
CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1625- PÃjgina 1 de 16 

ANNAES 
DA 

CAIARA DOS SBS. DEPUTADos· 
DO 

IMPERIO DO BR~t\ZII~ 
__ ,...._ .. ~.__.., __ 

PRIMEIRA SESSÃO ORDINARIA DA DECIMA NONA LEGISLATURA 

DE 20 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE·1885 

VOLUME XV 

RIO DE JANEIRO 

IMPRENSA NACIONAL 

J885 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16:25- PÃjgina 3 de 16 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1625- PÃjgina 4 de 16 

INDICE 
DAS 

MATE R I AS C O N TIDAS NESTE VOLUME 

DESIGNAÇÃO DIA DA APRESENTAÇÃO UESPACIIO D.\ ~mSA. PAGINA 

corresDondencia 

Do tninisteJ.•io do imperio, de i8 
de Agosto corrente, devolvendo infor
mado o requerimento que acornpanbou 
o officio de 8 de Jnnbo da Camara dos 
Deputados, em que o DI' . Augusto Vi
ctorino Alves do Sacramento Blake 
pede se o.uxilie a impres~ão do Diccio-
71a1'i? Bibliograllhico Brazildr o por elle 

T\' 0/\ .•• 
vVlliJ:IV""""' • • • • • • • • • • • .. • • •. • ••• •. • • • • uu• •'-' uo .n.0v;Hv•. • • o •,. 

Do Sr- Barão de Cotegipe, de 2l 
do corrente, participando ter naquella 
:>.. .l -"· ...... . 
\lcHa LVlUC\~V ,1:'_':'-;:'_'-'L U:V '-'CU o V _Uv .i.lll.IH.:>•I V 

I " .1 
.. , •• uv u" '""" u~.>-

Ç:10 puhlicn .•. •...•... 

e SecretariO de Estado dos Neg-oc10s Es
trangeiros, para o qual Sua .\Iagestade 
o Impera dor H ou v e por bem Nomeai-o, 
por decreto de 20 deste mez . . . .. . .. . .. Sessão de 21 de A~osto .. Inleira1la ......•......•. 

Do Sr. J.,I•nncisco Belizario ·· 
Soares de Souza, de igual data, 
participando ter sido nomeado, por 
decreto do mesmo dia, para o cargo de 
Ministro e Secretario de Estado dos Ne-
gocias da Fazenda . . . . •... . ... . . . .... . . fden1 .. . . . .• ........ .. . Iuen1 . •. •.. . •.. . ........ 

Do !!ir. senador ~Yoão ..José de 
Olh;eil•a Junqueira, partici
pando ter sido nomeado .Ministro e Se

- cretario de Estado dos Negocies da 
Guerra .... . . . ...... . .. . ... ........ . .. . Iden1 ..• . .. •.... . . . ..... Idem ......•.... . ...•... 

Do Sr. senador Barão de Ma
rnoré, participando ter sido nomeado 
para o cargo de :Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocias do Imperio .... Idem ... . ..... . ..... . ... Idem ........ . ....... .. 

Do Sr. senadoa· .Joaquim Del
fiou Ribeiro da Luz, partici
pando ter sido nomeado :Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da 

D~~~2~ir.:~d;; R~d~·~;;~~~ F~;.: Idem .•....• . ....•..... . Idem .....•.•. •.....•.• ·[ 
nandes Chave$, participando ter 

3 

3 

3 

3 

3 
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sido nomeado para o cargo de Ministro 
e Sec•·etario de Estado dos Negocias da 
Marinha ............ -.... . ..... -.. .. .. Sessão de ~4 de Agosto . . fnteirada.. . .. . . .. . .. .. . 3 

uo ll!!tr. a.n.:_onao aa_euva ll:'"'raao, 
participando ter sido nomeado, por 
decreto d~ 2) do corrente, para o cargo 
de ~~ iuistro e Secretario de Estado 
dos Negocíos da Agricultura, Com-
mercio e Obras Publicas ............... Idem ................. Idem.. .. ............... 3 

Do Dlinist.erio da t"azenda, de 2'2 
de Agoslo corrente, devolYendo infor
mado o requerimento documentado em 
que a C~mara .Municip:ll do Desterro, 
provincia de Santa Ca.tharina, pede 
isencao de direi tos nara o material de 
ferro~ por e lia importado com destino 
ao ajardinamento da Praça Barão d3 
Laguna ..................... . ........ . Sessão de 25 ............ A'commissãodefazenda 35 

Do mln; .... • iiAVOIVP.nilo 
informado o requerimento em que o 
engenheiro João Cordeiro da Graça 
pede isença:o de direitos para o mate .. 
1-i:t\ mP.nr.ion:u\o n~ l'P.lllP.~n jlnnP.x:~ ~o 
mesmo requerimento ... : ............. Idem ................... Idem...... . .. . ......... 35 

Do mlnlsterlo de estrangeiros, 
de 21 de Agosto correnLe, declarando 
que a mensagem daCamaradosSrs. De
putados sobre o fallecimento do Ge .. 
neral Grant, vai ser r,emettida á legação 
Brazileira em Washington para ser pre-
sente ao Cl)ngresso dos Estados Unidos. Idem............. . .... lnteirada.. . .. . .......... 35 

Do 1° secretario do Senado, do 
dia 25 de Agosto corrente, remettendo 
a proposiçã~ do. Senado, ~~ c~rren te 
Q~&~v_, _&<>&a.u Ya a. a.pv"<;ULci'(a.u UO Ulcl. - t • !!.:!! 

gtstrados .. .... . . .. ........•..•. .. .. . . • Sessao de 26 •••.••.••••• A comm•ssão de pensões u.~ 
Do Dlesmo, de data de 25 de Agosto 

co~rente, c9~munican~~o qual o resu~~ 
~~UV Uci C~t:l_lt_"~- Ut: Jll C::tlUt:U_Lt:, 1 t: ~ · 

VlCe·pl·es•dentes do Senado, que, àe 
conformidade com as ultimas altera
ções feitas no regimento daquella. casa, 
se effectuou naquella data ....... .. . . .. Sessão de 27 ..•....•.••. Inteirada......... • .. • . . 55 

Do ndotsterlo do hnperlot de 
!5 do corrente, remeLtendo com des
tino á bibliotbeca da Camara 304: yo
Iumes de publicações parl3mentares 
organizadas pela commissão central 
brazileira de pern1utações interna-
cionaes .. . . . ....... . .. . .. .. ..... . .• . .. Idem. . . . . . • . . . • . . . . • . • . A arcbi v ar... . • • • . . • • • • 55 

Do n1esmo Dlinieterlo, de 26 de 
Agosto corrente, em resposta ao om
cio de i ~ do corrente, remettendo 
diversas informações sobre as tarifas 
em vigor na estl·ada de ferro do Paraná. Sessão de ~8 •... . •...••• Ao Sr. Alves de Araujo.. 56 

Do presldeote do pro"VIncla dO 
Rio de .Janeiro, conselheiro A.n· 
tonio da Costa. Pinto e Silva. -de ~R de 
Agosto corrente, participándo que na
quella data prestou juramento do 
cargo de presidenle, para o qual foi 
nomeado por carta imperial de ~2 do 
corrP-n te.. . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . Idem . . . . . . . . • . • • • • . . . . . In te irada.. . • . . . • . . . . . • • . 56 

Do udnlsterlo da agricultura, 
de 27 deste mez, em resposta ao offieio 
de 24 do corrente, rernettendo cópia da 
innovação recentemente feita no con
trato celebrado com os empreiteiros 
do prolongamento da estrada de ferro 
da Bah\a ao S. Francisco .•. . •.•.•. . .. Sessão de ~9 ...••... . ••• Ao~r. Araujo Góes lu-

ntor............... . . . 37 
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Do anlnlsterio do imperio't da 
mesrna da til, participando ter man
dado proceder á eleição de dP.putado 
no õ~ e no l:Sv a lStrtctos (Ja provmcta ao 
Rio de Janeiro e no ! 0 da provincia de 
S. Paulo, afim de preencherem-se as 
vagas que deixa t•am na Camara dos 
Srs. Deputados os conselheiros Fran
cisco Belizarío Soarr.s de Souza, Alfredo 
Rodrigues Fernandes Cb.aves e Antonio 
da Silva Prado, por terem sido no
meados ministros e secretarios de Es-
tado ...........•...••.......... . ...... Sessão de 29de Agosto .. Inteirada .....•........• 

Do ~nlnisterlo da .razenda .. datado 
de bontem, em resposta ao de 5 de 
Julbo ultimo, informando a pretenção 
do tenente-coronel .Manoel d~ La rua 
Sta.rlin!!. ex-colleétor do mnnic10in ile 
~Jarianna, província. de 1\linas·Geraes •. Idem ........•• ........• A' commissão de fazenda 

Do Sa•. Manoel Peixoto de La-
cerda 'W'erneck, de 28 deste 
ffiPZ. narti~ioando não nnrlt>.r COffin::l-

recer ás sessões pot· h a vet· rer.ebido no
ticia do fallecimento de seu irmã0, o 
Dr. Luiz Peixoto de Lacerda Wemeck. Idem ...•....••.•.. . ..•. Mandou-se desanojar .... 

Do minist.erlo do imperio., de 
~8 de Agosto corrente, transwittindo, 
em virtude de requisição da Camara, 
em data de 24 do mez pas~ado, as in
formações prestadas pelo presidt>nte de 
Santa Catbarina a respeito da cobrança 
de impostos directos e inter-provin-
ciaes1q ~e se está procedendo na mesma le1 .• """~ ~A 91 .ln ~.. n,Arin" <:!;r.,, 
_1:'~ v ' .... , A. ( •••• • • • •. • •• • • •. • • • •. • •. • • • •• :v'-'owg,u u~ u.a.. • • • • • • • • • • • _ •o 

Dõ presideot.e da provlncia do 
Pará, de i3 de Agosto corrente, re
me~te~do a~.~ollecçõ~s qe leis ~. rela-
'-VJ IV<>_ U<>'j uo:::;HQ pl V r III":U&' ':I,Uv _&aaa.lU 

para. completar o arctnvo da Camara. 
dos Srs. Deputados .. . .....•...... . .•. Idem .....•.•.• . ...•.•• A archivar .......•. .. .• 

Do president.e da provlncla do 
Plauhy, de 30 de Julho p,.oximo 
passado, remettentlo diversos exem
plares de relatorios daquella provinr.ia 
para o archivo da Carnara dos Srs. De-
pu tad(\S •...•••• . •..•....••••..••...•• Idern •..•..... . .. •...... Idem .••.. . ..••.••...•.• 

Do presldent.e dn provloela do 
Ceará, de l2 de Agosto r.orrente, re
mettendo diversos exemplares de Jeis 
e relatorios daquella provincia para 
o archivo da Camara dos Srs. Depu-
tados •..... . .....•............ . . . ....• idem .. .. •.•..... •. ..••. ldern ...•.. · · • · · · .• ·. · · · 

Do mlnl!§terlo da agricultura, 
de ~9 de Agosto ultimo, informando, 
em virtude de requisição da Camar·a 
em data de 27 de Julho, sobre o novo 
borario da estrada de ferro da Leoool- . . 
dina .......................... ........ [Sessão de 1 a e :;er.emorO.IAu .,r. liarru:; r~•xutv ..• 

Do me&mo e na mesma dutn, in
formando sobre o pt•olongamento da 
ferro-via de Carangola até ás margens 
do Itapemirim, na provincia do Espi-
rito Santo ........... •.•. . .. . ....... .. Idem •• •.• .• • •......•.•.• Ao Sr. Leopoldo Cunha .• 

Do mell'mo, em data de 31 de Agosto 
findo, remettendo o requerimento em 
que a Companhia de Navegação do 
Pará e Amazonas pt·opõe-se a assumir 
todos os encargos da Companhia do 
A a l . ·tad Tdem ••• •••.••. •. ••• . A' commissã.o de com-m zonas, tlnl a . . . . ... ...... ... ... L •• , mercio . ..• . ..•.•.. . •. 

57 

57 

37 

75 

75 

75 

IV 

76 

76 
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Do minlsterio da justiça, de 29 
de Agosto proximo findo, devolvendo, 
informado, <? reque1·!mento e!l) que o 
""nit'ln f''>llt1iitn 'it<> "'i I v"' R!\rnn<:!l ~o 

INDICE 

DU. DA APRESENTAÇÃO DESPACHO DA :UESA 

supplente do juiz municipal de' S. 
Borja, na província do Rio Grande do 
Sul, pede o pagamento de gratificação, 
que diz lhe pertencer, no tempo em que 
exerceu as funcções de juiz municipal 
e juiz de direito da referida. comarca. Sess~o de 2 de Setembro. A' com missão de pensões 

Do ministerio da Cazenda, de 31 
de Agosto proximo findo, remettendo 
uma demonstração das remessas feitas 
para Londres,. desde l de Junho de 
188~ até 30 de Ahril de 1885 ........•.. ldem •.••...•••.•.••.... Ao St·. Soares ..... . .... . . . _.. . .. 

JJU lU auau""""'""'a -~ ot::: 'lAC •l!!iu-...a 
data, remeltendo o otncio e mais pa
peis em que o presidente da província 
do Rio de Janeiro .solicita isenç_ão de 

r;~:~u l~~a d~~ti~~t:á~u;b~~; J: ~b~~t~-: 
cimento d'agua. á cidarle de Nictheroy. Idem .............. . .... A' commissãode fazenda 
a Ca1na•·a .1\lunicipal da citla-
ae ao L;armo ao .a-s.ao 'll.AiaJ•o, 
na provincia de ~linas Ge:
raes, solicitando a transferencia das 
praças do gado bovino para. a freguezia 
dos 'fres Corações . .. ... . - ............. Idem ................... A' commis~ão de com-

Do Sr. Barão de Cot.egipe, data
do de 2 do corrente, comruunicando 
não poder, bem a seu pezar, responder 
ás interpellações annunciadas pelos 
Srs. Campos Salles e Candido de O li v ei-
ra as auaes foram-lhe dirirtidas nor , 

mercio •.•. . ••. . ••.•.• 

cópia ...... ............................ Sessão de 3 ............. Inteirada .............. . 
Do ~nini.sterio do hnperio, de 3 

de Setembro corr!Jllte, cdommunkando, 
P,m resnosta :1.0 ohicio ;e '> _d_o__me!illlil 

mez, que Sua .Magestade o Imperador 
digna-se receber no paço da cidade, á 
i hora da tarde, a deputação da Ca
mara que tem de comprimentar o 
mesmo Augusto Senl.lor, no àia 7 de 
Setembro, anniversario da. Indepen-
dencia e do Imperio .......... : ....... Sessão de iJ .... ......... Idem ... . ..... . ...... . . . 
o mesmo e na tnesma data, 
remettendo o ofiicio e mais papeis do 
presidente da província de s. Pauto, 

· referentes á reunião de alguns ver·ea
dores da Camara Municipal de Lorer.a:, 
no dia 6 de .Julbo do COITI·nte anno. 
remessa esta, em virtude de requisi~ 
ção da Camara dos Srs. Depu lados, em 
officio de W do 1nesmo mez de Jull1o .. [dem .. .. ... . ... ........ Ao Sr. Rodrigues Alves .. 

Da directoria do Centl·o da La· 
voura e Commercio, do dia 2 
de Se tembro _cOJ-rente, parlicipan~o 
'~ U ' UC V C ~ OI I Uvdl •".:;1 11<1. .;)t: IJI C_ld l l d 

ae Estado dos Negocios da Agricultura 
sob a presid encia do respectivo minis
tro, no dia 8 de Setembro, ao meio-dia, 
a dist1·ilmição dos premios que foram 
confe1·idos pelos jurys das exposições 
de Amsterdam e Nice e da 3a exposição 
de café do Braz i I. .... .. . .. . . ... . ..... Idem ............ . .. . ... Inteirada~ .. .. .... .. .. . . 

Da con~regação da Faculdade 
de Direito de s. Pnuro, pedin
do a revog-;!çào dos decretos de !9 de 
Abril de i879 e !7 de J.meiro de 188.5 •. Idem .................. . A' commissãodeinstruc-

çã.o publica ........ . . . 

PAGINA 

77 

77 

77 

'17 

78 

U3 

H3 

113 

U3 
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s a • ntes o munic pio tle 
Dagé, provincill de 8. Pedro 
do l'l.io Grande do Sul, solici
tando uma pensão em favor da familia 
o corone aetano onçalves da Silva, 

fallecido em 6 de Julho do corrente 

INDICE 

DIA DA .APRESENTAÇÃO 

7 

DESPACHO DA MESA PAGINA 

anno ..... . .............. . ............. Sessão ue 5 de Setembro. A' commüsão de pensões U3 
Do Sr. Antonio Teixeira de 

Souza Magalhães, de 3 de 
Setembro, eommunicando ter presta
do juramento e tomar! o posse perante 
a assembléa legislativa provincial, do . 
cargo de !0 vice-presidente da pro- . 
vincia de Minas Geraes ............... Sessão de 9 .••.••••.•••• Inteirada............... Ui 

De (' The D. ~edro I Hail"'ay 

demnização ou rescindindo definiti
vamente o respectivo contrato, ou 
fazendo estipulações novadoras do 

De ''The Ceará Harbou.r Cor
poratlon Limlted » , pedindo 
isenção de direitos de importacão para 

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

todo o material destinaclo á" mesma 
em preza .. .-. ........................ . . Idem...... . . • . • • • • .. . • • A' com missão de fazenda 

Do mlnlsterlo da razenda, de 9 
do corrente, transmittindo a repre
sentacão na qual a Assemllléa Legis
Jativâ Provincial de Per:.nambuco trata 
da nov.a taxa a gue foi sujeito pela 

Do mesmo, de 9 deste mez, remettendo 
informado o requerimento em que os 
negociantes Viuva Clausin & Comp., 
da capital da provincia de s. Pedro do 
Rio Grande do Sul, pedem isenção de 
direitos de importação para diversos 
preparados de carne, productos de sua 

lU 

fabrica. situada no município da Ca-
choeira na mesma província •......... Idem •••. . ...•.• . •• .• ••• A' commissão de fazenda !2S 

Do Senado, de .&. deste mez, remetlen- . 
do a pro os~çã~ do Senado, relativa a 

criminal..... ... ... . . 1!5 
Dos habitantes da cidade da 

VlctorJA, provlncla do Espl• 
rit.o Santo, representando contra a 
rescisão do contrato da estrada de ferro 
da. Natividafle, pedindo que seja ne· 
gado o credito pedido para a censuro-
mação do a c to contra o qual represen- , . _ 
tam .....••..•••••..•....•..•....•.•.• Idem .......•.•..••..••. A eomm1ssao de orça-

Do mlnisterlo da guerra, de 9 de 
Setembro deste anno, remettendo o 

mento.. .............. 125 
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requerimento e mais papeis em que o 
tenente do 3° regimento de cavallaria 
Antonio Facundo de Castl'o 1\lenezes 

INDICE 

DIA DA Al'RESENTAÇlO DESPACHO DA ME~A 

pede ao Poder Legisla ti \'O reparação 
da pretericào que ai lega ter soffrido 
em virtudé da imperial resolução de 
22de Abril de 1882 •.............. , .... Sessão deU de Setembro A' commissão de mar·i

Do bacharel Joaquim Ferrei· 
ra Velloso!!l juiz de direito do Lo-
reto no Maranhão, pedindo um anno de 

nba e guerra ........• 

Jicenç.'l . . ..•........ . •..... . .........• Dia J2 ............... . .• A' com missão de pensões 
Do ministerio do hnperio!!l de 1~ 
~o C?!r~n te~ em r~sposta ac de n. 348 
no .1111 nn t>t\rranro n<> rfil'~ n<> nnl"' t<>r 

communicado ao pr~siden te da provín
cia de Mato Gl'osso a decisão da Cama· 
ra dos Srs. Deputados, sobre a elei~tão 
A" AO A~ofp~"·" A" >"nao>rn" "''"""' '" l~.•n•X .> ~1. IY ,a, 

• ·~ ·~_ t' ···~·-· • • 1 ~_,.,.,..v U'- ... .,.. • • • • • ••. •• .,~ .. ~""""""'• •• • •••••••••• 
Do mesmo e na me!!I-JDa data, par-

ticipando que Sua .Magestade o Impe
rador ficou inteirado das pessoas que 

... ~ n ~'""" An /"lnrw _.d_ _s::_ • 
vv•~•p,v &u.,.. "'"'"' ................... ," uv ... ~ ... . 

Deputados no quarto mez da actual 
sessão .•••.••........•••... . .•.• . ....• Idem . ..•............... Idem ..••.•.•........•.•. 

Do Jninlsterio da agricultura~ 
de {4, do corrente, em resposta ao de 
10 deste mez, declarando que a auto-
rização pedida pela Companhia rla es
trada de ferro D. Pedro I. é mais am
pla, e que tratando-se apenas deu ma 
autorização, só cumpre ao governo 
declarllr que si julgar conveniente _ 
usar da autorizaç·ão, ha de salvaguar-

• 

aar quanto poss1vet os mteresses ao 
Tbesouro •..• . •• . •• . ..••... .•. . .. .•••• Idem •...•.•••.•..•...•• A' commissão de orça-

mento .•••.....••. . .•. 

ela de!Hinas t:.Weraes, ae 5 <leste 
mez, offerecendo um exemplar im
presso da f a lia que á assembléa legis
lativa provincial dirigiu o seu ante-
cessor ..••.•..•........ .. •... . .•.....• Idem ..• . ...••••.••.•.•• A archivar ...• . •. . •.... 

Do Dr. Antonio Henrique& 
Leal, reilor do Internato do Clllle
gio de Pedro 11, pedindo um anno de 
lieenca com todos os vencimentos, para 
tratar de sua sande ..........•......• Sessão de 17 •.......•.•. A'commissãodepensões 

Do mlnl•ter·Jo da agricultura, e ordenados .•....••.. 
de 16 de Setembro correu te. em res-
posta ao officio de I do cor·ren te, remet· 
tendo cópias das informacões que exis-
tem naquPIIa repar·tiçãÓ relativas á 
dispensa de alguns empre!!ados, inclu-
sive a suppressé\o do Ioga r de porteiro 
no prolonga rnen to da estrada de ferro 
da Bahia ..... , .•..•.•......••. . ...•• Dia !8 .•. .... •........•• Ao _Sr. Araujo Góes Ju-

Do pre•ldente da p-rovlncla de 
tlanta Catharlnu, de 10 de Se
tembro corrente, enviando dons PXelll
plares do relatHrio com que o ex-pre
sidP-nteDr. José Lustosa da Cunha Pa
ra naguá passou a administração da
quella provincia ao 1° vice-presidente 
.Manoel Pinto de Lemos ...•..... . .•..• Idem ...•.... •......•... 

Do mlniBter·lo elo llnperlo!!l de 18 
de Setembro corrente, dt•clarando, em 
respo~ta ao otlieio de -15 do corrente, 
que naquelladata communicou ao pre
sidente da provincia de Ser·gipe a de-

I& • • • + e + + • • • e • • e+ •• • 

A archivar ..•...•••••• 

PAGINA 

160 

onn 

183 

183 

183 

300 

337 
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cisão da Camara dos S1·s. Deputados 
sobre a ~leição feita em Julho ~lti~o . 

Do presldeol:e da provloeia do 
Ceará, de ~ de Setembro corrente, 
remeltendo dous exemplares da falia 

INDICE 

DIA DA APRESENT.\C:ÃO 

com que abriu a assembléa daquella 
provincia em 2 de Julho .............. Idem .................. . 

Do bacharel João Francisco 
da Milva Braga, desembargador 
da Relação de l\lato Grosso, pedindo 
um anno de licença com os seus ven-
cimentos para tratar de sua saude •..• Di:t 22 ................. . 

9 

DESPACHO DA MEU PA.GIN.\. 

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

A archivar ........... . 

A' com missão de pensões 
c ordenados ......... . 339 

. • . .. • • . ... .. •. .. • A' comm1ssão e JUsllça 
Cl'iminal... .. .. . ... •• 3í0 

A' commissão de com-

pede augmento de vencimentos ••.•.•. Dia ii> •••••••••••.•••••• A' com missão <le pensões 
e ordenados... . • . • • • • 3H 

Do mlnlsterlo do lmperlo, de 26 
de Selembro corrente, remettendo có-
pia do decreto n. 9500 de 26 de Setem-
bro de l881S, pelo qual Sua llagestade 
o Imperador Houve por bom Dis:-;olvcr 
a Camara dos S1·s. Daputados e con-
vocar outra. que se reunirá no dia 3 
de l\laio do armo proxlmo vindouro ..•. Dia 26 ...•..•..•• , •••••. Inteirada ............. ,. 3-í! 

Indica~o 

Do 8r. José lllarlano.- !Jroponbo 
a seguinte alteração ao regimento : 

Os requerimentos em que, por inter-
medio da. mesa. da Camara. os depu-

sobre qualquer facto ou serviço publi· 
co,nào precisarão de apoiamento,sendo 
aceitos independente de votação para o 
fim de serem ministradas as informa
ções solicitadas. 

As informações pedidas verbal
mente pelos deputados aos membros 
do govemo e as interpeJiações aos 
mesmos dirigidas, serão respondidas 
immediatamente ;si, porém, não 
achar-se presente ou não ti \'Cr assento 
na Camarao ministro a quem se diri
jam, terão logar na sessão seguinte, 

2 
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ao começar a ordem do dia, para o que 
a mesa da Camara I be farâ. a necessa- • 
ria com municação. 

Quando o ministro entender que, 
por alta razão de Estado, nao é conve
niente dar as explicações ou informa
cões pedidas. declaral-o·á á. Camara, 
perante a qual comparecerã para esse 
fim, e neste caso poderá a Camara, si 
assim entender conveniente, de.si~nar 
uma sessão secreta. na qual o mm1slro 
dê as informações ou explicações 
pedidas. 

A' entrada da Camara lJa_verá _doús 
J1vros em um aos quaes ass1gn~rao m; 
deputados que comparecerem a sessão 
rlo dia, devendo pelo dito livro ser 
feita a chamada para abertura da ses-
são, se1·vmao o outro uvro para a m
scripção dos deputados que qoizerem 
fatiar nos 3/~ de bora destinados para 
a apresentacão de requerimentos e pe-
didos de mforma~ões. 

Deduzido o tempo gasto na leitura e 
discussão da acta e leitura do expe
diente, será destinada a primeira hora 
de cada sessão para a apresentação de 
interpellações, pedidos de in formações, 
apresentação de projectos e sua funda- _ 

DESPACHO DA MESA. PAGINA. 

mentação . ..... .. ..................... Sessao de i7 de Setem-
bro •.......•.•...•.••. A' com missão de policia. 300 

.......... !'........... _,. -... 

Do 8r.Condldo de Ollvelra.-Re-
• ...1 ' 

':!Ut;UVL'':l.U<> "" ~U<I.II.f,Uv_U,G 1J .U.VI_a. t''""' 
que o Sr. presaden te do conselho res
ponda ás seguintes inlerpellaçOes : 

1.a O governo aceita em todas as 
suas partes o projecto de n de 
Maio, votado em 3" discuss~o nesta 
Camara 1 

2.• .Julga inclispensavel manter o im· 
posto add iciona I de fS 0/o sobre as 
taxas acluaes. para os efTeitos enu
merados nu mesmo projecto 'I 

3. 11 Está disposto a al..lrlr m:lo dos 
serviços dos ~exagenarios? 

4..• P1·etende alterar a tabella da 
deprecia~âo de valor da proprie· 
dade escrava f 

ã." Espera obter da actual Camara e 
na presente sessão modificações do 
mesmo oroiecto ? ................. Sessão de 25 ............ Ficou sobre a mesa. . ... 36 

Moção de desconfiança.- A 
Camara dos Deputados, ouvidas as ex· 
plicações do Sr. presidente do conse
lho, nega ao ministe-rio de ~O de Agos· 
lf? a sua confiança e j)assa á ordem do 
d1a. (Assignada pelo Sr. Maciel e mais 
Si deputados liberaes e republicanos.} Sessão de 2i de Agosto .... Approvada.. ....... ••••• !3 
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... lJESIG~AÇÃ.O 

Parecem; de commi8sõ~ 

N. 1.81- 188Q.- Da commissão de 
pensões e ordenados, so~re a pensão a 
D. Maria Francisca de Bulhões Valia-

INDICE H 

DIA DA APRESENTAÇÃO DESI'AGHO D.\ liESA PAGI?U 

dares Huqueney ........ ..... ........• Sessão de 95 de Agosto. Approva.do.............. 35 
l'W. 18~ -18f!t:;.- Idem, iden1, apo-

sentadoria do~ carteiros da dil'ectoria 
geral dos correios .................... ·. Idem .••.••...•.•....•.. Idem................... 35 

N. 1.04 A- 1.88~.-Da aa com
missão de inquerito sobre a eleição 
do ! 0 districlo da provínc-ia de Mato 

_TGr~s~~· ·..;.· . . ·.;,:.:;.:.;:,.:; · ··;...· ··,;
3

• •••• •• Sessão de 3 de Setembro. A imprimir............ 79 
.._ ..... &" ..... .c-. •":"""""...,. u,• .Qo _vv -

missa.o de mque1·ito relatiro á eleição 
do 2° districlo da província de Sergipe. Sessão de !O ...... . ..... Idem................... i25 

N. 183 -188~.- !Ja cornmissào de 
... ..:1 

v~ ~<1111:"11 ~v o>VJJI v e1. u1 ~t;IIJU '._""~_\'_a,v,• .,_.,_,-

SãO ou muovação do contrato para 
conslrucção da estrada de ferro D. Pe-

_ .. dr~_1 !lll ~a~~ ... ~atb~rina .... _ .. :" .. Idem ................... Approvado...... ...... •• U5 
.. -.. A"=' .... ' .a"='c:JO~e '.Lia.I.NIIJ IJII;::>i:ld.V UI: 

pensões c ordenados sobre a pensão á 
família do coronel Caetano Gonçalves 
da Síl v a .............................. Sessão de !i ............ Idem. . .. • .. . . • . • . • . . • • 160 

ProieGtos de lei uue não foram discutidos, m1s a 
respeito dos quaes houve D3reneres aas respe
ctiva~ commissões. 

Ourv Preto ........................... Sessão de ~5 de Agosto .. A imprimir ........... . 
N. ~9- 188:;.- Da com missão de 

instrucção publica sobre a escola. su-
perior de ptru·macia na côrte ..... .. . Idem •..•.. •. •• I, ••••••• Iden1 ............ . . I ... . 

:N. 61-188:».-Da cornmissiio de 
marinlla e guerra sobre a admiss:lo de 
Pedro Luiz de Lemos no quadro de 
machinistas da marinha ............. Sessão de ~8 ............. Idem .................. . 

N. 6~ -188:;.- na commisstl.o rle 
pensões sobre a licença ao ajudante do 
corretor da caixa ele arnortizaçitO, Er
nesto de AzereJo Coutinho de Duque-
Estrada ... . . . ..... ...... : ............. Idem ...... .. . . ... ...... Iden1 ............•....•. 

N. 63-188:;.-Da commissão de 
fazenda sobre a pretenção do major 
Tbeopbilo Soares Gomes, adminbtra• 
dor da mesa de rendas de Antonina, 
para ser relevado de entra r pa.a·a os 
cofrPs publicas com a quantía de 
O•tl~(I~'!IÜ 1,.. , - -" n -' "' ,_. 

• • • • • • • u.;; u U\J ""'~"'-'".&" ua "'1 auv........, • • • t • • • • • • • • • • • • • • • 

N. 64 -188:;.- Da com missão de 
mar in h a e guerra a respeito do monte
pio de mariuba a D. Au~usta Vicencia 
Teixeira àe Freitas, vauva do i 0 te-
nentP- da. armada Antonio da Silva . 
Teixeira de Freitas . .. .. .. .. .......... Idem .. . ....... ··~ ...... Iden1 ... . ............. . 

N. 6~-~88~.- Da. com rllissão de 
orçamento sobre a prorogativa do or
çamento para o exercicio de l885-
!886 . ... . ........ . ..................... Idem ••......•.... . ..... Iden1 ••.•.••.•.•. •••• ••• 

N. 60A-.:u~s;:;.-Da commissão 
de pensões s,.bre a aposentadoria dos 
n1agistrados .. •...• . ... . .. .• .•• . . . .... Sessão de 9 •••••.••••••. Idem ••.••• I •••••••••••• 

3 •. i) 

36 

tiS 

....... 

79 

81 

Uã 
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N. 66-1.88:;.- Da comm1ssão de ~:;; ~~-(~ 
fazenda, sobre isenção de direitos para 
o material necessario ãs obras,~? 3aba~-tecimento d'a~ua ootavel á ciaaae ae - :- "'' -.· ·-
.Kictheroy ................•........•... Sessão de 9 de Setembro. A imprimir........... B5 

:N. 67'- 1.88~.- Idem á respeito de 
isenção de imposto ás loterias conce
didas pela assembléa provincial da 
Babia para a Associação Beneficente 
dos !'ervidores do Esta do.... . • . • • . . . . Idem. • . . . . . . . .. .. . . • .. . Idem. . • . . • • . . . . • . . . • • . • Ui> 

:N. 69- 1.88~.- Da com missão de 
pensões sobre a aposentaç.ão de Fortu
nato José dos Santos,porteiro da Facul-
dade de Direito de S. Paulo ........... Sessão de 14 ............ Idem... . ............... !83 

N. 7'0-1.88~·-Idem, sobre a li· 
'"""'"' <>n ini'7 i!" ilirt>itn T,;.n,..,:~ 1:;..,_ '"' ... ~~~ .. .. 
reira Velloso .......................... Idem .•.•.....•...••.... Idem.. . . . . . . . . • . . . . . . . . !Si 

N. 7'1.-1.88:;.- Da com missão de 
fazenda relativo á isenção de direitos 
.; {';"~""~"n'hi., 'l'l>D l".ono •'rr. :1. -,.,. 
~ ~ :~ ·~ ~-~ ~v-•- VVUI YUI 

poration, limited ...................... Idem ........ ........... Idem................... !84 
N. :.7' A.- I88~.-Da commissão 

qe justiça civil sobre a legitimacão dos 
~·- ~' ..... ~~~~ '" ... . 
... _uvo> ""1'""'4"'" !-'"'' "'"""'""''iuo:aac lllU.- _ 

trimonio .........• .. . . ...... . ........ Sessao de !5..... . . . . . . • Idem . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 230 
N. 7'4-J.88:i.-Da commissão de 

pensões sobrealicençaao Dr. Antonio 
Henriques Leal, reitor do internato do 
Collegio <le Pedro li. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sessão de !7. . . . . • • . . • • Idem. • . . . • . . . . . . • . • . • . . 300 

Requerimentos apresentados por deputados e sobre 
os Qll1es houve re3oln~ão da camara 

Do l!rlr. Cnndldo de Oliveira.
Requeiro o adiamento da discussão da 
redacção do projecto do elemento servil 
até ser votada a moção de desconfianca 
ao gabinete de 20 de Agosto ......... :. Sessão de 25 de .Agosto •• 

Do Sr. Walladares.- Peço urgencia 
pa1·a a discussão e votação da moção, 
preferindo a qualquer outra ma teria, 
mr.lusive a redacção do projecto do 
ele1nento servil . .. . . . .....•..••..•.. . Idem •.••..•••..• . •.•.•. 

Do Sr. Castrloto.- Requeiro que. 
com urgencia, se peça ao governo~ pelá 
ministerio da guerra, cópia do re
latorio da inspecção a que p1·ocedeu o 
Sr. marechal de campo Deodoro da 
Fonseca no !0° batalbJ\o de infanlaJ·in, 
de 23 õe Setembi'O a ! 0 de Dezembro 
de 188~, abrangendo a in~pecçilo o 
periodo de ! 0 de Janei1·o de !883 a 31 
de Outubro de !88~ ................... Sesslio de !8 .......... . 

-.. .... ........ 
Requeiro que o mini~terio da agri
cultllra informe quaes as razões de 
utilidade publica que deteJ·minaram a 
suppressão dos Jogares de pnrtei.ro e de 
um auxiliar dú escríplorio do prolon
gamento da estrada. de ferro da Bahia 
a S. Francisco, sendo por tal motivo 
dispensados depois da eleição geral 
ultima. os eleitores conservadores Eu
tropio Aureliano Cardoso e Ernesto 
Darigueben, que exerciam aquelles 
logares •..........•....••••.. . ••.•.... Idem .••.••.••••..•.•••. 

Rejeitado .............. . 

Idem •••••••.•••.••.•••. 

Adi:~do por ter pedido a 
palavra o Sr. José l\la-
rianno .•••...•...••.• 

.Apprqvado ....... .... .. 

39 

õ7 

62 
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DESIGNAÇÃO 

Do Sr. Ilderonso de Araujo. 
-Requeiro que ao Sr. ministro da 
justi~a se solicitem informacões sobre 
os segumtes pontos: 

1. 0 Si o govemo tem conhecimento 
dos attentados cornmettidos nos 
ultimos dias do mcz findo, na 
cidade de Nazaretll, província da 
Bahia, contra o Dr. juiz municipal 
daqueJie termo, seu delegado de 
policia, e outras pessoas alli re· 
sidentes. 

2. o No caso affirmativo, quaes as 
providencias adaptadas para evi· 
fllt' :t rPnrnrl nr.r.iín rlP. f:lp-~ fllf•tn~ P 

INDICE 

DIA DA APRESENTAÇÃO DESPACHO DA 1\IESA 

punir seus autôres .......... .. ... Sessão de 3 de Setembro . .Adiado por terem pe-

13 

PAGIN.\. 

dido a palavra os 
~t·s. Ar~~jo _Pinho e nn 

1\r!lnin l~tlO"- lnninr XX 

Do !§r. Diana--Requeiro que se soli· -· 
c i tem do governo as seguintes infor-
macões : 

.t ":~ f'ln!l I li rPnilll nN\vPnion ~o An" 

di rei tog de importação, arrecada
da na província do Hio Grande do 
Sul nos exercicios de !878 :L :f.88õ? 

