
être aupres de Ja chambre des députés de l'Em
pire du Bré•ill'interprete des remercieme!lts 
de: la. chambre dea députós de France. 

C'est 8.vec empressement que je sa.isis cette 
oceasion pour vous assurer, m:esaieurs, de ma 
haute estime et de ma pl11s parfaite considéra
tion .-Le president de la Cha.mbre des Dépu-

Extrahido do jornal Debats ParZementaires: 
Chamb>·e des Deptltes-Seance du 'IJendredi 

iO juillet 1.885 
Communication de deux lettres m 

chambres des députés de I' Em pire du 
et de la. République de l'Uruguay. 
M. le President:-J'ai reçu les communi· 

cations suivantes que j'ai le devoir de portei' 
à la connaissance de la chambre: 

~ Rio de Janeiro, 26 mai f885.-Monsieur. 
- La chambre des députés de l'Empire da. 
Brésil a, dans sa séa.nce du 25 mai dernier, 
"oté l'ins~rtion, au proces-verbal de ses tra-. ' 

' velle du déces de M. Victor Hugo, et a décidé 
qu'un message de condoléance serrtit,. à propos 
de ce douloureux: événement adr s ' 
nom à la chambre des députés et aa. séna.t de la 
République Française. 

(< En portant cette déliberation à votre con-. . . . 
' o ~ 

geance pour accepter d'être, aupres de vos 
dignes collegues, !'interprete des sentiments 
de la chambre des députés de l'EmpiL•e du 
Brésil. 

C'est avec empressement qu_e J~ s:1iais cette 
oecasion pour vous assurer, monsieur, de ma. 
haute estime et de ma plus parfaite considéra
tion. Signés : Franhlin Doria, prósident.
Atfonso CeZso Junior, sécrétaire. • 

pp au usemen s. 
Senat-12 juillet f885 

Communication 
]lf le Pdside11t:-.J'ai re\a. la lettrc sui

v:mto: 
« Monsicur la présiden t d11 sénat dn la Rópu· 

bliquc Fra.nçaise.-Rio de Janei ro,26 ma.i 18~5. 
Mon~ieur, la chambre de.~ d•'putós do l'Empire 
uu Brósil a, dana sa sénnco du 25 m:1i dernicr, 
votó l'insertion. n.u p.·ocô ~-verb1l ele ses tra.
V1UX, des profonds regret~t rcsscmtis U. la. 
nouvelle du décàs de M. Victor Hugo, et a. 
décidé qu' un mesaago de cond·lléancc ser.1it, 
à. propos do ce doulouroux évêncmont, adros
sé en aon nom à la chambr.~ des députós et 
au scnat de la. République Frnnçaise. 

c En portant eette délib~ration à votre con
naissance, j e compte sur votre géncreuse obli
geance pour accepter d'êtrt~, pres de vos di· 

' ,. .. . 
c ' :; 

la cha.mbre des députés de 
Brésil. 

« C"est avec empressement que je saisis cette 
occa.sion pour vous assurer, monsieur, de ma 
haute estime et de ma plus parfaite eonsidéra
tion.-FrankUn Do1·ia, président.- Affonso 
Celso Junior, secrétaire. » 

« Cette adresse, messieurs, s~r& insérée au 
proces·~verbal et déposée aux arehives comme 
un bommag~ rendu par un peuple ami à la. 
mémoireda. poõte. (Tres bien! tres bien !) ., 
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O Sr. Zama começa dizendo que não só 
a commissão de policia da Camara, como a maio
ria della., tem sido victima. constantemente de 
a.ggressões partidas de orgãos de publicidade 
nesta côrte, asseverando que quer o Sr. pre
sidente uer a maioria tem rocur;Jdo or va-
rias vezPs saltar por cim::t do regimento afim de 
sat isfaur caprichos, interese:es ou ordens do 
governo. 

dizem encarregados de dirigir a opinião pu
blica. muitas vezes sej 1m os primeiros a des
vairal-a porque, corno to1os o;; homens, estão 
suj cito.s aos excessos das paixões. 

A imprensa, entre nós, tem-se enganado em 
suas aspiraçõ~s. Noh que uma certa parte da 
imprensa fluminense deseja antes ser temida 
quanrlo devia desejar ser rc!'!peitada. rahi vem 
as aggtessões frequentes não só aos indivi-. . ' . . . -
viam ser respeitada:; por todos aquelles que de
sejam ver este paiz marchar desembaraçado na 
estra:ia da liberdad.;. 

a u tlma. vez em que 

o 
palavra. Seria impo-·sivel a qualqur.r espírito, 
ainda o mais persrlicaz, podP.r distinguir, no 
meio da multidão, qual ~olicitav:~. o direito de 
fallar, qual aquelle a quem em primeiro, em se
gundo ou em terceiro logar, devia caber esse 
direito. O presidente da mesa, em obediencia á 
dispqsição clara e expressa do art. 80 do regi
mento, fez uma inscripção ; mas contra esta 
inscr.ipção levantaram-se varias reclamações; e 
a. im re ;: d' - !:. • 

que a mesa da Camara dos Srs. Deputado~, sal
tando por cima de todas as considerações d L de
cencia e do pudor, e das prescripções rrgi~ 

, · v e mi s seus con ra. o 
projecto, como meio de impedir que os seu-s 
adversarios pu IP.ssem discutil-o livremente. 
Nesse dia, um illustre deputado conservador 
reclamou com violencil:l , chegando a pontn de 
dizer-nos que elle se ia collocar ao lado dos ba
ronetes da Cama.ra. como unieo recurso que lhe 
restava para obter a pabvra. 

Ora o orador, não vendo meio algum no 
regiment1 que pos111. fazer cessar reclamações 
deasa natureza em uias como a quelle, lembrou
se de submetLer á. {'Onsideração da casa uma 
indicação que não sabe si aatisfará ao intento 
qu~ tem em mira, mas que com certeza revela 
o bom dese-jo que nutre de ver cessarem scenas 
desta n&tureza no recinto da Camara dos 
Srs. Deputad,ls. 

metter-se ao cotn!llando do Sr. Joaquim Na
buco e que os proprios soldados se tivessem 
revoltatio contra o modo por que os seus com
panheiros se quizeram inscrever. A maioria 
não póde intervir nas dissenções dome,tica~ dl 
o osi ão : não tinha o direito de desi nar a 
cad:t um o logar que devia occupar. Desde que 
os chefes não peitam manter a disciplina. nos 
seus soldados,não havia remcdio senão recorrer 

. , • a 
que não haja occasião de ver semelhantes 
queixas renovadas, o orador vai mandar á mesa 
uma indicação na qual propõe que, nas circum
stancias como as daquelle dia, sejam inscriptos 
em duas listas os nomes daquelles que pedirem 
a palavra e dellas sorteados pelo ~r. presidente 
na ordem em que devem fallar. 

Fica asc:;im ev-itada a accu~:~ação de parciali
dade e de injustiça qu~ aliás não se deu na 

o ma1s 

interno 

lra, escriptos pelo i 0 secretario em ccdulas, 
que serão recolhidas em uma urna, e os dos 
que fallat•em a favor, escriptos pelo 2° secre
tario, e recolhidas a outra. O 3° secretario ti
rará da ta. urna as cedulae, e o 4·' as da 2", en
tregando-as ao presidente que as lerá em voz. 
alta ; o io sect•etario irn fazendo a relaçlto dos 
sortel\.dos a favor e contra, ~L qual será lida 
pelo 2° secretario, sen.d > os nomr.s lançados de
pois p'!lo presidente no livro das inscripções 
na ordem, em que tiverem sid.J aorteaJoe. 

S. R.-Cnmara dos dPputados em tO de 
Ago~ :o de 1885.-Ce.•·ar Zama. 

O Sr. Salgado:-Sr. f) residente, pro
curei ins.crever~me par:~.. fal!ar nos 3/4 de hor.a. 

o Sr. presidente e os seus amigos da maioria me-nto pedindo informações ao governo sob~·e 
procurara m todos os meios pos::;iveis de fazer assumptos que interessam á emanc.ip1ção dos 
nma inscripção que satisfizes~e a todos quan- escravos. 
tos tinham interesse em discutir a questão. Assim procedendo, tenho em vista, prevale-

Não ternos culpa, di:z o orador, si a questão cendo-me dess3 meio, manifestar a minha opi
de chefia. de direcção, de oppo::;ição não pôde nião sobre o projccto do elemento S3rvil, viato 
aer re~olvida. entre os proprios amigos. como não me foi dado fazel-o tanto na primei-

Não podia a maioria, nem o ~r. presidente 1·a como na segunda discussão, por não me ter 
ser responsaveis, de que a opposi~ão liberal ao 

1 

cabido a palavra, e <'om certeza nA:o o poderei 
projecto tivesse desconhecido a auto1·idade e e fa.zer em terceira diseussãll. apezar de me 
commando do Sr. Candido de Oliveira para aub- achar in!leripto, em vista da. rolha, <1ue no.~ foi 
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préviamente annuneiada pelo nobre deputado 
Sr. Zama, e que, creio, não tardará. 

Serei breve. Não venho discutir o projecto 
porque o julgo mais do que discutido pebs 
primeiros talentos da Carnara e pela imprensa 
do aiz. Limitar-me-ei a e nas a ·,1stificar a 
attitude que tenho assumido em relação a ess:1. 
reforma. 

Sr. presi.dente, ~am~nto estar eJ?. desaccm·do 

mento servil apresentado pelo governo, e este 
meu pezar vem do muito respeito e alta con
sideração que voto á pessoa do honrado Sr. 
presidente do conselho e de seus dignos cal
legas do ministerio, e com especialidade o Sr. 
ministro da guerra, meu patricia e amigo, a 
quem tenho sempre procurado dar ao; maiores 
prova;; d~ adhesão e confiança política. 

Mas, Sr. presi"lente, eu me acho em condi-- . ·: . . ') 

districto d~ mini1a província em nom-1 da. r.}
dempção dos captivos, já na qualidade d~ pre:li
dento do centro abolicionist t acclamado em so-
emne reumão na. cap1ta de minhn. província 

po1· conservadores, republicanos, liberaes, es
trangeiro8, sem distinc.ç~o de classes desse ce~-

' -manto abolicionista, e ver Porto-Alegre liberLar 
todos os SP.US escravos em numero superior a 
3000 em 7 dias ! 

Tão grande exemplo de civismo foi b:J.r.hnte 
para. que todas as cidades, villàs e povoações da 
provincia á porfia procurassem imitat• .sua in
victa capital ! 

E assim foi, Sr. presidente, que em 6 mezee 
vimos libertarem-se cerca. de 50. 000 i nfeli-

nem deve votar os addiciouaes de 5 °/0 , obri
gando-os a uma contribuição na sua maior parte 
injusta e da qual nenhum proveito colhe1·ão, 
co11tribuição q11e não é destinada a uma appli
cação get•al, e sim em proveito exclusivo de 
urna dasse -os senh r s I · 
mais, Sr. presidente, a.chan lo-se o commercio 
de minha província a braços com o contraban
do que se ?Péra. em n.o~sas fronteiras, receio 

c na s v n am a ggra
var ainda m:1is as criticas circumstancias 
e1n que se acha a provincia,alentando o contra
bando c arruinando o commercio licito, com o 
que muito prejudicado fica o Estado com o de~ 
crescimento das rendas publicas. 

Como abolicionista. desejaria que a emanci
pação dos esct·avos de todo o Impedo fosse feita. 
immediatamente, e sem indemnização, mas, 
não sendo isto P?ss.ive.t .com a actual qa:na~a, 

mo radical, e desejan io comseguir alguma 
cou;;;a em prol da grande causa da. emancipa
cão, tive idéa de a res mtar um substitutivo ao 
prOJ·~cto, propon o a. libertação sem onus al
gum dos e!cravos sexagP.narius e dos que fos· 
sem attingindo á ida:le de 60 annos; o prazo de . . -
escravatura no Im perio; a revogação de todas 
as taxas so!.>re a propriedade servil e do fundo 
de emancipnção; o que deixei de fazer por- ter 
notado a inlitferença com que geralmente fo
ram r,:cebidos todos os substitutivos a.pl·esenta
dos ao pr•ljecto do governo. 

Vou terminar, SI". presidente, agradecenJo a 
V. Ex. e aos Illeus dignos collcgas que se dig· 
naram ouvir-me. 

senhores, uns sem condição alguma e outro.; sido trazida ao parlamento ; qui;~,era antes que 
com a clausula. de prestação de serviços por ~\s províncias que ain b possuem escravos se
prazos d;versos desd'3 um até 7 a.nnos ~em a gLtissem o nobre exemplo do Ceará e Amazonas 
menor per ut· açao, can o por es e mo o re- ou procuras.;em 1rmtar o povo 10- ranc ense, 
solvido naquella província o problema do porque estou co::. vencido, p<'lo quo vi na. minha 
substituição do trabalho escraYo pelo braço província o pelo qu~ o~tou vendo aqui, que os 
livre. . povos, nas su·1s rcsoluçÕ"s• têm mais sabe-

A espontaneidade desse movimento honra doria, mais po.triotistilO e atten lem melhol" aos 
o caracter gencl'oso e as tradições patrioLicas seus inte1•essf!s do qu·l nós, que somos muitas 
do povo rio-gra•~d nse. vezes icnpcllidos não por aquellGa move~s. mas 

E' ju•to, Sr. presidente, que eu lembre pr r ~uggestões rarti.da.ria~ ou convenicncias 
que a4uillo que á outl'Os povos tom cnstarlo rios de momento. 
de sangue e mil sacrificios, a minha provinci" Si assim fosse, não veríamos decretar-se uma 
l'O:Jlizo11 sem abalo , com a. maior cordia- lei quo regateia a liberln.ç:1o ao pobre sexage· 
!idade o no meio de festas ; o que vem attes- nario, que obriga a infeliz vi\lva, o orphão, o 
tar ainda mais o gráo de ciyilis tç;io,a. que ella inYalido da patria, o ex-escravo, emfim todas 
tem attingido, para. honra de todos os seus ha- as classes desfavorecidas d:\ fortuna, a. umn. 
bit:mtes e para gloria. do meu illustre l:hefe e contribuição em favor principalmente do 
amigo Sr. conselh·üro Silveira Martins, a grande proprietario; uma lei que proscreve os 
que~ ~ p1·ovinc~a muit.o deve, e que com raro sentimentos humanitarios, punindo com prisão 

1n c lV a. n açao sou e acou r escravos, a1n a 
prepa.ral-a, e educar o povo rio-grandensB para. quando estes, cobt-rtos de cicatrizes e maltra
acolher em seu seio todas as grandes e gene- t·1dos, venham implorar-Ih~ a prot"cção; uma 
rosas idéas. · lei, emfim, q11e não iatisfaz ás aspirações do 

Sr. presidente, o meu procedimento nestJ. pa.iz, qne consubstancia. o interessa de uma 
questão deve ser o mais correcto possivel : class3 e não o grande interesse nacional. 
aquelle que sppellou para. o patriotismo e E' :d • · ~o 
philantropia de seus concidadãoP, fazendo-lhes remett. o.a mesa o segum,e 
ver que o Ril) Grande não seria digno dos fóros I Requerimento 
de um povo culto e civilisario, quando to.ios os 
aeus he.bita.ntes não fossem livre~. incitando- I Requeiro que o governo infol"me quantas li
os a libertarem os seus escravo!!, nãc pó:ie, bert-:l.çÕ9i foram concedidas, na província do 
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Rio Grande do Sul, por liberalidade, nos dous 
ultimos semestres. 

Sala das sessões, 13 de Agosto de 1885.-J. 
P. Salgado. 

CONTINUAÇÃO DA 3a. DISCUSSÃO DO PROJECTO 
SOBRE O ELEMENTO SERVIL 

O Sr. Za~na, obtendo a palavra pela 
ordem, diz que qualquer qua se}t a base das 
previsões humanas, por mais seguras que ellas 
nos pareçam, são sempre defectivas. No uni
verso ~ó ha infallivel Deus e sõ suas resolu
ções não soffrem modificações. 

O orador tinha-se compromettido a propor á 
Camara o encerr.1mento da. djscussão no dia de 
amanhã. Mas o facto de não ter havido sessão 

O Sa. JosÉ MAR:ANNO:- Era motivo para 
deixar para s1bbado ou segunda-feira. 

ela:ra que é inutil discutir-se a. questão, que o=
votos estão contados~ o levam a. mudar de rPso
lução e a pedir o encerramento da discu<;são, 
.até porque é, sapienti est mutare consilium. 

O Sr. JoaquiD1 Nabuco obt~ndo 
a palavra pela. ordem, diz que vem propor á Ca
mara que a. votação deste requerimento B"ja no
minal, e, já. que o Sr. presidente consentiu ao 
illustr3 deputado pela Bahia que fundumen
tasse ..• 
. UM Sn.. DEPUTADo:- Não ha disposição que 

-o prohiba. 
O SR. JoAQUIM NABuco1 .. ·. em vista de não 

haver disposição em contrario, espera que 
S. Ex. lhe conceda. a mesma. toleraneia. afim 

votação seja nominal. 

Não censurou ao i,obre deputado porque tem 
visto de perto o funccionamento doa parlamen
tos, cuja primeira condição, porque a primeira 
condição de ordem no recinto de um parlamento 
é na direcção das discussões, a rasão pela qual 

• • • # 

respeitada e não são tumultuarias as delibera• 
ÇÕ'3s das assembléas, porque ha leis nilo as
cri tas- mats fortes que as leis escriptas e 
que 1mpóem o accor o entre os 1versos a os 
das::1 ssembl·~as cuja primeira condição, repete, é 
a observancia destas leis de grande valor moral, 

O orador é homem do parlament'J, é homem 
da tribun:1, deseja revest-il-a de toda 'a · digni
dade precisa, deseja revestir as deliberações 
da Camara de toda a força moral compatível 
com o estado de diss::>l ução, a. que chegaram 
neste paiz Lodas as institu:ções, inblusive, esta 
me!'imo. 

<:: 

duzia uma pratica que julga salutar qual a de 
acabar com as sorpresas, a de fazer constar á. 

· - n ara a dis-
cussão e uma disuussão para a qual se a tinha 
emprazado,promettendo-se-nos que seria larga, 
promettendo-se-lhe qt:e nella s_e lhe dar~a 
empo para que, pe o men s, o IV 

zes da opposição se manifestaslilem sobre a to
talidade do projeeto, sendo e_::te o funda
mento porque foram precipitamente P.nccrra .. 
dos alguns artigos em 2a discussão ; que se lhe 
daria o tempo marcado pelo governo ou que o 
governo julgava compatível. .• 

O Sn. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :-0 go
verno não interveiu nisso. 

DE ÜLIVEIB.A: - Em regra. 

' no governo da Camara um principio salutar, 

Quando o honrado deputado pela Bahia, o Sr. 
Zama, ha dias ,annunciouda tribuna quP. propo
ria o encerramento da discussão na aexta-f.·ira, 
accrescentando que até sexta-feira a Camara 
podia discutir o assumpto, o orador foi daquelles 
que entenderam que o nobre deputado veiu, 
senão na forma, no modo porque o fez, intro
duzir um bom preced.ente na Camara qual o de 
f~zer conhecer á opposição o tempo que a maio
rla tem marcado para a duração dos debates. 

o principio do accordo ent:e as duas opposi· 
ções, que se baniam os saltos, que se bani
am as sorpresas, e que o parlamento era 
convidado a discutir seriamente aquelle pro
jecto, que s~ tratava tamb3m de votar seria
mente. 

O nobre deputado, porém, hoje levanta-se para 
propor o encerramento um dia antes daquelle 
para o qual S. Ex. havia. emprazado á opposi· 
ção, e cad9. uma das razões que S. Ex. ~pr~-
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a entou, foi uma razão contrapro~ueente, isto é, 
foi uma. razão coutra.ria a esta precipitação de 
encerramento. 

O facto de não ter havido sessão um dia na 
semana, foi um facto que sem duvida nenhuma, 
devia concorrer para antes se demorar a dis-

' · i o cerr -
monto proposto. (:1poiados da opposiçüo.) O 
governo, no nosi:o r.:gi~en, é o pri~ipal res-

O Sa. AnniANO PIMENTEL:- Apoiado; a 
maioria ó quem f11z se~são e não a minoria. 

O S!l. JoAQUIM NABUCO diz que a funcção do 
governo é fazer com que os seus amigos con
corram 1>ara haver sessão. Tendo de fazer votar 
um projecto que a opposição combate, repelle, 
é o governo e não a opposição, que está obri
gado n. concorrer para que haja casa. 

Nem a falta dos opposicionistas nesse dia 
' . .. . 

' sistindu tiio sómente em que, como não são 
responsa v eis para que haja casa, chegaram um 

ouco m::is tarde no dia. em ue não houve 
sessito. 

O Sn. Josi MARIJ..NNO:-E porque não somos 
obrigados a fazer ca.sa. (Oh! Oh! H a outros 
apal· cs. 

O Sn. .JoAQUIM NABUco diz que accresce 
que desde que a mesa. não manteve á oppo
sição o pr·incipio de qtte só se deviam in
screver contra o projecto os adversarios do 
mesmo projr~cto, mas fez uma inscripção que 
permittiu a pes~oas, que vão actualmente votar 
pela totalidade deste projecto, inscreverem-se 
contra, tirando o logar da lPgitima e da real 
oppo~ição a. ell~ o numero dos opposicionü;tas 

uo a :1ram so re es e proJec o em a lS
cusslo, foi muito m1 ~nor d~ que poderia t~r sido, 
s~ o gov~rno houvesse feito sessão naquelle 

Ainda mais : t·• ndo o honrado chefe da oppo
siçiio conservadora a est0 projecto protestado 
pelo seu dirGilo de fa.llar em 3a dlscussão sobre 
olle, acontoce que o encerramento é proposto 
nn toa quo um homem da nutoridade da. do hon
rado deput:1da pela provinci~ do Rio de Janeiro 
(apoiarlos), se pronuncie so~)re um projecto da 
importancin. capital deste. (Apoiados.) 

De facto, havia. um certo pacto, um certo 
accõrdo e ou o nobre deputado pela Bahia não 
tinha autoridade p:1ra annuuciar que na sexta
feira seria encerrada a. d1scussão. porque fal
lava sómente em sea nome individual. .. 

O SR. ZA.M.\. :-Já indagou do governo si 
tive ou não 'I Si não indagou não póde contes
tal-o. 

iz que, si o nobre 
deputado fallava em nome da maioria, houve 
de certo um s.ccôrdo, um pacto entre os dous 
lados desta Camara (apoiados e apartes), pelo 
qual :ficou entendido que a dil'ICUS'-ãa seria en
cerl·ada. na sexta-feira. (Apoiados. ) 

Por isto deixaram de ~el" apresentadas mui
tas das emPndas da opposição, que estão ainda 
sendo redigidas ••• 

0 Sn. VALLADARES :-Apoiado. Ainda agora 
redigi uma. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco • • • emendas não 
são additivos, o que a. opposiçito queria. apre
sentar. 

Nestas condicrões,á. visla. da. 1mport:rncia deste 
encerrJmento, pede ao Sr. presitiento que con
sulte á Camara. si consente ue a vota :-o sobre 
e e seJa nomma • 

Posto a votos o requerimento do Sr. Joaquim 
Nabuco é rejeitado. 

O Sa. ALVARO CAMINHA: -Peço a. palavra. 
pela ordem. · 

O Sa. PRESIDENTE·:- Vou submetter á vo
tação o requerimento de encerramento. 

O Sa. ALVARO CAMLNHA:- E' mesmo ares
peito da votação. 

O Sn. PaESIDENTE:-Darei a palavra ao'nobre 
deput:tdo Jepois da votação do requerimento de 
encerramento. 

Posto a votos o requerimento' do Sr•. Zama, é 
a pprova.do. 

votação do re-1uerimento do enc(\rramento sem 
terem sido licla., as omenllns <i ue estilo sobre a. 
mesa, e pedem a. palavra lola ordem. 

O Sr. José Mnrio.nno (pela or
dem) sabia ou, querdizez·, pr•eaentia que se ia 
propor o encerramento e eomruunicou o facto 
ao Sr. presidente, e presentia-o porque soube 
que foi reforçado, aliás sem requisição de 
S. Ex.., como lhe declarou, o destacamento da 
casa. r Oh! Oh!) Sabia que se havia ttlistado, 
para certo serviço que talvez fosse preciso fazer 
hoje na Camara, certa gente que não tem . . . .. . 
sões do parlameuto, e que se costuma sempre 
alistar na policia. A' vista. disto previu que se 
ia praticar uma nova violencia e essa violen-
c1a não se ez esperar, appareceu o encerra
mento, faltando o nobre deputado pela Bahia 
a sua p:ilavra empenhada. 

O Sn. ZAMA:- Quem paga na v espera. é me
lhor pagador do que quem paga no dia. 

O SR. JosÉ MARU.NNO respon ie que isto será 
quando S. E:t.. tenha de pagat· compromissos 
que só l)Ossam prejudicar a sua pessoa; ma.s. 
não em relação a compromis;;os que affectam 
direitos e prerogativas de terceil'os. (Apoiados 
e apartes.) 

O SR. PRESlDE~TE:- V. E~. Jlão póJe fallar 
contra o vencido. 

O Sa. JosÉ MARIANNO não falia mais contra 
o vencidQ, vai agora fa~lar do que se tem de 

que foi mais uma violencia atroz que a opposi
ção soffreu. (Não apoiados.) 

VV. Exs. (dirigindo-se á maioria) foram os 
algozes devem dizer não apoiado, mas.nó.s que
fomos as victimas temos ao menos o d1re1to de 
reclamar. 

Comprehenie o grande empenho que o go
verno deve ter de fazer paas~l' para o Sena.d<> 
este cartaz velho a. que chama a. reforma do 
elemento servil. Comprehende tambem o 
grande empenho que oa contarvadores têm 
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de se verem Jivres dest') trambolho que tanto 
os tem humilha1o. (Protestos e 1·eclamações.) 
Si não os tem humilhado então 03 tem glori
ficado. 

O partido conservador p~nso~ faze~do esta 

da responsabilidade que terill si como governo 
a tive3se feito; mas o paiz inteiro ha de saber 

ue a res onsabilidacle é igual. ue tão re!!-
ponsa v e e o r. mn va que prego:1 o rotu o 
falao na g~..rrafa como 03 conservadores que im
pingem o liquido falsificado ao publico. ( Apoia
dos.) Tã> responsavel é o Dulcamara que, a 
forç::~. de cast:mhola.s attrahe a attenção do pu
blico, como aquelles que o empom~dam como 
um elixh·. 

Os nobres deputados exerc'ram o seu di
reito, mas abusaram da força bruta. de que 
dispõem. 

R. A~IA :--~ uern exerce um 
não pratica violencia. 

O Sn. JosÉ 1\'IAnrANNO observa 

discus;;ão. 
· O nobre dopntado, disse que não houve ses
são no terça f~ira; mas a conclusão é que devia 
haver mais um dia de discussão. Os adversa
rios do projecto, que não constituíam maioria, 
que são uma in;;ignificante minoda, hão de 
ser os responsaveis p)rque a maio!'ia. não se 
reuniu, hão de ser punidos em menos um 
dia. de discussão ~ O projuizo menor não E<eria 
o da perda do fallatorio, por ue é o inião do 
ora or que , nesta questão tem se falla.d o 
demais. Entende que é preciso que se deixe 
t?do este pa.lavria?o da Camara e das con!e;en-

efficaz. 
O SR. ZAMA :-Que obra é essa~ Dessa não 

temos nó; medo. 
O Sn. JosÉ MARIANNO responde que nem 

quer que tenham medo; só quer que não pos
sam cont~r a sua execução, como não poderão. 
O mP.nor mal, portanto, não será o de não ser 
sobrecari'ega.do o Thesouro com a despeza das 
publicações na imprensa. Não se perderia mes
mo muito, si deixass~m de ser proferidos 03 
discursos que foram pronunciados; mas não se 
lerem, ao menos, as emendjls apresentadas, is~o 
é que é mais uma violencia, isto é que é o mais 
claro desprezo, até do bom senso publico. 

Diz que o nob;oe d,~putado apressou-se a pro
por á Camara o en.cerramento ; mas p:1rece ao 
ora r que era ma1s regu ar, antes o encerra
mento, o Sr. presidente mandar ler as emendas 
que estavam sobre a mesa. O governo que 
tenha muita pressa, que des~je quanto antes 

· ver~se livre da reforma nesta Camara, mas que, 
ao menos, não aconselhe a escamoteação de 
e!llendas, de que a Camara devia tomar conhe
Clmento. 

O orador tem ouvido dizer que ha. tres longos 
mez~s que se discute esta ref.)rma ; mas, ainda. 
que ella tiv~ss1 consumido uma sessão inteira, 
não se poder.ia discuti.l" sufficientemente, no 

caso de que a Camara tiv~sse propo.sito de se 
esclarecer, e o governo qulZesse acettar a me
lhor solução proposta pelos membros desta Ca
ma.ra. 

Dechra o orador que, não se contradiz . 
Fallado de mais, diz o orador c: porque devemos 
estar convencidos que o governo não quer 
adiantar cousa al uma as idéas ca itaes de seu 
proJecto ; só pó 1 fazer concessões no senttdo 
ret.rogrado., (Não apoiados.) 

O SR. ULYSSES VIANNA :-As emendas ulti
mamente apresentadas mostram mesmo isto. 

O Sn. JoAQUll\I NABuco :-Não ha governo 
mais despotico do que o que se apoia no8 a.d
versarios. (Ha outros apartes.) 

O Sn. Jos:E MARIANNO sustenb. que não se 
cont~adiz dizen1o que devemos aca~ar. co~ .a 

::> ' 
e efficazmente a esse grande attentado que deve 
ser imposto ao paiz como lei. 

Pela sua arte. não tendo o orador eonse ui-
do fdlar na. questão, tendo visto que o governo 
não admittiu, nem ao menos uma medida que 
tives~e por fim abrandar o regimen dra~oniano 

. . 
lemne, e o declara com a coragem que lhe dá. 
a sua convicção, de fazer e pregar a re~isten
cia a esta reforma. 

Ur.r Sa. DEPUrADO :- hso não é de um re
presentante da nação. (H a outros apa1·tes.) 

O SR. JosÉ MARIANNO diz estas palavras pa.ra. 
que o nobrJ presidente do conselho não sup
ponha que póde a1ormecer á. s')mbra dos louros 
que colher. 

ranqUI avoura. ; 
r .ão ha de tranquillisal-a. ; pr~tende resolver 
de u~ modo cabal, ?ão h!i de resolv~l-a •. Ella 

I como urna reforma urgente, e a lavoura se 
achará cada dia mai.s ameaçada, porque será 
impossivel oppor diques á torrante vertiginosa. 
da idea abolicionista. 

O Sa. ZAMA :- V. Ex. mostra que t9m feit'> 
uma leitura muito nutrida de Raul Frary. 

O SR. Jos:E MARIANNO diz que ao menos tem 
lido alguma cousa. 

O SR. ZAMA :- Em tono o caso tem feito 
menos do que eu. O que já. produziu para di
zer que tem lido mais do que os outros~ 

O Sa. JosÉ MARlANNO. Não quer desmentir 
ao nobre deputado, foi S. Ex. que alludiu a 
leituras. 

O SR. ZnrA :-Nunca foi otfensa dizer oue . . .. 
buco. 

O SR. JosÉ MARIANNO affirma que essasJou
Lrinas têm curso em outra. psrte, não Gm Per
nambuco. 

Assegur·a o orador que as violencias pratica
d \S pelo governo na passagem desh lei, só ser
vem para comprometter a causa que elle julga 
defender. 

A lavoura h 1. de convencer-se de que nada 
lucrará com estas migalhas que o nobre presi
dente do conselho se propõe dar~Ihe. 
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O Sa. PRESIDENTE :-V. Ex. est:i discu
tindo o projecto. 

O Sa. Jos:É MARIANNo raspon:le que está. 
fa.~endo conaideraçõ3s para. entrar na materia. 

Ess·•s migalhas que o nobre presidente 
doidonselho retenie dar à lavoura con-
Bigns. as na tabella de preços, muitas dellas 
não chegarão :is mãos do agricultor, porque 
ahi estarã' o::; credores vigilantes para. ar-
reb - ~ · 
res estenderem. a mão para receberem o 
obulo do thes:Juro ; mas quando todos os la
vradores recebam o ignominioso preço da vil 
mercadtJria, essas migalhas nã0 compensarão 
os transtorno~ de (}Ue vão ser victimas pelo 
regimen da lei, pela fatal reacção que se ha de 
manifestar, des~e que começ~r a ser et.ecutada 
semelhante lei. 

UM. Sa. DEPUTADO : -A reforma é um pre-
o 

O Sa. PaESCDENTE: -Eu devo declarar ao 
nobre deputad') que a Cama.rJ. qu~r· votar e que 

VozEs : - Votos ! Votos ! 
O Sa. Jos:E MARIANNO deolara ao 

da Camara. Si a Camara quer votar, que 
espero um pouco (r;so) ; o orador deixai-a-á 
vota. r. 

o s~t. PaESlDEN r:s: : -v. Ex. está di:;cu
tindo o projecto. 

O SR. JosÉ MA'RIANNO observa que não estã 
diseutin 1o o projecto. Deseja apenas que o 
Sr. rresidl3nte lhe informe si as emendas que 
se s.ch.arn sobre a mesa são ou não submettid;~.a . . 

O Sa. JosÉ M.A.RIANNO diz que aceita todas as 
condemn:lções que os nobres a~~rutados lhe 
queiram lançar, porque acima dos nobres depu
tados está. a nação que ha de a.pplaudir a. a.tti
tude do orador, a. n~o que não qiler e.3ta lei. 

revolução. 

(H a outros apartes). 

. o 
sidente que não pretende que se queime ne
nhum cartuxo de polvora, que se darrame uma. 
só gotta de sangue ; ma.s lia. d} l'dcornmendar 
a resist~ncia da nação, para. que se convençam 
os Cineinatos caricatos e os monarchas que não 
sabem nem ao mano;,; crear para o seu nome a 
immortalidade da historia ••. 

VozE>: -Oh ! Oh! 
O Sa. JosÉ MARIANNO: - ••• de ue ~sta 

re orma antes de um anno ha. de clam·lr por 
uma solução mais real e que mais satisfaça à 
aspiração uacion·1l. Affirma. _que os nobres de-

O Sr. Alvaro OaDl.inha (pela 
ordem ) diz que teve, com o:1tros colllegas, a 
honra de depor sob:-e a. mesa emend1.s que não 
tinham sido organizadas antes, porque estavam 
confiados na promessa. feita pelo nobre de1,u
tado pela Bahia, de que o encerramento se pro
poria amanhã. 

Ora, pelo regimento e pelas praticas do par-

c• • presume-se que · ta.e5 emendas foram lidas e 
O SR. Josi; 1\.fAru..I..NNO diz que a sua rechma- 'apoiadas, aen lo subm.ettidas em tempo á vota-

ção é a ma.is razoavel possivel. ção. 
O Sa. PRESIDENTE!- Eu vou m·mdar ler as Assim procedeu o Sr. conselheiro Fra.nklin 

emenias. Doria a respeito de emendas apresentadas 
. . pelo Sr. Araujo Góes Junior na. 2a. discuasão 

. O ~R. ARISTIDES SPINor,A. :-Ja deVIam ter deste projecto . Pergunta, portanto, o orador 
Bldo ltdas. ao Sr. presidente si considera. como tendo sido 

O Sa. JOSÉ MARIANNO á vista da declaração lidas as emendas por elle offerecidas. 
do Sr. presidente, quer d:~r-lhe a prova de que Respondendo o Sr. presidente que essas 
não preto3nde emba.raçar a votagão da casa. e emen ia:; vão ser lidas, requer o orador que, 
não procurará. desenvolvei.' argumentos para em attenção a. seram ella.s em grande numero, 
convencer S . Ex., que já se mostrou con- o mesmo Sr. presidente, consulte a. cas~ si 
vencido. adia a votação para am1.n~ã, sendo entretanto 
Dev~ antes de concluir, lavrar o seu solemne impras~as as ditas emend :1s no jornal da casa. 

protesto, affirm:1ndo que çonsideração de odem Invoca o precedente identico occorrido na 2a. 
alguma. poderá. arredai-o do cumprimento do di;;;cussão deste projecto, tendo-se approndo 
S'3U ever, a1n a. qua.n o e seu proce 1mtm o então um requer1men o seme an e. 
poss1. e:tpor o orador á suspeita de revoluccio- O orador, que :fli arrolhado na fa, na 2a. e 
nario. na 3& discussão. e que não teve por conseqoen-
De~laraao Sr. presidente como orgã·)da casa, cia occa.sião dejustifi.csr as suas em"!ndas, faz 

declara. perante a Cam.ara., declara p~rante o e~t~ requerimento }la.ra. que a Ca.mara, ao me
-pai~, que p~la. sus. parte, por todos os meios nos q ·1ando ee proceder a votação teuha dellas 
que estiverem ao seu alc:mce, ha de aconselhar conhecimento. 
a mais tenaz resistencia ao cumprimento o Sr. Valladares (pela ordem) 
desta lei. pergunta si as emendas qui) o:ffereceu antes do 

ALGUNS Sas. DEPUTAD03:-~ão é p:-oprio de encerrament) eetão preju iicadas ou vão ser 
representante da nação. subme:tidas à consideração da Cam.~ra. 

V. III.- 69 
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O Sa. PRESIDENTE responde que vão ser li· 
das e submettidas á votallão. 

São lidas e apoiadas, na fórma do regimento, 
as seguintes 

. Fica. creada, para ser o seu producto appli
cado em proveito do fundo de emancipação 
creado pela lei de 28 de Setembro de i871, uma. · 
taxa adlicional de 5 ofo sobre qualquer especie 
de ordenado ou vencimento proveniente de em-

r; • • - in. r· 

Art. 1°, § 2°, 2a. parte. Redija-se 
assim: 

A matt·icula que contiver ec araçoes asas, 
em contravenção ao disposto neste artigo, será 
nulla; o mai::s como no artigo.-Araujo Góes 
Junior. 

Supprima-se o§ 5o do art. ·1o para que sejam 
os sexagenarios cont"lmplados na matricula do 
art. i o dispensado o arrolamento especi:l.l.
Araujo Góes Junior 

Supprima-sJ a 2a. parte do § 2o do art. i 0 • 

Art. 1 o, § 8°, 2o periodo. Acrescente-se :
desde que o não faça o devedor ou seu. repre-

pois de intimado para esse fim. Em caso algum 
podera ter logar a duplicata da matricula, sob 
pena de multa de 100.)000.-Alvaro Caminha. 

Art. i 0 , § 8.0 Depois das palavras-vor não 
ter sido matricula. lo-acrescente-se :-culpo
samente. -Al1Ja1·o Caminha. 

Art. i 0 , § 3. 0 Depois das palavras-conforme 
a seguinte tabella-acrescente-se :-nas pro
vincias do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas 
Geraes. 

Depois da. tabella, diga-se : 
Nas rovincias da Bahia, Pernambaco e Ma-

ranhão soffrerá esta tabe la a reducção de 25 ° 0 ; 

na Côrte e em todas as outras provincias a de 
50 °{o• 

A.rL fo, § 3. 0 Em vez de-o valor a'que se 
refere o art. 1e>-..diga-se :-o valor a ' que se 
refere a 1a. parte deste artigo.-Al-uaro Oa· 
minha. 

Art. 1°, § 3. 0 Acrescente.se: 
O escravo que soffrer molestia. incuravel ou 

grave, a juizo de facultativo, será. libertado por 
meio de arbitramento dentro dos limites da. ta
bella.-.Alvaro Caminha. 

Art. i o, §:L o Depois da pa.Iavra-far ... se-à.
acrescente-se :-na estação onde estiver ma
triculado ou avarbado o escravo. 

Sala. das se~sões em H de Agosto de~ 1885.-

Art. i 0 pr .. Depois das palavras-proceder
se-á em todo o lmperio-acrescente-se :-sem
pre que o governo julgar conveniente. 

Sala. d3s sessões em H de Agosto de i885.
Al,aro Caminha. 

O valor do escravo, para os o:ffaitoa desta. lei, 
serâ a média dos preços, pelos quaes, nos iO 
nltimos annos, se tem verificado as libertagões 
pelo fundo de emancipação no municipio da 
residencia do senhor do escravo. 

como no estrangeiro, sendo e'3ta. ta-s.a ~?levada 
a 10 °/0 para cada emprego ou commissão que 
se accumular alem daquelle, pelo qual tiver o 
uncc10nar1o maior v im • 
Exceptua-se desta. nova taxa os vencimentos, 

pensões e meios· soldos dos militares, de suas 
mulheres e filhos, e os or~enados ou venci
mentos inferiores a. 1:000$000. 

Sala das sessões em 13 de Agosto de 1885.
V alladares·. 

O Sr. Bezerra de Menezes 
(pela ordem),reclama contra esta pratica de se 
submetterem a a oiamento as emendas resen-
tea á mesa antes de encerramento. 

E' cousa muito desculpavel o Sr. presidente 
ter-se esquecido de mandai-as let· antes do en-

Emendas 

Na 3a parte do§ 3o do art. 2=> depois da pa
lavra-colonisação-diga-se-por meio do paga-

Eliminem-se as palavras-tendo Gm vjsta-e 
o mais como está. 

Sala das commissões em f3 de Agosto de 
1885.-A.ntonio Prado,Ulysses Vianna, Lou
renço de Albuquerque. 

Art. 2° Accrescente-ss. 
IV Do imposto de 2 °/o sobre o rendimento 

das apolices, das titulos da divida publica e so
bre o dividendo das acções dos bancos e socie
dades anonymas. 

V Do imposto de 2 o{o sobre o valor dado ao 
escravo pelo senhor dentro dos limites da ta
bella doart.1°§3.o 

VI Do imposto de 10 °/0 sobre as alienações 
de escravos.-AZvaro Cam~nha. 

nal- diga-se os impostos creados para o fundo 
de emancipação serão arrecadados etc. etc.
Alvaro Caminha. 

Art. 2° n. III: Supprimam-se as pt.lavras : 
com amortização annual de 1/2 °/o· 

Mesmo n. UI . Depois da palavra emittidos 
a.ccrescente·se: ao par .-Araujn Góes Junior. 

Art. 2° § 2°. Accrescente-se : 
Sendo preferidos em todas as classes os es

cravos mais velhos e deroga.da. a disposição do 
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n. 2 § 2° do art. 27 do Reg. n. 5135 de 13 de 
Novembro de 1872.-Araujo Gàes Junior. 

Si passar o substitutivo da. commissão ao 3o 
periodo do § 8° art. i o diga-se depois das pala
vras-ficando salvo aos s~nhores o direito-de 

fi. r 
berto. 

Sala das se~ões em H de Agosto de 1885.-

Emendas ao § 3o d,o art. 2o 

Accrescente-se depois da 2a. parte-os titulos 
de divida para. os fins deste paragrapho serão 
emittidos e distribuidos pelos diversos munici
pios do Imperio na proporção de sua população 
escrava.. não podendo em caso algum ser appli
cada a. um a quota destinada a ontro. 
S~la das sessões da Ca.mara, i3 de Agosto de 

Art. 2° § 3o Substitua~se o primeiro mem
brJ pelo seguinte : 

2.0 Aquelles cujas ma1s tenham fallecido 
no captiveiro, ficam livres de to:lo o onus 
desde que os ex-senhores uaquellas tiverem dei
xado de possuir escravos. 

?·o O go~erno providenciará. por que ~odo 
b .... -

temente educado nas colonias anoricolas crea-
das pelo projecto. 

0 
. 

Pa o da Camara dos Sr3 De utad s 
Agosto de 1885.-Bezerra de Menezes. 

Art. 4." Accrescente-~e o seguinte: 
§ 10. Será considera-lo serviço relevante ao 

paiz a libertação gratuita e incondicional de 20 
ou m!l.is escravos. 

§ 11. O cidadão que pruvar ter alforriado 
gratuitamente e sem condicção cinco escravos 
serã dispensado da prova de renda para o fim de 
ser qualificado eleitor. · _ . . . 
diante não poderão adquirir nem alienar es
cravos, por qaalquet· titulo, o estr..~.ngeiro, o 
sacerdote o mao-istrado e o;; ue exercem man-

l'r1me1ra par e ser a lClona a. ao un o dato popular, sendo considerados livres os es-
de emancipação. cravos que forem adquiridos ou alienados por 

Supprimam-se no segundo membro as taes pessoas. 
vras ·«ou menos deme~HW~~~HB~~~~~n-~---------,.-~-.----~--~-----------
Arau.jo Góes Junior. § 1 • F1cam revoga :lS todas as leis de ex-

cepção contra os escravos.- A~..,aro Cêíninha. 
Art. 2° § 4o. Substitua-se a ultima parte 

pelo seguinte: 

Os juros desses titulas aerão deduzidos de 
cada. ama. das duas ultimas quotas menciona
das no paragrapho antecedente, conforme a 
applicat;ão feita.-Araujo Góes Junior. 

Additi"'o 

Art. 4o; 
Ficam livres, desde já, os escravos perten-

f. o Aos elerigos ou ministros de qualquer re
ligião. 

2.o Aos professores publicos, lentes de cursos 
superiores, directores de collegios e estabele
cimentos de educação. 

3.o Aos estrangeiros. 
4.o Aos magistrados. 
Joaquim Nabuco.-Leopoldo de Bulhões. 

-Jose Marianno. 
O escravo terá. o direito de trabalhar para si 

em um dos dias uteis da semana.-Al"Daro Ca
minha. 

Art. 4o § 2°. 
Si passar o § 2o do art. 4° apresentado pela 

commis::,ão como su ~stitativo, em v~z de-

o processo estabeleciios no decreto n. 4824 de 
22 de Novembro de 1871, arts. 47 e 48. 

Sala das sessões, em i1 de Agosto de 1885. 
-.4.Z"'aro Caminha; 

Emenda ao projecto n. i A para ser eolloca.
da onde convier. 

i. 0 Os ingenuos creados pela lei de 28 de 
Setembro de !881., ficam livres de qualquer 
onus para com os ex-senhores de suas mãis, 
desde que estas \.enham adquirido a. liber
dade. 

Additi.,os 

Da data da p1'esente lei não poderá. haver 
mais transferencia de dominio sobre o escravo 
por titulo nenhum conhecido em direito, que 
não resultar de um contracto constante de es
criptura publica anterior áquella data.. 

o 
servir outra pessoa que não seja o seu a.ctaal 
senhor, aC.qui.rindo o escravo, cujos serviços por 

ual uer titulo oneroso ou rataito forém ce-
didos a outrem, por qualquer tempo que s~ja. 
superior a uma semana., direito á. sua. liberdade. 
-Joaquim Nabttco.-Leopoldo de Bulhões. 

Art. Serão declarados libertos os escravos 
das heranças em que não houver herdeiros 
ascendentes, descendentes, ou conjugas, sal
vo em todo o caso o direito dos credores.
Araujo Gdes Junio1·. 

Art. Os titulos de 5 °/o, de que tracta. 
esta. lei. estão sujeitos á penhora.- A1·aujo 
Góes Junior. 

Art. Os titu!os de 5 ° f o, recebidos em in-
demnização de escravos que estiverem hypo
thr>cados ou constituidos em penhor com a clau
sub. constituti, ficam sub-rogados aos escra
vos dados ern arantia.. - A1·au ·o Góes Ju-
nior. 

Art. Do preçJ da· alforria pelo fundo de 
emancipação deduzir-se-á. o que estiver o 
senhor a dever por impostos relativo3 ao escra
vo libertado. - A1·aujo Góes Junior. 

Adáiti-uos e emenda 

Fica creado o imposto de iO rs, por litro de 
sal estrangeiro que for importaão, sendo o 
seu producto a.pplicado ao fundo de emancipa
ção. 
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Supprima-se a taxa de 5'>}0 addicionaes de 
que trata o art. 2° § 2° do projecto. 

Fica o governo autoriza.io a conl.eder a crea
ção de escolus agrico~as e industriaes a qual
quer as~ociação que~ o requere!, gara~tindc-

Emendas 

Art. Ficam os presidentes de provincias 
autorizados para proelamarem officialmente 
libertados os municípios em que fot"em. eman
cipados os escravos alli e:s:istentes, e desde 
então será declnrado livre todo o escravo que, 
à qual•1uer titu!o for introduzido em dito terri-

. torio, exceptuan-io os ue o conseguirem Ol" 

meto e fuga. 
Art. Será. declarado livre a ~scrava que for 

emp.reg~da pol" seu sénhor em profi.ssõe;; con-. 
Art. Será declarada immediatamente livre 

a escrava a que for :'rrancado o filho qu,~ pre
cise de amamenta ão ara ser alu ada ara 
ama de leite. 

Art. Fcam sujeitas a um anno de serviço 
apenas, depois de concluído o tempo em que 
tenha estado alugada para ama de leite, as es
c:avas que tenham sido occupaias em dito ser

.VlÇO. 
Art. Serã cobrado aos senhores o imposto 

annual de 5 o/J sobre o valor de cada escravo 
quando s~ja dado por aluguel na Cot·te, e de 
4: 0 / 0 nas demais cidades. 

. lV O ESCravo CUJO 
senhor se subtrahir a declarar na repartição 
fi;:~al a data. em que o alugar, par:1. serem 

§ 2o Serã declarado livre o escravo cujo se
nhor não pagar os impostos correspondentes a 
cinco annos. 

Art. Será escripturads. como peculio de 
cada escravo a importancia das taxas que seus 
senhores estiverem a dever até á data da pre
sente lei, devendo-se dar baixa. nos ditos im
p::lstos nas re!':pectiva.s repartiçõe:; :fiscaes. 

At·L. Fica em pleno vigor o arbitramento 
de que trata o § 20 do art. 4° ela. I e i de 28 de 
Setembro, não podendo, porém, ultrapass!lr o 
prazo que. tiver sido dado ao escravo de accordo 
com a ta.bella da presente lei, deduzido o valor 
da depreciação a que pels. mesma lei estii su
jeito o escravo. 

Art. O escravo po !erá. leitigar a sua. li-
b~rdade no fôro em ae a re ~erer contant 
gue seJa entro da provmcia em que fordomici
liario seu senhor.-Jose Marianno. 

Art. 3. o Accrescente-se o seguinte : 

§ .2J. Será. declarado livre em processo sum
marto, o escravo ou escrava. 

N ~i. Qu9 tiver sotrrido castigo immoderado. 
sendo como tal . considerado o trabalho habi
tual acima das· forças de seu ses:o e iJade. 

· N. 2. Q•te tiver sido se; aratla do filào da
ranLe periolo da amamenta~ão. 

N. 3. Que tivei." siào obrigado a praticar 
actos contraries á lei, á moral e bons cos;. 
tames. 

N. 4. Que prestar serviços hamani ta rios á. 
pessoa do senhor, conjuge, ascendente ou des .. 

N. 5. Que tiver prestado serviços durante 
5 annos depois de alforriado, sem embargo de 
qualquer condição em sentidl)_contrario.-·Al-
'Varo 

Art. 3° § 19 acrescente-se: as questões de li
berJade poderão ser intentadas no logar onde 
ae achar o escravo com autorização do senhor. 
-Alcaro Caminha. 

Art. 3° pr. a·~rescente-se: o governo, no 
regulamento que expedir, determinara quaes 
os escravos da mesma idade, da mesma ou de 
ditferente classe que devam ser libertados de . . -
fizerem os senhores no 
.4lva,·o Caminha. 

I"educção de valores será. applicada. aos escravos 
que não estiverem empregados em estabeleci
mentos ruraes cqm o augm.ento de 50 °/o.-
oaqtum avares. 
Ao § 10 do art. 3° acrescente-se: e gozarão 

de uma gratificação pecuniaria arbitrada e re
gulada de conformidade com o disposto nos 
§§ 4° e 5o.-Joaquim Tavares. · 

Ao art. 3° § H: em vez de 65, diga-se 62. 
Ao § 13 do ai."t. 3·>, supprimam-se as pala

vras: os juizes de orphãos os julgarem capazes 
càe ofazer.-Joaguim Tavares. 

• ' 1 
rss alinegs pelo seguinte : os escravos de 60, 
61 e 62 anncs logo que completarem a ida~e de 

Art. 3° § · 4. o Depois das pala vras-paragra
pho anterior -acrescente-se: bem como os 
maiores de 60 annos e meuores de 65 annos, 
etc., eté.-All'a?·o Caminha. 

Art. 3o pr. Accrecente-s~: 

Desde a puLllcação da. presente lei entrarão 
no go!!lo de sua liber.lade Oi escravos qae 
tenham completado 011 completarem a idade da 
65 anncs. 

A estes bem como aos maiores de 60 annos 
qu'3 houverem terminado a prrstação de ser
viços, o ex-senhor entregará sua. carta de li
berdade registrada, sob as penai do art. i79 
do C"digo Criminal.-Al·o~ro Caminha. 

Art. 3.o Si passar o§ 21 proposto 
m1ss o ao ar . 1ga-se em vez é-con 1ção 
de liberdade-con::lição imposta á liberdade. 

Sala das sessões em 13 de Agosto de 1885.
Alvaro Caminha. 

Emendas ao p1·ojec~o n. 1 A de 1885 

Ao art. 3 § 4' accrescente-se : os mesmos 
libertos t~rão direito, além do domingo, a 
um dia. na semana durante o qual poderão 
tr .. balhar para si 011 alug<: r seua servit;.:Js a 
quem lhes convier. 
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O prazo ma:l::.imo para o trabalho nos estabe
lecimentos serà de 9 horas por dia. 

Os libert'>s do sexo feminino não poderão 
ser empregados nos serviços de cultura. das 
terras ou de mineração. 

. . - m e gosto de 1885.-A1·isti-
des Spinola.- Leopoldo de Bulhões .-Joa
q~im Nabuco . - Satyro Dias.- Jose Jfa-

0 SR. PRESIDENTE :- Não tendo sido, por 
engano, apoiadas as emendas antes do encerr-a
mento, vou novamente consultar á Camara so
bre o requerimer.to de encerramento. (Apoia..: 
dos.) 

Foi approvado o encerramento. 
0 SR. PRESIDENTE :-Vai proceder-se á vo

tação das emendas. 

que o nobre deputado pelo H o districto 
de Janeiro, não trm razão. 

Em 3a discussão, pelo regimr>nto, vota-se o 
projecto em globo; e n : da emba.rga que sejam 
aubmettidas á votação em primeiro logar as 
emendas da commissão, sendo submettidas á 
deliberação da casa as outras emendas apre
sentadas pelos nobres devutados. algumas das 
quaes não estão impl"esas, pelo que diffiál será 
á mes a iã · 
essas emendas e os artigos do projecto a que se 
referem. 

Não haverá prejuízo para nenhuma das 
s · a , e me or 

metho lo na votação. 
O Sn. PnEbiDENTE declara que vai proceder 

á votação das emendas, nos termos do regi
mento. 

Post •a a votos as seguintes emendas da com
misslo ao art. 1° do projccto, são approvadas; 

c No§ s~ do art. 1° em logar de-§ go a 
12 diga -se- dos§~ 10 a 12. 

c Sub;;titua-se o 3o poriodo do§ So do ar·t. f o 
pelo seguinte: 

c Os collectores e mais agentes fiscaes se
do obrigados a. dar recibo dos documentos que 
lhes forem entregues para a inscripção da nova 
matricula, e os que dei~arem de effectual-a no 
prazo ~egal !n~orrerão nas penas do art. 154 

' v 

o direito de requerer de novo a matric!tla, a 
qual para os effei tos legaes vigorará com , si 
tivesse sido effectuada no tempo designado. » 

c No§ fO do art. f o, em lagar de < Encer
rada a matricuh-. diga-se- Logo que for an
nunciado o prazo para. a matricula. 

São rejeitada:; todas as outras emeuda.s 
apresentadas a.o art. 1.<~ 

São approva.das aa seguintes emendas da 
eommissão ao art. 2. o 

(!No 2° período do§ 4° do art. 2o, em logar 
das palavras< Consignada no n. I do mesmo 
artigo » di.ga-se- Consignada no n. II do 
mesmo artigo. » 

<Do n. li do art. 2o eliminem-se as pala
, ão eon.venh:raugmentar, 

sendo declarado por decreto do governo. » 
E' igualmente approvada a. seguinte emenda: 

~ r • epots as pa~ 
lavras- colonisação - diga-se - por meio do 
pagamento de transporte de colonos. 

Eliminem-se as palavras-tendo em vista-, 
o mais como está. 

Sala das srssõ~s, 13 de Agosto de 1885.
Antonio Prado. -Loutenço de Albuquerque. 
-Ulysses Vianna. 

São rejeitadas as demais emendas apresen
tadas ao art. 21) . 

Postas a. votos as seguintes emendas d:.t com
m:ssão ao art. 3° do projecto, aão appro
vadas . 

- . o 
annos, à.iga-se-55 a 60 annos de idade.-

« No§ 16 do art. 3° em lo~ar d·3 «O jurz de 
az• di o-a-se · uiz - -
cNo § 20 do art. 3 ' em Ioga:- de -por ne

nhum dos meios declarados nesta lei-diga-se 
-pe:o fundo de emancipação.-

São regeitadas tod:Js as outrss emendas apre
sentadas ao art. 3. o 

E' posta a v <-tosa seguinte emenda ao art -3°: 
Substitua-se o § 2o do al't. :>0 pelo se

guinte : 
§ 2_." ~ão será. 

. ' 
incapaz de qualquer serviço pela junta. classi-
ficadora, com recurso voluntario para o juiz de 
direito. 

O escravo a.ssim considerado permanecerá na 
companhia de seu senhor. 

S. R .-Ps.ço da Cama.ra dos Srs. Deputados 
em 11 de Agosto de 1885.-Corrê.t de A1·aujo. 
-Costa Pereira Junior. 

O Sr. Oorrêa. de Araujo não 
teve occasião de justificar a sua emenda, como 
desejava. 

0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Para que 
votou o encerramento Y 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO não votou porque 
não estava presente. Si estivesse votaria, por 
que nesta questão nada se póde dizer de novo. 
(Apoiados e apartes.) . 

Si ~ivesse a l:'alavra, não faria mais do · ue 

Duarte de Azevedo, um dos ornamentos desta. 
ca~a (apoiados). em r elação ao apoio do partido 
conservador e quanto ao projecto aceitaria o 
que a s P.u fwor enunciou o Sr. Mac-Dowell . 

Quem pr·esumir fazer obra nova no projecto, 
achará embargo>; oppostos pela historia, ern~ 
bargos oppostos pela noss.1s l eis. 

O assum!JtO tem sido por demais estudado e 
cogitado por homens muito notaveis. Apropria 
materia. contida no paragrapho foi uma. idéa. 
de que cogitou a commissão presidida pelo 
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duque de Bro~lie em França e regeitada no 
conselho de Estado. 

-- . 
Parece-lhe que a commissão não o mencionou 
entre as emendas que apresentou á 3a. discussão. 
O artigo do projecto contem uma idéa que pa
rece contraria ao mesmo; por esse artigo p.o
de-se decratar a abolição immediata, sem indem
nisação. (Apartes.) 

E" o mal quo. o orador quer evitar. Receia que 
a Camara dos Srs. deputados se affaste do plano 
tão bem combinado que tem seguido, adoptando 
uma. emenda subversiva de todas as iJéas do 
projecto. 

__ O Sr. José Marianno (pela or-- . . . -
' ' ' teve occasião de fallar na 3a. discuesãG para s·Is-

tentar as suas idéas carece de fazer uma ligeira 
observa ão. Sabe ue nesta mataria não se óde 
fazer obra nova e poder-se-ia contentar rep'3-
tindo o que sobre tal ponto disse o Sr. Joaquim 
Nabuco e o que sobre tal outro disse o Sr. Bu
lhões. Mas não póde furtar-se ao dever de 
chamar a attenção da Camara para este artig-o 
que eneerra. pensamento inteiramente contrario 
ae pensamento da commissão, consignado no 
§ 2o (Apoiados.) 

Não discute o assumpto ~ apenas diz á Ca
mara. q~e. no § 2o da commissã~ est.nb8lec"-se 

O Sr. Fellclo dos Santos (pela 
o1·dcm) diz que o nobre deputado por Pernam
buco, que ó um dos mr>mbroa da. commissilo im
pugnou n diaposiç4o desta emenda, como F:e 
a sua opiniilo a esta re!õ!peito fossa a d~ toda 
a eommisslo ; mas o orador, appellando para 
o testemunho do S, E1.., declara que olle e o 
Sr. conaelheit•o Lourenço do Albuquerque com
prometteram-ae a votnr por esta disposição, 
•e fosse apresentada. (Apoiados } 

Segundo o pensamento da eommisslo, man
da-se considerar liberto o Pscravo doente ; 
e a emenda apresentada pelo Sr. Corrêa de 
Araujo exclue da libertação os invalido;, os 
incapazes de todo o serviço. 

. onse erro 
Lourenço de Alborquerque aceitaram esta 
emenda, é porque entendem que a disposição 
proposta pela commissão, como está, comq uanto 
muito boa, póde prestar-se a muitos abusos . . 
(Apoiados.) . 

O Sr. Ulysses Vianna (pela 
ordem) diz que o pensamento da commissão 
especial, de accordo com o governo, está contid<1 
na. disposiçlo do projecto, a qual corrige a 
fix1dez do valor estabelecido na tabella. Si 

passasse a emenda apresentada pelo nobre de
putado por Pernambuco, de duas uma : ou te
ria. o governo de indemnizar escravos invali
das, pelo fundo de emancipação ; ou teriam 
esses escravos invalidos dd 1icar em perpetuo 
ca tiveiro. Vota ois contra essa et!lenda. 

0 SR. PRESIDENTE :-Vai proceder-se :i VO• 
.tação da emenda do Sr. Corrêa de Araujo. 

E' posta a votos a seguinte emenda da com
missão ao at·t. 3°. 

«.Accrescente-se : 
«§ 21. A obrigação de prestação de serviços 

de escravos de que trata o § 3° deste artigo ou 
como condição de liberdade, não vigorará por 
tempo maior do que aquelle em qne a. escra
vidão for considerada extincta. 

O Sr. Manoel Portella (pela m·
~lern) diz que tratando-a~ de objecto de ~rande 

o projecto tem em vista para levar a effeito a. 
extincção do elemento servil, deseja saber si 
existe ai uma. emenda ela ual o orador vote 
de preferenc1a, pois que, a de que se trata con• 
traria o pensamento do projecto no que respeita. 
á transformação do trabalho. 

Des-·ja, portanto, que o Sr. presidente lhe 
informe a re.>peito. 

O Sa. PE.EsiDENTE: - Não h a outra emenda. 
O Sn.. PoRTELLA observa então, que desde 

que não ha outra emenda que corresponda ao 
pensam~nto que, segundó lhe informam, foi o . :- . . 
contra esta emenda. 

Ell a contraria o pensamento manifeatado 
elo overno. 
Posta a votos é approvada.. 

' São approvadas as seguintes emendas da 
commissão ao art. 4. o 

Substitua-se o art. 4o até ao§ So pslo se
guinte : 

« Art. 4, 0 Nos regulamentos que expedir 
para a execução desta lei, o governo determi
nari: 

c i 0 Os dir~itos e obrigações dos libertos a 
que se refere o § 3o do art. 3° para com os 
seus ex-senhores e vice-versa. 

c 2° Os direitos e obrigações dos demais li
bertos sujeitos á prestação de serviços e da
quelles a quem esses serviços devem ser pres· 
tados. .. 
parte do escravo, quando este for obrigado á 
prestação de serviços e as attribuições dos jui
zes de direito, juizes municipaes e de orphãos, 
e juizes de paz, nos casos de que trata a pre
sente lei. 

<t § i 0 A infracção das obrigações a que se 
referem os ns. i e 2 deste artigo será. punida 
conforme a sua gravidade com multa de 200$ 
ou prisão com trabalho até 30 dias. 

c § 2' São comp~tentes para a Imposição 
dessas penas os juizes de paz -do3 respectivos 
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districtos, sendo o processo o do decreto n. I 
4824 de 29 de Novembro de 1871, art. 45 e ordem) 

José Marianno (pela 

seus paragraphos. 
E' posto a votos o seguinte paragrapho: 
« § 3~ O acoutamento de escravos será capi-
a o no ar • o co 1go cr1mma • 

O SR. JosÉ MARIAN~o (pela o~·dem) requer 
votação nominal. · 

Posto a votos o requerimento, é rejeit:ldo. 
E immediamente submettido á votação, o pa

ragrapho é approvado. 
Procede-s'e a votação do § 4'). 
« § 4° O direito dos senhores de escravos á 

prestação de serviços dos ingenuos ou a indem
nização em títulos de renda, na fórma do art. 
to § i 0 da lei de 28 de Setembro de :1871, ces
sará com a extincção da escravidão. » 

. NOEL ORTELLApe a or em :- r. 
presidente, V. E:I. pode informar-me si sobre 
este paragra pho ha alguma emenda hoie offe-

• 'l "' 

O SR. PRXSIDENTE:-Vou examinar com toda 
attenção para responder a V. Ex. 

, o a-
ção que desejo obter de V. Ex. para poder di

. rigir o mt:~l voto. 

O SR. PRESIDENTE : - N&:o ha nenhuma 
emenda. 

O SR. MANOEL PoRTELLA:- Em vista da. in
formação de V. El:., limito-me a declarar que 
votarei contra a emenda da csmmissão como 
prejudicial aos ingenuos, offensiva dos direitos 
ad uiridos e onerosa aos cofres ublicos. 

São a.pprovados estes para.graphos. 
São rejeitadas todas as outras emendas a.pre-

, Q 

E' posta a votos a seguintl3 em~nda : 
Ao art. 4r:1 accrescento-se : 
Paragrapho. Nenhuma. provincia, nom mes

mo as que gozarem d'3 tarifa. especial, ficará 
isenta do pagamento do imposto addicionnl de 
quetrata o art. 2.o 

Sala das s13ssões. 8 de Agosto do 1885.
Josd M arianno. 

O Sr. Ulyasea Vianna (pela 
ordem) entenfle que cata emenda está. preju
dicada em vista da. approTação por parte da Ca
mara da emend~ apresentada pela. commissão ao 
§ 2° do art. 2~. Entretanto, deve o orador di
zer á. Camara que sempre foi pensamento da 
commissão, de accôrdo com o governo. não . . . s 

impostos addicionaes de 5 °/0 destinados á. 
emancipação dos escravos. 

Levantada. nesta Camara a suspeita de que se 
pro~urava consagrar uma exeepção em favor 
da provincia do Rio Grande do Sul, em vista de 
sua tarifa especial, a commissão 1101" mais uma 
vez declarou o contrario e o faz de novo: 
a província do Rio Grande, bem como nenhuma 
ouLra, fica.rá. isenta do pagamento dos impostos 
addicionaes. A emenda, pois, do nobre depu
tado si não está prejudicada, é desnecessaria. 

tarift ditferencial, deva aconselhar que essa 
tarifa se mantenha intacta, e qu'3 os 5 °{0 se
jam pagos por to la.s as p1•ovincias e não por 
aquellas q:te já. gozam de uma tarifa differen
cial. (Apoiados.) 

Sendo assim, eu peço a V. EI. que submetta. 
a minha emenda. a votos. · 

O Sr. Candido de Oliveira. 
(pela ordem) entende ue não só não está re-
J u tca a. a emen a o no ra deputado, como 
devo ficar claro o pena •monto da commissão. 

O Sr. presidente deve recoréíar-se, pois fez 
. . , 2, 

apresentou-ao na. C'amara um additivo, que foi 
ponto capital do programma: do gabinete, 
augmontando com 10 °{,., audiciona.es os impostos 
de importação, additivo que passou e hoje é 
disposição or·çamenta.ria. 

Está informado, e a informação tem todos os 
viso~ de verdade, do que esses 10 °/o addicio
n'l.es não se applic:.un ao rcgimen da tarifa 
especial. 

Não só não está prejudicada. a. emanJa do 
nobrtl deputado, como ella é ató indispensavel. 
A Camara podr.rá rejeitar a emenda, mas esta 
rejeição quererá. dizer qae o governo, com a 
mesma razão com que não applicou os iO 0 {0 
addicionaes do orçamento de 1882 á tarifa do 
Rio Grande do Sul, poderá tambem deixar de 

r - . 
Entenie, pois, que o Sr. presidente deve 

submetter á approvação da Camara a emenda 
do nobre deputado. 

O Sr. Diana (pela ordem ) : - Sr. 
presidente, o nobre deputado que acaba de 
fallar labora em equivoco, quando diz que o 
imposto de iO 0/o addiccionaes não têm tido 
a.pplicação á tarifa do Rio Grande do Sul. 

os SRs. CANomo »E OLtv:~uaA. E Jos:E 1\l.A.
RIA.NNo : - Não têm tido. 
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o SR. DIANA:- O nobre deputado deve sa- importação d9lles por contrabando na ft·onteira. 
ber que esta disposição consignava apenas Mesmo sob o ragimen da brifa. especial, o com
um accrescimo de 10 °/o ·aos direitos a.ldccio- mercio das cid ... des maritimls dJ Rio Grande 
naes. representou ha pouco, ao parlamento contra 

Ora, os direito; da tarifa espe~ial da mi- esse contrabando, que, re1u:ádo por algum 
nha rovincia não têm addicion.aes. Esta dia- tem o ra as á. tarifa ao-ora. d~ novJ au menta 
posição não polia C)mprehender, pois, a porque o Estado Oriental decretou a quasi 
tarif;~. especial. (Apartes.) completa isenção dos artigos da nossa tarifa. 

Lamento, simplesm~nte, que da. do e~pe.cial. Si, P?is, convi~ia talvez reduzir os 

s~melha.nte rrevenção em relação 
provincia •.• 

O Sa. JosE: MAR.IANNO : - Não ha preven-

· tal ou qual prevenção quanto á província 
que represento. 

e • ent não )dia deixar de 
lavrar este protesto e rectificar a verdade d-:>s 
facto~. tornando patente que a província do 
Ri.o Grande do Sul não receb~u favor algum 
do governo. 

O Sa CA.Nmno DE OLIVEIRA. : - E' a pura. 
verdade : augm(}nto·J-se o imposto e não s~ 
applicou a.o Rio Grande do Sul. 

O Sa. DIANA :-A tarifa do Rio Grande do 
Sul, repito, não te!ll .imp~sto ad.dicional 

' imposto de qae se trata. 

O Sr. Felicio dos Santos (pela 
or em tz que na. q ues o susc1 a a so 1•e a 
emenda, ha mais de um equivoco. Si preten
de-se que os artigos da hrifa especial do Rio 
Grande soffram a. aggravação do11 addicionMs 
propostos, a emenda devia. ter sido redigida. de 
out1·a maneira. Si deseja-se ti.t·mar o principio 
da obrigação -para. to ·la~ aa provincia.a, sem 
excepçio, de pagar o imposto addicion'll, que 
nã:o reca.hir~ aóm(mt~ soul.'e a impol.'tação, a. 
emenda ó inutil e já está. prejudicad:L desdo quo 
a commillsllo aupprimiu o arbiLI.'io do governo 
para isentar contribuintes. 

Diz a emenda que nenhuma provincia .~e1·à 
isenta do imposto addici ... nal .• • mas qual é 
o artigo do projecto qtte exceptuou a provincia 
do Rio Gran.fe otl outra. qualquer 1 Assim, p)is, 
a emenda não corrige ; nt%o emenda cousa . 

Pelo que tem ouvido parece que algun, dos 
que, com t.anta. vehemen.cia, se pronunciam 
contra a. tarifa especial. não conhecem bem a 
ma.teria : parece que SU'Qpõe-se que o Rio 
Grande do Sul tem uma tarifa aiuaneir~ int~i
ramente diversa da geral. Assim não é : a. ta
rifa. esp3cial refere-se apenas a alguns artigos 
de poucas classes de m3rca.dorias e o motivo 
dessa. e'cepçâo é a conveniencia pa blica, f!!lpe
cialmente o interesse fi~cal. Si não houv~;:s~ 
tarifaespec.ial para. es~e-; artigos, cuntinu:1ria. a 

' gravai-a com os 5 °/o addicionaes. 
Responde a diveraos apartes que as mesmas 

conveniencias publicas que exigira~ a tarifa 
especial subsistem e, portanto, o governo não 
ha de estender a ella os addicionaes si quizer 
que a renda augmente ou conc:;er-ve-se ao me· 
nos. Não é ao Rio Grande em geral que a tarifa 
especial mais aproveita : pelo contrario, sem 
ella .o contraband~ a.pe~as desloca o comn:ercio 

naes. 
Demais, como jí disse, o augmento dos di- · 

reitos sobre taes mercadorias só prejudicaria o 
Thesouro, diminuindo a. renda.. Ora, o que se 
queria então, e o 'que s3 quer agora hmbem, é 
o augmento das rendas. 

Responde ás interrupções que não está ad
vogando int ~resses de partido, nem da grupos; 
Mm ~ollab \rando em nccôr.dos particulares. 

vincia. contl'a. os do imperio, . porque não é de-
put:tdo pelo Rio Grande. Oppõe-se a uma opi
nião erronea e ás suspeit'lS infundadao; e in-
Jllstas. 

A emenda nã:o colherá. o resulL!Liio que es
peram os setl8 d·~fensores. Passe ella ou nlo. o 
Rio Grande do Sul ha de concorrei.' para a 
omancip:tção dos escravos co:n os 5 °/o addicio
naell de todos os imposto.:; inclusive os direitos 
de importação, menos 01 doa poucos artigos da 
ta.rifa especial que o governo nlo dove aug
menttr, porque, si o fizi)BS'3, commetteria um 
erro dl) adm1nistraçâ:o. 

A pa.ss:\gem da emenda nlo ollriga o go
verno a esse el.'ro : para isso íõra. necessario 
deela.raç~o expressa da tarifa. especial. 

O Sr. Ferreira de Moura. (m,i
aist,·o da agricultu1·a) :- Declaro em nome 
do governo que não :fica isenta província al-
guma, to as e as pagarao o 1mposLo & tc1ona . 
(Apoiados ) . Si o governo quizesse erimir 
alguma. provincia tel-o-ia. declarado. Desde 
que não o declat•ou. claro está que não quer 
eximir provincia alguma. Portanto, deixo de 
votar pela emend1 do nobre deputa:lo por Per
nambuco por que realmente é ociosa. (Apoiados 
e tt.ão apoiad{)s • ) 

O Sr. ~lanoel Portella (pela
ol·dem) diz que é tão grave a questão que todo 
o esclarecimento é pouco ; que a declaração 
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que acaba de fazer o S1·. ministro da agricul
tura é identica á que fez a commissão n:l. 2a. 
discussão quando orava o nobre deputado pela. 
provincia de S. Paulo, o Sr. Duarte de Aze
vedo, mas apparecendo duvidas, torn:.\-se ne
cessario resolvei-a P.ela. emenda~ n~o havendo 

isenta de contribuir para o fim a que o projecto 
se propõe. (Apoiados.) 

O Sr. José Marianno (pelaor
dem) requer votação nominal sobrea sua emenda 
do art. 4°. 

E' regeitado o requerimento do Sr. José 
Maria.nno. 

A emenda é approvada.. 

final do projecto. 
Consultada a Camara., decide pela affirma-

tiva. 
Procede-se á votação nominal. 

Feita a chamada, respondem 

Sim, os Srs: 

1 Cantão. 
ruz. 

3 Leitão do. Cunha, 
4 Mac-Dowell. 

6 Costa Rodrigues. 
7 Vianna Vaz. 
8 Castello Branco. 
9 Coelho do Rezend". 

10 Doria. 
H José Pompeu. 
12 Rodrigues Junior. 
i3 Miguel Caatro. 
14 Ratisbona. 
15 Thomaz Pompeu. 
i6 Heariq ues. 
i7 Cruz Gou.vêu.. 
18 Dantas Góes. 
19 Paula Primo. 
20 Portella. 
2i Corrêa de Araujo. 

::> • 

23 Henrique Marques. 
24 Sigismundo Gonçalves. 
25 Alcoforado Junior. 
26 Ulysses Vianna. 
27 Gonyalves Ferreira. 
28 Antonio Siqueira. 
29 Barão de Ana.dia. 
30 Ribeiro de Menezes. 
31 Lourenço de Albuquerque. 
32 Sinimbú Junior, 
33 Olympio de Campos. 

V. IU. -70 

34 Coelho· e Campos. 
35 Barão do Guaby. 
36 Ferreira de Moura.. 
37 lldefunso de Arauje. 
38 Araujo Pinho. 
39 Cesar Zama. 

44 Costa Pereira. 
45 Fernandes de Oliveira. 
46 Castrioto. 
47 Francisco Belisario. 
48 Coelho de Almeida. 
49 Bezamat. 
50 Alfredo Chaves. 
51 França Carvalho. 
52 Lacerda 'Verneck. 
53 Cunha Leitão. 
54 Affonso Penna. 
55 Vaz de Mello. 
53 João Penido. 

58 Montandon. 
59 Felicio dos Santos. 
6 . 
61 Antonio Prado. 
62 Moreira de Barros. 
63 Rodrigues Alves. 
64 Rodrigo Silva. 
65 Duarte de Azevedo. 
66 Martim Francisco. 
67 Del-fino Cintra. 
68 Augusto Flenry. 
69 Alves de Araujo. 
70 Schutel. 
1 amargo. 
72 Maciel. 
73 Diana. 

N(ro, os Srs. : 

1 Antonio Bezerra. 
2 Silva Maia. 
3 Alvaro Caminh.:... 
4 Amaro Bezerra. 
5 Carneiro da Cunha. 
6 José Marianno. 
7 Bernardo M. Sobrinho. 
8 F•·aneisco Sodré. 
9 Carneiro da Roeha . 

10 Aristides Spinola. 
11 Andrade Figueira. 
i2 Candido de Oliveira.. 
i3 Valladares. 
14 Barão da Leopoldina. 
15 Barros Cobra. 

17 Bulhões. 

O projecto é a.doptado em 3a e ultima. dis
cussão por 73 votos contra f 7. 

O projecto com as emendas approvadas é re
meltido á commissão de redacção. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões 
(pela ordem):- Sr. presidente, eu. chamo a 
a.tten~ão de V, Ex, para o art.. 66 do regimen.to, 
que diz; 4-quando um projecto for r~geitado, 
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não po:lerá mais tra.Lar-se delle no mesmo 
ann(). :. 

Mas veja V.Ex. a. nota qu~ d~z que pelos 
estylos da ca~a não ficam prnJUdtca..doa O'l~pro
jectos offereetdos como ~menda. na d1scussao de 
outros. Portanto, segundo os tramites ~o 

ordem, lamentarei que a Caruara se tivesse re
velado menos emancipadora. Jo que o gov~rno, 
não aporovando a disposição que libertava os 
invalid.os, assím como extgindo dos sexa.gena
rio~ t~s annos de serviço, quando o governo 
declarou que não fazia questão de se restringir 
esse prazo. 

Concluindo. peço a V. Ex. que mande o meu 
pl'ojecto á commis.,ão, porque creio que é agora 

ue nós vamos começar a tratar seriamente da 
qnestio do e ementa serv1 . (Apoiados.) 

Declarações de 'Dotos 

ec aro que voteJ contra o § 4° d::1 em~nda da. 
commissão substit1Hiva do art. 4° do pro
jecto. 

' Duarte rle A.;e'Dedo. 
Declaro que votei contra o encerramento da 

aa. discussão do projecto sobre o elemento 
servil. 

Sala das sessões, i3 de Ag·osto de i835.
Antonio Bezerra. 

O Sa. PRESIDENTE dá. para amanhã a se
guinte ordem do dia: 

. ....,, . , 
(emendas do Senado) sobre execuções commer
ciaes. 

(emendas do Senado) 
terio da Agricultura. 

(A's 2 horas ou antes) 

Continuação da 2a. discu:;são do orçamento do 
Imp rio. 

2a. discusslto do projecto n. 18 de 1885, cre
dito ao Ministerio da Justiça. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da. tat•de. 

SESSÃO J:M f4 DE AGOiTO DR 1885 

Presidencia do Sr. 'I!adua Fleury (1.0 'Dice-

SUAIMARIO.- Lr~itura da acta do hontem.- Declaracões 
do Sr. Bozorra Cavalcanti. Approvação da acta. -Ob
servações o requerimento do Sr. lama.- O Sr. Be
zerra Canlcanli dâ uma explicação pessoal. O Sr. Vaz 
do Mollo requer a leitura do expediente - 011oE~ 1\0 
Du .• - Discu;sio unica das emenda~ do Senado ao pro
je:to n. '52- l885. SEGU:'>Il..!. PARTE DA O li DEl! D(l DIA.
Conlinuavào da 2a discussão do orçamento do lmpcrio. 
Discur~os dos Srs. Ministro do Imporio e Coolho do 
Rezende. 

jo Pinho, Vaz de Mello, Sinimbti Junior, Car
n~ir.> da Rocha, Ma·~-Do,vel!, Diana, Cantão, 
João Penido, Paula Primo, José Pompeu, An
tonio Bezerra, H.atisbona, Montandon, Silva 
Maia, LourençtJ de Albuquerque, Rodrigues 
Junior, S~lgado, Call?-argo, Ribeiro de Me ne-

' ' ves, Moreira Bt·andão, Leitão da. Cunha, Al-
meida Oliv~ira, Joaquim Tavares, M:1res Guia, 
Maciel, Valladares, Lacet·da vVernr.ck, Augus· 
to Flaury, Manorü Portella,Cruz, Coelho de Re
zende, Pr d•mto de Moraes, C11nha Lf>itão, 
Delfio.o Cintra, Alcoforado Junior, Campos 
Salles, lldefonso de Araujo, Antonio Prado, 
Affonso Penm,, Ferreira de Moura., Thomaz 
Pomp~u, Alvaro Botelho, Soares, Castrioto, ... . . 

• o 
Silva, Rodrigues Alves,Coelho e Campos,Coelho 
de Almeida, Franklin Doria, Joaquim Pelro, 
Bulhões, Vianna Vaz Martim Francisco e 

enr1ques. 

O Sa. Pa.Es!DEN'I·E declara aberta a sessão. 

Fernandes de Oliveira, B.~zerra Ca
valcanti, Carneiro da Cunha, Andrade Fi
gueira, Miguel C:'lstro, Bar1'os Cobra, Ac
cioli . Franco, Costa PerAira, Cruz Gou vê a, 
Silva Mafra, Olympio Campos, Adriano Pi· 
mental, Henrique Marqnes, Ribeiro da Luz, 
Fraucisco Sodr·~, Barão de Anadia, AristidRs 
Spinola, João Dantas Filho, Cand do de Oli
veira, Alfredo Chave~, Gonçalve~ Ferrf\ira, 
Joa uim Nabuco Alves de At·auio Feli-
cio dos Santo=-, Alvaro Caminha, Ouar~e de 
Azevedo, B~~ro.ardo de M•,ndonça Sni•rinho, C·1 B· 

tello !3r.mco, ~aty_ro Dia~~. Leopoldo Cunha, 
I I ' 

Vianna, José Marianno e Moreira. de Barros. 
Faltam com causa participada os Srs.: Af

fonso Celso Junior, Antonio Carlo;;, Araujo 
Góes JuniG>r, Carlos Affonso, Ch~gas, Demetrio 
Bezerra, Dias Carneiro, Diogo de Va'iconcellos, 
Euft•asio Correa, Gaspar de Drummond, Gomes 
de Castro, Leandro Maciel e Prisco Paraizo. 

Faltam sem caasa participada os Srs. : An
tonio Pinto, Bezerra d~ Menezes, Fl'a.nc1sco 
Belisario, França. Carvalho e ltaqui. 

Lê .. se a acta da. sessão de hontem. 

O s~·. Bezerra. Cava.lcan ti 
(sobre a acta) :-Hontem votei nominalmente 
contl"a o projecto sobre o elemento servil, e . . . . .. . 

• tos na acta, os motivos desse voto. 
Deram-se aqui hontem, como se têm dado em 

outras occasiõ9s, grandes degradações neces
sa.rias para. qu~ fosse re!Jlettido para. o Senado 
como obra. desta Camara. e eom a cumplicidade 
do partido lib~ral, um projecto que o Sr. Val
ladares qualificou de uma insidia e que eu con
sidet·o ainda mais uma deshonra e uma ver
gonha para o espírito e para o cat•acter deste 

A'a i1 horas a.ch~m-ae presentes os Srs.: paiz, abaixo de cujo nivel esta a todos os res .. 
Padua. Fleury ,Bezamat, Costa Rodrigues,Arau .. 1 peitos este governo, na mais importante das 
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reformas que os nossos annaes terão de re
gistrar ••. 

Todo mundo sabe que o projeeto, que vai 
para o Senado, nem ao menos é o que foi apre
sentado pelo nobre presidente do conselho ou 
em nome delle. Foi completamente tra.nsfi.-

O Sa. ANTONro BEZE!~RA da um aparte. 

O SR. B.u:zERRA CAVALCANTí :-••• eu acho 
tudo ruim, mas acho peior ainda o que se fez 
depois com as<entimento do governo ou com a 
submissão dest':l. 

O projecto não é absolut:1mente o mesmo; foi 
essencial e profun1:•mente alterad,>. 

O nobre deputado por S. Paulo, que tem do
minado a situação e de quem o nobre prPsi
dente do conselho prestou-se a aeeitar a;; in
spiraçÕ·'S, estragou complet •mente a parte mais 
nobre Ja toilettf! daqu•·lle projecto. l~sta parte 
era, como S"! sa!la, um e egan 0 c apr:m a a
raiva ; o nobr•:\ deputado por S. Paulo llrru
mou-lhe u1ua fo1·midavel encapellaçi:j.o (1·iso), 

l • . .. . 
autor (riso), e completamente desappat·ecer a 
depreciação dos 6 °/o com que o nobre pre~i
dente do conselho nos romettera a extinc ão 

a escl"avt ão no prazo de 8 a 10 annos, pondo 
por cima nm manilha desabado, cnracteristico 
do antigo lavrador de S. Paulo, com uma larga 
fita pl"eta e c seg-uinte di:::.tico :-Prolonga
mento da escravidão por mais 14 annos ! 

O mesmo nobre deputado por S. Paulo disse, 
ante-bontem, por diversas vezes, qnl') si foo::se 
govern•) não a.present::n•ia tal projP-cto. 1ine si 
fosse ~?overno não pederia a indemnização, 
porque os lavra•iores em ger .1 nã .. ) fazem leUa 
ques ao,m<~s um prazo e serviços necP.<:sario 
para operar-s~ grad11almente a transfOI'mação 
do trabalho, sem desorganizai-o. Entretanto - -
aceita por rondescendencia com o governo 011 

em retribuivão de se lhe ter este submcttido, o 
que elle mesmo reprovava, e como governo 
não apres~nta.ria. 

Não admira, pois, que o me;;mo nobl'e depu
tado aqui nos disse, que os lavradore~ não 
faziam questão de escravos velhos.· entre
hnto, fez injuria ã. sua nobre provi ncia, pe
clindo depoi.:; a indemnização a.bsnl" ta com 
a sua emenda, isto é, a migalha de 100$, pelos 
escravos de 60 a 65 annns, e além desse 
termo o preço que fogse arbitrado, na fórma da 
lei de 28 de Setembro de 1871 ! 

O mesmo nobre deputado disse-nos ainda. que 
a depreciação não offendia o direito de pro
pried de, porque equivale a um imposto de se
guro, que o pt·oprietario paga para manter a 
sua propriedade ! 

.V 
uma amortização ! 

0 ~R. BEZERRA CAVALCANTI : - E', sem du-
vida uma t r· · · · • 
teiramente curioso, absurdo e impossível. 

O SR. VAI.LADAREs : -Uma descoberta, que 
meree'l privilegio de invenção, para ser ap
plicada á in tincção da divida pnblica. 

O Sn. BEZERRA CAvALCANTI : - Eu vou 
mesmo tocor neste ponto; o nobre deputado me 
precede um pouco. 

Todo o mundo sabe, ao meno"' eu não sGi 
outra cou!'!a, qne o .seguro nunca fo~ um im-

, o ecre ou ax 
seguro, como eu o conheço, é uma taxa vo
luntaria el!lbbelecida por contracto entro partes, 

o- o-

O Sn. ADRIANO PIMENTEL:- Perfeitamente 
voluntaria, não é obrigada. 

lutamente um iru'posto. 
Por outro lado o seguro mantém aproprie

dade ou o seu valor ; a depreciação annulla esse 
valor. 

Portanto, evi(!entemente o que dahi resulta. 
á que o nnbre deputado ou tPm opiniõP.s P.xtra
vagantes, ou precisa de recorrei" a argumentos 
d~>sta natureza para po ler simullar um aL"côrdo 
irnpossivel entre as idéas que enuncia e as do . - . 
dever aceitar. 

Consignando o aparte que acabou de dar-ma 
o nobre ie utatlo or Minas, eu direi, como já. 
pr.•t"'n 1a. c tz·~r, que es~a razão a a pe o 
nobre deputado tP.ria descobet•to uma inco
gnita. da maior importancia, isto é, o nobt•e 
presidente do consalho, ou o governo poderia 
scgumr por esse motio toda a fo1•tuna. dos r1cos, 
e então teria.mos indemnização pat·a todos os 
possuidores de escravos sem sacriíicios do 
Estado. 

Pr.~ciso di zer n.o nobre deputado que elle 
tem ;lado assim o seu modo tynico de deliberar 
em um parlamento, onde os caracteri~ticos dn. 
deliberação d•·vem ser a razão, a logic:~. e a 
probidade na. argumentação. 

Ao seu colleg;~. d 1 mesma provincia, que aqui 
t:\m uma occa;;ião fallou em-peito largo- eu 
dnu agora o parabem por tel-o ttio e:;treito que 
se conforme com todas estas a.ber1·ações. 

e ava taçao • n tsse que o n0 re presx en e o conse 10 

belecido pela lei cit:>.da. se tinha submettido ao nobre deputado por 

Ora, a qnestão do modo ni~to, é tudo. O a.r-~ S. Paulo. 
bitramento rPsp~·ita o direito privado; nelle as S. Ex. dr•fendeu-s-a ::l.qni da at•guição que 
partes são ouvi.las, louvnm-se e defendem os u lhe fez o nobre deputad·, pelo 11° di-tricto do 
direito; ao pas~Jo que o. til!: ação d~~ pr••ço pelo ' Rio de Janeiro, de trans,,cção com aquelle na
governo á dcsericiotl•rin 11 proLnro1 cnmplda.- bt•e deputado; e a~ho que se defendeu b~m, por
mente o direito do supposlo propriclario. qu.o d~ f".cto, não houve transa.c<}ão, o que houve 

Ninguem, pot• certo, ndmittida tol d•llltrinl\ toa ·'"'mu~-.~ao. 
re~atiyamente a qualquer esp~cic do vortlarlt•irlL I . \prova ostá aqui, om um do~ dis~ursos de 

proprtedade. !-i. ( .. x. 
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Disse o nobre presidente do conselho em res
post'l. ao nobre deputado por S. Paulo o se
guinte (~ê): 

« O i Ilustre deputado por S. Paulo ainda 
nesta parte cenqurou injustament9 o projecto . . . ' ,., . - (.\ . 
deria nada em efficacia, si de divida publica 
a.pplicasseis os titulos á colonização. » 

pois, que 1·ecebe do governo ainda lhe ficam 
72:000$ pa1·a prepa1·ar casas.para melh01·ar as 
suas rnacMnas e tudo o que e necessa1·io na 
fazend(!. 

Pode-se di~er que o projecto nüo curou da 
colo1~izaçiío uando dà ao azendeiro os re-
cu1·sos não só lJara te1· a colonização de li
bertos como a colonizaçlio europda (Apoiados 
e aP_al·tes) .. 

' O Sr. Sami'Oa (presidente do co1Melho):-Eu presidente do conselho mostra, 
vou lá.. que já tinha calculado tudo quanto pretendia 

Pela maneira por que o nobre dl'!putado se 1 e podia conceder á colonização. Entretanto, 
enunciou, pela. moderação de suas idéa.s, pelos depois de tudo isto, a.eeita ainda. a ideia do 
seus propositos avançados, que eU e calou, por nobre deputado por S. Paulo, dividindo o pro
tudo isso, o nobre deputado mostrou-se na al- dueto dos 5 °/0 para destinar uma terça parte 
tura de qt~alquer transacção (apoia(los), porque á colonização, e de modo que nós não sabemos 
não quer inutilizar o projecto, quer auxiliar a como ha de ser ~pplicada. 
em~ncipaç~o sem ~estrui~ a energia do mesmo o projecto diz a respeito 0 seguinte (lê): 

~a·se neste ponto. 
Supponhamos que applicasse os titulos de 

divida do Estado, 6.000:000 .'·ou 7.000:000.'' 

. - , 
si o fundo· de emancipação creacio pelos 5 °f0 , 

sendo indispensa"'eZ para diminuú· o tempo 
da esci'a'Oidão no Bmzi~.me fosse tirado pa1·a 
a coloni.zaça.o, o nob1·e deputaclo teria ele con
ctde1' que eu adaptasse a emenda do illust~·e 
rep1·esentonte por Minas ?'e{etente a 10 °/0 de 
diminuição do valor do escmuo annvahnente 
(Apoiados e apartes.) » 

Era esta a condição inclispensavcl que o . . . 
a -

sigir. 
Desistindo della, e aceitando ao contrario 

nma n a tab ll 
libertação e prolonga a escravidão p_or 14 annos, 
e visto que o nobre presidente do conselho não 
transigiu mas submetteu-se, contrariando a sua 
propria manifestação feita nesta. Cam:1ra. 