2. a Si aquella província tem dei
xado de paga1· quaesquer direitos 
de importação estabelecidos em 
lei? ..•..................•.... .. .. Sessão de 9 ............. Idem o Sr. Araujo Pinho U6 

Do Sr. Candido de Oliveirn.
Requeiro o adiamento da discussão da 
prorogativa até que o Sr. presidente 
d~ conselbo,}esponda ás interpella-
~~~:~ .. _Y. uc _c:na.v ;,v~~ t:: a. uu::::.éi, war
cando o Sr. presidente da Camara 
para esse 'fim dia e hora ... . ..... . . Sessão de 10 . . ..•...•.• :Rejeitado....... . . ..... H3 

Do Sr. D~lltas .. ~llbo.:-.Req1;1eiro 
l!U":, ~~~- IIILt::nl!t:UIV UU !li~IJil:ílt:riU ua 
agrJcultura, seJam env1adas a esta 
augusta Camara as informações offi
ciaes existentes nr.. respectiva secreta
ria, que deram logar à demissão e 
logo em seguida á reintegração do 
guarda-livros do prolongamento da 
estrada de ferro da Dahia a S. Fran-
cisco, Cand ido Polycarpo Monte•Nero. Sessão de U .. .......... Adia do por ter pedido a 

palavra o Sr. Barão 
do Guaby............ !6ii 

Do 8r. Carneiro da Cunlln.-ne
queiro que se pe~;a ao governo, por 
intermedio do ministel'io da ag•·icuJ. 
tura, a cópia da proposta apresentada 
neste ministcrio, da desobstrueção do iSi 
rio Parahyba ........................ Sessão de U ..... . ....... Approvado •..•.••. . .... 

Do Sr. A.lves de Araujo.- Re
queiro que se transmilta ao Sr. mi
ni~lrn fh instir.:t :tfim nP. lTllP. infor-
me a esta Camara o que constar sobre 
a tentativa de assassinato contra o 
cbefe liberal de Palmas, província do 
Paraná, major Estevão Ribeiro do 
Nascimento e capitão Theodorico de 
Camargo, constante da denuncia que . . 
se lê na Gazetct de Noticias .••. .•.. .•• Sessão de :15 •.....•..... Adiado por ter

5 
pedtdo 

a palavra o r. Eu-

Do Sr. Carneiro da Cunba.-Re· 
queil·o que se peça ao go\'erno, por 
intermedio do ruinisterio da guerra, 
cópia do parecer do conselho de in~ 

frazio Correia . . • . . . • j3{ 
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vestiga\-âO que foi á província da Pa-
rabyba syndicar de factos oceorridos 
na comoanhia de infantaria lfa mes-
ma província, e da qual lizeram parte 
o tenente-coronel Leopoldo Augusto 
Ferreira. e o major Paulino Paes 

Sessão de !7 de Setembro Adiado por ter pedido Ribeiro .....•................. , •....• 
a palavra o Sr. !•)Sé 

300 Marianno ............. 
Do Sr. Coelho de 1\e.zende--

Requeiro se peça ao governo imperial, 
por intermedio do Sr. ministro do 
imperio, o seguinte: ! 0

, o teor da 
informação da co.~gregação ou do di-
l'PI'tnr A-i li'!lt>nlrln IP n'l> 1Út>tlit>in'\ """ 

Côrte, dada na petição dos alumnrs 
da mesma Faculdade, pedindo a revo-
~ação tlo decreto n . 931! de 25 dei 

~ .. ·.,h,.,. "" "n n"' ""' "'"..:a ao 
~ - -~ ' ":' ' -... ...,., .. 

paeho nessa pet1ção proferll10 pt>iJ 
ministro competeiJte, do gabinete c:, 

Approvado ... •.•.••.... . 303 de Maio . .•..••...•...... . .• .•........ Iden1 .••....•..••..••.•. 
T\"' o:::. ,;,, .~ n . 
~- ,.... ~·"."~~ ...... v-';!,""' "'" P'::_~"' 

ao Sr. presidente do conselho as se-
guintes informações : . 

!. a Si o governo tem noticia das 
violencias que em varias loca i-
dades da provincia da Babia, taes 
como Maracãs, Amat·gosa, Bom 
Conselho e outras, estão sendo 
praticadas contra os Jiberaes ; e 
no caso affirmativo, que provi-
dencias tem tomado para repri-
mir taes excessos. 

;;;. :::; i .. Peto rmms~er10 a_a guer~a 
expedtU·Se ordem a.o VJce-prest-
dente daquella província para 
destacar to praças de linha para 
a vwa ao u ruou·, e no caso allir-
mativo, quaes os motivos que 

Idem .................... Ficou sobre 314 aconselharam tal medida .....••• 3. mesa ... . 

APPENDICE 
Pags. 

ALMEIDA OLIVEIRA. discurso prorerido em 28 de Julho de !885............. . ... . .. • • • • . • • .. .. 62 
CosTA PEREIRA, idem, idem em l de Junho de !885............ . . .. . .• .. • . .. . .. . • • • ... . . • • • I 
CÃSTELLO BRANCO, idem, idem em i7 de Junho de !885 ... • .. .. ... ......... . ................ 27 
CARNEIRO DA CUNHA, idem, idem enl 23 de JUlhO de !885 ....... . ... ,. . , ... , ... , . ,. ••, , • ~6 

CARLOS PEIXOTO, idem, idem em 22 de lu lho de !885 ....................... ••............. 68 
DUARTE DE AZEVEDO, idem, idem em 21S de Julho de !~ ............. , .. .. .. . .. . . . .. .. • . . . 38 
FREOERICO BORGES, idem, idem em 3 de Agosto de !885 ..... , .. ... . .. . . .. . . . • .. . . .. . .. . . • .. 85 
GASPÃR. DRUMMOND, idem, idem em U de Julho de !885... .... ... . •• . • . .. • • .. .. • • • • . . .. • • . . lO 
JoÃo PENIDO, idem, idem em i7 de Setembro de !885......... .... .. .. • ... .. . . . .. . . .. . .. . .. • 74. 
llASOEL PORTELLA, idem, idem em 2 de JulhO de lSSiS .•. • . ............... • ............. •,. 31 
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GAMARA DOS SEI~HORES DEPUTADO~ 

ACTA DO DIA 20 DE .AGOSTO DE 1885 

Comparecem, depois da chamada, os Sr·s. : 
Martim Fra~cisco, Moreira de Bnros, Miguel 

Ao meio dia, o Sr-. Presiden.te declara. não 
haver- sessão. 

Falt·~m, com causu. participada, os Srs. : 
Accioli Franco, Affonso Celso Junior, Alcofo
rado Junior, Antonio Carlos, Antonio Pr;~ do, 

O Sn.. SEcRETAn.Io dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officto do Ministerio do I~perio de 18 de 

ACT.A DO DIA 21 DE AGOSTO DE 1885 

Araujo Góes Junior, Araujo Pinho, Affonso Precidencia do Sr. Padua F leu1·y ( 1~ vice-
Pennn, B:lrão da L~opoldina, Castello Branco, p1·esidente) 
Camargo, Cantão, Corrêa de Ar;JUjo, Costa Pe-
reira Demetrio Bezerra Eufrasio Correia A's 11 horas da manhã, f Jita a cha.ma.da, 

raneisco B:,lisario, F1·ancisco Sodró, Franklin ncham-se pre"ente,:; os Srs. : lcui·y, 
Daria , Ferreira do Moura, Gaspar do Drummond, Bezamat, Araujo Pinho, Aut.unio Pinto, Mo
Henriques, João Dantas Filho, Jose l\l:~rianno, reira Brandão, AuguRto Fleury, Carlos Affonso, 
Joaquim Nabuco, Leandro Maciel, Leopoldo B0nto Ramos, Silva. 1\laia., Lou1·enço dG Albu
C!lnha, Mascarenhas, !.Ianoc-1 Portella, Prisco I querque, RoJri.gues Junior, Antonio Be~erra, 
Paraizo e Vaz de Mello. Maciel, Camargo, Barão do Guahy, Miguel 

V. IV.-1 
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C•stro, Paula Primo. Carueirn da Cunha. Da.n- 1 Comparecew, depoi-: da chamada, os Sra. : 
t~-.. Góes. Alves •1e Arauj '· S1lva .\hfra. H_·n-~ M .nod _: •. r.el! '• Di .. go . . e VasCo ttcPllos, ~Uva 
r1qu • Marqu s, Soare-, Ationso Cels•t Jumur, Mafr , voe,hu de A!.uer .. a, Lertào da Cunha, 
Th_omaz t:>omp··u Coelhn d · Rezeude, C ntào, 1 Bai"à~ da V lla da liarra, C·~z, 11 âou,.o .de 
Joao Pemu.o, Lac rdll. \Verneck e Coelho e 1 Ara .. Jo, Mac-Dowe.l. Juvencw Alv ·s, D1 .s 
Cam us. Cl:l.t'neiro Ratl,.;bun· , n 1 

Comparecem, depois da chamada. os Srs. : 
Dias Car·neiro, Barr s Cobra, Juse Pompell, Al
varo Calllinha, Amonio C rlos A1•ist des S i-
nola, Barão da Villa da Barra, Leitão d11 Cu
nha, Cunha Leitão, Diogo de Vasconcellos, 
Carlus P~·ixoto, Alcofora .o Junior, Jo.:é Ma
rianno, AlmeiU.a 01 veira, Barão da Leopoldina., 
OJympiu Campos, lldefouso .e AJ·;,ujo, F rreira 
de Muura, Frederico Bor ~·e.;;, Ma.:carenhas, 
Andrade Figueira., Gomes de Castr.,, Jo.quim 
T vares, Cruz Guuvêa, lt .• qui, SalgaJo, B zerra 
Cavalcanti, H.tiJO:rv de Meu zes, Juvencio Al
ve:;., Sigismundo e Coelho de Almeida. 

Ao 1/2 tia o Sr. Presi <··nte d~clara não ho.
ver sessão. 

Faltam com cansa 
cioli Franco, Alft·edo Chaves, Antonio Prado, 
Ar~:t.ujo Góes J,tnior-, Affonso Penn::t, Cast ·llo 
Bran.co, Castrioto, Corr ·ia de Araujo, Costa 

• , , ze , 
Duarte ie .~zev•,do. Cb.agas, E.ufrasio Correia, 
Fr-ancisco Belisario, Fr<mcis<.:o SoJré, Fr :nklin 
Doria, Gaspar Orummond, Gon~alves Ferr·•ira. 
Henriyues, .João Dantas Filao, Joaquim Na . 
buco, Leandro Maciel, Mac-Dowell, Martim 
Fra•t ~is ;~o; \1ore1ra .e Barros, Ma noel Portdla. 
Priscu Paraiso. RoriJ·igo Silva, Rodrjgues Al
ves, Vaz ele Mello e Fernande::~ de Oliveira. 

Srs. : 

da Rocha, Cruz, Delfiuo dintra, Dh.nd, França 
Carvalho, F e li cio dos Santos, Joaq mm Pectro, 
Leepol tO Cur1.1a, Mar·•.;; Guta, MoDiandon, Pru
dentfl de Mora··s, Ratis ,,ona, Ribeiro da Luz, 
Sa.tyro lhas, Schutel, Sinitubu Jun1or, Ulysse 
Vinnna, Vatdetaro, Valladares, Viaur.a Vaz e 
Zama. 

0 ~R. PRESIDENTE dá para O dia 22 de Agosto 
a seguinte ordem do .ia : 

El<'l ição da mesa. 

Apre -entaçàu de requ~rimentos, projectos e 
indicações. 

lJiscus:SàO de r .. q uerim·~ntos adiados. 

ACTA E!\1 22 DE AGOSTO DE 1885 

Presidencia d.J Sr. Padua Flew·y (fJ -uice
pres 'dente). 

A's H horas achando-se presentes o.s Srs . : 
Pa!ua Fleury. Bez ... mat, Cosra Rodrig uRs, Pa u
la. Primo, Antonio Piuto. Alvaro Caminh.<l, 
Sal~,· do. Lout·enço Je Albuquerque, Fr-ederico 
Borg•··s, Augu to Fl<'lury, Joà•• P enido, <~ha:.:·as , 
G. •nçalve< F· r:-eira, Mor ir& Bl'andào, Zam,, 
José Pompeu e Thomoz Pompeu. ' 

t s Góes, Fra ,,kliu D .. .ria, G: ·llle..; de Castro, 
Martnn Fruncisco, Ahu.,i.la O li v ira, Soa1·es. 
OlyuJ~iu C .mpos, l~astrioto, Andr-... de Figui:!Ira; 

" ezerra, arau o ua y, as ,. o 
Bl." n o, Al~oforado Junior·, SilvaM h, Cunha 
Leitão, Cuelto de R.•z·~nde, Ro .rigue..; J11n or, 
Compos Salles, Car·los Affvusv, Alves d · Araujo, 
Carlus P··ixoto, Rudr .gues Alves, Rodrigo 
Silva, Affonso Celso Junior, l.Sarão Ja Leopol
dina, Barros Cobra, Coelb. .. e Campos, Corrêa de 
Araujo, Costa. Pereira e ValJ.etaro. 

P ... tESIDENTE úeclara que não ha 

. ' ~ 
Paralzo, \az de Meu.,, Bento Ramos, Cantão, 
Henriy_ ue Marques, Maciel, Mascarenhas, Pru
dente de Moraes, Vallaàares, Vianna Vaz e Be
Zt3rra Cavalcanti. 

Faltam, sem causa participada, os Srs. : 
Adri~tno Pilnentel, . dvaro Bote! uo, Antonio de 
Siqueira, Aristides slllllOla, Affonso Penua, 
Ba,·a,. d·· Anadia, .2et·nardo de Me 1donça ::5o
brmh.o, Bezerra de Menezt~!'l, Bulhões, Candido 

' ' M:Hianno, Lacerd" \Ver·neck, Leopoldo Cunha, 
Mare, Gu1a, M .guel Castro, Moutandon, Ri
beiro da Luz, ::)atyro Dras, Schu cel, SigLsmundo, 
Sinimbú Jun10r e Ulysses Vianna. 

• 0 Slt. PRESIDENTE dá para o dia 24 a se
gt.inte orJ.em do dia. : 

Eleição da mesa. 

Trabalhos de commissões. 

SESSÃO EM 24 DE \GOSTO DE f885. 

P1·esidencia rio Sr. Padua Fteurv (1° vice
presitl.ent e.) 

i 8 , i !l, 20, 21 o 22. -Us ::ir:;. Za.ma. o .\J artim FrunbiseÓ 
IJedom a palavra. om tompo.-txP&Dit::,.TE. - U Sr • .Mae· 
IJowoll u:í. ;dgumas oxplieuçõo~ sobro um incidente. -0 
Sr. Rourigo ~ilva pcdo se suspenda a sassão nté á 
ehogi1•1a c..to novo mmistcrio.-0 Sr. José .Marianuo ro· 
quor que a ~o~são do hoje seja do 6 horas.-Approvação 
uos r~•J uerimeulos dos Srs. J o só 1\larranoo o Rodrigo 
::)ilva.-::>uspondc-so a SBssãt'.-A's 2 horas eoolinúa 
a sc3são.-Diseursos dos Srs . Ferreira do Moura, Padua 
F1cu.ry, llarão de Co~r-giiJc (prosidouto do COI!SOlho), 
Mattol. M.ar~un Fra!lCrsco o Gomos do Castro. -l\loção 
do dosco!ltiauça.-Drscursos dos Sr.-. Zama o Joaquim 
Nabuco. 

As 11 hor: s a r:ham-se pres(\ntes o~ Srs : 
Padua F!eury , Cos ta Rodrig ues, Bezamat , 
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Araujo Pinho, Vaz de Mello, Pauh Primo, An- I Do St· Sen·tdor João José do Ol;vnira .lun
tonio Bezena, l'viac-Dowell, Valla .ares, Be- queiea, partici •ando tee ~ido nnmeado Vli ,j,_ 
zerra de Menezes, LacCJrda \Verneck, Hod1·ig·• tro e Se,•. r ·tR;rto de Est>L lu dos Nogocio~ cht 
Silva, Leitão da Cunha, Loul'enço de Albuque1·- ct~.err.• .-lnt,nmcla. 
que, Juvencio Alves, Antonio de S1quoira, Ch2"- Do Sr. Sena !Or Barão de Mamoré. partiei
gas, Salg:tdo, França Carvalho, Alcoforado .J u- pane! o te1· sido nome::td" par, 0 cargo de Ministro 
nior, Silva Maia, Ltaqui, João Prmiclo, Miguel e Sr>cretario dG EstaLlo dos Negocias do Imp-·rio. 
Castro, Maciel, AntÔnio Pinto, Rodrigues Ju- -Inteirada. 
nior, José Pompeu, Joaquim Pedro, Dantas 
Góes, Henrique Marques, Dias Carneiro, Cas
tello Brilnco,Martim Francisco,Bar:io do Guahy, 
Campos Salles, Andrarle Figtl<Jira, Coelho e 
Campos,l\1ascarenhas , Schutel,Moreira Beandão 
e Accioli Franco. 

Compamcem, depois da chamada, os Srs. e 
Feneira de Moura, llc18fonso ele Araujo, Barão 
da Vilb ela Barra, .Joaquim Tavares, Co<Jlho de 
Almeida, Bm·ros Cobr:<, Thomaz Pompeu, Amu
jo Góes Junioe, Augusto Fleur·y, ·Ratisbons,, 
Ril>eiro da Luz, Cados Peixoto, 1\ntonio Carlos, 
Castl'ioto, Vianna Vaz, Cruz, Olympio Cam
pos, Aristides Spinola, Costa Per·oira, Si
gismundo, Valdotaro, Mares Guia, Carneit•o 
da Cunha, Henriques, Barão do Anadia, 
Manoel Po1•tella, Alves ele Araujo, Cantão, 
Candido de Oliveira, Affonso Celso Junior, .Al
meiJa Oliveira, Ribeiro de lVIenezcs, z,,ma, 
Carles Affonso e Soares. 

A's 1i horas e 55 minutos o Sr.prcsidente abre 
a S0SSãO. 

Comparecem, depois de >•.berta a. sessão, os 
Srs. : Bento Ramos, Duarte ele Azevedo, Joa
quim Nabuco, Gomes de Castro, Sinimbú J u
nia:·, Franklin Doria, Camargo, Josó Maria •no, 
Diogo c!(] Vasconcellos, AI varo Caminha, Ro
dl'igu8s Alvos, Francisco Sodré, João Dantas 
Filho, Ulysses Vianna, 1\.driano Pimontel, Cu
nha Leitão, Bezerra Cavalcanti, Bnlbõos, Bor
n~rdo de i\Iendonça Sobrinho, Diana. Cruz 
Gouv&a, Affonso Penna, Delflno Cmtea, Felicio 
dos Santos, Alvaro Botelho, Barão ela Leopc,]
dina, Leopoldo Cunha, Satyro Dias, Fernandes 
ele Oliveira, Montandon, Co8lho de Rezonde, 
Frederico Borgos, Corrêa de Araujo, Gonçal
ves Ferreira, Prudente ele Moraes, Silva Mafra, 
Carneiro da Hocha e Moreira de Barros. 

Falt'llll, com cam:a p!.t!'tieipada. os Sn. · De
mBt.rio Bozol'l'a, Enfl·asio Correia, Gaspar ele 
Drummoncl, Leandro Maciel o Prisco Paraizo. 

São li!las e approvadas as actas das sessões 
elo H, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 elo corrente. 

O Sn. '1 ° SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ollicios : 

Do St·. Barão de Cotegipe, de 21 do corrente, 
participando ter naquella data tomado posse 
elo cargo ele Ministro e Secreta<·io do Estado elos 
N()gocios Estrangeiros, para o qual Sua Mages
ta·le o Imporador Honv•) por bc1~ Nomeai-o, por 
decreto do 20 deste mez. -In te1racla. 

Do Sr. Francisco Boliznrio Swres de Souzn . 
ue igual data, participAHdo ter sido nomeado; 
por decreto rlo mesmo dia, para o ca1•go de 1\H
nisJro e Secretario do Estado dos Negocias da 
Fazenda.-!nteirada, 

Do Sr. Senador Jnaqnim Drlfino Ribeiro dil 
Luz, partie•pandu tee sido nom(J·:do 'vlini8tro e 
:'ecrc;tario cl(J Estado do.s Negoeios ela Justiça. 
-In te irada. 

Do Sr. Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves, 
participando ter sido nomeado para o car·go ele 
Ministro '" Secretario de Estado dos Negocias 
ela l'v1a,·inhn..-Inteirada. 

Do Sr. Antonio da Silva Pr:Jdo , participando 
ter sido nomeado, por d0crrJto cl' ·() do cor
r.~ntP, p·>ra o e, rgo cln Ministro e Secr<>tario 
elo Estnclo .]oq Negocios ela Agricultura, Com
mercio e Obras Pnblicas.-Inteirada. 

0· Sr. Zan'la (pela ordem) teve a honra 
de dirigir particularmente ao Sr. president3 
um pedido, qual o de inscrevel-o com a palavra 
no dia de hoje, desde que se apresentasse o 
novo gabinete. De novo repete o pedido e es
pera que S. Ex. se dignará d,J conservar. entre 
os que têm Gle tomar parte no debate, um Ioga!' 
par a o humilde deputado que n0ste momento 
solicita de S. Ex. a sua justiça, a sna benevo
lcncia, a su:l amizade, e invoc8. um pas>ado qu", 
sern dnvid:' nrenhnrnn, tem algum r1ireito a ser 
attendiclo pela Camara elo~ Srs. Deputado~ 

u~r SR. DEPUTADO;- A palavl'a pede-se na 
occasião. 

O §r. JY.Iarth:n Francisco. ob
tendo a palavra pela or,[em,diz que viu ha pouco 
invocar elas bancctdas a dis;,osição l'egimental a 
respeito elo podido feito pelo seu nobre amigo, 
deputado pc:la Bahia. 

Acredita que, nestas oecasiões solemnes, vai
se mais ao essencial elo que propriamente a 
estes detalhes. 

Falla em rehção á orc3sião em que o novo 
ministerio se apres•mtará perante a Camara 
expondo qual o se L! progr:: mma e vendo qual o 
apoio quo nella póde encontrar, o até que ponto 
vai esse apoio. 

Jà teve eccasião de, rej,resentando um grupo 
lil:eral que o convidou a externar as suas ideas 
gel'llGS sobre o assumpto, clirigir-s" ao Sr. pre· 
sidente, peclindo-lhr. l}llA, após a declaração do 
orgão do governo, lhe fosse permittido fazet·-se 
ouvir rapidamente da Camara, pedindo para 
isto a preferoncia, qualquer que seja o merito 
relativo como chefe de um grupo pàdamontar, 
a outro qualqn•3r deputado. Pode, pois, a 
S. Ex. que, aper.ar do notave1 me:·ecimento e 
attnnção wm quo sempre é ouvida a voz do 
n,1bro dopntndo pela Bahi''• lhe eomerve esfJa 
proforencia, qnc cst:.i. nos usos parlmnenLaros. 

O SR. lAMA:- O nobl'e deputado bom sabe 
que OL1 jàmais prctcndel'ill disputar preferen· 
cias com S. Ex. 
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O SR. MAuTm FRA~crsco responde que estn. 
declaração de seu nobre amigo, a quem tantas 
considerações deve, torna-o absolutamente 
tranquillo quanto ás condições em que deseja 
fallar, e para que a.s proposições que~ por sua 
conta. e risco tem de a resentar á Camat·a te-
n am a evt a co ocação. oderia ma.odar 
essas proposições, em occq.sião conveniente, á 
mesa ; desejJ_, porém, pôr bem á vista do. paiz 

nesta emergencia, e as razões que o fun.iamen
tam. E' por isso que insiste a respeito deste as· 
sumpto. 

0 Sa. PRESIDENTE :-0 pedido do nobre de
putado será tomado na devida consideração. 

meu honrado collega dG deputação pelo 5o dis
tricto da província do Parã, na minha. ausen
cia, affirmou que eu não dei:s:aria de desemne-
n a -o, em occa'llao oppor una. . poiados . ) 

Em uma das sessõe3 anteriores :i criso mi· 
nisterial, rectifiquei uma opinião, que eu havia 
enunciado da tribuna, quando discuti o projecto 
sobre o elemento servil, e fora. alterada em um 
dos extra c tos da imprensa. 

Estava no meu perfeito direito; mas o hon
rado co~lega, deputado pelo 5° uistricto de Mi
nas, de1xanJo sua. bancaia, attrahido não sei 

e reconheceram os pr•'di~ados que eu me prézo 
de possuir e guardar sempre. ( .-1poiados.) 

S. Ex. disse o seguinte : 
c... Ja rest:tbeleci o meu aparte, e 11 res

posta que o nobre deputado deu-me podia ser 
cousa eqmva en e, mas nao 01 o que esta pu
blicado.» 

Accrescentou um pouco mais adiante: «Com 
cer eza, porem, a r~?spos a e . x. (re e
rinlo-se a mim) não foi a que sahiu publicada. 
A' resposta de S. E:s:.. eu oppuz, em justo 
desforço, o que vou agora consignar, porque 
não se acha consignado no dü;:curso do nobre 
deputado, hoje publicado. » 

Para tornar mais claro o seu pens3mento, 
disse ainda.: 

ao en o memor1a e 
tempo algum qualquer 
(Ap!Jiaclos .) 

R. ePOTADO:- mcapaz lS O. 

o em 
casa. 

O Sa. MAc-DoweLL: - Accrescentou S. Ex. 
que eu queria fazer um1- bart·etada ao clero de 
Min 1s, ao qual infdizmente não me ligam es
treitas relações, como desejava. 

Não é tudo. 
O nobre deputado foi interrompido por fre

quentes apartes que protestavam a meu fa.vo1·, 
do que muito me lisongeio. 

Mas ainda adduziu no final do seu discurso a· . . . 
rompeu-roê de modo brusco. 

O Sa. VALL.\.DARES :-Não tive 

- o segumte: « ambom o meu illustre amigo 
(referindo-se ao Sr. Leitão ua CunhaJ me fez 
injustiça, suppond~ que eu _attribuia ao nobre 

innocente. 

~ Sa. ~Ac-DowELL :-~a.quclle dia tive de 
salur ma1s eeuo da. sessao em companhb de 
meus illustres collegns os Srs. Gome . ., do Cas
tro e Costa Pereira. 

No dia. seguinte co.mpareci j:i depois de tor 
ent:a~o a ord~m ~o d1a, d·J sorte que não te::do 
~ss1st1do á .Pr1me1ra. parte dos trabalho.3, isto é, 
:1. do ex ped1entA, não estive presente quando o 
meu honrado colbga, o Sr. V::lladares, fez uma 
reclamação que, contra os estylos não intel'
r?mpidos ~a ca;;a, àeix.ou de ser publicada no 
d1a 1mmedtato, no Diario O ff..cial, e só mais 
tarde vi textualmente inserida no mesmo Dia-
1'io, quando não me era mais possivel recla-

. mar, or minha vez, or~ ue de -
não tem avido sessão. 

O SR. VALLADARES dà um apa.rt~. 
O Sa. MAc-DowELL:-A Camara verá a accu

sação injusta que me fez o honrado colleo-a e a 
insistencia com que repetiu est:1 accusaÇão no 
seu discurso ; no interesse de defender a leal
dade com que sempre procedo (ap !J iados) ve
nho á tribuna restabelecer a verdade do facto 
aproveitando o ensejo para agradecer aoa illus: 
tres collegas que, na minha ausencia, protes
taram contra as palavrss do nobre deputado, 

, . e s 
que houve apenas omissões de apartes, de certo 
no apanhamento do debate. » 

E r·~matando disst3: « Mas, desde que o in
ç:idt•nte tinha sirlo deficientemente tomado, m3 
pat•ece que er:l mais cudal que o nobre depu
tado o tivesse supprimido. » 

S. Ex. estava na convicção de que eu cor
rigi o discurso e de que deixei de completar 
os seus aparte~, ddicientem·'nt') tomados. E' 
pat~nte a accusação de S. E~. contra mim. 
Si S . Ex. não me argúe de ter alterado, pelo 
menos accusa-me de ter omittido ou deixado de 
complet~.r o; ~eus :1partes. Esta accusação ca
hirá por si mesma, porque me pa1·ece que o 
orador não tem o direito de completa!' apartes 
d ~ nenhum de )Utado salvo uanlo eom elle e 
enten. e para este fim. Eu não co:stumo fa
zel-o; ao contrario, sacrifico os meus discursos 
para moldai-os matl3rialmenc.:J dr:ntro das notas 
tachygraphicas. 

Portanto, o aue S. E:s:.. affirmou é inteira-
mente falso. .. 

O SR. V.\.LLAD.\.n.Es:-Eu não affirmei cousa 
alguma. · 

O Sn.. MAc-DowELL :-Agora accr0scentarei 
q~e não revejo. notas relativas a recb.mações 
feitas no exped1ente. O Sr. Lima Franco foi 
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quem fez o extracto publicado no Diario Offi- 1 V. Ex. disse que é uma questão de des-
cial, extracto que eu só li depois que o nobre I forço. 
deputado chamou-me para elle a a.ttenção. S1·. pi"e:;id.~nte, direi mais algumas pal:wras 
Proc11rei então ver as notas tachygraphicc-.s, e e terminarei. 

·o que sa.hiu no Dia1·io foi litteralmente o qui) Convenr;a-se o nobr~~~ c!cpat-:do de que eu . -- . . . 
suppres:;ão nem em relação aos apartes, nom 
em relação ao discurso. 

O S . V A ·- V. E . reando 
um castello para derrubai-o. 

O SR. MAc-DowELL:- Castello foi o que 
V. Ex. construiu para dirigir um!!!. carta ao 
clero de Minas. 

Sr. presilente, eu peço a V. Ex. que mande 
collocar sobre a mesa as notas tachygraphicas, 
por meio d:ts quaes se verificará que ella2 fo
ram litteralmente traduzid:J.s e publicadas no 
Dia,·ip O ff!-cial. 

nobre deputado é falso; :tgora demonstrarei 
que S. Ex. foi leviano, e a leviandade do no· 
bre deputado estã nisto ... 

0 SR. VALLADARES dá um aparte. 
O SR. MAc-DowELL:- S. Ex. tinh:1. scien

cia. de tudo antes de ublicar o seu discurso no 
iario Official.O empregado da cas~, o Sr.Lima 

Franco, communicou-me que S. Ex. tinha 
visto as notas. 

O SR. VALLADARE~:- E' f::~lso isto, falsis
simo: o empregado da casa não podia tBr dito 
isto. 

O SR. MAc-DowELr.:- V. Ex. esta enga
nado, não cons~guirá abafar-me a voz. 

O Sn. VALLADAUEs : -E' falso mil vezes 
a so. r. Lima Franco mo~tr·ou-meas notas 

sómente depois de eu ter occupado a tribuna. 

O Sn. !\hc-DowELL :-V. E:s:. tenha 
e1enc1a. 

O Sn.. VALLAD,\.RES : - V. Ex. e:::tà me fa
zendo urna injustiça, e obriga-me a fazer-lhe 
outra. 

O Sa. MAc-DowELL :-O nobre deputado 
e;;tâ. confirmando o que referin-me o empregado 
da casa. S. Ex. confessa que viu as notas <le
poi;; de ter proferido o discurso. Parece-me 
que S. Ex. ao principio deixou-se levar pelo 
sentimento de arrependimento d(} ter commet
tido uma in,;ustiça., não public...1.ndo logo esse 
discurso sab1·e uma reclamação insignificante, 
que não carecia. de correcção clemorada, contra 
os estylos d:1. casa, que são publicar-se no 
jorn::~.l do dia sr.>gninte. . 

. Mas si S. Ex. soube que as notas tinham 
s1 o e men e ra uz1 as, por que razao ve1u 
depois public:1r n :1 sua integra c·sse discurso no 
Dim·io O lficial? Para que deu-lhe pablicidad:.J , 
senão par~ collocar-me na contingencia em que 
me vejo 1 

O Sn. VALLAD.\.RES dà um apnrte. 

O SR. MAc-DowELL:- Era V. Ex. collocar
me nesta contingencia- de sm· forçado, em 
desaggravo ou defesa p~s<>oal, a vir tornar po.
tente n :!o sóment~ a ine:s:actidão, que V. Ex:. 
avançou, senão a levian~ade com que procedeu. 
(.4pa,·tes.) 

I 

ninguem; deixo a est') respe:to a primasia a 
quem quizct tel-a. Eu 0sforço· me, sim, por 
ser o mais fraco, no sentido de trata r a todos 
com a ma10r ur an1 a e e cortez:a : este e o 
meu maior esfo1·ço. t:i S. E~. quer primar 
pela virulr~ncia de linguagem, cor.omigo lcv:<rá 
sempre n. p·1hna. 

Tenho r·oncluido. ("li ui to l:em.) 

O Sn. VALLADARES:-No que eu quero pri
mar é em que não me dii'ijam neste .recinto 
affrontas impunemente : nisto estejam certos, 
hei de primar sempre. 

• e ' 
igualmente a palavra. diz que a ordem do 
dia de hoje é a eleição da mesa. O Sr. presi
dente e a Camara com rehendBm · · -
conveniente entr.:~r-se nessa ord9m do db antes· 
da apt•esentação do ministerio. Pede, pois, -u 
S· Ex. que consulte a casa si deve-se ou não 

. 
Suspende-se a sessão até ó. chegada do minis

teria. 
A's 2 horas, continúa a S!'Ssiio e entram no 

recinto e tomam assento o Sr. Barão de Cote
gipe, presidente do conselho, e os demais Srs. 
minisLros. 

O Sa. PRESIDENTE: ·- Está. re~tberta. a. sessão. 

Tem a rahvra o Sr. Moura. 

O Sr. Ferreira de ~.loura:
Sr. pt•esidente, no dia i4 do corrente, depois de 
ter sido apresentada i mesa da .Camara dos 
Srs. Deput·tdos a reda.cção do projecto do ele
mento sei"vil, nós, os ministros de 6 de Maio, 
fomo<:: convida dos pot• S. Ex . , o Sr. presi~ente 
do consr·)lho José Antrmio Saraiva para uma 
con erenc1a, as oras a no1 e, na ecr·etar1a 
de Estr:1ngeiros. 

A• hor a aprasada li nós achava.mos. 
De:;sa eonferencia resultou a delib ~ração do 

Sr. presidente do conselho dirigir à Sua .Ma
gestade o Imperador uma carta, cuja cópia 
:·asso a ler. (Lê): · 

Cóp ia ela carta do Exm. Sr. P1·esiclen te do 
Conselho Jose .Anton io S m·aiva à Sua M a
gesladc o Imperador. 

« Senhor.- A passagem do pl"ojecto sobre o 
elemento servil na. Camara dos Srs. Deputados 
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sô pôde ser levada a eff.~ilo pelo concurso pa- 1 paiz, julgo do meu dever trazer ao conhllci
triotico dos doas partidos constitucionaE's, cujos mento da mesma Camara a exposição das infor· 
representantes na Camara tempor~ria consti- maçõ·•s que pr~stei em virtuie do C!irgo que 
tuiram até hoje a grande maioria, que votou nella o·~cupo. 
a reforma e apoiou o minlsterio contra a op- A 16 do corr~nte mez, proc~rou-m~ .o Sr. con-

osição formada elas minorias dos me~mos s 1 ir J ~ · 
partidos. tendo o gabinete dl'l 6 de Maio solicitado sua 

«Essa situação parlamentar, porém, que pro- exoneração, Sua Magestade o lwpel·ador hou
duziu a passagem da reforma na Ca.mar11. tem- vera por bem ouvir os presidentes das dua.;; Ca-

·· , - · , · , s mar:ls, na.que e mesmo Ia, as- oras a ar e, 
que o projecto foi votado e está entregue á DO palacio Isabel. 
prudenda, sabedoria e patriotit::mo do Senado. Tendo precedido alg-uns minutos ao Sr. pre-

« Em taes circumstancias julguei indispen- sidente do SenaJo, fui admittido com S. Ex. á 
sa.vel r~unir o cons~lho de ministt·os para deci· presença dFI Sua ~hgestade o Imper ·dor. 
dir: Sua Magestade dignou-se de declarar-nos que 

«i. 0 Si o mini;;terio d~via continuar, tendo a. o Sr. presidente do conselho apresentára como 
esperança de reconstituir a antiga maioria libe- motivo, pelo qual devia retirar~se, a im;~ossibi· 
ral, em cujo nome foi organisado ; lidade. de t·econsti tuir a maioria 1o s ·u partido, 

c 2.0 Si, no caso negativo, d11via esperar nm pela hostilidade de muitos libera~s, P. que o 
voto de de>iconnança, ou d · · . · - · · · · · 
sua demissã0 ; não !:Ó para ser aproveitado o 
tempo da. sessão legislativa, como p:tra facilitar 
a nova or anisa ão. 

« ec1são unanime do conselho de ministros 
foi que o ministerio não podia ter a esperança 
de reconstituir a _antiga maioria lib~ral ; que 

nado, pelas circumstancias especiaes em que 
se achava collocado. 

Estes motivos não pareceram suffieientes a 
ua ages a e o mpera or, porquanto os con• 

s:rvadores amigos do projecto de extincção 
gradual do elemento servil podiam concorrer 
igualmente para a decretação da lei de meios. 

Ponderei respeitosamente que, pela lingua
gem emittida. da tribuna, o auxilio prestado 
po1· nossos adverS'irios limitava-se á quPstão de 
intere'!se nacional e sem côr partidaria. qual a 
da extincC}ão da escravatura; havendo sem du
vida ahuma da parte de alguns libera~s pro

conselho ; mas que. em minha opinião, afas
tado o projecto, o qual já havia pas•ado, e reti

----l-ll.6-0-.JruOOl!---®~IG-4-'3HttN~-mtft-1rst1ffi~CO!Pt-"""-'~~~·~· sterio, como pr• ·t~ ndia, deveria cec:
sar a divergencia, continuan·'Jo o partido liberal 
em maioria. para governar. 

. o de oppo.:ição ao Sr. ex-presidP-nte do 

tinuas~e. Cedendo, porém, á.s observações do 
mesmo Sr. Presidente do Conselho peuiu o se o 
parecer sobre a solução da crise. 

Esto ponderou que eram especialíssimas 
as circumsta.ncias em que o ministcrio se tinha 
achado na camara temporaria, e que, sendo a 
sua retir:-tda tambem determinada pela anor
m::tlida :e dessas circum.::tancias, juhrava de 
seu deve: abs_ter-se d~ qualquer conselho, que 
pudesse 1nfiu1r na r!P.hberaçãn que a orôa hou
v•::sse de ton1s.r : cerb com.. st.a \"a de q 11 · ~~s~a 
rlelibfl:-açãt~ ser a inspirada pela ~abedoria e pa
triotismo do chefe do Estado. 

Sua Magestane ordf'nou-lhe ~'nlão ll Ue con
vjdasqe o~ prP.sidentes d~~~ ·.lua-< camar;i.S a 
compar··· ·~erem no palacio Isabel ás 6 horas da 
tardP. desse mes · 

Sua Magestade, depois de ter ouvido igual
mente o Sr. presidente do Senado, ordenou-nos 
conver;:assemos com os nossos amigos. e, csp··· 
cialmente a mim, que procura~se o Sr. ex.-prP.si
dente do conselho A lh~> e1:puzesse o que sA ha
via passado, pois, uo p::.nsar de Sua Magestad0, 
elle devera continuar até que o projecto fosse 
conv··rtido em lei: deterroinandl), por ultimo, que 
voltac;sP.rnos tP.rç:t. feira. ás;:) hora.:: ria. tarde. 

Nesse dia, ~·ompar··cendo •10 pH Ç" de S. Cbris
toviio, tive a honra de le··larar a Sua Mages
tade tne o Sr. conselhAiro J.,sé Antonio Sa
raiva , a. 'tue.n eu pro~ur::~ra pouca~ hnras d"
pois la prim· ·i~a confA:enc_ia.,me tinha. ditr· qu~. 

A orde,,. d~ S11a M:age:;:tad" cumnriu-se. Axi~:riam o.; interes!'es publicas, não podenJo 
d ··ixar de msistir por sua d·~missã·,l. Accres-

0 Sa. PADUA FLEURY:- Peço a pala'.'ra. ce·,tei .4u , t f:\ n•1o en cnn\'ersado com alguns 
O Sa. PRESIDENTE:- T·-m a palavra 0 no- am · ~os do grupo abolicionista e dissidentes,os 

bre deputado. · a•!hara di pflstos a a .. oiarem um wiuisterio de 
poli •ica.libea·al. 

. O Sr. P~dua Flen.ry:-Sr. prP.- Su · MagPstad · o:·den•1U-m,.. então q11 ·fosse 
sdente, tendo "ndo chamado, ·omo pr"si lente tnr cnm o Sr·.ex-pr · ide . te do conselho · lhe .na
desta C:tmara, a tomar pa r· te ~'m confer ... ncias I sesse q•te '•lle aind:.t. ia t~ntar ITli uisterio libe
com o <?befP. do Estado ~obre as cir· ·um~btncias : ral. :nandando convidar o :-:r. Viscnn t· · d·· Pa
?a nlttma cr!se minister·ial, cujo des·~nlace · ranaguá, a quem ouviria quarta feira 19 ás !) 
Importou na muúa.nça. da situação politica do • horas da manhã, ' ' 
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a lei de meios de que necessitasse minist•·rio 
de partido contrario, sendo tato mera opinião 
minha, por 1ue, sobr·~ tal hypothese, tinha con
versado ap,.nas com çlous ou. tres àn meus 
amigos. Nesse ponto Sua Magestade teu por 
:findas as intorma.ções, q·1e se dignou ouvir do 
presidente desta augu:;ta Camara. 

O Sr. Barão de Cotegipe (pr~
sidente do conselho):- Antes de começar, 

certo podia. f 1zer u rn governo, mesmo liberal 
que f,,sse, ó• muito menos o partido conservador. 
Ha, porém, suas medidas que, acrsditrJ, s · po
derão con-;eguil· da actual Cam.LJ'a dos Srs. 
Deputados ; ou antes, uma Já e-;tá cons~
guida. 

já teve a approvação de uma gr·ant!e maioria 
nr~ste recinto. 

O ~R. Ur.YssEs VIANNA : -E o governo 
adopta o projecto '? 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho ) : - N 1 Senado eu direi. 

O SR. JosÊ MARIANNO : _- Deve-o dizer 
já á Camara. 

C uz · -Is o ão 
evo azer sens1vr~ uma ~cuna que a nas 

explicações dadas. O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (presidente do 
Entre a min~fl- cham~d~ para orga:nizar o ga- c~nselho ) :-:-Devo d~er o 9ue julgo conve-

' ' 
illustre Sr. Visconde de Paranagua. Si não 
ha quem explique a sua intervenção neste as
sum to eu continuarei. 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS:- Não é mem
bro desta casa. 

OUTROS SRs. DEPUTADOS: -Mas não tem 
aq t.li um atuigo ~ 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (presidente do 
conselho):-Cont nuarei pois. 

Senh:,re,.,, o honrado SI-ministro da agricul
t~ra a<;· b!l. de dar as razões pelas quaes o ga-

patriotismo p ·di r a :;ua ~:xonera ção. Não me 
compete a mim examina1· si tf3ve ou não razão, 
si esta foi ou não )roce lente. Encarr'~ ado or 

O SR. Jos:E MARIANNO: - E' governador de 
uma praça 1'eudida. 

. ' 
remos uma intorpellação. 
apartes. ) 

O Sa. BAaÃo DE CoTEGIPE ( p1·esidente do 
conselho): - Tenham paciencia ; deix·~m-me 
fallar. 

O pa.iz está em circumst::mcbs muito gra
ves. Não queiram asphy:xia.r-me e abafat· mi
nhas palavras. Peço o que ô direito meu : dei
xern-m • fallar. 

prtrnetro prOJI~Cto 01 
maioria neste recinto o 

Sua Mag··staJe o Imperador de organizar um ozEs :- ao 01 am a para o ena o. 
novo gabinete, pude conseguir a coa•juvação O Stt. BARÃO DE CoTEGIPE {pl·esidente do 
dos amigos que sé ach.m present•~s, cujos conselho):- Está preso 'i (Riso.) 
nome,-~ nem são dBsconhacidos desta Camara, 
nem do paiz. (Apoiados.) Sendo todos nós p•~r- O Sa. BEZERRA DE MENEZES: - E' refem, 
tencentes a uma opinião politica, é excusado U:r.r Sa. DEPUTADO:- Só falta approvar are-
dizer que seremos fieis a essa opinião, e que a dac~ão. 
nossa administração estará. de act:ôrdo com os 0 SR. Jos.E MARIANNO :-O que vai dar lo
princípios e a indole dQ partidtJ conservado1·. gar á discussão ; que 0 diga 0 Sr. Andrade 
Nos gov;~rnos liv:re~ que têm o m·~smo systema Figue1ra. 
que fel;zmente possu1mos, os parti los regu.-
lares por certo que não neees~itam vir apre- O SR. AFF.JNso CELso JuNIOR:- Desde que 
sentar 0 seu p1·ogrammil. político nas camaras. envolveu contraJ.icção ou absurdo, não póde 
A ascensão ou a demissão ,1e um indtca bem deixar de ter logar uma nova discussão. 
quaes são O>\ princípios que hão de predominar O Sn. BARÃO DE CoTEGlPE (presidente do 
na admmistração do outro.(Ha alguns apartes.) conselho) : Mas não venho discutir, venho 

Pe o aos nobres de utados a immensa a enas e:s: ór o ro"'ramma do ministerio. 
fineza de me não interromperem com apartes. (Apartes.) · 
Eu devo medir muito as minhas p>~ lavras, e as Tenham paciencia : não sabia. que o projecto 
interrupções poderão levar-me aonde não quero precisava de habeas-corpus. (Hilaridade e 
ir. Eu não pretendo fazer um prog-ramma po- apartes.) 
litico ; mas apenas apresentar os pomos ca!;i:.. Si fôr preciso requerer haberJS-COl-pus, me 
tae~ a qu • se propõe o gabinete ; e o Jesenvol- encar:.-egarei disso, por que é licito a qualquer 
vimento desses pontos terá depois seu logar. cidadão brazileiro esse recurso. (Cruzam.-se 
Todos os p:.rtidos, quanJo se apresentam ao muitos apartes.) 
parlamento, têm necessidade de declarar o que V V 

0 
· · ' J OZES :- amos UVIr. pretend--m consegUir, o que e poss1ve fazer em 

um per·iodo da to. No fim de uma sessão tão O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (pres1:rlente do 
trabalhosa como tem sido a actual, pouco por ó conselho): Quando o proJecto chegar <:o Se-
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nado, onde ha muitos senadores notaveis pelo 
seu tahnto, q'ue perfilham as idéas da opposi
ção que o pr l,jecto tem tido nesta Carnara, da
rei a opinião do governo. 

O Sn. JoAQum TAVARES:- A 
. pu a os na merece essa 

tinuam os apartes.) 

O Sn. CARLos PEIXOTo :-Si der att'lnção aos 
, J · ~ i no seu iscursó. 

O Sn. JosÉ .M.tnrANNO :-Ni'io vale a pena 
dar attenção ; é uma formalitlade, enscenação 
do systama. (H a outros muitos apartes.) -

O Sn. PRESIDENTE:- Quem tem a palavra é 
o Sr. presiden tG do conselho. 

O SR. BARÃo DE ÜOTEGIPE (pl·esidente do 
conselho):- Desde já declaro q•.!e voto o maior 
respeito e co_neide~ação á Camara dos Srs. De-

, • c r -
cinto com o intuito de provocai-a, ou negar as 
suas elevadas prerogativas. Si eu quero viver 

. - 'l • 

ridade.) 
VV. E Ex. riem-se? Pois é a verdade. Va

mos a :liante. 
1 egun a me 11 fi. qne o ga,Jwete se pt·opoe 

a co-nsGgnir, com o apoio da repres~nta.ção na
cional, à reconstituir o paiz nas condições le
gaes em que possam viver gove1·nos regulares 
(apoiados); nunca póde haver um governo re
gular, quando o;; (Jrçamentos não são vobdos 
em tefi!po, concedrmd~ meios que acabem com 
os deficits que são con;;t1nto'3 nas nos~n.s leis 
orçamentarias. 

U11r Sa. DEPUTADo : -Com o fim de diss 1-
ver a C.1m~ra ... 

O Sn. BARÃO DE CoTKGIPE ( ]Jl"esidciltc rlo 
conselho):- Não anteci amos n::da. E' r~~-
CISO que con!=;t er~mos antes o C<1mO e o qnando 
as cousaa se hã0 de faz -'t". Não vi111 a'·1ni. com o 
systema adre .. le prepal'ado do provocn.r n Ca
mara dos Srs. Deputados ou dizer u quo não 
pret~ndo fazer. 

As duas ref~ridas medidas firmam o pro· 
gramma do mini-~'3 rio nesta se:"~:o:ão. A pri· 
meira é indispensavel para restituir a calma 
aos espiritos e inc;,pirar confiança, porque, em
quanto esta questão agitar os espiritos, nós 
não poderemos t~~r tran,Juillidade no paiz, não 
hfl.vcrã credito, não haverà confiança. (.-ivoia-
dos.) "' 

O Sa. VALLADARES : - O Sr. Andrade Fi
gueira discorda. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Eu já. dei o 

O Stt. BARÃo DE CoTEGIPE ( pl·eside;1te elo 
conselho):- Si não me proponho a r f.1sponder 
a ~partes de meus adversarios. como responde
rei ao do nobre deputado, que é meu correli
gionario mui to apreciado 1 

A segunda JXcdida é, como eu disse. indis
pensavel. Estamos sendo regidos por uma. pro
rogativJ. . do orçam~nto que foi vot :da para 
at:tr:•s Clrcumstanclas, e com outras informa
ç?c_:;, de sorte que. nessa prorog<~tiva h<\ dispo· 
stçoes que perm1ttem o governo gasLar mais 

do que ns. l'ealidade deve, e ha outras dispo
sições que precisam ser substituidi.s. 

Na discussão nós teremos largo campo para 
tratsrmos de todas as questões politicas, por
q~e acre~item. que o governo ~ão pretende, 

seus adversal'ios o estado em que deixaram o 
paiz e em que nós o tomamos . Assim, havemos 
de li uida.r esta. uestão. rocan -se a art s . 

Não tratamos agot<a dos male;; passados que 
não nos a:ffi.igem mais; são os males presentes 
os que nos afiectam. (Apa1·tes). 

O SR. PRESIDENTE:- Attenção! Quem tem 
a p:tlavra é o Sr. presidente do conselho. 

·O Sn. BARÃo DE CoTEGIPE (presidente do 
conselho): -Eu já podia tel" concluido ; V. -Ex. 
já podia tel" dato a palavra aos nobres depu
tados; ~as elles estão jmpacientes. 

~ 

longa lista das necessidades do paiz, nem pro
metter aquillo que não pretende 1·ealizar: e 

rctende resolver estes dous )Ontos não só ela 
tà.lta de tempo, como porque não póde contar 
com o apoio, que lhe seria nece!lssario, da maio~ 
ria ou supposta maioria desta Camara. 

O SR. Z.uu: -E V. Ex. não póde, contar 
com o apoio da maioria da Camara dos Srs. De
putados. 

0 Sa. BARÃO DE ÜOTEGIPE (presidente do 
conselho): -Justamente. 

0 Sl\. VALLADARES: -E elle di<;Se supp?sta 
ma.io1·ia 

O Sn. BARÃO DE CoTEG:PE (presidente do 
conselho): -Som ver o contrn.t·io não osso 
1zcr outra causa. ( itm·idade.) 

0 Sn. BEZEHRA DE: 1\h:NE?.E"l:-E é prudente 
falhl.l' assitu ... 

O Sn. BAn:\o DA CoTEGIPl~ (pl·é.,·idente do 
con.~cfk1) :-Sim, senhor. 

o S!l, CAUI.OS PEIXOTO:- E' COt'I'OCtO. 

O Sa •• Jo"'~ i\L\n!.\XXO:-E' um:t C1-1rnnra, a 
'luom ate ~c Jiz is:;o! (lia ouli'CJ.~ aprt;·tes.) 

O Stt. R\RÃO ng CoTitGII'E (prtJside.rte do 
con.sc!ho): - Porclôe-mo; não intarprGle a.;; 
minhas p~1.la vra~ de um modo t.lto i uj us tu. 

O Sn. JosE MARIANNO: -E' uma Cama:·a. 
cujos membros, libcraes e conservadores, são 
conhecidos, e um membro do governo vem di
zer que não sabe si tem maioria ou não ! 

O Sa. BARÃo DE CoTEGIPE (presidente do 
conselho) :-Si por qualquer motivo eu me 
desvi.ar- descul em- -
bres deputados certos, ninguem respeita mais 
este systema e ninguem mais considera a re
presentação nacional do que eu. 

Mas, Sr. presidente, eu não estou fallando 
em politica ; sob o ponto de vista. politico, se
ria eu um nescio si não visse que ha nesh 
Camara uma maioria liberal. Estou m -' refe
rindo sómente a estes dous assumptos que não 
considero politicos. 

. O Sa. ULYSSES VrANNA :-Mas o nobre prJ
s1dcnte do conselho não declarou si ~ceitava 
o projecto do elemento servil. 
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O SR. SoARES :-V. Ex:. para que não toma 
a palavra depois~ (Ha outros apartes.) 

O Sa. PRESIDENTE:- Attenção! Quem tem 
a palavra é o Sr. presidente do conselho. 

O SR. BARÃO DE ~OTEG!PE (p1·esidente do 

· O SR. ZAMA : -E' um almirante muito ades
trado para se deixar embaraçar nestas ondas. 

O Sa. BARÃo DE CoTEGIPE (p1·esidente do 
conselho) :-Oh! pois não! obrigado a res-
pon er ass1m e Improviso . 'u sou o empo 
em que os exames se faziam tiranio os pontos 
(riso) : não sei fazer exame vago. (Hilari-

O SR. ULYSSES VIANNA : -Substitue uma de
ela~ayão officia~ necessaria. por uma phrase de 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE (presidente do 
conselho) :-Não, senhor. 

O SR. Jos:E MARIANNo:-0 exame não podia 
ser vago, porque, quando aceitou o poder, j:i 
sabia sobre o que devia ser arguido. 

O SR. ARAUJO GóEs JuNIOR:- O Sr. presi
dente do conselho está dizendo que pede o au
xilio da Camara. para dous pontos . 

r a. EP . no:- - as nao 1sse s1 acei
tava ou não o pt·ojeoto. (Ha out1·os apartes.) 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE ( p}·esl.dente do 
co s o : - prectso que eu t•ea e o . o o 
meu raciocinio, interrompido ?elos apart.;s dos 
honrados deputados. 

Tratava. eu d:J. lei de meios, dizia que esta
vamos vivendo no provisorio, e que esperava. 
do patriotismo da. Camara dos Sra. Deputados 
que me coadjuvasse no empenho de dotar o 
paiz com esta lei neceesaria para qualquer go-
verno poder viver. . 

Isto não compromettia de modo algum a opi
nião dos nobres deputados, porque no dia. se
guinte, l'i pudessem derrubar-me, teriam da 
mesma fórma os recursos precisos para gover
narem. 

Quererão a dictadura si voltarem ao poder ~ 
(A artes .) Não, não uerem, sou o rimeiro a. 
azer-1 es essa JUstiça apartes), e eis a razão 

por que espero conseguir desta Camara a lei de 
meios. (Apartes.) 

E' isto o que convém ou ao ministerio actaal, 
ou ao que lhe succeder (npoiaclos); porque 
não póde haver partido algum que se queira 
ma.ntel" e perpetuar no poder dei:s:ando de votar 
as leis constitacionaes. (:Jfuitos apoiados . ) 
Isto é que é constitucional. (Apoiados e tro
cam-se muitos apal·tes.) 

U~IA voz :-Ouçamos o orador. 
v. rv.-2 

O Sa. BARÃo DE CoTEGIPE (p1·esidente do 
conselho) :-E' isto impossivel? Eis o que pre
ciso verificar. Mas emquanto o orçamento não 
vier á discussão, e espero ha de vir, para isso 
o governo pretende prorogar as Ca.maras, e ao 
mesmo tempo ha de vir pedir uma prorogativa 

· m n e. 

tanto, não se apressem. 
Dirão alguns: o vosso programma é um pro

gramma muito rachitico, nada ou muito pouco 
exprime, porque limita-se a um projecto, a que 
falta apenas votar a redacção, e ao orçamento. 

Si et~ propuzer outros assumptos, é natural 
que o parlamento não se reuna e por isso sou 
obrigado a limitar-me. · 

Neste intervallo o governo se preparari para 
a .. ati a da.s m d' as mai 
importantes, isto é, que mais urge serem 
adoptadas. 

A primeira destas medidas, si nos deixarem 
vtver ... 

O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA: - V. Ex. sa.be 
que tem vida longa. 

O Sa . BARÃtJ DE CoTEGIPE ( 2Jl·esidente do 
conselho) :-Eu espero. 

O Sa. JosÉ MARIANNO :- Até o dia em que 
o Imperador se aborrecer das figuras e quizer 
mudar de caras. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE ( p1·esiclente do 
conselho):- A medida que prima sobre todas 
e que depois da passagem deste projecto que 
está em rejacção é a mais necessaria., consiste 
na reorga.mzaçao e nossas na.nças. 

0 SR. CARNEIRO 1M. CUNHA: - Desbaratadas 
pêlo partido libGral. 

0 SR. ARÃ:O DE OTEGIPE >resi ente O 
conselho) :-Não podemos viver em proviaorios, 
já. disse não podemos viver, tomando empres
tado para fazer despezas e fazendo despozas 
para tomar emprestado. (.1pa1'tes .) 

Até agora não se tem cumprido, mas eu pre
tendo cumprir: eis a promesaa que faço. Não 
e objecto de um dia para o outro, é necessario 
1)erseverança. ; mas a primeira necessidade é 
cortar vivo nas despezas, procurar estudar o 
nosso systema. tributaria. Ha muitos impostos 
que podem rcn :ler muito mais e outros que são 
pesadissimos, que obst!lm e di:ffi.cultam a pro
ducção, e pl'incipalmente quando 159 quer 1!10• 
brecarregar a importação e a exportação, acre
ditando que estas fontes de is1postos são ines· 

otaveis . 
O nosso principal recurso é, sem düvida, a 

importação ; mas a. importação à, como se cos
tuma dizer, a gallinha dos ovos de ouro, ha de 
chegar a ponto em qu~ por força terá de di· 
minuir si o imposto for de tal natureza que o 
commercio não possa continuar a importar as 
suas mercadorias. 

O primeiro passo é a economia, e est.'l. eó 
no orçamento se póde fazer. Ninguem pôde 
prometter acabar com o d e ficit de uma vez, 
mas á preciso que o pt~blico saiba que este é o 
plano, e é preciso que elle conheça que este 
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plano é executado com toda a sinceridade, 
porque isto trará mais credito ao Thesouro e o 
credito nos dará. largas para. fazermos todas as 
outras refot·mas para o melhoramento das nos
sas finanças e da no:-:sa. moeda. 

dos cuidados do ministerio no intervallo da 
sessão, ê o que diz respeito á immigração. A 
immigração protegida regularmente e o corol-
ar1o a e1 e em:1nc1paçao. as o oss s -

tema terá por base principal a lei de 18 de 
Setembro de 1850, para que os colonos venham 
estabel•·cer-se como proprietarios, e não de 
passagem para as republicas do Prata, ou para 
encherem as ruas de prole ta rios. Os beneficios 
que pretendemos conceder aos estrangeiros, 
tambem os concederemos aos na~ionaes (apoia
dos), porque estes não têm menos aptidão 
para o. trabalho, e mere<:em a mesn;ta protecção 

Senhores, vós não me acreditareis talvez ; 
m~~. posso a~ançar-vos qu~ o go~erno, na ad-

dente da provincia. 
O Sn. BEZElUl.A. DE MENEZES dà um:aparte. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (pl·esiclente do 

conselho):-Ouçam o que :liz o nobre deputado 
pelo 3° districto do Rio de Janeiro ; deixem o 
presidente do conselho comprometter-se ; acei
tem o conselho. · 

O Sn. ZAliU :-V. E:r. ó muito sabido para - . 
O Sn. BEzRRnA DE MENE.ZEs: -Ao menos re

gistremos-lhe a palavra. 
R. ARÃO DE OTEGIPE (prestdcnte do 

conselho):- Bem dizia eu que os senhore3 não 
me acreditari:>.m. 

O SR. J. PENIDO:-Eu serei como S. Thomé. 
O Sn. BARÃo DE CoTE:GIPE (presidente do 

conseULo) :-E' do meu partido. E nem seria 
necessario fazer esta. promessa, porque a mo
deração, a justiça. o attender-se aos direitos 
individuaes e políticos dos cidadãos brazilsiros 
é uma obrigação de todos os governos. (H a a~
guns apartes.) 

Nada. de recriminações. Dêmos que todos os 
males têm vindo do partido conservador. 

ALGUNS Sns. DEPUTADOS:-Si não todos, pelo 
menos a maior parte. 

. A.M :- a e , m s a as a. 
O Sa. BARÃO DE CoTEGIPE (presidente do 

conselho) :-Seja a maior parte. 
Os illustres deputados não dão credito as mi

nhas pa.lavra!9, ao menos devem esperar a exe
cução doe meus actos. 

Dizem que já doi uma. prova de intole
rancia. 

O SR.. JoAQUIM NAsoco :- Nomeou um juiz 
qne não qualificava eleitores liberaes. (Núo 
apoiados.) 

O Sn.. ILDEFONSO DE ARAUJo:- Não S'3 póde 
negar que é muito partidario. 

O SR. ZA.MA: -Não vale a pena. discutir indi
vidualidades. (Apoiados. C1·uzam-se muitos 
outr~s apartes e o Sr. 2)re.'lidente reclama 

O SR. lLDEFONSO DE An.AUJo:-Eu espero os 
actos. 

VozEs:-Nem queremos. 
O SR. JosÉ MARIANNo:-Não pedimos cari~ 

dada nem misericordia. 
O Sa. BARÃO DE CoTEGIPE (presidente do 

conselho) :-E porque me interrompem? 
u nao ven o OJe azer e erra raz. l:

ponho com toda a sinceridade de mea coração 
o que penso ; si não puder e::s:ecatar o que 

.. .. - . 

, .. . 
cabeça que seus adversarios são seus inimigos. 

Eu nunca considerei os nobres deputados, 
ainda os mais e:xtremados parLidarios, ainda os 
mais adiantados em idéa.s contrarias áquellas 
que sigo, cono meus inimigos : são meus ad
versarios ; devemo-nos protecção reei proca e 
respeito aos direitos de todos ; mas no que en
tende com a. administração, nomear presiden
tes e cheft3s de policia, é direito nosso.(Apoia-

· Eu poderia estender as explicações ; poróm, 
a discLtssão tem se prolongado, não por minha 
culpa, e no meio desta fornalha., no calor desta 
atmo;;phera, não devo proseguir, abusCJ.n(lo da 
attenção da casa. (Ntlo apoiados.) 

São estas as minhas itléas. 
Reservo-me o di1·eito de desenvolver os di

versos pontos do meu programma q11ando a 
discussão a isso der logar, e e~pero executai-o 
contando com o apl)iO da nação e dos seus re
presentantes. 

O Sn.. VIANNA VAz :-A nação está aqui. 
O SR.. BARÃO DE CoTEGIPE (presidente do 

conselho):- Está fóra daqui. 
R. OSE ARIANNO :- Parece que está. 

aqui por ora. (Cruzam-se outr·os muitos o.pa1·
tes .) 

O SR. BA.n.Ão DE CoTEGIPE (ptesidente elo 
conselho):- Pois, senhores, está aqui, está 
aqui. (Riso.) 

Vons:- Sim, está. n.qu.i. 
O Su. BAnÃo DE CoTEGIPE (J.Jresidente do 

conselho) :- Repito: com o apoio da nação e 
dos seus representantes. 

VoZEs:-Ah! Ah! 
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O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE (presidente do 
conselho):- Eu disse-com. o llpoio da nação e 
dos S'3US repr.~sentantes. para pod~r levar a 
effeito o que annunciei e, si não em todos, em 
alguns pontos melhorar quanto possa o es-
tado do ai ·· 

O SR. MACIEL:- Achamo-nos, Sr. presi
dente, nesta situação perante a Cam'tra dos 
Deputados: o honrado presid'3nte do conselho, 
ao começar o seu discurso, voltou-sP- para. todos 
os lados, como que procurando alguem, alguem. 

- · eeer, A euja ausencia pa-

E' quanto eu tinha a diz': r. (.M u:to bem; 
muito bem.) 

~ ... Maciel (mo'Dimento de atten
çüo) : - Sr. presidente, não tenho o humorismo 
do honrado Sr.· presidente tio con--elho de mi
nistros, para continuar esta di-cuss?o nomes
mo tom em que S. E::s:. a encetou e a concluiu. 
Explico pelas alegrias do triumphador, a fami
liaridade-para não usar de outro termo-com 
que S. Ex., apezar das conveniencias do 
ct~.rgo elevado que está occupando, pro ·urou fa
zer aqui o esboço, não só das res on.sabilidades 
que assume o seu parti o po ilico, como de 
quantas se prendem á nossa actualidade e pas
sado ~o~itico e fin.anceiro. S. Ex: umas vezes 

Camara, que havia. de viver cJm ella, p·1ra de
pois asseverar que tinha ao menos a cel'teza de 
viver com a na. ão m 
mara ••• 

O Sa. BAR1o DE CoTEGIPE (presidente do 
conselho) : - Eu~ ! 

O Sn. MACIEL:-.•• o dizer de novo que 
considera. nação a Camara, depois do reclnrna.
ções partidas destas ba.ncad 18, nih só inverten
do os principiai do nos.:o direito político, porém 
ainda. amesquinhando o parla.mento e a gravi
dllde do roprio neto f\m que S. E:tt. figul'a. como 

· · . . ozac os; cotUcsta~·oe.~ ,) 
Eu nlto tenho pnr:\ os illuatros a.dvorsarios 

politicos quo occupam, por um pre~ente não 
· · , ogalt'Os o rmmstros 

(apoia o.o;), por•jUO, dns explicaQões dadas na 
Camaro., nlto so doduz por quo cominho sa f'n
eontram SS. El~x. no saio 1!0 parlamento 
(apoiado~); ou ntlo tonho para\ !'S. l~R::t. sen:lo 
os respeitos quo 111" mor•1c ·m 08 cirladlios inv, ~s
tiào.- do um :tlto car:..:-o p11blicn. m smo !.filando 
não o estejam le;.citirn •monte Ma,. d1>v0 com ri
gor apreciar a s ttuação que voluntariamente 
crearam. 

V. Ex. e a Camara viram que o honrado pre
sidente do conselho não procurou legitima!' 
com uma só palavra a ascensão não de S . Ex., 
porém de "'eu p rtido. Entretanto, tratav1-se 
de ?ma m~tação na s ~Pna política, <'ujos mys
teriOs deviam !';er d~~vendados á. nação, e pa.t•a 
cu· a le itimidade S · 

izer a esta Camara: - não r.~presentaes mais o 
pPnsamento nacional. e por isso eu ti v·~ a co
ragP.m d~ assumir o poder e dis~olvPr-vos con
sultando de novo a origem da soberania popu
lar -; ou, si o não póde dizer S . E:x. . , clevia. 
v~r c?nfessar yue recebeu o poder, S"lm uma 
V1ctor1a. parlamentar, das mãos de qualquer 
entidade que não podia. legitimamente conf~>
rir-lhe esse mand:tto, s :>bre o qual pediria. a 
sancção nacional. 

recia nece'>saria para explicar a. ascensão de 
S. Ex.., e porque '? Porque S. E::t. vendo que 
estavamos constitu\dos 'uiz -
politica, comprehendia que esse julgamento 
devia ser instruido com a narração de quanto 
se passou antecedentem"lnte á subida de S. E::t. 
(muito bem), e apurado por essa ausencia. 
S. Ex. declarou: « ha uma lacuna nesta 
sessão : falta a. declaração de um terceiro per
sona~em >), de cujas mão3 · passou para as de 
S. Ex.. o poder. (Apartes.) 

As explicações não precisam s1r senão nos 
annaes parlamentares, uando são }P.CI'itimas as 
mutaçoes po 1t1cas (apoiados) ; as explicações 
são filceis, naturaes e sem lacunas quando a 
victoria vem da luta ft·~nca o abGrta no paria-

, " t> ·, matorta. 
parlamentar e em nome de alguma idéa poli
tica. (Apoiados e apa'Y'tes .) Ninguom, !"epito, 
tem · -
manto, porque todM as razões da. retirada ou 
do triumpho das situações deve constar dos 
annaes parlamentares, pGla narr1•ção anterior 
dos combates que as geraram: só a•1ui se al
cançam reaes victoria~::, só aqui póde um mi
nisterio adq nirir le~itimidade não só para 
gozar da força. material, mas tambem da. 
força moral que ó necesBJ\ria. para util gover
nação do pai~. (Apoiados.) 

conhr!cor essas oxplic!lções, porque já fora.m 
dadas no S ;) nado, 

notd ostns circumstancias pa.t•a asseg-urar que, 
om ausencia de causas constitucionnes pa.ra a 
mutação política que se r.~alizou (apoiarlos), po
demos di:t.er em frente do honrado ministerio o 
mesmo que, mais rle •1m·· ve·r.. se tem rlitn P.m 
situa~~Õ!lS 3.DOI'ID3.011 COmO "stB:-0~ ilt•r--tret~ mP.ffi• 
bros do C•ln~elhr> d · ministros nã • renr,senta.rn 
a. victoria. d·~ principio al!rurn (rtpniados). não 
r~'presenta m a conseq uen··ia. dj) P'·emissn. al
guma ("poiados) ; o honracio mini t.ario é um 
efi'<~ito sem cau~a. Apoiados e nl!o opoiados). 

O SR JosE MARIANNo:- A cau~a está em 
S. Ch t·istovão. 

O SR. J PE:siDo:- A ca11sa é Allah. 

0 SR. AFFONSO 0ELSO JuN:on.:-E' uma con-
clusão sem remissa · · 

O S:t. ~.:AciEL :-;;;r. presidente, o honrado 
presidente do cons ~lho ha de permittir que P.U 

não tome em coa ~ideração o progralllma finan
ceiro. qu~ S. Ex. acabou de lançar ROS ouvi
dos da. Camara; coacluind') o seu discurso S. Ex. 
fez-nos dous progr:~.,uma.>~, um para est>t s ·•-.são, 
outro para ·i o pois da ses•ã~): S. Ex. p1·ocurou 
estender-se, tr•ve a benig-nidade de in,licar- no 
algumas das i,ióas do progra.mma, que ha. de vir 
depois da. nossa morte ... 

O Sn. JoÃo PENIDO :- Allah é grande 
Mahomet é seu prop~eta t 

e O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (presid~nte do 
~ conselho):;_ Não, St'. 
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O SR. MACIEL: - ••• mas S. Ex. incorrecta
mente occultou o seu programma durante a nos· 
sa. vida. (apoiados), a qual aliás está no tinteit•o 
de S. Ex. (Apoiados e apartes.) De modo que 
lão nebulosa é a ascensão do actual ministerio, . . 

S. Ex., com todos os resguardos que acon
selhavam não só a sua esmerada. cortezia e 
delicadeza., mas o seu proprio interesse poli-
tco, no~ ec arou, e ma.1s e uma vez, que a

vb de viver com a Camara, que queria viver 
com ella. Eu, Sr pre~idente, em obediencia ao 
mandato dos meus companheiros politicos, vim 
dizer apenas a S. Ex~ : V. Ex. ha de viver 
apezar da Camara e contra a Camara (apoi
ados); com ella, não. (~~Iuitos apoiados.) 

S. Ex. mostrou-se, cont1·a a sus. indo!e, 
contra a sua apregoada corJ.ura, um pouco 
irritado quando .se lhe pediu a opinião _do go-

chamado para tomar o governo, devem tel-o 
commovido, ante a idéa de ver resurgir 
triumphante o resto do ultimo miuisterio con
servador, restaurado pelo mesmo tr~lÇO do lapis 
fatidico que o despediu! (fipoiados, muitos 

A não ser isto, a não ser a invencivel pre
occupação, que naturalmente o devia ter atri
bulado por muitos annos, de desforrar-se de 
sua espe 1 a mespera a, eu cre1o em que 
S. Ex. não aceitaria esta posição, que lhe 
deram de regalo, e á qual só tinha direito de 
ascender não com este programroa sem idóas, 
que nos fa:z recordar e nos remette para um pas
sado obscuro e morto,mas com um sincero pro
gramma de progresso e paz, vencedor depois de 
realizadas as reformas liberaes pela Cama.ra, 
(apa1·tcs) depois que as reformas liberaes e3-
tivessem realizadas, ou depois de verificado 
ue a amara nao m erpr ava o sen 1men o e 

o espirito nacional. (Apartes.) 
_Eu respo.~do ~os. n:obres deputados 

mar as mutações politicas. (Apoiados). 
O que póde determinar estas mutações é sim

lesmente a maioria ou minoria da. o inião 
~ vencedora. ou vencida na Camara dos Depu

censão ao poder, como entende que é a cousa tados. (Apoiados). 
mais natural de um governo de camaras deixar E' a esta que pela doutrina. scientifi.ca, pela 
as idéas do governo inteiramente obscuras c doutrina constitucional est:i entregue a. solução 
secretas sobre uma questão que fatal e neces- deste aventuroso problema de governar a so-
sariamente esta inherente e é dominante de ciedade. . 
tod'ls as questões politicas e cconomicn.s do 
paiz. (Mui'os apoiados c apa1·tcs.) Com esta doutrina não sa póde legitimar a 

Foi em nome desta questão quo se dissolvou presença dos honrados ministros nesta Camara, 
uma Camarn.; é em nome desta. questiio que onde encontram ~ma. ma_ioria liberal que diz a . . 

. .. ' 
precisamente quando uma situação politica se 
inaugura. que o ministel'io faz completamente 
)rovn. de ta boa. ruo. sobre olln.. A oi o e 

ccpm·tes.) 
Si o honrado pl'OHidarlte do conselho nio ti· 

nha idéas n. somolhanta respeito pal'l\ transmit
tir ú. Camarn.,ern escusado que nos viossse fallar 
om semelhante segredo do seu programma. 
(Apoiados e apa1·tes.) 

Mas desde o momento em que ou reclamo de 
S. Ex., em nome da Camara, o cumprimento 
do;; principias constituciona.es, e-xigindo que 
S Ex. manifeste-se S:)bre o programma do 
governo rel.tivo :i questão servil, não póle 
deixar de declarar quaes as idéas que '"' seme
lhante respeito mantêm. (Apoiados e trocam
se muitos apal·tes . ) 

Eu esperava que o talento justamente reco
nhecido e apreciado do nobre presidente do 
conselho não só na vida di lom:1tica como na 
Vl n. po It1ca, na administração financeira como 
em todos os cargos que tem desempenhado, lhe 
inspir .. ,sse qualquer defesa para justificar a 

· posição em q uc S. Ex. se collocou : mas nunca 
suspeitei que S. Ex. julgasse l icito p : ~ nelrar 
n•'ste reeinto sem um motivo que autorisl' a 
sua ascensão ao governo, sem uma id1!a sobt·e a 
questão vital da actualidade. (.·lJlOiados, nwito 
bem, muito bem e upar!es .) 

E' om. enorme sacrifi.cio o gue Íd.Z S. Ex. hoje 
aos .seus nonres fóros parlamentares . Eu o 
e:tplieo sõmente pe!as· impress'Z}es que, ao ~er 

olla parn a sua vida ministerial. E si era im
possível um ministerio liberal que pudesse 
viver com esta Camara, cuja. maioria é liberal, 
como o poss1vc um mm1s er1o conserva or 
vivet• com ella.! · 

O Sn. ANTONIO BE~EnRA.:- Si o partido li
beral se desmanchou, quem havia de governar f 

O Sn. MACIEL:- Onde a prova ~ 
0 Sn. ÜANDIDO DE ÜLIVltiRA:- 0 que 611 vi 

aqui foi o partido conservador votando com o 
par tido libera.!. 

O Srt. M}_CIEL:- Não posso, em nome da 
maioria. liberal, deixar de implorar ainda uma 
vez a SS. EEx., que não _contem comnosco para 
sua vida regular, para aux:iliar-lhes o program· 
ma desta, ou da. sessão futura. O nobre presi
dente do conselho póde appellar para o patrio· 
tismo da. Ca_mara, pedindo-l~e meios de go-

argumento ou pelos usados exemplos inglezes. 
S. Ex. póde vir aqui pedir a prorogativa do or· 
çamento ou as leis do orçamento devidamente 
disc ~ : tidaa e votadas,como indicou; a Camara de· 
liberará. a respeito como é de seu dever o como 
lhe inspirar o seu alto patriotismo e a fideli
dade aos princípios po1iticos que representa. 
Para essa occasião pediu S. Ex. o adiamento 
da questão dos meios de governo ; mas pedirei 
a S. Ex. que, emquanto nA:o chega esse dh, 
nãocontinue a magoar-nos dizendo que conta 
comliO$CO. Eu antes peço a S. E:x:. ~ em .nome 
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da Camara, que tenha preparada a 'Oelha espin
ga,·da do ex-sargento conservador, para nos 
atirar ao ouvido o tiro de misericordia. no dia 
em que certificar-se não -poder viver com
nosco. 

muito de nossa historiao parlamentar ; e para 
condemnal-a eu encontraria em multidão objur
gações eloquentes, desde o prestigioso e vene
rando vulto de Salles Torres Homem até o 
Sr. Aadrade Figueira. Mas tudo isto para que ? 

O Sr. presidente do conselho é victima de 
uma illusão, e creio que as illusões na i Jade de 
S. Ex. são mais difficeic; de arrancar do que 
na minha •. Não será possivel_co~venccl-o de 
ue n-

mara ••• (Apa1·tes .) 
A'quellas evocações historicas diriaS. Ex. 

que viverá com maioria. 
IS em: para que . x. en a provas e 

sua illusão, para que suas palavras não te
nham, fóra deste. recinto e perante o pai_:, 

. . 
lhes dava ; para que não pareça que aquel
les que foram eleitos como libera.es não per
manecem liberaes ante a subita visita de 
S. Ex., eu mando á mesa esta simples moção 
pela qual um partido politico, om sua maioria 
representado nesta casa., vos diz simples
mente:- a vossa vida é um delicto commet
tido contra o parlamento.(Le.) 

~anda. á mesa a ~eguinte moção que é lida. 
s ao . 

:mÇÃO DE DESCONFIANÇA. 

os epu os, ouv1 as as e:s:p 1ca
~ões do Sr. presidente do conselho, nega n.o 
ministerio de 20 de Agosto a sua confiança e 
passa á ordem do dia. 

Sala d:ls sessõell, 24 de Agosto 1885. 
i Maciel. 
2 Candido de Oliveira. 
3 Joaquim Pedro Salgado. 
4 Joaquim Nabuco. 
5 João Penido. 
6 Ribeiro de Menezes. 
7 Valdetaro. 
8 Thomaz Pomoeu. 
9 V alladares . • 

10 Juvencio Alves. 
11 M. Brandão. 
12 Vianna if • 
13 Affonso Celso Junior. 
14 Ulysses Viann3., 
15 Miguel Cnstro. 
16 Alves de Araujo. 
17 Joaquim Tavares. 
18 Satyro Dias. 
19 Ú:l.l'n·,iro da Rocha. 
20 Adriano Pimentel, 
21 Joaquim Pedro. 
22 lta.quy. 
23 Paula Primo. 
2-! Dlan~. 

25 Bezerra do Menezes. 
26 Francisco Sodré . 
27 Moreira de Barros. 
28 França Carvalho. 
29 Costa Rodrigues. 
30 Bezerra Cavalcanti. 
31 Mares Guia. 
32 Leopoldo de Bulhões. 
33 A. de Siqueira. 

35 Sigismundo. 
36 Leopoldo Cunha. 
37 Vaz de Mello. 
38 Augusto Fleury. 
39 Affonso Penna. 
40 Felicio dos Santos. 
41 Montandon. 
42 Ferreira de Moura. 
43 Franklin Doria. . . 

ascar n as. 
52 Schutel. 
53 Almeida Oliveira. 
54 João Dantas Filho. 
55 Castello Branco. 

O Sr. Barão de Cotegipe (J.n·c
sidente do conselho) (M c:>vimcn.to de atten• . 
çiJ.o) : Sr. presidente, eu não seria. um mari
nheiro-não sargento, como disse o nobre de-. .,. . 
si ·não me tivesse, antes de tomar o leme da. 
embarcação, praparado com os inatramontos 
nautic0s necessarios-ns cartas da costa, os 
son ograp os (1·iso), emfim, tu o quanto osso 
preciso para melhot• segurança da dcrl'ota. 
(.ripartes .) 

Tudo eu podia prevor, oxcopto duas cousns: 
n força dos temporaes, embora contasso com 
olles, e os cachopos occultos. (Cru.:am-se 
mttitos apartes . ) 

Peço nos nobt·es deputados que não me inter· 
rompam a tocio o momento e deixem-me con-
tinuar, . 

Tenho de responder a uma questão de confi
ança, e isto é muito serio, e, si uso de uma ou 
de outra imagem, é para amenisar a discussão. 

Mas si não posso prever a força das tempes
tades, ao menos posso observar os signaes do 
tempo. · 

u a 
nuvem negra, que amea~a depejar co-
riscos. 

UJ.\JA voz:-Perdóa, a nuvem negra é do 
norLe. 

O SR.. B.mA.o DE CoTEGIP:E: (presidente do 
consell!o):-E' do sul. 

Ar.auNs Sns. DEPUTADos:-De Pclota.a. 

O Sn . BAnÃo DE CoTEGIPE (pl'esidcnte do 

I 
con.o;cll~o) . -Na. realidade, olla desfez-se um 
fiollco, não veiu tão intenss. como 3-lguna re-
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ceiavam; não eu, pois que se incumbiu da ta
refa o distincto r;~presentante do Rio Grande do 
Sul, que eu aprecio pelo talento e, como elle 
di..::s9 de mim, peta amenid'l.d'3 do ssu caracter. 

O que diz essa moção que eu ,já não dis~es
se ~ Que a maioria liberal on os nobres de uta-
dos liberaes não tem confianç:~. politic:1 no mi
nisterio. E' isto~ 

VozES: -E', é. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (pl'esidente do 

conselho) : - Pois é o quo eu lambem digo. 
E' verdade. (Pausa. Hitm·idade prolongadu.) 

o Sa. JosE' MARIANN0:-0 caso não e para 
rir. (He, outros apartes., 

O Sa. BAP.ÃO DE CoTEGIPE ( presidente do 
conselho ):-Bem, senhores; vamos de vagar, 
tenham paciencis. .•• 

estabelecido o conflicto parlamentar. 

OtJTR~ Sa .. DEPUTAoo:-A consequencia le-

VozEs:-Ouçam! Ouçam! 

0 Sa. BARÃO DE ÜOTEGIPE . 
ser em dialogo ~ Não. 

O SR. JosE' MARIANNO:-Queixe-se de quem 
provoca o riso. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Jn·esidente do 
cor,selho): -Portanto. formúlo desta maneira a 
proposição: o partido conservador, represen
tado pelo mini~terio qtlf:} se ach1. aqui pre
.s&nte, está em minoria. na Camara dos Sra. De-

utados 

U~r SR. DEPUTADo:-Logo, está estabelecido 
o confiicto. (H a out1·os apartes.) 

O Sa. BARÃo DE CoTEGIPE (p; · 
conselho):-Havemos de ir lá; o que os senho
res procuram saber é o que vou explicar. Eu 
não illudo as questões; hei de i:.- ao amago da. 
de que se t1·ata, hei de discutil-a, mas não no 
campo para onde os nobres dep11tndos me cha· 
mal'em, e sim no escolhido por mim. 

Eu poderia dizer coino aquelle general que, 
sendo dosafia.do pelo contrario para combat" r 
em certo dia, respondeu: <~. pois si é bom ge
neral, obrigue-me a combater. >> Obl'iguem-me 
a combater no torreno que escolherem. 

Bem ; esta estabelecida, portanto, a preli
minar • . 

Então o ministerio ha de fi~ar asphyxiado em 
uma discussão de apresenbção, quando elle re-
coahece ue stá. em · · 'l -

que a moção de modo nenhum altera. o que o 
governo pretende praticar, isto é, não se reti1·a 
com a approvação da moção. (Oh! Oh! Cruzam
se differentes apartes.) Eu sim, sim, decb.ro. 

VozEs: - E' 11m c::>nfiicto ! ( Ha outros 

O Sa. Pn.Esii>ENTE:-Attenção! V. Ex. 
póde continuar. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (presidente do 
conselho):-Ten lo eu declarado que o minis
teria uão se retiraria pelo simples facto de ser 
approvada a moção, disseram-me os nobres de· 
puta los: «então deveis dissolver a. Camara. » 
Senhores, o pronunciamento du ministerio a 
esse res eito deve ser osterior ao rocedimento 
d:t Cama.ra. 

Mas que attentado commetteste aceitando o 
poder. estando em minor\a ~! . 

n , v s u o os ta u a 1 

nas praticas inglezas, que sois tão lidos na his
teria parlamentar da In?" la terra, q ~e é a nossa 

s·:>.ntativo, ignorais acaso que factos destes se 
têm alli repetido uma, dua~. tres e mais vezes·~ 
(Apoiados.) 

U:-.1 SR. DEPUTADO: -Aiüda agor"a mesmo. 

O SR. SrGJS~IUNDO GoNQALVEs:-Não t:=m ap
plicação. (Apoiados.) 

O Sa. B.-\.aÃo DE CoTEGIPE (jJ1·esidente do 
conselho :)-P_rimeiro ~s n~bres deputados hão . 

O Sa. BARÃO DE CoTEGIPE (p1·esidente do 
conselho):-Si estou dizendo que são muito 
lidos ... Que prevenção do nobre deputado, a 
quem tanto quero ! 

O Sn. SmrsMUNno:-Nã-:> é p1·ev~"nção, mas 
digo que de caso cumo o no~so não ha exemplo. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE ( p1·es1:rlettte do 
conselho inmicamente):-Com os lib -,raes do 
Brazil não ha exemplo ..• Continúo. 

Não citarei o facto notabilissimo, porq_ue e do 
seculo pas')ado e o actual e o d:1s luzes, quG ee 
deu na Inglaterra •.. 

O SR. JosÉ MARIANNo:-Já fizeram a::: pazes 
com os inglezes 1 • .• 

.- u primeii·o discutir o estado do paiz. Quando eu 
vier pedir os meios para governar; votem OSa. BARÃO DE CoTEGIPE (p1·esidente do 
contra o ministerio, porque nós teremos já for- conselho): -Quaes são ellee ·~ 
mado a. opinião, esclarecido o paiz, que ainda U111 SR. DEPUTADo:-Não são os russos. 
não está esclat·ecido. (Apoiados.) 0 Srr. JosÉ MA.RIANNo:-Refiro-me aos es-

Q SR. ULYSSEs VIANNA: -0 presidente do criptores do Jo1·nal do _.Commercio. 
conselho não aceita a moção com os seus ef-
feitos parlamentares~ (H a outros apa?·tes.) O Sa. BARÃo DE CoTEGlPE (presidente !-do 

conselho) :-0 facto notabilissimo a que acabo 
o s~. BARÃO DE COTE.GIPE {pl·e:_ideMe. do de alludir é o de Pitt, quando, na idade de 

con~s~no)::-Quer eu a a~elt~,q~er nao a. acette, 24 annos, foi chamado á presidencia do conse
.o m1rustet·1o está em mmor1a ; o que a:Birmo é 1 lho : tinha contra si uma maioria espantosa, e 
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dirigida por quem ~ Por Sheridan, Fox e lord 
Northon. 

O SR. ULYSSEs VIA.NNA :-Não ha um só es.;. 
criptor moderno que sustente a legitimidade do 
governo de Pitt, naquelle tecr:po, como se man-

\' ' 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE (p1·esiàente do 
conselho) :-:Isto :fic:1 para uma conferencia 
q l rt a pro o11.ga a. 

0 SR. JosE MARIANNO :-Não é com cbala
ças qne se responde. 

O Sa. ULYSSES VIANNA :-Póde citar outros 
exemplos ·modernos. 

OUTRO Sa. DEPUTADO :-N,1quelle tempo não 
havia ainda governo parlamentar. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (pl·esidente do 
conselho :-E dis.- · fie 
conferencia, porque era preciso manusear os 
livros, e não o posso fazer nesta occasião. 

Pitt! apezar de ter contra si uma maioria ex-
rw, pers1s 1u, e , em multo pouco 

tempo, viu a opinião dB. nação, que é ás vezes 
cousa; diversa da de seus representantes, pro-

~ad~ a dissolução, veiu em seu apoio uma 
maiOria tal que clle governou, póde-se dizer, 
emquanto viveu. · 

O Sa. BEzERRA DE MENEZEs:-E' o nosso 
destino ; está lendo o nosso horóscopo. 

O Sa. BARÃO DE CoTEGIP.B: (ptesidcnte do 
consetho):-Nã.o tenha esse receio. 

Temos outros exemplos destB seculo. 
Em i834 unndo Robert Peel foi eharuado 

e.o governo, dispunha de muito. poucos votos ; 
di.~aolve11 a Camâra. 

UMA voz:-Mas dissolveu. 

O Sn.. BAnA.o DE CoTEGIPE (presidente do 
conselho):-Bem. 

Tres vozes o mesmo aconteceu a Iord Derby, 
tomar o poder estando em mino ria. 

Estou citando estes exemplos para se vêr 
que nós nlto praticamos um attentado contra o 
systema con"titucional. Nunca na In,.,.laterra 
s~ estranhou isto, nem se disse que a'" rainha 
ttnha abusado, que era o unico arbitro da sorte 
da Inglaterra, etc., etc. ; mas nós aqui vamo3 
log-o atacando o eleitor dos ministros. 

Presentemente (ahi est:i o e~emplo mais mo
de;no). o ministerio tory recebeu o poder, com 
sctencia de que não tinha maioria. 

UM SR. DEPUTaDo :-Não ha analogia al
guma. 

accrescentou-uma damnosa ho!reditas,-he
rança damnosa. 

Agora vejamos o inverso, isto é, o procedi
mento dos liberaes, no momento em que nos 
aprese~t:1mos; não só nos negam a damnosa 

' o 
manto em que apparecemos nesta c&.sa ! Ora 
sito não é generoso, nem justo. 

Devo dizer ue isto ara mim não ó novo. 
Recordo-me de que entr·ei aqui fazendo parte 

de um ministet·io ; a Camara tinha uma maioria 
liberal e nós uns 4 votos. 

O SR. BEZERRA DE MENEzEs:-Tinham iO. 
O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE (presidente do 

conselho):-V. E'. tem melhor memoria do 
que eu : é por ser mais moço. 

Sentamo-nos nestas cadeiras que estavam 
um pouco mais desafogadas. Logo que o pre.si· 

Senhores, o poder é hospede importuno? 
Não póde vir à Camara dos Deputados pedir as 
medidas ue ·ulgal.' convenientes '? Pois já. 
ouvt tsso. as agora não posso ser taxa o e 
hospede importuno, porque tenho aqui muitos 
amigos que me hão de dar a!)tigo. (.:ipoia· 
dos.) 

Não quero citar o exemplo de i878, em qae 
os lil)(~1·aes aposs·11·am·s ~do poder como hos
pedes importunos. 

Sr. presidente, feitas esta~ consideraçõ!'s a 
respeito da moção que está sobre a mesa, 
t'3nho de arredar do espirito dos nobres depa-
a.· os a te ea. e que eu por qua. quer manetra 

q v eira. faltar ar>s deveres do meu cargo , 
deixando d~ ~ar expli~ações .. ~as ·e a re-.. . ,., 
bres deputados, afim de que me esclareçam um 
ponto que vou propô r. 

O 11rojeuto do elemGnto servil vai ao Sena.· 
do ; lá ha represontan tes do partido liberal tão 
adiantados ou maiR do que os qul3 se acham 
nesta Camara. ; elles hão de discutir com o 
goverm, e o governo h o. U.e dar o seu parecer. 
Deque serve dar ou agora opinia:o 1 

De;•ois. re~P.io collocar os nobres deputldos 
em alguns embH•aços. Si eu disser que quero 
a abolição já e já, o que dizêm os nobres de· 
putados que votaram pelo projecto 1 

O SR.. ZAMA:- Eu dava-lhe o meu voto. 

UM SR. DEPUTADO:- E eu negava-lh'o. 
(Cru~am-se di'1Je1·sos apartes.) 

0 SR. FRANCISCO SoDRE :-Lá houve uma 0 Sa. B.mA.o DE COTEGIPE (p1·esidente do 
manifestação do parlamento. (Ha outl·os apar- conselho):- Estão vendo, meus senhores? •.• 
tes.) UM ouTRO SR. DEPUTADo:- Por isso pre

O Sn.. BARÃO DE COTEGIPE (p1·esidente do 
conselho) :-Esperem, senhores . Isto· d·~ racio
cínio é especie de andaimes ; r cada. um arma-os 
de sua fórma... ~ -

Agora qual o procedimento da. oppoaiçll:o ~ 
A opposição dirigida por aquelle grande homem 
da Inglaterra, o St·. Gladstone, disso : - go
vernai, nós não vos oppomoa obstaculoa, dei
xamo-vos muitas e grandes difficulda.des ; e 

cisamos saber o que quer V~ Ex. 
o SR . ZAl\f.A:- A questão do projeéto é uma 

questão vencida nesta Camara. Nós não pre
cisamos aa.be•· a opinião do goverao em relaçito 
ao projecto. A maioria só precisa saber da opi
nião do governo a quem quGr apoiar, e não do 
gov1'rno contra ~'!Uem quer votar. Si o pro
jecto vier emendado do Senado, então discuti· 
remos. 
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UM SR. DEPUTADO:- Precisamos saber da 
opinião do governo a. respeito do elemento ser
vil, que é a principal questão da actualidada. 
(Ha outros apa1·tes.) 

• B 'io D 

conselho):-As reclamações qua apparecem no 
campo dos nobres deputados da opinião liberal 
mo;;tram que eu. que desejo capt!.l.r a sua bene· 
vo encia, ser1a in p o s1 osse ar uma op1mao 
qu<f os dividisse.· 

O SR. CARNEIRO DA RocHA:- Talvez V. Ex. 
tenha mais receio dos seus partidarios do que 
dos seus adver.~arios. 
. O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (presideMe do 
conselho):-Os senhores estiveram de accôrdo 
em favor do projecto. Vejam lá como se conci
liam para. constituir maioria. Tempora mu-

O Sa. VALLADARES:-0 Sr. Andrade Figueira 
não é desses. 

o 
mento de receio, faço-as acompanhando os 
meus amigos políticos nas suas demonstrações 
de desconfiança ao actual gabinete. 

Mas, senhores, ha questõ~s importantes de 
outra ordAm, que não podem e nem devem s:r 
olvjdadas no presenf3 debate. Passe a exa
minai-as. 

O nobre presidente do conselho vem de ex
ternar suas opiniões com rara franqueza. - . . . .. . . 
pede o espera recursos de outra ordem. 

Temos o direito de recusai-os ? 
Esta é a uestão. 

a. v1 a. publica., oppos1ção e governo têm 
direitos e deveres . 
. Si temos o dit·eito de negar ~onfiança. poli-

o . e 
tenho que accrescentar. (apoiados), temos o dever de não recuzar-lhc 

Apenas para concluir, direi ao nobre depu..: os meios ordinarios de vida.. (lnte1·rupções.) . 
tado pelo Rio Grande do Sul que se tra.nquillise: Affirmo-e não tenho a velleidade de querer 
na edade em que estou, na posição a que che- impor a minha. opinião a quem quer que seja
guei, nenhum incentivo de ambição, nem affirmo que a opinião cnnservadora. ascendeu 
mesmo de gloria me levou a aceitar o poder, reguhrmento ao poder. (.J.lfuitos apoiados c 
aceitei-o na convicção de que poderia prestar a não apoiados.) Não quero impor, jà o disse, a 
meu paiz ainda. algum serviço nos dias que me minha opinião aos outros ~assim tambem nlo 
restam. Assim, eu não podia. entrar por ca· avanço uma proposição desta importaacia., 
minhas transversaes, nem p .._ , exhibir a indispensavel prova. 
entrei pela porta larga da dignida.dB, e pt·oce- Senhores, o partido liberal passou ultima-
darei de modo que c\ responsabilidade de tudo mente por diversas phases, e achou-!e profun-

un.ntosefi.zerae·a.un.ic me • · · · · ' - · 
' bem; muito bem.) uma vez eu tive occaaião de dizer, nada. tinha 

o sa.. Jos~ MARrANNO: _Isto é resposta. de de politica; era uma questão meramente social, 
diplomata. e a posição do partido conservador em face 

della. bem accentuava a sua condição excepeio
OoTa.o Sn.. DEPUTAM: - Elle á ministro dos nal. Pergunto e 11 : nlo ventilada a questão, ó 

estrangeiros. · · possivel que se restabeleça a. disciplina em 
o Sr. Marthn Franciseo (mo- qualquer dos pa1•tidos politicos 1 Dir-me-eis 

uimento de attençtto ; silencio ):-Não vojo, vós: ai nós estamos desunidos por causa desta 
Sr. president13 , um delicto na ascensão dos questão, 01 nosso::; a.dversarios nlto estão unidos. 
meus adveraarioa 80 poder. (~f uito bem ! ) A resposta e simples. A divisllo entre nós ó 

.Julgo 08 partido1~, embora signifiquem crença mais profunda, embora tenhn. sido pequena c 
diversa, com iguaes direitos. 0 entendo que a. minoria. que se oppoz ao gabinete Saraiva. 
differença de opinião não pó:le motivar ranco- (Nüo apoiad·os .) E' uma. questA:o de estatis~iea, 
res. ( 3! ui to bem. ! ) facil de verificação. Os que me contestam pro-

cedam a contagem de votos. Ha. possibilidade 
Somos todos brazileiros, olhamos para ames- de ser restabelecida entre os liberaes a antiga 

_ __ ___;;m~a~pl:'..a;;t;.r.:.:ia~,c_:e~a~ce~i~ta.~v~e~l_..:e~· ~a~d~o~u~t:;cri~· n~a~d~e_..!r~e;_yv_"'1e~-~-Ufl"". -w.,_~.l.U--~~~~teJa.--solvido o problemcll-a--jd'UO\----
rem-se oa p:~.rtt os na direcção dos negocios elemento servil~ Eu entendo que não. (Apoia-
publicos. (Apoiados. Mui to bem ! J dos e não apoiados.) 

Isto quer dizer que eu voto aos membros do Dir-me-ão que me contradigo, quando asse-
gabinete que faz hoje sus. apresentação nesta guro que a questão é social, e dl3ve se1· resolvi
ca.mara toda a consideração pessoal, mas em da fóra dai raias pa.rtidarias, e julgo impossi
caso algum significa que, filiado ás idéaa libe- vel a. permanencia da situação liberal. 
raes .desde o começo de minha longa carreira Dir-me-ão que as difficuldades se apresentam 
pubhca, eu lhes dispense confiança política. a qualquer dos pl.rtidoa que tente adianta.r o 
(Apoiados.) problema. 

· Pensar de modo diverso seria. fazer offensa Cuidemos, perám, em salvar o nosso partido, 
ao a.ctual ministerio e injuria ao partido deixanio aoi conservadores o encargo de sal-
liberal. var o seu. 
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N~tai que o primeiro J?edUo _feito pelo Sr., 'iuerelll a emancipação immediata não podem 
prest~ente d_o conselho fot o adtantamento da contar commigo. (Muitos apoiados.) 
questao serVll. u s D N h · 

E' ver~ade que ~a par.te de alguns liberae~, isto~ (H~ ou~~~~A~;a:rt;; .) em a quem quelra 
sem duv1d:1 bem mtenc10nados, mas-pr:!ÇO b-
cença para dizel-o-um pouco impacientes,per- O Sn.. MARTIM FRANCisco:- Cada um dos 

. 
a. sua opinião n. -respeito de tal assumpto. 

Podia o Sr. presidente do conselho respon
der a. tal er unta.1 Ent·~ndo u não. 

Segundo o nosso sy:>tema, quando um pro
jacto passa. na Camara, está dita a sua ultima 
palavra sobre· elle, salvo ao Senado o direito 
de emendai-o e devolvel-o ao ramo temporario 
da rapresentação nacional. 

Logo, pela propria indole do nosso mecanis
mo parlamentar·, era expressamente prohibiào 
ao Sr. pl'esidente do conselho dar campleta 
resposta á interpellação que lhe dirigiram; fóra 
isso otfensivo a CJ.mara dos Sra. De utados, ue, 
em sua mawria, já se pronunciou a respeito do 
projecto. Nenhull) de nós votou sobre o assum
pto sem reflectir maduramente. Portanto, pelo 

o ' • 
(Apoiados). Emquantt> o Senado não manifes-
tar-se. para nós a questão está rçsolvida. 

A . . 

corre c to do Sr. presidente do conselho fir
mando a impossibilidade de se pronu!ld:ar a 
respeito de uma questão vencida na ca.mara 
temporaria. (.4.poiados ) 

Mais de uma vez tenho declarado desta tri
buna que, para que se dê a verdadeira disci
plina nos partidos, 0 indispensavcl que se 
ponha um têrmo á questão do elemento servil. 
Insistirei por isso, ernquanto os azares da for
tuna. não me rivarem de oder diri ir dest"l 
logar as minhas palavras á nação e ao go
verno ; ou o governo aceite o projecto que aqui 
votãrnos ou lhe faça modificações. 

evo ec arar, com a mm a a 1tua fran
queza, que o voto dado em relação a tal pro
jacto, reconhecendo a necessidade da solução 
d~ QUestão, não implica em todos os tempos a 
mmha a pprovação para todas as suas disp:Jsi
ções. Lembrarei atô ao governo quo neste 
ponto elle t~m completa liberdade, porque um 
de seus orgãos autorizados, o meu illustre nd· 
ver,nrio, com q11em terei, como membro do 
directorio do [~arti lo liberal da provincia. de S. 
Paulo, de me bater nas pro:timM eleic;ões,o actunl 
Sr.ministro da.ugrieultura, de~larou que,quanto 
ó. };m.rte do proJecto, votava com a restricção de 
que o seu voto significava a necessidade de fi
nalisar a questão, mas que, si fora governo 
não apresentaria alguns de seus artigos e nã~ 
.se tornaria or elles res onsavel. 

O Sn.. ANTONIO PRADO (ministro da agricul
tura) : - Mantenho todas as minhas declara
ções. (H a nntitos apartes.) 

O Sn.. ~IA.RTIM: FRANCISCO :-Eu não.me 
pronuncio sobre o que hei de fazer na occa.sião. 
~r,tendo votat• com o governo, si elle quizer 
mcluir no projecto idéas mais adiantadas do 
que.a.s d~ Sr. Sar~iva, porque estou disposto a 
aux1har tndo o que fizer prudentemente cami
nhar o problema da emancipação da escravatura 
declarando, porém, desdo já. qno aquellcs qu~ 

V, IV.- 3 

ma~ esto~ um pouco adiantado em idade para 
aceltat· d1recção dada por outrem. E' verdade 
que aqui os velhos já foram solemnemente de-
c ara os mcapazes: mas eu protesto contra esta 
opinião e demonstrarei que. comquanto este 
mal affecte a humanidade, não chegou a mim. 
(Hilaridade.) 

Agora vamos á questão dos meios. ( Atten
ção.) 

Começarei dizendo que o mesmo presidente 
do conselho, que vem hoje pedir, para o seu 
governo, os meios ordinarios de vida, meios 
que não se. negam a governo algum, já deu 

a a sua sinceri a e quan o eu a uma 
situação liberal justamente o que agora pede. 
(Muitos apoiadós.) . . 
zada para solicitar estes meios, ó evidente
mente o Sr. presidente do conselho, que os 
concedeu assumindo a res onsabilidade de seu 
proce 1mento. (Apoia os.) 

Hão de lembrar-sa os meus distinctos col
legas de que o Sr. conselheiro Dantas, uma. das 
esperanças do partido liberal, ltm dos homens 
m'lis notaveis que tem o pn.iz (apoiados), ba
tido na questão ser·vil, obteve até da. corôa, 
embora. contra a opinião da maioria. do Con· 
selho de Estado, a promessa da dissolução, com 
o direito de instar p"!los meios ord1nario:s Je 
vida, e nós, lilJeraes e conservadores, lhe demos 
es ':lS me tos. ; pota os e apa1·tes .) 

E si eu quizesse re:!orrer a. exemplos de 
outros_paize<:;_ mais e~ucado~ no ~>ystema repre-

b:tstava-me só o procedimento recente d~ 
Gladstone, já. r ecordado por um dos oradores 
que me pre~cderam. 

O Sa. MARTI?rr FRANCisco:- Considerando 
a questão ainda por mais uma outra. face, pelo 
nosso d~ver!como brazileiros (apoiados), e pela 
convemenctu. mesmo do nosso partido, verifica
ao que é insustentavel o modo de penaar dos 
que pretendem negar meios de vida. ao 
governo. 

Temos nós o direito de f,_\zer substituir a di
ctadura aos meios ordinario . .; de governo 1 Não, 
absolutamente. porque o governo, revestido da 
dictn.dura, governa sem pêas, sem as restricções 
d~s verba~ r.io orçamento e, por consequencia, 

e P • 

praticado,innumeros abusos. (Apoiados.) 
· Resumindo, direi que o pedido feito pelo 

nobre presidente do conselho deve ser atten
dido. e si o parLido liberal o não fizesse, estabe
leceria um mau precedente e daria Jogar a 
que, quando subisse ao poder, os adversarios 
pudessem ·allegar esse motivo, para a recusa de 
meios de vida aos miniRterios do meu par~ido. 
(Jluito bam!) 

. Senhores, nito ma a~orroriza & quéda do par
tido. 
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Não voltaremos a este recinto muitos de nós; tido libersl, tão sem graça cahido das regiões 
mas é certc>, póde-se garantir, que o partido . do poder. 
liberal aqui vi~-á ~epresent:1do. . . I S1 eu dis~esse que vej?, com indifferença ou 

Os que aqu1 vterem hão de repres~ntar d1- 1 com pra.zer,o nobre prestdente do conselho oc
gnamente os grandes interesses do nosso par· [ cupar com seus collegas as ea.Jeira.s ministe
tido e hastear a. todos os veatos essa bandeira ! riaes,por eertofaltaria---i-vetdade.E'com o mais 
liberal, que pód} ter sido mal sustentad:l, mas I profundo pezar que vejo o governo passar das 
que nem por isso deixa tle constituir uma gloria mãos dos meus amigos para as mãos dos adver-
do paiz. (Mui to bem ! ss.l."ios o r ue es a. a a<>- · a. 

ascensão e a quéda natural dos partidos são I de conquista alguma ; tentaram combater-nos 
uma gn rantia para que ninguem de!'sacoroçôe da nas urnas, e foram lealmente vencidos ; e aqui, 
verdade do syscema representativo. (Apoiados.) neste recinto, nem ao menos atiraram-se ás 

Estas ideas que acabo de expender foram refregas parlamentares, que pudessem ter mo· 
esposadas pol." diversos membros do partido li- dificado em seu favor a opinião publica. Apos
beral. que entenderam que interpretavam bem sam-se, pois,do poder sem uma só victoria, que 
os de~ejos do ~eu partido concedendo ao actual lhes legitime a ascenção.A mudança da situa
gabinete os meio~ ordinarios de vida. ção f,;i o resultado do abandono da praça pelos 

Elles me encarregaram da vir a esta tribuna nossos proprios amigos e do. indisciplina dos 
dizer aos no~sos eompanhei:-os libaraes que os soldados, ue não souberam manter-se no osto 

o , sem uvt a, na mam es,açao e onra., que o elemento popular do nosso par
da desconfiança política ao actual gabinete, tido lhes confiou. 
mas que, quanto á concessão de meios ordina- Nestas palavras não vai offensa a ninguem. 
· · , ão devo fazer recriminações a pessoa al-

para que desembarace o caminho das refor- guma, porque cuda um de nós tem a sua parte 
ma!>, resolvendo a questão servil, nestes pontqs cte responsauiiidade nos erros e L'lltas da. si-
o governo póde contar com o nosso a oio. tua -o e d a a · 

ao conte comnosco para mais nada. surnmados . A ca.da. um o grito da consciencia. 
(.-1poiados.) que só adormece inteiramente nas naturezas 

As posiçõ:>s d~finid:1s são as unicas que P.U · profundamente corrompidas. 
conheço. Nunca procurei,nunca desejei outras. Na confissão desle pezar amargo que expe-
(.-1poiados.) rimento, não ha motivo algum, que não seja 

Aceito, perante a Camara., perante o eleito- nobre. 
f (: do e perante o paiz, as con~equencias de Não são interesses individuaes, que me le-
que !ls minhas palav1·as forem credoras. vam a fazel-a. tão eolemne e publicamente. 

Em meu nome e no de alguns co-religioaa.- O meu pezar é intenso e profundo, por-
rios meus, apresento a emendo., que pas~o a ler, ue ve ·o e contem 1lo o fim in lorio de uma si-

tuaçao nasctda cnm applauso nacional, e que 
Tenho dito. (Muito bem.! muito bem 1 0 ti11ha. poderosos elementos de vida, que devia 

o1·ado1• e comprimelltado pOl' muitos depu- ter u~a existencia mais prolongada o menos 

Emenda 

Dapois da palavra-confiança.- nccrescente
so : anas proverá sobro as leis de meio> e pasaa 
á orJew do dia. 

Sala dQs sessões em 24 do Agosto de 1885.
Martim. Ji'r,mcisco.-L. Rat:-s!Jona. 

E. lida, apoiada e posta em diacus ão conjun
ctnmente com a 1uoçlb. 

O Sr.Z&Jna:-CornP.~o pedin.lo a V.Es. , 
Sr. presidante, a waior liber.Ja.io de tribunn, 
como peço aoa Jr~embros da Camara, de um e 
outro lado, sem distincção de partidos e de pes
aoas, a. maior tolerancia para as palavras que 
ten · · ·- . ' . · 

. 
Nenhum pezar por minha individualidade, 

porque feliz ou inf·lizmente já não tenho o di
reito de receiar cousa alguma ; a. mão pesada 
d11. adversidade já reduziu-me a este estado de 
espirito, que Cicêro em stJ:lS Tusculanas de
finiu : c. .tE gl'itudo sinc ulla rerum especta
tio ne meliorum. » 

Desde quo o pcder não foi para nossos ad
versariog uma. conquista, desde que não tive· 
mos lut 18 pi\l'lamentares em que os nobres 
deputados conquistassem a victoria., cada. um 
indt1 ga., inquire c procura saber si a passagem 
do poder fez-se s egunao as boas praticas do 
systema parlamenta1·. (.4pa1·tes.) 

Nenhum de nós tem competeocia. para. julgar 
definiti va.mente neste momento o rocedimento 

vel que ellas encerrem verd;:d·: s desagradaveis a 
ambos os partidos r epresenta:ios neste recinto; Realmente tinhamos maioria numerica ne&ta. 
mas estas verdades correrão sob minha respon _ casa, mas esta maioria. retalhaãa e dividida. 
sa.bilidade individual, que n ~:nca evito nos acto@, (Apoiados e apa,·t es.) 
que são exclusivamente meus e que •• té ás vezes Dizem uns que a Corôa não tinha o direito 
me atiram por actos alheios. de chamar ao po.l c~r os conservadores, desde que 

Espero ainda que os meus illustras collegac; e:::tavam elles em minoria nesta Camara; 
me não interrompam com os repetidos apartes 

1 
outros, p01·em, alargando a orbita da.s attriblJi

que têm d·1do durante a discussão de hoje, por- ções do poder neutrL), entendem qM houve 
que é prf!ciso t~r a maior mod~ração e cal~a. precipihção de sua parte, porque ~ãç de_u m!'is 
neste debate. dtante da solemmdade d:1.s etr- alguns passo-, para tentar oub·as orgamzaçoes 
cumstaneias e da. grâvid~de dê pósiç!o do pu- de mi1iittéti~ libétaé~ . 
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Direi com franqueza a minha. opinião, e sob 1 neste recinto, sem se estar resolvido a dar os 
minha exclusiva respons·tbilidade. I meios indispensnveis para o bom desempenho 

Que seja parlam~ntar e legitima a ascenção 

1

, da elevada e diffi.cil tarefa. 
do partido conservador,. não assevero e ni nguem Assim, no momento em que o honrado Sr . 
mesmo póde affirmal-o; mas que a solução dada Barão de Cotegipe solicitar da Corôa a medida 
não causou es anto ou estranheza a nin _ 1 • , • , • • -

ô uma verdade. Que a mudanç!l. politica era concedida, aind:1 quando o Conselho de Estado 
quasi que esperada pelos que estudaram com unanime opine contra. Nas condições em que 
a.ttenção os acontecimentos ultimamente occor- se ac:.am o ministerio e a Camara, im ossivel 
ridos, tamb . I c a coeus enc1a ' ~ ~ am os. 
· Diante da divisãe profunda da. maioria liberal A honra do governo e a dignidrd~ desta Ca-

pela primeira vez neste paiz vieram os factos 

1 

mara, que, como a mulher de Cesar, nem de 
confirmar as minhas previsões politicas ; r1- leve de\'e ser suspaitada de f1·aquezas ou con· 
ciocinei conforme a logica., e vi qu~ acertei descendencias, exigem que o nobre presidente 
no meu raciocínio. Eu tinha previsto, e dito a j do conselho, imitando as boas praticas paria
muitas pessoas, que a solução não podia se1• roentares da Inglaterra e da Belgica, nos de
outra. (Apoiados.) Entretanto, é indispensa-1 clare desde logo, que apenas obtenha. as·leis àe 
vel saber quem tem razão ; si os que negam meios, solicitará do mona.rcha o decreto d13 
regularidade á ascenção do partido conserva- dissolução. 

, - ' 
1 

· . . . · ·v e conv1ver com a 
ext1•anhar-se. maioria, si qoizesse governa~ comnosco. não 

Quem, porém~ póde resolver com certez:.:t. esta I poJeriamos refrear a malediencia. sempre tão 
questão 1 _desenvolta contra. os homens politieos , e maus 

Será o partido conservador, tão cheio de gau- espiritos poderiam surgir a fa.llar em corru
dio hoje pela recente ascenção ao poder 1 Será I ptores e cot·rompidos, e a representação na
o partido liberal, abatido pel11. perda desse po- cional e o primeiro ministerio desta situa ão 

ia er o serva o . evem es ar ae;tma e taes suspeitas. Não nos 
Não. A nação, e só a nação, por uma nova procuremos illudir. reciprocamente . A época. e 

consulta, responderá em ultima. instancia, si o as e ircumstancias exigom lealdade e franqueza 
procedimento do Imperador foi conforme aos em todos os assumptoa. 
seus verdadeiros interesses, si Sua .Magestade I Mas, receio muito, por melhores que sejam as 
procedeu, ou não, d~ntro das raias constitucio-~ intenções de S. Ex . e da maioria de seus col
naes. Por emqua.nto, tenho o d~ver de pcnsat· lega"', que no ~eio mesmo do g ubinete S. Ex. 
que o homem que ó chefe t!e ama dynasti:l, o encontre quem, pelo menos em nossa pro
pdmeiro cidadão de um Estado l ivre, cercado vincia., lhe procure embaraçar nesse largo 
de todas a.s garantias inherente.::; ás altas caminho, que tão nobremente t.rilb.ou a situa-

. · . , -o decahi la. 
cercado do amor e respeito de seus con- Não hesito em declara.1· que, neste momento, 
cidad~os, não podia, nem dP-via em circum- me refiro ao nobre ministt·o da guerra ; que 
stanc·a tã m lin · · ' - · · · · ·· · mpanheiro de 
pellido por intuitos os mais elevados e nobres: districto ; conheço-lhe, pois, a força e os re
eso;a justiça devo f~lzor ao noaso soberano, cursos (ris,): sei que não r 2cua ante os meios, 
que não reputo capaz de entrar em conluios ou quando se resolve a Yencer em mataria el·~i
coneba.voa para chamar um partido e despedir toral. 
o outro, que o tom servilo com tant<1. docili- o SR. JuNQUEIRA (ministro da guerra):-
dade . Em outra. occasião responderei a V. Ex. 

Si Sua. Magestade descesse a t~es manobras, 
com oert"Za não seria digno dG sua alta. po· O SR. ZANA : - Emquanto es~ero essa. res
siçA:o. Entendo, pois, que Sua. Mag-r>stade re- posta, aproveito-me da occasião para dar á. Ca
solveu a crise,conforme em SU'l conscien~ia lhe mna e ao paiz breve noticia. do · competidor, 
pareceu mais de accôrdo cOUl os grande~ inte- que jà se me preparou na passada eleição e que 
resses da nação, quo opportunamente decidirá continuará a disputat·-me o logar. 
em ultima instanci:\ quem teve razão. Não pretendo nem posso pretender o menor 

Devo dizel' ao nobre presidente do cons~lho, favor do ministerio actual, do qual s -:J rei s9m a 
para quem não tenho senão sympathias, cujo menor duvida. a.dversario decidido. Si conse· 
talento é reconhecido pol' todo o paiz, que não güir, como espero, ~9r reeleito, hei de combl.-
d i . " - . 1 • . o ' ! 

tora I. combatido, des :e os primei roa pas~os na. 
Quero crer que o honrado Sr. Barão de Cote- 1 vida politic1, o partido de que é chefe reco

gipe pret<:>nda manter, como governo, na con- 1 nhecirJo o honrado Barão: poderei ser doa mais 
sul ta que, por sua dignidade e pelo decoro obscuros, mas não serei jamais dos menos esfor
àesta Camat"a, não póde deixar de fazer :is çadoR batalhadores do partido liberal ; mas 
urnas, e que Sua Magestade não lhe recusará, hei de combater os meus adversarios com llr
com certeza, compleLa neutralidade. 1 mas de cavalheiros, unica'l que d~vem mane-

Digo qne o Imperador infüliyelmente lhe ha J,iar os homens pdit.ico~, que, ainda. quando ~:;e 
de conceder a dissol,tção, po~que não se encar- 1 hostilisem, devem com tudo resp~-itar-se mutuR
rega a um homem de sua ordem de form :1 r ga-~' mente, r orque de ums 1uta sei vagam entre nós 
binete, não se muda uma situac,:ão, não se dea- jámai~ se originarão as vantagens que deve
pede um partido c se chama outro em minoria mos colher deste systema. de governo. 
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Sem pedir favor algum ao ministerio, julgo, 1 O honrado Sr. presidente do conselho não 
porém, que já é gr:tndo favor o ter o nobre mi- me satisfez, quando nos affit•mou que queria vi
nistro da guorra preparado para herdar a ca- ver e conviver com esta Carnara. Seris. cousa 
deira quo tenho neste recinto, um seu sobri- moralmente repugnante, si uma maioria liberal 
nho e eu. bem aei o que é S. Ex., quando se pudesse viver e conviver com um ministerio 
tratada accommodar arentes. conser ad nas ondi ões actuaes. V.Ex. não 

O Sa. JuNQUEillA (ministro da guerra):_ póde v~ ver com. es~a Camara: somos politica
Por ser meu sobrinho não deixa de ser brazi- mente mcompatLve1s. 
leiro. O Sa. BARÃo DE CoTEGIPE residente do 

o Sa. ZAMA: _Sem duvida. Mas 0 honrado conselho):- Eu não quero nada de politica.. 
ministro da guerra sabe tambem que si um dis- O SR. ZAMA: - O governo tem obriga9ão 
trieto eleitoral não é propriedade de nenhum in- de ser franco e catheg01·ico, ao apresentar-se 
dividuo, e nem de um só partido, si todo e neste recinto. . 
qualquer cidadão tem incontesta.vel direito de Os nobres deputados e s~nadores mvocs.m 
apresentar-se candidato, com o regimen da todos os dia.s as praticas ~nglezas, mas, na 