Conti.n.U.a. s.inda: (lê): 

Aqui desenvolvendo o seu pensamento S. Ex. 
conb aquella historia. da amizade antiga dos 
lavradores ricos de S. Paulo de 300 e 400 
escraVO!:! que teriam de receber 100:000.~ 
por metade delles, etc., etc. 

Diz depois o nobre presidente do conselho: 
(lê): 

c Pois bem, este fazendeiro, que libertava a 
sua fazenda, seguramente porqu'3 confiava em 
seu~ !ibertos, poi~ é preciso notar que esta dis-

~ , um 
é obrigado a aceitai-a, e portanto, quem tiver 
maus escravos, não os libertará desta maneira· 
este fazendeiro, senhor de escravos que tenha~ 
o valor de 200:000.~, e que receb~ do governo 
iOO:OOO$. pP.lo men~s ter:i 200 esc1·avos que 
fiquem pelo reconhectmen.to da concessão de li
berdade. 

Suppon.hamos que 200 vão-se embora, fujam 
~~- . fazenda ; o fazendeiro com os 1.00:000$ 
qa~ lht re$tam. ma_rtda ~ir 400 colonos, . q_ue a 
70~, custar-lh.e~ao 28:000$. Do ditthéiro, 

<.< A 3a. parte sera destinadn. a subvencionar 
a colonização, tendo em vista colonos que forem 
effectivamente collocados em estabelecimentos 

mentos livres, e para auxiliar o desenvolvi
mento da colonização agricola., poderá o go
verno eniittir os titulos de que trata o n. 3 
deste artigo . ., 

Isto é disposição inteiramente vaga, inde~er
minada. 

Não podemos sabm· absolutamente qual o 
modo por que se ha de realizar esta prestação 
q~e o project~ de~tina á colonização, e si irá 

para me oramen os 
etc. 

Poderá ser ainda um novo presente ; não se 
podendo saber ao certo, senão quando for e:s:
pedido o regulamento p 1ra o qual tantas auto
riz~çõcs, tantas ensanchas e tanto arbitrio 
terá. o governo que executar esta. lei. 

No entanto, convem que fique apontado mais 
este perigo, acerra do qual na tt11'almente o 
compadresco hadc fazer os esforços do cos
tume. 

Eu não quero a.bsoluta.mente obstruir, nem 
ha o que, . e nem mesmo para que. Estou fa 
zendo apenas ligeiras consi let·ações indispen
saveis, porque asseverei que, a despeito de 
todos os arrolhamentos, havia ainda de emittis 
minha opinião sobre este projecto. 

e mui os ou ros pon os er1a e ra a.r, s1 
fallasse na discussão delle, mas fazendo·o ago
ra rapidamente para não deixar de cumprir 
aquillo que asseverei, prescindo desses pon
tos e de alguns outros, qne poderão Ler cabi
mento em qualqu'r outra discussão, quando 
n; e occupar delles. 

No me sentarei, porém, sem fazer mais um 
protesto antes de ler a declaração de motivor 
gue tenho de .mandar á mesa, e é que este pro
J~eto que va1 para o Senado não é o resultadó 
do voto conseien.eioso do meu partido ~ ~-o. -qttê• 
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ro mesmo crer, nem do partido contrario: c 
apenas o resultado da força das circumstan
cias .•. 

O SR. AR.ISTIDES SPINOLA :-Apoiado. O Sr. 
Prado declarou que não a~eitava o projecto. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:-••• produzi. 
das pelas patranhas do Senado que fizeram 
subil· o presidente do conselho com seu minis-. . 

' '"' 
sessivo, porque hoje não ha mais ministrós 
de Estado, membros independentes do poder 
executivo ; os ministros pertencem ao presi
dente do conselho e este é agente da Corôa ou 
do Senado. · 

O SR. JoAQUI:\I NABUco :- Do Senado. 

O SR. BEzERRA CAvALCANTI:- Alternativa .. 
mente do Senado ou da Corôa. 

ções excepciona.es para casos determinados, 
e~ consequedcia da sua natureza de corpora
çao permanente. 

0 SR. CARNEIRO DA CUNRA:-E maior sub
sidio. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI: -E' verdade, 
mas eu estou tratan lo só das attribuições e não 
das vantagens, porque quanto a vantagens o 
Senado tem não só maior subsidio como todas 
as outras que tem absorvido e vai monopoli
sando. E a proposito do subsidio, em que f:tlla. 
o nobre deputadü, eu notarei que no paiz, pen
sando-se que a Cama.rs. drs Deputados é a. ver
dadeira causa dü seu abatimento e atrazo tem
se gloz:ado pela imprensa de todos os m~dos o 
subsidio dos de t • n- 11 
dó subsidio do Senado que é muito maior 

Deis::a ... se o Senado em paz sobre tudo q~anto 
faz para per\·ert~r a política do paiz e arrui· 
na.l-o, _atil·ando-ae sobre a Camara sómente que 
faz :1ssun o papel de bode espiatot·io de culpas, 
qu~ verd:tdeil·amento não são suas, 

Mas, o St·. presidente do consGlho, !lO I' este o 
outros_ mo.io~ tom: manifestado completamente 
que nao se 1m porta com a Camara, que não faz 
caso della, assim como não faz caso de nenhum 
dos partidos, de~is que explorou a. ambos, e 
agora trata dé exploi.'M· â diVisão de àmbos. 

Para consumar a sua obra e firmar bem os 
seus planos, disse aqui S. Ex. mais de uma 
vez que esta Camara não podia ser dissolvida. 
Eu não posso comprehender porque ; ao con
trario entende que alia já deveria ter sido dis-. ' 

falsifica:la .... 
O SR. JoAQUIM NABuco:- Apoiado. 

. 
esquivou a responder à consulta constitucional; 
e si não o fosse, ato a Corôa. ficaria desmorali
sada, com o que absolutamente não se importa 
o Sr. presidente do conselho nem o Senado e 
ao contr~rio talvez isto mesmo esteja no fu~do 
dos seus planos. 

Eu vou concluit· lendo, para que fique nos 
annaes, a declaração de motivos do voto que 
dei, e é a seguinte (lê) ~ 

hl e grão de intensidade dos vicias, que 
tem engendrada essa. politica de dobrez e de 
ba.ixezo., de artimanha, de conluio e de fa.vo-
r1 1smo en em1eo . 

Domina o mais descarnado e direi mesmo, o 
mais abj~cto realismo. Todo o ideal que 
ennobrecc a vida da sociedade, como a do in
dividuo está. obliterado e banido. Aos princi· 
pios, á dignnidade dos partidos, substituiu 
completamente a dec::~.ntada transacção, que 
tudo perverte. · 

Aquelles, que t•ldo envidaram, mesmo o 
ridiculo das moções de arruaças, mesmo o he-

. - . .. 
• 

o ministe1·io Dantas, sem a coragem, e com a 
postergação do dever, de discutir o projecto 

l r d fazem ho'e um crime 
aos que elles dizem combater o Sr. Saraiva, 
não pelas idéa.s de seu projecto, mas por mero 
espirito politico. 

O enthusiasmo llysterico por esse preconisado 
estadista arrasta. um homem, alias de talento e 
de tradições liberaes, pelo que devia. ser amigo 
da mais ampla liberdade da tribuna, ao odioso 
e triste papel de arrolhaclor-rnór das discus
sões, qun exerce com um denodo e galhar
dia, que serin propria de algum velho sm·
gento de Janisaros. 

A cegueira do interessa partida.rio, talvez 
mal comprehendido, arraata igualmente uma 
grande parte do partido conservador ã. romper 

·os laços de coherencia. e cohesão deste, para 
constituirw!Se auxiliar e thurificador domes
mo ·econisado estadista do ual es era, em 
nome da conspiração commum, que lhe entre
gue o poder. 

Tudo está baralhado, rebaixado, prostituido. 
Divorcio pleno entre a. politica e a moral. Uma 
fal:';a e condemnada legalidade prevalecendo 
contra o direito, acima do cspi:.-ito deste; e a 
senda utilita1·ia aberta !1. todas as cobiças, como 
a todas as ambições sem escrupulos. Em uma 
palavra, amai~ _la,uentavel e perigosa ~ec~
dencia dos esp1r1tos, dos cat·acteres, das lnstl
tuições, que assignalam as vesperas de um 
déAri1ôtOne.mento, ótl. dissOlà.<}ãO géUl, d~ mn 
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grande cataclysmo, que parece imminente, e 
que Deus qu!::ira afastar \te•ta nação, trah.ida e 
vilipendiada, pat·a substituir-se quem sabe o 
que~ 

Alguma dominação caricata, pernicicsa e 
re u nante ue a m n · • 
phase, ha de suffoc::r o progrer:so da lib,~rdade 
politica do p:tiz, que este precisará talvez con
quistar depois à custa. de movimentos sangui-

. 
Por minha parte, confeo:;so que combatendo o 

Sr. presidente do conselho pelas idéas do seu 
projecto, que julguei retrogado e fa1al e que 
hoje ainda. se acha transfigurado para peior, 
igualmente e positiv)lmente o combato pela po 
litica bastarda e deleteria pot· elle inaug-urada ; 
porque na phrase de Bluntschli a. politica 
« conduz a vida progre.~siva da nação » ; por
que o verdal!eiro estadista não é o que fica al'r:tz . . - . . . .. . , , 
rioridade e competencia, pó le e sab • collocar-se 
adiante dr>lla, precedend 1-a para. pod,~r guiai-a. 
Vir dizer ue faz isto ou a uillo Jilr a ' 
o que a. Camara quer, quando fosse isto -verdade 
e e,..tivesse verificado, .seria uma aberração do 
typo l~gitimo do .e;;tadisl.a. 

' o que a Camara. jã quizesse por si mesma fal-o-
ia sem, cUe. 

O grande papel de homem de estado ó inci
tar o parlamento a querer o que é confor
me com as altas aspü·açõea e a dignidade da 
nação. 

Isso o que quer dizer, é qu~ o actual pre;;~i
dente do conselho só quer o que quer r) Se
nado; e é .Jalli qut~ :·~m todos C?S vicios, (j~e 

rito e o caracter n·1ciona.l, de..,natura.ndo e 
compromettendo as instituiçõ~s, que nos 
re em. " 

Depo1s disto, só mo resta dizer, como liberal, 
com consciencia da. propl'ia responsabilidade e 
creio que com a -:;sentimento do meu partido, se 
não pelo numero de membros que tem nesta 
Camnra, pelo seu verdadeiro espirito, que para 
elle antes ca.hi'r do que ver sua nobre bandeira 
arvorada no tope de um chaveco de piratas e 
cobrindo uma. cs.rga de contrab~ndo. (Apoia
dos.) 

E' approvada a. s.cta. 

O Sr. ZaiUa começ9. O.izendo que a Ca
mara acaba de ouvir R leitura de um pap ~1 que 
se pretende fazer inserir no lin·o das actas. 
como declaração de voto do . nobre ,teputado. 

Entende q11e o Sr. preside11te não póde re
solvei-a ; é preciso ue declara ões desta 
or,· em, que não o en em s!m pl~'~mente os in
dividuos, mas que ofi'endem à c.: llectividade, 
ás instituiçõ:•s, não pa!isem assim sem um 
prote~to. A C:tmara nuviu ler o pap<>l qu'l o 
nobre deputado t.roux·~ de sua. casa para o re
cinto de suasdeliber·~·ões. 

O orador não aceita simpl sm0nte nesta 
q1:estão urna roiiolução do Sr. presidente 
oa da commissão de polir.ia, mas pede a 
S. Ex. que provoque a Cama.ra. a prnnnn
ciar-M sobre este papel. E' preciso, diz o 
orador, quG esta deliberação seja dada em 

nome da. C3.mara dos Srs. Deputados, em 
nl)me de todos nós. que não pr~cisamos tomar 
liçõ.js d·3 dignid de, de quem quer que seja 
(apoiados) que se apresente rieste re
cinto. 

caminho máo. Particularmente o orador ji 
disse ã S. Ex. que, quando quizer insalLal-o, 
dirija-se para junto de si, bem pro::dmo, 
que ~ra a r~sposta que costuma ar a quem 
não sabe cumprir siquer os deveres de con-· 
sidera.ção e respeito que os homens devem 
mutuamente tributar-se. 

0 SR. BEZERRA ÜAVALCANTI:-Qilal res
peito ! Qnal dever ! São historias ... 

'o Sn. Znu diz que não é valentia, não é 
nobreza, não é galhardia, queret· fazer-se aqui 
temido de seus collegas : a. nobreza está. em Ja.
zei·-se estimar A oiarlos . 

O nob:·e deputado b~m pódP. ser o Ferrabraz 
de Alexan iri-1, mas com certeza não mett·~rã 
medo a pygme1.:s como o orador. 

n.. BEZERRA CAVALCANTI.- eço 
vra para uma explicação p~ssoal. 

O SR. ZAliiA, continuando, diz que o governo 
e uma en 1 a e mora 1gna a ma10r cons1 e~ 
ração, altamente respeitavel ; os ministros são 
deputados como o orador e se as collegas, e têm 
as i.üviolabilidades que a Constituição lhes or
torga.. 

E' pl"eciso, pois, e de uma vez corrigir-se 
isto e :ficar d~monstradll, à face do paiz, que o 
recinto da Camara não é um ci1·culo de athle
tas. (M·r.tito bem.) 

O SR. BEZEURA CAvALCANTe:- Peço a pa-
avr11 para uma ex:p 1cação pes:~oa ; 

0 SR. PRESIDENTE:- Não a posao dar. 

s1do 1jessoalmente: V. EI. não me pode re
cusar a palavra para defender-me. 

O SR. PRESIDENTE:- Não está nada em dis
cussão. 

O Sa. BEZERRA CAVALCANTI:- V. Ex. re
cusa-me a palavra p~.ra defesa pesso·~l ? 

O Sn. PaEsrnENrE:- Vou consultar a Ca
mnra. 

O SR . BnzEnRA CAVALC,\NTr:- Não tem que 
o fazer: o rr>gimento não lh.e permitte negar
mP. a. palavra em ta.l caso, e nem f tz isto depen
d"ut(~ de votação da C:•mara. Preciso saber si 
V. Ex. me dá ou não a palavra. 

O SR PREi'iiDENTE:- D~pois da votação a. 
ue se vai )roceder, dar-lhe-ei a alavra. 

O Sa. BEZltRRA CAVALCANTI:- Bom, eu Sl• 
bia perfeit •mente que não me podia recusar o 
u~o deste direito. 

(O S1· . p1·esidcntc manda let o a;·t. 1.92 
do 1·cgimento .) 

O SR. BE7.EnHA CAVALC.\NTr:- Eu não {1\r.o 
questão <lP. cousa alguma. Affirmei que havh .íe 
dizer, apezar d•.! todos O< m•J•olhamento~. o que 
pensava sobre este proJecto e, Rs~:~im c:•mo disse 
alguma. cou>N, 1)od~>r1a ter dito mais e tudo 
qnanto quizesse. (Apm·tes.) 
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O SR. PRESIDENTE~ - Attenção! Eu tenho 
de suj ·itar á votação da casa o aasumpto em 
questão. 

O SR. BEZERRA qAvA.LCAJ)1TI:-Eu jã. o disse; 
não faço ~ uestào du;b : tendo eu lido da tri-

· constar dos annaBs. 

o. ~R. ~nu.:-:- ~em será impressa na Gazeta 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:-Poi3 não! Isto 
não póde deixai· de ir e ha de ir· para os annaes. 

O SR. MoREIRA BRANDÃo:- Aqui tem ido 
tudo para os annaes. 

Póde não ser inserido na a·~ta, mas ha. de ir 
para os annaes. (H a outros apartes.) 

0 Sn. PRESIDENTE:- 0 nobre deputado dê
me licença. 

Tendo o~ • B · · 
seu voto, eu consulto á Camara si d·~ve ser esse 
voto inserido na acta (Contestações, etpartes, 
sussurro.) 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Eu já dis
se que vou mandar a declaração e motivos do 
meu voto para a mesa, e V. Ex. depois con- · 

· . i amara nao q111zer qur~ v 
para a acta, não irã. ; mas ha de ir para os a ,_ 
:aaes, porque faz parte do meu d:scurso, no 
qual eu a inclui lendo-a na t1·ibnna. (npoiadrn~). 
e, portanto, o me1: fim está preenchido, o me 1 

protest • está. lavrado . 
. Agora, quanto ao que rlisse o nobre depu

tado a m"u re!>:peito, eu declaro que não é P.Xa
cto ab.;O}Utli.mente qu•~ er1 O t~vesc;;e jám:,ÍS in
sultaclo, ~em a quem. qner quA .seja E_u niio 

' . ..., -
tado, e a occasiã.o e o Ioga r fossem ,,r. ·prios 
para rep<~llir, fal-o-ia da maneira por que a 
minha di nidade 1edis .e • e uando • 
casião n.~m , logar fossem proprios, deix:1ria 
o insulto no chão. não me abaixaria para apa
nhai-o, fo&se elle proferido por tluem ·quer que 
fosse. 

O nobre deputado é que traz commigo teiró 
antigo, depois qu~ entendeu que eu devia como 
outros, dobral'-m~ ás Sllas paixões ·iel'ordena
das para votar contra o Sr. Marcolino Moura e 
satisfazer assim aos seus des:1bafos pessoaes. 

O Slt. ZAM.\ : -Não lhe pedi causa ne
nhuma.. 

0 SR. BEZERRA. CAVALCANTI: - Peiiu a 
mim e a muitos. 

O Sa. ZAMA. : - Não pedi a ninguem, só ao 
Sr. Aristides Spinola. 

muitos. 

O Sn.. ZAMA :-Não é verdade. 

O Sa. B:mzEnRA CAvALCANTI : - Pode ne
gai-o ! Mas, embora pedisse ou mto, é verdade 
que ficou com teit·ó commig o por isso. 

O Sn. ZAMA :-E porque não fiquei com os 
outros ~ 

O Sn. BEzrenaA C.tvALCANTl : - Não sei, 
nem preciso saber ; mas commigo ficou e fi
carã. 

O Sa. ZAMA : -Talvez por ser o mais bo
nito~ 

eu ~ruem requereu o encet'l"il.mento. E11 então 
lhe t·espondl : sin te; muito sabe l-o agora.,pot•g, ue 
·a. dis:::e '! não oss~ des izer-me ·s 
yue o nobre deputado chama havul-o insultado 
e vem trazer para a tribuna ! 

Houve porém explic11oções ulteriore;; a res• 
peito, e tive occa~ião de diz&t' ao nobt·e depu
tado: eu não insulto a homem nenhum, porque 
insultando, quereda brigar,e em ts.l caso come
ça.ria brigando; não insulto porque não me 
pn.rPÇO com os caracteres fr;~cos. que se 
de~tahaf.,m pela lingua, ou com certa classe que 
não sabe fazer outra cous!i. 

Portanto, vê-se que não tem razão nesta parte 
o nobre deputado. 

Eu poderia esta1· persuadido da que os seus 
actos de encerramento. um dos quaes foi justa
mente n a occasião em que me ia toear a. pala
vra, tinham tido o proposito manifesto de offen
der-me molestar-me, mas não lhe disse 'ámais 
cousa alg uma. Si fiz esta declaração de voto é 
porque ella exprime a minh~~ convicção, e en
tendi necessaria para resalvar a minha digni
dad9, e a do meu parti.!o. 

Não tiilba. em vista absolutamente o.ffender, 
maltratar e menos insultar a Camara; pronun
cio me pe1·ante t·lla e a respeit.J della, com 
toda a f1':1.nqu<> za , segundo entendi que devia, 
di:::cutin<to, criticando. moraHsando seus actos 
como julgo ser o meu direito. 

Acho que é uma desgraça geral essa poli
tica , que o governo inaugurou, e a. proposito 
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podia ler palavras do mesmo nobre deputado 
por S. Paulo a quem ha. pouco me referi, e 
que condemnam esta política.. 

Penso que isto é uma desgraça geral para. 
ambos os partidos : isto nos de~considera, nos 
de rad& e abate esta institui S:o "á tão abatid&, 
infelizmente tão desacreditada na opin1ão pu
blica. 

Isto não é absolutamente ins}llta~, é o direito 
• 

tribuna, de que não prescindo nem hoje nem 
amanhã ; não por querer ser ferralrraz nem 
qualquer outra cousa., que o nobre deputado 
queira dizer, do que não faço caso algum, como 
de tudo, que cada um mais ou menos apaixo
nado, mais ou menos malevolo ou desaffecto, 
q_ueira. dizer, o que pouco me importa ; asse
verando mesmo ao nobre deputado que não 
pr~cm·o ser estimado por todos, nem o quero. 

Declaro que só desejo a estima de quem eu 
entender que a estima me honra ; quando não 
me honre não faço caso nenhum, e até me van-
g orio, me ont•o eu ano com a ma vonta e, 
com o odio mesmo dos maus, desaffectos, ou ini-

faço parte della, e desejara que ella fosse um 
verdadeiro obj ecto de culto para. este paiz, como 
sanctuario da.s suas liberdades e prerogativas. 

0 SR, ARISTIDES SPINOLA dá um a parte. 
O SR. ·BEZERI:A CAvALCANTI :-Portanto, 

em vez de entender ou de ter a. intenção 
de insultar á Camara, pelo contrario fallo 
ecr:-abundantia c01·dis, cheio de indignação 
contra essa olitica miseravel ue se inau urou 
e qua concorre para. rebaixar a. Ca.mara.. 

0 SR. ARISTIDES SPINOLA:-Apoiado. 
O SR. BEZlCRRA CA.v •~Lc 1\NTI • • • e f8. 

jecto, não da consideração, estima. e verdadeiro 
culto publico, mas do desprezo da nação. 

Portanto, vê V. E:s:. como é tão differente o 
meu modo de ver e de pensar do do nobre 
deputado. 

Só faço caso da estima. de quem eu entender 
que to.mbem devo estimar e honrar. 

Nesta Camara ha. muitos caracteres aos quaes 
estimo e respeito, outros a. quem respeito sem 
estimar (riso), e alguns a quGr:n nem estimo 
nem respeito (risadas), e de cuja estima e res-
peito não quero sa.ber. · 

Devo dizer ao nobre deputado que mais este 
ou aquelle .•• etc (l·iso), mais este ou aquelle 
furioso contra. mim .•. 

O SR. Z.A.MA:- E' exa.ctamente o que eu 

O SR. BEzERRA C.A. v A.LCANTI:-... entendendo 
que assim lucra fazendo cortejos ao governo, 
me é de todo indiiferente. 

O SR. ZAMA:-Isso é bom de dizer a mim ! 
Tenho merecido tantg. causa ! 

O Sa. BEZERRA CAVALCANTI:- Mas póde 
querer merecer. Ainda direi ao nobre depu· 
ta.do que infelizmente sou um desses homens 
a quem. a provria consciencia \lasta para con
fortar, e seru~. capaz m~~mo de desprezar o 

juizo do mundo inteiro si porventura pudesse 
todo elle se~ injusto. Fóra do terreno da jus
tiça me é indifferente, completamente indiffe .. 
rente que me estimem, que me respeitem, que 
me mordam, que me diffamem. 

Vem agora o nobre de· uta.do e diz: ai me 
quer insultar c egue-se a m1m. 

Não insulto nunca, já disse á Camara. Mas si 
quize.ssa tomar qualquer desforço, chegaria 

O SR. ZAMA:-Mas cheguewse, qoondo qui
zer, não tenho medo de pegar· um touro do !tio 
Grantie do Norte. 

O SR. BEzERRA CAvALCANTI:- Eis a.hi ! 
Pois eu declaro ao nobre deputado que feliz
mente não tenho pontas. 

O SR. ZAMA:-Nem eu, não fallo nesse sen
tido. 

. 
prova. o seu estado de furor empregando ex
pressões improprias desta Cama.ra. 

. . 
ta do que se está. e:s::cedendo. (Apartes.) 

O Sa. BEzERRA CAVALC~NTI:- Em qu~ 1 

O SR. ZAMA: -Si a expressão é offensiva, 
eu retiro-a. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:-Não, senhor; 
felizmente para mim não é. (Para o Sr.presi
dente ) Eu estou dando uma explicação pessoal, 
defendendo-me. porque fui aggredido e nin" 
guem me póde estabelecer limites. 

O SR. BEzERRA CAvALC,\.NTI :-O que 6 que 
V. E:x. pó de fazer~ 

. 
V. Ex. tomará. a responsabilidade. 

O Sa. ~EZERRA CAvALCANTI: -Tomo-a. E 
o que tem isso 1 V. E:s::. sabe que o seu anteces
sor me obrigou a tomará ta.l responsabilidade e 
eu a tomei. Tantas vezes me obriguem como 
hei de faze l-o. Mas eu vou concluir e já o te
ria feito si V. Ex. empregasse justiça igual, 
quando ouve e:tpressões imp1·oprias desta casa. 

... o Sa •. PaESIDENTE:-Declaro a V. Ex. que 
nao OUVI. 

O Sn. BEZERR.I.. CAvALCANTr:-Ora, não ou
viu! Eu vou concluir dizendo simplesmente 
para terminar que não me exalto, não me en
fureço. No meio da maior agitação conservo a. 
calma e a perfeita posse de mim mesmo para. 
s . tzer o que evo e posso lZer, e que nunca 
rettro. 

Não ha. poder humano que me faça retirar- o 
que digo; mesmo porque venho lá. de regiões 
onde é costume dizer-se que-para palavra dita. 
ou pan~ada dada, até o poder de Deus e nada. 
(Riso.) Porque não retiro nunca o que digo, 
mantenho a. calma, dizendo só o que quero, e 
do que digo tomo toda. a responsabilidade. 

Quanto aos esparrames do nobre deputado~ 
pode l!.rocurar-me quando quizer; e y~r-se-8, 
~qe nao re.çuo nunc~. 
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O Sn.. ZAl\IA:-Eu não procuro, evito. 
o sn.·. BEZERRA C_-\.VACANTI:-Pois estimo 

muito; e tenho concluído. 

consultar á Ca-

O Sn.. ZAMA:-Creio que a Camara. não se 
pronunciou ainda sobre o meu requerimP.nto, 
isto é, que esse papel que foi enviado á mesa 
não ~eja incP.rto na ucta, nem publicado no 
Diario 0/ficial. 

O Sn.. PRESIDENTE:- Vou consuHar a Ca
mara. 

(Ditferentes Srs. rleputado~ pedem a pala1n·a 
. , s apar es 1·c

testos pa;·a que não seja consultada a C a
mara.) 

mara sobre o requerimento doS,. Zawa. 
Posto a _votos o requerimento verbal do 

O Sa. V.A.z. DE MELLO (pela ordem) repete 
o seu requerimento. 

E• approvado. 

O Sa. 1° SECRET.A.IUO dá conta do seguinte 

EXPED[ENTE 

que. s~>ja P.lle adoptado, pelo que o offerece ã 
consi leração desLa Augusta Camara. 

Sala das commhsões em 12 de Agosto de 
1885,-Cesar Zama.-Morei1·a de Ban·os. 
- F1·ança Ca1·valko. 

A Aasembléa Geral Legislativa decreta: 

tizaf}ão a favor tla freguezia. .Je No~aa Senhora 
do Pat1·ocinio, no termo de Araras, provincia. 
de S. ~aulo_. para adquirir e encorporar ao 
seu pa.tr1momo os terrenos doados por Bento de 
Lacerda Guimarãr~s e sua mulher. 

S. R.- Sala das sessões, 4 de Setembro de 
1883.- Fe)·reira Vim~na.- Paula Sottza. 

E' liJo o vai a imprimir a seguinte 

Redac . 

N. 1 E-1885 

' 
A Assembléa Geral resolve : 

Da matricula 
Art. Lo Proceder-se-á em todo o Imperio à 

nova matricula dos escravos, com declaração do 
nome, nattlralidade, sexo, filiação, si fór co
nheci la., occupação ou serviço em que fór em
pregado, idade e valor, calculado conforme a 
tabella do § 3. o 

§ 1. 0 A in~cripção para. a nova matricula. 
Officio do Ministerio da Justiça,de H de Agos- far-se-á á vista. das relações que serviram de 

base à matricula. e< cial u a verba - -. 
corrente, remettendo informações sobre a pre
tenção do juiz de direito d:t comarca de Soure 
na. província do Pará, bacharel Joa uim Pa.uleta. 

as os e 1vetra.-A quem fez a requisição 
(commisio!ão de p~nsões e ordenados.) 

Requerimento de D. Antonia Emitia da. Sil
va Manta, p··dindo pa~amento do monte-pio de 

· seu finado muido o 1 o ten~nte da. armada José 
da. Silva. Manta.-A' commissão de fazenda. 

Vai a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 56-1885 

Patrimonio da (reguezia de Nossa Senhora 
do Patrocinio, no termo de Araras, na 
p1·ovincia de S. Pa·ulo 

ct11a. .a em virtude da lei de 28 de Setembro de 
1871, ou à vista das certidões da mesma matri
cula! ~u da averbação, ou ~ vista do titulo do 

o, q 1 a. ma-
tricula do escravo. 

§ 2."0 A' idade declarada na antiga matricula 
se addicionará o tempo decorrido até ao dia em 
que fór apresentada na repartição competente 
a relação para a matricula. orden~idá por esta 
lei. 

A matricula que fôr effectuada em contra
venção ás disposições dos-§§ 1 o.J e 2° será nulla, 
e o collector ou agente fiscal qu~ a effectuar 
incorret·á em uma. multa de 100$ a. 300$, sem 
prejuízo de outras penas em que possa in
correr. 

§ 3. o O valor a que se refere o art •. 1°. será 
declara-do pelo senhor do escravo, não e~ce
dendo o ma~imo regulado pela idade do matri
culando, confo1·me a segoin.te tabelb. : 

A commis'ião de constituição e poderes, a Escravos menores de 30 annos...... 900SOOO 
quem foi presente o projecto n. 122 de 1883, Escravos de 30 a 40 annos........ 800$000 
em que se dispensa a lei de amortização a. favor ~ » 40 a 50 » • • • • • • • • 600$000 
da f•·~>guezia de Nossa Senhora do Patrocínio, . :. » 50 a 55 >) • • • • • • • • 400$000 
no termo de Araras, provincia de S. Paulo, :. » 55 a GO >) • • • • • • • • 200$000 
para Hdquirir e .encorporar ao seu patrimoni_o § 4. o o valor dos indivíduos do sexo femi-
oa terrenos doaao..; por Bento de Lacerda. Gu1- nino se reo-ularâ do meswo modo fazendo.,.se 
m- lh 1 ° ' ' araes e sua mu er : porém, o abatimento Je 25 °/0 sobre os preços 

Conside1·ando que nenhum inconveniente ha acima estabelecidos. 
em ser outorgada. a. dispensa conce.1ida pelo § 5. o Não serão dados á matricula. os es
referido projecto infra transcripto, é de parecer cravos de 60 annos de idade em dia.nte; · serão, 

V. III.- 71 
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porém, inscriptos em arrolamento especial para. 
os :fins dos §§ 10 a 12 do art. 3. o 

§ 6, o Será. de um a.nno o prazo conce?ido 
pàra a matricula, devendo ser este ~nnun~1ado 
por editaes affixados nos logarea mau~ puuhcos, 
com antecedencia de 90 dias, e publicados pela 
imprensa, on e a ouve r. 

§ 7. 0 Serão considerados libertos os escra
vos que, no prazo marcado, não tiverem sido 
dados á ma.tcicul • -
pressa e integralmente declarada nos editaes e 
nos annuncios pela imprensa. Serão isentos de 
pTestação de serviços os escravos de 60 a 65 
annos que não tiverem sido arrolados. 

§ S.o As pessoas a quem incumbe a obri
gação de dar á. matricula escravos alheiost na 
fórma do art. 3° do decreto n. 4835 de 1 de 
Dezembro de 1871, indemnizarão aos respe
ctivo.:; senhores o valor do escravo que, por 
não ter sido matriculado no devido razo, ficar 
livre. 

Ao credor hypothecario ou pignoraticio ca.b.e 
ig~almente dar ~matricula os escravos con-;tt-

Os collectores e mais agentes fiscaes serão 
obrigados a dar recibo dos documentos que lhes 

. . -o 

·matricula, e os que deixarem de effectual-a no 
prazo legal incorrerão nas penas do art. 154 
·do codigo criminal, ficanJo salvo aos senhores 
o direito de requerer de novo a matricula, a 
q_ual para os effeitos legaes vigorarà como si 
t1vesse sido elfectuada no tempo designado. 

§ 9. o Pela inscripção ou arrolamentt> de cada 
escravo pagar-se-á i$ de emolumenLos, cuja 
importancia será destinada ao fundo de eman
cipação, de ois de satisfeita.CJ as des ezas da 
matr1cu a. 

§ 10. Logo que fôr a.nnunciado o prazo para 
a matricula, :ficarão relevadas as multas incor-. . . . . - . . 
de 28 de Setembro de 1871, relativas á matri
cula. e declarações prescriptas por ella ·a pelos 
respectivos regulamentos. 

A quem libertar ou tiver libertado, a. titulo 
gratuito, algum escravo fica. remittida qualquer 
divida á. fazenda publica por impostos refe
rentes ao mesmo escravo. 
· O governo, no regulamento que expedir para 
a execução desta lei, marcará um só e o mesmo 
prazo· }?ara a apuração da matricula em todo o 
Imper10. 

Art. 2. 0 O fundo de emancipação serã for
mado: 
· I. Das taxas e rendas para elle destinadas 
na'legislação vigente. · 
. 11. Da. taxa de 5 °/0 addicionaes a to~os os 

, . 
Esta taxa ser à cobrada desde já livre de des

pezas de arrecadação, e annualmente inscripta 
no orçamento da receita apre:,entado à Asaem
bléa. GeralLegislativa pelo ministro e secretario 
de estado dos nego cios da fazenda.. 
· III . De titulas da divida publica emittidos a 
5 °/o, com amortização annu:ü de 1/2 °/o, sendo 
os juros e amortização pagos pela referida taxa 
de5°/0 • 

§ 1. o A taxa ad,licional será arrecadaJa. 
ainda depois qa liberta~ão de todos os escravos 

e até se extinguir a divida. proveniente da 
emi~são dos titulos autorizados por esta lei. 

§ 2. o O fundo de emancipação, de que trata 
o n. I deste artigo, continuará a ser applicado 
de conformidade ao disposto no art. 17 do re
gulamento approvado pelo decreto n. 5135 de 

e r 

§ 3. o O pro dueto da taxa a.ddicional serã di
vidido em tres partes iguaes: 

par e s r a . 
escravos de maior idade, conforme o que fór 
estabelecido em regulamento do govewo. 

A za. parte serà app~i·~adu. :i libertação, por 
meLade ou menos da metade de seu valor, dos 
escravos de lavoura e minei"ação cujos senhores 
quizerem converter em livres oa estabeleci
mentos mantidos por escravos. 

A ga parte serà destinada a subvencionar a 
eolonisação, por meio do pagamento d~ trans· 

' collocados em estabelecimentos agricolas de 
qualquer natureza. 

4 o Para des'Jnvolver os recursos em re-
gados na transformação dos estabeledment':s 
agricolas servidos por escravos ern estabeleci
mentos Hvr~s., ~ para au:ciliar o desenvolvi-

- ' verno emittir os titulos de que trata o n. lll 
deste artigo. 

Os juros e amortização desses titulos não 
poderão absorver ma:s dos dous terços do pro
dueto da taxa addicion:ll consignada no n. n 
do mesmo artigo. 

Das q.lforrias e dos libertos 

Art. 3.o Os esc1•avos inscriptos na matricula - . . . . -

No primeiro anno.... • • . • • • • 2 o/o 
No segundo.. . • . . • . . . • • . • • • • 3 °/0 

No terceiro • . • • . • . • . • • • . • • • • 4 o/o 
No quarto . • . . • . . . • . • • • . . • • . 5 °/0 
No quinto . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6 °/o 
No sexto . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 7 °/o 
No setin1o • • . • • . . • • • • • • • • • • . 8 °/o 
No oitavo . . . • . . . . . . . . . . . . . . 9 °/o 
No nono. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 10 °/o 
No decimo. .. . • • • . • . • . • • • . • . 10 °/o 
No undecimo. • . • . . • . • • . . • . • • 12 °/0 

No decimo segundo. . ........ 12 °/0 

No decimo terceiro.. • • . • • • • • 12 °{0 

Contar-se-á, para esta deducção annual, 
qualquer prazo decorrido, seja feita a liberta-- . -
quer outra fórma legal. 

§ 2. 0 Não será libertado pelo fundo de eman
cipação o e;;cravo invalido, considerado incapaz 
de qualquer serviço pela junta classificadora, 
com recurso voluntario para o juiz de direito. 

O escravo, assim eonsiderado, permanecerá 
na companhia de seu senhor. 

§ 3.0 Os escravos empregados nos estabele
cimentos agricolas serão libertados pelo fundo 
de emancipação indicado no a.rt. 2° § 4°, se
gunda parte, ªi seqs senhores 13e propu2;e~~~ ª 
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substituir, nos mesmos estabelecimentos , o tra
balho· escravo pelo trabalho livre, observadn.s 
as seguintes disposições: 

a) Libertação de todos os escravos existentes 
nos me~mos estabelecimentos e obrigação de 
não admitti_r o11tros, sob pena de serem esLss 

' b) lndemnização pelo Estado de metade do 
valor dos escravos assim libertados, em títulos 

. § 14. E' domicilio obrigado por tempo de 
c~nco annos, contados da data da libertação do 
hberto pelo fundo de emancipação, o municí
pio . onde tiver sido alforria lo, excepto oa das 
capttaes. 

§ i5. O que se ausentar do s~u domicilio 
ser a const erJ o vaga un 'i o e apprehendido 
pela policia, para ser empregado em trabalhos 
pu blicos ou colonias agrícolas. 

.• e • -de 5 °/0 , preferidos os senhores que · 
mais a indemnização ; mudança do liberto no caso de molestia. ou por 

c) Usufruição dos serviços dos libertos por outro motivo a.ttendivel, si o mesmo liberto 
tempo ·de cinco annos. tiver bom procedimento e declarar o loga.r para 

§ 4. 0 Os liberto~ obrigados a serviço nos onde pretende transferir seu domicilio. 
termos do paragrapho anterior ser'io alimen- § i7. Qualquer liberto encontl"ado sem occu
tado-3, vestidos e tratados pelos seus ex:-senho- pação se!· á. obrigado a empregar-se ou a contra
res, e gozarão de uma gratificação pecuniaria. tar seus serviços no prazo que lhe for mat•cado 
por dia. de serviço, que será. arbitraia. pelo ex- pela policia. 
senhor com approvação do juiz de orphãos. § 18. Terminado o prazo, sem que o liberto 

§ 5. o Essa ratifica ão ue constituirá e- mostre · · - · · 
cu 10 o tberto, será dividida. em duas partes, serà por esta enviado ao juiz de orphãos, que o 
sendo uma disponível desde logo e outra reco- constrangerá a celebrar contracto de lor.ação 
lbida a uma caixa economica ou collectoria. de serviços, sob pena de 15 dias de risão com 

e ser enVIa o para s. guma. co onta 
prestação dos ser'liços a que se refere o§ 3°, agricola no caso de reincidencia. 
ultima parte. § 19. O domicilio do escravo é intransferível 

----~'-cô\lc.,_:0~A~s....Mli~b.!:tr~a~-~Lp~4Ha;.u~·LU.J:i!::~'~-J....CIWL"!..f-cl_.laJ;a_~JJI..incia-diversa da em t!Ue estiver matri
cedidas em vista das certidões do valor do culado ao tempo da. promulgação desta. lei. 
escravo, apurado na fórma do at·t. 1°, § 3°, e da A d • • · · 1 
ce.-tidão do deposito desse valor nas estações mu ança Importara acqmnçlo da iber-

dade, excepto nos seguintes casos : 
fiscaes designadas pelo governo. 

Essas certidões serão passadas gratuila- i · 0 Transferencia do escravo de um para 
mente. outro estabelecimento do mesmo senhor. 

§ 7. o Emquanto se não enc9rrar a nova ma- 2 • 0 Si o escravo tiver sido obtido por herança. 
tricula, contmuará em vigor o processo actual ou por adjudica~ão forçada em outra provincia. 
de avaliação dos escravos, para os divflrsos 3 · 0 Mudança d~ domicilio do senhor. 
meios da libertação com o limite fixndo no 4 · 0 Evasão do escravo. 
art. o, • o • escravo eva 1 o a casa o senhor 

§ 8. ·• São válidas as alforrias concedidas, ou donde estiver empregado não poderá, em
ainda que o seu ~alor exceda ao d&: terça do quanto e •tiver. ausente, ser alforriado pelo 

I 
deiros que porventura. tiver. 

§ 9. 11 E' permittida a liberalidade directa. de 
terceiro para a. alfo1•ria do esct•avo, uma vez 
que se exhil>a o preço deste . 

. 
§ 21. A obrigação de prBstação de serviços 

de escraVO!-> de •1uo trnta. o§ 3° deste artigo, ou 
corno condi~o:.ão de liberdade, não vigorará por 
tempo maior do qu•\ aq11elle em q11e a. escra
vidão for con::;iderada. extincta. 

Disposições geraes 
§ 10. São libertos os escravos de GO annos 

de idade, completos ant9s ou depois da data em 
que entrar em execução esta lei ; ficando, 
porém, obrigados, a titulo de in<lem.nização - Art. 4. 0 Nos regulamentos que expedir para. 
pela ~ua alfot·ria, a prestarem serviços a s~us a execução de'-lh lei, o governo determinará. : 
ex-senhores pelo espaço de trea annos. 1° Os direitos e obrigações · dos libertos a 

§ H. Os que forem maiores de-60 e menores que se refere o § 3° do art. 3° para com os 
de 65 annos, logo que completarem esta idade, seus ex-senhores e vice-versa. 
não serão sujeitos aos alludidos serviços, qu'll· 2° Os direitos e obrig~ções dos demais li
quer que seja o tempo que o.; tenham prestado bet·tos sujeitos á prestação de serviços e da
com rela~.ão ao prazo acima declat'<ldo. qttolles a quem esses serviços devem ser
. § 12. E' permittida a remissão dos mesmos prestados. 

· · - ~ · · :- s geraes par 
tade do valor arbitrado rara os escravos da pai·te do escravo, quando este for obrigado á 
chsse de 55 a 60 annos de idade. prestação de serviços e as attribuições dos jui-

§ i3. Todos os libertos maiores de GO annos, zes:fde direilo, juizes municipaes e de orphãos, 
preenchido o tempo de serviço dt~ que trata o e juizes. de paz, no ;; ca.sos de que trata a pre
§ 3o, continuarão em companhia de seus e:s:- sente le1. 
senhores. que serão obrigados a alimentai-os, § 1° A infracção das obrigações a que se 
vestil-os e tratai-os em suas molestias, usu- referem os ns. 1 e 2 deste artigo será punida. 
fruindo os serviços compatíveis com as forças • conforme a sua gravidade com multa de 200$ 
delles, salvo si preferirem obter em outra parte ou prisão com trabalho até 30 dias. 
os meios de subsistencia, e os. juizes de orphãos § 2° São competentes para a impoaição des
os julgarem capazes de o fazer. · sas p.anas os juizes de paz dos respectivos dis-
. . . 
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trietos, sendo o processo o do decreto n. 4824 
de 29 de Novembro de i87i, art. 45 e seus 
paragra phos. 

§ 3·1 O acoutamento de escravos será capi
tulado no art. 260 do codigo criminal. 

4° O direito dos senhores de escravos á 
prestação de serviços dos ingenuos on à ind~m
nização em títulos de renda, na fórma do art. 
i• § i 0 da lei de 28 de Setembro de i8i1, ces-. . - . - . . 

§ 5. o O governo e-t9.belecerá, em diversos 
pontos do lrnperio ou nas provio.cias fronteiras, 
colonias agricolas, regidas corn disciplina mi
lit~r, para as quaes serão enviados os libe1·tos 
sem occupação. 

§ 6° A occupação effectiva. nos trabalhos da 
lavoura constituirá legitima isenção do ser
viço militar. 

§ 7. o Nenhuma provinci~, nem n:esmo as 

• 
pagamento do imposto addiciona.l de (\lle trata 
o art. 2,o 

8. 0 Os re ul:lmentos ue forem ex ~di:!os 
pelo governo sP.rão logo posto~ em exe~.:ução e 
sujei tos á approvação do poder legislativo, con
solidadas ~as as disposiçõe.s relativas ao ele-

' 
bro de 1871 e respectivos regulamentos que 
não forem revogados. 

Art. 5.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commi~sões, em 14 de Agosto de 
!885.-llfa(ra.- Itaqui. 

Sio presentes á mes:1. as seguintes 

Declarações de 'OOtos 

Declaro que si tivesse as~istido hontBm 6 
votação nominal do projoeto sobro elemento 
servil teria res ondido-não. 

Salts das sessões 14 da Agosto de 1885.
Joaquin~ Nabuco. 

Declaro que votei a favor da emenda do Sr. 
Zama, quo reduzia a um ~o.no o tempo de ser
viço dos escravoa sex,\genn.rios, como i o.dom
nizaçlo pela. sua. alforria ; o contra a. O;uonda 
dos Sr11. Corrêa de Araujo o Costn. Poroir:~. .Ju
nior substituiva-se :~.o § 2° do art. 3" do pro
jccto.-Dr. Canttio . 

Declaro que si estives;;e presente, to1·ia. vo
ta do pela adnpção do proj~'cto sobre a reformA. 
do elemento servil, que foi hon:em votado em 
3a discussão.-S. R.-S. Mascarenhas. 

Tendo jã. me retirado do reci nto da. Camara, 
quando foi encerrada a 3a discussã·• do projecto 
sobre o estado servil, e em l!eoouicla. votado o 
mesmo proJecto, declaro que votaria contra o 
mesmo projecto, si estivesse presente·, como 
:fil-o nas votações ante ri ores. 

S. R.-Sala. das seqsões, 14 de Agosto de 
1885.-F,·ederico B .rges. 

O SR. RoDRIGo SrLVA envia à zr.esa. o ee
guinte requerim ·nto: 

Provincia de Santa Oatharina 

. Requ~iro que. pflr intermedio do Ministerio 
da Agricultura, se peçam informações ao go· 

verno sobre o numero de eng~nheiros e agri
mensores empregados na medição d·~ lotes co
lonia"s e discrimin:\ção d.•s tP.rras publicas e 
particulares na provincia de Santa Catharina, 
sendo indica las a:; datas em que foram lavrad:\s 
as now.ea ões e os trabalhos ue têm fP.ito ·bem 
como, si o titulo de astronomo por uma. escola 
de França. ap~'esenta· J.o por João Taulois, é do
cumento suffi~iente par~ legal preenchimento 

~ . 
S. Francisco, no município de Joinville. 

Sala das sessões, 14 de Agosto de 1885.
Rodn'go Silva. 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DAS Ei\IENDAS DO SENADO AO PROJECTO 
N. 52 DE 1885 SOBRE E~ECUÇÕES COMMERCIAES 

(Muitos Srs. deputados pedem a palavra.) 

O Sr. Candi do de Oliveira, 
pediu a palavra pela ordem para. encaminhar. a 
discu~são d ·ste ro ·ecto usando de uma facul-
da e regimental. 

O orador diz que estas emendas do S~na.rlo 
vieram substitrlir completamente o projecto 

. . 
A Camara. tinha votado alterações no nosso 

systema de execuções, e, sobretudo, o :fim que 
ella teve em vista fJi abolir a adjudicação for
ça la e substituir o systema de praças intro
duzido no nosso a.ctual direito civil. 

Comprehende que o Senado, usando do seu 
direito de emenda, possa totalmente mandar 
um projBcto substitutivo ao da. Camara dos Srs. 
Deputadoa. S~o estes os preee !entes; .é isto qu~ 

que n meio normal de legislar-se no nosso paiz, 
sobr~tudo ne~tes a!'sumptos. 

Neste caso, a. Cams.ra teria. de ronunciar-se 
ou so re o ~e11 nroJecto pr1m1t1vo, reJettan o as 
emendns do Senado, e seguindo~se então os 
recursos constituci· •naes da. fusio ou não, ou 
alia t'lria de a.moldar-so à doutrina do Senado, 
a(~aiLando o seu proj"cto substitutivo, remettido 
p3.ra a Camara, em fôrma de omenda. 

Assim, seria. tudo regular e:\ questão resr>l
ve··-se-ia de accurclo com o regimento de ambM 
a~ cas"s· 

Mus no proj c c to em discu!?sio ha um quê ele 
singula1• e especial. 

A Cn.m'lra dos Srs. Senador,..s não se limitou 
a substituir por outro o projeeto pt'lmitivo da. 
C amara. dos Sr~. Deputados. Mas, além de sub· 
~tituir ns div<lrsas disposições do pr •jecto da C:\• 
mara,sónr·nte mant•mdo o art. 4° qu·• o Senado 
pa<:sou a considerar 11°. a Camars. dos Se na.-
or~>s man ou um a 1 1vo que ra a nao a ma

teria exdusiva da projecto que Ih!> tinha sido 
r em'lttido pela Camara dos Srs Deputados, mas 
de profunrias alteraçõs em nos~o r ·tÓm"n civil 
vigent ~ . E' assim que pelos a1·tigos a -idi ti vos 
faz-se o seguinte : altera-se o systema de 
exe~uções d3o l ei hypothecarja, altera-sP mais 
a fórma da acção hypoth •c;~ ria, fazendo desap
parecer a assLmação d~ 10 dias,e. em aen logar 
surgindo o "rocesso civil executivo, cre:1-se 
um novo direito eivil. permittinrlo-~e o con
tracto de penhor sobre os fructos pendentes, 
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fazendo emfim prof110d!l.s a.llet'llÇÕes ás llOl'ma.s 
:1etaa.es do direito civil. 

Ora, pergunta o orador :to Sr. p:·e-.:irlr>nt:~, 
a discussão d asas emencl a ha. de su~o:·dinar-se 
a mesma norma de qu~ trata o regtmento, isto 
· · ~ e 1 , • • u ·~ 

ou pelo contr • rio d v~ sef destacado do proj c to 
tud:l aquillo que é materia. additiva, que não s<> 
prende ~? proje~to primltivo ou qne vem a.l-
e ar o 1re1 o 1v1 ac ua o a. eg1s 1-lÇao ypo

thecaria. 1 Esta questão t· ·m gr •nde gr,lvirlade. 
O or ·dor espera que a sua consu!t:i seja ou

vida por S. Ex. 
0 SR. PRESIDENTE: -A consulta. está já re

iOlvida. 
0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA, diz que não 

póde estar resolvida, porque ainda e;;tá ex
pondo os pontos da questão. E'. uma consulta 

os princípios dedireito,e S. Ex., comquantojá 
d~>va t·•r o fleu juizo feito. deve ouvir as deduc
ções que o orador vai fazer. 

0 SR. PRESIDENTE:- Estou ouvindo. 
0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA, continuando, 

'z u t o-ran e i ora ·a 1 - ue 
for dad>t a esta questão de ordem. Si se consi
derarem simples emendas do Senado essas al
terações profundas no direito actual, introdu
zidas pelos artigos additivos. que são art. 4o e 
seguintes, e ai es11as emendas tiverem, como 
devem ter, si forem assim consideradas, uma 
unica discussão, a Camara não pôde exercer o 
sea direi~o de emenda, porque pelo, regimento 
e pela conatituição, a Camara só se pronuncia1·á 
sobre a ado ção ou re "eição das mesmas emen-

as. 
O Senado não enviou a Ca.mara apenas o aab

stit~tivo d~s disposL;õ.es quA .esr.a lhe mandou ; 

" 
·aumptos importantissimos. 

Ora, si estas emendas tiverem o curso re
galar das emendas vindas do Senado, a Co.mnra 
ficará. tolhida. dentt•o das mulbas de uma. dis
cussão unicfL, e discus~ão em que niio se pôde 
exercer o direito de emenda. 

Os artigos ndditivos do Senado niio ano mais 
elo que um projecto &presontado pelo Sr . M• 
nador No~nes Gonçalves, pro,iP-cto quo trat:J.va. 
da oútros pontos, embora tivesse alguma re
lação com o da Camara. Es~e projecto foi ap
provado como additivo ao da Camara. dando 
isso logar a · 1 ue, por TotaQão do Sen1~d ·, ellH 
para aqui viHsse acompa.nh:~nrlo a ' emendas. 

O orador", portao to, estab~lece a seg11inte 
ueatão de ordem: não odem ser consideradas 

como simples emen las su stltuhvas ou mo 1-

ficüivas do projecto da Camara aquella1 que o 
Senado formulou como additivas a esse pr1-
jecto, porque contsm mnterias nova, direito 
differente, alterações da legislação actu·-tl sobre 
pontos importantes, e tudo isto demanda estudo 
e a.nalyae; essas emendas devem ser conside
radas como projecto novo offereci lo á. conside
ração da Cam· .. ra dos Deputados para ter dia
cúasão especial, porque, d eo outr>l maneiT"a.como 
que o Senado seria o unico. o exclusivo legis· 
lador. Assim como o Senado manda hoje es~s 

emendas aoiditiva~ alt·>rando ~ubstant'\ialmente 
algrrns pontos do direito c v~>l, amanhã póde 
mandar como erMndas additivM um artigo l!ue 
adopte para nó;;; um codigo civil. estr·angeiro, 
·~. cnnforritr.~ a interpreta<,·ào que se der a esta 

·r · a · · · 
e"'se codigo civil, que o Senado quiz<>ssA man
dar-lhe, seiU discussio ou · sem direito de 
emenda.. 

Entenrln que é urgent•' e palpitante alterar
se o nosso regi men d1~ execuções 

O SR. PRESIDENTE : - V. Ex. está. dis
cutindo a mataria, não trata da questão de 
ordem. 

0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA responde que 
tra.ta da questão de ordem; agora si o Sr. pre
csidente entende que ddve dizer simplesmente 
~alavras seccas e nuas não póde ob~decer a 

. 
Assim, a Ca.mara dos Srs. Deputados ter& 

talvez de aceitat' as emendas do Senado na 
parte que alteram o seu projecto primitivo. 

Observa que o regimento do Senado dá ãquella. 
distincta corporação o direito de emendar e al
terar a doutrina emanada da Camara dos Sra. 
D~putados. Maa este direito não vai ao ponto 
do se mtrodLlzir ma.teria nova, completamente 
differ"nte daquella qu? cogitou a Camara dos 

Si proce.iesso essa theoria havia. completa 
absorpção Lias faeuldnde~ e prerogativas da. 
C:tmara rlos Sra. Deputados. (Apuiados.) 

S11n o a~<1nm, om ra ao r. pres1 ente um 
alvitre que exist~ no regimento, e que e o 
unico J•azoD.vel, c:m~iste em considerar como 
simple~ emonda.8 do Senado, no exercicio do 
SPU direito consthucional, nquellns que dizem 
rfiHp(lit!.' ao mecanismo do projocto primitivo, 
as que ll';Lta.rn da nlt~raçilo ou modificação deste 
projecto: (apoiar/o,! c 11llo apoiadvs) m~s aquillo 
t.jlle contr•m m:tterio. nova, o qtre é dispo"ição 
differente do que cogitou a Cawara dos Srs . 
Do pu rados não 13óde ter uma unica discus,ão. 

Er~~as não porlem ter uma unic<-~ discus~ão; a 
se li rAspei to a t ·amara. tew o direito de moJ i
fic ,ção"" de ernenda, qu~>~ entretanto, seria sup
pr·imido de,;d,~ o momento em que houvesse 
Uma. SÓ diSCUS:-.ão. 

Pe;·gunta si a ma.teria do art. 9° do projecto 
su ~t t tu t1vo o ena o, 111 ro uzin o um p i ·
legio importantissimo P.m favor das lettras by· 
potbecaria~,pódo ser votado Je afogadilho, sem 
exam · " sem o direito de em,nda pela Ca
mara ? Pc1rgunta, si se póde fazer o mesmo 
com rP.lação ao art. 10 1 

Tem como certo que inf0lizmente nestes 
assumptos o Senado diz sempre a ultima pa
lavra. Tem s ido attendido até agora na lei 
hyrotheeada. na lei eleitol'al e nas di v· rsaa 
outras leis (1ue dizem respP.ito ás relaçõ~s do 
direito privado, sempre predominam os prin· 
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eipios emanados do Senado, ou por condescen
dencia desta Camara, ou porque ella sómente 
estuda estes assumptos em grosso, ou por quaes
quar outras causas. Mas o orador não póde 
convir nesta absorpção excessiva que é denun
ciada na emenda. em discussão. Não póde convir, 
não no a uso o 1re1to e emen a, mas s1m no 
exercicio intempestivo do direito de iniciativa 
p~r parte do Senado, pela m_a~e~t·a por que é 
. ' 
verdadeira suppressão da. Camara. 

Os dons alvitres de aceitar ou rejeitar as 
emendas applica.m-se exclusivamente á ma
teria. do projecto, mas não á mataria nova que 
lhe foi introduzida pelo Senado. Além disso a 
rejeição das emendas traria. consequencias 
muito funestas, porque ou traria como resul
tado o adiamento indefinido de uma reforma 
que está. vencedora ou a fusão ; mas a Camara 

;w • ); • 

mente empregado pelos governos. 
Em regra geral, considera-se como um facto 

extraordina.rio a fusão ; mss o orador entende 
que se eve cone an emen e ançar mao esse 

· recurao, como meio ordinario de vida parls.
menta.r; mas ainda aesim será insufficiente, - -
por parte da Camara, mas no caso de rejeição 
de emenda do Senado. Mas si a c~1mara catá. 
convencida da conveniencia da reforma, ai 
mesmo neste ponto a legislação alterada pelo 
Senado tem suas vantagens com algumas mo
dificações e emendas desta Camara, porque é, 
pergunta o orador, que· havemos, pelo respeito 
supersticioso á lettra do regimento, deixar 
envolver-se nesse respeito supersticioso o pre-
'uizo da r:~ro.,.ativa da c~mara . 
fazer-se um de,.serviço ao publico, negando-se 
o adiamento de uma reforma, que interessa ao 
mesmo publico 1 . 

''ll-
te o alvitre de eoJlsiderar como emendas do Se
nado, ~:~sra. terem uma unica discussão, aqu~llas 
que dizem reapr.ito ao projecto; e quanto, 1ts ou
tras, que são ma.terio. nova, que são propria
mente doutrina additiva, es~as devam seguir o 
eurso .rrgimental e irem ú commisafio de j1Jstiça 
para dar o ~eu parecer, c t•ntrarem em discusslo 
eomo qualquer outro projecto vinrlo do Scnndo. 

O que o orador vê neste projecto é a o.bso1·· 
pção das faculdades legislativas da Camara p<'lo 
Senado ; é a pr~terição daa normas regimen
taes; é ainda mais o desrespeito nas relações 
que devem existir entre as duas casas do par
lamento. 

Conseguintemente, o orador envia á mesa o 
seguinte requerimento. 

u .1 o que seJam separa os as emen as 
do Senado, p2ra sujeitarem-se aos tramites re
gimentaes os ~ue com o nome de additivos, 
constituem, os arts. 4'>, 5°, 6o, 7o, so, 9o e fOo. 

Sala das sessõ;;s, 14 de Agosto de 1885.
Candido de OU..,eira. 

quer deputado, a Camara resolver que ellas 
entrem em globo em discussão. Como a ques
tão suscitada pelo nobre deputado pqr Minas 
envolve todas as emendas, é essencial que 
preceda deliberação da Camara para que sejam 
ellas discutidas en lobadamente. Neste sentido 
requer. 

E' approvado o requerimento do Sr. Andrade 
Figueira. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o reque
rimento do Sr. Candido de Oliveira. 

O Sr. Martim. Francisco:
Sr. presidente, a doutrina constitucional desen
volvida pelo no'!:Jre deputado por Minas parece
me completamente inaceitavel, em presença da 
lettra. da Constituição. 

Quando se trata do modo por que às leis são 
i seu · d e 4o · · • :-

no art. 58, encontt·o justamente doutrina 
contraria á desenvolvida pelo nobre deputado: 
leio o seguinte (lê) : 

«Si, porém, a Camara dos Senadores não 
adoptar inteiramente o projecto da Camara dos 
Deputados, mas. si o tiver alterado ou addicío-

, o r v1ar pe a man81ra segum e-
O Senado envia á Camara dos Deputados a sua 
proposição (ta.i) com as emendas ou a~dicões 
juntas, e pensa que com ellas tem logar pedir
se ao Imperador a sancção im~erial. :. 

Ora, em vista da expressão-addição-6 el:. ro 
que o Senado póde juntar, com relação á lei que 
foi da Camara, ma. teria nova. Assim, peço 
venia ao meu distincto collega, pàra. duvidar 
da procedencia da doatrina. constitucional ue 
apresen ou. 

0 Sn. CANDIDO DE 0LIYE1HA:-Poço 11. pll• 
lavra. 

O Sn. l\IAnTil\1 FnANctsco:-Aindo. mais, disse• 
nos o noul'O d~putado, fundiLmonlaud• 1 o HOU ro .. 
q11orimento, que tudo 'lua hwiQ ido d" Camar" 
Linha sitlo ann iquillo.do polo SonP.rlo. 

O Sn. CANDIDO nF. 0LIVJ~tnA:-AHerado. 
O Sll. MAnTu.r Fn.\NCISco:-Mas altornr ó o 

diroito de emendar. 

Assim, vejo que o Senado eon~ervou-se 
n:ot raia de suas attribuiçõr~s. Comprehcnuo, 
co:no o n ·bre deputado, que as disposições que 
nos vêm do Senado, relativas ao penhor mercan· 
til, importam sem duvida novidade na nossa le
gislação ; mas, evident'?Ulente, têm relação 
muito proxima eom a matt::ria que foi appro
vada aqui na Camara, long~ de se poder dizer 

mara havia enviado, velo contrario, as prin
cipaes disposiçõt>s mandadas ao Senado sobre 
Pste a.ssumpto foram conservadas, taes como 
as disposições relativas á. adjudicação forçada, 
assumpto principal da questão. 

Occorre ainda que ate uma parte qt:e foi 
O Sr. Andrade Figueira diz daqui da Camara e que confesso considero 

qu~ o Sr. presidente aubmetteu á. discussão um erro, a divisão dos devedores em devedores 
todas as emendas do Senado; entretanto~ se-~ favorecidos e não favorecidos, disposição do 
guudo o regimento, e!las devem ~er s11bmettidas ar~. 4" do projecto primitivo, ~té esta. foi res-
Ulli& por uma, salvo a1, a !'eC(Uet"lm!D.to ile qual- pe1ta.da pelo Senado. · 
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A questão, portanto é esta.: o Senado con
servou-se nas sus.s attribuições. 

Mas faço bastante justiça ao nobre depu~ 
tado por Minas pat·a acreditar que elle não 
quererá carregar com a grave responsabilidade . . 
mações do commercio, da lavoura e de quasi 
todo o paiz •.•. 

O SR. MARTIM FRANC!Sco:-•. -para que esse 
projecto seja transformado em lei. O nobre de
putado não ha. de querer carregar a grande 
responsabilidade de demorar esta lei, que con
demna. a adjudicação forçada, essa disposirão á 
sombra da qual si abrigam os credores remis
sos, os c1·edores pouco cumpridores do seu 
dever;. não ha de querer tornar impossivel 
para a. lavoura os emprestimos a juro barato e 

O SR. JoÃo PENIDo:-Apoiado. 

O Sa. MARTIM FRANCisco:- Sendo 
a.v s o , . 

tivessemos razão em nossa susc9ptibilidade, 
cumpriria sacrificai-a a esses notaveis inte-

exigida. por todo o paiz . 
Estou acostumado a. respeitar muito as opi

niões do meu distincto collega, sobretudo em 
ma.teria de direito constitucional, que elle tem 
tanto. estudado, mas nesta oceasião vejo-me 
na necessidade de divergir de S. Ex. 

O Sr. Candido de Oliveira 
ouviu com a devida attenção as ponderações 
que fez o seu distincto amigo e mestre. 

O Sa. MARTm FRANCisco :- Sou collega.. 
. O Sn. CANDIDO DE OLivEIRA está habituado 

· · iniõ s e o modo de 
pensal' do tiro distincto collega. e illustrado, 
professor ; mas a questão é de tanta gravidade 
que lhe pede permissão para. insistir ainda 
nos pontos que enunciou por occasião do seu 
primeiro discurso· 

O artigo constituceional invocado pelo nobre 
deputado por S. Paulo não resolvo a questão. 

Esse artigo refere-se ao facto de tomar a 
Camara vitalicia conhecimento de um pro
jacto iniciado na Camara dos Depntados, ou 
vice-versa, sobre assumpto determinado e re· 
stricto pelos termos do mesmo projecto. 

Sem duvida nenhuma, qualquer das Ca
meras tem o amplo direito de emendar; essas 
emendas ou são explicativas, ou restrictivas, 
ou ampliativas, ou ~ddicionaes; mas não póde 
estar no texto conatitucional nem do l'e i-
mento, a latitude que a este dit·eito quer dar o 
nobre deputado por S. Paulo. 

O direito de addi~ão que exerce o Senado, em 
relação ás dísposicões da Camara e vice-vers9., 
n!:o póde set· entendido senão em termos, isto 
o. addições que digam respeito ao assumpto 
primitivo do projecto, addições que se re1irnm 
á ampliação de suas doutrin'\S. 

Mas entondcr-se que, a pretexto de um pro
jacto, qualquer das Camaras tem o direito de 
tudo innovar nos princípios estabelecidos na 
legislayã:o ; ente~der-Be que, a proposito do re· 

gimen de execuções, póde-se adoptar um novo 
codigo civil, alterar p1·ofundamente as re· 
gras de direito, e exactamente dar ao texto con· 
stitucional uma intelligencia que não pôde 
ter ; e s9:ltar por cim~ destas regras e norma~ 

Pede ao seu illustre amigo que reflicta que 
a. Camara. votoll alteraçõea no systema da. 1ei 
de execuções; ella. só teve em vista de um lado 
supprumr a a JU tcaçao orça a, e e ou ro 
lado firmar normali para o systema da venda 
judicial dos eens penhorados. 

Estudando-ae o modo por que nesta caFJa foi 
discutido este projecto, vê-se que emendas 
diversas foram apresentadas com o fim de al
terar regras do direito civil. 

O orador recorda-se de ter apresentado uma 
emenda que revogava o te1:to da. legislação ; 
o nobre deputado pelo Ceará. apresentou tambem 

' tretanto a Camara, pela votação de ambos o; 
tados, separou do texto primitivo do projecto 

· s to o n nd r com toda. a ·ua-
liça., que elles referiam-se a alterações mais 
1)rofundas, mais sérias do nosso direito civil, 
que não podiam ser compendiadas em um pro· 
je , qu í · · 
da. lei cl.e execuções. 

Ora, si a Camara assim procedeu obedecendo 
ao principio do !"egimen. parlamentar. da que 
cada projecto deve tratar de assumptos espe
ciaes, e não desttt multiplicidade de modifica
ções que muias vezes far-se-iam, o que é que 
o enado em contraposição vai fazer 1 

O Senado emendou o texto primitivo do pro
jacto. substituiu 01 diverso~ arti.goa, alguns 

dando a. redacção; mas, na:o contente com eataa 
substituições, no que estava. SUl sou pleno di
reito o Senado addicionou matcaria relevante, 
importa.ntissima, que, nem trecta nem 1n tre· 
ctamente, dizia respeito a regras estabelecidas 
no regim~n de execuções. 

Assim 3 quo o nrt. 10, q11e se reforo á cren
ção do penhor a.gricola, contém mataria. de 
puro direito civil . (tlpoiados .) E esta. disposi• 
ção seria pqrfeitam~Jnte cabivel em um ero
jecto que alterasse o nosso direito civil prlV&• 
do, que modificasse o nosso systemn de con
tractos (apoiados ); mas comprehendel-a em 
um projecto que diz respeito a um systema de 
execuções, é levar:muito longe o direito de 
emendas que assiste ao Senado. Nesse sentido 
lê o art. 58 da Constituição. 

Esta é a noção constitucional, porque o 
a:lverbio intei;-amente ahi estã delimitando a. 

O SR. DUARTE DE AzEVEDO : - Addiciona.r 
ó accrescentar ma teria nova. 

o Sn. c."'-NDIDO DE OtiVErR.~ re&pondc que 
addicionar é accrescentar ao projecto mataria. 
que faltava para sua completa. exequibilidade,e 
não ma teria nova. 

A Camara niio póde applics.r os textos consti• 
tncionaes descricionariameete. O regimen par• 
lamentar compõe-se de duas eamaras ambas 
com ampla intervençlo na elaboração da. lei. 
Pois be.Qt, di~ o orador, !1 vingar a doutrii1a 4q 
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petencia de emendar por parte da Camara dos 
Deputados. 

Su onham os nobres de utados ue a Ca-
mara rejeita. as 0.mendas, que rlla noru~ia a 
commisaão par<'. peclir ao Senado a fusão e que 
este não 3:ttende ao pe~i~o. A consPq uencia e 

• 
mara. tenh:t exercido o seu direito de emenda. 
E', p01·tanto, um pouto importantíssimo ptra o 
qual o orador chamn. a a.ttenção dos juriscon
sultos da Cam:1 ra. 

O orador pergunta.rá ainda até onde vai este 
direito de addição ~ A aJdição é simplesmente 
a 1uillo qut~ se refere ao projecto primitivo. 
pa.1·a dar-lhe ampliação ou CfJrrecção, para o 
preenchimen~o de bcunas e ~a.Itas q.ue tiver. 

ção de materias novas, extranhas completa.:. 
mente, diver:"as daquillo de que o projt!cto 
co itou. Ora, o pro·ecto da Camara. trata-
va a suppressão a a jud:cação forç 1da e 
~st· · belecia regras que facilitavam a venda 
jt•diciHl dos ben!; mas não ~.:ogit<lVa de 
a.lteraçõe~ no dir~ito civil privado, nem em 
relação aos contractos ; entretanto, o Se
nado, alén1 de t er alterado o texto primitivo 
do projecto, addi.~ionou-lhe materiaa de grande 
importancia e que nenhuma relação podem ter 
com o projecto. Serão ~>stas as addi~õr·s dB 
que falla a Constituição'? Não pódem f!er, porque 
deste modo a con~:~ equencia seria pode•·-se 
annullar o voto das Cam<A.-:1s, llupprimindo-se 
completamente a iniciativa df-l uma rlellas. 

O nobre dep utado por S. Paulo pensa que 
é nec•·r-;sario dotar o paiz com esta reforma, e 
entende que assim se satisfaz um grande re
clamo da opinião, acabando·se com o systema. 
ac ua as a JU 1caçoes orça as, que são um 
embaraço ao desenvolvimento do credito na
eional. O orador concorda com esta opi.nião.Já, 
na legislatura passada, o orador r eclamou duas 
ou trP.s V"'zes por ec:;ta necessidade. Foi mem
bro .da comuâssio de }tstiça civil. e •tudou o 
proJeCt · ~. deu pn.rr•cer sob ·e elln e upr,.sentou 
a.lgnm" s em ·ndas ; porta.nto o or:uirlr quer a 
modifica~~Jio do actual r •·gimen ; mnR uc11ll:1 
deas~ modificação ó 1110da mKi& iruporl .. ut(j Jl:'t·a 
o .P:~IZ a manutençlo das regalias, pri vilegioa e 
d1relto.~ de cada uma. das C11maraa legiala.ti .. 

vas ; acima dessa reforma reclamada pela opi
nião, e~tão as prerogativas parlamentares e 
sobretudo está a necess:cla.de de fazer-se sentir 
•'O paiz que a Camara dos Deputados não deixa 
limitar os seus direitos, e quer estudar com o 

vi • s assum to! u 
Senado cogita e que remette a esta Camara. 

Por certo que, felizmente ou infelizmente o 
::::e nado costuma dizer a ultima palavra . nestas 
qu os 

Alli concentram-se os maiores caprichoa par
lamentare-; do psiz, alli ha mais tempo para 
trabalh :r, porque os senadoras estão ao abrigo 
das incertezas dn dia seguinte; mas, si esta. Ca
mara deve seguir como norma aceiar os prin
cii-'ios das doutrinas exaradas nos projectos, · 
pela camara vitalicia, não deve abdicar do seu 
direito para ex<>rcel-o quando El como fôr con- · 
!eniente. Ai~da. mais,. em rela~ão a est~ p~o-

• 
melhor, nem a maisjtlridic·, nem a maia cor-
rPcta, nem a mais de accordo com as normas do 
direito civil. 

E' asssumpto que ha de ser- elucidado em oe
easião p1·opr-ia; do que se trata agora é de re
r-ol~er a questão imporhnt~ d~ direit~ c?nsti-

' Q 

emenda e <le_ Ítizer as adiçõ~s de que cogita a 
Constituição do Imper-io. 

E' preciso ventilar si esse direito póde ter 
a latitude que o Senado lhe quiz dar e o nobre 
deputado po1' S. Paulo ju~tifica.. enxertan lo-se 
no projecto medidas a elle extranhas e não co
gitadas pela Camara. 

O Sa. FRANCisco SoDB.É:-Emendas contendo 
medidas novas . 

ó Sa . CANDIDO DE OuvE IRA insiste neste pon
to, porque, desde que vingue ~s~:;a doutrina, fica 
supprimido, annullado o direito de emenda,que 
per enc amara. 

Temos, diz o orador, entre as commissões 
permanentes da casa., a de justi~~a civil, que 
d ·ve estudar a~sumpto1 de~ta ordem. Ella é 
competente para examinar os rontos de rlireitc 
que foram altP.rados no projecto; no emtanto, 
prevalecendo a deliberação tomada pelo Sena
do, havend·• uma só discussão, teremos, como 
disposiçõP-s legislativas, emend •s e adlições 
que não têm immediata r Plação com o projecto, 
ql1e cons·ituem ma. teria extranha, a<:sumpto ~ue 
não foi cogitado pela Camara,n"'m por ella dis
cutido, e que .uão pod·•m ser submettidas ao es
tudo. e P-:tarne da. commissão comp tente, uma 
vez que o projecto já. passou pela Camara e 
volta do Senado. 

concordar com n interpretação que foi dada ao 
texto constitucional pelo illustre deputado por 
S . Paulo. (Apartes.) 

Este texto não pód~ ser entendido como pa
r fl ceu ao s .. nado . 

O orad<)r re!'i ·rvo.·s" o direito de. opportun :
: 11 ent~ , an~ ly~ar o pr.>jr•cto e as r•mendas·; ma.;; 
tem o dever de C'lDI·orret· com o seu voto para 
·~UO não j'H'eva.leça o perigoso e subvnraivo prin
cipio do legialar-11~ com uma discua11io unicn. 
a sem diroito a emonúas. (Muito bem.) . 
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O Sa. DuARTE DE AzEvEno:-Discutiu bri- se a manifestar resistencia a esta reforma; 
lhantemente, mas não tem razão. procurou amesquinhai-a, procurou negar-lhe 

Fiea a discussão adiada pela hora.. 

2"' PARTE DA ORDEM DO DIA 

CONTINUAÇÃO DA. DISCUSSÁO DO ORÇAliiENTO 
" DO UIPEIUO 

E' lida, apoiada e posta e::n discussão con
junctamenta com o projecto a seguinte: 

Emenda 

Os empregados da secretaria, bibliotheca e 
gabinetes da Escola Polytechnica :ficam per
cebendo vencimentos iguaes aos dos empre
gados de igual cathegoria das Faculdades de 
Medicina. . 

importan~ia e merecimento, envolvendo em sua 
apreciação uma grave censura ao gabinete e 
áquelles que, em maioria, prestam apoio á. 
mesma reforma _ 

Assim S. Es:., depois de ter feito a synthese 
do estado financeiro do paiz, que com razão 
cons~dera grave e compromettedor, proferiu a 

o e : 
« E é nestas circumstancias que o ministerio 

absorve toda a sua attenção em enredos e me
xericos, nessa cousa que elle chama 1·e[m·ma 
servil, que tem a desgraça não contentar a 
ninguem! » 

a a as se so s, e os o 

Como vê a Camara, é uma censura gravis
sima, e o illustre parlamentar que a proferiu 
devera. reconhecer a necessidade de acompa
nhal·a immediatamente de demonstração. Mas 

~.- - , · , - ' s a 
~ verdade. Qw:.es são os enredos, os mexericos 

em_ que viye o governo ab::>orvido, para canse-
Berna1·do de III endonça Sobrinho. 

OSr. Meira de Vasconcel-
los ( minist1·o do imperio ) : - Sr. presi
dente, o nobre deputado pelo Maranhão, que 
encetou o debate, occupou-se de di v:ersos as-

~. 

Ministerio do lmperio. Sinto que S. Ex. não 
eateja. presente, porque não po~so deixar de to
. mar em consideração algumas das observaçõe-s 
que S. Ex. fez a respeico dos negocios relativos 
á pasta a meu cargo. 

O nobre deputaào, com o talento e illustra.
ção que todos lhe reconhecem e que eu não 
cesso de admirar, discutiu em traços largos a 
existencia politica. dos partidos, tratou da or-

• - • - ('r • • . • 

o 
encarou a. situação politica., dizondo quo ella 
não tem elemontoa de vida. para. poder conti
nuar no o:ler ; o tambem entrou na. li uida-
ção e uma censura que, segun o dec arou o 
nobre deput:tdo, tem sido feita ao partido con
servador, pelo vazo em que se acha de empal
mar algumas reformas libern.es, quando se acha 
no poder, para reo.lizal-as. 

Nlio me será possivel ~companhar a S. Ex. 
nessa grnnde jornada, nos~a digr~ssão de muito 
folego : faltam-mo tempo o opportunidade para 
segui i· o em todos os pontos do seu •liscurso . 
Occupar-me-ei axclusivamento daquelles pon
tos que envolvem que~tõos da actualidR.de e 
que dizem mais immediatamente respeito ao 
orçamento do Ministerio do Imperio. 

O illustre parlamentar, a quem· mo refiro, 
não manifestou-se simplesmente adver-~ario po
lítico do gabinete, pronunciott-se francamente 
como opposicionista, mae opposicionista sy5te-
ma ico, m rans1gen e, que nao a regua~, que 
nega tudo e que nada quer, nem mesmo a im
portante reforma do elemento servil. Com 
effeito, S. E:x. decl~.rou que fazia resistencia 
systematica e intransigente a esta grande as
piração nacional. a esta reforma rec1amada 
por todos os partidos, em sua maioria represen
tados no parlamento : pelo partido liberal, pelo 
partido conservador, e até pelo partido repu
blicaM, representado por tres dos sem; distin
cto~ chefes, eleitos pelas provincias de S. Paulo 
e de Minas. Mas o nobre deputado não limitou-

V. IIt.-72 

patriotico e sómente in~pi'rajo pelo cumpri
monto do devet•, sem outro intuito senão o do 
bem servir ao paiz. 

O governo nem tem descido a enredos e me
xerico~. expre.;;sões que eu, fazendo justiça ao 
cat·nctcr do nobre deputado, entendo quo lhe 
e~caparam no calor da discus~ão, m1s que, si 
pudessem ser meditadas e refiectidns, não te
riam sido proferidas; o governo não só não tem 
descido a enr0dos e mexericos como não tem 
feito tra.nsacção alguma que lhe posai~ trazer 
censura. 

As concessões que o governo tem feito a res
peito da reforma do elemento servil, têm sido 
conquistadas da tribuna por todos aquelles, li
beraes ou conservadores, ue têm tomado pa1·te 
n~ discussão; essas concessoes o governo 
nunca fez mysterio: desde o principio declarou 
que a reforma era questão aberta ... 

O SR. CARNE mo DA CüNHA: -Mas depois 
fechou-a . 

0 SR. MEIRA. DE VASCOXCELLOS (minist1"0 do 
imperio) :-••. e que, respeitado o molde den
tro do qual ella devia ser feita, respeitados os 
pontos capitaes que lhe serviam de base, a~ei
taria qualquer emenda que pudesse aproveitar 
para. corrigil-a, melhoral-a on aperfeiçoai-a. 
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·o SR. C.\..RXEIRODA Cmm.\.:-Est:i. destoando 
do presidente do conselho, q_ue fBchou a questão 
em alguns pontos. 

0 SR. Mrmu DE VASCOXCELLOS (mi;!isi~·o do 
h1perio): - Fochou mas admittiu emendas c 
correcçõ2s no.; pontos em que po !w. admlttu•. 

O Sa. C"utXE!RO DA Cu:.-;rr.-\.:- Mas V. Ex. 
agora quer abl'ir. 

VozEs:-Já não é mais tempo. 
O Sn.. MEmA DE VAscoxcELLos (ministra do 

i;npc1·io) :-Limito-me a defender· o g-abinct ~ 
de _uma censura, que certal?ente eu não poderia 
deJxar de tomar em consideração. 

O Sn.. VALLAD.I.RES dá um aparte. 
0 Sn .• MEIRA DE VASCONCELLOS (m.i;ziSti'O cl(l 

impeí·io) :-V. Ex. discuta quando quizet• e 
como uizer • està no seu direito. E' a )ri-
meir:~. vez que tenho a honra d~ occnpar a at
tenção da casa nesta discussão, e peço que, ao 
menos, pe:mittam que exerça o dit·eito d0 du-

-- :.. 
O apoio que o governo ac•::itou para adopção 

dn. reforma do elemento servil, pela m:1nei1·a 
01' c ue foi n·est ( m i . r::- e o 

verdadeira abnegação por pn.rte daquelles que o 
prestaram, foi somente inspirado no patriotismo 
e no cumprimento do dever. Não foi favor nem 
concessão pessoal ou politica. O governo o 
ag~adece, ~~s. só mente o agradece em nome do 
p::nz que tao Inst:lntemente reclama essa re
forma, como gm·antia para todas as classes pro
ductoras, e para n riqueza nuUica; agrar!ece 
finalmente em nom0 do paiz,' em nome da pa
tria, cujos interes ,es essa reforma vai acau-
e ar. anto os r1ue o prestaram, como o go

vel'Do que o aceitou, fora.m dolllinados :;:ômente 
pelo s:ntimento rle bem servir a p:ltria, sem 

... - .· :-. ' 

serviço incontestavelmenLe important·~. 
E adm.ira que o nobre deputado, tão.illuat.rado 

como é, em vez de appbuclir, censure o npoio 
Cflle a opposição presta ao governo para realizar 
~ssa reforma socinl, e que se prende aos altos 
mtercsses da nação. Esse acontecime:ato que 
deve ser applauriido não é seni'ro o começo da 
evolução pn.rlamcnbr, qun se vai realizando 
como o resultado f0liz Ja reforma eleitoral cl~ 
i8S1. Dcs lo que temos uma lei que garanto a 
independcncia do eleitorado, que garanto :Jle
namentc a. !iberrlade do voto, dan to como re~ul
la•lo a. org:1niza~üo ,J., uma. camru·a fortemente 
repr. :=-<r. nta·h pn· t ·:dos os partidos. s endo a 
maiori:l. muito pe(1uen:r, não é possível nem re
gular 'rue a opposição s e m:mtl~nha no p:l.pcl, 

(\ • • . • • ~ ... ·r- :-:; • . .. -

tenc_iaa todos os mclhor:1mento:;; e r e formas que 
o pa1z reclama, collocando o governo na contin
gancia de nunca poder fa zer o bem. Si este 
fossr~ o compo r tamento da opposição no nosso 
systema p:nla.rnentar, chegaria a voz de dizet·
mos quo no Brazil s.; ria impraticavel o reo-imen 
constitucional que e::s:.iste. 

0 

<9 Sa. VALLADAnEs :-Não apoiado; c::da go
verno governasse co:n a maiori:1 !fUC tive;::s·) . 

0 Sn. CARNEIRO DA CUNHA :-Vivesse com O 
seu partido. 

0 Srt. ]\IElRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
imperio) : - EstG aparte teria applicação, si o 
governo tivess~ rec·~llido dos conservadores voto 
de confianr;a política; mas nem os conscr\•adores 
!h 'o pt•r:st:1raw, nem o governo o podia aceitar. 
O governo aceitou o apoio elo partido comer 
vadot' par:::. um:l. reforma social, que não en
volve questão de confiança. ( .-Jpa·J:~.es . ) 

g• deve1• da o nosi :io numerosa como é a 
dx actu:ü Camarü, hoje como 6!rnanhã, au~iliar 
ao go\·erno nas refoL'mas em que se consultam 
ultos intet•esses do paiz, e niio envolvem pro
priamento confbnç.1 politica. 

O SR. C.\.XT1o : -Deus queira que estes prin· 
cipios se>jam seguidos quando os conservadores 
estiverem no _lJOd.er. 

0 Sn.. 1\IEin.-\. DE VASCONCELLOS (miiústro do 
;:mpe;·io): _-Hão ~e ~e: seguidos, sem duvida, 

ptados no sy!!tema em que vivemos. (Apoiados 
e opartes . ) 

i 

presta é um apoiJ dig-no e honroso . 
O nobre deputado declarou g ue a reforma ó 

wna cousa tte a ninytwm ag;·ccdan i, mas 
cst:'.. pt•oprostçao tao exagera a , como ve a 
Camara, encontra resistencia na evidenci::l dos 
factos. 

A reforma, pelo contra-rio, agrnda, ~ agrada 
a uma grande maioria que por ella se pronull
ciou, e a prova é que, apezar do merecimento 
poli ti co e talento do nobre deputado, desde qne 
~- Ex. se collocou em opposição à reforma, 
acha-se quilsi em unidade, não obstante estar 
na companhia do ;-mi_nente par~amoutar, ;epre· 

\, ' 
Sr. Andrade Figueira, um dos chefes mais 
dil':tinctos do parlido conser\'adot·. (Apoiados .) 

· · · · a rm 
tanto valor e merecimento que os propl'ios cor
religionarios e amigos do nobre deputado se 
afastam e destacam de S. Ex. uara p;.·estarcm 
a clla. o seu apoio . (!ia aTgto~s apartes c o 
S1· . rm::sidente reclama attençao.) 

Termino aqui ias observaçõ~~s a esta parte do 
discurso do nobre tleputndo. Outr<tS farb, si n 
rcfornm ainda estivesse em uis(.:u' são, mas 
eoruojá foivotada~niio irei alem dar1uclbs que 
j:.i. apresentei, com o fim sómente de demonstraL' 
que o nobre deput:ttio foi injusto e oxn.gc
r~do . 

Agora · permittit·-m~-:i a Camara que ante ::; 
ele passa;· adiante produza uma defesa pe$
so ·~ l. 

O nobt·e d 0putado, na censura conti·a o gc
verno, e às vezes contr:1. o ministro do im crio 
levou sna severidade até accusar-me como ma
tt!st~ado, como juit. _que sou na capital da pro
vn1cta do M il.ranhao. E como es;:as censuras 
envolvem o meu caracter de magistra,lo,eu peço 
licença á Camara para as tomar em conside
ração e tirar a limpo tudo quanto disse o nobre 
deputado em desabono da minha vida de juiz. 
(ll a ttil~ opm·tc.) 

Eu vou ler as p :• lavras do nobro deputado e 
V. Ex. ver:i que tenho necessidac1c do defe~a. 
A esse respeito exprimiu-se S. Ex. nr.str;s 
te rmos (lê) : 
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«Devo confessar quo tem grande re<::peito ao 
caract0r do nobre ministro, snbe d;t mereciJa 
re~'utação que S. Ex. conseguiu na carreira 
da magü;tt·atura. (ap!;iados) ; por este motlvo 
pede licenç·.t para dirigir-lhe uma Si.lpplicn.. 

~ . 
' . ' 

organização m::.is pr.rlamentar do qne a do no-
bre ministro er.aquanto o p ;"rbmento so con-

r- ~ " +a sau :,r v iavcl 
mas apenas se encert·a o parlamento a s:mdo de 
S. Ex. se altera e h:t quatro ou cinco annos, si 
não falha a. memot•ia .. do orador, o nobre minis
tro do imperio conserva a va1·a de orplli'los 
e resíduos Ja capital da p1·ovincia do Ma1·a
nbão, renovando-se const~ntemente as li
cenças. >) 

Em seguida fez nhda algumas considel'n.çõcs 
para mostrar a desol'ganização do fóro da ca

ital do Maranhão e concluiu dizendo que cu 
tin 1a concorr1 o pe a mm 1a ausr.ncw. para 
esse estado de cousas. Sou cem;urado porque 
cltwante 4 ott 5 an;;os pelas férias parbroen-. -

Camara, voltar ao Maranhão. Pretendi ÍJzel-o 
e com en<~ito não soffri incommoJ:lo dn sauJe que 
me inhibissf'l ; mas um motiro tão justo qu'anto 
Joloroso me impediu de fazel-o. Uma pessoa 
que me ó muito ~ara, e cujn; exis.Vmcia pt•ézo 

• .l l , ' 

esb.va gr:wemente enf<:rma. Consultei a seu 
medico as~istente si ella podia voltar para o Ma
ranhã m · ,_ · · · • 
cessidade que tinha de regressar á província ; 
mas m'o prohibiu absolutamente, Süb pena de 
sact·ificar a doeu te, e acon :elhot1-me, corno con
dição indi.,ponsavel, q uc devia levai-a para 
Friburgo e :-;ujt;-it:tl-a ao tr-atamento hy:lrothera
pi co. Isto é um fac to sabido por todcs que 
me conhecem. (Apoiodos.) Levei minha mu
lhet· para Friburg·o, e não me era licito sepa· 
1.'a1·-me della, porque isso imporLaria o sacri
ficio de sua vida. 

assaram-se as er1as e , '*. • m 
J\Iaio de 1884 vim para. os trabalhos parlamenta
res. O medico m•> ac~?sel.hou. que devia. co~-

, 
ao exercício da vara de direito, apresentan- obtido melhoras. e como a quillo que ddsejarnos 
do-me rDbusto para o-: t-:-abalhos elo parlamGnto. facilmente acredit: tmos eu ac!'editei que du-

Essa censu1·a considero "'rave, )Or ae certa- rante o inverno a ud('sse conservat• na 
mente nã0 saberia eu cumprir bem o meu dever Cô:·te, sem prajudicat· a melhora que havia 
si por moti\·o f:tlso deix:a:sse de assumir o ex:rJ!'- obtido. 
cicio do ca1·go de juiz dnrante r1untro férias par- luf,~li~.:mcnte enganei-me; e ~inda uma. cir-
lamcntares. . cumstanc1a concorreu para. qu'3 a saude de 

Felizmente :i censura não procede. O illnstre minha senhora mais se arl'Uinasse durante o 
deputado não es!á lembrado nem bem esclare- tempo que esteve na Côrte. 
cido n. respúto das circumstancias que o~cor-
rcram. Senão vejamo:-;: Sabe o nobN deputado a quom respondo, que 

E' certo que ha quatro annos feitos, d·:sdc ó filho do Maranhão e re~ide na capital da pro· 
Ma1•ço de 18~1 ató hoj~. não voltei f.l.capital do vincio., que por esse tempo perdi mc'!ls sogr~s 

aran 1ao. ecorrer!lm qual' eri< 1 ' • • 
mentares, dur:mte as qu::es cu deixei de cxer- dolorosa concorreu para. que de f,<cto minha 
cer o cargo de juiz. As p1·imoil':'ls férias fo1·am mulher recahis,;;e gravemente. Foram então 

. . :' consultados sobt•e seus soífrim.entos os Srs. 
Quando se encerrou o parbmr:nto, em No- Drs. Constante Jardim, '\Verneck c Jose Sllva, 

vembro de 1880, cu voltei :w Mat•anhão o cn· todos reconheceram s~r gr;we o c~tudo · da en
trei no exercício ch vara. Em I\Iarr·o recebi. do ferma c ameac;ar p3rig-o, pelo que, n:Io obstante 
então preaídentc do comelho dr) 2~ âc Março um !1. nr)ce;,sidude que tinhfl. de voltar no 1\b.ru.nbão, 
teiegramma convidando-me para acoitar a pro- fui obrig-ado a 0

1Jedecer :i prescripçiio formal do 
sidcncia de l\Iinu.s . .Accedcndo no convit.e tlo medico :t f'sistf! nt~, r1uo tcrmi nantemento prohi
meu illustre amig-o, vim p:wa Minas o assumi a biu-mc lcYnl-a p :1 ra o Norto o tlccl:lrou que era. 
presidencia. i nd ispensavel e u l'g-eut ~' l o val-a novamente para. 

Nesse anno o par lamento não funccionou Friburgo e l:i. con ~:erval-a. suhm•'ttcndo-a :;o tra -
porquc a Camara do.') Depnt~nos foi diss nld la.. tamonto antel'iot·. Com effeilo, assim fiz; levei-a 

Conservei-me na pro..:irlc nci:1. rle Mi n .s e por po.t·a Friburg~'~ . ondo :-~.i n ·b. ho,;o ao comcrv~, 
consr~ quencia. irnl)OS!';ibilitado de cxet·ccr as t•' ndo felizmente outido :-~.lgnmas melhora,;;. Rc
funcçõl's do juiz até Dc:r.embt•o do 1881. leve-me a C;l.mara occupar sua attrmç[o coru 

Em Dezembro, ópoca. p·wa a qu:'l foi convo- a .:;sumptos t~ :·st:t ordem; fui a. is~ o forçado . 
ca.da a Assemblé'' Gm·tl.l, voltei. pa t•a. n Côrtc a fim Assim ficam, Sr . pr~si !ente, explicados os 
de tom:w assento no Ser.:-.do. Tt·abalhon o par- 1 motiYO'; po1· qtt,) não cumpri o dever, que con-

') "O o ttubro. · · , : ·. .d -
Ence!.'rado o p::tl'lamento. eu me achava occu- nhão para re8s:;umir o e:s:ercicio da vara de 
pando a pasta da. marinha no g-auin e te 3 de direito. 
Julho, e assim durante o int ervallo de 1882 p:tr a . . Crúo que a Camara, o parlamento e o pa1z 
1883 . São por consequ cn cu1. duas férias paria- me f :rão justiça . (Apoiados.) 
mentares que decorreram sem qne cu pu lesse 
voltar ao exercício da vara, não poi' h:wer pre- E cm:1uanto ao nobl'c deputado a quem res
textado incommodo de saud.e, como di, sc o nobre pondo, p~ço licença para Ü1.zer um appello da 
dep utado, mac; por motivo ju~to e vcrdadeit·a.- consciencw, poli tica . d o . ueptltado ~ornes de 
mente parlamentar . (Apoiados .) Cas tro para a consc1encw. e coraçao do Dr. 