lei de 9 de Janeiro, e preciso comtudo escolher Inglaterra, quando um g!l.bmete se apresenta 
homens que tenham elementos naturaes ne dis- ante uma Camara adversa, qnando sabe que 
trieto; já não é tempo de importar, ou de impor nella tem maioria de adversari<.s, começa p_or 

e ;t r · · · -
governo, sob pena. de parecer a. 
não da opinião, ma" do governo. 

Não exijo que deixe do recommendar o seu 
can 1 a o com o o Gmpen o : ei;creva quan as 
cartas quizer como miniatro; faça mesmo da 
eleição dease cavalbHiro uma. questão de honra 

' çõee, postos, empregos e commiasões rendosas, 
mas não consinta que 011 seus amigos forgiquem 
actas fal):as, nem empreguem violencia. Neste 
terreno confesso-me desde já vencido, porqut; 
nunca aprendi o uao o o emprego de actas 
falsas, da violencia e da fot·ça para vencer 
eleições. 

O SR. LACERDA WERNEck:-V. Ex. conhece 
bem a fa1'ça do sobrinho do Sr. ministro. 

meios; foi assim que procedeu o ministerio de. 
6 de Junho, quando aqui se apresentou a 31 de 
Julho, pedinJo meios de governo, com o fim de 
dissolver posteriormente a Cs.ma1·a. . 

Si o nobre presidente do conselho qu1zer 
mudar de rumo e seguir este caminho, conte 
com o meu voto para obter os orçamentos , e 
conte com elle, porque não tenho duas theorias 
ou duas linguagens, uma para o governo e ou-..- . . . 

1:> ' e o e ser co erente em seus ac os e pa avras, 
que o titulo unico com que alli se apresenta, oorque sem coherencia não ha força moral, e 
disputando-me o loga.r. é ser sobrinho do seu sem força moral 0 politico nada vale. E, em to
tio ; e por consequencia, si não houver inter- da a minha vida política, tenho procurado man
ve:Jção manifesta e decidida da parte do go- ter a coherencia, posto que sejam quasi sem
verno, não devo nem posso ter receio algum dos pre minhas acções apreciadas com inj~stiça 
sobrinhos de seus tios, aind<J. que esses tios se- manifesta por homens apaixonados, que,com as 
jam ministroa da guerra. e senadores do Im- injurias, insultos e calumnias que me .assacam, 
perio. · . não me it·ritam, D.em me despertam od1os ; mas, 

Passemos, porem, a outro terreno, porque só pelo contrario, me fazem ter compahão dos 
accidentalmente toquei nisto. Vejo que o no- apreciadores. 
bre ministro da gu.erra se mostra incommodado, Quando 0 honrado presidente do ministerio de 
e não t~nho por fim molestai-o. As discussões 6 de Junho, veiu. á Camara dos S1·s. Deputados 
devem ter mais de um tom, sob pena de setor- pedir meios de governo, asseverando que soli
narem monotonas. O honrado Sr. ministro da citaria de Sua Magestade a dissolução, eu, 
guerra oão deve enx:et•gar otfensa em minhàs que apoiava e sustentava então aquelle gabi· 
pa~avras ; d_eve antes as tomllr co_m? salutar nete, a laudi 0 ue 0 nobre Sr. senador Dantas 

' • - disse nesta casa. 
gum excesso, a qut~ poderia ser arrastado p2la. E para que se veja que, quaesquer que sejam 
sua 3erysolada dedicação pelos pareRtes. as interpretações de meus actoe, interpretações, 

Além disto, S. Ex. que é versado na leitura que, quando desairosa.s,:eu as deixo no tapete, 
dos cla~sicos latinos, pois que o tenho visto ci- procedendo neste momento como procedo, ~um· 
t~r.em seus discursos, bem !labe que Martial já pro um dever, qual o de guardar a minha co· 
dxz1a:-c I nnocuos censura potest permittere herencia e probida le política, unieo tbesouro 
lurus. ")) que me resta nesta vida cruel que adoptei. e 

Proteja, pois, o rapaz, que aliás tem re,1uisi- qu~ me tem ~onsumido todas as forças vivas 
tos para represen'tar a n:lçiio, mas faça-o em do meu orgamsmo. 
um te~reno que nã<? o esponha a accusações Si a 31 de Julho do anno passado ~u apoiava. 
merecidas. o qu13 dizia o presidente do conselho dos minis-
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e, desde que a Camara se recusas~e ao cum
pl"imento de um dever, qual o de votat· as leis 
de meios, como recn1·so, que não é normal, 
de recusat· a um gabinete, que não tem a sua 
confiança, este meio de governo .•.. » 

tros do 6 de Junho, devo hoje pensar da mesma 
fórma., quando o chefe do gabinet·~ actual é o 
nobre Barão de Cotegipe, meu adversario de
cidido, mas que deYo s:1ppor capaz de, por seu 
patriotismo, bem dil·igir o governo do paiz . 
Repito, pois, que, si a Camara quizer negar os 

· , ou ro camm 0 a nam-se mais revolucionarias 
seguir, depois de tal recusa, senão sahir do pagandistas. >> 
recinto de suas deliberações, para empunhar a 
arma da revolução. ( Apoiaàos 6 a- ~ S 
apartes.) ••. neste caso sahe a Camara do regular exer-

Contestam-me ~ Mas as conte!)tações partem cicio de sua funcção constitucional e começa 
daquelles mesmos que então applaudi:1m 0 nobre a revolução. r Apoiados.)» 
ex-presidente do conselho do 6 de Junho. eujas «Si não e assim, a consequencia seria absur-
palavras vou textualmente citar (lê) : da; seria que a Constituição havia dado ao po-

der moderador o uso de uma prerogativs., de 
· 4 O Sr. Danta (presidente do conselho):- que elle não pudesse usar, quando isso não ap-
0 ministerio pediu á Corôa a dissolução, e este prouvesse á Camara dos Srs. Deputados. 
recurso lhe foi concedido; mas,quando o minis- (Apoiados .)» 
terio formulou o sen pedido, a.~companhou-o 

---~~~!la-J"&e:ãfl-,da-tJ-I:l-ê;;--rB!rta:lwr-a:intl:r.---aum----n:rl-«--I:IOHS~r"" • .---aS-6-ev~e!ff-ri-M-=-Ribei 1'6 :----E' nma doutrina 
in:comprehensivel .. ~ 

«0 Sr. Dantas (preliidente do conselho):-•.• 
· · · ei, d'onde re·Q1su,..-~l~+taa-no,-------

absurdo, devemos recuar. E isto seria real-
mente absurdo . 

«De outro modo a attribui -
, poder moderador ficaria á mercê do bom ou 

mentos. • mau humor de uma maioria da Camara dos Sr':i. 
« O Sr. Andrade F iguei,·a :-Sem orçamen- Deputados; não e isto possivel. Para terminar 

tos não teremos dissolução 1 >) porém, esta crise, qual poderia ser o meio, a 
melhor solução 1 A que se vai dar: o appello á 

c O Sr. Dantas (presidente do conselho):- nação. 
Nestes termos foi o pedido ; nec;tes termos foi 
dada a dissolução; mas é igualmente certo que «0 Sr. Andmda Figueira:- Este appello é 
si em hypothese que não quero admittir, a inutil. 
Camara dos Srs. Deputados negasse a lei de «O Sr. Dantas (presidente do conselho):-

------~~~~~~~~~~~~~-~~~ãG-s&-~~-~,B~~~v-.~~.-f~or-~ovu.e~rornmo~Ae~ca~r~e~c~err~u~s~a~r.-------
effecttva. deste recurso, não sei si dirá que o appello á 

« Nenhum poder inutil. (Apoiados.) 
absol11to. Tenha.IIl(;~s.--m~im-lj~&--\;;9'llSI~Heae--t------'-.-a coarctação verdadeira o que se eon 
do Imporio. » tém na doutrina do honrado deputado: coar

ctação á. prerogativa do poder moderador. A 
« Como admittir que a Camara, usando da Constituição collocou-o em uma região inac-

attribuição, que lhe compete, de votar as · Ieis cessivel ás paixões; confiou-lhe esta suprema 
de orçamento chegasse ao ponto de negal-as prerogativa, e n:o uso della, a Camara dos Depu· 
a um governo regular, recusando-lhe os meios tados não póde, sem prejudicar 0 livre exerci
de vida~ Não seria isto um attentado, que ella cio da mesma prerogativa, negar os meios in
jámais praticará, contra a prerogatlva. do po- dis:pensaveis para continuar no governo -um 
der moderador 1 (Apoiadoe.)}) ministerio com quem se acha Elm conflicto, do 

« O Sr. Andrade Figueira:-Têm-se pra- qual só se póde sahir, ou retirando-se o 
ticado muitas vezes. » ministerio ou sendo dissolvida a Camara. 

4 O Sr. Dantas (presidente do conselho) : (Apoiados.) 
-Pois quo 1 Dado um confiicto entre o minis- «O Sr. Zama:-Muito bem; esta é a verda-
terio e a Camara, qual é o meio de resolver 1 deira doutrina. (Apoiados.)» 
0•1 retira-se o ministerio, ou a camara é dissol- o Sa. ZAMA (continuando):- Ora, Sr. pre· 
vida: é o que está. na Constituição (apoiados.) » sideote. eu não costum c -

« 1·. n r a e 'guet.ra :- as não se lições dos mestres e menos ainda as doutrinas 
dissolve· sem estar votado o orçamento.» politicas e p:1rlamentares, que me ensinam 

«0 Sr. z ama: -A Constituição não resa. como não esqueço o respeito devido as pessoas. 
· to (H t ) Foi por isto que o ultimo miuisterio liberal lS • a ouwos apar es ~ . . . • . . • . • . 

encontrou-:-me firme a ap01ar o venerando chefe, . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 

cO Sr. Ruy Barbosa : - Em dar a lei de 
meios. a Camara. não faz uma graça: cumpre 
um dever censtitucional. (Apoiados.) 

cO S1·. Dantas (presidente do conselho) : 
•• . Perguntava eu : é ou não attribuição do 
poder moderador conceder a dissolução 1 Si 

que se chama José Antonio Saraiva. 
Durante 30 annos apontaram-me s.quelle ci

dadão como um dos mais importantes chefes 
liber.:.es, como o sacerdos ma gnus do nosso par
tido ; durante esse largo espaço de tempo en
sinaram-me ain.da a respeitar as suas opiniões, 
o seu ~aract-~r, <i seu patriotismo, desinteresse 
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e dedicação á causa publica; não era po;;;sivel. · 
pois, que de um dií\ para outro, s~m confessar' 
a minha propria inepcia, viesse aqui 3pon
tal-o ás turbas como capaz de fazer conchlivos 
indecentes com os adversarios e incapaz de di
ri ir os destino3 de nossa atria e do a.rtido li-
beral. 

Para manter, portanto, a minha coherencia, 
sinto-me obrigado a dar meios de governo ao 
ga 1ne e ac ua ,segum o as outrmas ensma as 
por um dos mais denodados chefes liberaes, 
entendendo que os ex-ministros do 6 de Junho, 
e quantos sustentaram aquelle gabinete estão 
moralmente obrigades a pôr em pratic.~ a 
theoria então pregada, e por nós aceita. 

O SR. lLDEFONso DE ARAUJo:- Está cohe
rente. 

O SR. ZA~u:- O que, porem, não faço nem te-
. - , " 

sidente do conselho estes meios (apoiados); 
S. Ex. venhn. pedil-os como governo nos termos 

ue acabo de ex ôr. (A oiados. Assim, S. Ex. 
se e evar e emonstra.rá igualmente o seu 
respeito ás justas susceptibilidades da Camara 
(apoiados) ; assim, nós todos podemos enfren-

' pelas concessões reciprocas que tivermos de 
fazer. 

Estas cadt!iras nobilihm sem duvida os 
homens que ns occu pa.m ; mas duas condiçõ~s 
são indispensaveis: -fa., que sejam legitima
mente conquistadas : a 't'epre~ent: ção popular 
por meio de fwores do governo, desprezo-a, não 
a quero, porque ella só póde fazer-me descer 
da altura em que tenho ::::empre procurado col-

a. • • ~ 

legislativas observemos religiosamente os coa: 
promissos tomado;; com os nos~os committen• 
tes, e entre esses figura sempre o de vot·•rmae 
annua mente a ex e orçamento. 

Antes de ter·minar, dirú ao nobre presidente 
do conselho algumas palavras: V. E~. já ten:: 
sido governo diversas vezes ; sabe, pois, por 
experiencia. p1·opria, o que isso é; já tem mais 
de uma vez experimentado os espinhos de que 
se acha semeada a estrada do poder; não extra
nhará, portanto, que eu lhe annuncie que 
começa p na V. Ex . a -Dia dolorosa. Não 
creia nes~as manifestações de gaudio que tele
grammas iateresseiros lhe dão noticia de todos 
os cantos do lmp('crio; a mudança da situação 
tem sido recebida pelo paiz, digo-o com pezar 
para ambos os partidos, com a maior indiffe
rença. o que prova que os partidos entre nós 
não são o que deveriam ser : que não temos 
partidos politicos regularn1ente constituidos, 
mas upos ma1s ou menos numerosos, reunidos 
por affei9ões ou interesses, e não por idéas e 
princípios, e que. portanto, precisam transfor
mar-se de modo que representem realmente as 
necessidades, as aspirações do paiz, da socie
dade e do seculo em que vivemos. 

Da ma organização dos nossos partidos poli
ti.cos, <'omo dos defeitos de algumac; d·.> s nossas 
instituições, nasce fatalmente a omnipotencia 
imperi~1l, 3.inda quando Sua Magestade não 
queira exerce l-a. De um lado, um Senndo vita
licio subsidiado e de escolha depenlente de 

Sua Magestade ; de outro, partidos sedantos de 
poder, que tudo sacrificam para conq uistal--o 
ou para nelle se manterem, são causas mais 
que suffi.cientes para perverterem e deturparem 
o systema de governo que os nossos antepas
sados ado taram com ca az de romover 
prosperilade publica e o engrandecimento da. 
patria. O poder entre nós, senhores, é um onus 
e uma cruz pes3da, que só serve para. enfraque-

sm isar os i os p a -os 
perder no governo, perante a. opinião,o que con· 
seguiram ga-nhar em opposição. Não serão os 
adversarios que hão do causar ao nobre presi
dente do conselho os mais pungentes desgos
tos. Deus queira que seus proprios correligiona
rios não lhe preparem dissabores iguaes áquel
les por que passou o primeiro organisador libe- · 
ral, e não lhe dêm a beber o calix. da amargura 
que sorveu o vener~ndo cidadão, que lhe an-

. , , ., 
ahi estão para embal'açarem S. Ex. e a seus 
companheiros na difficil tarefa de que se acham 
n arr a · 

Faço votos para que o honrado Sr. presi
dente do conselho possa sempt·e manter-se so
branceiro a todos os pequenos interesses e in
ti·igas, que o hão de assaltar ; des~jo que o 
alvo uni('o de todas as suas acções seja sómen
te a felicidade desta patria, que tanto precisa. 
do patriotismo de seus filhos, e, quando não lhe 
seja possível attingir as alturas em que sin
ceramente desejo vel-o collacado, pelo menos. 
governe melhor que nós ~overnamos. (Muito 
bem ! muito bem !) 

Requerimento 

A' vista. das dP.clarações do Sr. presidente do 
conselho, requeiro o adiamento da emenda do 
Sr. MarLim Francisco. 

a a as se3sões, .... i de Agosto de 1885.
Zama. 

E' lido, apoiado e posto em discussão. 

O Sr. Gomes de Castro es
perava que a attitude do partido liberal na 
actual conjunctura seria tão grave que ao 
menos concilias~e as sympathias das almas 
generosas no momento em que ~o poder lhe 
escap1. 

O orador ouviu com profunda ma.gua o elo
quente discurso proferido pelo illustre repre ... 
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sentante do Rio Grande do Sul ; e não sou
be o que mais o ~orprendeu-si a injustiça. dcs 
conceitos por elle enunciados a respeito do 
venerando chefe do act11a.l gabinete, si a 
falta de logica com que S. E:f. deduziu os 
factos ue a historia arlamentar deste e 

e outros pa1zes fornece. . 
O nobre deputado pelo Rio Grande· do Sul 

entende que a missão do partido libe:_~ü deve 
,., 

elle agitadas, e que, antes de se realizarem 
as grandes reformas que annunciou, não po~ia 
deixar o poder, porque os conservadores só são 
proprios para a navegação em mares mansos, 
para as épocas tranquillas, quando não ha 
mais nada que fazer senão manter a náo do 
Estado de modo que não se desgarre do rumo. 

O o:·ador pede licença para perguntar aos 
seus adversarios o que fizeram. em qu -si oito 

. 
O nobre deputa.do pelo Rio Grande do Sul 

julga que o Sr. Barão de Cotegipe devia rejei· 
tar o overno or ue o artido liberal não 
tinha effectuado to::\a.s as reformas reclamadas 
pela liberdade. 

Mas ~ntão, pC3rgunta o orador, o partirlo li-

elle mesmo entender que é necessario,e ao par
tido adverso resta condemna.r-se á inacção 
forçada até que os chefes liberaes achem que 
é chegado o moment::> tranq uillo em que os 
conservadores devrm governar ~ 

O orador entrega esta proposição ao bom 
senso do pa.iz; nem deve observar que o nobre 
deputado foi pouco feliz quando disse que o Sr. 
presi~ente do conselho fazia uma dist~ncção, 

representa. 
O nobre presidente do conselho é homem 

de sao-acidade conhecida u ndo sua rande 
illustraçã:o não o impedisse de commetter 
este el"ro, seu bom senso o advertiria da. ine
peia de tal proposição. 

S . Ex. enunciou a verdadeira doutrina. 
Alli não está o paiz ; estão seus r epresen
tantes. O nobre presidente do conselho, si não 
póde merecer a confiança da n.aioria da ca
mara, não commette crime appella.ndo para 
a confiança. tia nação. Desde quando é isto 
crime~ Pois o partido lib3ral, que S !3 conser· 
vou calado qllando o ex-presidente do conselho 
ameaçava a c amara de que, si esta não r êali
zasse a reforma, a nação a faria, póde agora 
considerar um crime as pala.vras do Sr. Barão 
de Coteg!pe appellando para a confiança da 
nação~ 

O orad r ã: 
exprobrações, mas apenas para contt•apol-o 
ao que disse o nobre deput~do pelo Rio Grande 
do Sul, l eade1· do min sterio passado na camara, 
e que se conservou calado diante daquelb do 
posição. 

O nobre deputado pelo Rio Grande do Sul 
attr ibuiu alguns ditos espirituosos, que tanto 
r e:1lçam a phrase do nobre presidente do con
selho, a es;;e gra nde prazer que elle cuida S. Ex:. 
experimenta em se achar r eintegrado no pouer 
por aquelle mesmo lapis que o havia riscado 
de .Y~·8tê <19 ttltitM mini9téPio dé qo~ fet 

parte, como que insinuando que sobre a cabeça 
do illustre chefe do orador havia um estygma; 
mas falha de todo o seu proposito. (Apoiados e 
apartes.) 

E' insuspeito neste assumpto. 
Acrejita ue el:iste . oder essoal e xis iu 

ha de existir. 
Si tivesse valol' para f.i.zer um pedido aos 

actuaes minis~ros, instaria. por que lutassem 
' - a-

tido conservador como do partido contra
rio, para firmar o regimen representativo. 
E nisto n&o tem o fito de restringir a vasta ef
phera. de ar.ção do chefe do E~tado, mas de 
evitar essa tendencia do espirito humano que 
não se contenta. do poder que a lei lhe 
confere. E' preciso que os poderes publicas 
entrem na orbita que a Constituição lhes traçou, 
porque não s:remos verdajeirameqte li!res 

1 

sub·;tituição ~ 
De que facto tirou S. E~. motivo para ac

centuar accusação tão grave 1 
Foi chamado o partido conservador sem ter 

precedido uma batalha campal, sem que hou
vesse vencidos nem vencedores; e o nobre depu
ta.lo, apontando para as cadeiras em que se as
sentam os nobres ministros da. agricultura, .. da 
fazenda. e da marinha~ disse que aquelles Joga-

não por mera designação do 
do conselho ! 

' ' sistindo á lenta agonia do partido liberal. 
(Apoiados.) 

Este partido subiu ao poder sem o menor 
constrangimento, com o apoio da opinião na
cional, que, diga-se a verdade, era adversa. aos 
conservadores; mas, desde o primeiro miniaterio 
liberal, houve desharmonia nas fih·irac; do par
tido que elle repres3ntava ; e dahi para cá, nas 
batalhas que se tem travado, não foram os votos 
conservadora ~, pergunta o orador, que decidi
ram da derrota do partido liberal~ O poder 
entretanto foi mantido nas mãos dos seus 
chefes. Reveznram-se os e;; tadistas de primeira. 
ordem; o governo an lou rejeitado por uns, e 
a ceito com constrangimento por outros ; de 
sorte qu e,quan lo rim ex-presidente de conselho 
encareCia. na. amara o serv1ço e ter ace1 a o 
o governo, e contava pelos ded'J'~ a~ vezes q_ue 
recus:ira o poder, o illustre Sr. Dr. Ferreira 
Vianna, cuja voz se estaria ouvindo naquelle 
momento no meio do enthusiasmo e das ale
gri:.1s geraes, si elle ti v esse assento na Camara, 
qu:ilificou a S. Ex. de forçado do poder. 

Os conservadores diziam então : « as praticas 
parlamentares nos chamaram ao E?Overao, nós 
somo3 os vencedores >>, mas o imperante manti
nha o poder nas mãos dos liberaes; e o nobre 
dêptttâdó pel!) Rio Or-and~ dé Sal, ião apaiu, 
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nado das pratic:1s parlamentares, achava isto Disse o orado!." que a nossa situação não é das-
muito licito! espera 1a, mas considera-a grllvissima. 

O nobre deputado observou que o logar de mi- E' de grande vantagem receber o poder, quan-
nistro de Estado conquista-se na arena pa.rla- do se recebem com elle exemplos de desastres 
mentar, de máneira que dever-se-ia suppor que poder.iam ser evit~dos. 

ue foi este · i · · 
vado durante a si tu ação . que ac-a.ba de :findar-se. conselho é ca~az de grandes sacri:ficios; elle 
O orador dizia muitas vezes-talvez com injus- deseja ver o nome de S. Ex. cercado da mes
tiça-: c: o mal dos vossos m.inisterios, a falta de ma aureola que cinge sua cabeça veneranda; 

· as vossas e1ras, em uma causa, e e eseJa que o no re pres1 ente o conse o 
os vossos estadistas, chamados para organi- cerre os ouvidos ás symp:~.thias ; feche o cora
zar ministerios, não vão procurar sinão no ção á. piedetde, quando isto fõr preciso, para. 
c;rculo das relações intimas aquelles que os restabelecer as :finanças do Estado, o que é 
tenham de auxiliai' aa tarefa. de governar povos nosso lado fraco, nosso calcanhar de Achilles. 

Tem-se procurado, por modo que o orador qua- Essas outras questões, que se inculcam ur-
lificará de m-ais habil do que verJadeiro, im- gentes, indispensaveis, cedem inteirãmente o 
putar esta indisciplina das fileiras liberaes á in- passo á questão financeira, porque um paiz de 
feliz questão do elemento servil. Não é exacto finanças desorganizadas não é susceptivel dG 
isto ; vós_, exclama o orador, apoiastes ministe- receber qualquer reforma. 
rios que eram natüralme:nnt1te<rfiniY~fl"e~ns~-a-ttl:-rtFI----'n!W~:lO"=morim---derltrnrr:Jm-lhrdo:-, --dirá;-tnel~o---
forma., e dos m~smos que sustentaram esses á sombra do nobre deputado pelo 11° distri
ministerios formaram-se mais tarde as dissi- cto do Rio de Janeiro, quando Ee disc~tiu essa 
dencias ue combatiam ' 
ma servil iniciada pelo gabinete Martinho 
Campos, pelo gabinete Lafayette, pelo gabinete 
Paranaguá. ~ Vós vos convencestes de que po-

• • . - < a. ri a e pu 1ca sem o 
menor perigo de perder as regalias do poder; e 
um illustre depub.do acaba de dizer que a posse 
e os gosos do poder em nada aproveitam, 
:quando não conquistados de maneira lesl,nobro, 
pela discussão. 

O orador pede aos nobres deputados que re
ilictam sobre a situação em que os couserva
dot·es recebem o poder. Um povo an tigo, que 
levou a. ~loria de suas armas .e de s~u nome 

' ' dia de grande desastre que parecia. subver-
tel-o e empanar-lhe para. sempre o brilho do 
nome, dar cono-ratula ões ao · 
na a, por não tGr desanimado de salvar a ghlador conhecesse qu:1l o verdadeiro estado 
patria. servil. Si essa esta.tiatica viesse provar, como o 

Em que estado, pergunta o orador, vós en- orndor ac1•edita, que o numero de escravos ó 
tragais o pode1·1 Suppondes que o triumpho muito inferior àquelle ql1e se pl'esume, a lei de 
actual póde sa.tisf:~.zer :i ambi~.ão daquelles ho- 28 de Setembro est:tVa plenamente justificada: 
men<; 1 Pois o nobre Barão de Cotegipe, chefe é que a sua acção tinha pro:luziào resultado 
in·~ontestavel de um grande partido, prP-si- mais rapido cto que aqnelle qno sous autores 
dente da primeira corpor::.ção do E~tado, póde previram o esperaram; si porém ess<~ esta tis
ter ambições de governo 1 tica ÍO!'ise desanimadora, si vies!!e provar que a 

O orad0r ent~nde que S. Ex. prestou um acção daquella. lei era tão lenta que a\nda teria 
gran ie serviç:>, aceitan lo nestas condi~~ões o d<) cons:o~rvar-sc por muito tempo no paiz a in
poder. stituição servil,<-mtão seria o caso de pedirr>m·se 

Não aére:Hta que seJ·a desesperada a sorte do ao parlamento medidas de simples aeceleração 
da mesma lei. 

paiz ; mas a verdade 6 e;•ta., e o diz sem querer o nobre deputado pelo Rio Grande do Sul es-
recriminar. A autoridade em que estado a en- h 
contra. a situação que se inaugura '? Ella andou tra~ ou que. ~ St·. prP.sidei!-te do ~onselho 
no lodo das ru:ts. E a libP.r , , ixaram. a da Cama+a le1s de mQlOB, por-
E · · 1 que isto implica confiança, e S. Ex . não podia 
ntr~gue as vzo encias de uma policia tão merecei-a de seus adversarios. Demais o nobre 

inuLil quanto discricionaria e pervers3.. 
(Apoiados das bancadas conservaclol·as .) deputado levou a. mal que o Sr. presidente do 

conselho dissesse que d~>se1ava viver com a Ca-
As finanças os liberaes as receberam estra- mara. Como resultado de tudo isto, apresentou 

~ada.s pelo dominio conser":ador- é o que está. S. Ex.. um~ moção que n ão tem significs.ção,por
lli~_Press~ ~m. um faJ?loso hbeUo, escripto por que é um acto inutil, e, si oã~ fosse o respeito 
mao. ha.b~hsauna. . Pots bem ; o orador pedo que que dGve a S. Ex. e aos seus companheiros, o 
os hberaes comparem aquelle com o estado qualificaria até de extravao-ante . (.-lpoiados e 
a~tual das finanças, e digam em boa fé si este é 

1 
apartes . ) o 

s1quer a sombra do que receberam (llluito O governo ostà diante d~ s eus adversarios, 
_. bem das ~a?tcadas conseYvadoras .) e portanto o nobre presidente do conselho não 
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podia pensar em obter confiança da maiori9. 
da Camara. Elle apenas pede-lhe, e são os 
doas ponto:~ de seu prog1·amma: 1°, que mande ao 
Senado uma lei que é della; 2o,que lhe dê meios 
de Tida. 

O nobr~ àeputado p~lo Rio Grande do Sul 

o ' 
deis viver com a Cama.ra, retirae-vos-; mas os 
nobres deputados por S. Paulo e pela Bahia 

1 - ~ 

foi natural, que elles deviam subir, e nestas 
circumstancias não duvidam dar-lhes ~s leis de 
meio,, porque é melhol' que o adversario go
vel'De mediante normas traç·1das pelo poder 
competentP- do que tornar indispensavel a di
ctadura. 

Ora, si mesmo neste momento solemne, em 
que todos os liberaes deveriam ter o mesmo 
pensamento, a providencia consentiu que o ac
côrdo aind:\ se tornasse im ossivel o u s ria 
si fosse outra a s luç..<io da crisq ? 

O nobre presidente do conselho notou a falta 
de um personagem que era essencial para as 

- ~· o . 
O orador acha que S. E:t. foi verdadei

ramente correcto, pois não podia prescindir da. . .· 
não só como homem importante do partido li
beral, como por ter sido chamado para consti
tuir novo gove1·no. 

A corôa pareceu ainda duvidar da profunda 
divisão que lavrava no partido liberal e quiz 
chamar um homem que estava cercado de 
todos os resv9itos. O qu3 dissB este homem~ 
qne razões apresentou á. corôa 1 Tu'io isto ficou 
ignorado. O que se S'ibe por m~ras conjectur~s 
é qne o nobre v isconde de Paran a- • • 

nou tão honrosa incuml>encia porque tinha a 
certeza de que não podia reunir adhesões bas
hntes numei.'osas para lograr meios de vida. 

a1 cone Ulr. ao a a. ao no re pt·e-
sidenle do conselho a. integridade de ca
racter, o tal~>nto neces!"ario para solver :l.S diffi· 
culdades que surgirem dur;IDte su·L admin istra
ção ; mns, si se dissiparPm Astas esperanças 
fagueiras que alimenta, o orador, 'l'1e, ··om o 
tempo, j i tem apren :ioo a fa:t.er o rposição 
ao' governos de seu proprio partido, ewbora. 
muito lhe CltstP.~-reser·va-s~ o Jireito de ;qJre
ciar os actos l'!e seus am'gos, porque :is vezes 
é enorme a differença entr~ a tbeor1a e a 
pratica. (Jfutto b>!m! Muito bem .. ) 

O Sr. JoaquiDJ. Nabuco:- Sr. 
pre~idente, o honra,Jo Sr. pre~irien te do con~e
lho disse-nos hoje qne havia sido ~ncarregado 
p:>r Sua Magest'\de de orga.ni'l.ar um novo gabi-

, as esqueceu-se e exp tca.r-nos a pre
sença de um ministl' rio con<; ·rvador ne~tn. 
Camai·a • . _. Isso quer ·l izcr que a r P.!';pon-abi 
lidade d:l. nova situação recac toda sobre o Im
perador, e, portanto, que o ruinisterio entra. 
neste recinto daixand0 a Coróa na rua. 
(A.poiados e não apoia ·los, apa1:tes, protestos 
e reclarnoções.) 

Mas, St·. presidente, nós já conhecia.mos a ori
g-em exclusiva d0sta c;1tua.ção. Ha neste p~iz 
duas instituições as quaes ningu~'m sabe ~i s q 
esttmam ou si se odeiam, mas q11e se unem para. 

V. IV.-4 · 

avassallar todo o que quer ser independente e 
livre . •. a monarchia e a escravidão. (Apoiados 
e nao apoiados, apa1·tes e 1·eclamações das 
bancadas consenJado1·as) 

Os nobres deputados não me hão de impedir 
de fallar. O arlamen br zil · · 
tão livre como o hespanhol, e o que se diz no 
Senado ha de se poder dizer livremente na 
Camara dos Deputados. 

Ma5t, dizia eu, ha. neste paiz duas institui
ções que se alliaram para dominai-o inteira- . 
mente : a monarchia, isto é. o governo de um 
só homem, e a escravidão, isto é, o predominio 
de um só interesse. Sempre que a sorte de uma 
corre perigo, a outra acredita ouvir o dobre 
funebre da sua propria extincção. E' isso o 
que vemos hoje neste · recinto, é esse o espe .. 
ctaculo ao qual assistimos. 

pa.iz, por todos os desinteresses patrioticos, por 
todos os sacrificios imnginaveis da honra na
cional ; enver onhada das soas ra inas e dos 
se11s ucros; um1lhada de não ter colhido de 
todos os martyrios que fez soff1·er outra coisa 
s~ não . a_ ruin~ de todas as suas es~eranças; a 

sei si sua protectora, si sua cliente - e esta 
respondeu-lhe com a subida inesperada do par
tido conservador, auxilio iJ~ e~ti·emis do mono
palio assustado do governo ao monopolio per
dido do trabalho, testamento, quem sabe, de 
um reinado que dessa fórma não legaria hoje 
ao seu succe.ssor seJ'lio um merca.lo de escravos 
em plena civilisação, e a banca.rota em plana. 
paz. ( Cru:;am-.o;e muitos apartes. ) 

. . 
do movimento abolic!onista em sua patria: elle 
significa. que o lmpera·lor não vê hoje no seu 
l)ai:r. uma imm11 nSa aspirnção n '-eional a satis
faze I', grandes épocas P.m conflicto, mas uma 
briga. d · pess ~>~s e intere;;~f'S q••" é pr~ciso não 
de.;contentar; signifi:..:a. o abandono Jo partido 
lii.Jeral p··lo c1·irn·~ d · haver ue .le uma 1•;• rte 
qu :-1 o ag-itava, nm Ít3rmento abolicioni 't~to que o 
am ·edia da corromper·so e Je corromper a 
nação. 
E~s~ elemento :1 bolicioni~ta d=zia ao partido 

todo: 
« O t '\u lagar é á frentP. do povo. não é 

atrás de uma .Ja,se; a tua. forç:1. não está. em 
se'"!lS um instrume~to da escravidão• nem u_m pa· 

depend1mte da vontade nacionaL Com a abo
lição. mesmo quancio te privassem da t ra ant;g-a 
força e te C ·"'gass,~m, t.11 podias, "DC~lstando-te ás 
columnas. fazer. iesabar l!Ob'"e os t ··us inimigos, 
para esmagal-os, o scenario das tuas h u
milhações; sem ella, tu ficarias durante annos 
su,~cessivos a olhar para. as agua. , renovadas 
da piscina nacional, como o paralytico do 
EvangHlho, sem te poderPs curar , por não 
teres qnem te lançasse nella.:. (Mui to bem!) 

O Sa. A. Bll!zEnRA dá um aparte. 
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O SR. JoAQUIM NAnuco:-0 nobre depu
tado pelo Pará me intet·rompe para · p·;r
guntar o que é que o part!do liberal fez 
peh a.boliç.ão 1 Eu interrotnpo ta~ubem o 
meu discurso sómente pat·a responder-lhe, pela . . ')- . 
libet·aes que pleitearam as e1ei,;ões passadas ti
vessem sido todos eleitos, esta Camara teria 
votado, o governo querendo, uma lei de abo-
1ção qur.s1 1mme 1ats. (ar,~ados e não apoia

do:>); si, poróm, tivessem sido eleitos os 
125 candidatos que pleitearam em nome do 
parfdo conservador , a idéa emancip:1dot·a 
teria. sido esrnagala (apoiarlos e nao apJiados) 
no limiar do actual parlamento, em vez de 
entrar nelle, quando mais não fosse para 
diss,)lvel-o, e para ficar patente, pelo menos, 
que o p:lrLido liberal preferJ morrer a sa
crifkal-a. 

essa lei que fez presente de uma nação a uma 
olygarchia,-e envia a esta Camara um mi
nisterio cada um de cu· os mr~mbros, exce to o 
1 ustre mm1stro a mar1n a, e um programma 
reaccionario, e do qual nenhuma a.lchimia 
possivel extrahiria essa pedra philosophal do 
partido conservador : sympathia sincera, ou 
mesmo tolerancia espontanea, para com as 
transformações democraticas do nos'>o tempo. 

O paiz estava cheio de aspirações lj beraes ; 
todo elle começava a sentir que a escravidão 
dera em resultado o egoísmo, a. corru.pção mer
cantil, o indifferentismo moral das classes 
c ama :s superiores ; a m1ser1a, ex en~a e 
p1•ofunda, da população pobre ; a hypotheca 
irremissive~ da. grande propriedade ; um ?l?i-

esmagadora, e uma bureaucracia. absorvente em 
uma centraliza~ão asphyxiante. 

Para contrastar tudo isso não tínhamos se
não uma. fõrma parlamentar do governo, que, 
como a. e~pes~a têa de aranh:l. que appareceu 
ua. entrada. da caverna. do David pPra fazer 
ct'el' ao iniuligo que ello não estwa alli, só tem 
por fim encobrir aos olhos do paiz por trás do 
uma apparencia de dtreito popular o governo 
legitimo do Ungido do Senhor. 

Em ta::s circumstancias o pn.iz queria movi
tn é: nto e liberda:le, reformas que p0la sua ouEa
dia mesma abalassem ~ massa indiiferente, 
inspiL·ad<1s n'um s~ntiruento ele iutcre!';se pela 
S:)J'te da.s cbs~es pobr~'s, c quando esté pequeno 
povo Americano, ergucndo-~e jà n'um esforço 

~ • o ~ .. " 

liberal ~ Dividiu-se. E d·onde provinham ess~s 
divisões ~ Indagou-o o Imperador irresponsa
vel, indagou-o o presideute do conselho res
ponsavel ~ Si indagaram, haviam de tet· visto 
que essas divisões tinham uma causa honrosa 

licionista que é um espírito novo, e, portanto, 
não podia. entrar n 'um molde velho sem que
bral-o, ue é uma revl1lução nacional e, por-
tanto, não po 1a euar e esaggregar os ve
lhos partidos. E. que em nõs e por nõs os es
cravos começ-avam a pensar,- ao verem o 
nosso exercito, o e~ercito em toda a parte o 
symbolo da. honra e do patriotismo, com
posto em sua grande maioria de homens de 
cór-que este paiz era tambem .a P•1tl'ia. delles; 
delles que ha meio seculo eram açoitados nas 
ruas do Rio de JAneiro, porque ousavam cantar o 
Hymno da Independencia. (Muito bem.) E' 
que em nõs e por n s ap e e razi eira, u s 
compõe de alguns milhões de indivíduos, 
começava a sentir que ella de.via valer pelo 

compõe de algumas unidades, e como a. aristo
cracia que se compõe de algumus centenas. 

Por honra nossa, essas di visões assi o-nalara.m 
toàa a administração liberal, ellas não come
çaram no ministerio Dantas para conti!luarem 
durante o segundo ministerio Saraiva; come
çaram no ministerio Sinimbú e culminaram no 
pri.neiro ministerio Saraiva, e, se não se pro
duziram noq g<~.binetes Martinho Campos, 
Paranaguà e Lafayette, foi porque os abolicio
nistas da primeira legislatura liberal foram 
todos repellidos pelas urnas censitarias que 
ella creou. 1-r'las a nossa fé não mudou, elb foi 
mantl a n um tempo em que o ostracismo os 
abolicionistas não era sómcnte poJitico, e:a 
tambem social, e, o modo por que o foi e tem sido . .... .. . 

J • 

de nõs, cujo nome }Jeço licença p1ra citar 
neste mome;1to solemne em fHlta do um l'CCO• 
nhecimento aut01·izado tios 'seus immorlaes 
serviços à cmsa.libcr..tl : o Sr. Joaquim Ser1•a. 
(1lbtitos Clpotados.) Del!e se pódll dizot• pola 
ralia.çào matinal do seu talento c pelo colori
do ardente de sua phraso, que roaliza o 
mytho grego de Orion-a constella\ão da ma
drugada no verão. (.-lssentimcnto oe,·al dos 
libcntes.J 

Mas essas divisões são nobres o nn.turaes. 
Todos nos lembramos da. bella imagem em que 
Gladstone comparou os conservarlores ás esta
tuas egypcias, tend:> impresso em todos os seus 
traços o ide:\l da. imm:>bilid~de, da disciplina 
e d.1 casta; e os lib::raes ás estatuas .gregas, 

-
do e mostt·a ndo ter em si alguma causa do im- expressão do movimento, da acção e da indivi-
puho, do enthusiasmo, do i leal das raças no- dualidade . 
vas, esperava ver no horizonte illumina- Os conservadores tnmbem se dividem, Sr. 
do pelos raios di auro1·a o bando das aves presidente, mas diante da morte r~~unem-se de 
matinaes saudando o romper do dia, ap- novo Isso não nos deve causa•· inveja Como na. 
parece-nos perturbada por es~a luz prematura natureza o suicídio é o privilegio do animal 
a velha cornja conservadora, a coruJ~ das superior,--o homem, assim tambem o suicidio 
torres o dos .Paços •. da~ prisõ_es e_ da.s. senzalas, volunta~io e livre .é em poliLica o privilegio 
so~tando o pl•> ~gorretro das 1llu~Eoes ltberaes do dos partidos verdadetramente naciona.3s. (lf Hito 
patz. (.4pplausos nas galeria s . O s, .. p1·esi- , bern . ) 
dente reclamq. attertçiio.) . l Além disso, com os conservadores ha uma 

Mas qual fo1 a falta commett1da pelo partido ~ intervenção especial de ultima hora, como vi-
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mos em 1872. O partido dividiu-se em 1871 
por causa da. questão servil, e ess"' divisão dou 
em resultado, mezes depois, a. derrota. do minis
teria que fez a. lei; mas o Imperador veiu em 
soccorro do ministerio, dissolveu ;o a Camara., 

or ue reconheceu ue elle tinha tido alo-uma. 
parte na. divisão e não devia abandonar o seu 
alliado no dia do infortunio. 
Comno~co o chef·~ do. Estado não procedeu da 

; 1 u- s a. n ra. a 
grande luta (apca·tes), e animou-nos pr•r tal 
fórma quP. o jornal do nobre ministro da fa
zenda., o Brazil, levon mezes consecutivos a 
dize1· que as ele~ções eram promo-vidas pelo Im
perador (apartes), e que o partido liberal en
tra~a em acção coberto pelo nome e pelo pres
tigio de Su::~. Magestade. (Apa.,.tes.) 

Ma.s, Sr. president~. quando aquella luLa 
produziu os .~eus etfeitos nec.easarios, dividindo 

escada da sua ambição, e que proclamou a lei 
de 28 de Setembro a Magna Charta dos se
nhores de escravos. (A;JOia.clvs e apaNes.) 

esse mo o, r. pr•esH en e, os nossos a ver
sarias vier•am a receber das mãos do Iml)era
dor o premio da batalha que travaram contra 
nós e que blasonn.-vam ser travada tambem contra 
elle. (rtpa1·tes .) 

Entret::;.nto, era cedo ainda para s0rem eiles os 
premiados. Nós liberaes tivemos contr::J. nós toda 
a riqueza. uccumulada do paiz, não só a da terra 
como tamb:•m a. rlo co nmercin, não só a da in
dustria. corno tambP.m a da apolice ,apctr.'es'. e, 

a o os esst:!s e emen os e seu enor
me aequito, trava.aos uma batalha que! assim 
como a de Marathona póde ser considerada a 

• · .... • • • • w 

va.mente esmagado o poder do Oriente, póde ser 
chamada a primeira d:1a nossas batalhas sociae~, 
porque nell:~. foi p:1ra sempre destruido o poder 
d~ escravi.!ão: Es 'a batalha foi travada. Sr. pre
s:dente, quaa1 n•'ntro das porteiras das fazen
das, em nome de uma lei que se descrevia como 
um appello :i insurreição. (Apoiados, muito 
bem, muito bem .. ) Por· isso tambem despren
d'lu-se sobre nós todo o fluido contrar•io (apoia
dos e apartes) e a grande prop1·iedadc aban
don~u-~os; mas não nos quebmm_os, porqae o 
sacrliic1o que fizemos não pódn dentar de ap•·o
veitar á causa da civilisa~ão e da h\llna.nidade, 
P'Jrque sal!rificio ; sem .. laantes f~itosde modo tão 
c?mpleto e tão rJe.;i ntot· .~!'lsado. nanca ficam pe-r
didos par·!l. aq~~~ lles a quem são d·::;linaolos. 

Mcii\ nã~:tpodP-t· i.a.~o~ nós po1· ac~so ;~izer. 
Sr·. preaid•nte, si quizessemo-;: esp~cular com 
semdhantes sentimentos, que, entran !o na 
campanha ;; bolicionista, expondo-nos a i1·ri
Lar o podei' todo da "Scravidão, que é o mo
no ~1olio d -:t. terra, do homem e do capital, 
não estavamos tão sóm.ente servindo a 
caus;t da humanidade, do pa.iz e d!'ls escravos; 
mas tambem corno monarchistas, quo o que
riamos ser com dignidade, de motio a poder
mos defender dia.nte do pa.iz a instituíctão a que 
adllerimos, estavamos procurando dtlr aos olhos 

do mundo um pouco de relevo bistorico, um 
pouco de realce nacional a esse throno do 
Brazil, o qual o mundo inteiro sabe assenta. 
ainda. sobre as ossadas de gerações inteiras de 
escravos sepultados debaixo delle ? Não podia
mos dizer ue combatíamos não somente ela 
bandeir·a nacional, a qual o nobre ministro 
dos negocias estrangeiro3 sabe que não póde 
entt"a.r numa guerra estrangeira sem que, atra.-. 
v z l ~ 

dos no;;sos soltados. o inimigo veja Mlla a 
mancha negra que humilha. esse symbolo sa
grado, mas tambem pelo throno que representa. 
o Brazil perantl3 o mundo 1 

O SR. MAc-DowELL: -Era um pacto com o 
poder in.visivel. 

O Srt •. JoAQUI!'ti NABUCO:- Sim; nós pode
riamc-s dizer que estavamos prestando um B'~r-. .. . . -

noticiai!!! fazem a volta. do glob , terrestre 
incomparavelmente em menos teropo do que foi 
preciso ao grito da Independenda para chegar 
tios campos do Ypiranga. a esta capitr.J; em toda. 
a parte a machina substituiu a energia dos 
musculos e a intelligencia dos nervos ; a ole
ctrici·lade, ainda quasi no berço, já reivindicou 
a primazia sobre todas as forças da. na.tllreza ; a 
impr:}nsa tornou .. se o primeiro dos motores na
cionaea; a in:lu.;;tria e a sciencia. transformaram 
p')r t tl modo a dynamica social que os pro
blemas da existencia indivi:lual ou conectiva 
iá n:io -.:ão os mesmos ; a •:ntr!'tanto nada disto 

'._u~geriu ao lmp •radar :: idea sequer de que 
todo esse prog-resso podia t11nto se1· imaginado 
n , Boa Vist>l ~elo fra l~ i Ilustre que , o educou. 

·. o • 
um l.{ogel' Bacon, nos convQntos tla Idade 
:\fedia . 

1\i;J.s,q•Jnndo todos estec; facto.:; não ba~tassem~ 
o Imperador tem na historia da. sua propl"ia 
f.tmilia a voz dos acontecimentos, fallando eom 
a clMeza do canhão nos dia~ de b:1talh.a. Sua 
mulher, a sanhor~t que se senta no throno do 
Bra.zil, e que fez delle um fóco de virtudes, 
era uma pl"inceza das Dúa-:-Sicilias, ~ o 
antigo reino de Nap:>les fundiu-se co:n a 
Roma dos Papas na <:orõa popular da cas!l. de 
Sn.boia. 
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Ums. de suas irmãs casou com um filho de 
Luiz Felippe, então no throno, o principe de 
Joinville, o mesmo que foi a Santa Helena 
buscar, em nome da dynastia revolucionaria, 
os restos de Napoleão; e a monarehia de Julho 
foi derribada do estreito petlestal oo censo alto 
nas on as ormen sas o su ragw umvel."sa • 
Sua filha, a futura imperatriz, C3sou com um 
neto ~o mesmo L~iz Felipve, proscripto pelo 

sat:«Vó,;; não sois mais essas raças pl"ivilegiarias 
em que se encarna um direito divino. Sêde 
famílias de Stathuders á disposição do povo.>) 

Com effeito, Sr. presidente, si o Imperador 
olhasse neste momento para um unico paiz, a 
Inglaterra, veria um facto muito curioso. 
Ha quatro annos, um gabinr>te liberal, o de 
Gladstone, era accusado da tendencias socialis
tas por ter feito uma lei chamada agraria, que . . . )' 

Irb.nda, e hoje o primeiro acto do g;1 binete con
servador de lord Salisbury é apresentar á ca
mara dos lords uma lei pela qual o Eiltado em-
pres a a 0 o e Juros e por um prazo de 49 
an?o!!l dinheiro aos rendeir·os irlandezes que 
qu1.zerem comprar as t '}rras aos seus proprte
tarlOS. 

Este facto sómente, quando ahi não estiveso;e 
a politica. interna toda do Principe de Bis
ma.rek, bastaria para provar que nas monar
chias n.s mais nristocraticas ha uma tendencia 
liberal p:orunda. e de cnracter socialista, que a 
monarcb1a deve acompanhar, para. não ser arre
batada por ella tendo faltado aos seu;; deveres, 
todos mesmo, para as classes conset•vadora~ que 
a querem monopolisar e separar do pcvo. 

Mas, Sr. presidente, Sua M'\gestade não teve 
ao subir ao ~hrono nenhum dos terriveis pro
blemas que agitam todos Olil dias o somno dos 
soberanos na Euro a. O D 
co:no o Czar, que fechar-se no seu palacio para 
ev1tar os ataques da revoluc;ão nihílist:l. Os 
paços brazileiros não estão menos abertos ao 
povo do que as moradas rusticas dos primeiros 
reis de Israel. Sua Magestade .• . 

(Ha dioersos apa1·tes de deputados que ,·e
clamam. que o orador se esteja occupando da 
pessoa do I mperad01·.) . 

Peço aos nobres deputados que me inter
rompem e que en não posso saber quem sejam, 
pela onda. de povo que nos separa, um pouco de 

paciencia. Estou fallando do chefe do Estado 
com um respeito que desejo qüe SS. EEx. 
imitem em todas as p hases de suas vidas. 

Elle, Sr. presidente~ nunca teve que preoc
cupat·-se, como o !izar dà Russia, com a vida dos 
seus :filhos; como os reis constitucionaes da Hes-
pan a, com a exp osao s1mu anea o car tsmo 
no norte e da Republicano sul ; como os reis de 
pequenos Estados, a Hol~anda, a (.;inamarea, 

' . ~ 

nacionalidade vizinha ; como o soberano da 
Inglaterra, com o separatismo e o nacionalismo 
it"lan:lez ; como os outros imperadores, com as 
combinações de força::. rivaes e com as allia.nças 
possíveis. Não, entl"e nós não existem nem car
bonarios nem nihilistas ; não temos receio de 
absorpção, nem de desmembramento, nem de 
colligações. Um unico problemg,, social, e, por
tanto. i~~ividual para que~ representa a socie-

' ' Imperador pela escravidão não podia ser maior: 
elle habituou-se a ella, perdeu de vista o ideal 
de uma nação livre, es1ueceu-se de quq seu 
genro foi libert~r os escravos Jo Paraguay, es
queceu-s'3 de que o mundo Ih~ dava a reputação 
de um Marco Aurelio, não invejou a gloria de 
Leopoldo 11 da Belgica, elle que foi t nnto com
parado a Leopoldo I, Je fundai." com a. sua. ini
ciativa., o s~u esforço, um Estado livre no co-- . . . . 
fontes da. esct•avidão da côr ; e esse problema, 
que é de dignidade para a nac,:ão e de ver·gonha 
ara o throno - essa tarefa divina e humani-

taria que os deus grandes libertadores, o do 
a-bsolutismo e o da Republica, Alexandre e 
Lincoln, resolveram em 24 horas, o ImperJ.dor 
do Brazil não lhe deu um minuto de suas preoe· 
cup:•~ões, não correu por ella. o menor risco, e 
passou 45 annos, Sr. president" , sem pronun
ciar siquar do throno uma palavra. em quo a 
bistoria pudesse ver uma cond~mnação formal 
da. escravidão pela rnonarcbia, um sacrificio 
da. dyna.stia pela liber.lade, um appello do mo
narcha ao povo a. f11.vor dos escravos. 

Nada, absolutamente nada, e hoje que os doz 
proximos annos, os ultimas da escravid:!o, serão 
prova.ve1m9nt~ tambem os ultimos do reinado, 
nesse espaço de tempo que equivale ao antigo 
i nterreg num das mono.rchia.s electivas, porque 
:uas monarchias o ulares a de eit de todas 
as constituições escriptas , é então que se firma 
definitivamente o direito de s·1ccessão, o impe
rador, no meio da agitação aboiicionist3. c no 
dia seguinte ao das eleições mais disputadas 
que já houve neste paiz, s•1bstitue o pa.rtHo que 
se apres ~ntou ao eleitorado ~"'m nome da liber
dade, cham3.ndo a si o patrocínio dos escravos, 
pelo partido que não se propn outr.t cousa neste 
parlamento senão sei." o agente e o defensor 
da escravidão (apoiados e não apoiados ; 
muitos apartes), e volta-nosas costas, a nós que 
fomos accusados de ter feito um pacto com elle, 
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no dia da derrota que dovia ser commum e 
devia falia r á. lealdade de um poder que 
não póde deixar de ter consciencia de que, 
sacrificando-nos pelo paiz e pelos escravos, 
esta.vamos servindo directa, ainda que desinte
res,adamente á ausa. · -
ricano. rCn,:;nm-se a.pm·tes .) 

Mas, Sr. presidente, não se acre di te que 
eu pessoalmente lamente a quéd:\ da situação 
por se a o meu par 1 o nem que Ju gue 
perdido o sacrificio feito. Quanto a mim indivi
dualmente. acreditem que tenho um proposito 
tão elevado na vid:1, que me julg-o superior á.s 
contingenci<~s do3 nossos partidos constituidos. 

Combato por um grande ~ystema, o systema. 
da. omancipa:;ão do povo brazileiro, e nei;se 
ponto desafio mesmo a omnipotencia do Impe
rador. tllf ui to bem.) 

Por mais alt~ q_ue o t~r?no. esteja c.ollocado, 

O honr·Hlo cleputaJo pelo Maranhão per
guntava : «O que fizestes destes longos oito 
annos de administração 1 » E' certo que o par
tido lib"ral f.;z muito pouco nestes oito annos, 
porq?e levou q uasi toJu o tempo ~ i~ita~ o . ' . 
stante em que teve a iniciativa de governar 
por si mesmo, encontrou-se com uma potencia, 
como a escravidão, que não podia ser destruida 
em um s t1a. as, a nuttm o o JU 1 o e o en
thusiasrno que o honrado deputado enxerga na 
população inteira p~la subida do partido con
servador, eu tenho o direito de perguntar: 
o partido que se senta nestas cadeiras acaba de 
nos cahir do céo, ou é um partido que volta da. 
noss:1 bistoria carregado da todos os erros do 
passado, de fôrma. que se póde dizer, olhando 
para essas cadeiras em que se sentam mesmo 
alguns homenc; noyo.s: São outros homens, mas 
a s v 1 • 

Não tenho desejo de neste momento atacar, 
n~m de dizer cotisa. alguma. que pos~a .P~ssoal-

. 
recçS:o - cahem sempre sobre aquelles que O nobre presidente do conselho sabe que não 
tiveram a loucura de as arremessar. esperei esta occ:,sião, mas que na primeira le-

Mas, como liberal devo dizel·o. E' uma lei i-slatura a< uc ertenci, manifestei-me desta 
mora. que m~ns G uma vez tem s1 o as- tribun:1, condem ·1ando (ainda que nesse modo 
signalada e firma o valor ab.;;oluto do desint~~ - de c .nd1!mnar não quizesse referir-me aos de
resse: que nenhum organismo, inuividual ou putados libcraes que, no desempenho de um 
colle ,~tivo, seja um homem. um partido, ou d~ver de consciencia, votaram uma. moção ce
uma nação. póde fazer alguma cousa verda.- lebre), condomnando a guerra. que ~e fazia ao 
deiramente grande e universal sem 9') destruir nobre pr1•sidente do conselho, por um acto par
a !"i mesmo, ou sem gastar a sua energia nesse ticular da sua vida. Um homem da ctl.pacidade 
acto que é assim um neto completo de dedica- do nobt·e presidente do consGlho poder-se-ia 
ção. O partido liberal não se destruiu de todo, gas~ar pot· um acto de improbidade, mas não 
p~rque não chegou a realizar a sua obra, m3s por um actode it·reflexão. 

a começo sa.cn cou-se por e a. as por que razao nao tomou . x. a pasta 
Não lament:1mos esse sacrificio ; m:•.s aquel- da fazenda 1 Elle acaba. de d~screver a situação 

les que se animaram a entrar nesta luta com financ•dr!\ do p:1iz, de dizer que esta é a questão 
~~~·~~·~~-~~·~-~:~,-H~~~rH~~o~~.~~~a-e-~·~.~r4~~~~~~~·-------