Em 1883 e.~cerrou-se ~ l?arlament<!, e m. Se-~ Gomes d~ C:ts tro, c~re!e de_ famHi~, pa.i e es
tembro. Eu Ja não era mmi;:e;tl'v, c, uao so de- poso; seJ't S. E x: . Jmz , nuo dcclmar e1do_s:3u 
sejava e devia , como precisava, garanto a juizo. 
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0 SR. CARNEIRO DA CUNHA:-0 motivo é muito 
respeitavel ; mas V. Ex. quando demitti a 
operarias do arsenal, não indagava si elles ti
nham mulheres doentes. 

UM SR. DEPUTADO :- Necessariamente o fez 
• • • 1 • 

Não posso dar maior prova. do desejo de 
economisar e reduzir o orçamento, tendo em 
vista o estado :financeiro do paiz. (Apartes.) 

O deputado pelo Maranhão fallou em geral 
mas não indicou quaes as verb:1s em que podia 
ser feita a economia. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA:- A dos mes-
O SR. MEJRA DE v .ASCONCELLOS tres da familia imperial, por exemplo. 

• 1 erio : _ - O SR. MEIRA DE VAsCONCELLos ministro 
devo tomar em consideração; affirmo, porém, que o imperio) : -S. Ex. fallou em geral, e na
os bons operarias tiveram sempre em mim um quellas verbas a que se ~eferiu a. reducção não 
protector, acredito que elles 0 reconhecem. póde ser aceitavel, porque trata·se do despe-

Restava-me, é certo, como foi lembrado pelo zas legaes • 
nobre deputado pela Bahia, a faculdade de re- Os mestres da familia imperial recebem ar
querer a minha aposentadoria ; mas, si 0 fizesse, denado em virtude da lei, e emquanto esta vi
nem por isso teria incorrido menos na censura gorar, ha do ser respeitada. 
do nobre deputado pelo Maranhão, que contra a O SL. CARNEIRO DA CuNHA : - Mas não eu-
aposentadoria se manifestou immediatamente sinam. 
e com toda a energia, censurando com muita 
razao o a uso, que se tem elto, as aposenta- i'tnperio) : - Os mestres da familia imperial, 
ções em beneficio de funccionarios validos. depois que deixaram de exercer as suas func

o. unico recur_:;o extremo .que :ne restava seria ções, perderam a gratificação, mas :ficam per-
· ' - c e en o o r e na o, em vutu e a e1 n. e 

sciencia. poderia e:s:igir o sacrificio de minha 21 de Outubro de 1843, art. 2" § 5. o 
carreira de magistrado, porque motivos sat·ios o sn. PRUDENTE DE MoRAES: _ Ha lei 
e · onderosos me rivavam do e::s:ercicio 

O SR. VALLADAREs:- Motivos procedentes e 
reconhecidos por lei. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
imperio):- Convidou-me o nobre deputado a 
reduzir as despezas do ministerio a meu cargo, 
declarando que o ministro pedia,na proposta que 
se discuta, mais dinheiro do que fora votado 
no orçamento vigente. E' engano de S. Ex. , 
que se demonstra pelo confronto das ci~ras. 

' comparada com o orçamento ·vigente, offerece 
uma economia de 248:897$800. 

Comparando a proposta que se discute com 
s. propos a o governo, a economia sobe a 
670:022$000. 

A proposta do governo é superior ao orça
mento em 421:124$230; o orçamento em dis
cussão diminue na proposta este accrescimo 
sobre o orçamento vigente e reduz a despeza 
em 248:897$800. 

Não é possível maior economia, mesmo por· 
que o orçamento votado o anno passado foi 
calculado sobre os principias de se\•era econo
mia. 

0 Sn. PBUDENTE DE MORAES : - 0 nobre 
deputado pelo Mannbão demonstrou que era 
possível, dentro das verbas do orçamento, fazer 
economias, e ~itou algumas que . podiam ser 
eliminadas, indicou a que consigna a dotação 
do Sr. Du ue de Saxe e out 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
imperio):- Mais adiante tratarei dessa ques
tão. O orçamento votado o anno passado foi, 
como já disse, calcado sobre os principias de 
severa economia, e por essa razão o meu ante
cessor, achando-se em di:fficuldades prra fazer 
as despezas, propoz o augmento de algumas 
verbas. 

Eu dispenso esse augmento e faço uma re
ducção de mais do 200:000$, em referencia. ao 
orçame:ato vigente. 

não exercem suas funcções '? Porque V. Ex. 
não propõe a revogação 1 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro 
do impel"io) : - Porque V. Ex. não propõe~ 
Eu não proponho, porque não julgo neeessa
rio. 

0 SR. PRUDENTE DE MORAES: -A. V. Ex. 
cabe esse dever, como govemo, attendendo á. 
circumstancias do aiz . 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
impe1·io):-Não é a insignificante quantia de 
3:000$ que traz o Llese uilibrio do or amento· 
em o o caso o que pretendo demonstrar é que 
a de&peza. é legal, e não póde ser censurada, 
e~quanto não fôr revogada a lei que a auto-. 
r1za. 

O SR. CARNEIRO DA. CuNaA:-Porque não in· 
dicou em seu relatorio. 

Ur.1 Sa. DEPUTADo:-Devia indicar. 

0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
impuio):-Não indiquei, sem que vá nisso dif
:ficuldade alguma, mas ó que não vale a pena. 
O que quero é demonstrar que .a clespeza esLá. · 
sendo feita em virtude de lei. 

O SR. PRUDENTE DE MonAEs:-Maa V. Ex. 
não aceita. a revogação da. lei 1 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS ?ninistro do 
tmperto :- ao ·propon o a revogação, não va e 
a pena, mas o parlamento póde livremente re• 
vogar; nem para isso é necessario grande es
forço,antes supponho que ... 

O SR. PRUDENTE DE MonAEs:-Mas V. Ex. 
tem de votar, é senador. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
i??~perio);-Não importe ao nobre deputado o 
voto que tenha de dar como senador. 

Estou discutindo como goyernot e declaro, 
como·jà disse, que a revogação dessa lei é ques-
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tão de pouca monta, e não vale a pena tant:J.s in
terrupções e tempo perdido em prejuizo da dis
cussão. 

E por -amor á verdade devo declarar que Sua 
Magesta.de o Imperador já. tem-se offerec.ido para 

ar d sua b lsa 'li 
perial. 

O governo é que não póde consentir, porque 
a lei o prohibe. 

proceder em questões de dinheiro. (Apoiados.) 
Convidou-me o nobre deputado a executar a 

lei, que manda entregar o dote por inteiro ao 
Sr. Duque de Saxe. E' .certo que existe uma 
disposição no orçamento vigente que autoriza o 
governo a entregar de uma. só vez o dote de 
Sua. Alteza o Sr. Duque de Saxe, cessando a 
dotação que recebe por metade na impoTtancia 
de 75:00~.) por anno._ 

. ' 
vido a executai-a, e o propuz em conferencia de 
ministros. Mas, expondo os inconvenientes e as 
vanta ens as vnntao-ens ,or ue cessava a des-
peza com a dotação de i5:000$ annoaes, que se 
têm pago desde 1871 até hoje, e os inconveni
entes, porque sobreviria p~ra o The~ouro um 

' o dote na importancia. dl3 1.200:000$ deve ser 
pago sobre a praça de Londres ou de Vienna, e 
a quantia que em virtude do cambio seria 
augmentada. de cerca de 500 ou 600:000$, o 
ministro da faz1.mda ponderou, que nas circum~ 
stancias actuar~s do Thesouro, não convinha 
fazer desde já uso da auto:·ização legal para 
entrega do dote, que devia ser adiada para 
occasião mais _opportun~. E realmente não 

._ 

dotação de 75:0008 por mais um anno, do que 
onerar-se o Thesouro com uma. '· despeza de 
500:000~ elo menos. A artes . ) Somente por 
este mot1vo c e mteresse pu 1co não 01 entre
gae o dote ao Sr. Duque de Saxe. Não houvl3 
mais obstaculo de ordem alguma.. O Sr . Duque 
de Saxe não põe duvida em receber o dote ; e 
devo ainda declarar, para evitar suspeitas e 
juizos infundado;:, que Sua. Magestade o Impe
rador, quando lhe foi presente o decreto, pro
rogando a licença por mais urn anno, manifes
tou o desejo de que fosse entregue o dote por 
inteiro. Declarei os motivos de interesse pu
blico que resolveram o governo a. conceder nova 
licença, e Sua Magestade cedeu e assignou o 
decreto. 

Em vista do que acabo de de dizer, vê-se 
que era mas prudente, por um anno ainda, pa
garem-se os 75: 000$, do que dar-se execução 
á disposição da lei do orçamonto vig ente. 

O SR. VALLADAREs; - Acho que o gover
no prestaria bom serviço liquidando ~om os 
principes estas questões de dinheiro. 

0 SR.GONÇ.A.LVES FERREIRA:-Em ma teria de 
dinheiro deve-se fazer justiça a Sua Magestade 
o Imperador, por ser de notavel desprendi
mento. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
imperio):-Apoiado; e faço esta declaração por 
isto mesmo, para restabelecer a verdade, e 
evitar juizos infundado•. 

O nobre deputado, a quem respondo, afas
tando-se um pouco do orçamento do Imperio, 
perguntou-me si eu não tinha conhecimento de 
uma ordem do Ministerio da Fazenda,p1·ohibindo 
que se pagasse ajuda de custo aos candidatos á 
Ass é ·-
ção mais de um e houvesse duvida sobre qual 
tinha sido legitimamente eleito. 

Foi c_onsidera~a por S. Ex. essa ordem ille-
o , 1 • e a po que co er1a 
ás thesourarias uma competencia que não 
tinha referencia á. legitimidade das eleições. 
Inconveniente porque fazia recahir uma espe
cie de desar sobre o caracter do candidato, que 
tivesse de restituir a ajuda de c.usto indevida
mente recebida. 

plicação do dinheil·os publicos censurasse o mi
nistl'O porque ele facto p1·ohibiu que se continuas
se a fazer pagamentos indebitos, e contra a lei. 

E' incoutestavel que quando são dous os 
candidatos, cuja eleição é uuvidosa ou contes
tada, não se póde conhecer qual e o eleito se
não dnpois de verificados os poderes pela Ca
mara dos Deputados, unica competente para 
isto. 

duvidosos um que lhes ps.mcesse melhor eleito, 
sem G_Ue para isso Livesse competencia. 

O Sn. GoNÇALVES FERREIRA:-Não; o diploma 
é um só. 

0 Sn.. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
impe1·io):-Mas, quando ha doas diplomas~ 
Depois nem sempre o diplomado é o reconho· 
cido. 

O Sn. GoNÇALVES FERREIRA :-Mas o di
plmna ó uma presumpção. 

0 Sn.. MEin.'- DE VASCONCELLOS (ministro do 
impe1·io) : - Podem haver dous diplomados : 
a quem pagar 1 

VozEs :- Neste caso, sim . 

0 Sn.. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
impe1·io):-Muitas vezes o diplomado é aquelle 
que menos di~ito tem, e isto verificou-se na. 
presente sessão ; não devemos argumentar con
tra a evidencia dos factos. Ainda na presente 
sessão a maior duvida. que se levantou na veri
ficação de p·oderes, era para distinguir que o 
verdadeiro diploma dentre aquelles que estavam 
sobre a mesa. Por consequencia a questão do 
diploma nada resolve quanto á legitimidade do 
eleito. (Apoiados.) 
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Assim, pois, o ministro, resolvendo que a 
nenhum dos candidatos duvi losos se paga!:'Se 
ajUda de custo, em vez de conferir, como disse 
o nobre deputado, con1petencia. ás tbesourarias 
ou aos presidentes, para conhecerem . das elei-
ões tirou-lhes essa com eteneia em uq irt·e-

gularmcnte se uchavam, escolhendo dentre os 
candidatos contestados um, arbitrariamente, 
para receber ajuda de custo. Não ~eYo '?-erccer 

ções em massa de estudantes sem habilitações. 
l~sses abus:)S se deram em larga escala nas 
províncias, e t:tmbem na côrte, embora em me
nor escala. 

Convencido r1a existencia dBsses abusos quan
do assumi a las ta do im )crio, tive o cuidado 
de dirigir circul:lres aos presidentes de provín
cias e aos delegados do inspector da imtrucção 
reconunendan,lo toda a severidade não só na 

' .. Glt 1,. '...1 :::s ' 

não se fazerem pagamentos indevidos. como tambem na approw.ção dos candidatos, 
A ordem não devia. se-r de prefe1·encia cxpe- i d ~cla1·ando-~1.es que se esforçassem para evitai." 

dida. pelo Ministerio do Impel."io, como disse 0 a reprodLlcçao dos al..lusos, sob pen~ d~ serem 
nobre deputado pelo Bahia, porque não é 0 Mi- suspensos o~ exames naquellas provmc1as, onde 
nisterio do Imperio que regu1arizn, neste ca;;o, se reprodnz1ssem os mesmos ab11sos e escan-
o pagamento. O pagamento de despezas, nesbs dalo~. . . . 
condições e identicas, é regulado pelo Minis- . Nao os supprHnl logo . en.1 algumas provm
terio da Fazenda, 0 do Imperio manda. pag-ar cw .. s porque ~eu~~ ~~ v1sta .manter por em
de.pois que o ~ep~~ado é reconhecido~ a .ordem qua~to essa msn .. u1çao; deseJO . antes -ver .se 

' ...... • l .L 

sourarias ; si o presUente, a Jespeito da ordem 
manda pagar, assume a responsabilidade do 

n H tm rt . 

O Sn. CoELHO E CAMPos:-Mas foi desobede
cida. 

impe1·io) : -Não sei si o foi, mas isto e caso 
differente. Podia ser desobedeci da, quo r fos~e 
dirigida á thesout·aria, ri uer fo:>se ao proprio 
presidente ; a obrigação de obedcçer é a mr~sma. 
(A.pa1·tes .) Este é o regimen adoptado pn.t·a a 
fiscalização e applicn.ção elos dinheiro'> publicos. 
As ordens a esse respeito, emanadas ào The
souro, :::ão dirigidas ás thesourarin.s, que podem 
e devem se oppor !\. qualquer despeza, que não 
estiver de a 'rd - e i 
igualmente r espeitar, si, a dr>speito, mandam, 
sob sua responsabilidadt:>, fazer o pagamento, 
ficam por isso respons:tveis p(jr;1nt"l o govet•no, 

m ra con a. e s~ u pt•oce tmcn o. 
O nobre chputado tratou ligeiramente do eu. 

sino se~undario, chamrtndo a attenç::to do mi
nistro do imperio principa.lment~' p:tra os e::s:a
m~s preparatorios, para os abusos que se t êm 
praticado em l:l.t·gR esc:1l::t. 

Senhores, reconh::ço que, com cffeito, o ensi
no secundaria, entre nós, 0. ~-;hí. desorganiz:dn 
(apoiados) ; reconheço quo o syst"ma ne ~'X-'lme~ 
adaptado pa.ra h:tbilitação dos estndan tr.s é peH
simo, não off-)roce as g-:trantias inclispensaveis. 
(:~jlOiadns .) 

Quando o mini ;; tt·o do imperio, em 187:3, croou 
as me;;as de exames, fui um daquelles que ap
plaudiram 0ssa crea.('ão. 

Com effc-ito, o ministro do imperio ele ontão 
foi levad.o por intuitos muito nob!·es .e patrioti-

-

• .J ! .. ' 

tentar fortunn.. Os professores (salvas a .;; ex
cepções), em vez de ensinat·em regt1brmonte a 
disci )lina ensinam isola'.lameul~ os onto~ so-
bre que serão examinados os discípulos. Tndo· 
isso ó ü·t'eg11lar c absui."do ; deve ::.er corrigido. 

E' neces~ario e urgente refot•mnr o ensino 
secunrlario, a reforma, porém, devo t·~r por 
b.1se um plano, um systema reguL:z· de ensino 
de maneir;t ... 

O Sa. RATrsno::-;A : -Apoi':ldo. 

O S1t. l\IEnu m: VAsCO:-\CELtos (lii inist;·o do 
impe1·io) ... que só mente dcpoi:<: de comple
tado o curso de estudos, o r studante possa ser 
admittido ó. matricula no cur.;;o supcnor, nas 
faculdades e escolas ele en;;ino sup::1rior. A esse 
1··~speito, :1.il ullimas reformas nada tcru me
lllot•ado. 

Qu~nto ao ensino prim:1rio, o estado ele des
organização é igual. E como não set·ã, si nem 

á.s provincius, quan~o mais não fosse, facili- preparados! . 
tando á mocidade estudiosa os meios de habili- Temo.'>, é c erto. uma Escola Normal. mas 
tar-se para. as matriculas nos cursos supe- não temos normalistas. Falta-me tempo par:1 
riores. continuar essa. discussão. 

A principlo. esses exames tiveram r egulari- Occnpou-se ta mbem o nobre deputado dare-
dade, foram fiscalizados e prodnzirnm eifcitos forma do Conselho de Estudo . Disse S. E.s:. que, 
b~neficos, a.ppt•r,vaç.ões ::-ev •t•as, p r ssoal habili- si fosee reformador. faria uma reforma r adical, 
tado e moralis:1.do para p!.'esidir ás mes:1s de i isto é, excluiria do Cons(;lho de Estado os mem~ 
ex::mes (ap oiarlos) ; mas, infeli ;~mente, ne~tes I bros da camara vitalicia, porque considc1•a in
u~ttmo s annos, essa i nstituição tem-se desacrc- compativeis a s funcções de legisladores e a 
ditado, pelos abusos repetidos, pelas approva- attribuição de juiz dos membros da Familia Im-
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perial, com as funcções de conselheiro do es
tado; alêm de que, disse S. Ex., a idade avan
çada do senador lhe tira as forças, <L enc•·gia 
necessaria para desempenhar os deveres inllC
rentes ao cargo. 

A opinião do nobre deputado é muito nutori-
1 : , • p i o-a mui o ; mas pnrecc· 

me que S. Ex. não t'3m razão. Não deSCLtbt•o 
incompatibilidade tmtre o cargo d! s•':tn.dot· ,. 

selho de Estado não é obrigatol'io ; ó situ· 
plcsmcnte consultivo, o governo ufa.:ta-ao 
delle, e, como a Camara sab ~ , em muitos casos 
tem-se s.fu.stado,"mesmo nas q uestõ 'S mais i:ll
portantes ; e entretanto o consclhciro-sona.dor 
conserva •ma isenção e ind<:lpcndencin pat·a 
apreciar e cen.~urar. como tem feito até hojt~. 
as decisões do governo. Assim como tamb:~m, 
si porventura o governo se conforma com o 

arecer do c~nselheiro-senador não ódc cn-
contrar para garantir a sua decisão, para 
amparai-a, outra opinião mais autorizada do 
que a de um ~:e.m.bro da can::=.:ra .vitali~ia. 

Si o nobre deputado entende que é incompa
tível o cargo de senador com o de conselh· ·iro, 
tambem peb. mesma razão deveria excluir 
os membros da Camara temporaria, por,1ue ó a 
Camara dos deputados quem decreta a accusa
ção e o processo dos ministros. Mas, Sr. Jll'OSi
dente si excluirmos do Conselho U.e Estn 

• membros das duas casas do parlamento,oudo on
contrará o governo pes ,oal tão bem propnrado 
para a:o~::;elhal-o nas.questõc~ qu11 so su-citaw 

a ., :.:. c -o-
cios administrativos, a questões de di r cito t•on
stitucional, de direito civil e privado, etc '! 
Não quero com isto diz0r que fÓI'a elo p:!l'la· 
rnento não existam talentos e illustruçücf!, mas 
que constituem especialidades ; conhoe ilwm to:-~ 
variados sobre diversos ramos da adminisll'~\· 
ção adquirem-se princip'.Imente na. c.tl't'eil·a 
parlamentar e administrativa. 

Fóra do p:trlamtmto existem g-randes illus
trações, mas que formam cspeci:,lidades. se
gundo as profissões a c1ue se dedicam : <tssirn 
é que temos advogados notaveis, littet·atos tle 
grande reputação, juriscon;:ultos distind,,s, 
professores eminen tcs, grandes diplomatas o 
outras hauilit::çõos e:::peciMs . 

O SR. MEIRA D?. VA.<;COKCELLos (mini:;t;·o do 
im1Je1·ío) ... mas não temos certamente homcn.;; 
tão prepar::-,dos, pratica e scientificamente, nos 
negocios publicos, como aquelles que cultivam 
a tribun:1. parlamentar, e têm exercido cargos 
na alta alta administt·ação elo paiz. 

O Sn _ GoNÇALVES FERREIRA:- Nós jà temos 
incompatibilidades do mais. 

Ú SR. M EIRA. DE VASCONCELLOS (n,inistro do 
im,pel'io): - E' o que eu ia dizer. A accumu-

lação de incompatibilidades é em muitos casos 
proju.licial ao serviço publico. 

Em Ullt paiz onde os Ctn[H'egos são tão subdi
vididos, e pes.~imament') retribuidos, não é facil 
ont•.ontrarem-se aptidõas pura o exercício do 
ca<b. um srparadamentc; a. accumulaçã:o ó 
mu1·u~ \'O:s:es mconvemente, para que se en
cotll.t•om iudivitluos com haLili tações e idonei
d;Lt!o para o exercício accumubclo. 

' 
atfUOlll·e en:pregos, que por su~l natureza são 
incu1:1pativ()is, ou cujo cxercicio é impossível 
al·cumub.t•. 

Q:tanto á. idade, o argumento do nobre depu· 
tado ó inteiramente improcedente. Para o Con
s0lho de Estado exigem-se as mesmas condições, 
inclusive a da idad:~ de 40 annos, que se exigem 
para o Si:lnado; e assim deve ser, porquanto, 
o. ne-sa. i.clade que o homem pub.lico tem adqt;ti-. . 

' muito do importt~.ncia . 

O Sn. Vu.XNA VAz:-0 que devemos é tornar 
o senn.dol' o mais possivel independente da 
Coroa. 

0 811. AKDR.I.DE FIGUEIRA : -Não convém á 
administração esta. accumulação, porque o 
Conselho de Estado não trabalha durante o pe
riodo legislativo. O trabalho soffre retarJa.
mento e o nobre ministro c ueixou-se disso no 
~eu r,! atorio: o governo ve-se, às vezes, em 
gl'andes embaraços. (!1 a ot,tr os apartes.) 

0 Sn, 1\h:IRA DE VASCOXCELLOS (miníst1·o do 
l?ll)1~1·:o1 : - s mconvementes nao resu tam 
tlus a ccumulações. 

São tão ft·equentes, e repetidos os apartes, 
'l uo me não é possivel toma.l-os em conside~ 
t•ac;.ão, c interrompem constantemente as ob
servações (1ue desejava failcr, c interrompem o 
!io da~ idéas que eu devedn. seguir. 

O Sll. A"'DRADE FrGUEinA :-V. Ex. não at• 
tondL!u aos inconvenientes pot· esse lado. (Ha 
oul1'os apartes.) 

0 811. MElnA DE VASCONCELLOS (mínist1·o do 
ioiJI!:rio) :N<io ha motivo pat·a que os nobres 
doputndos s<' manifestem pot• e sse modo contra 
a instituição do Conselho de Estado. 

AJ.r.:u:-:s Sr:s. DEPUTADOS:- Não é contra a 
. . ' 1 .-

O Srr. MEIItA DE VA~CO:.\"CELLOS (minist ~·o do 
impc1·io) : - O Conselho de Estado presta ser
viços importantes, e presta-os melhores fnendo 
parte delle membros do pclrlamento. 

O Sn.. VALLADARES : -Não devem accu
mular. 

0 SR • . ME!RA DE VASCONCELLOS (ministro do 
impcrio) :-0 nosso mal não e stà em accumu
lar, està antes l:ffi incompatibilizar de mais. 
Ninguem melhol" pólle desempenhai' com isen-
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ção e independentemente as funcções de con
selheiro do que um senador. 

O conselheiro percebe apenas 4: 000~, não é 
l)ossivel achar cidadãos verdadeiramente habi
litados para exercerem os cargos de conse
lheiros de estado sem aecumular a outro ear o 
remunerado. 

O SR. VrANN.\ VAz :-R~:!duza-se o numero, 
pague-se melhor e oderão encontrar uem 
exerça exc uslVamente o Ioga•·. (ll a ou t1·os 
o.partes .) 

0 SR. MEIRA DE 'VASCONCELLOS (ministro do 
imperio): -Sr. presidente, preciso tet·minar a 
resposta, que pretendia dar ao discurso do nobre 
deputado pelo Maranhão. Quanto ao outro digno 
representante pela mesma provincia, o Sr. Al
meida Oliveira, prometto tomar em conside
ração a reclamação, que fez, principalmente 
com referencia ao beri-beri ue tão -
mente tem devastado o norte do Imperio, e 
especialmente as provincias do Maranhão e 

. Pará. 
a a censu a 

dos nobres deputados por .S. Paulo e Minas 
contra a doutrina dos avisos de 30 e 3i d') cor .. . . 

O Sn. V.A.LLADABEB: -V. Ex. até agora tem 
se defendido bem ; neste ponto creio que não se 
defenderá. 

Ü SR. MElRA DE VASCONCELLOS (minütro do 
imperio) : -V. Ex. que tem a bondade de 
assim pronunciar-se, espero qne continue a 
faz~r-me justiça em relação á decisão que pro
ferl relativamente i Faculdade de Direito de 

. : - en o ao que . x. 
vai dizer com ~nteira isenção de espirito, e 
como quem deseJa que V. E::x:. se defenda. 

0 SR. 'MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
imperio) :-Eu ex\)orei em termos concisos o 
que se deu a respeito. 

A congregação d:t FMuldade de S. Paulo, 
sendo convocada. pelo dil-P.ctor para resolver 
qu!\stões de economia-a respeito da. GXP.cução 
do novo regnl:1.mento e mareha. dos trabalhos 
lecti\l'os, resolveu, em 17 de Julho, que fossn 
suspenso o art. 42 dos estatutos, que manda 
praticar os CUt'SOS complementares, e se consal-

· tasse o governo. 
Não rec~bi representação da congregnção, 

apenas o d1rector oa faculdade, em officio do i8 
de Julho. tl'atando de diversos a~su 
cornmunicoa a deliberação da congregação e 
consultou a respeito, pronuncian,lo-se ne;ses 
termos (U); 

« Por occasião de fazer eu sentir a neces
sidade de pôr em execu~_.'io a disposição do 
art. 42 do decreto já referido, consultando os 
lentes catbedraticos para o fim de designar os 
cursos complementares, que devem ser feitos 
pelo~.l~ntes substitutos, in11icoa o Dr. Americo 
Brazl11ense de Almeida Mello, que fosse sua
penea essa disposição, por ser daquellas, que 

não podem ser e::tccutadas sem a approvação do 
Poder Legislativo ... Imistindo eu pela execa .. 
ção do art. i2, citado pelo mesmo Dr. Ame
rico Braziliense, foi indicado, e por maioria de 
votos approvado pela congregação, que ficasse 
suspensa a execucão elo referido art. 42 até 
que o governo resolvesse, sendo consultado por 
esta directoria. >) 

Como vê a Camara, a congregação suspen-. . -
' executar pelo governo e que estava em execu-

ção no Recife. 
U"'r SR. DEPUTADO:- Não suspendeu; adiou 

a execução. 
0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (1ninistro do 

impel·io):-Suspenleu a execução, é o que com
munica o director. 

O Sa. DuARTE DE AzEvEno;-Achou impos-... ; ... . . ... 

governo : não merecia reprimenda poL' isso. 
0 SR. MErRA DE VASCONCELLOS (ministro do 

in · - · · 
V. Ex. á. explicação, e verá que não ê justo: a 
Faculdade suspendeu a execução, consultou o 
governo ; foi isso que o director declarou no 

LO q u aca 1 e er. 
O SR. ANDRADE FrGUEIRA :-A razão alle

gada. pela congregação es:cluia a eucução; 
fundavn-se na incompetencia do governo. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (1ninistro do 
imperio) : -Não podia, sobre este fundamento, · 
suspender a execução de um decreto do governo. 
(Apa1'tes.) 

Desejava, que os nobres deputados me ouvis-
. - - mente; 

consintam, que me explique, e depois julguem. 
· O Sa. VALLADAREs:-Estou desejoso de ouvir 
a. v • . 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
impe1·io):-Esta. verificado, E~Ois que a. congre
gação suspendeu a execução do art. 42 do de
creto pelo motivo constante do offi.cio, que aca
bei de ler. A esse offi.cio respondi nestes ter
mos, em aviso de 30 de Julho (lê) : 

« Quo não podendo a congregação cujas at .. 
tribuições estão definidas nQs estatuto~. suspen
der a exel!ução do di::posto no art. 42, devem os 
substitutos fazer os cursos complementares, 
emquanto pelos meios competentes se não re
solver o contrario. » 

Onde está aqui reprimenda a congregação: 
onde està a disciplina militar que o nobre depu .. 
Lado por S. Paulo entendeu que eu havia esta
belecido com referencia á con re :1 ã da • 
culdade de Direito de S. Paulo. Onde neguei 
eu ::i. congregação o direito de representar ~ 

Apenas neguei·lhe o direito de suspender 
uma disposição do decreto; esse direito ella não 
tem . 

O SR. ANDRADE FrGUEmA: -Quando a dispo
sição é illegal, tem, e V. Ex. mesmo reconhe .. 
ceu que o era. 

O Sn. DuARTE DE AzEVEDO :-E, si é illegal 
para o governo~ porque não o ha. de ser Lambem 
para_ a faculdade 1 
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O Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do FiGUEIRA :- Até a divisão 
imperio) :-Eu não disse que a disposição do 
art. 112 era illegal, pelo contrario ; essa dispo
sição foi considerada pelo governo como do nu
mero daquellas, que podiam ser executadas, 
i?depenclente d~ approvação do poder legisla-. . ' 
que houvesse a. menor recln.mação na Faculdade 
de direito do Recife . 

Tenho sido ainda ar""uido de contra.dictorio ! 
Não hfl. tal contradicção. Eu já. duas vezes me 
tenho explicado nesta casa, e suppunhá-me 
dispensado de reproduzir ainda hoje a mesma 
defesa. 

Jà declarei, como agora declaro,-e ainda 
ninguam contestou, nem o proprio ministro 
que expediu o decreto-que o governo não tinha 
autorização legal para a reforma em sua parte 
organica, nem para augmentar a despeza, etc. 

Mas a reforma comprehende uma parte re-
m n ar: para es a o governo e;; ava a n 1-

modintado. O ministro é competente para refor
mar ou os estatutos das faculdades de direito 

. b 

ao govGrno competencia para isto é já o de
monstrei com diversos :-~ctos do governo muito 
anteriores, desde 187! até ho·e. 

O SR. DuARTE DE AzEvEno:-Em 1871 ainda 
não existia a disposição da lei de 1873, qua o 
prohibiu. 

0 SR. 1\lEIRA VASCONCELLOS (ministro do 
imperio):-V. Ex. interrompe a discussão, 
untes que eu poss:t cDmplctar a demõnstração. 

A lei de 1873 refere-se á. autorização ao go
verno p:1ra r0organizar ou r eformat• qualquer 
serviço, e é j ustam r.:mte porque essa lei est:i em . . . . - . . -
como eu rlisse, para dar nova organização ás 
faculdades dG direito. A lei de 1873, porem, 
não tirou ao governo a faculdade de reo-ula~ 
men ar um serviÇO J orgamza o e const1tut· 
dos ; faculdade, que o governo exerce em vir
tude da attribuição q::e lhe dá a constituição 
politica do lmperio. ( Apm·tes .) 

O ministro não poderia reorganizar as facul
dades, mas podia regulamentar a parte disci
plinar e administrativa. 

Os apartes mo chamam a attenção para outr~• 
questão! 

E' questão differente saber: si o art. 42 é ou 
não r egulamentar; o illustre autor da reforma 
entendeu que era regulamentar, e mandou pôt• 
em execução, independente de approvação do 
parlamento. 

A' congregação falta competencia para emen
dar a mão ao governo, mandando responder a 
exe~ução por ser illeguJ, e depender de &ppro-

' o ' não é certamente a congregação competente 
para cot·rigir o erro do governo. Isso para
ce-me intuitivo, é doutrina corrente, o con
trario seria uma inversão na hyeral'chia ad
ministrativa; a congregação da Faculdade é 
uma corporação subordinada ao Miniaterio do 
Imperio. 

O direito que tinha a congregação, e que eu 
tenho garantido e respeitado em toda ess!l. ple
nitude é o de re resentar· tenho a lhido 
qualquer representação até dos proprios estu
dantes. 

VozEs:- Por ue não sus endeu 1 
0 Su.MEIRA. DE VASCONCELLO) (minis tro do 

impe!·io):- Não podia nem devia suspender 
uma reforma, que està affecta. ao parlamento, 

ão devo probngar a discussao neste terreno. 
(Ha ttm C(parte.) 

E' materia ji mui discutida, e sobre a qual 
ji tenho me pronunciado por mais de uma vez. 
(Apartes .) 

A parte regulamentar já. achei em execução. 
UM Sn. DEPUTADo:- E a parte organica 1 
0 S::t. MEIRA DE VASCONCELLOS (m,inistrc do 

impcrioj:- Está affec ta ao parlamento, e já 
en!!ontrei em execação na Faculdade do Recife 
a 1spos1çao o art. :.. suspenso pe a. congre
gação de 8. Paulo ! 

Eu não _po:~ia, não devia crea~ para ~ Facul-
. . 

daquelle que estava sendo executádo na Facul
dade dQ Direito do Recife. 

O Sa. DuARTE DE AzEVEDO E OUTROS Sas. DE
PUTADOS dito apart~s. 

0 SR. MEIUA DE VASCONCELLOS (mini:: tro do 
imperio) :-E' muito bom de dize,·, porém sem 
a responsabilidade do governo. Uma cousa é 
expedir uma reformn. · que esta em execução, 
que póde ter defeitos e inconvenientes, que 
devam ser corregidos, e outra cousa é suspen
<ler ex abrupto essa r eforma, estabelecendo aind·a 
maior confusão e desorganizando e pertur
bando ainda mais o ensino nas faculdades. 

P reciso reatar as observações, que estava fa
zendo sobre a doutr ina dos avisos de 30 de 
Julho, de que já. dei conhecimento á Camara, 
e e , o qua passo a occupar-me. 

A doutrin a, que sustento é correcta, o go- Em 28 de Julho r ecebi outro officio do di-
verno tinha. competencia para expedir a parte rector da Faculdade, communicando-me que a 
regulamentar da reforma e mandar pôr em exe- cono-reg llção havia suspendido divel"sos artigos 
cução. Foi o que fez o meu antecei"sor; a con- dos ~statutos, que já se achavam em execução 
gr~g,a.ção não póde corregir o acto do governo. na Faculdade de Direito do Recife. O officio é 

O SR. DuARTE DE AzEv EDo :-Não apoiado; concebido nesses termos (lê): 
mandou executar cousa muito su1,Jstancial. Por « Faculdade de Direito.- S. Paulo, 28 de 
exemplo, as condições para o magisterio, a pro- Julho de 1885. · ~ 
cura de ensino tudo i;;to é regulamentar~ « lllm. e E:s:m.Sr . -Emreumao de congrega-

Não, é materia organica. (Apoiados.) ~ ção de 27 do corrente, foi approvada, votando eu 
V. III.- 73 
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contra, a indicação do lente Dr. Dutra Ro.lri- I ~atorios e as defe~~as de thesa pr~stadns fóra da 
gues pat·a que se suspenda. o recebimento de epoca_lcgal, med1ante u~a p_rc:_pma paga pelos 
taxas na secretaria pot· exames vagos e defesas ' examtUandos. Estas dtspostçoes se achavam 
de theses, até que o governo delibere especial-~ em vigor desde Março deste anno na Fa.culda~e 
mente ~obre :ma exequibilidade, consultando-se d~ direito .do Rec~fe, e !las Faculdades de Med1-

« E', pois, meu dever fazer a V. Ex. n con
sulta approva.t!a pela congregação, que teve por 
base entendür esta que as pl'opinas, que a,~vem 
pagar, :aa !orma o ar • ·v (os novos esta u
tos, as pessoas que quizerem prastar exnmc 
fóra da época marcada no art. 250 dos mesmos 
estatutos, e aquellas que devem pagar os can
didatos á defesa de the~es de conformidade com 
a segunda parte do art. 299, constituem taxas 
ou impostos que dependem da approvação do 
Poder Legislativo, para poderem entrar em 
e~ecução. 

« Suspens~ a execução dos :rts. 254, 255 e 

. . 
que no regimen a.uterior aos presentes Esta· 
tutos, estes exames eram feitos sómente no fim 
do anno depois de concluidos os exames ordina
rios, e no mez de Março, nos quinze dias ante
riores á abertura das aulas, não sendo os len
tes obriga·los a outros St3rviços. 

« Nestas cil·cumstanciaa considero suspensos 
tambem os e:sames mencionados até que V. Ex. 
resolva. como melhor entender. 

• o 
resposta a esta consulta, porquanto ha. muitos 
pretendentes a e:stes exames, cujos direitos 
sofft•em com a demora. na. resolução da con-
su ta. 

·(< Aguat·do, portanto, a resposta de V. Ex. 
para meu governo e ulterior procedimento, 
aproveitando a occasião para apresentar a 
V. Ex. os meus protestos de profunda estima e 
alta considei·ação. 

« Deus guarde a V. Ex. -lilm. e Exm. Sr. 
conselheiro João Florentino Meira de Vascon
cellos, mn1tu digno Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios uo Imperio.- O dir,'!ctor 
interino, Dr. An tonio Carlos Ribeiro de An
dJ·ada J.lf achado e Silva. » 

Com este (Jfficio recebi ainda esta carta, da
tada do mesmo dia., na qual o director externa. 
a sua opinião sobre o assumpto. (Lê .) 

Ne~sa carta, como vê a C<1mara, o director 
1 

..._ r a s n ovos 
estatutos, agora9 t1·aria uma grancle pe~·tU1·
baç.'io em toclo anda·;nento do se1·viço, sem 
maiores -vantagens para o ensino c para os 
estudantes. 

O director tanto no officio, como na carta de 
que dou conhecimento á. Camara, affirma que 
ha muitos pretendentes a exames, que ficaram 
susp }nsos em virtude da deliber<tção da congl'e
ga.ção. 

Fica evidenciado que a. congregação suspen
deu diversos artigos relativos a exames prepa-

sem l'eclamação, ne~ opposição de natureza 
alguma por parte das respectivas congrega-
ções. · 

1rector a • a cu , a e con essa., no o c1o, 
assim como na carta, que existiam pretendentes 
e candidatos a ess~s exames, e qu~ a suspe:-'são 
agora set·ia prejudicial ao ensino e a esses can .. 
didatos, que em boa fé e na constancia. de dispo
sições idr:mticas, em vigor em outras Facudades, 
se julgavam. com direi.to a prestar essea exames. 
Eu não podia, pois, assumir a responsabilidade 
de suspender essas disposições, e menos devia. 
reconhecer na congregação a~Itoridade para. 

• o 
aq_uella Faculdade, differente daquelle que já 
encontrei estllobelecido para a Faculdade do Re-
if -

nuncia, não depende de delibet·a.ção da maioriá 
da congrega\}ão ; nem o voto da maioria para · 
renunciar a propina, póde obrigar a minoria, 
que não quizer renunciar, assim como o bene
ficio não ê obrigatorio para aquelle, que não 
quizer recebei-o, assim tambem não póde delle 
sr. r privado quem o qoizet• aceitar ; nem a re
nuncia, nem a aceitação do beneficio podem sel" 
obrigatorias. Onde foi, portllnto, que o nobre 
deputarfo descobt•itl qne o governo pretendeu 
obrigat• a congregação a receber a propina 1 
Onde fez n. congr.~gação semelhante proposta 
ou consulta para renunciar 1 

Não comprehendo9 portanto, que fundamento 
teve o uob1·e deputado pot· Minas para pronun
ciar-se n~sses termos ! (Lê) : 

« epots e ana yzar o ac o o governo, a que 
!';e refere. diz que o que c sorprehende á que, 
tAndo a Faculdade de Direito, por meio da con
gregação dos lentes tomado a patriotica reso
lução de ropellir es tas remunerações, ,estas gor
gêtas, o govet·no expeçt\ um aviso. dizendo -
não tendes direito de fazel-o-, desconhecendo 
assim o governo um principio comesinho de 
dil·eito civil que não se póde fazer beneficio 
contra a vont:1.de. >) 

Ha uma censura inteiramente desti~uida de 
fundamento. -
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«Tenho presente o officio de 28 do mez que 
hoje finda, no qual V. S. mB participa haver 
a congregação dessa faculdade votado que se 
suspendesse, até ulterior deliberação do go
verno, o reet:.bimento das ·propinas que, na con
formidade dos arts. 256 e 299 dos estatutos, 
devem pagar os candidatos admi ttitlos a e::s:.a me 
ou á. defesa àe theses fóra da. é oca or i · 

«Em resposta declaro a V. S. que á congre
gação fallece competencia. p:1ra. su~pGnder a 
e:tecução de disposições dos estatutos mandado!'; 

.. :::. , ·, mmen-
do-lhe que, em casos sf.!me1ha.nt~~ . proc:'d~ d P. 
accôrdo com o disposto na 2a. parte do § (jo do 
art 1 

«Deus guarde a V. S.- J. F. ele Meira 
Vasconcellos. -Sr. director interino da Facul
dade deDireito de S. Paulo. » 

Não houve, pois, consulta sobre renuncia de 
propinas. Segundo o regulamento o candidato 
a exame ou á. defesa de theses dirige-se á. se
cretaria e deposita a propina, rccebenclo um 
documento. Ess:J. propina assim depositada 
:fica á disposição dos examinadores ; e si estes 
declaram que a renunciam, a propina ser .. 
restituida ao examinando ; e esse facto p-:-ova. 
ate á. evide~cia, que a propina não é urx: im-

um serviço prestado fóra das horas do trabalho· 
ordinario. 

(H a alguns apartes .) 
Não se trata de ordem illt>gal. A doutrina de 

resistencb á ordem illegal, recrmhecida. pelo 
codigo criminal não to.m app~icação á r.specie . 
A ordem. de que tracta o codtgo em sens arts . 
142 e 143 é a que é e::s:.pedid;'l. p~la autorida:ie 

· para. a execução de uma di~posição e~pressa. de 
lei; tanto que um nos cat·acteristicos da l <'g-a
lidade ou illegalidadc da ordem é que elb. seja. 
manifestamente contraria á dispo:;ição da 
lei, em virtude da <rual foi e~pedida. 

(H u alguns a1Ja1·tes.) 

Eu b~m sei quacs são os caracteristicos da 
• e ' # • • 

b .. . u ' 

toridade compev~nte; e qu•) quando a auto
ridade é mauifestament•3 incompetente, a 
ordem e illegal ; o 2° é quP- seja revestida das 
formalidades externas exigidas para a suava
lidade. 

Assim, por exem-plo, não é competente o juiz 
do Comrnercio para determinar uma prisão no 
juizo criminal, como não é competente um juiz 
criminal para ordenar uma detenção p~ssoal em 
materia commercial. Tambem será 'illegal a 
ordem~ si for expedida em virtude de màndato, 

que não estiver subscripto por official compc• 
tente, nem a'>signada pelo rrspectivo juiz. 

Essa disposição do codigo,regulando a legali
dflde de uma ordem não tem, nem pode ter a.p .. 
plic·1ção ao acto do g~ve~no, pelo qual ~eCl·eta 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (minist1'0 do 
impe1'-io):- E-;se · ~trtigo trata .le ordens ou re
quisição illegal. Estou respondendo ao nobre 
deputado por S. Paulo, que cousiderou o de. 
ereto uma orJem illegal; o codigo criminal 
fu.lla Lle ordoru ou requi!';ição illegnl, cousas 
mui distinctas e que não se confundem com 
um. decreto do poder executivo. 

O di!~r,~to tem força obrig-atoria para todas 
as = 1 • • ·-
unico pod ~ r compélt~nte para revogai-o por 
incons~it;Jcional e o poder legislativo; o pro
prio poder jur!iciario, que á indBpendente, 

p nas po e e ·~ \'e n"gar app tcaçao aos casos 
occurrentes, quando a disposição do decreto 
estiver em oppos · ção :i lei. 

o· , x u ivo quan o expe s um e -

0 SR. DUARTE DF. AZEVEDO :-~Ias d0ixa de 
cumpril-o. 

O SR. MEr A. DEVA 
i1nperio):- .. . deixa de cumpril-o quando ore
gulamento nJ:o está de conformidade com a lei, 
e qu:mdo te:n de a~lplical-o ao caso occurente . 
:M:o.s a congregação não tinha competencia para 
recusar cumpt•ir um dect•eto do ministerio do 
imperio ; ella é corporação sHbordinada. e não 
póde arvorar-so em superior para corrigir o 
ministro e considerar illegal uma Jisposição 
d,~cr3tada, e m!lndada executar pelo governo. 

Pôde representar e fundamentar sna repre
san t:l.ção, rnas emr11 :anto o governo não resolve, 
deve t>xe:!Utal' o regulamento, não póle, porém, 
sus peuder a execução sob o prete xto de rüpre
sent ;r. E os lenL ·s da congregação d '! S. Paulo, 
illustr·ados como são, reconhec~rão que sus
tento a vord<~deira doutrina. Não lh·~s Mguei 

tação . Esse direi to tP.m sido garanti elo a todos. 
Tenho no meu g · bi net~ dPpen :lcn t~ de Jespncho 
uma repre~enta.~~iio dos estudantes da Faculdade 
de Medicina da. corte, subre que mandei ouvir a 
congregação, d.J cujo seio s~hiu uma com
missão, que informou a respeito com um pa· 
recBr luminoso. ( Apm·te$) . 

Não é exacto que eu tenha negado á Fac :1-
dv.de de S. Paulo o direito de representação. E' 
inutil in ;:;istirem nessa affirmativa, contraria á 
evidencia dos factos. 
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A congregação suspendeu o art. 42, depoia 
susp~ndeu mais quatt·o artigos; e poderia pela 
mesma fórma suspender todo o decreto. e é for
ça reconhecer que isso traria verdadeira pet·~ 
turbação nos trabalhos da Faculdade. 