não podia ter outro resultado s0não o que teve. pa1:ãn, não era preciso que nos dissesse cousa 
têm o dit·eito ele qneixRt·-~e ele serem repudiado ; algum:1. para. os abolicionista!> saberem que 
para serem substituidos pelos parti.Jarios da- S. Ex . não faz ca<so nenhum des~a ~imples 
quelle monopolio do solo e do homem, do di- reforma. 
nheiro e do Bllngue . Pois bem; nest:~a circumstancias ca.lami-

0 fJUO n:io se diria. da ingratidão das demo- tosas do pa1z, quando o credito publico est:'l em 
cracias, si o.:; Estadrs Unidos logo depois da p ·rigo, quan·lo o papei-mo2da está depreciado 
guen·n civil volta~sem as l'Ostas ao jnven parti- do 40 of , S. E::t. entregou a pasta da fazenda, 
tio republicano do Lincoln e de Seward, de em v0z de tomal-a para si, a um homom sem 
Sumner e de Grant, para olP.varem ao poder o precedentes financeiros, e que em taes cir
partido que se identific:1ra. com a e11cravidão a cumsta.ncias não póde inspirar ao paiz a con
tado transe. mesmo á custa da União 1 fiança. precisa ao nosso credito. (Apoiados e 

Mas, Sr. presidente, parece que a retirada na o apoiados.) 
de um elemento estranho de vida para o parl.ido Seria muito melhor que o honrado presidente 
liberal ha de ser-lhe de algum modo util, por- do conselho chamasse logo a si todos os nego
que esse partido . só pó le ser verdadeiramente c~o;; dess~ pasta. do que tet' de superintender 

c:. i") .,I 

quQ Macaulay acr0dita ter de;;:coberto no 
Satan de Milton, «diante de uma eternidade de 
soffrimentos sem remis~ão, guardanrlo a altivez 
inquebrantavel d-3 seu caracter, confiRndo só
mente nas suas energias innat~s e não preci
sando de n t>nhum apoio extGrno nem mesmo o 
da esperança . » 

E' as ~im que o partido liberal póde desem
penhar todos os seus grand()S comqromissos 
para c:om a p:j,tria e com a humani~c. 

E' preciso que eu olhe um pouco para os 
nob-res ministros individualmente. 

" I· o 
fa.:.::eada, pot·quanto. (m vista do programms. do 
mi.nisterio, é justamente por esta. parte da. admi
nistr.1ção que o chefe do gabinete se torna mais 
particularmente responsa.vel. Não bMta su.,.. 
perintend.er do alto a politic~• de economias 
promettida, prom~s..: a que S. E~. não pódo 
rea l izn.r, porque actua.lmente neste paiz todo o 
mundo é con!Servador. e i~to é uma grande 
amPaça para os cofre:; pubhcos. (:l]JOiados, 
não opoiados c apa1·~es .1 E' pt•eci.;;o m:üs ; é 
preciso inspirar ou acompanhar a politica. toda 
do 1\linisterio-d.:l. Fazenda, e para tanto era me-
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lhor que S. E~. tomas~e a pa;;ta da fazenda, 
em vez de tomar n de estt•angeiros, na qual 
o seu nome não inspira a mesma confia.nça. 
e desperta até precon~eitos. Não direi que 
esses preconceitos sejam justos. Com relação, 
por exemplo, á politica ousada a ue o nome 
e . x. cou associado nos trJtados d~ 

Assumpção, par.'ce que o noss:> procedimento 
t?ria sido outro, si a voz.do negociador tivesse 

b • 

Mas a verdade é que existe um preconceito, 
que o partido conservador alias tem infeliz
mente o dom de sempre despertar, por uma 
tradição_ fos•-ilizada. de política. externa, que 
não é de todo com~>ativel com a. resolução fir
me em qne está o Brazi.l de fazer dos seus vi
zinhos os seus melhores amigos. 

Sinto ver na pasta da agricultura o illustre 
deputado por S. Paulo, cuj'J talento e caracter 

· o s imo e respe1 o, mas qua na sua 
q ualidadc de grande propri~tario d~ e:;cravos 
não era neste momento o mais apto para repl'e-

. ' 
• J J 

em diantl:' a pasta da emancipaçãQ, o Ministe
rio Publico dos Escravos, deste que S. Ex. está 
intimam"nt':l as~ociado e i-lentificado com os 
mteresses da grandP. propriedade e dn escravi
dão no pn.iz. 

Li nos jr;rn::tes que o honrado Sr. Barão de 
Mamoré é muito entendi lo em ma teria;; de c;;a
neamento publico. {Risf),) A ser as.:;im, hoje 
que pelas prophecias de S. E:x. mesmo o cho
lera nos está amP-açando, desejo que elle seja 
severis~imo na fi;:calização de todo o serviço 
sanitario, e justi:fiqu·~ o titulo pelo qual expli
cam a sua resen a. nesta )a ta 

O honrado ministro da f:1zencla tem pot• todos 
os motivos as minhas sympathias pessoaes.e pos
so dizr~r sinceramente ue admiro o seu · I 
e reconheço qut1 no partido conservadot· S. Rx 
sub iu à sua. alta posição com ·o mais legitimo 
direito. 

Quando disso ha. po!rco que S. Ex. não inspi
rava confiança, quiz dizer que S. Rx. é eru 
finanças um tle.;conh~cido para o paiz,e quo não 
havia motivo, pelo contrario,no caso do :::lr. Ba
rão de Cotegipc e com o seu programma, para se 
quebrar a pratica de responsa.IJil[dale imcna
diata, que os ultimas presidentes de conselho 
têm assumido pela direcção das finanças, tomando 
a pasta da faz~nda. (.4.pm·tes .) 

V('.iO o nobre ministro da justiça ausente da 
sua cad·~ira, mas e::spero que S. f~x. ha d3 tim
brat· em provar ao pa.iz que o p 1tronato. o ne
potismo. a falta de ideal, a policia invaJida . . . . . 

~ c -a na. magts-
t~atttra, são dc!f:!itos do partido liberal, que o par
ttdo cons!:!rvador nunca teve e procm·arã ainda 
não imitar. 