Constituição diz que nenhum cidadão póde ser 
obt·igado a fazer ou deixar de fazer alguma 
co usa, senão em virtude da lei. 

0 SR. MEIRA DF. VAsCONCELLOS (ministro do 
impe1·io) :-Entendem os nobres deputados que 
a congregação tinha o direito de resistir. por 
ser uma ordem illegal, a um decreto do governo 
expedido, como todos reconhecem, sem autori
zação legislativa; entendem SS. EExs. que a 
esphera de acção, a autoridadade e faculdade da 
congregação, chegam ao ponlo de negar exe
cução a um decreto expedido pelo governo, por-

ue este não estava para isso autorizado. 

O SR. AmsTIDES SPrNOLA:-Deve resistir: é 
esta a doutrina liberal. (H a out1·os apartes.) 

gação não póde ter autoridade de resistir a 
pretexto dG ser uma ordem illegal, nem sus
pender a execução do decreto por motivo de 
1 eg 1 a e; o parecer, que vou er, e ass1gnu o 
por Zacarias e Muritiba, dous estadistas de es
colas diversas. Eu não invoco essa opinião 
porque queira a1optal-a ; venero e respeito os 
nomes que a subscreveram; mas não penso 
assim, entendo que o parlamento tem compe
tencia. e faculdade para revogar, por ser illega.l 
um decreto do Poder Executivo. (Apoiados.) 

O parecer, a que alludo, refere-se ao decreto 
de 12 de Maio de 1874, que deu novo regula
mento ás Relações do Imperio. 

Um senador, o finado Figueira de Mello, 
apresentou um projecto, revogando esse de
creto, por ser illegal. Foi ouvida a respeito a 
commissão de legisla\ão, da qual faziam parte 
Zacarias, Muritiba. e Rodrigcres Braga, sendo 
Zaca.rias relator, e exprimiu-se nos seguintes ,. 

Prr.recer 

llA' comm1ssão de legislação foi presente o 
projecto de lei offerecido pelo Sr. senador Fi
gueira de Mello, assim concebido : 

Fica sem effeito o decreto n. 5G18 de 2 de 
Maio de 1874, que dá novo regulamento as 
Relações do Imperio. 

O decreto em questão foi expeuido pelo Minis
terio da. Justiça, em virtude do art. 102 § 12 da 

Constituição do Imperio e para execução do de
creto legislat1vo n. 2342 de 6 de Agosto de 
187:3, sem que este decreto legislativo houvesso 
conferido ao governo autorização alguma. 

Justificando o offerecimento de seu projecto, 
o referido senador expendeu muitos e varia-

os argumentos em or em a mos rar que o e
ereto. cuja revogação propõe, além de dispo
sições. exc~sadas e ~nconvenientes, encerra gra-

. 
Com effeito, o decreto que dá novo regula

mento á.s Relações do lmperio, varias disposi~ 
ções apresenta, a respeito de cuja legalidade 
ha mui fundadas duvidas, e outras que em~ 
baraçam e difficultam a administração da jus
ticta, em vez de tornal-a expedita como tanto 
convinha. 

A competencia conferida ao presidente da 
relação (art. 15) para conhecer, com dous 
ad ·untos dos a o-ra vos de e ti ão e de instru-
mento interpostos da~ decisões dos juizes de 
direito, não podera o Ministcrio da Justiça 
decret~l-~, yisto como ao goyerno é ve.iado 

conceder ao presidente da Relação 
tencia de que se trata. 

O presidente do Tribunal do Commer
cio era competente para decidir os aggra
vos do petição e instrumento, assim como 
as cartas testemunhaveis ; mas o decreto 
do governo sob n . 1.597 de i de Maio 
de 1855, que tal disposição continha, além 
de referir-se a materia especial fundava~se no 
art. f o da lei n. 799 de 16 de Setembro de 1854, 
que autorizou o governo a esta e ecer a fórma 
do processo a seguir-se nos tribuna.es do com
mer~io que e~la cre:ira. 

' cuja compctencia o decreto n. 5618 acaba de 
ampliar encarreg!l.ndo·o de decidir aggravos, 
em rio me do art. 102, § 12, da Constituição, o 
qual di ao governo o direito de expedir decl·e 
tos, instrumentos e regulamentos adequados á 
boa execução das leis, mas niio o de inserir 
nesses actos disposição alguma de natureza 
legislativa, qual é por certo a que confere ju
risdicção. 

Accresce que essa competencia. attribuida ao 
presidente da Relação, que de certo modo é um 
funccionario da confiança do governo, torna a 
sua aütoridade suspeita às partes toJas as vezes, 
e não são poucas, que seu pleito se envolvem 
interesses da Fazen~la ou do Estado. 

No art . 69 do novo regulamento das relações 
. 

os desembargadore3 a gratificação correspon
dente aos dias em que deverão ter comparecido, 
e tambem ordenado pelas faltas não justificadas 
que excederem a duas por mez. 

Sem averiguar si é ou não merecida a seve~ 
ridade ahi empregada c:mtra. a magistratura de 
za. inst::meia, ou si :1 oxperiencia. reclama ou 
não proviJencias para chamar essa magistra
tura ao a:~siduo comparecimento no tribunj l 
(sobre ô que a commissão não consta que h aja 
quei~a), pareee que, importando a medida. in-
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dicada, umn. pena, não estava o governo auto
rizado a estabelecei-a, tanto mais quanto aos 
juizes de fa inst:mcia não se applica o mesmo 
rigor, podendo elles faltar ás audiencias sem 
incorrer em desconto. 

A commissão limita-se a a ontar essas duns 
providencias quG lhe parecem determinadas 
incompetentemente pelo Ministerio da Justiça 
em o novo reg~tla:mento d~s R~lações .. 

do novo regulamento, a commissão acredita que 
boa parte das mesmas serve antes para entor
pecer e retardar do que para imprimir, como 
fôra para des8jar, brevidade e presteza no estu
do e decisão dos pleitos. 

O presidente da Relação, principalmente nas 
grandes capitaes, :fica onerado do trabalho su
perior as forças do homem. o mais activo e 
zeloso: na ~ôrte! a illl:possibilidade do desem-

Por outro lado, os desembargadores, compel
lidos pelo regulamento de 2 de Maio último a 
fazer q uasi todos os dias da seman3. acto de 
presença ma erta na e açao, carecem a so u
tamentG de tempo para estudar os processos, 
cuj~ solu~ão, p~rtant•), ha de ret~rda.r-se ainda 

de e::s:ame serio e consciencioso. 
Não obstante. porém, os defeitos apresentados 

e outros que possa conter o regulamento de 2 
de Maio, a commissão julga inadmissível o 
projecto do ·illustre Senador Sr. Figueira de 
Mello, pelo motivo que passa a expender: 

O corpo legislativo só póde revogar directn
mente actos legislativos ou os do poder execu
tivo, quando este os haja expedido em virtude 
de autoriza ão de leis. 

Fóra desses casos não cabe revogação directa 
pelas Camaras, as quaes chegam, entretanto, a 
corri~ir os ~buso~ do executivo JIOl~ _censura, 

' ' < 
ministros que exced~m as sua.~ attribuições. 

E porque o regulamento ele 2 de Maio é acto 
puramente do governo, exp01lido snm autoriza
ção do poder legislativo, não ha ahi disposições 
que estejam no caso de sel' revogadas por um 
acto legislativo. Outros são os meios con~agra
dos na Constituição do lmperio para profligar 
a-; demnsias de ministros que substituem ao 
legislador, os erros daquelles que, pt•opondo·se 
simplificar e abreviar a mat•cba. do set·viço, a. 
complicam e retardam. 

Podendo, todavia, acontecer que a com• 
missão de legislação esteja a esse respeito em 
erro e a sabedoria do Senado se incline a 
adoptar o projec to do Sr. Senador Figueira de 
Mello, é a mesma commissão de 

Parecer 

Que o projecto entre na ordem dos tra
balhos para que o Senado resolva o que fôr 
melbor.-Z. de Góes e Vasconcellos.- J.lfu-
1·itiba.-Antonio Rodrigues Braga: voto só
mente pela conclusão do parecer. 

(l-Ia diversos apa1·tes .) 
Jã disse que nã:) adopLo esta opinião embora 

para mim muito respeitavel. •. 
VozEs:-E' extravagante. 

0 Sr... MEIRA DE VASCONCELLOS (minist?·o do 
irnpe1·io):- . .. é uma opinião digna de estudo 
e meditaçiio .. . 

0 SR. ANDRADE FIGUEZRA:-Não, senhor. 
o s~. MEIRA DE VAsCONCELLOS ~minist1·o do 

·• I p US 
homens distinctos, a caja sabedoria e talento 
dl3vemos homenagem. Mna o meu fim, tra-

. d 

e provar que, si homens c~mo Zacarias e Mu
ritiba entendem que ';]lU decreto e:s::pedido sem 
autorização legisla. ti v a nem mesmo o parla
mento póde revogar, como reconhecer compe
tencia e autoridade para resistir ou suspender a 
congregação de umn. Faculdad~. que é imme
diatamentc subordinada ao ministro do imperio? 

O Sa. DUARTE DE AzEvEDO : -Os casos silo 
diversos. Não se trata de revog;lr o regula-

a . . 
cumprir uma ou algumas disposições desse re
gulamento, isto é muito differente. A facul
dade não revogava por via de autoridade, m:ts 
pe a. stmp es r sis neta. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (min,:stJ·o do 
im.perio) : -Não póde resistir, jà demonstrei; i . . . . .. 
prir um, clous, ou trea artigos do regulamento, 
póde deixar de cumprir to~lo o regulamento, 
e por consequencia suspendel-o. 

O Sn. Du.ARTE DE AzEVEDO : - O poder le
gislativo póde suspender um regulamento do 
governo .. Um juiz não o póde fazer, mas póde 
deixar de cumprir uma disposição desse regu
lamento. 

impe;·io):-0 juiz pertence a um poder inde
pendente ; as Faculdade::; não podem fazel-o, 
porquB não têm autorirtadc para isso, não são 
um p e it p , i 
proprin. em relação ao ministro do imperio. 

O SR. DUARTE DE AzEVEDO dá um aparte . 
0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 

impe1·io) :-E' a doutrina, erroneamente invo
cada a r0s-peito de ordens illegaes. 

O regulamento niio pôde ser considerado 
ordem illegal no<; termos do corli.go, são cousa.s 
distinctas, a confusão é que traz a duvida. 

As disposiçõr.s dcci·ebJas pelo governo são 
obriga todas paraM Faculdade~ de Direito,assim 
como para as de Medicina. 

0 SR. RATISBONA :- Essa é a doutl'ina. 

0 SR. MEinA DF.: VASCONCELLOS (ministJ·o do 
imperio):- A congregaç.ão podia representar 

uantac; ve7.es uizesse a res eito de inconvoni-
entes do decreto, e é dever o governo attcnder 
à representação quando entenda qu:) é proce
dente, mas não póde resistir :i execn ção do regu
lamento (apartes); quem é competente parare
conhecer da illeg«lidade de um decreto expe
dido para a boa execução da lei é o governo,que 
o expediu, depois é o parlamento, e tambem.o 
pod·:~ t· jurliciario. quando tiver de applical-o nos 
casos occorrentcs. (.:1.pm·tes.) 

Sr. presidente, vou terminar. Creio ter 
explicado e justificado a doutrina dos avisos de 
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30 e 31 do corrente; esses avisos apenas nega
ram á congregação competencia e autoridade 
para suspender a execução de disposições do 
regulamento. Os nobres deputados foram exa
gerados e injustos. Tenho conclÜido. 

OZES:- Ul O em, UltO em. 
(0 orador e comprimentado por muitos Srs. 

deputados.) 

O Sr. Coelho de Rezende : 
-Sr. presidente, não é s ·:m acanhamento e 
timidez, que passo a tomar parte na presente 
ãiscussão, acanhamento e timidez que se ori
ginam da persuasão ero. que me acho de que a 
Ca.mara., mórmente depois de 5 horas de sessão, 
ouve desattenta e quiçá descontent·~. discus
sões que versam sobre política provincial ou 
local, e eu sou forçado a dedicar o pouco tempo 

ue me resta nesta discussão á marcha. desas-
tra a. da po tlca e comp1·essão e into erancia. 
desenvolvida na provincia que me conferiu o 
mandato parlamentar. Mas, por- outr~ latlo, 

• - , J,. • 

que o deputado, cut·ando de interesse de qual
quer localidade ou provinda. d 1 ImptJl"io, tem 
cum rido arte do seu mandato or ue os mu-
nicipios formam as provincia.~ e n.s provi11cbs 
a nação. Por consequcncia, solicito e conto 
com a indulgencia da Camara e a tolera.ncia. 
de V. E:s:., para poder occupar-me po:r hoje 
exclusivamente do mais detestava! despotismo 
do meu conhecimento, politicamente fallando. 

Sr. presidente, a província do Piauhy, de
pois da Independencia do Brazil, tem tido dous 
donata.rios. O :1. o foi ~ Visconde da P;:rns.hyba., 
que, por espaço de 22 annos, governou-a eles~ 
p 1camen e, na p 1rase e um geogr~p o na
cional. Os actos do seu governo, que fize••nm 
e:s:9cranda. a mamaria dn.quellc pia.uh~ense, 

passar às gerações por vir na penna do histr)· 
ria.dor imparcial. Parece-me,pois, escusado re* 
memoral-os no presente debate. O 2°, viscondo 
como o primeiro, e tão liberal quanto este, na 
declaração insuspeita de um dos ch·~fes da si
tuação, na política r!.o paiz é polvo de rlÍlw'n~ 
sões colossaes.cuj os innumeros tentaculos dr~r
ra.mam-se por todos os recantos do lmperio, e 
até à. longinqna. provincia de Mttto-Grosso, que, 
em r~laçào á do Pin.uhy, póde ser considcr:lda 
outro hemispherio, já se e,torca sob suas gar
ras. S. Ex. é, po1· consequencia, nu nosso sys
tema. poli ti co astro de pri moira grandeza.; e, 
comquanto não disponha d o luz propria, vive 
todavia. envolvido em uma íacha luminosa., em 
um foco de luz seintillante, difundida peJo sol 
sa rad das Ltas ·- m a r 

Do exposto deve-se concluir que o Piauhy de 
hoje, ó o Piauhy de 70 a 80 annos passados, dos 
tempos coloniaes, reduzido á condiç~o de mar
co. miliario, á figura de estafermo que vê con 
tr1stado passar diante de si o cortejo brilhante 
do progresso do seculo ! 
. Sim; sequestraqo ás leis do progresso e da 

hberdadé, constitue apenas o patrimonio de 
uma. familia de immensa cauda de parentes e 
contraparcntes, de prepostos e subprepostos, 
que .entre si têm dividido a vestimenta daquelle 
Chr1sto! Cingido por muralha. de bronze, a 

qual, como a de Romulo, a ninguem é licito 
transpor sem padecer morte civil, só conhece 
uma lei: a vontade do S3U s:1berano: Aut Cesar, 
aut nihil! 

Os po':os da província estão separados por 
. 

De um lado estão os vencedores, que, com .a 
ironia nos labios, o riso sarcastico, o ure victis 
de Brenno aos Romanos im oem-noH o silencio 
porque, como V. Ex. sabe, Sr. presidente, um 
dos caracteri:sticos do despotisme sempre foi e 
será o esforço pelo silencio das victimas ; do 
outro lado estão os proscriptos, os conserva
dores, pobres titans que debalde t~nta.m esca
lar os céos. Imagem viva do judeu da lenda 
bíblica, correm incessantes atraz de uma chi- · 
mera, de uma miragem, que, como o nosso ho
rizonte visual, se afasta, á medida que avan
çamos! 

·e . x., r. presi an o, ve a amara que o 
Piauhy é um sim,ile do que se dà com o pé da 
mulher chineza. Reza a historia que os chins 

I - '> 

nez do pé. Para consegui!· o a.trophiam os pés 
da_s meninas em sapatos de ferro que os deli
mitam em uanto que o resto do todo cr-esce 
sern ou ras p!·escrlpt;ões que as as e1s natu
rMs. Pois hem: o Piauhy é o pé da mulher 
chineza, as demais provincias do Imperio o 
resto do todo, e a vontade do seu donata.rio o 
sapato de ferro que o atrophia nos seus estrei· 
tos moldes. Será. sempre do mesmo tamanho 
aqnell0 pobre torrão, emq,uanto não dasappa
recer o casulo que o comprime, a o por isso 
que ou ~ todos oa piauhyenses. amantes da 
liberdade e do progresso do paiz, temos tentado . . . . 

0 SR. COELHO DE REZENDE:-Talvez seja por 
isso que o Rio Grande do Sul tamiJem tem o 
seu dominador, mn.s este é de outra especie, 
porque se eleva. e se engl'an.lece pelo patrio
tismo. 

A verdado é que, Sr. presiJonte, aquolles 
gue, como eu, tentam reivindicar os direitos e 
liberda:les confiscadas aos seus concidadãos, 
eJamam no deserto, como S. João Baptista, e 
são arrolado~ no livro negro da proscripção, 
sem haver jámais quem lcvantar-lh0s ]lOSt"a os 
atreitos de perpetuo interdicto, porque a.lli 
r r>za-se pelo crê ou Jn01"l'e do Alcorão, e tem-se 
por divisa. 4. quem nã.o é por mim é ~ontra 
mim. » 

Este systema da dominar pelo terror dividiu 
os omens po ltteos o 1au y em tres ser1es. 
Na primeira contemplo aquelles que abdicaram 
o direito de querer e pensar pelos·commodos fa
ceis da vi la. Estes compõem-se de liberaes ge
nuinos e dos apostatas conquistado-: . São o sí
mile àoa circenses romanos que diziam: Cesar, 
dá-nos pão e espectaculos e governa-nos á 
vontade. 

A segunda serie compt•ehende aquelles que, 
pertencendo ao partido liberal,não se submettem 
a o systema do senhor feudal e, convencidos da 
improftcuida.de da luta., uns retiram-se ao si-
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lencio, quebrando as armas politi,:as por im
prestaveis e outros emigram para provinda 
estranha. onde fazem vingar suas legitimas 
aspirações. 

Na terceira seria estão os impossíveis, os 
. ' . ' 

res, sobre quem pesa interdicção perpetua. 
Sr. presidente, já. houve quem dissesse nesta 

casa, em contra osição às minhas uei::s:as c ue 
a m uenCia o donatario do P1auhy era bene
fica e fecunda em beneficios á. sua provincia 
natal. Emfi.m, que o seu dominio eru. doce e 
suave, e que S. Ex.. semnre promovera o me
lhoramento moral e material daquella terra. 

Desconheço os beneficios outorgádos por S. 
E:x. ao Piauhy. Não sei que a província tenha 
feito acquiliição de algum sob os auspícios 
do seu senhorio, ou ao menos em que elle te

tes, porque os actos de patriotismo a todos se 
impõem. 

O seu emulo do Rio Gt·ande do Sul, que como 
S. Ex. não tolera o advtlrsario, tem elevado a 
soa r:ovincia á. altura das mais adiantadas do 

,, . 
Mas estJ não teme a luz ; condemna. o abomi

navel segredo da inquisiç~ão, os tortuosos re
cur;;os dos " osteiroa des re~a. aa insídia 
bate-se a. peito descoberto. Sua força. e sua 
energia residem em si mesmo, e pOI" isso em 
todos os orçamentos do lmperio o Rio Grande 
tem quinhão leonino, talvez de um terço das 
rendas, com que ha feito a conquista de portos, 
vias ferreas, telegraphos, colonias, escolas mi
lita.res, ·~te. etc., e tudo isto obtem elle dos 
partidos que se revezam no poder. 

No entretanto o nosso senhorio póde sempre 
fazer o mal, porém nunca o bem. nha ton;tndo parte salien.te. 

- m i . r co1 ega, represen an e o 
districto de minha província, invocou aqui o 
test~munho de Zacarias de Góes e Visconde de 

ex-presidente João José de Oliveira Junqueira, 
hoje. um dos ornamentos da camr.tra vitalicia. 

EntãJ o Sr. Visccnde de Paranaguá era con-
serva or, e a sua m uen<na po t 1ca. era a vez 
metade do que é actualmente, comquauto os li
beraes já a considerassem insupportavel. Essa 
mesma companhia de navegação a vapor foi 
por muito tempo enervada pela acção nefanda 
da politica liberal, e ainda hoje, posto que me
lhorada, resente-se da pressão que abafa. todos 
os orgãos vitaes da província. 

Rica e poderosa, desfructando pingues sub
ye~ções, foi outr'ora o viveiro d?s liberaes 

' ' 
constitue uma fabrica de eleitores por meio da 
transmissão ficticia de suas acções . Dous contos 
de róis de ac ões e o es a o de 12 mezes são 
bastantes para fazerem do phosphoro cidadão 
politico, rendendo as fo,·naclas annuaes de 36 
a 40 awx:iliares do santo officio. Conseguinte
mente, esta mesma companhia está desvirtuada 
e se acha divorciada do fim para. q Lle tora estabe
lecida; mas poderà sor do grande utilidade ao 
Piauhy qesde que fôr bem regularizad:·l, 
convorgin·.!o e app~icando seus recursos uni,·n.
mente ao commot·cio o á. nevegaçito do ntlg"e8-
toso Pat·nahyba aló i villa do S. Pbilornona. 
Eis ahi a verdade como ella ó ~ de\·e ser dita. 

Si com effeito o donatario do Piauby tivesso 
querido fazer delle um brinco, uma joia de 
elevo.do primor; si tive~se attendido os seus re
clamos, dotando-o dos melhor&mentos corupa· 
tiveis com Js seus recurlilos, o Piauhy teria de 
pGrto acom anhado o progresso moral e mate-
r1a e suas 1rmãs, mesmo o as ma1s a lanta
das. Si S. Ex. póde tudo para tolher-lhe o 
passo a excluir da communhão dos direitos bra
zileiros o~ que não vêm e os que não ouvem 
pelos seus olhos e ouvidos, é claro que poderia 
derramar-lhe beneficios a mãos largas,querendo 
de preferencia utilisar o seu immenso pre!':
tigio em proveito da provinc1a do seu nasci
mento. 

E si ao;sim houve::zse S. Ex. procedido, teria 
conquistado a. gratidão dos piauhyenses e o 
respe.iLo dos adversarios, ainda os mais exigen-

senhor do Piauhy é inoffensi vo, não tendo já
mais accentuado sua vontade sobre a adminis
tração da provincia . Senhores, todos sabem ue 
o se o a mor o cerrou para sempre os a lOS 
dos preclaros brazileiros suprs. mencionados, e 
por isso impossivel será corresponderem elles 
ao appello do collega; mas si assim não fosse, 
esses ilhtstres estadistas diriam então que ad
ministraram o Piauhy logo após a. conclusão do 
governo do l 0 visconde, e, por conseguinte, 
coevos do nascente poder do 2°, teriam sido, 
qJando muito, seus factores, mas nunca seus 
in~trumen tos. 

ultima vez teve no Senado a palavra. o Sr. Vis
conde de Jaguary, foi para protligar a perni
ciosa influencia do Sr. de Pa.rana uá. na uella. 
província. 

Tambem invocou S. Ex. o testemunho do 
Sr. Dr. Gomes de Castro, cujo silencio niio au
torizará pot· certo conclusão favornvHl ú causa 
a~ivngaua. Os homen'l poli tico~ da estatura. do 
Dr. Castro, cttjo civismo e hombridado não 
podem set• snspeit9dos, não s:!o homens para 
receber ordem e nem mesmo inspirações do 
adversario. 

Si S. T~'I. na~ln. di:r., ó porqut:~ S. Ex. é bas
lnnt e c:wlllheit·o pnt':L vir aqui affirtr~ar o con
trario do que lhe pediram da tribuna. (apoia
dos). 

Mas nutro a convicção de que S. Ex. não 
póde deixar de sentir e comprehender a ver
dade qu~ tom por si o consenso unanime de 
todo o )artido olilico de uma rovincia ue ha 
40 anaos ou mais não conhece regimen diverso 
flaqnelle que acabo de expor, salvo pequenas 
intermittencia1:. 

Nem ainda terá o meu nobre collega no si
lencio dos ex-presidentes do Piauhy da presente 
situação politica prova em contrario do que 
tenho affirmado. 

Todos sabem que no domínio da politica do 
vi.~conde não têm sido e nem serão incumbidos 
de administrar o Piauhy pessoas que desme
reçam de sua plena confiança. 
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Os que là têm ido, têm tido o competente 
beneplacito, recebendo prevbmente as instt·uc
ções precisas á sua conducta. 

Não é, pois, natural que creatura.s inven
tadas por S. Ex., se insurjam contra. si. 

d amizade a."'ranecida. a res onsa-
bilidadc commum e a solidariedade política, 
não permittiriam da parte dos alludidos presi
dentes, sem faltarei? elles ãs leis do cavalhei-
rism , r _, 
gum ou alguns delles tenham t'entido e estra
nhado a estreiteza do espaço traçado á.s suas 
evoluções administra.tivas. E si algum ha capaz 
de attestar o contrario do que todos sabem, o 
seu testemunho não poderá. deixar de ser acoi
mado de suspeito de p11.rcialidade. 

Sr. presidente, si o meu illustre collega qui
zesse que homens illustrados e maiores de toda 
excepção dessem seus testemunhos relativa-. . . . 

. ' 
rigo a. que se expõem os liberaes de raizes no 
solo da patria, de futuro pelos seus talentos e 
merecimentos então deveria invocar os dos 
Drs. Polydoro Ccsa.r Bur amaquc, seu cun ado 
e amigo, Eliseu de Souza Martins e out1•os, 
votados á proscripção por leve~ suspeitas de 

Si a S. Ex.. fosse licito avocar os mortos, 
não devia esquecer os nomes dos conspicuos 
piauhyenses-Drs. Antonio B. Leal Castello 
Branco e Antonio de Sampaio Almendra, qne 
succumbiram ralados por agros dissabores sem 
ao menos conseguirem a felicidade de con
templar a. terra da promissão ! 

Sim, si o mutismo da morte não lhes embar
gasse a voz; si os manes desses illustres mortos, 

surgir neste recinto, diriam que suas aspira
çõGs, seus esforços sempre e sempre mallo
graram-se ante a omnipotencia de quem rGge 
a capr1c o os es mos o 1au y. 1rmm am a 
que o honrado Visconde não crêa aguias, que 
S. Ex. faz cortar as azas aos filhotes que en· 
saiam os primeiros vôos, porque S. Ex. , como 
Tarquinio o Sobetbo, sabe nivelar as papoulas. 
(Muito bem!) 

E não seria. só isto, S1•. presidon.ta, o Dr. 
Antonio Borges talvez morresse segunda vez 
immerso em dor profunda., vendo o sr>u parente 
muito amado, o seu antigo companhflil•o ele in
fortunio e de lutas infructiferas doa tempo!! da. 
politica activa, defender o maior inimigo do 
sua. raça, revelando-se cheio de esperanças vi
rentes, que, como a phenix da fabula, r0nas
ceram das proprias cinzas. 

Sr. presidente, o interdicto que ha muitos 
annos pesa sobre os conservadores do Piauhy, 
tem a tena o o nosso amor e respe1 o pe as In
stituições do paiz, amor e l'espei to que todo 
cidadão brazileiro deve ter p-elas instituições 
de sua patria.. Nem sei mesmo, si na emer
gencia de uma evolução politica qualquer, ope
rada contra ellas, si teremos pressa. de pôr-nos 
ao lado da legalidade. 

O Sa. MAsCARENHAs : - Declaram-se repu
blicanos 1 

O Sa. CoELHO DE REZENDE : - Eu poderei 
dar resposta. â pergunta do nobre deputaJo e 

vou fazel·o ; mas antes disso devo dizer que 
quasi descreio das instituições actuaes, por
que já pouco confio na dynastia reinante, por
quanto o rei tem sido o que ha pouco disse uma 
gazeta notavel desta Côrte «correctamente con
stitucional em tratando-se de neO'ocios do Pi-
auhy». Por conseguinte, si o presente é tetrico 
para os conservadores do Piauhy, o futuro não 
o.s~rà menos, p~r9.ue o 3° reinado. ha ~e coin-

' reservado a ser, talv,~z. a colttmna mais pode-
rosa desse 1·einado! 

Mas, disse o nobre deputado por Minas : 
« Devem a.eclarar-se republicanos. » 

0 SR. MASCARENHAS :-Não disse que de
vem; perguntei a V. Ex. si se declaram. 

O Sn. CoELHO DE RE7.EJ~."DE : - Não estare
mos longe de voltarmos as vistas para a repu-

.'\ • --4 

' aquelle que nos comprime, e vão além re-
velando as mais das ve"Zes um instincto san
guinario, talvez não inferior ao de Marat e 
Robespierre. ~stes republicanos não nos ser-
vem. · 

Aquelles que, pelo nome, pelas tradições e 
mesmo alguns por conhecimento de vist,1, cu sei 
que têm surgido á tona politic1 na-; pt·ovincias 
do Su.l, como apostolos das idéas democraticas, . . .. .. ~ ~ -
scntantes d:L nação nesta casa, sem querer of
fender aquelles que actualmente aqui existem 
porque âcerca destes ainda não posso emittir 
JUlZO ; esses posso tzer qu", ver a mros 
Saulos, tomnram o caminho de Damasco e fm·am 
ter a S. Christovão, e a!li, tocados pelo pro
pheta, perderam a cegueira do espirito, re
adquirinuo a luz divina, e de lu voltaram Pau
los com bilhetes de ingresso pat•a os conselhos 
da Cm•óa, quo elles muitas vezes tinham arras
tado, e ató ú propria augusta familia. imperial, 
ao tapete da discussão desta casa, tt•azendo 
tambom não raras vezes· bilhcJtos de - passe -
pa1•a o palacio do Conde dos Arcos. 

Ungidos pelo Senhor, enchem-se da sabedoria 
divina e por isso são incumbidos de converter 
~o imperialismo os povos desgarrados, segundo 
a divisa do Evangelho : Euntc et docetc om
nes gentes ! Com taes timoneiros ninguem pó
de se embarcar no b:ltel da. rcpublica sem correr . . . . 

p 13. s. 
Vê V. Ex. ,Sr. presidente, que eu e os demais 

conservadores do Piauhy não podemos ter ainda 
fé robusta na idéa democratica, não podemos 
desde já dizer que pendemo3 para ella, mas 
estou convencido de que, a não cessar o inter· 
dicto sob o qual vivemos, teremos de tomar 
uma posição qualquer, comquanto não .,POssa 
desde já declarar qual ha de ser. 

Mas, Sr. presidente, reatando o fio das mi
nhas idéas, das qua'es afastei-me pelo aparte do 
meu nobre colleg~, vou estabelecer u.m con-
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fronto entre o que foi a passada situação con
servadora, na provincia do Piauhy, e o que é a 
actua.l situação liberal para que, dahi deduzindo 
argumentos, comprove aquillo sobre que até 
agora tenho fallado em these. 

uando em 1868 m t:l - do s nario o-
litico apanhou de sorpreza o honrado Visconde 
de Para.naguá, que por isso mesmo não teve 
tempo de f~zer u_ma das suas eyoluções politicae, 

tardar a sua carreira, S. Ex. desorientou-se o 
creio mesmo que se suppoz roubado. 

Felizmente a successão dos factos veiu dG
monstrar a S. Ex. que maior tinha sido o 
susto do que o perigo, porque elle continuou 
a ditar a lei no Pia.uhy, dominando-o mai:; 
commodamenta, porquanto tinha como edito
res responsaveis os Ministerios conservadores. 

Mas, S. Ex. quando estava sob a. pre'Ssão do 

'· uma proscripçio politic~ durante o curso do 
dominio da situação nascente, subiu rl. sua cu
rul no Senado e roferiu um discur.~o de uatro 

oras, escrevenJo na provincu;~. o 1:1.u y a 
reacção politica mais medonha de que rasava 
a historia, conforme dizia e acreditava a exal-- . . 

Então não faltou delegado, subdelegado, ins
pector de quarteirão demi.ttido que não fosse 
incluido no rol das victimas ; porém o acto 
que mais escandalisou a S. Ex., aquelle que 
mais feriu a severidade dos seus costumes, 
a.quelle que mais provocou as suas iras, foi 
o d3. suspensão de 13 leis provinciaes pelo 
i o vice-presidente de então, Dr. Simplicio de 
Souza Mendes. 

Camara. vitalícia, provocou a d<;fesa do Minis
tro do lmperio d:tquelle tempo,o Sr. conselheiro 
Paulino; e como o Sr: Visconde de Paranagu:i. 
ms1s tsse pe a responsa 1 1 a o v1c -p. ~si
dente, Dr .Souza. Mendes, declarou o Sr. conse .. 
lheiro Paulino formalmente que não o manda·ria 
responsabilisar, com quanto em sua opinião 
o acto não tivesse sido perfeitamente legal. 
E não o mandava responsabilisar não só 
porque o acto do vice-prJsilente encont'l"ava 
precedentes na nossa historia polifica, como, 
sobretudo, porq,ue o vice-presidente tinha. pro
cedido de conformidade com diversas consultas 
do Conselho de Estado e Resoluções Imperiaes. 

Disse então o Sr. Visconde de Paranaguá : 
Pois bem, neste caso aconselharei á Aasemb1éa. 
Provincial do Piauhy a que denuncie do vice
presidente. E o seu conselho ,que tem força 
de lei,foi promptamente executado. O viee-pre
sident~ do Piauhy,d~nun~iado pera~te o Supre-

' defesa: 1°, que já não era vice-presidente, e por 
conseguiu te não podia ser pasaivel da pena de 
suspensão das funcções de um cargo que já não 
exercicia e nem poderia mais exercer; 2°, que, 
9.uando suspendeu as 13leis, estas ainda ndo 
tmham sido dadas á execução. Vigorava a esse 
tempo no Piauhy uma. lei determinando que as 
leia provinciaes só consideravam-se em exe
cução 20 dias depois da sua publicação; 3°, 
que, quando mesmo essas leis já estivessem 
em execução quando foram suspensas, ainda 

V. III.- 74 

assim não haveria no seu acto delicto a punir, 
porque estadistas notaveis, como - Honorio 
Hermeto, Lopes Gama, Vasconcellos, Visconde 
de Abrantes e outros do Cons~lho de- Estado, 
reputaram lcgaes actos identicos, e com a con-
sult r"" s • · • • 
conformou-se a Resoluçrro Imperial de ....••. , 
approvando o acto elo pre;;idente de Minas Ge
raes •. que, por inconst~tucional, suspendera 

vm 1a e e u u ro 
de 1848, que havia declarado perpetuos evita
lic.ios os postos da guarda nacional ; 4o, que o 
senador Souza Franco suspendera em 1844, 
quando presidente das Alagôas, uma lei pro
vincial dadJ. á execução ; qne o mesmo ha
VIam feito varios presidentes de o•.Jtras pro
víncias e inclusive dons da da B~hia ; e 5°, 
finalmente, que mesmo em 1868 os vice-presi
dentes de Minas Ger;les e Bahia tinham prati-

' . 
O processo do vice-presidente era C:lSO vir-

gem nos annaes da historia politica do Imperio: 
mas era )reciso obedecer e cum rir-se à risca 
o quero,· posso e man o o senhor do Piau y. 

Correu o processo contra o vice-presidente 
até á pronunci3;, e q;:an~o todos. espet•avam 

pelo tribunal supremo informad:1. dos termos 
do mesmo processo, afim de deliberar ácerca 
de sua continuação e resolver si convinha ou 
não a suspensão do vice-presidente do exer
cício de suas funcções, soube-se com estra
nheza ter sido elle definitivamente julgado e 
condemn.ado a um mez de suspensão do exerci .. 
cio das funcções de um cargo de qua ha tempos 
havia se licitado e obtido a sua demissão. 

' suido de vera indignação suspendeu a execução 
de 13 leis inconstitucionaes, ou os juizes que. 
a pretexto de punirem a. violação do A c to Addi
cional, rasgaram uma da:s suas mais bellas pa· 
ginas 1 

A resposta não póde ser difficil des:le que se 
at tender que o vice-presidente, além de leigo 
na materia, obrara como administrador politi
co; ao passo que os seus juizes, jurisperitos, 
na. esphera serena. e calma da medit:tção e do 
estltdo, postergaram a lei, que :tingiam acatar, 
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proferindo singularissimo }1lgado contra os 
precedentes politicos, as Resolações Imperiaes 
e contra todas as justifil!ativas que em direito 
perimem a ct·iminalidade ! 

Uma circumstancia unica militava. contra o 
Dr. Souza _Mendes, que. s~m ~~uvida teve. muito 

~ . 
vincial do Pi3.uhy de então já não contava em 
seu seio os fa.ctores das leis suspensas, e natu
ralmente ne al"ia. o seu consentimento á rose-
cução do processo. · 

Sr. presidente, o erro· do Supremo. Tribu
nal de Justiça é nada ; é cousa nenhuma, com
para:lo ao facto de que me vou occupar. Co
mo ficou demonstrado e consta dos annaes 
do Senado~ a suspensão das 13 leis piauhy
enses :fizeram muito mal aos nervos do Sr. de 
Paranaguâ ; S. Ex. declarou que o seu au
tor não tinha attenuante, que o seu acto fôra. 
ditado pm· es ü·ito a.rtidario, etc, etc. No em-
tanto S. Ex., 14 annos mais tarde, quando 
devia ter o espirito mais illustrado e pra
tico nas ~ormas do governo constitucional, e 

verno deste paiz, fez suspender parte da lei 
orçamentaria da provincis. de Pernambuco, 
·ustamente a uella arte ue havia decretado 
impostos cort•espondentes ao terço de suas ren
das,deixando em pé a verba das despezas corre
lativas, donde proveiu o desequilibrio do orça
mento da dit<;. provincia, que, em consequen
cia desse acto prepotente, debate-se angustio
sa llas garras de horroroso deficit, qui'! dia a 
dia approxima-a da bancarôta. Este acto do 
honrado Visconde tem contra si todas as ag
gravantes dos factos criminosos. Começou pe
la ordem transmittida ao presidente da pro-
v1nc1a, pe o e egrap o; a e1 suspensa o 01 
sómente em certa e determinada disposição, 
accrescendo que sua. quâlidade de lei annua . " 

I -

que os males allegados seriam de curta. du-
ração. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Accrescente 
que o. parlamento estava funccionando. 

O Sa. CoELHO DE REzENDE:-Exa.ctamente; 
por conseguinte, si a. lei era inconstitucional, 
âs C!!maras competia annullal-a. Mas não ; 
S. Ex. preferiu dar arrhas de sua fraqueza 
ao comme1·cio alarmado a respeitar uma. lei 
confeccionada pelo poder competente, cujos 
effei tos só poderiam ces~ar depois de revogada 
pelos cana.es e tramites estabelecidos, ou então 
depois de vencido o n.nno, dentro do qual ella 
deveria vigorar. O acto de S. Ex., carecendo 
de justificativa., produziu, como era de prever, 
~rande somma de males. Até os funccionarios 
pu 1cos estão a ruços com a bancarôta, e 
talvez sacrificados nos antros da usura, onde 
vão transaccionar os minguados ord0nados, que 
não recebem no fim do mez, mediante des
contos exorbitantes que hão de crescer na razão 
do atrazo do recebimento. Muitos delles com 
difficuldades mantinham, talvez, o equilibrio 
entre a receita e a c!espeza, e hoje, graças á 
prepotencia governamental do poderoso Vis
conde, estão complicados, lutando debalde com 
os onus de ílefi cit s crescentes. E quantos males 

deste estado de cousas não provirão ~ Pot- via 
de regra, quando a miseria entra pela porta da. 
rua, a honra. foge pela do quintal. 

O Sa. MEIRA DE VAsCONCÉLLos (ministro do 
imperio) : - Deus nos livre que fosse verda
deiro esse proverbio. 

0 SR. COELHO DE REZENDE :-0 que sei, pelo 
que tenho lido, ó que a provincia de Pernam
buco não póde estar em peiores condições :finan-
cetras, mas nao me cons que a guem no 
Senado tenha suggcrido a idéa, lembrado a 
necessidade da respectiva Assembléa. denunciar 
do ministro, que, por mero a.rbitrio, revogou 
telegraphicamente a lei do seu or.çamento, ti .. 
rando-lhe, com criminosa mão,os meios de go
verno, privando-a. dos recursos indispensaveia 
á conservação tle seu credito. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Mas, V. Ex. 
devia estar descontente com o St. Visconde de 

aranagu , e entretanto tem o apo1a o. 
O SR. CoELHo DE REZENDE :-Eu não tenho 

apoiado o Sr. Visconcl.e de Paranaguá., tenho 
a po1a o os 1m pu sos e mm a consc1encla, 
tenho cumprido o meu dever. Entendi que 
devi~~ os .ceder alguma. cou~a ás e:1igencias d_o 

rir a sua tranq umidade . Colloco, pois, acima 
da má vontade que me vota o Sr. Visconde de 
Paranagu:i, acima dos grandes males que ella 
tem feito á minha provincia, o meu dever de 
representante da nação, eleito para dizer nesta 
sessão como pensava ácerca do elemento ser
-vil. Apoio, pois, o governo que resolve a. ques· 
tão po1• modo consentaneo ao nosso mau estado 
financeiro. (Apoiados.) 

voto no mesmo sentido a outro e não ao 
Visconde de Paranaguá. 

' ' que é gcverno,eu não posso retroceder, sob pena 
de tornar-me injusto e intransigente diante de 
uma questão grandemente economica e que 
aguarda desta Cama.ra. prompta solução. (Apoia
dos.) 

0 Sn.. ANDRADE FIGUEIRA dá. um a parte. 
O SR. CoELHO DE REZENDE :-Fallei em Per

nambuco apenas para estabelecer um confron
to, porque e justamente Pernambuco a pro
víncia que me fornece facto identico á.quelle 
de que me tenho occupado. Eu quero demons
trar que, quando uma lei provincial é suspensa 
pelo Sr. Visconde de Para.naguá, elle, em lagar 
de ser réo, é homem de bem, cresce em honra 
e posição, tornando-se figura. obrigada em tod(IS 
os ministerios liberaes· e uando a sus ensão 
e praticada pelo patriotico e venerando chefe 
cons3rvader do Piauhy, Dr. Simplicio de Souza 
Mendes, este é réo de policia e suspenso de 
funcções de cargo que já não exerce. 

Eu quero mostrar que os conservadores do 
Piauhy estão fóra da lei; que os seus lamen,os 
não são ouvidos, porque estão em um re
canto do Norte do lmpcrio, donde elles aqui 
chegam enfraquecidos e são logo abafados pelo 
borborinho desta gran;ie capital, que possue 
poucos homens com os predicados,a distincção, 
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o merito e a. applica~ão aos negocias publicos 
como o nobre deputado pelo 11 o districto do Rio 
de Janeiro, a quem não ceaso de admirar. 

O SR. ANDIUDE FIGUEIRA:- Obrig&do. 

O Sa. CoELHO DE REZENDE:- E devo apro-
ve1tar o enseJo para ec arar que na a me a 
contrariado mais nesta cai eira do que a neces
sidade, que reputo imperiosa, de afastar-me de 
S. Ex., do illustra.do Sr. Dr. Gomes de C 
e de outros amigos dessa ordem, nesta que.litão. 
Posso estar em erro ..• 

O SR. ANDR.A.DE FIGUEIRA:- E com effeito 
está, e o tempo o demonsLra1•â. 

O Sa. CoELHO DE REZENDE:-••• mas o meu 
erro constitue ignor-ancia invencivel, porque 
ainda ninguem me pôde convencer do con
trario. 

A ora ue a uestão se afasta desta casa, 
eu posso contar a 1stor1a o 1au y, e . x. 
póde contar-me no numero do5 seus soldados 
e sob suM ordens. 

R . NDRA.DE IGUEIRA:-
Visconde de Paranaguá está salvo. 

O SR. CoELHO DE REZENDE:- O que fazer ! 
ao qu1z an epor os m eresses a provinci 

aos interesses geraes do paiz. (Apoiados.) 

O SR. MANOEL PoRTELLA.:- Tanto m.ais 
digno de louvor se torna por isso V. Ex. 

O SR. ANDRADE FrGUEIRA : -Os interesses 
doPiauhy nãoaão tão locaes como V. Ex. o 
diz; si a provincia está. fóra da. lei e eu o creio, 
porque V. Ex. o affirma. 

O SR. CoELHO DE REZENDE:- Eu vou com-. . . 
que o Sr. de Paranaguã cresceu em honras e 
posições suspendendo a execução d'uma lei 

· - ·a r-
reta r males pêrpetuos, ao passo que o Dr. Sim
plicio de Souza. Mendes, que suspendeu leis 
verdadeiramente escandalosas e de effeitos im
medi:;~.tos e mais extensos, foi. processado e con
demnado. 

0 SR. ANTONIO BEZERRA.: -- .A responSlbili
dade dos ministros de Estado é lettra. morta na 
lei, e o Sr. de Paranaguá era presidente do 
conselho; o que quer dizer que não governava 
somente o Piauhy, mas todo o paiz, discricio
nariamente. 

O SR. CoELHO DE REZENDE: - Poder-se-à 
dizer que Sr. Paranaguá praticou um acto exi
gido pela razão de Estado ; esta mesma con
cessão devia ser feih ao Dr. Simplicio, que foi 
levado por um motivo muito nob1·e, porque as 
ers que e e susp n u, · ·-

!idade publica, e toda a lei, nestes termos, é m
constitucional. 

Chegando á provincia do Piauhy a noticia da 
ascensão do partido conservador em i868, ~stava 
na. presidencia. o Dr. José Manoel de Freitas, 
que conhece todos os segredos da. politica do 
Sr. Paranaguá. 

Fanccionava a Assembléa Provincial, e e~ta., 
sorprendida pela. mudança. de situação, fez na 
leis questionadas, sem seguir os tramites le-

gaes e sem observar os intereticios regimen
taes. 

A primeira •. mandando dar 4:000$ ao Dr. 
Deohndo da ~tlva Moura, pelos bons serviços 
que elle hav1a. prestado á provincia na quali-

• 'T' 

perdoava um c.~edito da provincia, creio que 
de contos de retg ; a terceira, pela mesma fór
ma, e assim por diante. 

. o. Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- Parece que 6 
d1re1to commum no Norte, porque no Rio Grande 
do Norte, a Assembléa perdo::m 70 contos e a 
lei foi sanccionada. 

O SR. CoELHO DE REiENDE:- E' exacto a 
actual assembléa do Rio Grande do Nor~e ~o
delou-se pelos deputados da do Piauhy de 1858. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Só o presidente 
da do Rio Gran~e devia 12 contos á provincia.. 

O SR. CoELHO D'Z EZENDE:- Este trabalhou 
pro domo sua. 

Mas, vohando ás . . -

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA:-Não sei CO:::lO ha 
ainda quem pague impostos nestas provincias. 

O SR. COELHO DE RE:tENDE :-Ei:; abi os m()
tivos que levaram o Dr. Simplicio Mendes a 
suspender as 13 leis, fact.o de que tanto se tem 
fallado, e que a maledicencia dos auxiliares do 
Sr. Paranaguá tem explorado até hoje, não 
cessando de deprimir aquelle cidadão; .no en-

' . 
rante o Supremo Tribunal de Justiça, praticou, 
14 annos depois, facto identico ••• 

grave. 

O SR. CoELHo DE REZENDE:-Sem duvida, 
V. Ex.diz bem; porque aquelle procurava evitar 
o esbanjamento dos dinheiros publicas, e este 
trou:xe deficit e mil outras cons"?quencias q_ue 
ainda não se podem avaliar até onde irão, e por 
tudo isto não teve denuncias e nem molestaram
se os seus seve1·os costumes ! 

Por isso dizia. um sabio: A justiça dos ho
mens é como a têa de aranha; apanha as mos
cas e dei:!:a passar as andorinhas. 

Senhores, não devo terminar esta parte do 
meu discurso sem dar testemunho de que o 
Dr. Simplicio de Souza Mendes n ninguem 
cede o p~~so em cava~h_eirismo e e~ probida_de, 

que j:imais será esquecido, provém do facto 
daquelle prestigioso cidadão não ter querido 
acompanhar odonatario do Piauhy em 1863 •.. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Com O que de
monstrou ser homem de bem. 

O CoELHO DE REZENDE :-••. quando S. Ex. 
abraçou a liga para não retardar a sua carreira 
potitica. 

Voltando ao aegundo lermo do confronto que 
proeuroi eatabolocet\ direit OIU t.ra.çoa ra.pidos, o 
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que na província se passou em i878, quando 
subiu ao poler o partido libe1·al. 

Foi incumbido de montar .a politica libe
ral no Piauby o coronel José de Araujo 
Costa, chefe liberal na capital, homem odiento, 

• • • ". C)' • • ~ 

todos conhecido. O Sr. Araujo Costa, a~:sumin
do a presidencia, demittiu todos os empregados 
que eram demissíveis, e, quando não teve mais 
on e sa LS azer a paLXao po 1t1ca, em1 m os 
que eram providos vitaliciamente. 

Eu fni a segunda victima; fui demittido do 
lagar de procurador fiscal, logar que tinha sido 
vitaliciado por lei especial. · 

· O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Ahi o a c to da 
demissão é tão extraordinario, .::omo o acto que 
d:i. vitaliciedade a estes legares. 

O SR. CoELHO DE REzENDE:- Eu chegarei á . -
O Sr. MASCARENHAS: - Os conservadores 

quando sobem demittem até defuntos. 

pela morte dcmittidos. 
Passo a fa1.er o rol dos demittidos de lagares 

vitalicios i 0 eu, 2° o medico do partido publico, 
Dr. Raymundo deArêa Leão. Para cohonestar
se esta demissão, sophismou-se a lei, diminuiu
se pela. portaria demissionaria o ordenado fixa
do pelo poder competente, e tentou-se s.té ma
cular a invejavel conducta deste digno func
cionario. 

mos ao novo presidente, o deste p:m:~o o governo 
geral, porém tudo foi baldado, declarando o 
governo geral por despácbo na petição de 
recurso o r. eao:-« ao ser caso e re-
curso.'» 

No entanto, sendo no dominio cont~ervador 
demittido do lagar de lente do lyceu o Dr. Je
suino Freitas, irmão do Dr. José M. Freitas, 
recorreu para o governo geral do acto de sua. 
demissão de lente vitalicio,e o seu recurso teve 
provimento, prova claríssima de que só deixa 
de ser caso de recurso quando o conserya .. 
dor é a victima. Creio que o Sr. Ministro do 
lmperio qug me ouve niio ignora este facto. 

0 Sa.. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
imperio): -Não, cert:lmente. 

O SR. CoELHo DE REzENDE:-Demittiu do 
lagar de lente do lyceu o Dr. Agesilau Pereira 
da Silva, po1· abandono de eml?re.go. 

Dr. Agesila.u exercendo a commissão de presi
dente do Amazonas. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIR.A:-Por nomeação 
do governo imperial. 

O SR. CoELHo DE REZENDE :-Sim ; por no
meação do governo imperial. 

Convocou a camara do municipio da capital 
pa.r!l ~egocio urgente : era um pretexto. A 
ma1or1a. da camara. era. conservadora ; mas nem 
todos os vereadores conservadores poderam ser 
convocados. 

Reuniram-se sómente 4 e 3liberaes. Em se
guida ordem da. presidencia para que fossem 
admittidos aos trabalhos dous supplentes libe· 
raes. A camara rcluctou, declarando que es
tava funccionando com numero legal., e, só no 

legal, tinha logar a convocação e serventia dos 
vereadores supplentes. Citou a lei. 

Nova ordem de admissão dos sup lentes, sob 
pena e suspensão e responsa 1 1da e os ve
readores protestantes. Foram os supplentes 
admittidos e demittidos todos os funccios.arios 
da edilidade. 

E foi por diante na devastação, que, na mi
nha opinião e parodiando a do Sr. de Parana
guá, foi a mais formidavel dos tempos civilisa
dos. 

. , ' 

depu
arti-

com-

ser acatada, e o processo , de que ha pouco 
occupei-me, originou-se do facto da suspensão 
de leis inconstitucionaes, como provei. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Não, a lei não 
era inconstitucional. 

O SR. CoELHo DE REZENDE:- Eu tambem 
entendo que o não é. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Mas era in-

na I. 
O SR. CoELHO DE REZENDE:- Nem mesn::.o 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Isto é, perdôe
me V. Ex. 

O SR. CoELHO DE REzENDE:-•.. porque, si 
V. Ex. tivesse a infelicidade de r.':sidir em uma 
provincia, como o Piauhy, havia tambem de 
ver-se obrigado, como legislador provincial, de 
confeccionar leis nesse sentido para garantia. 
dos funccionarios publicos, onde manda o al
korão degolar os innocentes que não crêm _no 
propheta.. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Quem quizer 
seguir a. carreira publica devo dispor-se a isso. 

O SR. CoELHO DE REZENDE :-Mas seria. um 
grande mal qúe a.quelle quo dedicou-se á car
reira publica, chegando á certa idade com fa-. . . . . . 

' . 
acinte, por paixão partidaria, :ficando ao des-
amparo e muitas vezes quasi impossibilitado 
pelo desanimo a seguir e mesmo a encontrar 
outro meio de vida. Todos estes males devem 
ser previstos e acautelados pelo legislador. Os 
cargos publicas muitas vezes perdem bons func
cionarios pela desprotecção da lei. 

A província do Piauhy, vivendo como vive, 
fóra da lei, não póde imitar as suas 1rma.ns, 
porque estas goz~m de garantias e respeito de 
que ells. carece. 
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~as o Sr. Jo~é de Ar~uj? Co~ta revo~ou, po~ I armou processo, .o condemnou, apezar de ab
~elO de portarias demiss102arias, l~1s s~nc- solvido unanimemente pelo jury. (Riso.) 
c1o~adas e dadas à execuçao ha mu_tto tempo, Denunciado perante a Relação do districto, 
porem não me consta que o Sr. V1sconde de conseguiu sua absolvição allegando ignorancia 
Parana~u:i fosse ao ~enado declarar que aquelle da lei ! 
pachá.. tmha exced1do ás suas ordens, tinha 

, , p co egum e. pe-Ir ao I

nistro do Imperio para mandal·o responsabi-
lizar, e, caso o Sr. ministro reluctaose, insinua~ DE REZENDE: -E' o actual 

é. .. • 

elle só magoou-se sériamentc com o aeto pra
ticado pelo Dr. Simplicio de Souza Mendes, 
que foi seu amigo e correligionario até ã si-

• tuação ligueira, como disse, quando separa
ram·se em politica, ficando o Dr. Simplicio 
Mendes firme nas suas idéa.s. . 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Isto O honra 
sobremaneira. 

0 Sa. COELHO !)E REZENDE:-Sem duvida. 

mu1tas vezes. 
E aproveito a occasião para saber do Sr. Mi

nistro do Imperio até onde pretende S. Ex. 
esgo ar a nossa pac1enc1a,conservan o no ogar 
de 2-> vice-presidente daquella provincia,e por
tanto no 1° Jogar, porque o fo vic~-presidente 
reside a 200 leguas d:'l. capital, e não vem admi· 
nistrar a provincia em occasião opportuna, um 
individuo que, para. ser aqui defendido pelo re
presentante do 1° districto C.e minha provincia, 
foi preciso fazel-o passar por doudo ou idiota, 
quando, errando ou violando a lei, alistou os 
phosphoro:_ liberaes . da Amarração, ~ po~ ho-

' os alistandos conse1·vadores em seus despachoa, 
os indeferiu, confJrme a sentença por mim 
ublic::~da em um dos meus discursos e uti-

lisada pelo seu amigo e defensor ! 
Um ae.ministra.dol.' ou juiz que confessl haver 

errado por falta de estudo e de mentalidade, não 
póde ser conserva-do no exercicio de funcções 
publicas, a menos que se queira. com isso 
ostentar pujança, poderio, etc., que ninguem 
em boa. fé contestará. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA: - Póde V. Ex. 
ficar certo de que esse vice-presidente será 
conservado eternamente. 

O SR. CoEtHO DE REZENDE : -Estou muito 
convencido disso, porque, quanto mais se clama, 
mais elle cresce na estima do el-supremo, que 
não cessa de apregoat" no Senado os. seus me
recimentos, 11. sua alta capacidade administra
tiva, financeira, etc. 

a ~ 

zam-se 'Darias ap_artes . } 
Além disso, a Parnahiba é feliz em acqui

sição de juizes celebres. 
A" excep~ão do Sr. Ministro do Imperio, que 

alli exerceu j udieatura e portou- se dirnamente· 
os que auecedaram-1ha, correspondem perfeita' 
mente â confiançs. do a ·.> nhot· da terra. 

Exemplo : - o auceessor do Sr Ministro do 
Imperio, que moveu tenaz persegui9Jo a um 
importante negociante daquella praça, a quem 

O Sa. ANTONIO BEzErtR.~: -Foi remunerado 
por esse acto de ignora.ncia. 

O Sa. CoELHO DE REZENDE: - De perversi
dade. 

O SR. ANn:tAm:. FIGUEIRA :-E o pobre ho
mem continuou na cadeia ~ 

O SR. CoELHo DE REZENDE :-Que remedio. 
(l!ilarida_de.) Q~ando sua appellaçãoteve pro-

0 SR. ANTONIO BEZERRA :-Como, si a porta 
Estava fechadn. ~ (Hilaí·idade.) 

. ~ 

abril-a e sahir. 
O Sa. CoELHO DE REzE~mE :-E os solda

dos ~ (Riso.) 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-0 que é precÍS() 

é qua o povo tenha consciencia. doa seus di
reitos, para não supportar estes juizes pre
varicadores, 

_o _SR. CoELHO n:!!:. RE~E~DE :--C~eio que o Sr. 

O SR. CoELHO DE REzENDE:-Então V. Ex. 
nunca ouviu falla.r nelle 1 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (mi nistro do
imperio) : -Não affirmo, porque não estive com 
os autos nas mã:;ls ; mas sei do facto pelos jor
naes. 

O Sn. ANTONio BEzERRA:-Mas, afinal, como 
ae chama o juiz ? 

O SR.COELHO DE REZENDE:-Querem por força.. 
saber o nome 1 

Chama-se Luiz de Albuquerque Martins Pe
reira. 

Mas, voltando ao Sr. Firmino Martins, eu faço
votos para. que o Sr.Ministro do lmperio,que me 
fa.z o favor de: ouvir-~e, contin~e amant~l·? no 

t) 

com algum titulo nobiliario, graça. a que ne
nhum outro doa auxiliares prestimosos do Sr. de 
Paranaguá tem melhor direito. 

O que, porem, nlo e toleravel é que elle con
tinue a e~ercer as funcções de ju1t, depois de 
se haver declarado idiot.a.. 

Nlo s~ deve pôr assim em perigo a honra~ 
vida e propriedade doa cidadlloa. 

Si elle eatá idiot.a, eonfc.rm') a. senten~a que 
li fl esta casa, deve ser aubmett.ido á in-speeçlo 
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a, • i , p ss a o copa.r-me 
da magistratura da minha provincia, estabele
cendo um parallelo entre as nomeações feitas 
na situação conservadora e as da situação li
beral. 

Na situação conservadora foram nomeados 
juizes de direit.o todos quantos bachareis libe
raes existiam na previncia, habilitados a esse 
cargo. Foram nomeados os Sra. Manoel Ilde
fonso de Souza. Lima., Firmino de Souza Mar-. " . . 
seu primo José Ma.rianno Lustosa do Amaral, 
que passou a desembargador, arabo~ sobrinhos 
do Sr. Visconde de Para na uá na comarca. do 
mesmo nome. 

Afóra estes tres bachareis, foram despacha
d?s j aizes de . dir~ito para. a provinc!a. mais 

' , 
passo que os conservadores apenas consegui-
ram, durante todo o tempo do seu governo, a 
nomeação de cinco juizes de direito. 

O cargo de juiz municipal nunca. fôra re
gateado aos bachareis liberaes, nem assim o 
de promotor publico; até tinham prefereneia. 
sobre os conservadores. 

O SR. ANTONIO BEzERRA. :-No Pará tem-se 
dado o mesmo facto. 

O SR. CoELHO DE REzENDE :-Agora vejamos 
o reverso da medalha. Nestg. situação, que tem 
quasi oito anuos de existencia, não :ii o õie 
osse para. a 1 espac a o JUlZ e direito um 

conservador, porque isso seria um absurdo ••. 
O SR. RATISBONA :-Mas porque1 
O SR. CoELHO DE REZENDE :-Então nomear 

para a magistratura vitalicia do Piauhy um 
conservador, em uma situação liberal, não era 
um absurdo 1 Com effeito, si o nobre deputado 
conseguisse isto, isto é, a nomeação de um con
servador para o cargo de juiz de direito do 
Piauhy, nesta situação, eu declarava-lhe que 
S. Ex. podia mais do que aquelle que é a chave 
dos poderes constitucionaes. 

O SR. RATiSBONA :-A nomeação de um ma
gistrado distincto, seja de que partido for, é 
um acto que faz honra a um ministro. Para a 
magistratura não se deve considerar a o-
1 1ca. 

O SR. CoELHO DE REZENDE :-Eu declaro que 
seria mais facil S. Ex. fazer parar o curso do 
sol, como Josué, do que em uma situação liberal 
nomear um bacharel conservador juiz de direito 
para qualquer comarca do Piauhy; .e si o nobre 
deputado puder, que me prove o contrario. 

O Sa. RATISBONA :-Si eu fosse ministro, niio 
duvidaria nunca nomear juiz de direito qual
quer conservador digno para o Piattb.y ou para 
qualquer outra provincia. 

O Sa. CoELHO DE REzENDE :-V. Ex. ministro 
faria, estou convencido, justiça aos adversa
rios; mas àpostaria tudo e até á cabeça,si fosse 
cousa que pudesse ficar em segredo,como V. Ex. 
não teria .o _precis? P?der de nomear u~ con-

O Ministro do Imperio está. nos ouvindo : elle 
que diga si tem a força precisa de fazer nomear 
um bacharel conservador juiz de direito para o 

JaU y. 
0 SR. MEIRA. DE VASCONCELLOS (ministro do 

imperio) ;-Si eu fosse Minis.1ro da. Justiç1., fa
ria-o ; e creio que o meu collega da justiça é 
muito capaz de nomear um conservador que o • 
mereça. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Devia nomear 
um que substituisse o tal idiota. 

0 SR. MASCARENHAS :-Em todo O Ca!!O antes 

e 

R. OELHO DE EZENDE:- ue e e BO reu 
beriberi na l!abeça, isso sei eu ; mas si está. 
idiota, como elle diz, isso é o que eu ignoro. 

Ha. pouco apossou-se de uma authentica,como 
já se disse, abriu-a, tirou-lhe o miolo, e neste 
estado passou-a ao seu cumplice, o juiz muni
cipal Botelho, que tão bem tiesempenhou a farça 
do dia 20 de Dezembro. 

Quem está idiota não lembra-se de tra1ica.n
eias de tal jaez. . 

0 SR. ANDRADE FIGUEIR.A:-Para uma terra 
fóra da lei póde com effeito ser acto de bravura. 

(Ha outros apartes.) 
O Sa. CoELHO DE REZENDE:-V. Ex. diz que 

um conservador póde ser nomeado juiz de direito 
para o Piauhy; e devo declarar-lhe que lá não 
ha um Juiz municipal ou um promotor publico 
que lleJa. conservador .•• 

0 SR. ANTONIO BEZERRA:-E' exacto. 
O Sn. CoELHO DE REZENDE:- ••• para que a. 

magistratura leiga, escolhida dentre os esbirros 
de maior nomeada, continue a esmagar-nos. 

Como V. Ex. sabe, a lei manda preferir os 
bachareis em direito para. o cargo de promotor 
pu 1co ; mas garan o- e que no uu y os 
bachareis conservadores não gozam desse pre
dicado legal. 

Dous unicos, que por alguns mezes fo
ram promotores nesta. situação, um foi de
mittido porque assignou uma circular politica. 
e o outro foi removido de Humildes pS:ra Para
naguã, o que importa uma demissão. Este não 
assignou eircular. e creio até que ainda nlo 
'~"fltou. 

O seguinte facto ha.de convencera V.Ex.'lue 
parece descrer do que digo: Demittido do cargo 
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de promotor dos Humildes aquelle Joaquim Cle
mentino, de quemjá me tenho occupado em oc· 
r.asiões diversas,requereram a promotoria dessa 
comarca os Drs. José Furtado do Mendonça, 
um dos bachareis methor preparadosdo Norte do 
1m erio · José Louren o de Moraes e Silva e 
lnnocencio de A. Leão, e foram postos i mar
~em por um carcereiro, que foi o nomeado. 

Por melhor q~e _seja o .nomeado, não creio 

orgão da justiça publica, porque no mister de 
carcereiro ainda ninguem se instruiu em ju
risprudencia, que me conste. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Decididamente 
o Piauhy está fóra da. lei, e V. E:s:. nã:o tem 
defesa sustentando o Sr. Paranaguá, que é a 
caul!la de tudo isso. 

0 SR. ANTONIO BEZERRA :-0 ora:ior já. disse 
or ue o fez. 
0 S::a. COELHO DE REZENDE :-Eu já respondi 

sobre este ponto. 

taria um ministerio 
terra fóra da lei. 

ministros conservadore<; a colloca.ram fóra da 
lei em beneficio do Sr. Paranaguá! (Riso.) 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. :-Eu não os sus
tentaria do mesmo modo. 

O SR. CoELHO DE REZENDE :-E a não os sus
t9ntei, porque não era ainda nascido, isto é, a 
esse tempo não estava ainda nesta casa.. 

Nós, os conservadores, estamos votados a uma 
interdicção eterna no Piauhy, já o disse. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA.:-Grazinem e VO
tem contra os ministerios que serão atten
didos. 

R. OELHO DE EZENDE: - DeSeJO que 
estes apartes sejam tomados,porque são }Jrofe
ridos pelo meu digno ch~fe • . . 

O Sa. ANDRADE FI&UEIRA :-Menos Ü;so, 
amigo e collega.. 

O SR. CoELHO DE REZENDE:- Aincla que não 
queira, hei de reconhecei-o como chefe. 

Eu já tenho solicitado do Sr~ ministro da jus
tiça algumas nomeações de juizes municipaes, 
e não tenho sido attendido, naturalmente por
que S. E:s:. carece do benepla.cito do Sr. Vis· 
conde de Paranaguá e este não o dará. (Apar
tes.) 

emos na pronncLa apenas quatro juizes de 
direito conservadores, de 17 comarcas que lã 
existem; sobre estes mesmos està pendente a 

, 
momento ouvir soar a hor·a f..1.tal da remoção, 
que não os sorprehenderá, desde que habitam o 
solo de povo conqu~stado. 

Estão preparados; chapéo na cabeça e o 
bastão de peregrino na mão, aguardanJo ape
nas qae a mão caridosa que nos felecita, apon
te-lhes o caminho do ·exílio. 

Os successores ja estão designados. 
Todos sabem como é delicado o ta.cto da se

lec ão do dona tario ia uh ens · elle não erra 
mesmo porque os eleitos passam préviamente 
pelo moderno processo a que s.lli chamam a 
prova de fogo. 

, 
estão quasi impossiveis na provincia., s1 acaso é 
isto admissivel. · . 

da Justi!p, faço um appello ao Sr. Ministro do 
Imperio para que estes dous individuas sejam 
despachados para outra provincia,não só porque 
no Piauhy elles estão muito immiscuidos na 
poliLica, como ta.mbem para que o Pia.uby não 
seja o unico <\ ser felicitado pelos homens da 
escola politica do seu felizardo donatario. 
(Rzso.) 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- V. EI:. deve 

O SR. CoELHO DE REZENDE:- O i 0
, e é 

que mais merece, porque foi o encarregado 
s m n m a · ·a 1 o- • 

manobras do assalto ao meu diploma, . • 

0 SR. ANTONIO BEZERRA:-Esse està com a 
carreira feita . 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- General 

O Sa. CoELHO DE REzENDE :- ..• é o Sr. Fran
cisco Botelho de Andrade, juiz municipal da 
Parnahyba,notavel pelo seu talento primor oso, 
do que dão testemunho os desastres porque 

sem pa.ssou na academia de Pernambuco, e pelo 
seu estudo e applicação aos negocies publicas, 
como pude verificar de despacho., seue, talvez 
_porque tem elle o caidado de conservar dia.ria

soldados. 
UM SR. DEPUTADO :-Foi um eclypse. 
O SR. CoELHo DE REZENDE: -Eu desde 

me declaro ·arregimentado. 
já. mente o espírito envolvido em uma nuvem de 

vapores suspeitos, que mal per mittem-lhe, em 
está 24 horas, poucos momentos lucidos. Este deve 

preferir a outro qualquer. 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- 0 batalhão 

dissolvi do. (H i laridade.) 
O Sa . ANDRADE FIGUEIRA:- Este está re-

sidente, continuando, direi que a nossa situa- commendado por si mesmo ; não precisa da 
ção é esta : os bachareis conservadores não po- recommendação de V. Ex. 
dem,siquer,iniciar a carreira da magistratura e O Sa. CoELHO DE REzENDE:- O 2° é o Sr. 
adiantar tempo, porque não são aproveitados, Fra.ncisco ( similhante até no nome! ) Antonio 
ou antes, admittidos aos cargos publieos. Para d } Oliveira Praxedes, juiz municipal de Pira
um juizado municipal foi ultimamente nomea- curuca, incumbido pelos liberaes de calumniar 
do o Dr. Lindoro de MorliGS Rego, depois de pela Imprensa a reputação invejavel do chefe 
aer por tres vezes indeferido. Pedia o JUizado 

1 

conservador, tenente-coronel Gervasio de Britto 
municipal de S. João do Piauhy e deram-lhe o Pa.ssos, pelo que está muito intrigado em sua 
de Jaicós; esta mesma nomeação ser·á inutil, comarca, onde é chefe ostensivo do seu partido, 
porque o nomeado se acha nas vascas da morte. ~ assignando em primeiro logar as circulares po-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/201 5 16:24 - PÃjgina 39 de 48 

592 Sessão em 14 de Agosto de 1885-

litica.s, etc . Com isto não quero dizer que aos jura.dos de 18'79. E ahi tem explicado o 
o juiz não pode s3r politico; não. Entendo que augmento do eleitorado de todas as parochias 
ninguem melhor do que o homem de lettras está da provineia, segundo a interpretação que aRe
babilitado a conhecer da sciencia de governar !ação do dist'ricto deu á reforma da raforma 
os povos, e deve com o seu voto e o seu apoio, eleitoral. 
em termos, prestar o seu auxilio á causa do ar- O eleitorado ue devia cama 
t1 o po 1hco que, em sua. optmão, possa por suas Sr .Ba.sson,como c3.usou especie a todo o mundo, 
idéas e conducta bem governa1• e administrar o era o da comarca de Para.naguá, que só na 
paiz; mas tenho visto e ouvi:Jo censurar-se prim~ira. manipulação produziu 530 eleitores! 
~s~e~sae8r.d~'~o~~~~~~~~~~~~~oo~~.~~~~~mn~flt ~~~a!n~a~o-----
porque ascign:~r;tm circulares e fizeram cha- poderam justificar a maravilhosa. invenção que 
pas, etc. E,desde que isto se faz aos juizes con- deu em 1•esultado o portentoso :nilag-r-e, só 
serva.dure:;, deve-se pela. m~sraa. -razão fazer compara.vel ao de Moysés, quando fez jorrar 
aos liberae~, comqúanto não veja nisso labéo agua do arido rochedo, e ao do Messias, quando 
para um juiz:. · multiplicou os pães e oa peixes das Tiberiades. 

E.já que estou o~cupando-me deste assumpto, Quizera achar a.lguem capaz de convencer a 
de passagem, aproveitar·m}-ei da opportu ni- sinceridade do3 homens honestos que em Para-
dada, ant•'s que me esqueça, para. desfazer uma naguá, pelo novo systema· eleitoral, 530 indivi· 
ealumnia do Sr. Dr •. José · B~'>son de Miranda duos t~nham a capac~dade politica exigida 

de direito de Campo Maior e Pedro li, no Piau
hy, commeniador Samuel Felippe de Souza. 
Uchôa e Aristides Augusto Milton, accusados 

desfiz esta invenção dep-rimente por occasião da marca, a 
discussão oral de minha eleição perante a pri- Ul'rr SR. DEPUTADO:- E porque os conser-
meira commissão de inquerito; mas. como não vadorês não recorraram do e.listamento ~ 
foi publica.~lo o que aUi J.iscutiu-se, vou repro- o SR. CoELHO DE REZENDE:- Que con-
duzir a defesa qua oppu~ á accu!>ação feita a servadores 1 
esses magistrados, que honram a classe a que Quem é conservador em Paranaguá ~ 
pertencem, já pelos seus talentos e illustração, Quem póde interpor alli recurso de cousa. 
comprovados com publicações de grande meri- alguma~ 
to nas revistas juridicas do pàiz, e já pela justa Alli, senhores, é a séde da sac1·a fiamilia. 
e inve·avel re uta ão dd h nestidad · t (')" ·-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~A-*='--f-lt-Procam•S"·e----muitos apartes .) 
dada, de que sempre gozaram em outras pro- A comarca tem dous termos, mas no termo de 
vincias, e mesmo no Piauhy 1 onde são respeita- Corrente não exista foro, e no entanto ahi onde 
dos e acat~dos por todos. · · · · - · 

e erem, na rev1sao o a 1s amen o e e1 ora e 
Setemb'l'o e Outubro de 1883, alistado g1·ande 
numero d~ phosphoros, no intaito de suffraga
rem minha @lGiç- · . • 

O Sn. ANTONIO BEzERRA:- Canheço-os de pôde comtudo alistar da primeira vez 
perto; são ambos muito distinctos. tores! · 

O Sa. CoELHO DE REzENDE : -Bem; pois (Tf'ocam-se muitos apartes.) 
fique aqui consignado que o Sr · Basson perdeu Então V. Ex. não sabe que elles foram afo-
seu latim, porque o Dr. Uchóa esteve em gozo d ·b · p h' R 1 à 
de licença desde o di9. 2 de Agosto de 1883 nté ga os nos rt alros ara 1m e ange ' afim e 
ao fim de Novembro do 1S84, 0 0 Dr. Milton que fosse frustrada. a curiosidade da Camara. 
desde !6 de Setembro de 1883 até fins de Março O Sa. R.~TISBONA dã um aparte. 
de 1884, donde se conclua ser evidentemente O Sa.. CoELHO DE REzENDE:- O juiz de di.,. 
falsa a. aceusa.çlo. O que digo consta da Seci."e- reito man(lou dizer ao presidente da província 
ta ria do Ministerio d:.l. J uatiça, onde póde ser que não poiia. enviar os autos dos 530 processos, 
verificado por quem quizer . porque estavam podres e e:s:balavam cheiro in-

. Esses magistrados fot·am substituidos du- supportavel ; e com effeito 530 ca.daveres apo
rante o tempo das respeeti vas licenças pelos drecidos podiam desenvolver o cholera em The· 
Srs. Drs. Car!os de Araujo Costa, que. j:l teve rezina,si para alli fossem removidos de Parana. .. 
uma vara de direito pelos bons ser'Oiços pres- guá. O juiz fez bem. . 
tados á cansa liberal, e Cyrillo M,O-t.~sot)l!l)" l-h-e-t----rT-..-:-----.-.----:-----:---,---------:-:-----:-----------------~-----
do proprio Basson, e é juiz municipal de Pe- a t"ersos apartes.) •. 
dro li. Digam tudo quanto possa suggerir :!. rhetori .. · 

E• vel'dade que Pedro II, relativamente, teve ca, emquanto não me declararem qual a base 
grande augmento no eleitorado conservador do eleitorado de Paranaguà,eu o terei por falso, 
na revisão de 1883, porque, tendo sido elimi- por criminoso. Todos sabem que o jury foi a 
nado do jury em 1818 grande numero de con- porta larga por onde entrou o eleitorado ser
aervadores, afim de poder ser livre certo perso- tanejo. Por fóra delle, um ou outro individuo 
nagem, foram elles novamente alistados jura- pôde provar capacidade politica. 
dos no fim do a.nno de 1879, e nesta. qualidade O Sn.. RA.TISBONA. : - Os bens de raiz, as 
adquiriram a capacidade eleitoral, nos termos terras, as taxas eommereiaes, podem ter apro-
da lei de 7 de Outubro de 1882, que ampliou-a veitado ao eleitorado de Paranaguá. 
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O SR. CoELHO DE REZENDE : - Que bem de 
raiz e que taxas commerciaes1 Em Therezina,ca':"' 
pital da província, ~arnahyba, cidade commer
cial, não ap~araceram esses bens e essas taxas; 
e Paranaguá, onde não ha commerciantes, 
pôde dispor de tã~ rico _pessoal1 

ções producto algum de impostos de tal ordem. 
V. Ex. quer tapar o sol com uma peneira ; 

mas erdôe-me não o conse uiri como nunca 
o conseguiram as fbres da rhetorica. 

No Pia.uhy as propriedades ruraes não têm 
valor fixo ; a pr;ncipal industria da. província é 
a pastoril,que não confere a capacidade politica, 
disse a Relação do districto, quan io teve d.~ jul
gar os processos de tres juizes de direito que 
foram summariados de orJem do presidente 
Sinval de Moura, por terem alistado eleitores 
alguns cidadãos com o imposto do dizimo. Por
tanto, nem esse imposto p6de ap:Ldrinhar a evi-

en tss1ma prevar1caçao o r. ose us osa, 
que precisava garantir com o seu fabuloso elei
torado uma cadeira vitalícia nesta casa ao s~u 

visitou na Bahia antes 
talhão dos 530. 

Passo a outro assum to. 
A nova guarda nacional tambem tem sido no 

Piauhy um elemento corruptor. A vaidade 
póde muito em certos homens, que, não raro, 
trocam a probidade política por uma tetéa, um 
tratamento de sett capitão, seu tenente, etc. 
Ninguem ridicularisou tanto a guarda nacional 
neste paiz .como o partido liberal, que pedia 
e fazia, àizia. elle, da. sua. abolição a sua de
lenda Carthago. 

dar,quando o partido lib3ral quer desfazer a boa 
opinião formada. em favor do part.ido da liber
dade sob a lei : este partido, que na situação 
paasada. quebrou à compres~ão tolas as molas, 
reformou a guat"da nacional, tornando-a uma 
instituição inoffea.siva e attrahente simples
mente pelos cachos e pennachos. Depois da lei 
da 'l'eforma. da guarda. nacional, permaneceu 
no poder o partido conservaior por espaço de 
cinco annos, sem reorganizal-a. Inaugurada. a 
actual situação, a guarda nacional, que sem
pre fõra coberta. de pungente ridiculo pelos 
t~eus prohomens, metamorphoseou-se desd3 lo
go em mercadoria política de subido valor, fa-
2endo-se em todo o pa.iz uma derrama de gene
raes de guardas nacionaes que, parece, não terá 
nm ·amais. Os officiaes da uarda 1•eformada 
·esses :ficaram nos ares, por~ue nem foram ag
.gregados e nem reformados. Não tiveram de3-
tino algum. Em minha província. o galão tem 
feito prodígio ; os batalhões dessa milícia multi
plicam-se ; mas o meu partido, que nem das te
téas participa, sabe em geral olhar eoin desdem 
-os cachos brilhantes com que se orna a vaidade 
ignara. Em todo caso, a guarda nacional é 
uma instituição do paiz, que, a ser conservada, 
'-deve sel-o na altura de eons& séria, confiando
se 08 seus postos, mormente os mais elevados, 

V. III.-75 

aos cidadãos que o merecet•em pela sua pos:
ção, fol"tuna e vida sem macula ; mas nunca. 
aos esbirros políticos, encontrados nas mais in
timas camadas soclaes, e é contra isto que eu 
protesto como respeitador de uma instituição 
que outros .tentaram matar pelo ridiculo. 

. , - e gora 
do ponto mais importante da pl"imeira parte do 
meu discur3o por ser aquelle que diz re•peito á 
dela. i a - · · J 

no Pia.uhy. Eu chamo para este ponto mui 
especidmente a attenção do governo, aqui ra
presentado pelo Sr. Ministro do Imperio. 

Senhores. as fazendas nacionaGs do Piauhy, 
a sua inspecção e a.iministração constituem o 
que se póde chamar uma escola de furto; 
coo.stituem uma co-va de Caco, em cujo balcão 
se mercadej a com a consciencia. dos amigos 
da situação e os principias políticos dos adver
sarios, porque os· effeitos · nacionaes servem 
par.'l. conservar a rme~a po lttca e uns e 
attrahir a adhesao dos outros. Dos elementos 
politicos, com que joga naquella. terra a poli-. . -

hy, foi um verdadeiro desastre, porque foi 
feita camarariamente entr(l os pretendentes, 
posto que com vjsos ou formulas de lega.li .. 
daie, resultan.io dahi não só o preço infi.mo 
do3 gados arrematados, como grandes abusos 
no recebimento, como é notoriamente sabido 
na. rrovincia.. Indivíduos houva que, arrcm::~,
tando por e~emplo 500 cabeças, receberam 
mil e não preencheram-se ! 

O Sa. ANTONIO BEzERRA:- .As do Pará es
tão quasi e~tinctas: os feli::es arrendatarios as 
receberam sem inventario, de mo~o que o go
verno não sabe quantas cabeças de gado vaccum 
devem sei" entregues, findo que seja o arren
damento. 

Não póle haver maior escandalo l Tenciono 
a 

orçamento . 
O Sa. CoELHO DE REZENDE:- Hoje todas as 

vistas da rapinagem volvem-se para o departa
mento do Canindé, onde Oi! gados nacionaes 
são a moeda com que se compram e ae _con
servam as adhesões politicas, por isso que os 
gados dos demais depart'lmentas estão esgota
dos; os de um porque foram vendidos, e . os. do 
outro (Nazareth) poi"que foram yinc11lados á co
lonia S. Pedro de Alcantara, de que me occupa· 
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rei opportunamente. E', portanto. lC'gico e natu
ral o augmento das muambas (esta phra~e _no 
Norte está sagr::da como synonymo de ladroe1ra 
d.e effeitos publicas) nos gaàos do Canindé, á 
meJida que estes df-crescem. . 

Para. alli convergem todas as av('s de ra.pina. 
ara que a amara veJa como estão as zen

das nacionaes Pntregues ao saque publico e 
despejadame-nte com a sciencia e consciencia. 
do governo do Piaaby, p ~ · 
publicados ultimamente na Epoca, onde du
rante todo o curso desta situação. que attinge 
quasi a 8 annos, tenho constantemente denun
ciado os esbanjamentos dos gados nacionaes, pas
sando pelo desgo~to de vel-oo, os esbanjamentos, 
justificados e até applaudidos pela. gazeta offi
cial, a Imp1·ensa, orgão do partido liberal 
daquella terra. 

Eis aqui o primeiro dos artigos: 

« CANINDE CONFLAGRANDO-SE.- O en::;r a 
mina de Yayá, onde em vez de cavar enterrei o 
que tinha (por ser tolo, justiça me seja f~ita), - . ~ . 

o • 
spector da Lhesoura.-ia de fazenrla-capitão Fer
nando da Costa Freire, si já foi on. não recolhi
da ao cofre da .sua re )arti ·ão a im ortancia 
de 29 bois muambados pelo famoso tenente
coronel José Martins dos San tos,quando vaqueiro 
do enorme Gaste/lo c..!e suas {aça11has, repre
sentado nes'la gentile.:;(t inf<tntil por Menandro 
Machado de Mattos, actual criador da. f:tzenda 
Ca.mpo Grande, na compra que tez de 120 bois 
ao major Antonio de Holla.nda Costa Freire em 
cujo recebimento, longe de limitar-se ao nu
mero que lhe pertencia, levou d'3 mais aquella 
lnsigni(i.cancia, conforme verificou e provou 

· 'o r n o o ;inm e-capt-
tão Jeremias Augusto Pereira 1~unes. 

«<sto, a meu V(lr, não é cousa al~urna, po~quo 

29 boi.::, não devia fazer mossa ao rico tenente 
coronel : porém dizem os vadios que elle agas
tou-se muito com a imprndencia do inspector, 
e só depois de grande reluctancia. deu or.Iem 
e. alguem dl'l. capital para. otiectoar o recolhi
mento. Si ê verda·ie não sei, p~lo que aventuro 
esta interprllnção r.o meu velho e n<Jbre patlao, 
de quem estou prestes a despedir-me immerso 
em funda. dor. 

«0 qc e, entre tanto, posso affirmar e éstá no 
dominio publico é que e capitão Jeremias, r-o
voltando-se contra t<Jntas velhacadas, escanda
Io~amente pNticadas á frente de seus bigodes, 
denunciara-as ao inspector Fernando, e este, 
aborrecendo-~e com taes descobertas in tempes
ti,as devolvera a documentari(7 , que desco-
bria á luz d dia a ai • · 
ao seu s0brinho, em c8rta particular, que fosse 
mais prudente e ageitasse os negocies de ma
nl3ira a não comprometter a dignidade dos 
af!ligos! 

cQtfe a queUe capitão,molesta.ndo-se com simi
lhante procedimento de seu tio, teve a necessa
ria coragem para não consentir que a immora
lidarle e conupção campeassem impunes na 

. 'Praça publica.; o, antepondo a ellas oma forte 
barrei.-a, dE> terminou e obrigou que fosse resti
tu:da liO thesouro 2quella somma , fazendo 

muito favor ao eximio empa~mador não sa
cudir-lhe logo no cos'ado o anno do Nasci
mento de Nosso Senhor Jesus Ch1·isto. 

«Houve infernal borborinho na familia liberal 
(a que tambem pertenço) para que a. velhacada 
não chP.gasse a este resultado, pois o bichüc; 
expertmentava a ma1or <11 cu a e ~ constraD;
gimento em vornitm~ o que engohra ha mats ·. 
de um anno ! Até dos Picos, termo visinho, 

fig11rões que ameaçaram 
a politica de terrível maldição si arrancassem 
a mascara do tenente-coronel, mas o inspector 
do Canindé, fir me e inabalavel como uma ro
cha, compenetrando-se dos deveres de seu cargo 
e romando uma attitude digna e honras:~.-, des· 
prezou. solemnemente tantas bafomdas e con
tundiu.-os levando á corrente- o pesinho do 
mimoso-papagaio ! 

«Dizem ainda <JS desoccupaios qu~ tambem 

uma outra muamba de grosso calibJ"e, operada 
na. fazenda Ca.mpo Grande, por um Sr. capitão 
Jo!:é Machado de Mattos, de grata~ recorda-
çoes,-ex-vaque1ro a 1 a a zen ~, ac ua .. 
mente occupa.da por um seu filho de nome Me
nand~o. o m~smo qce serviu de cc:~a a ~osé 

mando serias proporções, a ponto de traze
rem ás carreiras a esta cidade o cele berrimo 
rnuambei,~o, que nada conGeguiu porque a 
cous't já.. se achava ~a consciench public~ .e 
não é possível destrmr-s3 com aquella facth
dade de outr'ora. 

<t.Nesta!"\ condiçõe:::, appellou o nosso campeão 
para a chegada dos Srs. Drs. Clodoaldo e João 
Freitas, que aqui são esperados a cada. mo· 
mento afim de ver · si · r . · s 
ageita a melgueira ! 

«Vamos ver o que resulta ; portim é opimao 
quasi geral ~e que esses moç?s• que têm car
r · ç o a rmar, nao se 
prestarão a taes arranjos, pois ó tão feio · ~t 
repugnante o que preten lem, que jamais será 
acoroçoado por quem possuir qualquer vis· 
lumbre d~ dignidvde ••. 

c1'oquem os pa~s, comtanto que r~speitem 
ao Felippinhn, que podia. si quizesse, pintar 
com cõres mais vivas ratas -oel hacaJ·ias, pois 
para. isso tem os precisos dados ; mas deixa. de 
o fazer, porque alguem já se encarregou deste 
trabalho com a perfeição e esclarecimento 
proprios de sua prmna.- Oeiras.- Abril de 
18%- Ca.:;uza.» 

Como a publicação d este artigo apenas irritou 
ao general de guardas nacionaes, qne innocen
tement e apurou para si o producto dos 29 bois 
muambados, o seu a utor. repetiu a dõse com 

o - . 
<.< ÜEIRAS. 7 DE JUNHO DE 1835.-Em um de 

nosso!) artigos ulLimos referimos o facto de ter 
·o tenent~·coronel José Martins dcs Santos res
tituido à (or tiori a q oantia de i: 044$ ã Fa
zenda Nacir.nal, procedente do excesso dê 29 
bois que de mais recebera. como tudo expli
camos em nosso allodido artigo. 

« Entretantn, vem agora a I mpl·en.<;a. no.in
tui.to de d fend~>r o S " U amigo d1~ uma accusaçã() 
gravíssima, polJli1·ar o officio do honrado :n!l· 
pecto;.o do departamento do Canindé, em que 
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de voltarmos de novo a:> assumpto para escla
recer-·suffi.:ientemente-este negocio, e para 
que :fiqtu constan:l.o ad perpetuam 1·ei mem.o
riam nos annaes da imprensa do Piauhy oca
~arão gue quiz passa1· o tenente-coronel Jose 
Martins nas azas de,um bacalhau! 

« Verificada a muamba pelo inspector do de
partameo.to e conhecida de todos nesta cidade, 
reuniu-se um cons~lho de s.migos p·1ra :lelibe
rar sobre o oú·~cto em uestão. E de facto 
votou-se, depois de longas e calorosas discus
sões, q11e o tenente-coronel José Martins, ac>e
zar de ser cunhalo ~o desbrag:a~o Firmino, en-

0::: ' • 

«0 tenente-coron)lsubmetteu-se :i delib )ração 
de seus n.migos, estando presente tambem seu 

enro M nd"c · 
a.ctiva em favor do sogro, e deu ordem para 
que o dinh~iro fosse recolhido :i. the~ouraria.. 

« O capitão Jerdmias Nunes, condescendendo 
com a vontade do conselho de amigos, não poz 
duvida em dirigir ao Sr. in<;pector, capitão 
Fernando F1·eire, o officio que se lê na I m
prensa n. 8i6, concebido em te:-mos que pa· 
recem. á !Jrimei:-a vista, lisongeiros ao prota
gonista, mas qu3 são em verdade, para quem 
estiver á par d:a. vclhacada, mais uma rovo. de 
sua cu pa 1 1 a e e u u ocumento va lOS!SSlmO 
pela su authonti•:idade. 

c Como é pos~h·el que na. entrega de 120 bois 

m&.is o numero d·; 29 cabeçJ.s, e sómonte decor
ridos dous annos, q u:1ndo to los d01·mita. vam, se 
descobrisse o qtti pto quo '? 

c Não vê-se qne neste negocio ha dente de 
coelho e que a victima sacrificada era a Faz'3nda 
Publica.~ 

« A diff~Nnç11. de uma somma superior a um 
conto de reis passou despereebila nos bolsos 
do riquissimo t~nente-coron:;l, que, costumado 
a transacções de milhões. não deu fé que na sua 
Caixa o sallo e:s:.istente era maior do que o ba
lanço de sahida, attribuindo o excesso as muZ
tiplas e com.plicadissimas transacções ~ue 
tem 1 

«E para que S. S. disse ao major Joaquim 
Gallo e a outra<; p~ssoas que estavam presentes 

• • . • i. '2 • 

pector do Canindé, porquantl), a subtração dos 
29 bois fôra feit-t por este (de combinação com
sigo) e sómente figurada pelo pretenso arre
matante, como amigo €]_Ue era do capitão Jere
mias Nunes '? 

« Esta asserção do tenente-coronel implica 
denuncia grave do honr-ado inspe..:tor, e espe
ramos que elle se defendera dessa imputação, 

. aliás criminosl.). 
« Como é, pois, que se atLribue agora este 

· engano a motivos todos fortuitos, indepen-

re;;peito de um certo negocio de vacca.s d:is fa
zelil.das nacionaes ; e esperavamos que uma 
denuncia séria • por :i:lós feita na. imprensa, 
chamaria a attenção do Sr. inspector da t~e
souraria - pelindo, ao menos, informações ao 
inspector do departamento. Mas S. S. se 
tem conservado silencicso, como quem receia 
mexer nessa cova de Caco •••• 

Pois b~m, para que não se diga que a nossa 
denuncia é e uivoca, declaramos alto e bom 
som-que o Sr. capitão ose achado de at
tos, tendo f·~it~) 36 sortes das éras de 1879 a 
1882, pos~ue, ferra. -:la;; com sua marca i2 rezes 

. . 
acha verifi;ado peb digno inspector. capitão 
Jeremias Nunes, c bem assim-que foi parti
lheiro deste a fama lo criador o impaga"'el e 
zJandego José :Martins dos Santos. 

Nada. mais claro do que esta nossa decla
ração. 

Agora perguntamos ao honrado Sr. capitão 
Fernando Freire, e e;pet·amos que S. S. se di
gnarà responder-nos quando não seja ~m a~ten
ção a nossa p:;ssoa, pelo menos em s::.tlsfaçao ao 
publico, :JUe d~ve merecei' o s~~ respeit~. 

S. S. Jã p~d1U, porventur<:1, mformaçoes ao 
inspector do d3partamento do Canindé sobre os 
fact·?B enunciados ultimam~nte neste jornal 
com relação aos Srs . José Mal"tins, José Ma-
chado e José Lopes ? . . 

mações ao Sr. tenente-coronel Francisco Emy
gdio de Freitas, que de nada sabe, e que na.da 
poderá dizer a S. S. nilo só por aquella Clr
cumstancia, como po~que é parente de alguns 
que se acham mais com·)licados? 