Eu pedirei aS. Ex., ainda qu~ isso não faça 
parte especial da sua pasta •. que influa tambem 
com os seus collegas em todos os ramos de se:r
Yiço para a limitação das desiH!Zas publicas. 

Basta que nós, lib~'raes, sejamos accusado;;; de 
dissipar o patrimonio do Estado, accusação que 
ainda h<lje nos foi lançada pelo honrado depu
tado pelo Maranhão. 

Com effeito, Sr. presidente, parece que o que 
os cons~rvado1·es vêm fazer é regenerar as nos
sas :finanças. Quem estudar a historia financeira 
do Bra.zil ha de ver que sómente na. sua ad
ministração passada os conservadoreg au
""mentaram de tal modo a divida ublica ue 
a. su:1. pa;;sagem pelo poder foi como uma se
gunda gueL'r,\ do P<lrôguay. 

O SR. GoME'> DE CASTRO: -V. Ex. . . . 
que não é justo .. 

O SR. JoAQUll\1 NABtmo:- Eu não sei como 
o honrado deputado pe!o Maranhão e o honrado 
deput:1do pelo Rio de Janeiro, o Sr. Andrade 
Figueira, que juntos fazem autoridade nesta 
materia, poderão diz!3r hoje que a 2.dministração 
conservadora não foi uma administração pro
diga e generosa, como si elles e o Sr. FerrBi ra 
Vianna. e o Sr. Thomaz Cuelho. não tivessem 

o o • 

v ' • 

A verd3.dB é que não ha nm vicio da situação 
lib~ral. que não tivesse culminado na conse~·-
va.dora. anterior: o-overn al · id ia 
g-uerl'a. intestina de calumnias, prÓmoções rapi
das das meliocridades, desconfiança do talento 
ir.lependente, mercantilismo politico, indiffe-

i 1 a , por m o gorern os rscri-
bl'lS, que de::~honrou a decadencia de Athonas. 

Veja-se, por exemplo, a accusação aos libe
raes de terem feito f<wores á custa do Estado, 
de terern auxiliado a :tdvocacia administrativa; 
mas foi no tempo do.3 conserva.1ores que a. 
advocacia. :ulministrativa floresceu em todo seu 
esplendor (apoiados) ; foi no tempo delles flUe 
se :fizeram grandr's fortuRas à custado E todas 
r~pqi.adns); fora!D el~es que d~braram .o sub-

• I 

for:1m elle.;; qua crearam a lei das estradas de 
fer1·o que autorizaTa o governo a garantir ju-
ros or 100.0 · '• · -
q ne em Londres se. ftz:'ram as gr:mdes for tu nas 
qu<'l o paiz conhece . Subindo o partido liberJl, 
n:id 1 achou que di~t1•ibuir, e relativamente 
~i ellc f,~z favr1res, foram migalhas ao lado 
d~:-s··~ itHJ. 000:000.-:; e outros muitos mil que o 
partido conserv:tdor g-arantiu. (.:1poiados .) 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro está 
engana·lo. Os con!'lervadoi·es tnmbem concede
ram ~'n.~enhos eentraes e outras estradas do 
ferro. Não nos venham, pois, dizer que os li
beraes estragar~1m a fortuna. publica, quando 
os nossos ministerios ao subirem não acha
ram vintem nos cofres, nem pres~nLes que 
f 1.zer. 

Não venham abusar da ignorancia daqu~lles 
riu~ nos ~scutam. (.4.poiado.~ e uparte.o;.) Gas
tou-s·•- i - •: · · · -
certo si e;:;ses contr:lctos, pelos quae~ tanto se 
ga.:>tou. não nos vieram de qualquer fórma com
promAttidos da administração conservadora. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, não estou fazendo recrimina· 
çõe.; aos hout·ados membro" do p:1rtido conser
vador. Tenho collo..:'"'do o meu dis~urso em um 
terreno q 11e me parece superior a ellas; mas não 
po::so d~ix~ de di :~e r que não b.a razão alguma 
para. essa~Wperanças; que ellas não se justifi
cam pdos precedentes; que nada absolutamente 
explica esse optimismo em relação ás nossas 
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finanças, por cau!la sómente da subida de um 
partido, que as arruinou e cujo oassado é 
conhecido. • 

Mas procura-se justifi.C'ar taes esperanç:;s, 
dizen,lo que nós nos des: tnimos; mas vós tam
b .:m. vos desuni;;. A organiz,,ção <b actu nl 

.. 
ellas amadurecem no espirito do nobre barão, 
já são conservadoras. (.Apoiados e apar
tes.) 

Quem pó lc chn.mar liberal a lei de 9 de Jâ
neit·o que entregou o paiz ao partido conser
vador, ou a lei de escravidão que vai cami

a o Senado sob os auspicios Jo no-
l>re ministro dt3 estrangeiros? (C onlimtam os 
aportes . j· 

T;- ~ • 

dades superiores do p<l.rtido, nem o Sr. Andl'a- realile r eforma8 !iberacs; o quo e exacto é 
de Figueira, Il. ·m o Sr. Gomes de CastrJ que o partido eoas~rvaclor oppõe·s~ a to::l.as as 
poderiam deixar de figurar nelle. E' um lllÍ- refot•mas liberaes, até ao momentc. em que não 
nisterio regional, quer·o dizer, é um ministerio póde evita.l-as, em que ellas adquirem o grt\U 
em que se attendeu ao equilíbrio das província~. d(j aec!?ssiJade prt~ciso para tornarem-se con-

Eu condemno essa politica, porque as pro- se1·vadora~, e então capitula e toi'Da-se o ins
vincias são 20 e os ministros são 7 ; ma.,, si a tru.11ento dellas para mante1·-se no poder. 
aceitasse perguntaria : com o ue direito foi Nessas condiçõe::, Sr. presidente, tn.nto se 
excluída des~e .. ministerio gêographico das pódr~ dizer que devemo~ ao partido canserva-

ranJes rovinc1as a )rovincia de Perna.m- dor os ror>-J•es:;os demorado::; tardios a. 
buco . Todos , Sr. presid~nte , conheeem a · le.:;islação, como se póde dizer que a America 
j ntriga da nossa politica. Não à precho ter-se não foi descoberta por Chl"istovão Colombo, 
estado atraz dos ba;;tidoras, basta te!.' visto a porqtiG tem o nome de Americo Vespucio. 

- , cur as qu e qa.~ o par t o 1 era ~\'~ es-
do drama. Os partidos entre nós nãll admittem porar do honrado prc>sidente do conselho r ela
que uma situação exista, como na Inglaterra, tivamente á abolição~ Quae~ sã~, a julgar pelos 
com nm só ga h i ne te, razão p.e.l;.~.· --{J-Il-!U-IlliL-!~t.a--~ancllal~--Glil'--P<lS898--G<I~:G+.~;SGJllffi-Glé~Ele----.aenl'a€w----
terra entram pat•a o ga.IJinete os homens que 
juntos constituem a fol'ça na.cion:tl do partido. 
Nós sabemos que os ministerios se ga,-tam ra
pidamente, não como se calcula na media para 
a Inglaterra,em cinco annos, mas em um, e por 
isso os partidos precis:1m ter estadistas folga
dos, mudas de min.isterins, para sul_.stituir os 
que cansarem na viagem de S. Christovão. 

Explica-se dessa fórm·t não ter o Sr. Paul i no 
de Souza ntrad · · · · 
que elle não entrou o Sr. João Alfredo não 
quiz tambem cntrat·. (lia muitos a.pm·tes .) 

Mas isto é um detalhH a que eu m::smo não 
u impo anCJa. a mm1stra<;av con"erva-

dora está ainda muito joven para que pos~a 
receiat· golpes d ·),:tes. fa~~o c~tas obs·~rvaçõ::s 
mais em satisf:1ção aos desejos dos 1neus cct
legas c ao vacuo deixa lo no debato pelos oi·u.
clo!·es liberacs CJ ue rcceLcl·am o actual minis
teria . 

Mas, Sr. prNiiden te, justifica· so n aubidn. 
dos conservadora ' por um dito. quo ó attri· 
buido a Sua. .Mageslade: « Convém notar como 
uma coincidencia historica que us reform:ls 
liber~es são feitas pelo partido conse1'vador. :~> 

Eu duvido que as reformas que o 11artido 
conservador vai fazenclo, s~j:1m reformas libe
I'aes, mas~ pelo mo:1o 1101' que elle as faz, cu r0.ceio 
que elle a.i~da venha .a fazer 0: mais liber:1l ue 

a l1pa1·tes .) 

Mas não, o parti lo conservador não faz rc
ft:rmas liberae.,, Só um cons8rva.dor póde cha
mai· Iiberaes as reformas feitas por aquelle pa!'· 
tido, como a lei de 28 de Setembro, ou as re
formas a que elle prestou o seu coricllrso, como 
as duas leis Saraiva. 

Eu disse uma vez em aparte que o Sr. Sa
taiva só se enc<lrl'egava de realizar 'dés.s libe
raes, depois que ellas tinham amadul'ecido no 
espirito tlo Sr. Ba:·ao de Cotegipe; mas, qna.ndo 

presidente do conselho nesse caminho ~ 
Em 1852, quando um cearense illustre, cujo 

nome é immortal hoje em sua provincia, Silva 
Guimarães, propunha nesta casa com um desas
sombro glorioso u1u projecto de-emancipação 
do ventre es~;ravo, o honrado presidente do 
conaelb.o, então simples deput"3.do, sahia-lhe ao 
encontt·o com est!:l. phrase, que na sua simplici
dade expl'ime todo o hot·ror que ao espírito de . ~ . . . (\ ~ ·-
cr~vo~ pudessem nn.•:cer livres : 

<.~ E~t~ homem está fóra. da ordem f » 
(Cn.t:am-sa r1partcs .) 
-.m 5-I, o honrado prcs1dente do consel11o 

p1·opn:1ha uma lei que não era abolicionista, 
mas 'lu e era humanita1·ia, impedindo o trafico 
intel' pt•ovincial õe es,~t·avos ; e 2~ ou ~3 annos 
depois, rp1ando um illusti·e senador conser
vador', o Sr. Teixeira Jun ior, ap1·e:scntou ao 
Senndo o mesmo projocto, S. Es:. não con
cort•eu de fôt•uul alg-u1na p:ua que elle fosse lei 
do Es\.l\do, mostrando a~ sim li uc não se tinha 
prcoccup:1do da. sorte dos escravo:;. 

.1\lais t: trdc di z-se que S. Ex. nppellou para 
a sun. velha espingarJa ... 

O Sn . BAnÃo DE COTEGIPE (pres irlt'?'t te do 
COJl.~elho):- Isso e uma histori:~ .. 

O Sn.. JoAQUDI Rumco :-1\hs uno é his
tori:t a oppo:;ição que S. Ex . fez no Senaào ao 

r o • araiva, qu:m o es e procurava 
eliminar o artigo atirontoso d3. nossa Constitui
ção qne fechaYa a porta do parlamento aos 
libertos . 

S. Ex. deu uma seria batalha ao gabinete 
ne3te terreno .em nome de todos os precon
cei tos da escravidão, o que faz1a o Jo1·nal do 
Com.mercio perguntar se a escravidão era in
famante para quem a soifl·ia ou pal.'a quem a. 
impunha, pura o senho1· ou para o escravo. 
E' tudo quanto se sabe em relação aos senti
mentos abolicionistas do honrado Sr. presidente 
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do conselho, até ao momento do seu - Póde, 
quer e deve- cujas fórmas vagas ou cujo al
cance real o paiz ainda não comprehendeu. 
· A hora vai adeanta la e eu pt·ocuro ser breve, 

Sr. presidente ; mas não posso deixar a tribu
na sem referir-me :l. attitude q11e os liber;.1es 
a o lCLOnts as assuro1ram e conse1·varam nesta 
legislatura, e á pei·spectiva oa opposição. 

O partido libt;ral dividiu-se ha ~nno3 por . - . . .... , -
se, porqua nós abolicionistas não quizemos que 
pas<;asse com a firma deste partido um projecto 
que revogava a lei de 28 de Setembro em uma 
pa1·te vital do direito do resgate; que prorogava 
a. escravidão tal qual, por mais 1:3 annos, e a 
subvencionava com mais 100 mil contos; que 
e!evava o preço do sangue humano e o dob~·a
va ; que fazia da invalidez uma causa d1~ capti
veiro p~rpett,o; e por .fim que c.ba~ava roubo o 

que o paiz precisa: o paiz não quer, o paiz 
de;:preza essa campanha contr:~. homens para 
pôr em seu logar apenas outros homens. O que 
o p2iz quer ó que se préguem idéas, e o espi
rito e a disciplina com que e~sas idéas devem 
ser servidas. 

Uma cous:l. é preciso que o partido liberal 
f1ça : e preciso que não. espere a· sua vez de 
o-overnar senão de si mesmo ela con uista 
da opini.ü'o, e que abandone de um~ vez para 
sempre esse costume, que t~rn. de ae volta!' ex
clusivamente para o distribuidor do poder. 
(Apoiados.) 

Um partido popular, Sr. presidente, não póde 
imitar os Israelitas, vivendo a lamentar que o 
s~u grande rei tivesse abandonado na velhice o 
culto severo do Deus nacional pelo culto im
puro da Astar~th ph~nicia; nem lhe cabe 

u, po a mm a par e, r. pres1 ente, quando o povo, os gmas a opm1ão, aqueles que po
me perguntaram se apoiaria um gabinete dem pre~tar alguns auxilias uteis ás dynas
liberal que levasse ao sena1o 0 mesmo pro.;ecto tias embriagadas do seu proprio arbitrio são 
que o 8r. Sarai·m fez votar ne , - o mpre birde dem.lis: é 
respondi que em caso algum podia tomar ares- Mira.beau, qur.ndo Pariz estava cheio dos clubs 
ponsabilidade de mandat"com 0 me 11 voto ao Se- Jacobinos; é Baz·nave depois d:l fuga de Vaz·en
nado um ministerio qualquer sustentar um pro-· n~s; é Lafayette depois do 20 de Junho; é Pe
jecto, cujo descredito eu havia evidenciado tion quando as Tolherias só têm o. guarda. dos 
nesta casa, e que eu considerava ruinoso para Suissos; é Benjamin Constant nos Cem Dias; 
o Estado, deshonroso para 0 partido liberal e e Thiers, é Odilon Barrot a 23 de Fevereiro, e é 
criminoso para. com os escravos. José Bonifacio depO-is de 7 de Abril. rllf ui to 

Eu sentia, entretanto, que nós combati amos bem .J 
tendo os no~sos refens, um milhão e meio de Nós podemos lamP-utar quo o pa1·tido conser-

- 0 , • ·a· o 
um exercito que manobra para salvar pri- mesmo tributo que os turcos levantavam sobre 
sioneiros, não manobra com a mesma liberdade a Illocida.d'1 ch6stã, para formar com a flor d::l s 
-de acção do e:s:ercito ue não arrisca outra cousa a. · · · · S-da-nossaa.~---
sena.o as propr1as v1 as. intelligencia a infantaria dos seus Janisaros. 

E' muito cedo ainda, Sr. presidente, para Podemos lastimar essa perda. de fol"ças vitaes 
fazer-se a dP.fest dos abolic!onistas liberaes; pa1·a as idéas livres, rua.is do que esse accres
no emtanto. quando chegar o tempo da fazel-a, cimo no poder dos nossos ~dversarios, porquP
clla já não serà neccssurin., porque não hav,..,rà não é com as gtterrilbas libera~"s, n "m com as 
quem não reconheça o patriotismo da. nossa guer1•ilhas abolicionistas, nem com a~ guerrilhas 
conduct:t poli tica ne~tes aeis :'l.nnos. Mas l"f'pt• blicn.na.::, qne o partido consnrvador vai ter 
cada. um de nós póde imitar o que Demos- quo tr;1.var as stxas maiores l>:ltalh:~s ; mas, como 
thenes dizia annos depois dn bata lha do Cho- Napol l}àO ao entrar na Russin, é com a solid::to dos 
ronéa. em que se perdeu a liberdade da. Grecia: ste :•ues g"lado~, quG ellevai lutar; cou, a nação 
« Si como eu fiquei no meu posto, assim em 11 ue fogo diante dellc, porque elb~ não tam so
cada cidade Hellenica. houvesse um homem luç1i.J nenhuma para cs gra.ndP.s problemas na
~ó. c1 rjos !';8ntimcntos fossem os mesmos que cionaes, e . é estrangeiro no territorio onde 
os mP. us, os hellenos ainda seriam livres e f;e asylam as IM iores esperanças d0 nosso povo. 
independentes áquem e além das Termopylas. >> íJ.lf -u~to be•1l.) 
Sim, cada tlm de nós pó le dizer desdn já: « Si O paiz, c m e~eito! Sr. presidente, entrou 
o partido liberal tivesse rocedido em su , , 
ma10rta como proceJeram os abolieionista.s , a dizer, o pa:-tido conservador não esta prep::~rado. 
liberdade do~ c~cravos estaria garantida, e o Ha momentos em que as naçõrs se ,-entem 
nosso partido seria inviolavel, porque nenhum tomauas de nm enthnshsmo subito. A histona 
poder ousaria derrubai-o, emquanto elle csti- está chéa de e:s:plosões dess::.s. Ha nada, por 
veese prtJtegido por uma idéa nacional. » ~x ~'mplo, mais notavel do qne a elevação de 

Mas, por isso me:;mo, Sr. prt' sidente, é pre- Pio IX, quando o pap:1do de Hi!debrando pare
ciso que os libera.es, ao cabirem, ent~em pre- cia ter nas veias o sangue da r •volução fran
para.dos para. fazer uma opposição séria á ad- ceza, quando a. thPocracia mo1·ibunda sentia o 
ministração conservadora. O partido liberal enthusias~o da democracia na-·cente, quando, 
nr1o tem q o e passar dez annos a desacreditar em um deürio palriotico, Mazzini accla1i1a.va .o 
p~>11aon.lmontc os seus ~dversarios e a engran- I Papa Libertador, Carlos Alberto marchava sobre 
deeer ~·om m"dida. oa Reus amigos; não é disto I Lombardia e a esquadra dos Bourbons dé Na. 
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JUetropole, senão -entre a !ndependencia e a 
Morte. (.:ipoiados e apartes.) 

Sim, de um lado temos a abolição e do outro 
a federação. 

Como as cidades que lutavam pela represen
tação hellenica procuravam as>ociar a sua for
tuna á da algnm dos grandes sanctuarios tradi
cionaes, como Olympis. c Delphos, o partirlo 
liberal esta hoje associado com o abolicionismo, 
o maior de to1os os sanctua.rios nacionaes. As 
conquistas que fizemos nesse terreno o paiz 
está. r esolvido a mantel-as,elle não estd. disposto 
a deixar que se lance o interdicto conservador - . 

' ;:) , 
clle as conquistas moraes dos u~timos seis annos 
n:!o hão de ser varridas pelo sü pro de desolação 
que neste momento pal'ece dominar os quatro 
angulos do Imperio. (:1poiados da opposição.) 

Retroceder nesse terreno causaria ao paiz a 
mesma e profunda dô1• com que os christãos 
viram no seculo XV a egreja de Justiniano 
tornar-se a Megquita de Mah.omet ll. 

Do outro lado estão as provincias, dispostas 
a salvarem-se do naufra.gio do Imperio - cen
tralizado e pessoal - que nós temos, e o partido 
conservador nesse ponto h~t de encont1·ar a ra
sistencia eterna do poder c entral, q_ue ve na 
federação o seu enfraquecimento com ~ mesma 
presumpção de certeza com qúe vi:l. na eleição 
directa a sua abdicaçã_o, e vê hoje. na aboli~ão 

os conservadores não estão no seu posto e assim 
se justifica o siL•ncio do seu programma ... 

Mas, convencidos como est:lmosde que a mo
narchia, em uma phase como esta de fortes cor
rantes sociaes democraticas, entregue ao par· 
tido conservador, é como o navio levado para 
a ruina e para o naufragio, nô.s não podemos 
fazer senão um appello :is f n·ças liberaes do 
paiz, qualquer que seja. o seu nome. 

Com o mesmo sentimento do. ij.berdade in
dividual com que os soldados de C'romwell se 

V. IV.- 5 

preparavam para as grandes batalhas religio
sas que fundaram a supremacia do Parlamento; 
com o mesmo desinteresse e abnegaç?io com que 
os primeiros Puritanos dei:!aram as praias da 
velha Inglaterra para fundar a Nova na Ameri
ca; preparemo-nos to~os, sabendo o que quere-

m o o.s s s coraço s, 
para um dia darmos a este paiz um governo, 
Sr. pr.~sidente, no qual co.no nos C<?nBules e 

sentada.: ao mesmo tempo a Santidade da Patria. 
e a Inviolabilidade do Povo. (Apoiados. J11 tdto 
bem! l!fttito bem! Ruidosos applattsos 1tas 
gale1·ias. O 01·ado;· d felicitado.) 

As discussões, quer da mo~ão com a emenda 
do Sr. Martim Francisco, quer do requeri· 
mento do SL". Zama, ficam adiadas pela hora. 

O Sa. PRESIDENTE da para amanhã a se
guinte ordem do dia ; 

Eleição da mesa. 
za disc~ssão do projecto n. 18 de 1885 (cre-

dito ao Mini t ! Ju ti a . 

33 discus.,ão do projecto n. 16 de 1885 (cre
dito ao }ilinisterio do Imperio, para construcção 
de um lazareto . 

Continuação da 2a discussão do orçamento do 
lmpel'io. 

Lcvanta·se a sessão :is 6 1/2 horas da tarde. 

SESSÃO E:O.I 25 DE .AGOSTO DE i885 

SWIH.IARIO.-LcHura tla acta. do dia. 2-í.-Obscrva.çõog 
do~ Srs . . \ntomo Pinto c Campo~ Sallos.-ApproYa.cão tb 
acta.-Rcqucrimonto do Sr. Carlos AITon5o pâra, de ·. . ·.. - :"' . 
-ObsorvaçGt!S dos Sro. Rodrigv ~ ih·a o 'tarnoiro da 
Cunha.-Yotaçiio do roqucdmcnto do Sr.Carlos Alfonso. 
- C:xr&ol&1\Tt . - Leitura d3 discussão da rodacção 
do projocto do olemonlo servil.- RcC[ucrimonlo do 
Sr. Caudido do Olh·cira .- Obsor\·açüc~ dos tir;;. flo· 
Jrigo ~ilva, Moreira de Barros, Carlos AtTonso o Valla
dares. -Ro(rucrimcnto do urgoncia do Sr. V<Lll:ttl:ll"cs.
Ohscrvaçücs do Sr. Moreira do llarros.-Roquorimonto 
tio cneorramonto apresentado polo Sr. Zama.-Aprcscu
tr:ção dt~ emouda> :i. ro1acção aprosontaolas pelo Sr. Joa
~uim :\abuto.-Diseussão 1!as cmcmlas aproscntaúa~.
Eneerramcnlo n:r]uorido pelo Sr. Zama..-Approv:u;ão da 
1 cdacção Jo projccto úo elemento servil o rejeição das 
cmonúas apresenta das .- Continuaçã:o da discus>ão da 
mo~ão de Jcscon11 anca ao :;o•crno, adiada da sessão de · 
::H. - Discursos dos· Srs. Lourenço de Alb uqucriJUO o 
C.<mpl)s Sa.lllls.-Aprcsontação dê um roqu~rimo n lo do 
adiamento d.1 emenda a presentada polo Sr. :\l:trlim 
Francisco na. sessão do 2~ .-0bscrvacücs dos Srs . Mar
tiro Francisco c Antonio Pinto .-Votã cão o..l a mccão.
RcquorimJnto <lo Sr. Joaquim Nabuco:-suspcnu'c-so a 
sessão por tempo indeterminado. 

A's 11 horas da. manhã, feita a chamada, 
acham-se presentes os Srs. : Padua Flenry, Be
zamat, Costa Rodrigues, Diogo de Vnsconcellos , 
Rodrigues Junior, Lou1·enço de Albuquer11u~, 
João Penido, Soares, Castello Branco, Antolllo 
Bezerra, Paula. Primo, Augusto Fleul'y, An
tonio Pinto, Schutel, Silva l\laia, Gonçal\'es 
Ferreira.. Moreira Brandão, Maciel, Bento 
Ramos, Valdetaro, Fr ... nça Carvalho, Montan
don, Carlos Peixoto, Leitão da Cunha, Ribeiro 
de Menezes, Lacerda "Werneck e Dantas Góes. 
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Comparecem depois da chamada os Srs. : 
Sinimbú Junior, M:te-Dowell. Alcoforado, 
H-mriques, Frederico Borges, Martim Fran
cisco, Corrêa de Araujo, Thomaz Pomp~u. Ju
v~nci~ Alves, Rodrigo ·.Silva, ~ig~smundo, 

quim Pedro, Barros Cobra, Cha.gas, Coelho de 
Alm.,ida, Can argo, Alves de AraujJ, ltaqui, 
Prudente de Moraes, Antonio de Si ueira, 
Ar1"t1 ~s pmo"a, oe o e ampos, o:1qu.m 
Nabuco, Zama, Cruz Gouvê.1., Cunh1 Leitão, 
Ba1·ão da Leopoldina., Buão da Villa da Barra, 
Campos Salles, Ratisbona, José Pompe~. Dias 
Carneiro, Duarte de Azevedo, Ca.ntão, Vianna 
Vaz, Bulhões, Costa Pereira, Castrioto, lide
fone~ de Araujo, Henrique Marques. Salgado, 
Ferreira de Moura, A:ffunso Penna, Masca
renhas, Arau~o Pinho, Coelho dn Rezend0, Ro
drigues Alvf's, Accioli Franco, O_lympio Cam-
po::> e ç 

O SR. PRES:DENTE declara aberta a sessão. 

Com arccem de ois de aberta a sessão os 
Srs. : Fernan:les de Oliveira., Affonso Celso 
.Junior, Moreira dG Barros, Carlo~ Affonso, 
Barão do Guahy, Cruz,. Araujo Góes J~nior, 

' ' Cunha, Andrade Figueira, Bezerra Cavalcanti, 
José Marianno, Almeid:1 Oliveira, Delfino 
Ointra, Ribeiro da Luz,Joaquim Tavares, Diana, 
Franklin Doria, Ulysses Vianna, Adriano 
Pimentel, Alvaro Caminha, Gomes de Castro, 
Barão le Anadia, Mares Guia, Manoel Portel
la, Franci~co Sodré, João Dantas Filho, Alvaro 
Botelho, Vaz de Mello, Miguel Castro, Satyro 
Dias e Valladares. 

a am com causa. par 1c1pa a os rs.: e
metrio Bezerra,Eufrasio Correia,Gaspar Drum
mond, Leandro Maciel e Prisco Paraizo. 

E' lida a acta da sessão antecedente. 

O Sr. Antonio Pinto aproveita a 
opportunidade p1ra dar uma explicação á Ca
mara, a proposito da moção de desconfiança que 
está mencionada na a ~ta. 

O SR. PRESIDENTE.- Na acta não h·.1 nada a 
este respeito . 

O SR. ANTONIO PrNTodiz que a moção consta 
da acta. 

O SR. PRESIDENTE :- Não, senhor. 

O Sa. ANTONIO PINTO quer dar as razões por 
que não assignou esta moção. 

O SR. Pa ~IDENTE:- V. Ex. está inscrip~o 
nos 3/4 de hora, e poderá dar e ntão est,ls ex
plicaçõ"s. 

OS:::. . ANTO~Io PINTO observa qne deixará a 
sua recla.mação para essa occasião. 

O Sr. C.a.m.pos Salles começa di
zend 1 que o assumpto de que tem de occupar
ae, lambem tem oppo-rtnnidadc na discussã::> da. 
acta, porq:1c refer0-sg á inscripção dos orado
res, e nesse caso decl. ra que vem protesbr 
contra o procedimento do Sr. presidente qüe, 

arbitraria senão capricho.~amente~ recnsou -lhe 
a palavra na sessão de hontem, qu:lnlo s~ insti
tuiu debate sobre a mudança da situa~ão. 

Diz que o procedimento de S. Ex. foi arbitra
rio, porque S. Ex. não encontra principio ai-. . "' 
vai apresentar. 

No sabba.do, dirigindo-se o orador a S. Ex. 
para inscrevel-o .•. 

O SR. PRESIDENTE:- Tambem não é sobre 
a acta. 

O SR. CA~rpo:; SALLES diz que da acta ha de 
con:;tarqu·3 estava inscriptc e:o 6o ou 7u logar, 
e quer provar qu~ isto não é exacto. Portanto, 
a occasião é opportuna para fa:.:e:.- a sua recla
maçlo na acta. 

O SR. PRESIDENTE:-A inscripção não consta 
da act3.. 

O Sa. CAMPOS SALLES responde que nesse 
caso ha uma omissão na acta e é contra essa 
omis :ão que quer fallar. Te111 .visto que falla 
opl'lor C!namen b n:t ac a quem ~uer a ar a 
proposito de tudo, por consequan.cia está re
solvido a exercer igual direito. 

R. RES!DENTE :- Our:e 

explicações. 

O SR. CAMPOS SALLES diz que S. Ex. as dará 
quando quizer. No sabbado, o orador dirigiu
se a S. Ex. para inscrevcl-o e verificou, se
gundo as notas qu~ S. Ex. apresentou-lhe, que 
só se achavam inscriptos os Srs. Carlos Affon
so, Zama e Lourenço de Albuquerque. Devia 
caber-lhe, portanto, o 4o Ioga r ; mas o Sr. Lou
renço de Albut uer ue, or uma benevolencia 
que o orador agora agradece, ce eu- e o seu 
logar e nesse caso deveria o orador :ficar em 
3° logar. 

n re an o, a aram c1nco epu a os u 
a sessão de hontem sem que lhe tivesse cabido 
a palavra. Pergunta qual r.. razão que determi
nou este procedimento de S. E:x. 1 Si é exacto 
o f:~cto d •l achar-se o orador inscripto em ter
ceiro logar e si S. Ex. se dirigiu pela jngcri
pção, o orador deveria ser o terceiro a fa.llar ; 
mas, si S . EI. se dirigiu pela rcpresents.c:ão 
dos parti los então com C'!rteza caberia ao ora
àor o ter.!eiro log:1r, pJrCJ ne nesta Camara não 
ha mais do qu ~ tres pat·tid~~ • . E, '- tnda mais, 
nesse cas'J lhe caberia o sngnndo logar, por
que não estavam inscriptos antes do orador 
senão membro ; do partido liberal. Entretanto, 
S. Ex. assim não procedeu c collocou-o d ~ tal 
modo que não sabe si f Jlaria ainda, si a s ·:S· 
são se prolon:;asse ató á noite. Não reclama 
por um::~. ques ao pessort ne:n e vai a e o 
~mor proprio . Reclama porque representa um 
. tir.~ito que não é seu (apoiculo s ), mas do seu 
partido . ksim como 0 3 parti.los monai"chi.cos 
têm o direito d! se fa ze:- representai' na tribu
na do parlamento, tambem o tem o put:do 
r :'publi :~ano, que está a 'l ui legitimamente re
pre ;;entado. (A.poiados.) 

O SR. MoREiilA DE BAanos: -V. Ex. tem 
razão de reclamar, a provincia de S. Paulo está 
anciosa. po~ conhe~er a opinião do partido re
publicano. 
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0 SR. CAMPOS SALLES diz que é exacta
mente por comprehend.er essa necessidade que 
procurou fallar nas ·ssão de hontem. Protesta, 
p:>r t~onsequencia., coiltra o procedimento do 
S~. ~re.-id~nte, e C~ttl este fundament?, q~e, si 

Aproveita tambem a 'occasião pãr:t dizer que 
mantem a intcrpellação que annu·:ciou na s~s
são de 30 de Julho. As dedarações feitas pelo 

mesmo requerimento.- A quem fez a rt"qui
sição ( commis::;ão de fazenda.) 

Do Min.isterio de Estrangeiros, de 21 de 
Agosto Cvrrente, declarando que a mensag"m 
da Camara. !o<> Srs. Deputad?s sobre o fa!leci~ 

. ' . 
legação Br.1zil1~ira em ·wa.,hingston para ser 
presente ao Congresso dos Estados Unid')s.
Int irada. 

Foram lidos c approvados o:s seguintes 

PARECERES 

N. 181-1885 

c e e o ac ua gn._m' e nao respon em aos 
quesitos da sua interpellação: ao c·mtrario, o 
pouco que disse S. Ex. a 1•espeito da impor- . 
tantiss:ma questão da. imrnigração c ela <-ubsti-1 
tuiç-ão do t:·abalho, tot·na ainda. m:lis necessar:o 
chamar o governo t~ declaraçõ:-.s ccmpl•~tas e I 
formaes a respeito de,ta qur~tão. Portanto, Pensão a D. 7lJ aria F·ralêcisca rle Bulhões 
peJo ao Sr. presidente que designe dia e hora' Vaila·'l<;res IIugteeney. 
p::ra a sua interpe1Iação; advertindo, porém, Tendo sido p1·eseute à commissão dfl pensões 
a S. Ex. que n~o aconteça eomo aconteceu e Or'dunado;; a eti ão d~ o. Maria Francisca 

· ' - de Bulhões Valladarcs Hugueney, viuva de 
raiva, o qual, por int''rmediodc S. Ex., man- Carlos Theodoro José Hugueney, oncarregado 
dou-lhe dizer que a sua int,...rpellação estava ~ b · 1 de. !t~ontar a 1a l"lCa de po vora .d~ Cuy,, ~á, 

feira pa"s~da, qu", entretanto, a ct·ise jâ estava 
projectad 1. Não foi leal o procedimento, nem 
do Sr .. Presidente, nem r!o ex-presidente do 
consB o, porque Ja es ava n,, mten:;ão o go
verno abrir a crise. 

0 Sa. PRESIDENTE :-Não decbrei que es
tava. marcada. para terça-feira. 

O Sa. AFFONSO PENNA :-E a crise foi resol
vida na sexta-feira á noite, na reunião dos 
ministros. 

O Sa. CAMPos SALLES faz, portanto, sciente a 
S. Ex. de quG não está disposto a deixar pre-
er1r m~us uma vez o < 1re1 o qufl em e mter

pella.r o governo Não é uma simples formali
dad;\ ; tem necessidade de ~aber qu~es .são as 

t') 

sua interpellação. 
Por ultimo declara que recebeu hontem, à 

noite, um telegramma communicando-lhe que 
o redactor do Li'llre Panmd, orgão republicano 
da cidade de Paranag-uà. está amPaçado de pri-

. s§:o illegal. Expõe simplesmente o facto para 
que o governo tome as providencia-;;, de modo a 
garantir a plena liberdade individual naquclb 
localidade. 

E' approvada a. a.cta. 

O Sa. 1 o S::::cRETARro dá conta do seguinte 

EXPEDIENT8 

Offi.cios: 
o tnts eno a azen a, e · e gos o 

corrente, devolvr?r.do infvrmado o r0qu•3rimc:-o to 
documenta lo em que a Caooara Municipal do 
Desterro, provin··ia de Santa Catharina, pl"! le 
isen<;.ão da direitos para o ma.terinl de ferro, por 
ella importad . com destino ao ajardinamento 
da Praça Btr:io d 1. Laguna.- A quem fez a 
req11i"ição ( commis ;;;ão de fazenda.) 

Do mes.1n ministerio,d•". volvenJ.o informado o 
requerimen:o e.m qu~ o engenheiro João Cor
deiro da Gr,:Ç:'l. p2de ismção de direito;:; para o 
matcri::tl mencionado na relação annexa ~o 

so 1 l! ' ll 1 " 

ção de seis filhos m0nores, é ella d.J parecer 
que seja esta petição, instl'uida como ~e acha . . . ) 

E'I.ecutivo, a quem compete 
pensões. 

Sala d:!S commtssoes em 13 de Ago;:to de 
188'5.-Ilcle(onso de Amujo.- Joao Penido. 
- Augusto Fletwy. 

N. 182-1885 

Aposentadoria dos CLtrtei1·os da Directo;·ia 
eral dos C arreios 

Foi presente :i commissão de pensões e orde
nado~ o re.querimento em q~e os carteiros 

~eja concedida a aposentadoria para o . cargo 
que ?ccupam e no qual prestam incontestaveis 
serviços. 

A commissão, para emittir juizo definitivo 
so:Jre a pretenção doa supplicantes, precisa 
ouvir o governo a re~peito, pelo que é de 
parecer quo seja-lhe essa petição remetida, afim 
de informar como julgar conveniente. 

Sala das commissões em 13 de Agosto de 
1885.- Ildefvnso de Araujo.- J oüo Penido. 

Foram lidos e mandados imprimir para entrar 
na ordem do dia dcs trabalhos os seguintes 

PROJECTOS 

· ;:~. 58-1885 

Lh~ença ao Bachm·el Jo:-:e Ignacio G·m1es 
Gttinum'!es, jui; de direito da comm·ca de 
Oto·B P,·cto. 

O bacharel Josó Ign:1cio Gome:> Guim~rãea, 
juiz de direito da comarca de Ouro Preto, 
ca?:tal d::t pro,•inc:a d.~ Mina-; G''raes. em re
querimento ~nviado ao Corpo Legislativo, so
licita um anno àe lic: nça para tratar de sua 
saude. 

A commissão de pen ões e ordenados, tendo 
0uvido o Gov ·:rno sobre a pretenção do s ::p-
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plicante e attendendo às razões por elle álle
gadas e ao seu estado de aaude, comprovado 
pelos attestados medicas que juntou a sua 
petição, é de parE:cet· que seja-lhe concedida a 
licença requ~rida~ para o que offerece o seguin-

n· • 

A Assembléa Geral resolve : 

Artigo uni co: ~· o gove~no. autorizado para 
~ 

de Ouro PrPto, capital da província de Minas 
Geraes. bacharel José lgnacio Gomes Guima
rães, um anno de licença cou~ o respectivo or
denado, para. tratar de sua saude onde lhe con
vier ; revogadas as disposições em contrario. 

Saln. das commissões em 14 de Agosto de 
1885.- lldefonso de A?·attjo.-Joao Penido. 

N. 59-1885 

~ 

desligado da Faculdade de Medicina da Côrte 
para constituir-se à parte, tendo cuidadosa
mente examinado os ditos projecto, petição e 
dccumentos juntos : 

Con.-idP.rando que das informações prestadas 
pela congregação da Faculdade de Medicina e 
da commissão por ella encarregada de dar pa
recer sobre a materia, resulta a incontestada 
vantag·lm e nec ·•ssidade para o ensino, para o 
desenvolvimento da sei ·i · · 
da c:eação de uma escola especial de pbar
macla; 

Considerando que .só com esta medida impor-
'1 p I! rso 1ncremen o aos 1versos 

ramos das scieneias naturacs e physico-chi
micas com aproveitamento das res?ectivao,; ri
quezas em rJroductos na.cionaes; 

Considerando que é urgento dar toda n. auto
nomia e conscienciosa l"C!3ponsabilidade ao 
exercício da pharmacia, desembaraçando-o do 
estreito ch·culo em qu" opera, o abrindo-Ih') o 
vasto campo da.:; especialidades tão rP.clamn.das 
pelos altos interesses da justiça e pehs cxigcm
cia.s instantes do commercio, da industrin. e 
artes; 

Considerr.ndo qne a crear-se uma escola es
pecial de pharma.cia se torn:1. desnecess:1 ria e 
inconveniente a conservação do curso annexo 
á_Faculd:1.de de Medicina da Côrte ; 

Considerando, finalmente, que tod:~. a receita . . 
.. rmac u Ico annexo 

áquella Faculdade será sufficiente p:1. ra a in
stallação da escola especial, cuja renda desde 
logo augmentara em virtude do mesmo facto, 
e mais que para facilitai" a creação de tal es
cola offerece o Instituto PharmHceutico t c:do o 
material Jas aulas e laboratories do curso phar
maceutico que m'-tntem ne~ta cidade: 

E ' a_commiss~o de parecer que seja a:dopbdo 
o segumte proJecto : 

Art. Lo Fica o governo autorizado a crear 
uma Escola superior de pharmacia indepen-

dente do cur.;;o pharmaceutico annexo á Escola 
d~ Medicina da Cõrte, aceit,.ndo para esse fim 
a offerta feita pelo Instituto Pharmaceutico 
destá cidade, do material da Escola de phar• 
macia do mesmo Instituto. 

verno par;!cer mais conveniente. 
§ 2. o Nas primeiras nomeações de profes

sores o governo procederu como até hoje se 
em e1 o na une ação as esco as superiores 

do Imperio. 
§ 3. o Creada a escolr. de pharmr~cia, será 

supprimido o curso de pharmacia da Escola de 
Medicina da Côrte. 

§ 4.1) Para occorrer as despezas da Escola de 
pharmacia não poderá o governo despender 
quantia maior daq uellr~ que se arrecada por 
emolumentos e matricula do mesmo curso . 

Art. _2. o Ficam revogadas as disposições em 

\'em à mesa ~ é lida a seg-uinte 

Requeiro que se marque dia e hora para que 
o Sr. presidente do con-:elho responda ás se
gui!Jtes interpellações : 

1. a. O governo aceita em todas as suas partes 
o projecto de f2 de Maio, votado em 3:. discussão 
nesta Camara '? 

2.:. Julga indispensavel manter o imposto 
addicional de 5 l'/o sobre as taxas actuaes, para 

. . 'l 

3.a. Esta disposto a nb!'ir mão dos serviços 
dos sexagenarios ? 

4.a Pretende alterar a tn.bella da deprecia-
çao e va or a pl'oprle a e escr:wa . 

5 .a. Esperrt obter da actual Camara c na pre
sente sessão modificações do mc~mo projccto '? 

Sala dus sessões, 25 d() Agosto de 1885.
Canclido clt: Otivt'il·c-;, . 

E' lida e post:t em discussão o. redacção do. 
prejccto n. 1 E- 1885, do elemento ser\·il. 

O Sr .. Carlos .Affonso, obtendo n 
palavra pela ordem, roga ao Sr. presidente se 
digne consultar a Camara sobre se concede 
urgencia, afim de que n.e.~ta se!':são e antes de 
tudo se discuta e vote a moção de desconfiança 
hontem apresentad::~. . (AJ)Oiados .) 

S. Ex. o a Camara compt·ebendem que o 
paiz não póde conL~nuar na duvida e na ancie-: 

assumir diante da dictadura que se inaugurou 
no paiz. (Apoiados.) 

O Sr. Rodrig·o Silva entende 
que o requerim'lnto do nobre deputado é con
trario ao regimento. Não ha intr~resse algum, 
n em conveniencia de qualquer ordem, em que 
a moção seja discutidn. agora, ~manhã ou mais 
tarJ.e. Depois das declarações feitas hontem 
pelo illustrado presidente do conselho, j á se vê 
que é inteiramente indiffet•ent~ para o go\·erno 
di.:;cutir-!';e a moção hoje ou amanhã . 
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A questão é regimentaL. Deseja 9.ue .o Sr. , gencia;. quer ~·um, quer. n"outro caso, o de
presidente mande leL' v artlgo relatlvo as mo- putado so podera. falla~ m:1a ho~a .. >) 
ções, que não são votadas nos dias em que ~ão l\Ias . actualment~ nao e permltt:do requerer 
apresenta las, si ellas ficam adiadas ou preJu- urgenc1a. , . . 
dicadas. O que eu peço e o cumpr1mento do regt-

Faz esta declara ão re )ete ara ue ore- manto. E mesmo a uella mo ão talvez n~o 
gimento seja fielmente e~ecuta~o, porque, pa!a preencha hoj~ <~s vistas do s~u autor, porque 
os amigos do governo, .Julga mdtfferente d1s- o nob!e pres1~eute do conse1ho declarou q?-e 
cutir-se ou não, na sessão de hoje, a moção de não.vmh~ ped1r um voto. de confia1:1ça, ma::;; s1m 

O Sr. Carneiro da Cunha 
(pela ord'em):-Sr. presidente, intet·venho 
neste debate unicamente para pedir a execução 
fiel do regimento, de cuja inobservancia resul
tam a desordem e os conflictos que se têm dado 
nesta Camara. 

Elles provêm ou da ignorancia das dispo
siçõe~ regimentaes, ou do arbitrio dos pre-
~· t d . 
solemne das regras que nos devem dirigir. 

Foi assim. Sr. presidente, que a sessão de 
h ontem correu desordenada e tumultuaria. 

1mos que, con ra a e ra o reg1men o, que 
não permitte n•'rn ao deputado atrave~sar o re
cinto durante a sessão, o povo se agglomer~va 

. . . 
Mas a desord'm com"çou desde o principio 

da ses~ão. V. Ex. permittiu que o honrado 
deputado pela Bahin. pedisse a p1lavra nos tres 
quat·tos de hor,• para uma discussão que se ti
nha de iniciar á.s 2 hora~ da tarde com a 
apresentação do programma do gabinete; V. Ex. 
consentiu que o honrado deputado por Per
nambuco fizesse um requerimento verbal para. 
pr.Jrogação da ho~a da_ sessão, quan~o devia 

·"'· a 
moção parece que quer pôr :i proYa um fa<:to 
que o proprio nobre pt·esidente do consalho 
confe.;.;sou, isto é, q_ue o partido, que elle re
presenta no goyerno, está em minoria na Ca.
mara. 

Portanto, o nobre deputado deve formula.L· 
uma nova moção, neg~mdo ao gabinete os 
meios ordinarios de go,·erno. Neste caso SS. 
EE~. tomarão a responaa!iilidade da dictadt~ra, 

' do art . iii da Constituição. os impostos e as con-
tribuições direct-t~, filiO não são revogados, con-
tinuam a ser cobrados. De maneira si 
Camara negar as leis de meios, o governo 
usara de um decreto para cobrar esses impostos 
c .fazer a despeza publica, sem autorização le-

Termino, FOis, Sr. presidente, pedindo rnf.Lis 
umn. vez a \'. E:t. a obsr:·r\·ancia do regimento. 
(Apoiados.) 

Procedendo-se a votação, é approvado o re
querimento do Sr. Carlos Affonso. 

O Sr. Candido de OliYeira 
começa dizendo que, hontem, ao apresentar-se 
a Caroara o ministe~io de 20 de Agost?, a~sis-

, . 
ter-se-ia evitado o inconveniente de ficar sem novo n8ste regimen, singularidade com a qual 
votação aquella. moção do desconfin.nça, que o paiz se acha habituado, porque, infelizmente, 
deve ter immediata discussão e votação, segun- o absi!rdo nos ,.overna r.auita 
<o os esty os a amara. 's a moção cou, O nobra presiJento do conselho, apresentando 
porém, perempta, desde que não foi votada; mas hontem o seu programmu., quo não ê nenhum, 
não dirimiu-se o direito, que assiste aos nobres disse que, não obstante não contar com a con
deputados, de reprod:1zirorn-na. A minha affi r- fiança politica da Camara, por saber que .a 
mativa encontra. assento na di~posiçüo do art. maioria pet·tence ao partido liberal, tinha pe-
135 do regimento, que determina-que, ao co- rante ella um progL·amrna para. a 1~ se~são: 
meçarcm os trabalhos da ordem do dia, os depu- primo, fazer passar o projecto sobre o elemento 
tados podem pedir urgenci::l. para apre5entarem servil, qufl esta pendente de resolução da Ca
uma moção qualquer. mara, em relação ã sua redacção final; secw~do, 

O SR. JosÉ MARIAXNO :- Na prorogação fazel' votar os orçamentos, não mediante uma. 
não se póde votar. mera prorogativa, que S. E:s:. com toda a razão 

julga insufficiente para a solução dos grandes o. SR. CAR~EIRo. DA CuNHA :- De~de ! problemas que se prendem ao mesmo orçamen.
porem, que nao !ol votada ~quella m?çao, o to, mas 0 orçamento integral, que foi a Camara 
nobr~ deputado. nao ~óde ped1r_urgenc1a para apresentado como propo, ta do poder executivo. 
contmuar esta dtscussao e vot~çao. . O orador não quer entrar agora nesta fórm:• 

O que o nobre deputado pode ~azer e, antes , sin ular ue enunci u Q re · · 
. " : , qu_ conselho ; mas, desde j ã, convem denunciar s.o 

uma. urgencu\ para apresentar nma moçao, o 
1 

paiz o facto anomalo de um presidente de cotl 
que 1nterrompe :l. ordem natural dos trabalhos. • selho vir dizer a Camara que tinha em vistn. 
(Apa1·tas .) . _I f:l.zer votar um proJecto da importancia do do 

O q~e acabo de en~nCI:r firma-se no art. 13;) 

1

. elemento se1·vil, s em, aliás, querer dar, D. res-
do regimento, que d1z (le) : peito deste projecto, a sua opinião. (.Apoiados 

«Os deputados que quizerem f1mdamentar , e apcwtes .) . 
verbalmente a apresentação de prqjectos, indi-l . O nobre pres~dente. do conselho.' provocad~ 
cações, requerimentos ou de qualquer moção, ; d1r~ctamente, na0 qu1z declarar. u Camar~ s~ 
poderão fazer dentro d::t ~a hora das sessões dos ; !l..ceitaYa em ~odas as partos o p_roJec!o, nem st 
sabbados. Em outros d1as , ou fóra da hora : tmha em v1sta. fazer-lhe mod1ficaçoes que o 
designada, só terà is~o logar no caso de nr- I alter:1ssem para mt:lhor ou para. peior; S. Ex. 
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limitou-se a dizer que, se reservava par.<, no 
Senado, em occasiüo opportuna, f~zer ouvir a 
palavra do gO\·erno, que lá estavam rcpresen
tant~s d') partido libet·al com quem ~e bateria 
na apreciaç.ã? do projec:o. 

-~ •• , 't o ~ 

. • o J 

m~>mbro do poder executivo vir dit.er á Camara 
que f~tz re~ervas sobre o modo de apreciar um 

ro ·e c to d~ tal importancia ? onde se v in a r c-
senta.:·-~e um governo com r0serv1s m2ntacs, 
com calculado silencio a respeito rie um pro
jecto, que é c~xlctamente o program:na do m!'!s
mo governo ? onde se viu est) f:1 c to anomalo, 
de que o governo se cale sobre um a;.;s::mpto 
d.~stn. natureza e que é n. grande urgencia da 
actua.lid:.tde ~ Nem o orador comprehendc a 
evasiva a qu ~ r~:.~orreu o nobre presidente do 
consetho, dizendo qu0 o projecto jn est:1va su
jeito á instancia do Senado. e nada tinha qu.J 
ver co c e a . mar<~. , os epu a os. 

O nobre presidente do conselho C'1mmetteu 
um erro gr0~seiro _n~sta assGv:eraçã~. O .P:o-

··· 
da Camara; elle pó de ser emendado, ai terado, 
modific1do p3la Camara. (.4poia,fos e ntlo 
apoiados.) Póde ser or ella rR·eitalo~ e a 
prova e'lte as~erto ó exactamente nesta dis
cussão,que agora. inicia o orador. O nobre pre
sidente da C mara ~abe perfeitamente que o re
gimento cogita da hypothese. previne o caso 
que o orador vem trzzer ao conhecimento da 
Cam~ra.. Por occasião da discussão da reda.cção 
de qualquer proje~'lo de lei, desde o momento 
em que se apresentarem contra a mesma re
dacgfio objecções, que tenham por fim rr.ostrar 
incongrnenciàs ou contradiçõe.::; no projecto, 

· oaprecD o pe 1. :1mara em uma 
discussão, onde póde ser altera·lo, modificado 
e até rejeitado, . . . 
mina.nte do regimento, ba aincla o;; precede:l
tes, qne .nostram que o ora1or está com a OOl 
doutrina.. Por occa.sião da discussão r lo projecto 
sobre modificaçõ"' " no c;;ystema de e~ecuções 
commerciaes e civis, o nobre deputado pelo 
ii') districto da provincia do Rio de Janeiro le
vantou-se e, mostrando incoherencia e absurdo 
no que ft}ra vencido, p~diu uma 4a. discusc;;ão 
.Jeste projecto ; a Cam3ra votou, e nesta 4a. dil!l
cussão fez-se obra inteiramente nova . (.4p!W
tes.) 

E' o precedente firmado nesta Ca.mara com a 
autoridade do nobre deputRdo pelo 11° distri
cto do Rio de .Janci ro, c é, além disso, disposi
ção expressa do regimento. 

Comprehe~d~-se ~erfei.tan:ente qu~ o _orador 
. ' 

ciar-se desde já a resp;ito das contradições, 
absurdos o incoherencias, q• :e contém a redac
ç ;o final do prqjecto, m~~s aind:1 pedir que r>sta 
dis:: us~ão tenha um d senvolvimento mais 
largo e que nella. se faça ouvir a palavra do 
governo , que não póde s •r indiff ~rente a re~
peito da votação da Cama:a. 

0 Sa. CARLOS PEIXOTO : - 0 governo não 
tem fJ.Ue intervir na redacção dos proje ::: tos. 

o s.{. CANDIDO DE OLIVEIRA rescr\·a-se para 
tratar em outra occa::-ião dos defailos do pro-

jecto ; por agora limita-se a pedir o adiamento 
da dis~ussão, pela-3 ra:t.ões que passa a expor. 

A Camara sabe o que hontem occorreu. 
Aprcsentandu. se neste r.~ cinto, o gabinete 

de 20 de Agosto declarou que contava com o 
1'7 ,...· 

meios e do projecto sobre o elemento servil. 
Por parte da maioria liberal foi apres~ntada 

incontinente uma moção, assignada OI" 5'5 
eputa os ••• 

O SR. CARLos AFFoNso:- Cincoenta e seis; 
não a.;~Ügnei mas aih:ro. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA... em que 
clar::t e poútivamente se dizia que o gov<Fno 
não devia cont~r c:>m a confiança da Camara 
para viver com ella. 

O Sa. CARLOS PEIXOTo:-Elle confessou. 

sar. A nossa recus~t importa o decreto de 
solação. 

um confiicto com o ministerio, e a 
r e sol vel-o com a disi;olução. 

qu:~. o nobre pt·esid•mte do conselho, prevendo 
esse movimento da opposição parlamentar, 
sab2ndo que não tinha a confian;,~a. da Camara, 
disse, entrctanto,que o ministerio não se retira
ria apezar dis.;;o, ne::n se seg•IÍriam as ulte
riores consequencias, como srja. a dissolução. 

A moção está de pé, e ·~om todo o dir~ito o 
illu.;;tra deputado pelo 15o districto de Minas 
pediu urgencia. para. semelhante discussão, e a 
Camara assim determinou o ue uer dizet· ue 
está imminente o pensamento da Camara quo 
em relação ao novo ministerio, isto quer dizer 
d;ntro o!U pouco a .c~mar~ ha. de declarar 

, 
si o m:nisterio terá maioria par., governar este 
paiz, ou si a C:tma.ra terá de lavrar o decreto 
de demissão do mesmo ministerio, salvos ca 
recursos con,titucionaes, de qu·; poss t vale;·-se 
posteriormP.nte. E' preciso, portanto, que n~ste 
momento politico fique bem flefinida a postção 
de cada um. Desde o momento em qnc a Ca
mara dos Srs. d~putados, por uma votação pu
blica. e solemne. asseverar ao gabinete que elle 
não pód ~ contat· co:a clla, o gabinete, nos termos 
rigorosas do regimen parlamentar, de accôrdo 
com todos os principias da Constituição, não 
póde deixar, ou de r-~tirar-se ou de provocar a 
dissolução da Camar.'l. . 

O \:rador não comprchende que o ncb:-e Barão 
de Cotegipe, parl~mentar antigo, possa ter ou-: 

' ' . 
H c.ntem, em um momento de mau humor e 

~m uma expansão face 1cio.;a, podia S . Ex . t•Jr 
dito que d.e antemão s:lbia não ter m~: oria na 
Calllara. 

Hoj~, porém, ha de reconhecer que n.to . rode 
manter-se em a::na posição esquerda. qual a ·le 
não contar com maioria e vir pedil' meios de 
gove:·no. 

Sendo assim, a Camara ba de comprehender 
que, sob a imminencia rle uma votação qu(~ vai 
leva ntar uma crise minist~rial, vai provocar 
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um conflicto ent1·e o mini'iterio e a Cama.ra, ' gencia :.pprüvada por dous terços dos deputados 
nada pódc resolver. presentes, e bem que a di>-.:ussão delh deva 

Não se pód~ agora discutir a rcolacção do sómente ver.-.;a.r sobre estas ou não, conforme o 
projecto sobre o elamento servil, porq uc a esta v·:mcido, com tudo, quando pelas reflexões, ou 
discussão dew~ assistir o chefe do gab~n~te, da commissib ou d} qualquer deput:tdo, se re
onde elle h:1. de en~mci:tr a sua o inião sob1·e conhecer uc o vencido envolve in.cohcrencia 
os diversos pontos em discussão, si quizer ser conLI':l.<i.!ç:Io ou absurdo manife!:!to, pod·:~r-se-ã 
ministro constitucion::.l, onde d;::ve dizer o que entl·ar na discussão da n..ateria t·ara desfazer-se 
pensa a r:esp~ito dos assumptos vencidos na o C:tubar:lço. » · 

' • o r consequencia S. Ex. não podia aceitar 
mentares. (ipaiados e apa1·tes .) o req uerimr:nto de adia:11ento. 

E' uece~saria. ainda a votação da moçfi:o, por-
que a Camar.: está em um momento pohtico O SR. CANomo DE OLIVEIRA:- Como não~! 
de g<·aves c nseq uen-:ias para o paiz, não póde (H a outra~ c:mtcstações .) 
com inteira c:~.lma estudar os divci"sos problemas O SR. PRESIDENTE:- Attenção ! 
que SH prendem á redacção do projecto. o s R s d' 

Assim, o ora 1or- vai mandar á mesa um re- R. ODRIGO ILVA tz que o processo 
do regim 'nto é e" te, que está claramente defi

qu0rimento de adiamento, para qu~ est~ pro- nido no arci,:.:-o que leu. Os nobres deputa<los, 
ject~ só seja discutido depois de resolvida n. si uerem discutir a red 1cção, devem a re-

. 
nisterio. Envia, pois, á mesa o s"guinte re- O Sn. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Da discussão. 
querimQnto: (Lê.) O Sa. RmaiGo SILVA diz que si é da dia-

Vem á mesa., é lido, apoiado e posto em dis- cussão da redacção, esta discussão só póde 
cussão o seguinte: ficar adiada d~poia que a Camara resolver por 

Reqttel·imento 

Requeiro o adiamento da discussão da 
daeção do proJecto do elemento servil até 

20 de Agosto. 
S·1la das sessões, 25 de Agosto de 

Candido de Oliveira. 

:r e-
ser 

O Sr. ft.odrigo Silva, obtendo a. 
palavra pela ordem, julga que o Sr. presidente 
não pódo aceitar este requerimento, e vai ler o 
artigo do reg-imento em que funda a sua opi
nião. 

0 SR. AFFON.:;o CELSO JUNIOit: - .Ja aceitou. 
O SR. Rol>RIGO SILVA diz que ainda nllo acei

tou, foi apenas lido. 

O Sn.. AFFONSO CELSÓ JuNIOR:- A discussão 
deve até fic>l. t' adiada, indepen lente do r eque
rimento, porque ji está esgotado o tempo regi
mental. 

UM SR. DEPUTA DO: - Póde-se requerer ur
gencia. 

ninguem a req uereu. 

O Sa. RonRIGO SILVA observa que isto é 
outra cous:.~; pele que tenham a bondade de 
ouvil o (!ê) : 

« At·t . 150 . Adopt?.do definitivamente c pro
jecto, será elle remettido, com as emendas ap
provadas. :i commissão de redacção para o 
reduzir á dev!da fórma. Esta redacçã:>, send.') 
apresentada p:~la commis;;ão, será impressa no 
jorna l com que houver contracto, para ser 
depois votala peb Cam:1ra, salvo o caso de ur-

2/3 que é urgente a discussão ou o adiamento 
da. discussão. 

O Sn. AFFONSO CELso JuNIOR :- A discussão 
jà. está até adiada pela hora. 

pe a o1· em 1scor a a opml::.lo o seu 1 us· 
trt"! cclleg-a,deputado por S.Paulo,de que é pre
ci"n. a votaçãl'l de Z/3 da Camara para que a ra
da~ção do projecto seja discutida. (Apo iados) 
Os 2/3 da Camara. que o regimento exige, 
são para que seja dispensada a impressão no 
jornal do. casa para a discussão e votação im
meiiata. (Apoiados.) 

Su;tenta et.n t~ons·:quencia que a redacção 
deve continuar em discussão e que a respeito 
della, como a r<~speito de toda a materia em 
discussão, se pód·~ propor n.dia.mrmto, como fez 
o nobre deputado por Minas. ( Apoiados.) To
dos os precedentes da Camara são neste senti
do :- a redacção, uma vez dada e submettida á. 
discussão, ha de ser votada pela Camara ou 
adi ada. (Apoiad os. ) Não ex.iste:n os 3/-l de 

ora p:J.ra o:;.e e 1!1 o; su;JJp esmen e e ma er1a 
de e::s::pediente para o facto de não ser dada para 
a ordem do dia. ( apoiados); mas uma vez rm 
disc~1ssão, não S 3 interrompe est1, a menos que 
a Ca.maril. não vot~ o :Jdiameato. (Apoia d o.,·.) 

Euten.:lo, porta ;tto, que o Sr. P~"'~sidente deve 
receber o reguerirnanto do nobre depub do por 
Mina-;, o qual, ped3 licenç·t áqu~!le deputado 
p::ra declat·ar, não pódc adherir (apo·w d os), 
pelas seguintes rc~.zões ... 

O Sn. P.tESIDENTE:-Não está em discussão 
o requerimento .:e aibmento. 
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O SR. :MoREIRA DE BARRos:- Nesse caso, 
obedecendo á alvertencia. do Sr. presidente, pege 
a palavra sobre o re:1uerim~nto, quando fôr op
portlmamente dado p tra a discussão. 

O SR. PnESIDE:'iTE:-Eu entendo o regi-
mento como penso que o en cn e a matm·w a 
Camara. 

Si é possivel, independente de vot1ção por 
"') . . - ;-

porque essa votação só é exigida para dispen
sar-se a impressão dos projectos de lei, entendo 
tambem que toda ~ mataria em discussão está 
sujeita a um requerimento de adiamento. 

Por esse motivo vou sujeital' a apoiamento 
o requet·imento que se discute. 

O Sr. Carlos .Affonso pon1.era 
que estão terminados os 3/4 de hora destinadosao 
ex ediente (a artes): conseguintemente, o Sr. 
presidente não pó e su metter o reguer1mento 
a apoiamento. 

VozEs :- Póde. 
0 SR. CARLOS AFFO!\SO entende que elle 

deve ficar' sobre a m~sa para seguir seu::; tra
mites legaes na proxima se~s9:o. ( .-!poi~clos e 
m"Eo apoia os . 

Não pôde aceitar, com referencia a este as
sumpto, a doutrina que acaba de expender o 
nobl'e deputado por S. Paulo. 

Desde que a redacção dos projectos eleve 
ser sujeita à deliberação da Camara como ma
teria de expediente , ella fica sujeita i regra 
geral, que só destina para. o e~pediente 3]4 
de hora. em cada sessão. 

Não ha absolutamente materia alguma ue, 
con orme ~ssevel'ou o no ra epu a o, possa sel' 
discutida. e vetada aind~ depois de terminados 
os prazos para isso estabelecidos pelo regi
mento da eas . 

do expeJiente se continuass/3 na discussão da 
moção apresentada, comtudo, em obdiencia aos 
e.stylos, e porque depende da Camara dar-lhes 
ou não observancia, vou sujeitar o requeri
mento do Sr. Candido de Oliveira a apoiamento. 

O Sr. Vallada~:·es começa ponde-
ran o que não e poss1ve preterir-se a votaçao 
d:1 moção pela. discussão da redacção do projecto 
que o Sr. presidente acaba de annunciar. 
(Apoiados.) S. E:t. comprehende que a votação 
dest:l moção é por sua natureza urgentissima ; 
ella diz respeito ou á vida deste ministerio ou á 
vida desta Camara. (Apoiados.) Estabelecido o 
confl.icto entre a Camara e o ministet·io, o mi
nisterio ha de ser obrigado a resolvei-o, ou so
licitando de Sua. Magestade a dissolução d?- Ca-
mara ou n a. o a as s, qu a 
portunamente e s~m observancia dos preceitos 
constitucionaes receb~u de Su~ 1\1.1 &'estale o 

O S 11.1 B . 0 . d t partido conservador surgG inopinadamente, 
~· '"' OREIR;\. DE ARRos.- "pre~e. en es : quando o pal'tido liberal tem maiot•ia. nas duas 

todos sao no sl3nttdo em. que m~ enune1e1. casas do pa.rlam~nto e quando o. Co.mo.ra. 80 
O Sn. CARLO~ AFFo:oiso diz. que sem.e- acaba de pronuncim· sobro o. a.sa?mpto quo fez 

lh:mte modo de mterpretar o regtmento pode· objecto da con;;ulta do mimsterto pas~ado, dt) 
ria a:ras~r. :i. consequencia absurda, de que sorte que a. histeria, calma e imparcial, ha da 
mate_:1a tao 1mpor~a.nte como ~sta, qual a r_e- registra.r como uma. verdade que o partido con
dacçao de u~ l?roJecto qu_'} foi durante mu1!o servador subiu por alta recreação do podel' 
tempo e con~mua a. ser obJecto da preoccupaçao it·responsavel. (AJ>oiados e apa1·t~s .) As de
geral do pa~z, se prolongasse por uma, duas clarações feitas hontem o tornaram bem paten
a mais, se_ssões adiando a uiscussã? e -votação te. O presidente da Camara annunciou a Sua 
de ~ater1as por su.::t natuEeza mais urgentes Magesta.de que o partido liberal estava unido. 
( apot~clos ), como e a moç~o de confiança., q I:! e O Sr. José Marianno, representante do grupo 
em VIrtude do seu requer1men to de urgeneta mais adia-ntado da Camara declarou tambero , 
tem de ser d_:ntro em pouco decidida pela Ca- em aparte, que no dia em q~e os conservadores 
mara.. (Apotaclos.) apresentasse~ uma m~ção de desconfiança, ~lle 

O SR.. CARLOs AFFo~so requer, portanto, ao 
Sr. presidente, que, de conformidade com as 
disposições regimenta~s, declare que não sà o 
projecto relativo ao elemento servil, como o 
requerimentCl d9 adiamento da discussão apre
sentado pelo seu illustl·e collega de deputação, 
fiquem sobre a me~a para tel'e:n expe:iiente em 
occasião opportuna. 

O Sa. PaESIDE~TE : -Embora uma votação 
da Camara ha pouco determinasse que na hora 

liberal. 
Por consequencia, como se e:xplica a pre

sença do ministerio no pode r? E' preciso que o 
governo compareça perante o paiz e não pro
longue a existencia. desta Cama.ra sem mere
cer-lhe a confiança, fazendo p~sa.r sobl'e ella a 
irn putação acabrunhadora e depl'imente da seus 
creditos, de que, como S. Ex:. declarou h ontem 
no Senado. pode viver com ella. Não, exclama 
o orador, S. Ex. não póde viver com esta Ca
mara ; S. Ex. não póde merecer a sua con
fiança, porque o partido liberal não pàde cano-
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nizat· com o !;eu voto de confiança. urna ascen
são que não se justifica i•Or principio algum, 
quau·:o o partido lib,..ral t nba .UJaioria c'tn 
arnba.: a- Cal:'aS do par·Jawento, depoi-; de uma 
ele•çã:> a mais dispu;ada 11un "'c1 tem verdic~>do 
n ... st · aiz, tendo o 1artido lib ral a r··sentado 
um pr ·gr-a,uma que foi pôr ••m sobt·Rsalto in
teres..:es e direi to.;; irnport Lfites do Estar! o e do 
pa•z, o q?e devia, co~fo:·m"~ a u: tur~ZCA. das 

, li • 

tanto, t.al é a a hesàu q11e a i léa. libe•·al en
contra no paiz, qu · o jJartido. amda a desp .. ito 
das iwmensas difficuldades C!Jm que Leve de 
lut r, apr-esentou-se corn maioria no parla
Dleuto. E• del'ois de urna prova desta natur ·za. 
sob•·e 3. qual nãu ~e pó ie le,•a,.tar a winirna 
cont~stação, que se inaugur,. uma situação con
trari .... lJOr ::cto puratuente do ptJder irres •On
savel. Nesta situação, a Carua.ra tem necessi-

t • 

nobr·e p es~dtmte do consBibo <.jUer evitar ; tetu 
ainda nec .. ssida<l.P. de corroborar o arrsto, que 
"à firrnon muito recentement ..... d ·~ u o o-overno 
não pó .e escolher u dia eu1 que lla de c ·hir ; 
ha. .1e aceüar o L:o:dli ·to no dia em que a Ca
rnal' ent••nder e resolvei-o con:'orme lh~ pa-

, 
ver a Camara, ou r tirar-se. 

Torn .. •-se tant11 mai, necessari:1. esta manifes
taçã. d:t. Ca•ua1·a quanto o 01·ado,. entewte que 
o miuistBrio não ]1óde m~reeer ném mesmo a 
c(tnfiança de todo o seu pa tido. Ahi e•tá esse 
g"r'U' 'O de nàll m••n<•S de 10 dP.pulalos COnB"I."
vador•·B, dirigido pelu honra. 10 :Sr . Andra. .a Fi
gueira. q ·'e não póde absulutam••nte aJ.)oia.r o 
m1 n ito~~er•o,depois d4 dt>claração do Sr. B~rão de 

• 
os s ·us esforço.;; p ·la .,agsa.:em do projecto. qu~ 
o Sr. Andt·a.·le Figue.ra c seus amigos affirm~-
ràru 86r 111ria. calamidade 1 r l · 

Por· conse•tuencia, est~ utinisterio não póde 
m I'Acer a. confiança daquelle, q'le, como o ora
dor,niHCal'am o projecto, que o con~ideram per
nicioso ao paiz e devem P.wpen!lar todos O·· 
seus eafor•ços p!t.ra impBdir a consuwmnção de 
Ulll acto legislativo que reputa·aru cont•·ario aos 
int·~r~·stses publicos. E' ne.•es::~ario que a Ca
mu.r:\ s . p•·onuncie. o:j conservadora~. que não 
puJ .. ra.m cons ·g11ir a maiori:• na ·~leição, ape
zar do papel ·iup!o yue represent • •·a.m nesta 
q•1estão de sorte. qne sy111bolisa a estatua bi
front·~ .la myth•1logia, apresentando em uma 
face o Sr. Cotegip! olh..ndo para. S. Chri!<to
vão com o seu que.·o, posso e de'Oo, e outr ; 
fa<·e photographando o ~evero . o integro e hon
rado Sr. Andrade Figueira, que dizia ao paiz 
-não conv · ,. · • · · 
a reforma de 1~71,sob pena. de art·uinar as :fi
nnnç"s do Estado. de;.;moron3.r a tot·tuna publica 
e pa.1·ticular. (ApoirldOJ .) 

Assim, esse partilo se apresenta. de ama ma
neira desleal, e o orador ent~nde que, para não 
:ficarem deshonrados r•eranre a historta, hão de 
ter ntP. ao fim, o honrado Sr. Andrade Figueira 
e os amigos que o aco1upanham, a mel: ma. coh.e
r r> ncia,afim de que não se ! •O~& applicar o con
ceito SI~Verissimo do m ·smo Sr. Andrad~ Fi
gu, ·ira, quando dividiu os abolir.ion ·st •s em 
diversos grupos, eollocando uma grande parte 

V. IV.- 6 

do seu partido no gru;10 ·iaquelles quH querem 
subir- dando a mão ao grn po daquelles '1 ue uiio 
querem cabir. (~fui 1 o bem!) 

A:,.sim. o ora.tlol" entende q~1e a Cama.ra n:!o 
póde prolong<~.r a. sua agonia. (Ap ia,lus) 

O "OV rno a:<suma. a res ou-;abilidaue da di-
ctadura; não venha pedir aos lib .. ra.·•s com
pl~eidade para eons ·g •. ir um VP-rda :eiro golpe 
de estado. (.~poi11du~ .) 

IJ (J. I' I 1 pl 

absolu;o, t •l qua se pret1md~ sustenta•·, o wais 
uma lentativa para a. continuaçào de•t,. I"'Lt.ca 
peSS'Jal, ~fUe se inaugu•·uu no primeiro illlp~.rio 
e t8 rn continuado neste. 

O Sn. AMARO BxzEr.nA:-Era discurso para 
honte1u ; hoJe está .óra. da ordem. 

O :::iR. VALLAD"\.RES, coutinuall•10, diz 4ue, si o 
go\'Crno subiu e0111 violação dos !Jrincip us con-

• • IY' ·-I ' . . . 

é um a ··to de patriotismo, que ha. de uec·~Ss\
.rlamente produzir um Jos rc~sultados s••g·~ intes : 
ou obrig-a•· a o po i•· .r us .• rpador 1:1. rt:tra.hir--sa ou 
o governo ext-rc ·ra a 1cta. ura. 

Coucluindo, apr,~,;eula este requeriu.~ento que 
lê. (1vluito bem!) 

posto em 1s-

Requm·imento 

Peço urgencia para a discu~~ão e votaç5o tla. 
mo~ão, prRf••rindo a qualyuer o tra mateda,in
clnsive a r dacçào do prvjecto do element ser
vil. 

Sala da.<: sessões, 25 de Agosto Je 1885.-

O ~!!b•. Moreira de Ba:u.•r·os .pela 
ord. ·m): euten te que o re~ue•·imeatu do no· 
bre deplltado não pode ser aceito. (.i1uliados,) 

O orad.,r e.;tá. disposto a acompanhar a S. B:t. 
etD todas as suas .Jeclaraçõ·,s . Acha urg-ntis
simo qu·~ esta camara declare o seu c .. nflicto 
com o ga.IJinet~~ ou antes. as cons(\q u r, nl'i<:~.>t do 
couücto que o pr·~sidente du conselho reconhe
cén cxistu·, desde que confesso~u não ter aqui 
maioria. 

Observa ~ue o requerimento do nobre depu
tado pecca por div·~rsos motivo'!; :l • como ur
g ncia porqu1~ para isso seria pre ·iso que 
S. Ex. tive:o~se, no.; termo;; do regirneu to, pe
dido a palavr para negocio urg·~nt~; 2o. pelos 

este só póde ser pedido por aqu~lle depntado a 
quem caiba a vez de fall· r; 3o, pela inopport.lni
da.!e, pois a materi1.1. que se discute deve prt:!CC-
der a desconfiança. . 

A razão ; ela. qual o minis&erio olt.imo >o~e reti
rou foi porqu~ o projecto sobre o ehrnento ser
vil pasanu oa Camara. e e :tava ent.regu·~ á Sl
bedoria, prudencia e patriotismo do Sen:.do. 
(Apart s.) 
~ãn aa palavras do nobre presidente do gabi

nete de o do Maio. Por consequencia, parece 
evidente ao orador que o nobre conselheiro 
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Saraiva não contwa que a questão de reJacção 
aimple;; fór·mula, poderia deter o projocto um 
só minuto nesta Camar·a. Do contrario, aquelle 
gabinete não se teria retirado. 

A votação do projecto, que venceu-se pela 
maioria dos dous artidos monarchicos a ui re-
presentados, contra a minoria dos mesmos, ti
nha dado uma feição particular ao governo, que 
não podia continuar. 

• ' J t 

estivesse dep:mdente de'h Camara, a retirada 
daquelle gabinete não teria razão de ser. Por 
consequencia, entende que aquelles que o 
apoiaram, ::~. maioria. desta Cn.mara, tem rigo
rosa obriga·ção d~3 cumprir a pala.vra do illustr8 
ex-pr,~sidente do cons~lho. (Apoiados.) 

Sustenta que esta questão deve, pois, prece
der a da votação de d ·sconfiança, por·que o no
bre [H"esid::!nt9 d_o con~elho dec!ar·ou em noss~ 

' agor·a, pelo menos que o saiba. o or11.dor, 
que o proje:JLO só dependia dv Senado. 

Portanto o artido liber·al aceitou como um 
facto a soa Jeclaração e deve honral-a. ( Apw·
tes.) 

O ora.dor p3de ao~ nobres d ~ p~tados que não. o 
, ~Sl-

vel, não quer cansar a attenção da C::~.ma.ra, 
maximc tratando-se de uma questão l!Ue ella 
impa .·icnt~mente deseja ver solvida. 

No in tere :se do partido libe1•al e no de sua 
uni.io,julga o ors.!orser preciso que este p~o
j.~cto saia la discu:;são, par~ que os tiberaes 
possam m1.rchar uniforme~ na .adver.sid ~1de. 
Ped . ~, port:Lnto, ~·os nobres deputados que 

c >ncur;am para que desappareça este motivo de - .- . . -
• 

os a(l\•ersarios do modo o da fórma que os nobr~s 
deputa. los entéJd·)rJill. 

O orado:.- caminhar.i com o.:; se ' · 
modo por q un elles ent"nclerem; não discutirá 
sesiio em familia o melhor meio; mas este le
gado do ministerio de G de l\Jaio, que a maio· 
ri 1 da Cnmnra apoiou, não f'Óde ser despre
zado p·"'ltt mesma maioria. (Apoiados.) 

Termina dizendo que a redução, que está 
ainda d~>pendent~ desta casa, antecede a toda 
crise. (Apoia~los.) Por consequencia, sustenta 
que a Carnara deve resolver a respeit0 s~m de
mora. (Apoiados.) 

O SR. ZA~IA, obt~ndo a palavra pela ordem, 
requer o ence1·ra.monto da discussão. 

. Con'5ultada, a Co.mara decide pela affirma
tl V.l. 

Subme~tido a votos, é rejeit:1do o requeri-
mento d r. C n · · · 

Continúa a di:;cus >~o da redacção. 

O SR. ZA:\IA, obtendo a palavra pela ord~m, 
raquer o encerram9nto.da discussão. 

Vêm ã. mesa, são lidas, apoiadss e postas em 
discussão as seguintes 

Emendas 
·§ 2°, at"t. 3.0-As pes3oas assim consideradas 

ficarão em poder dos seus C' X-senhores. 
§-3°, art. 4,0 -Serà sujeito ás penas, etc.

Joaquim Nabuco. 

O Sr. JoaquiDl. Na.buco (pela 
ordem) não crê que a Camara tenha bem com
prehendido o senti,io da emenda que apre
sentou. 

O SR. PRESIDEnTE declara 

mão~, e como não acredita que a tenham d-e cór, 
declara que a sua emenda tem por fim determi
nar qu~ os escravos invaliios, e que, por con
se~luencia, não polr~m prestar serviço>, ficam 
libe:·tados, sem ser pelo funto de emancipação 
do Estado. 

O sentido da. outra emenda é para que o 
a.coutamento de escravos, em vez de ser capi
tu~a~o ~o art. 260~ do c~digo criminal, fique 

O SR. ZAliiA re.ruer o encerrameato da 
discussão. 

. .1~u 1r pe a 
o1·dem) tinha numerosas emen:las a enviar á 
mesa, e preferia. qu ~ o projecto volta-;;se á com-

• - • • - I 

que nella depa:·a, porque ella não e:::tà de ac
côrdo com o vencido ; entretanto, tendo o no
bre deputado pela Bahia requerido o encerra
mento, privando-o assim de deduzir as razões 
que tinha para fundamenbr o requerim~nto, 
afim de que a. commis<Jão recons!derasse a re
d~cção, lilllita-se por isso a vota:.- contra are .. 
d·J.cção. 

Post~ a votos, o requerimento de encerra-

Posta a vo~os a red<tcção do projecto sobre o 
elemento servii,-:alvas as emendas, é approvada. 

ostas a votos as emen as são ·rege1ta as, e 
o projecto rernettido ao Senado. -
-·~ - ···-· . .. - ·· ·- . . ~ -crw 

O Sn. PHESIDENTE diz que, na fórma da ur-
gencia votad11 pela Camara, continúa a dis
cussão da moção, hontem apresont:tda,e da re::;
pectiva <>menia. 

O S::t. LACERD.\. \VERNECI\. (pela o1·tlem) crê 
que a di.,cu.:são mar~haria. com muito mais 
regularidadG, St s; dividisse a emenda em duas 
plrtes. 

O Su. PaEs:ozNTE diz que a discussão não 
póde ser dividid:ot; só parGI. a votação . 

O SR. ULYSSES VIANNA (pela ordem) per
gunta ao Sr. presidente si o requerimento de 
adiamento, aprese!ltado hontem pelo no~re de-

' mente em discussão. 

0 SR. PRESIDENTE diz que C3tá. prejudicado. 

O SR. ULYsSES VIANNA entende que não;mas, 
si estã. prejudicado, prJr su:1 vez o renova. 

O SR. PRESIDENT~ diz que só póde pr0por o 
adiamen.to o deputado <; ue tem a palavr .1 sobre 
~ mater1a e S. Ex. não tinha a palavra 

Vae ler a inscripç~o. 
O Sa. ANTONIO PINTO · (pela o)·dem) lembra 

de novo ao Sr. president~ a neces,idade ab-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1626- PÃjgina 11 de 21 

Sessão em 25 de Agosto de 1885 43 

solota que tem de tomar a palavra nesta dis
cu~são. 

Portanto, pede a S. Ex. a fineza de o in
screver. 

O Sa. PRESNTE: -Sim, f enhor. 

O Sr. Lourenço de A..1ba
querque (atte;<ção) : - Sr. presidente, 
em nenhuma des~as moções figura o meu nome; - .. .. . . 

:; 

me tive;. sem ouvi·lo não as teriama presentado. 
Moções de desconfiança contra um ministerio 

de outro partido, sempre entendi que ~ã:> intei
ramente supertlu'l"' (apoiados e ni'io apoiaclos), 
porque nem esse minist•'rio pó ~e ter a pre
tenção, que eu qualificaria com muito rigor, de 
c?n~eguir o apoio político de seus adversa
riOs, nem estes em caso algum lh'o dariam. 
(Apoiados.) Pare.c~-me, portlnto! que a recusa 

a 6nha pcJido nem podia pretendei-a, foi neto 
menos a~ertado e consoante :i. gravidade das cir
cumstancias em rue nos achamos. A oiad os. 

Com1Jrehende, porém, V. Ex., que <lprescn
t~Ja a moção e ab•.·rto, por conseguinte, o con
íhcto entre ,~. maiol'ia da Camara e o minis

io, u. i , 
(Apoiados.) 

Jus~ificou-a seu autor, dize~do que não só 
ella Lmh:l por fim tornar sal1ente a circum
stancia de estar Pro minoria nesta. C:1 ma.r:t o 
gabinete ultimamente organizado, como tarn
be m patentear á nação que todo~ os li beracs 
manti uham-se firmes Clil seu posto. 

Penso que p:a ra. isso não OL';L nece:o;saria. n. 
moção : o paiz sab3 que somos a ma.iori:• e 

• • I 

que,1, de seu partido, 'uo de~e~'tnr-lho as filo i t';ts 
par.a. pôr-sll ao mn.nuo o sorvic;o do souR ndver-

• ' I • , • 

E~,. r1uo ~liás n:io pertenço ao numero dns 
parttd 1 at.:-~s O:tA.lt.a lns, dos~tos quo consillor·nm 
10~1 part1do um 1dolo, no qunl ao d0\'0 o toacri
fi.cLo d,J ·~crupulos o convicções, nuncn tive 
BlqUOi' a lembrança de doixar o pn1•tido liberal 
po1· outro qualquer (muito bam) ; e qnantlo 
~a~ p~osa.monto .me ;;s~altasao o espirito, ou não 
1r1a para o part1do consorvador no motnento em 
que o pod0r lhe houvesse cabido em sorte ... 

\'ozEs: - Em sorte, muito bem . 

0 Sn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE 
aguardaria a occasião em que esse pártido sof
f~ess·~ os rigore& do infortunio e pude..,se pre
Cisar de meus f:acos ser·viços. Mas, Sr. presi
dex:u~ . nunca t1ve ta l p_ensamento; e discutindo 

decl~rei com a franq-:eza do . c?stume 'ue o 
part1do conservador n ao tem rdeas e o hberal 
apenas aspirações. 

. O Sa . . A:;;oRADE FrGUEIRA. : - Não ha par
tido sem 1deas. 

. O Sa.. LouaE~ço DE ALBUQUERQUE:- Assim 
s~ eu aba.n~onas~e hoje as :filóiras do partid~ 
hb_eral s er.a para r Gcolher-me :i vida privada 
d:txando a carreira politica ás nobres ambi2 
çoes de tantos outros de mais subido mereci
mento. (Não apoiados.) 

O Sa.. ANnaA.DE FIGUEIRA. : - Si V. Ex. 
conhecesse as nossas idéas, seria conservador. 
(Ha outros apartes.) 

O SR. P.ttE3IDENTE : - Attenção ! 
o SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE . . 

arriscari.t a ouvir do Sr. presidente do conse
lho :. « r•~cusaes-me o que vos não pedi, não 
prec.tso de ~ossa confiança política, só vos peço 
a le1 de mews. » Sabe, entretanto o gabinete 
->o d ' :.. e Agosto que sou liberal, que terá em 
mim um aJversar·io, 0mbora. moderado firme 
activo e inf11tigavel; adversario que ha'de pro~ 
fiigar-lhe todos os erros, mas incapaz de con
dcmnal-o antecipadamentl), de f~zer-lh0 in
'usti a.s alterando a verdade dos factos ou 
explicando-os com inexactidão. 

Penso, senhores, que grande desserviço fa
zem n si mesmos os partid?s que, ao perderem 

-
manto do poder irresponsu.vel. (A.poiado.· . J 

A m0u ver, era chegada a occasião oppor
tuna de retemp ·rar-se o partido liberal na 
opposi~:.ão, 01~ tragando o poder a quem m:1is do 
que no' osttvesse no caso de bem govemar. 
Ainda mais: si alguem tivesse o direito de 
a.rguit• a Corón, seriam os conservadores ((I]Joia
rlos), poi-; incontestavelmente Sua Magestade 
fez tu ·lo qnanto era J•Ossivel para manter a 

11 - ib al A oiados. 
Senhores, cstãn na memoria de todos nós os 

tristes acontecimentos occorridos logo após :t 
dnmi.;!<iin do miniaterio 3 de Julho~ de que foi 
pl'l)fH no o onra o 1'.1111 o i 0 no r. lS
con•IO do Pnranagu:í. O que vireos ent:1o '? 
O poder ontlou tt otl'er0cot·-se de por·ta er11 orta 
(ap 1Jirt,lo .0; e os liboracs só respiraram ,1ua.nd0, 
por fim, appnreceu um homem que se r•'solveu 
a. ncei t:.Ll-o. 

O SR. VALL.-\D,\RE:s:- Mas agora só foi offe
recido ao Sr. P:1ranag-uá. 

O Sn. LoURE~ço DE ALBUQUERQUE:- O con
tentamento nessa occasião foi tão grande 
Sr. -presidente, que um illustre deputado ~ 
Sr. Prado Pimentel, proclamou o Sr. Lafayettê 
salvador do systema parlamentar. (Apoiados.) 

Veiu depois o ministerio presidido pelo Sr. con. 
selhei ro D.9 ntas. Eu que fui um dos que mais 
activamente fizeram o osição a esse ubi-
neta ...• 

0 Sn. ARISTIDES SPINOLA:- Como fez ao 
do Sr. Lafayette . 

O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:- . .. devo 
confessar que elle teve o raro merito de adaptar 
como programma uma idéa generosa. (apoia
do s), que eu combatia, é verdade, mas que 
encontrava apoio em parte da nação. 