S. S. a bem do seu ~aracter e honestidade, 
que todos lhe reconhqcem, deve va1·rer a sua 
testada : e, s1hindo dessa injifferença. q11e o 
abate, poderá. diz ~r-nos a verdade dos factos 
a.rguidos. 

E' o que esporamos.'> 
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·Quer a Camara saber em que deu a desco
berta da muamba dos 29 bois 1 

O inspector Pereira Nunes foi demittido, 
tendo po1· successor o Sr. tenente-coronel Fran
cisco Ernygdio da Freitas, irmão do lugar-te
nente do donatario, ue, dizem, estio arma.do 
ate aos dentes e po eres Iscrtc10nar10s na 
administração das fazendas do Canindé. 

E_is !l.hi como se reprimem os furtos dos gados 

O Sn. ANDRADE FrGUEIRA:-Porque não se 
vendem essas fazendas'? Já em 1877 fiz in
serir no orçamento a precisa. autorização de 
venda. 

O Sa. COELHO DE REzENDE :-A lei auto
rizou a venda ; porém venderam sómente os 
gados do departamento de S. João do Piauhy e 
conservaram as terras. Muitas otfertas têm tido 
o ()'overno or estas, sendo todas re "eitadas em-
quanto os amigos as desfructam de graça. 

Segundo li no relatorio do Ministro da Fa
zend.a, o inspector da Thesouraria de Fazenda 

' terras a hasta publica, porque, não havendo 
competidores, serão arremat.'l.das polos aggre
gado:s (os indivit.luos nellas estabelecidos), pelo 
pre('O que entre si combinarem. como succedett 
na. arremataçito dos gados respectivos. 

Mas, pergunto, o governo deve .poraistir no 
deliberl\do p1·opo~ito dG malbaratar por tal modo 
os atreitos nncionaes 'I 

Não, certamente ; só o sGnbor do Pia.uhy 
póde tanto! 

O SR. AN'l':>NIO BEZERRA :-0 administrador 
das fazendas nacionaes de minha pt'ovincia 
fundou uma boa fazenda para si na vizinhança 
d:~.quelhs; e supponho que os arrendata.rios não 
ignoram isso. 

• N Ul S 
piauhyenses têm dirigido ao Sr. Ministro 
da Fazenda petições solicitando a. arrema
tação e arrendamento das terras do departa. 
mento de S. João do Piauby, e todos têm sido 
sepultados no olvido, porque vão a. informar ao 
inspector da Thesouraria de Fazenda daqttella. 
provincia, e lã ficam com a pedra em cima . 
Então nem as supplicas nem os reclamos e nem 
mesmo as censuras pela imprensa., conseguem 
da S. S., que aliás ó um funccionario hon
rado, afastar-se desta linha de conducta, tal é 

a importancia., a: magnitude da conveniencia. de 
conservarem os liberaes distribuidas pelos pa:
rentes, amigos e correligionarios, gratuità
mente, as terr~s das fazendas nacionaes. 

Um dos pretendentes á. compra ou arrenda
mento da. fazenda. Caxé, ue miudamente ."ha 
en ereçado ao governo pettções, que nunca são 
informadas, encarregou-mQ de requerer ao 
Sr. ministro da !azenda directamente a arre-- ' o 
dessa fazenda, enviando-me para isso a. com
petente procuração. Sendo deputado, escrupu~ 
lisei a~signar a petição, temendo que suppu
zessem estar jogando com a posição do cargo 
em prol dos meus amigos. Fiz, pois, um dos 
outros procuradores assignal-a e levai-a a des
pacho. 

O ministro da fazenda despachou o seguinte: 
« O governo não cogita disto. '> 

0 R. !GUElRA : - • Se• 
nhores! 

O Sn. CoELHo DE REzENDE : -Pois que ! O 
governo este palZ p po e ec arar em espa
cho que não cogita de cumprir a lei~ 

Até onde o govern~ enten~erà preciso ~on-
. 

hy, permittindo que as fazendas nacionaes con
tinuem entregt,es ao s::1que ~ 

Como isto é doloroso ! (Apoiados.) 
Pois até o Sr. Saraiva, que diz~m ter fechado 

os cofres á advogac:a. administrativa ; a todos 
quantos especulava.m illicitamente com os di
nheiro• publicas, não tem força bastante para 
cumpri1·, em opposição ás convenienr.ias crimi
nosas de seu collega de estrangeiros,a lei de 30 

'Z 

Infelizmente todos curvam-se ao idolo dou
rado~ 

Como isto é enormemente baixo e depressivo ! 
.. r. prost en o, a. ven a as erras menc1o

nr1das trará grande vantagem á. provineia e aos 
particulares, porque, fazendo cessar a causa 
dos desgostos e reclamações derivadas das pre .. 
ferencins na distribuição gratuita, deixa. qtte 
cn.da um construa seus estabelecimentos como 
quizer e lhe aprouver. certo de que não terá 
de ser incommodado mais logo com a compe
tencia do pretendentes, 

Situadas todas as terras, augmentados os 
gados dos particulares, sujeitos :i. taxa do df .. 
zimo, as rendas da provincia, actualmente de
pauperada, crescerão, talvez, na razão de um 
terço. 

Não devo concluir estas ob~ervações ácerca 
das terras nacionaes do departamento de S. 
João do Piauhy, sem lembrar ao governo que 
avi a c · 
nas terras de uma das fazendas nacionaes, como 
deve constar de uma representa9ão da camara. 
municipal respectiva~ dirigida ao ministro da 
Fazenda, creio eu, solicitando dos poderes com
petentes a doação a. si de duas .legaas dessas 
terras, o que é de alta conveniencia, para que 
não só a. c amara. adquira os rendimentos. dos 
foros dos terrenos, como para qtte os particu
lares proprieta.rios não abusem mais logo, 
tirando vantagen da situação da villa em suaa 
terras. 
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Essa pequena parcella não empobrecera por I :Maranhão, Para e Amazonas e as terras nacio
certo o Estado, capaz sempre de grandes gene- naes denominadas da Trindade no municipio 
ro_sidad.es, as vezes quando o bem publico o . do Porto .de Pedra, provincia. de Alagôas :., 
nao extge. apresentei proposta ao Governo Imperial para 
Con~tando-me que o Dr. Antonio José de o arrendamel?-to com direito de compra das 

Sampato propunha-se a arrematar as fa1.en- fazendas nac1onaes do de artamento do Canin-
as o epa.rtamento o 11.01n e, tr1g1- h e e, na provmcia do Piauhy. 

uma carta, pedindo-lhe que me dissesse o te01· « Esta minha propo;,;ta. apresentada desde 
e as bases de sua proposta,e que me permitlisse 1883 e depois d'isso innovada a diversos minis· 

, · · · , inda. não foi até agora to-
respondeu-me da seguinte maneira : mada ern devida consideração pelo Governo Im-

« A cria\-ãO de gado vaccum e as industrias perial. 
pastoris que podem s~r desenvolvidas com van- « Os t·:rmos da minha proposta, que se bazea. 
tagem na provincia do Piauhy. exclusivamente na mencionada lei, se acham 

< Estudos e proposta appresentada ao governo contidos na seguinte co!_)ia : 
imperial pelo Dr. Antonio José de Sam- «O Dr. Antonió José de Sampaio, tendo em 
paio sobre as fazendas nacionaes do depar- vista o art. 4° da lei n. 3140 de 30 de Outubro 
tamento do Canindé na mesma província. de 1882, que autoriza e governo a vender ou 

« A criação do gado ,·accum offere(!e sem du- arrenda1· no toJo Oll em lotes as fazendas do 
vida "'rande num r ' m:tte •· · · · · p· 
ne, couro, leite, os~os, gra:s::a, que se prestam 
ás mais variadas industrias, todas ellas forne
cendo pr~ductos indispensa.vcis ás neces:Jida-

1 so m smo e grau e con-
summo. . 

«A criação do gado vaccum tem por sua alta . . . -
• • T 

de todos os paizds, e merecido delles o mais 
valioso apoio para ser melhorada e todos seus 
productos bem approveitaJos. 

«Estando eu convenci:lo desta grande impor
tancia e da incontestavel influencia qne exer
ce a industria pastoril, quando feita de modo 
racional, no desenvolvimento industrial e com
marcial de todos os paizes, sempre ella me 
occupou a atten·ção de modo particular em 
minha. rofissão de chimico e sem re tudo 
quanto lhe diz respeito constituiu pnra mim 
objecto de esmet·n.do cuidado e de estulos par
ticulares. 

curei sempre estudar a industria pastoril no;; 
difl'erentes paizes onde ella se ach:\ mais adian
tada, bem como as modificações nos methodos o 
apparelhos que de"'el'-80-a arloptar entre nós 
para tirar aqui della resultados favoraveis. 

« Conhecendo por experiencia proprb todos 
estes methodos, apparelhos e modificaçües que 
se lhes póde applicar, procurei em meu regres
so a provincia do Piauhy, minha pr·ovincia na
tal, em 1882 es tuJar alli todas as condições 
locaes afim de ver si,com os resultados obtidos, 
tornar~ae-ia possivel desenvolver convenien
temente n'ella a industria pastoril. 

« Os resultados por mim observados sobre a 
qualidade do gado vaccum, a quantidade e va
riedade de pastagens naturaes, a qualidade do . . . - . . 

montar alli um grande estabelecimento indus .. 
trial pastoril, especialmente destinado ao fa
brico da manteiga, do queijo e de outros pro
duetos ·relativos ã industria pastoril. 

« Aguardando desde aquelle tempo a solução 
de tão importante as3umpto que vem abrir para 
o paiz uwa éra nova na historin. de s1w acanha
da e incipiente vi:la industrial, occort·eu-lhe 
melhor alvitt·o, qne concilia o:-; interesses do 
Estado corn a necesBidado de solitlas arantias 
pat•a um estabelecimento da. ordem do que se 
tratn. · • 

«Este alvitre, que nad:; innova e ap~nas mo-

. ' 
rendt\mento por 9 annos na ÍÓ!'ma do. loi, po-
dendo o supplicante derttro des!c pcriodo, 
compl'al' as (a::endas, no todo o H parcial
mente. 

«Para hasa do arrendamento sustent!l. n offertn. 
do preço cot•.respondente ti. media. do rcn~limen
to liquido nos ultimoiJ 5 unnol, não podendo o 
nrrendatario vender por sua conta gados que 
sirvam para a procria.ç·:lo, excepto as va.ccas 
velhas. 

«Para base da compra. ficará determinado na. 
escriptura o valor de cada fazenda, segundo o 
orçamento feito em 1884 por ordem do Governo 
Imperial. 

«0 supplicante, além do que fica exposto, 
toma o c~mpromisio de mandar vir 50 famil!a.s 

' o 
habilitaram a crer que a criação do gado vac- de maior immigração, formando assim em seu 
cum alli póde ser melhorada pela. introducção maior proveito e do Estado uma vasta. colonia 
de novas raças proprias para o cruzamento, e pastoril nos terrenos que comprar. 
que todos os productos dependentes desta cria- «Sendo de grandíssima vantagem para o Es
ção podem ser com vantagem industrialmente tado vender fazendas que nada rendem a quem 
aproveitados. vai estabelecer uma industria nova e provei-

« ·De conformidade com o art. 4o da lei do or- tosissima no paiz, espera o supplicante que 
ça.mento n. 3140 de 30 de Outubro de 1882, sua proposta seja bem. recebida.-E. R. M. :~» 
cuja expressão é a seguinte : « O governo fica «Como consta de mmha propost3., o preço de 
autorizado a vender ou arrendar as fazendas compra das faz~ndas serà. o que foi avaliado
de criar situadas nas províncias do Piauhy, I officialmente em 1884 por ordem do Exm. Sr-
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conselheiro Lafayette Ro:lrigues Pereira, que da Agricultura, Commercio e Obras Ptl
mandou proceder a esta avaliação em vista da blicas. 
dita proposta e rem!'!tter para o Thesouro Na- <.<Concluindo, pois, este trabalho, repito summa
ciori.al todos os dados officiaes mais recentes, riamente que oa interesses que miro t:lm minha 
dados estes que se acham no mesmo Thesouro proposta estão directamente ljgados aos inte-
de osita.dos. s d " · 

E' bem sabido de todos que estas fazend:1s vincia, ao 9.ugmento de renda do Estado,e que 
como até agora têm sido administradas, só só podem ser realizados pelo melhoramento da 
têm traüdo prejuizos ao Estado, quanjo só de- criação do gaJo vaccum na provincia, tor
viam trazer bo · s p ra 1s necessar1a a lD ro ucçao e 
lisação rigorosa da parte do Governo, cousa novas . raças, assim como acquisição de um 
essa impoasivel de ser realizada. pessoal h<>hilitado e avezado a este trabalho e 

A provincia do Piauhy tem ficado deste modo do .emprego de machinas e methodos apro
prejudicad:'. em um dos ramos de industria, priados ás condições locaes. · 
senão o unico que pôde concorrer directamente <.< Portanto, a obtenção desses resaltados de
para seu desenvolvimento industrial e commer- pende e~clusiv<1mente da conservação, melho
cia.l. ramento, augmento da criação do gado vaccum 

Só me convém o arrendamento das fazendas nas ditas ftt.zendas e do aproveitamento indus
pelo pre~o irr~vogavel dB compra que d~ve tria_l de seus produ.::~os e ri.ão dJ. yend_a e expor-
constar na escr1pturd. do contracto, porque s , 
assim poderei esperar resultados do capital procelido com a venda ou arrematação das fa
que devo empt·egar no melhoramento de raças, zen las dos outros departamentos. 
no estabelecimento de fabricas, na introduc ão <.< De ·ois d·1. ex. osi ão desta miu r t 
e co onos, etc. que faço, correspondeodo ao honroso pedido do 
Todas estas despezas só·polem ser compen- digno repre.sentante do 2° districto daquella 

sa.das depojs de alguns annos,sobretudo qua.n:lo, província, o Ex~. Sr. Dr: Simplicio Coelho de 

u s azen as por um preço xo,es a e ec1 o amt 1as eut•opéas, compostu de posaoul iJonco 
no a.cto da nssignatura do contra.cto, só póde para. induslria pastoril. 
deixar interesse áquelles que querem especular Ora, o só facto d l ostabclocor ollo uma cor
com a compra e venda. de gado vaccum di) toda rente de immigração ouropéa p:m1. a pl·ovin· 
especi'e para fóra. da provincia, negocio este cia, de pes.:;oal apto o prn.tico. · como ó da aua 
que, como tem mostrado a exp~riancia. das convanicncia, é de gr.Lndo ulilido.da, 11orqt1a 
outras fazendas, não de:xa a~ menores vanta- todo o mundo ~abo quo o futuro deste paiz d ;)• 
gens para a provincia. Mm para o Tho~ouro pende da. immigrnçllo, com quo o governo 
Nacione.l. tem gasto rio~ a rios do dinheiro. 

c A art·ematação em hasta publica, como ji Entendo, porttlnto, qua o govérno presta 
foi feita com as fazend:~.s do departamento do um gr.tnde serviçü ao paiz, a especialmente á 
Pia11hy, não deiXI)U o resultado pecunhrio que pt·ovincia do Pia.uhy, fazendo rstancar aquella. 
se deáa esperar ao Thesouro Nacional; ~a.usou fonte de escandalos, e passando aquella. pro
ao contrario á p1·ovincia um grande prejuízo prieda.de para o dominio do Sr. Dr. Sampaio 

· devido á exportação do gado de toda especie e ou de outro qualquer que offereça as vantagens . 
á conservação de tetrenos devolutos que fica· que elle offerece na proposta que acabo de ler. 
ram sem valor, visto que. foram depa~perados O Dr. Sampaio não é um charlatão nos se-

1 c1pa. qu~ gre os a zootee ma. 
consistia justame~te na criação do gado vae- Formado em uma. das faculda.des da Europa, 
cum. adquiriu, além da theoria, a pratica, a que se 

« Noto nesta oecasião que minha proposta se se dedicou depois de formado em ehimica indus-
refere tão sómente ao gado, ás terras, e tudo trial. · 
mais quanto pertence ás fazendas nacionaes do Formo dos seus talentos, probidade e energia . 
Canindé, não tendo nada de commum com as o melhor conceito. A sua proposta tem por 
seis fazendas pertencentes; ao departament') d3 base o inicio da immigração européa para 
Nazareth, e que estão destinadas para a manu.. a provinc1a, e póde-se dizer a introducção ·de 
tenção e custeio do estabeleciment·) rural de apparelhos industriaes, completamente estra
s,. J:'edro de Alcantara, situado :i. marg·~rL do nhos ao Piauhy. O set1 e"3:emplo será seguido e 
no Parnahyb.>. e sob a direcção do Ministerio imitaio pelos faze-ndeiros rotineiros, e o ensi-
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namento do fabrico dos produetos lacteos por 
meios faceis e inteirament~ novos, do aprovei
tamento dos ossos, crinas, chifr~s, pelles, etc., 
do;; gados. da x.arquead <, do fabrico da b:tnha, da 
criaç~o dos gados-cap_rino, suino, etc., do me-

raças, tudo, tudo transformará. a . industria pas
toril do Piauhy do pessimo para o optimo, dan· 
do ~ranJe incremento ao seu pro:;-resso ma~ 
eru . 

O governo ba despendido sommas enormes 
c~m .a acquisiçã~ de colon.os p;ra outras pro
vmc1as; com o Piauhy,porem,amda não despen~ 
deu um 1Jintem com este ramo de serviço pu
blico, e pol' isso t9.mbem alli ainda não foi in
trodur.ido um só irnmigrante estrangeiro. 

Aceite, portanto, :rrna proposta que offerece 
gratuitamente á provincia um nucleo colonial 
cte 50 famílias, ainla que para aceitai-a e rea-. . . . . . 

. . ' 
deve .l~var em conta o grande díspendio com a 
acquislção do pessoal d•) 50 familias de aV~m
mar, a hs ara os miatere~ da industria 
torll. 

Passo agor t, Sr. pr~sidente, ao segundo pon
to do meu discur~o, àquelle que diz respeito a 

~ "' -
minha provincia. Na. ordem d~sses melhora-
mentos contemplo em primeiro logar a necessi
dade inadeavel da companhia Brasileira incluir 
o port<J da Amarração no numero dos portos de 
escala. ao Norte do Imperio. O porto da Amar
r!Lção é o unico do Piauhy que serve de impo
rlo ao seu pP.qu'1no commerdo mflritimo. Os 
vapores d:L comp·1nhin. paso;:am nas viagens e 
torna-viagens, av~<;tando ac; costas do Pia.uhy, o 

que 11 inf,}liz provincia ~eja uma filha dP.aher
dada. dos oencficio:S do recebet• directn.mente de 
bordo dessa companhia os passag3iros, mllr•·a· 

ortas e c., ou en :o ve -os seg-uu• nos re ert· 
d~s "!o.pores •~u destino, quando estão na pro· 
VlnCU\. 

Si, pois, qul)remos entr1\r na!'! aguas do 
Pinuhy, indo do Sul, temos que balde·1r no 
Coa1·á para os pequenos vapores costeiros d:a. 
companhi:1 Mnranh0n to, onde ãguardamos, áq 
vezes, 12 e f4 dias a opportunidade, faz"ndo-sG 
t20 leguas em 5 e(:) dh~ por c~usa da demora. 
no~ portos intermedios,ou então temos d·3 tornar 
palõ:Bagem pa.1·a a capital do Maranhão, donde 
voltamo~ ú Parnahyba nos ditos vapores cos
teiros. E si eonvém ao passageiro, se~ue este 
do Maranhão pot• Ca:tias á cidade de Therezina, 
tendo de fazer um trajecto de 16 leguas por 
terra. 

Tudo isto traz acrescimo de tem o, dinhei-
ro e e 1ncommo os, e, so retudo, evita o 
a~g1~ent'J da importaçã? e .exportação da pro~ 
vmc1a e o seu commercto d1recto com as praças 
d~ Pernambuco, Bahia e mesmo com o grandE' 
mercado desta. Côrte, que. com a. navegação di 
recta., fica mais ao alcance. 

. Conto, pois, com a. boa vontade do mini<Jtro 
que me ou v e, conhecedor do port() da. Atuar
ração .•. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-M 8 não é este 
o ministro da navegaç:to, e portanto não o póde 

attender com quanto o pelido de V •. Ex. seja 
muito justo e rasoa.vel. 

O Sa. CoELHO DE REZENDE :-Mas pó.le ]n .. 
fluir no animo dos seus collegas, com o da 
marinha. .•. 

O Sa. AND:tAD:E: FIGUEiiU :- Tambem nã() é 
este. 

O SR. CoELHo DE REzENDE: -. • • a. r a. ue 

e e man e a iss.r o porto, que ainda. não é 
bem ~onhe.cido, e com o d'l agricultura para 
fazer mclUir nos portos de es··ala do norte o 
porto da Amarração. 

Entendi-me a respeito c1m S. Ex., que não 
deixou de acolher a idéa com favor; mas dis
se-me que era preciso uma autorização do 
corpo legislativo no sentido da revisão do con
tracto e-s:istente entre o governo e a companhia 
brazileil·a. . . · 

O Sa. ANoR,\DE FIGUE,IU :- Pois uma com
panhia tão rica aind~• quer subvenção para 
tocar na Amarração ~ 

~ 

a subvenção relativa ao augmento do tempo e 
trabalho com as demoras no alludirlo porto. 
Pareceu-me, porém, que a companhia aceitará. 
o porto da Amarração com exclusão de algum 
outro. No emtanto, o que posso garantir é que 
a companhia só tem a lucrar incluindo no nu
mero dos portos de sua navegação o porto da 
Amarração. E' verdade que os pessillli~tas 
entendem que, nlo podendo os vapores fundear 

m frente á. illa n rto ro riamente i 
em consequAncia do seu grande cab.do, que a 
n~veg.-.ç:i:o é impossivel. Isto é simpl~smente 
parvo .• porque o Ceará, Rio G.·~nde do Norte, 

' . ' 
em pleno mar, e nem por isso deixam J.e ser 
portos de escala. 

Os vapores podem fundear pel'to da i" boia. 
de esper;1, on !e o ma.r tem 7 1/2 metros de 
pr-of11ndidn:l", segundo a opinião autorizada. 
de muitos marítimos, a quem consultni. Deste 
ponto o transporte de guerra Pw·ús fez odes
embarque de familias em su:1. vhdta áquelle 
porto em 1832. 

Logo que a companhia v:site a.q uelle porlo 
obrigatoriamente, poderá ter uma lancha a. 
vapor apropriaria para o reboque de ba.telões 
que façam o serviço de embarque e desem
barque. 

O segundo melhoramento que p2ço para mi
nha provincia. é o de um ramal da linha tele-
gra p ·c err r , , · n a 
Thernzina, passe pelas villas ela Uníiio, Barras, 
Batalha ~ Pil'acuruea. e cidade d>~ Parnahyba, 
indo terminar na Amarração, unico porto de 
m!lr do Pianhy entr<'gue ao commercio e à 
na vegaçãiJ. Este ramal percorre toda a zona. do 
nnrte da provincia. com eacala pelos s~us mais 
importantes pnvo~r!os, pelo que servirá. pars. o 
pt·e'lent~ e para o futuro mais remoto sem ne
cessidad' de outra. linha. Tão ntil ha de ser 
ao aervir;o p articular, como ao publico, pondo 
o governo da. provincia em commanic9.9io 
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rapida 13 em linha recta com todo o norte do 
Piauhy. 

O Sr. ministro do imperio conhece todos os 
povoados apontados e sabe que a linha pedida, 
cori!. ligeiras curvas, percorre o que ha de maie 
notivel de Therezina para o norte até ao orto 
de mar. 

A linha qne atravessa o Piauhy. de léste a. 
oeste, d~>ixou no seu corao porçã? de material 

t 

pedido. 
Eu conto que o Sr. ministro do imperjo con

correrá para que a Parnahyba, onde S. Ex. ji 
exerceu com· muita distineção a judicatnra, 
seja dotada. do melhoramento reclamado, cor
respondendo assim áo meu appello o governo 
de que S. Ex.. faz parte, 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
imperio) :-0 governo tomar:i o pedido de V. . . -

O SR. CoELHO DE REzENDE :-Devo observ3r 
ao nobre ministro que a casa ingleza da Par-. . .. -. ' 
pedido, no sentido da linha. s3r estabelecida de 
Periperi àquella cidade, com escah por Pil·a
·curuca na distancia de 3R a 40 le uas. O r. 
de Capanema respondeu-lhe o seguinte : 

«Rio de Janeiro, 27 de Maio de 1885.-lllms~ 
Sra. Singlehurst Nephew & C.-Parnahyba.
Accaso recebido o favor de VV. SS. de 6 do 
corrente. A carta de 20 de Dezemro não me foi · 
entregue, mas sim a de 15 de Janeiro, cobrindo 
ama representação com da.ta de 12, pedindo 
communicação telegraphica do Pepipery, G não 
do Camocim. 

O m ti o u VV • ali "' 
cem, porque os telegraphos das estradas de 
ferro passam a ser reorganizados pela adminis
traçlo o. meu cargo, e então haverá linha espe-

· · u ic . espeza com a 
linh:l do Peripery serh muito consideravel. 
Devo observar tambem que a linha que VV. SS. 
reclamam ·pelo art. 5'> § 1° do regulamento de 
24 de De1.cmbro de 1881 (decreto n. 8354 que 
VV. SS. encontt•arão na collecçio de leis) é de 
segunda ordem, e essas só podem ser feitas 
depois de termin'ldas as de primen·a, salvo o 
caso e concurso dos particulares, camara muni
cipal e provincia. Tenho autorização, por a"Viso 
de i de Março ultimo, para construir essa. 
linha; não tenho, porém, verba para esse fim. 
A linha se fará, pois, logo que eu disponha dos 
meios para isso. E não me descuidarei . 

Sou com toda consideração- De VV. SS., 
-amigo e attento criado, Barão de Capanema.-. 

.serve, por'!ue a provei ta ap.enas a dous povoa~os 
quando com 20 leguas ma1s teremos uma linha 
ligando directamente a capitafda província a 
todo o resto do norte., por onde o fio não passou, 
-muito menos me poderá conYir e a todos quan
tos querem o bem publico, um ramal do Camo._ 
-c.im á Parnahyba, percorrendo inutilmente 30 
leguas de extensão. 

Seria um verdadeiro abaurdo pôr a Par
nah)'b& em communicaçio telegraphica com a 
-et.p1tal dt. provincia por meio daa linhas de 

Sobral e Camocim, no Ceará, formando quasi 
um quadrado! 

. A isto accresce que não é só a Parnahyba o 
povoado importante do norte; os que mencionei 
todos o são. 

O Sr. ministro da a ricultura recebeu 
o mett traçado e prometteu-me a construcção 
da linha logo que termine a linha geral que se 
dirige ao Pará. 

rigiram á esta casa e ao governo, solicitando o 
estabelecimento tia linha de Periperi a Parna
hyba, como já disse, o que me faz receiar que 
e~te traçado seja a.ceito em pr{ljuizo daquelle 
por mim apresentado, que, augmentandolapenas 
20 leguM, é de uma vantagem e utilidade 
iaealculaveis para os povos do norte. 

O SR. AxnRADE FlGUEIRA:-Este pedido é 
justo. 

o SR. CoELHO DE REZENDE:-0 3° pedido e 
o da. provisão de fundos para a Caixa Econo
mica criada ?O _Pia.uhy. 

mesmo pela novidade, que não devem ser des
prezados pelos governos,que se interessam pelo 
bem estar dos· subditos. 

Alli o jornaleiro, o artista, o pequeno nego
ciante, emfi.m, todos que querem c.rear úm pe
queno fundo de reserva, que ampare no futuro 
a familia dos rigores da miseria e mesmo acau
tele a·s eventualidades da vida, têm um deposito 
seg11r0 e productivo, prompto a ser utilisado 
em ual uer emer.,.encia.. Uma cab:a econo-
mica e, portanto, mu1to ut1 e conveniente ao 
ensinamento da economia particular. 

O 4° melhoramento, Sr. presidente, é rela-
lVO.,, 

O SR. ANDRAJ>E FIGUEIRA:-Não peça. muito, 
do contrario nada lhe dão. 

o· Sa. COELHO DE REZENDE:- Eu peço muito 
para ver si obtenho pouco,porque dizem ser esta 
a regra. Cumpro o meu dever lançando a se
mente á terra e procurando regal-a com os meus 
esforços. Si agora nada. obtiver, obterão outros 
para o futuro. 

Mal'~, dizia eu, que o 4o melhoramento é o do 
arrampamento do porto de Therezina. E• obra. 
urgentissima, porque as cheias do grande rio 
nas estações invernosas têm cavado para o la.do 
da cidade, abrindo barrancos formidaveis que 
ameaçam tragar ruas inteiras. 

O Sr. ministro da agricultura pareceu ter du-

geraes ; mas correm, e quasi todas as provín
cias do Imperio. têm consumido grandes som
mas dos cofres geraes no melhoramento dos seus 
portos. 

O 5, melhoramento é o da desobstrucção e 
canalisação franca do grande e magestoso Par
nahyba, navegavel em distancia maior de 300 
legaas. Nascendo DI\ serra da Tabatinga, em 
Goyaz, corre do Sul a Norte, e, dividindo a pro
vincia. do Maranhlo ds do Pifl.uby, desagua no 
Oceano Allantieo por aeis boeca1. Da franca na· 
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vegação do magestoso rio depende em grande. 
parte o futuro brilhante do Piauhy. E' preciso, 
pois, que o serviço da desobstrucção do Parna
hyba não soja regateado pelos cofres do Es
tado. 

O 6° melhoramento é o da creação de 
uma e açao JU 1C1ar1a na caplta a provmc1a 
para julgar as causas ciV'eis e crimina9s em 2a. 
jnstancia. E' um melhoramento alt<~mente ci-

• 
didade dos povos do Piauhy. 

Este melhoramento está determinado na 
Constituição do lmperio, que quer qae ea.da 
provincia tenha a sua Relação .•. 

O Sn.. ANDRADE FIGUElRA.:- Não apoiado; 
diz que tenham Relações conforme as necessi
dades. 

O Sn.. CoELHO DE REzENDE : - Perdôe-me 
V.E. aCo s · ·-
vincias tenha.m suas Relações, c vou ler á Ca
mara os artigos em que apoio minha opinião. 

o Ss.. AND D F u 
manda crear- onde houver necessidade. 

O Ss.. CoELHo DE REzE~ DE:- Ainda assim o 
Piauh tem direito á Rela ão or ue a enorme 
extensão do ~eu territorio, as difficeis vias de 
communicação, a morcsidade na distribuição 
da justiça, mórmente hoje, que a provincia 
está inçada de m~gistrados partidarios, exige 
para commodilaJe dos povos uma Relação em 
sua capital. Todo cidadão deve t~r justiça á · 
sua porta. 

O Sa.. MEIRA. DE V .Asco~cELLos (m.inistro ào 
impedo): -Precisamos melhorar as que te
mos · mas não au mental-as 

O SR. CoELHO DE REZENDE:- E o preceito 
constitucional ~ 

. 
imperio):- Esse falb da c reação nas 4lrovin
cias onde for preciso. 

O Sa.. COELHO DE REZENDE:- Entito ouça-me 
V. Ex:.; vou ler o que estudei creio que no 
art . 158, e é o seguinte : 

c Para julgar as ca.u-;aa om segunda o ul
tima insta.ncia., haverá nas províncias do Impo
ria as Relações que foreru neoe~s:.~.rias para 
commodidade dos povos • ~ 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- Vê V. Ex. que 
as Relaçõe.;; aerln creada.s nas · pt•ovincil4s onde 
forem necessarias. 

O SR. CoEI.Ho DE REZENDE:- Não entendo 
assim ; o preceito do artigo que acabei de let· 
dá a e.atender que, havendo necessidade, uma . . . . ,.. -

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Não apoiado. 
0 SR. COELHO DE REZENDE:-.. 0 preceito do 

art. 158 :fica bem claro combinalo com o do 
art . 163, que passo a ler : 

« Na capital do Imperio, além da. Relação, 
que deve existir, assim como nas demais pro· 
vincias, haverá. tambem, etc.» 

Eis aqui nas palavras, assim como nas de
mais pro..,incias, demonstrada a vontade do 

V. IU. -76 

legislador constituinte ácerca d;.~. creação de 
Relações judiciarias em todas as provincias. 

Senhores, a justiga. é muito morosa e pessi
mamente distribuída aos povos. Não cause 
espanto si eu disser que ha tres annos seg-ura
mente não se 'ul,.a uma causa civel na. ca. i al 
o 1auhy! 

0 SR. ANDRADE FIGUEIEU. : - Não ha pro
cessos~ 

O Sa. CoELHo DE REZENDE:- Ha poucos ; 
mas os ha. 

A lei dá ao juiz o prazo de 60 dias para 
julgar definitivamente~ e elle não julga dentro 
de tres annos ! 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA : - As Relações 
fazem a mesma couaa. 

O Sa. CoELHO DE REzENDE:- Mas a Relação, 
estando ao alcan~e das .p:utes litigantes .• ha de 

R. OELHO DE EZENDE:-..'dinima de 
malis-dos males o menor .•• 

O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA.:- A Relação não 
me ora., esteJa. . x. certu tsso. 

0 SR. CoELHO DE REZENDE:-Ha. de melhorar 
algum tanto os negocios judiciarios da pro
víncia. 

Desejo ainda. occupar-me, Sr. presidente, de 
um outro melhoramento que, parece-mo, deve 
set• satisfeito pelos cofres provinciaes, e vem a. 
ser: - a. conatrucção de uma. ponte sobre o 
Parnahyba, ligando Therezina ao povoado 
fronteiro de S. Joflé 'l~s Ca.jaseiras. A necesai-

a e es a o ra e recon 1ec1da. e proc ama a. 
por todos, porque é o porto de Therezina o em
porio de todo o commercio do Maranhão, feito 

· s pontos desta provineia; 
de gran.Je movimento, compensará em poucos 
annos, só com o imposto denominado pedagio
toda a dl~speza. da construcção ... 

O Sn. ANDRADE FIGUEu.u:- E porque a. 
província não e-5tabelece a ponte 1 

O Sn. CoELHO o:s: REzE~DE:- Uma província 
pauperrima,cujas rentias a.ttingem a pouco mais 
de HYJ contos, não póde construir uma. obt•a que 
avalio em mais de 500 contos. 

O Sa. ANDRADE F1GUEIRA: - Façam-n'a por 
associação. 

0 SR. COELHO DE REZENDE: - Uma companhia 
fal-a-ia. com grande vantagem mediante pri
vilegio ; mas a provincia é tão pobre e tão 
alhe~a a e~p1·ez~s desta ordem, que não ha r.e-

Caxias fez uma peqaenà ponte sobre o Ita
picurü, que a poz em commun.icação com um 
pequeno povoado fronteiro, na qual a compa.
nhi:J. gastou, creio, 44 contos. 

Quando. alli passei à e viagem para esta Côrte, 
informaram-me que o pedagio rendia diaria
mente de 16 a 20$000; e nos dias sanctifieadoa 
de 40 a 50$000. Uma ponte sobre o Parnahyba. 
renderá uns dias pelos outros, nunc·1 menoa 
de 80$000. 
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elle opportunamente realizado. Pedro, Alves de Araujo, Barão da Villa. da 
Consigno aqui o melhoramento para que seja I Correia de Araujo, Gomes de Castro, Joaquim 

Podia ainda occupar-me de outros; mas a Barra, Barros Cobra, Mac-Dowell, Rodrigues 
Camara esta fatigada, e por isso vou terminar Alves, Cunha Leitão, Martim Francisco, Fran
fazendo appello á generosida.de do Sr. Visconde klin Doris., Carneiro da Cunha e Leopoldo 
de Parana uá concita.ndo..S. Ex. a ado tar na Cunha. 

' . . 
confira liberdade aos brancos, resgatando assim 
suas faltas para com a provincia. 

Ao seu successor, ao herdeiro presumptivo 
dos seus dominios, apenas peço que, associa
do oomo se acha. as funcções magestaticas, dê 
a.rrhas d8 su~ futura. toleranc:a, para que nós 
os conservadores, ad insta.r da velhinha de 
Syracusa, não sejamos obrigados a resar âs 
A"Pe-.. il:f arias, s~pplicando a Deus nas alturas 

e~ecuções commerciaes. 
Discussão do projecto n. 52-1885 (emendas 

do Senado) sobre execuções commerciaes. 
Discussão unica do projecto n. 20- 1.885, 

(emr>ndas do Senado) sobre credito ao Minis
terio da Agricultura. 

(A'.! 2 horas da tarde ou ·antes) 

nior, Araujo Pinho, Affonso Penna. Castello 
Branco, ·chagas, Camargo, Costa Rodrigues, 
Demetrio Bezerra, Dias Carneiro, Diogo de 
Vasconcellos, Eufrasio Correia., Francisco So
dré, Ferreira da Moura, Gaspar l'rummond, 
João Dantas Filho, Leandro Maciel, Moreira 
de Barros, Prisco Paraíso, Silva. Mafra e Vaz 
de Mello. 

Fa.l~am sem causl. p~rticipada. os ~r~.: Adri~-

' ' . José Pompeu, Juvencio Alves, Joaquim Na.-
buco, Mares Guia., Mascarenhas, Miguel Cas
tro, Olympio Campos, Ratiabo~a, Ribeiro da 
Luz, Satyro Dias. Schutel, Sigismundo, Si
nimbú Junior, Ulysses Vianna, Valdeta.ro , 
Vianna. Vaz, Zama, Bezerra Cavalcanti e Tho
maz Pompeu. 

O SR. PRESIDENTE dá para o dia i8 de Agosto 
a seguinte ordem do dia : 

Imperio. A mesma. designa.da para. o dia. f7 do cor-
rente. 

2a. ~i~cus~ão do projecto n. 18---:'1885, credito 

Levanta-se a sessão ás 6 1/2 horas. 

~~ .... 

A.CTA DO DIA 17 DE AGOSTO DE f885 

Presidencia do Sr. Padua Fleury 

A's H horas da. .manh« feita a chamada, 
acham-se pre.sentes os Sra. : Padua Fl~ury, 
Bezam:ü, Bento Ramos, Maciel, Paula Primo, 
Silva Maia, Rndrigues Junior, Manoel Por
tella, Lacerda Werneck, João · Penido, Valla
dares, Moreh·a Brandão, Ribeiro de Menezes, 
Coelho de Alm':l;da, Montandon, Salgado, Can
tlo, Antonio de Siqueira, Lourenço de Albu
uer ue Andrade Fi ueira. Alfredo Cha.vea 

Fernandes de Oliveira, Barão do Guahy, Cam
poa Saltes, Leitão da Cunha, José Marianno, 
Antonio Bezerra, Alcoforado Junior, Alvaro 
Caminha, Affonso Celso Junior, Carlos Peb::oto, 
Candido de Oliveira e Augusto Fleury. 

Comparecem depois da. chamada. os Srs. : 
Coelho de Rezende, Costa Pereira, Prudente 
de Moraes, Barão da Leopoldina, Carlos Affon
so, Cruz Gouvêa, Barão de Ana.dia, Soares, 
Rodrigo Silva, Henrique. Marques, Alvaro Bo
telho, Gonçalvea Ferreira, Almeida e Oliveira, 

.. 
ACTA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 1885 

Presidencia do 81·. Padua Fleury (fo -oice• 
presidente) 

A·s H horas da manhã, feita a chamada., 
acham-se presentes os Sra.: Padua Fleury, 
Araujo Pinho, Paula Primo, LourenQo de Al
buquerque, Silva Maia, Dantas Góes, Augusto 
Fleury. João Penido, Ribeiro de Meneze~, Ma
ciel, 'J.'homaz Pompeu • Ar1stides Spinola., 
Cunha Leitão, Lacerda Werneck, Silva Mafra, 
Bento Ramos, Miguel Castro, Rodrigues Ju
nior, Franklin Doria, Ratisbona, Antonio Pra
do, Corrêa ele Araujo, Alcoforado Junior, Mas
a nhas Bez ra de Me ze Fred i B r-

ges e Henrique Marques. 
Comparecem, depois da. chamada, os Srs. 

Leitão da. Cunha, Almeida Oliveira, Sinimbú 
Junior, Vallada.res, Valdetaro, Soares, Rodri
gues .Alves, Oly::npio Campos, Mac-Dowell, 
Campos Salles, Ribeiro da Luz, Salgado. Ro
ã.rigo Silva, Barão de Anadia., Coelho de Re
zende, Alvaro Botelho, Barão da Leopoldina:, 
Gon~alves Ferreira, Alvaro Caminha., Bernardo 
de Mendonça Sobrinho, Barão da Villa. da Bar
ra., Joaquim Tavares, Cruz, Mares Guia, Za.ma, 
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Vianna Vaz, Gomes de Castro, Joaquim Pedro, 
Barão do Guaby, Andrade Figueira, Coelho de 
Almeida, Alfredo Chaves e Montandon. 

O Sa. PRESIDENTE declara não haver sessão. 

' , 
Coelho e Campos, Cruz Gouveia., Delfino Cin-
tra, Diana~ Duarte de Azevedo, Francisco 
Belisario, Fran a Carvalho Felicio dos Santos 

enr1quE><s, 1 e onso de Araujo, Itaqui, José 
Marianno, José Pompeu, Juvencio Alves, Joa
quim Nabuco, Moreira Brandão, Manoel Por
tella, Prudente de Moraes, Satyro Dias, 
Schutel, Sigismundo e Ulysses Vianna.. 

0 SB.. f 0 SECRETARIO dá conta. do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Do Ministerio do Imperio, de f3 de Agos
to corr~nte, devolvendo o requerime~to dos 

Faculdades de Direito, em t•esposta ao officro 
da Camara, datado de 1° do corrente,por achar
se dependente de a.pprovação do poder legisla
tivo o que pedem aquelles empregados.- A' 
quem fez a requisiÇão (commisslo de pensões 
e ordenados.) 

Do mesmo ministerio, de 14 de Agosto cor
rente, tra.nsmittindo uma cópia do offieio de 28 
de Julho :findo e~ que o bibliothecat•io da. Bi
bliotheea. Nacional do Rio de Janeiro, solicita. 
um augmento de credito para a consignação 
destinada á illuminaçãC' do dito estabeleci .. 
mento.-A' commissão de orçamento. 

O Sa. PREsiDENTE dá para o dia f9, ·a se
guinte ordem do dia : 

ACTA DO DIA 19 DE AGOSTO DE f885 

Presidencia do .Sr. Pad~ta Fleury (fo "'ice
presidente) 

A's H horas da. manhã, feita a. chamada, 
acham-se presentes os Srs. : Padua Fleury, Be-

zamat, Rodrigues Junior, Lacerda Werneck, 
França Carvalho, Cantão, Alvaro Caminha, 
Silva. Maia, Louren~ de Albuquerque, Dantas 
Góes,_ Leitão da Cunha, Gonçalves Ferreira, 
Moreira Brandão, Cunha Leitão, Barão da 
Leopoldina, Corrêa de Arau ·o João Penido 

1 e1ro e Menezes, Augusto Fleury, Ratis
bona, Aristides Spinola, Martim Francisco, 
Prudente de _Moraes, H~arique Marques, Mas-

Comparecem depois da chamada os Srs.: Soa
res_, Antonio Bezerra., Affonso Celso Junior, 
Barão de Anadia, Silva Mafra, Ildefonso de 
Araujo, José Marianno, Aleoforado Junior, 
Coelho de Almeida, Bento Ramos, Henriques, 
Barão da Villa da Barra, Ribeiro da Luz, Ro
drigues Alves, Alvaro Botelho, Monfa.ndon, 
Olympio Campos, Barros Cobra, P<~.ula Primo, 
Fernanda~ de Oliveira, Miguel Castro, Sal~ado, 

' ' Duarte de Azevedo, Almeida Oliveira, Coelho e 
Campos, Cruz Gouvêa, Campos Salles, Castrioto, 
Rodri o Silva Arau ·o Pinh Franklin Doria. 
e Andrade Figueira. 

0 SR. PRESIDENTE declara não haver SGSSão. 

Faltam, sem causa participada, os Srs. : 
Adriano Pimentel, Antonio Pinto, Antonio 
Prado, Antonio de Siqueira, Bezerra de Mene
zes, Bulhões, Candido de Oliveira Carnei1·o da 
Cunha, Carneiro da Rocha, Carlos Peixoto, 
Cruz, Coelho de Rezende, Delfino Cintra, Diana, 
Francisco Belisario, Felicio dos Santos, Fre
derico Borges, ltaqui, Joaquim Pedro, Joaquim 
Tavares, José Pompeu, Juvencio Alves, Joa
quim Nabuco, Satyro Dias, Sigismundo, Si
nim u u 1 , ysses unna, a e 1ro, 
Valladares, Vianna Va~ e Thomaz Pompeu. 
. F~ltam com eausa participada, os Sr.~.: A:c-

' ' ' Antonio Carlos, Araujo Góes Junior, Affonso 
Penna, Barão do Guahy, Castello Branco, Car
los Affonso, Chagas, Camargo, Costa Pereira, 
Costa Rodrigues, Demetrio Bezerra, Dias Car
neiro, Diogo de Vasconcellos, Eufraaio Correia., 
Francisco Sodré, Ferreira de Moura, Gaspar de 
Drummond, Gomes de Castro, Leandro Mnciel, 
Leopoldo Cunha, Maeiel. Moreira de Banos, 
Manoel Portella, Prisco Paraizo, Vaz dG Mello, 
Zama, Bezerra Cavalcanti e Mae-Dowell. 

O Sa. fo SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerio do Imperio, de 13 de Agosto 

correu e, evo ven o 1n orma o o requer1men o 
em que o Instituto Pharmaceutico do Rio do 
Janeiro pede approvação do projecto n. 55 de 
f880, que autorizou o governo a crear neste 
Côrte uma escola especial de pharmacia.-A 
quem fez a. requisição (commissão de instrucção. 
publica). 

Do M:inisterio da Guerra, de f7 de Agosto 
corrente, remettendo o requerimento e mais pa
peis em que o alferes do fOo batalhão de infan
taria João Candido de Aguiar Bello solicita li-
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cença para se matricular nas aulas do curso O Sn. 1° SECRETARIO declara não haver mais 
preparatorio da Escola Milit_ar da Côrte.-A' expediente. 
commissã::> de marinha. e guerra. O SR. PRESIDENTE nomeia para. a 3• com-

missão de inqu_erito os ·Srs.: Montan::lon e Do fo secretari~ d•) Senado, de 1.8 de Agosto 
correo e, reme an o a proposu;ao o ena o. 
que decbra que o subsequente casamento legi
tima os filhos . espurios.-A imprimir e ã com-. - . .. .. 

· FIM DO TERCEIRO VOLUME 
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