O nobre deputado pela Bahia com oseu 
aparte quer levar-me a um terreno onde não 
posso acompanhai-o; direi, entretanto, qt1e tive 
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motivos para combater o ~inil!lt~rio _Lafayette. · veira ~artin~ •• Os _dous ·primeiros nã? podi:m 
Uma d s "atisfaçõe~ de mtnha. vtda. e.... orga;llzar iúJntst.erto, porque, como e notnr!o, 

Z E - d d são mfensos á reform-. de elemento se•·v1l. _o Sa A)IA =-. st.as .. ~cavaçor.s 0 p:1ssa 0 Teriam os outros, ~r. pr;~sidente, bastantes 
nao podemaprov~ltar a mng-uern. . elemento-. pa..-a constitu'r um gabinete via.v··l ,~ 

O SR. LouaENÇO DE ALBUQUERQUE :-••• ha- , Di.ve1·sos a a1·tes . Não 
· , on ecPn o sr.mpre conheça o-: talentos, illu4ração e pat.-iotismo 

as e'uinent"s qualidades do ·,residente do mi- Jess s illu!';tres chefe.; _ (Apoiados.) 
nisterio 24 de Maio. .Assim como estavam excluidos Sinimbú e 

Mas, se hores, cahiu, e~ · ' p~r ser0m con rartos a re-
votação .iesta.Cam,1ra, o gabin~>t~ do Sr. canse- forw-4, igualm ote o r·sta.vam aquelles outr-os 
lheiro Dantas. Affirmo que. pela oninião geral, honrado<: senadores por t•>rem sobre o mesmo 
por um ~~outro partido, ~>r:1 indigita lo o ilks- assu111pto ide~t.s mais adiantadas q e as da 
tre en dor Saraiva como o ~hAfe mais capaz maioria da C:~m>~ ra e do Senalo. (Apoir1dos c 
de c nsegui1· a união de seus a•uig-os (apo iado.r;) 11a0 ap.dodog .) 
e faz"r uma. administt'MÇiiO reg- lar e benr~fica. Conhço perf•~itamente a opinião do honrado 
Foi, com r.ffeito, chamado S. Ex. , e o honrado Sr. con!'>r.lheiro Affonso Celso. S. Ex. ent·,n
conselhr~tro, que dua~ ou tre~ vPZAS tinha re- de qu"l a qul'lstão d" el~m·~nto servil não d ·ve 
cusa io o po~•w, aceitou-o, em atL"lnção ás cir- "~r resolvida. me liant·~ indemnizaçào pec11nia-
cum~tancias <lifficilim~ts dfJ artt n • 

porq•1· se tratav '· de r ·alizar uma reform3.que 
S. E:s:. l'~tava. cfe<:de m •ti to, obrigado a fazer 
Organizou-s•· o ministerio 6. d n Maio. 

u qu ~>po1s se pas~Oll. 

Os extr•·mos ie um e outro parti lo constitucio
nal fizeram vehementissimn. opposiçi" a ess·1 

obter a approvação de !!eu projecto. 
O qu" cumpr-ia, depois disso. ao eonc:AihRiro 

Saraiva.? Continuar a. viver com o apoio de 
seus adver~ario . 1 Não ~ não era is!':o cJ,,~oro-;o a 
S. Ex (rrpoiarlos). nem isso ficava. uem aos 
con•· rv dores. U1poiado.~ .) Portanto. f>ra na
tural 4UP. se oemitti~se o u\inist· ·rio, d"sde 4ue 
os honrados libPrae,. oppollicioni ~tns não po
diam "re rar-lhe apoio ~om operaram um mo-
\'iruo n to brusco u e sori e~ · 
a naç:io. Aprliaf s, na o apoiados c apa1·tas .) 

O Sa. PnEBIDENTE :-Attençiio! 

plon · ju~ti~·a á rii -~ i. tencia Übaral, cr·•·•rlit •ntio 
que soLt pror.l:!dimento fui in~pirado por motivos 
muito uobrc18; ruas ó forço11o reconhecer quo 
b:,via llb"olu•n. incompatibilidade "ntr•l 11S suns 
idéas" as dn gabinete . 

Conc~>didn 11 dem•ssiio. •1un P'•diu o cnnso
lheiro Sarnivn, qu"m podia ser o sott successor? 
Eis a q uestiio. ( :tpoitt•l os.) 

O Sa . SOARER : - O Sr. Paranaguá. 

o SR . LoUIIENQO DE ALBUQUEUQUE : - o 
illustre Vis~oud · rstava evidentem,.nte impos
sibilit •do pelos mes "os m·-tivós que impP.di
ram a continu ção do ministerio, de que fez 
p~rte. 

Havia R.inda outros chefes liberaes, todos 

. 
souro. N~l maioria desta Camara não encoot ·a 
apoio tal opinião. Ora , estão no mesmo caso 
as dos r s·1 C'\ ·r · · · · 
Chri.:.thno Ot.tont. (N•7o apoiados.) 

~r. presid · nt•~. a verdad~, que está na con
sc ·encia d ·todos e "Ô por convenienda p·,derã 
ser- oo es a 1, "que a mu ança. a s1t11açao 
politicn não foi sorpr·eza para ninguAuJ, s~>n !O 
por·~m certo que subiu o pat•tido co servador 
sem tRr ~anho uma. vict 'ria 8 cahiu o lib·~ra.l 
sem ter· sotfri :o uma d·,r•·ota, ou ant~>s, pnr ter 
sotfrido a maior •bs derrotas-a d·~ não tet• po
dido unir-se orn C'm oquencin da dn:ogr·a.;ada 
que.;;:t:io do elemento servil, que foi se:upre o 
pomo da dis('ortiiu. 

E i -tu or·n pr visto. 

i t ·· dilitdcto ria provincin do Rio de .Janeiro, 
npr,.ciaudn o programma ilo winiat· rio (j .!e 
J ( • . .• ., • : • 
cnva udo n rui na de VOIISO partido, rmm est·' pro
g-rf\mmn os libaruAR serão noc••ssnriamento dAI'
rolndoa. po ·quo nlle nmeuçn interesses muito 
importllntos dr~ no~• t ~ocioclado. » 

I.;;, so11 :1or•oa. n pr•ophocia d,, illust.re deputado 
Hft teriH litt ·rulnwnto re lizado, si em te•npo 
não tivosao proferido o Sr. 13-rão dn. Cote:.tipo 
o.~ f' mos as pai • vrn~:-o pR.rtido cons~'rvador 
qnAr. pôde c deve fnznr a rl)fo•·ma. do 1'\lenH-nto 
~;ervil-.Sim, .. ~ta.s palavras mnito co~lcorreJ· ... m 
para q11e o partido lib ···ra.l tivesse a victoria das 
urnBs. 

Dizem que nã') se constituiu regul •rmente o 
novo ministerio, porque seus a migos esr.ão 
aq ui em mrnoria O ··a.cto é inconte~ta\·el. mas 
si arimitrir -"e o principio de que P.ID•tUauto ''~ . . . . ' 

nomes: os Sr.;:. Martinho Campos, S1nimbü.. exe1·cer o governo, chegarei i triste couclusão 
tle qu•~ nem meus netos V!'\ rào no podOI' O parti-

0 Sa. ARAUJO GóE• JuNIOR:-D ·'v·~ começar do libera i.Cr.m esta principio e o dtreito que t ·~m 
pelo Sr. Ch chorro, que é o mais velho. a Camara ,8 verificar os poderes de ~eus mP.m· 

O Sa. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE: - Não b ·os. ··otnprP.b~> nde--,e facilmrnte que só pelo 
tem cabimento o ap;.rte do nobrn deputado; o suicidio cabirá o p·trtida dominH.nte.(..tpoia"os 
VGnerlln lo ~r. Chichorro t•stl\ excluido pela. ida- c apn. • ·te.~ .' 
de, por BRU ost::do de !=;a11de, e a inda. porque A reforma eleitoral foi incontc.;t.'I.\'Clmento 
de.,de ruuitos annos vive retirado das lutas um a-rann~ wo~resso, mas o nobre depntado, 
politicas. ~que me intf\rrompe, terá n prova. mesmo nm 

TinhRmos os ~en~dores Ma-rtinbo Campos, sua. provincia. de que a rP.forma. tliffir..:ulton, po
Sinimbt't, José Bonifaeio, Affonso Cel~o e Sil- l rém não tornon 1mpossivel a intervenção do 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/20151626 - PÃigina 13 de 21 

Sessão em 25 de Agosto de 1885 45 

governo nas eleições. Sejamos francos: um teça, porque toJos devemos desejar que se opere 
mini--terio, ainaJa q :;e não queira intervir, tem regularmeute o rev:~samento dos p :trtidús no 
~Pmpre m11ita força, basta a influencia moral governo. 
do governo para arrastar grande numero de O Sn.. CARLos AFFONso:-Então é melhor 
cleiturec; · h d d d 

1 
ac,~obar com isRo; tudo isso não passa de uma 

Honlem disse o onra o eputa o pe o . cr • 

ts ncto e et·n·1m uco que no razt to os 
são n .. ·toalmente conservador.;s_ Ha s•~m d11vida O Sn. ~0.AQUI!II ~Ant7co:-E' melhor qn~ a 
exageração nes.:aaffirmat.iva, mas é certo que I r~spon•ab1hdade c~uba ;• 4uem a te~ _Esta JUS

não ba yuem !;)Te tenda h~ e um empre~o ptl- tific.ando o a_b" ·l ut1smg:.. pondo a dec1sao dos ne 

O Sn.. Loun.E:;.;ç, DE ALBUQUERQUE : - O que 
diss'l eu? Qu · todos quantos l'r,.tcndcm hoje 
empregos publie · · -
(l nterrupçüas.) 

E' cla"o:s.enhores,qu~ não mP. refir·o a ncc•'ssos . 
não constitnem favores. Repito : 10 10s os quP. 
hojA p dem ~'mpregos publicas ou Jn•otenrlem 
al: um favor do !!OVP.r·no são 011 se dizem c••n
se•·vad .. res On .o a inconv·~niP.ncia, per·gnnto 
:~o n br deputado pelo E8plrit'J Santo, desta 
affirmação '? 

O Sn. lt.DEFnNao DE ARAUJO :-E' porque en
tão ··s pretendent~>s tem a eert •zn. dn qua o go
verno cons~rv: . dor não faz justiça. (Ha out.·os 

O Sn. LounEi.\ÇO DE ALBUQUERQUE: - \"0•1 
r., sumi r .•. 

O Sn.. lLOEFo~so DE AnAUJo:-0 que qtlCI'O 
que fique demonstrado é qu·~ o-;; ve•·da.Jeit•o;.; liue
raes não ~e pa-;~aram . 

O SR. ÜA:'IIPos !':ALLEs : -0 f;y..;temn da cor
rupção crr.on n cla!'se tio~ corrompi tos, a u::tga
gem de tolo.~ os governo::;. 

0 S -t. LOURE::\ÇO DE ALBUQUEilQUE:-Rnsumi
ri~i, S··. prr·s:dente, em duas propo-;içõ ' S o que 
acabo de 1izer : 

13 , foi a questão do elemcn1o Sl'lrvil que divi
diu o p rticto liberal ; . 

23
• a eircumstancia dP. estar aqui em min'lria 

o n•1V0 minister;o não é n"'m pó-te ser motivo 
para qu~~ o qualifi·1uem de irregularmente con
sti tu ido. _r.4]Niados .) 

nen u[n. 

O Sn.. Loun.E~Ço DE ALDUQUERQUE:-Trata
rei a"'ora ;a ue.stão rin :i al. 

uv1 onte.u o onra o ur·es1dente do conse
lho alg-unws palavras 'tne me causaram gr·andc 
sorpreza. Log• • d0pois J.e apresentada a moção, 

· · ., · -nos. o seguinte (léJ : 
« Sei q11e o partido conservador está em mi

noria na Camara dos Dr-~rutados; me:::mo vo
tada a. moção de desconfbnça., não deixarei o 
floJer. )> 

Q·•ancio esta Ca.runra, Sr. pt"esiclentc, vota 
JUJa moç:l.o Je descoufia nça, n consequoncia n~o 

ó fahlwent · a d"wis~ão do ministsr·io; mas 
fi~a, sem cluvid·-t, estabele ·ido o confi eto. Ao 
honrado presidente do conselho não ó licito 

nheser "ste fKcto. 
Sua" pala.vl'as irupress:onnram-me t"nto mais 

q·aanta é corto qun no Sensdo, em apo.rt ·s ao 
illustr•;,do Sr. con:-elheil•o Alfon"o Celso S. Ex. 
di~l:'e o 'lue passn a l·~r !lc): 

<<O s,·. Uo.rrz,, do Coteqi,ie (l·rcsidontc rlo 
conRelho):-0 que ó que ·y. Ex. lhes ncon
:selbou ~ 

Os,.. riffa us' Câst, :-Qufl não lhos recu
sem os meios in lispensavoift n marcha da admi
nistração. 

O S1·. Bndlo rle Col· ·_qipn (presidente ·lo con· 
selho): -Com u condição do dlS~olvcr a Camtlra ·~ 

O Si·. Affonso Celso :-Sem duvida. 
O Si-. Borc7.o de r:..tegipe (presidente do con

S"lho): -E•1 vou pt>dir, sem condição, para não 
dis~olver. 

O S ;·. kffvnso Celso :-Não é possivel. 

' ' 
(apoiados), que nunca aceitat·ei. m:•ra V. E:s::. não obterá isso. 

O Sn. ANDRADE FrGUEIRA:-Abandonaram a o Si·. Bar ~o de Cotegipc (presidente do con-
praça. (flct outros apm·tes.) selho):-Havemos de ver. » 

O Sn. LoURE::\ÇO DE ALBUQUEnttTJE :-DizP- m- 0 Sn.. C.A~lLOS AFFON:";O :-Isso é um insulto ü 
me om aparte que si não venc~'rtuol\ nas urnas Caml:lra. 
uum•o. h :.v.omos do 51ubir. Em t.hAuria Hssim do:- 0 ~ . Jos :. 1\hl\t,\::\~o:-E' um insnlto ou 
vo tSCI' ; uras lewbro uo nohro do ·nl:ldo que o li d\ h 1 u Ca1n ra quem vorifiNl os podnrea de a"us I on ° uma c a nça. , 
membro~. Domnis, pon~l\ S. gx . • 1uo todos os 1 O Sn. LounEsço DI-: A!.llUQUEnQu~ :7E for
mini~tl)rios cruzarão sempi'O os braços din.uto 1 çoso convir quo, sentlo hbo1•nl !\ ma1or1:1 desta 
da luta eleitoral 1 Estimarei que assim nron- I Camm·a ••• 
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0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. :-0 que elle quiz 
dizer é qu3 não vem fazer o pedido com a com

. minação ; o que é muito correcto. 

O Sa. V.ALLAOARES :-Dissolução não é pena. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-E' uma ameaça. 

O Sn.. CAP>.Los AFFONSO :-Não é ameaça; é 
um meio ordin:.r·io, regularissimo. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- E' um 
so e::s:truorlinario. 

O Sa. LouRE~ço DE ALBUQUERQUE :-E' in
tuitivo, Sr. presidente, que ha incompatibi
Iid::de entre a maior·ia. da Camara e o actual 
minio.:terio, e que, portanto, não póde este prJ
scindir do recurso extraordinorio da dissolução. 
Si outro fosse o intuito do honrado Sr. Barão 
de Cotegip:~, o que não acredito j·orque é 
S. Ex. antigo e consumrnado par-lamentar, eu 

• I • . ' • • 

ção hybri la, :i. mescla e conf: t:::ão dos pal"tidos, 
não 1.lueremos a rcspons billdade da. degrada
ão dos caracteres (opoiados), nem, )Or canse-

gu:.ntl', essa co a 1tação que, á vista de suas 
palavra<:, parece que S. Ex. deseja. 

0 Sn. CARLOS AFFO::\'SO :-~sse couto dam-
na o. 

0 SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE :-Sr. pr-e
sidente, o que pretenderá da Cam:.tra o honra
do Ba.rito d~ Cotcgipe ·~ Outra causa não póde 
pretender além da lei de meios. (Apoiados.) 

O S:n. ARISTIDEs SPINOL.\ :- Ma.s vai tratar 
da rdorma no Senado. 

O Sn . LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :- O que 
vou dizer corre exclu.:ivamente por minha 
con ;1, nao en o nu oriZaçao para a ar em 
nome do ni nguem . 

S··nhore~. eu que sou liberal, mas não re-.. . . ... 
• 

julgo com o direito de recu>;ar a lei de mPios 
a um governo normal e regularmente consti
tuido. 

O Sn. lLDEFONSO DE AnAUJO :-Mas, depois 
de annunciada. a. dissolução. ( Ha out1·os 
apartes . ) 

O Sn. LoURE:o~ço DE ALBUQUERQUE :- Ja d~
cla.r:"~ i que fallo por mim. 

Acc,·esce que estou n. isso desde muito obri· 
gado. Ao Sr. cons•,lheiro Danta~, a cujo mi. 
nisterio fiz tambem opposição. declarei que lhe 
concedia a lei de meios, e não a recusada 110s 

proprios adversarios. Enten lo que é este o de
vet• da Camara . {Apoiados .) 

Comprebendo que possa haver duvida a este 
res eito nos aizes onde o o: amento se· d'-
vidido em d uas partes- estavel uma, variavel 
a outra. Na Inglaterra, por exemplo, ha o que 
se denomina fundos co,1.solidados, que com
prehendem as verbas cre:!d·:s por leis perma
nentes, não sujeitas annudmeate á discussão 
e d eliberação das camaras. Forma esta. parte 
o q1·e se póde chamar o orçamento do Estado ; 
a. outra é, por assim dizer, o orçamento do go
verno r~ :fica dependente dos debates e decisão 
do parlamento. Não temos o or~·a.mento intan
givel, o orçamento do Estado ; entre nós tod:1s 
a~ verbas, desde a dotação da família imperial 

até as destinadas as forças militares e ao ser
viço da divida publica, estão sujeit;-:s annual
mcnte à discussão e votação das cama.r:· s. Nes
tas circumstaneias entendo que a nenhum 
deputado é licito negar ao gover-no a lei de 
or amento. 

O ~R. Ur.YSSEs VIANNA :-Na Inglaterra a 
receita. ó votada annualmente. 

O Sa. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:- Ares
tricgão que o nobre dl3(:utado pelo Rio de Ja.
nr>iro acaba. de fazer, está comprehendida 
nas palavr~ s que proferi -mtnisterio no1·mal 
e 1·egularmente constituido. (Apoiados.) 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Póde estar 
muito regularmente consti tu ido e ser um Ca
tilina, um inimigo da paz publica.. 

, . , ~ 

tenham sido as lutas do' partidos, o parlamento 
não ousou negar ao governo os meios indis
pensaveis. 

Nem isto, ~enhores, é um favor ao governo, 
é uma di vida que se paga á patria. (Muito 
bem.) 

Em que condiçõ ·s :ficaria o governo a qu(·m 
privassemos dos meios nece!=;sarios para occür
rer ao ~erviço da _divida publica ~ A camara, 

' . 
Mas pergunto: o tlUe quer o ministerio? 

Quer simpl~swente a. prorog·ativa do orça
mento~ Si declarar ue tanto lhe basta. eu 
lh'a concerlerei, embora infira dahi que elle 
não tem. a comprehensão exacta e p•·rfeita do 
e si ado de nossas finanças. ( .-lpoiados.) 

Votar hoje a prorogativa do orçamento fora 
votar a. dos deficits (apoiados), e deflcits não 
se prorogam. 

Felizmente, das declarações do honracio pre
sidente do conselho, feitas no Senado e aqui, 
se deduz quP- o mini· tr>rio considera noccssaria 
a. iei de orçamento. 

Não lh'n. recuso e confio qac ::1 Camara dos 
Deputaios cumprirá seu devei", apressando, 
quanto for pos~ivd, a discussão e votação 
de ~sa lei. (.4.poiados.) E', l;orém, in !ispen
sa.vel que, votada a. moção da desconfiança, o 
Sr. presidente do conselho, com enetrandc-se 

a 1mportanc1a e seus everes constitucio
naes. não p erca. tempo. declare francamente 
que solicitará a dissolução da Camara , logo de
pois de votada a lei de meios. (Apoiados e 
apa1· tes .) 

Si considero isto essencial, não é porque me 
pareça possivel, acreditem os nobr·es depu
t::.dos, que a Corôa reconsidere o seu al!to ; nem 
isso eu estimaria, pois, como já. dissr> , tudo se 
pas:;:ou muito regularmente (apoiados); só 
exijo a declaração do honrado presidente do 
conselho, para. resgu ·· rdar um direito da Ca-
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marJ. e o decoro do partido liberal_ (Apoiarlos e 
apartes.) 

Estranhei tambem, Sr. presidente, o calcu
la~o silencio do governo sobre a questão do 
elemento serv:I. Respondem-me, em aparte, 

ue a Camara 'á roferiu sua deci.são e ue o 
aas:tmpto depende hoje do Senajo. Mas alli 
manteve o governo a mesma reserva. Provo
c~do p~lo Sr. conselheiro Affonso Celso. a m!l-

' t:> l 
a questão, limitando-se a dizer que aceitaria. 
emendas ou moddicn.ções. (H a (!lguns apm·t ·s.) 

Bem sei que f:~.zem parte do ministerio tres 
illustres deput:tdos que votaram o projecto, cuja. 
reiacção hoje approvámos; mas isto não basta. 
para tra.nquilli .ar os que tomam inte:·esse peb 
sorte desse projecto. O actual ministro da. 
agl'icultura, em um d ~ seus not:.lVeis discursos, 
disse q~~· si fosse governo, não t?maria a re~-

' prefercncia a outra solução, que consiste,crúo, 
na fixação de um prazo. 

Ora, ~i é esta a o• inião do honrado mini tro 
e é tndub:tavel que alguns dos seu '> amigos vo
taram a contra-gosto o projecto, como o nobre 
ministro da. faz o:mda, que f~z a este respeit) 
· - , · ' · · v r-
da i e, a reserva calculada do Sr. Barão d1 Co
t 1gipe nas duas casas do parlam,~nto deve n:.
turalmente in.-p:rar á Ca.mara algumas r..ppre
hensõe-;. ( Apoiaclos .) Não julgo, pois, superflua. 
a provocação feit:t ao governo sobre estaques
tão, s ·!m Juvida a maia grave:, da actuali tade ; 
estranho, ao contrario. que o honrado presi
dente do cons }lho não tenha enunciado seu 
p(:)ns·tmento com a nitidez que lhl'l ó h tb:tHal. 

WELL : - X. IS~et·am 

aqui que noss:\ attitude era d0 a.ccôrdo com o 
pontifica da grei. 

O Sn:. LomtE 
aparte ainda não é bastant·3 s:üisfactorio. Os 
nobres depuhdos disseram muitae vezes que o 
proje ;~lo corria por conta do dono e só o vota
vam, assim como eu, com receio de outro peior 
e porque era neees-:;ario fazer alguma. reforma. 
Agora, porém, qui) o projecto est:i dependente 
do novo ministerio ... 

u~r SR . DEPUTADO :-Esta dependente do Se
nado. 

O SR. LouRENÇo DE ALBUQUF.RQUE :-.. • que 
está. sob a responsabilidade do ministerio, e 
muito n '\tural que os r etrog rados, como eu, 
e principalmente os adianta los, queiram co
nhecer a opinião do govertlo. 

Seja qual fór essa. opinião, não me demóverá 
---~d~10;J-Bp-Rro:t~:pmos · · j • , ~ -

ced ~ r no minist~rio recursos abundant·3s ... 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA: -V. Ex. tem 
essa abundancia de recursos 1 

O SR. LomENÇo DE ALBUQUEnQUE :- Votarc->i 
os que elle pe lir, porque não quero qua depoi~ 
a situação censervadtJra se desculpe, allegan lo 
que nada pôde fazer pot· lhe havermos recusado 
os meios necessarios. Não ; o partido conser
vadur ha de assumir toda a respon~ab:liàa.de do 
poder, h a. de ter a gloria da restauração da 
nossas fin.anças ou prestuá rigorosissimas con-

tas por não ter satisfeito a parte principal de seu 
programma_ Eis porque eslou r c>solvid:> a con
ceder-lhe todos os meios de que precisar para 
d·"bellar o deficit. Quero assim rcs~rvar-me o 
direito de perguntar-lhe um dia, si voltar á Ca-
mara como usou de · · 
sua promessa. 

Disse-nos hontem com muita razão o Sr. 
Barão de Cot •>gipd que não tinha aqui inimigos, 

i s, accrescen ou qu•) es es po-
Jiam e~tar tranquillos, porque seriam respei
tados os direito~ individua~s e políticos de t0dos 
os cid tdãos brazileiro~. Outro procedimento não 
esperava eu do honrado presidente do conselho. 
Firmemente creio que S. Ex. se esfo1·çarã~ 
ta.nto quanto em suas forças couber, para que 
sejam respeitados ess8s dit·eitos, e tenha. per
f !ita e leal Px.ecução a reform':l. eleitoral, para 
a qual tão pod~ro<::a.rnente concorreu. 

· st-, pouto encontrará grand ~ s diffi-
culd tdo~, principalmente da pa1·te de seus ami
gos, muitos dos quaes pensam que o partido, 

ue deix " · 
bit 1ntes de um paiz conquistado. E' dr~ver do 
gov.~rno resistir a esses impulsos irrefl·~ ctidos, 
fazrmdo sentir a. amigos e a.élversarios o influxo 
en o :L e1, e extgtn o e uns e e outros 

o respeito d~~vido ao principio da autorid<\·le; 
não façr. distincções, antes bml)re-se que a 
ju :tiça. bem odena.da, por casa deve co
IIICÇa.I'. 

Permitta Deu~ que as promessas do Sr. Bat·ão 
d · Cotegipe sejam realizadas a seu contento, 
!,ois creio que suas int•'Dções são boas e patrio
ticos os seus propositos. Permitta. Deus que 
S . Ex. tenha :1 força necesiiaria .u·a r. ' rreiar 
P''etençoes 1 0g1t1mas, azer grandc3 econo
ruias e introduzir mais reg-ularidade na arreca
daçb.o da receita publica •• extirpando os :lbu.sos, 

Si assim acontecer,s~rei o primeiro a. render 
g-raças ao governo c •nservadol' ; como br lzi
loiro, prefiro a tudo a prosperidade dn m011 
paiz. No caso contrario, o Sr. Barão de Cote
gipe ter:i. collocado seu partido em posição 
t.·i~ te e dolorosa, porque para governar, como 
diz.em seus amigos que governou o partido li
beral, n:1o valia, de certo, a pena aceitar 
o poder.(Apoiados .) 

T P.rminarei, Sr. prasidente, l ~mbrau lo a 
S. Ex. o que já se dizia nas antigas mona r
chias de direito divino : o povo só rcs ;)(~ita os 
goYernos,f!Ue respeitam a justiça e a Eberdade. 
(1lluito bem, m.uito bem ! O orad01· e cwn-

O Sa. PaESlDENTE : - Tem a ~alavra o 
St•. Campoa Salles. 

O S:l. ARAUJO GóEs JGNIOR rechma porque 
lhe cabe a precedencia e appella. para a ins- · 
cripção que está sobre a mesa. Cederia. em 
fa.yor de outro orador si lhe tivessem para isso· 
p~di lQ ; mas não se conforma com a preterição 
de ~eu diNito. 

O Sn. P!lESlDENTI!l dá a razã) por qui) se 
acha na tribu ua o Sr. Campos S:~lles a fJ U~'m 
cabe a vez de fallar. 
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O Sn. JoAQUm NAnuco : - O Sr. Campl)s 
Salles repre!'enta um partido. 

O S ~. ARAUJO GóE" .luNroR diz que não te111 
mais Jir~ilo ·lo que os outros, como não tem o 
nobre de putatio que l h" .lá o aparte por serre

re enta.nte do abolicionismc1. 

O SR. PRESlDEXTE:- Tr>m a palavra o Sr. 
Campos Salles. 

. 
comm,·tt~ uma violencia. 

O Sr. Ca01pos Sanes (.4.ttençúo): 
- S1•. presidente. eu CO•n'{)T"ehendo a ·tncie:i~de 
d:l c~mar:l que deseja ver termi ·la.da quantn 
ant ·s esta li-cussão: por isso farei tot:lo o es
fvrço par:-t res•nuir. tanto quantn possi\·el, 11. ... 

ob~'lrvaç"lP.S qne ten h•1 de fazer. Mas e11 não 
posso :eixar de lamentar que. tenrlo o parti o 
re llb'icano s:do io ·u~ta (.\ arbitrariamente ro-
terido no seu direito na se~~ã'l dA hontem. 
quan los a ' ·ri11 este de!•ate. aind>~. ho.!e o nobre 
depuhdo, representantP rio partido con·,ervador. 

'I 

ter-me sido dada a palav•·a. 

esbulho de que fui victima. 

O Sa. CAMPos SALLEB: - Os republicanos 
têm nec~c::sida !P. de se pronunciar sobrP. a mu
dança de situação qu101 s~> acaba de onerar. O 
llartid() cl)n•ervador foi repr ·senh.do ne~te de
b:\tP. n:tn só nelo chefe lo !rab1netB, como ainda 
pelo di~no •·ep.-Psent>lnte d11 provincia io !\h
ranhão. PMtanto, o n'•hro t1eputado devia sAr 
mais toleràn tfi, oã') op tOD lo embara os ao 
reoresr.~ntn•• e ~> uma 1 P.a, e um partido P'> i
tico. '1 n'\ tem tambem o d"ver e o direito de sr> 
en•mcial' so·1r"' o g•·Bnde acontecimento que 

~ . 
Sr. presid"nte. si a moç:to quo se discuta ti . 

vessA por fim simpl-'am••nt~ prov n~nr e-:cla.reci. 
m· ntos Robre a cnnduct.a q11o cada partido deve 
ter om pr·esença da nova SJtu~~~ão, t•u, como re
pres "'ta·,te 10 partido rep ·blicnno. não sentiria. 
a na ~essidarle .te vil• ocMpa.r a tribuna nos ta oc
ca.'~•iio. A no11sn. conducta ant .. rinr, ns declar·l
ções ter·minant ·se posit VIl~ que tAmos f~ito 
baa•ariam para evidenciar o noaRo proccadimento 
diant~ de qualquP.r govern •. Eu jl'l tiv" occa
sii•• •ie declarar que nós. o~ repu tlicanoa. n c:: 
acha.•noc::: ilmalm~>nte distantes de a.m 110!( os p;•r
tido;; monarch1cos : somoc::: ds. opposição radical. 

Por con~eguinte. nenhum d"lstes partidos 
póde contar com o nosso apoio par-a o governo •.• 

po1ado. 

O Sa. CA!IIPOS 8.-\.LLEs ••• e eu não encon
tro n · actuali·iade. diante da situação que se 
acal>a ele ina.ugu~'ar, c rcurnstancia alguma 
que nos pos.~a. determinar uma conducta di
vers t. 

En não entrarei no cxamQ minucioso da 
questão de cnnstitu~ionalidade que o facto tem 
provo ·ad~, porqll~ me par·~··e que esta questão 
tem o nntco mertto de estimular as subtilezas 
as argucias da escholastica monarcbica. ' 

O SR. RATISBONA:- Tambem ha a escholas
tica republican~. 

O SR. C:A:O.IPo' SALLES :-A mudança que 
aq ra :;c oper<l. te!n os mP.smos motiv· ·s. tem os 
mesmo-~ fun latul\ntos. t.ern os mc~smos int i tos 

. ' 

. ' 

P.Stà() eOJreguo,:;.á vonta<le discridonaria e pre
potent.e Je um poder despotico. (Apoiados e n~Io 
apolrttlos .) 

O ~R. VrAN~A. VAz:- N~m um deF"pota elle 
sabe ser. 

O ~R. f:A:IIPOS SALLEs:-~enhores, este é o 
consenso un .nime do p:J.iz, este é o accôrdo 
unanirue de todos os partidos •.. 

O SR. R.-\.TISBO;:>;.A:-Si fosse, ha muito tempo 
não existia.. 

ALLES ••• mas o que e 
t9.mbem preciso ser hoje o conl'<"nso unanime 
da nação. o qu~ r. preciso e"tar no acc.ôr to e no. 

' . . ' 

pa.lZ.· é qnc~ este poder desnotico tem a su~ s·~ ~e 
no systema que n·•s reg<'l, na nos~a or!rantzaçao 
pol tica, d"'ntro m··smo da c rt~ constitucional, 
que nos foi outrJrgada. (Apoiados.) 

O Sn. RATISDO~A:-Deus nos livre de tocar
mos n ·lla.! 

O Ra. C.nrPos SALLES :- Porta.ntn, si é mis
tl'lr combater o de<;poti ... m:l, ~i ha sinceridade 
n • uelles 110 se dtzeat encarre :1dos d" d0ten-
der a de .. ocracia o f1:12~r :•r·walecer, mas c1m 
t 1da a SilO. P.fficacia, o nurr> re:;imen da-lib~r
dad ... e preciso reconherer qu~ cuwp:A, an~es 

• (1 • o • 
trazer á. revisão essa ~ar ta. qu·~ noo;; fl)i ou tor
~ada. ~ que uã~l representa siquer a vout;cdo 
do pai.z. (.4poiados .) 

O SR. J. PE~IDO:- Foi uma carta de nl
fori·ia. 

o Sn. PnoDE:STE 1 E MonA ES:- Condicionn l 
ainda., 

O ~n. C.urPoa SALLES :-S~nhor.;s, é ames
ma Conatit-lição 011 torgada que d1z que n pode~ 
modPradOI·, verdadeira crea.c;ão Jo poder pes
~oal, tem o di eito de nome r e dt•mit.tir livre
mP.nte os miniatros; é a mc.:~sma carta cnn titu
cion'i..l qur~ diz tambem qu'l o pod:'1r ruoderador 
Pód·~ dissolvAr a c ~amara, quando assiru. o ~x~-
- ,1 t ~ 

dessa conveniP.nCJa, desc::a opportunidade. ou 
rlessa ~>Xil:!encja, senão o proprio p 1der 
moderador? Pc.1r cons~quencia, o pod ·r rno
derador tem em suas mãos di. rei to bas
tant·~ para, s~m se preoccup r r com a vontade 
nacional, sem temer a acção dos pa rtido.c:; por 
elle enfraquucidos, mu .ar as situaçõM. ou 
creal-as di~crir:ionariament.e. como e quando 
bem lhe aprouver . (Apoiados.) 

O ~R. PnuõENTE DE MoRu:s:-Os monarchis
tas não têm de que sa queixarem. 
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O Sn.. CAl\rPos SALLEs:-Mas, senhores, o que 
eu lamento á que, existindo· neste paiz um par
tido organizado, e que pela sua. índole e pelas 
suas tl·adições diz ter tomado o compromissC> 
de trabalha1• pela. eliminação de todos os obsta
cuJos oppostos á acção benefica da liberdade, . - . 

' partido não tenha tido a. coragem de levantar-se 
soberanamente diante desse poder, começando 
or trazer a. ro ria. carta constitucional a. uma 

revisão total, completa, sem restricções ; por
que, senhores,é preciso dizel-o, o partido liberal 
tem commettido o grande crime ..• 

O Sn.. ZAMA:-Diga: os chefes do partido li
bel·al. (H a outros apartes.) 

O Sa .. CAMPos SALLES .•. de não propor, 
mas re11olutamente, que o paiz seja convocado 
para fazer a sua constituição. 

se perante a. Camara, teve a prudencia de 
apresentar um programma excessivamente mo
desto, teve a prudencia de não exagerar as 
esperanças o patz, nem azer evan ar mut o 
alto a espectativa. . 

O Sn.. JosÉ MAIUANNO : - A ponto de se tor-
nar me 1ocre. 

O SR. ANTONIO BEzERRA: -Não apoiado. 

O Sa.. CAMPOS SALLES : - Mas, quaesquer 
que sejam as suas promessas, quaesquer que 
sejam os seus intuitos hoje, no ponto de par
tida, eu não vejo motivos para q u~ o paiz possa 
esperar outra cousa que não seja. um novo des
engano. O mesmo vicio de origem, que tem 
predominado para annullar todos os esfo~ços 

Si, é certo, e ninguem o contesta, que a 
situaçiio decahida não deixou de si causa al
guma que mereça ser a.rrobda. no inventario 
dos beneficios publicos, é certo tambom que a.a 
mesmas causas qa.e aetuaram para. isso con
tinuam a prevalecer par~ qua nl!o se possa es
perar resultados positivos da política que agora 
se acha. no governo. (Apa1·tes.) O paiz nada 
tem a esperar della. 

Um dos mais illustres e mais autorizados 
representantes dessa politica que actualmente 
se acha no poder, já disse com muito acerto 
e com muita exactidão ue neste paiz não 
existe senão um programma. e governo e um 
programma de opposição, de que ambos os par
tidos monarchicos se têm servido alternada
mente. 

O Sn.. PRUDENTE DE MoRAEs:- Apoiado. 
O Sn.. CAMPos SALLES:-O partido que sobe 

recebe o programma de governo do que desce, 
e entrega a este o programma de oppo
siçil:o. 

Por eonsequencia, não h:~. propriamente uma 
mudança ; ha apenas uma inversão dos papeis. 

v. rv.-7 

Os autoritarios de hontem passam a ser os 
demagogos de hoje, e vice-versa. 

O SR. JosÉ MARIANNO:- O Imperadot· já. 
está acost11mado e não faz caso (Riso.) 

O Sa. CAMPOs SALLEs :-Sou dos que acre-. . - - . . 

' não conc;eguiu provar· senão que existe in-
compatibilidade absoluta entre o regimen da 
liberJ.ade e o reo-imen da monarchia. 

(Ha diversos apa1·tes.) 
E' preciso que se institua um exame severo 

sobre a historia dos partidos para se saber de 
q11em ó a culpa, quem é o verdadeiro respon
savel por este estado lamentavel, senão des
animador, em que se acha o nosso paiz actual
mente. ( N ao apoiados e apartes.) 

Eu colloco o partido liberal nesta alterna
tiva: ou ha de confessar que tem sido desleal - . 

' promissos contrahidos ; ou ,ha. de reconhecer 
que realmente existe na nossa organiz:tção 

· · i e e 
acção livre e espontaneo. do~ partidos, con
demnando u. nossa sociedade ao estado de com-
plota immobilidade. · 

Por outra: ou o partido liberal ha de confes. 
sar que não tem capacidade para o governo, 
porque os seus chefes, os seus estadistas não 
possuem a oxacta comprehensilo das necessi
dades sociaes; ou ha de reconhecer a ex.isteneia 
desse poder perverso, na. phrase energica do 
illustrado Sr. Gomes de Castro, poder que appa.
rec0 sempre na occasião mais propria. para 
embara.9ar a livre elaboração das grandes re
formas. 

Este dilemma. senhores, está formulado pela 
propria. historia. Em 1831, os representantes do 
liberalismo levantaram no aeio do parlamento 

6 r a 
concretisado nesse notavel projecto de convoca
ção de constituinte, que en~ão foi apresentado. 

Esse programma enunc1ava , entre outros 
principias, os seguintes : - monarchia federa
tiva,- extincção do poder moderador,-senado 
electivo e temporario,-suppressão do Conselho 
de Estado,-&ssembleaslegislativaa ?rovinciaes 
com duas camaras. 

B:tsta o simples enunciado para. se verifi
car quanto temosretrogradado na ordem da1 
idéas! Basta a on11nciação desse• principio!~ 
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para se verificar quanto é limitada a aspira- côres da democracia, tomar uma attitude tão 
ção do partido liberal de hoje, comparada com humilde em prasença desse mesmo poder. que 
o que se pedia já naquella época como condi- outra cou:;a não é senão o proprio symbolo do 
ção indispensavel para o desenvolvimento e despotismo! (Apoiados e contestações.) 
prosperidade da nossa sociedade. Mas um ac- Mas é preciso fazer uma justiça; .nunca se 
côrdo, ue todos os historiadores im arciaes viu tambem um artido ue tivesse sto tanto 
recon ecem ter s1 o eminentemente ata aos escrupulo e tanta sinceridade na execução dos 
destinos da democracia brazileira, um accôrdo seus compromissos. 
celebí'ado entt·e os exaltados e moderados fez O partido que h:1via subido ao poder, dizendo 
eom queapenM pudess~rlt~rffin~m~p~h~a~r~ahlg~unmn~~nrr~~reda~qmume~r~ia~e~pnr~o~mrr.err.tnterrnrndmo~n~a~d~a-Tlfa~z~e~r~, ------
dessas idéas, que foram consignadas na lei que effectivamente desceu do po:let• sem nada ter 
se denomina Acto Addicional. Para não deter- feito, nada absolutamente. 
me em considerações que o estàdo do debate Mas, Sr. presidente, o partido que se havia 
já. não comporta, eu passarei sem commenta- achado desunido no poder fazia. todos os es
rios sobre os triumphos alcançados pela reac- forços, exactamente como agora, para unir-se 
ção contra. revolucionaria e sobre a apos- na opposição. Desappareceram as dissidencias, 
tasia do quinquennio inaugurado em i844, cessaram as divergeucias, e procurou-se opa
para só conside1•ar o estado ào partido em 1862. rar, na phrase do senador Nabuco, a concen-

Nesta época, preparando-se o partido para o tração de todas as forças democraticas para 
goveroo com a denomin - 0 • , • • • • • • • • , -

em consequencia da lig-a. feita. com o.;; conser- nhecendo então, e já. tarde talvez, que a causa 
vadores moderados, e por isso mesmo que se ti- principal de sua fraqueza no governo tinha 
nha achado or tanto tem o afastado da direc ão sid a a · 
dos negocias publicos, pareceu·lhe conveniente substancinndo todas as aspirações democrati

. organizar um programma que definisse as suas cas, servisse tambem pl.ra garantir a harmo
vistas e intuitos em relação á. politica e á ad- nia, a cohesão partidaria., deu á publicidade o 

• • - · • o amoso mam es o , que cone u1a com o 
rece uma singularidade notavel. Ate então to- energico desafio- reforma 011 revolução-. 
das as collectividades politicas, todos os parti- Como complemento deste manifesto, foi publi· 
dos haviam julgado necessario manifestar ao cado em 185~ o seu programma. Neste pro
pa.iz as saa.s idéas, 03 seus intuitos, as refor- gramma, o partido liberal consagrou entre as 
mas que pretendiam realizar. Mas o partido suas aspirações os seguintes princípios fun .. 
liberal em i862 julgou conveniente antes damentaes: a descentraliss.ção, no verdadeiro 
de tudo, e mesmo mais elo que tudo, dizor o sentido do sel·gove>·nment; garantias effectivas 
que não queria, as idéas que 11ão sustentava, as da liberdade de consciencia.; temporariedade do 
reformas que não pret~ndia realizar. E' assim Senado; etc. . 

«O partido n!o quer: i 0 , a reforma da con
sti tuiçlo politica, á q ua.l, como ao Imperador e á 
sua d nastia con r. o mo.i r · 

deste modo se constituis. um estorvo, um em
baraço ao progresso e desenvolvimento do paiz. 

Em 1831 propunham-se profundas reformas na 
carta constit1tcional ; entretsnto em !862 não 
só se contestava a utilidade dessas reformas, 
como ainda se protestava, com apparatosa solem
nidade, o mais profundo respeito, não só a esse 
deposito sagrado das liberdades pt,blicas, 
como ainda a Sua Magesta.de o Imperador e á. 
sua. dynastia ! 

Senhores, é preciso dizer a verdade. N unea 
~e viu um par~ido, q~e ~~ C9:Qdeçora com as 

hesito; 2°, a eleiçllo directa; 3°, a. deacentra
lisação politica, que considera incompativel 
com a integridade o for~ a do lmperio . ., 

Como se vê, aenhoro!ÕI, este progammn. ó a no· 
gaçio completa e s.baolulo. do programma hia
torico ; este programma. ó o ropudio formal de 
todas aq idéas libora.es ; este programma si
gnifica finalmente a apostasin. em m~saa do 
partido liberal I 

Em 1831 pedio.-ae a federação, isto ó, a dos· 
centralisa.çlo política o administrativa. em sua 
maior amplitude ; entretanto em 1862 não se 
queria a descentralisação, porque, dizia-se, a 
descentralisaç!o o incompatível com n. força. e 
integridade do Imperio! Assim sg,crificava-se 
um principio democratico, uma condição de 
prosperidade, a. uma. fórma. de 

ramma. 
historico. A doscentralisaçio, no verdadeiro 
sentido do self-governmen~, ou~ra cousa. não é 

regimen federativo que, garantindo a autono
mia e independencia. de cada uma das forças 
sociaes, desde o cidadão até o Estado, estabe
leco essa liberdade total e tlo ampla. que dá a 
cada um o direito de se governar por si 
mesmo. 

Mas não {>araram aqui os seus intuitos. De
poia de ter mdicado as reformas que lhe pa
receram necessaria.s para garantir a liberdada 
politica., o partido liberal, a. proposito do. questão· 
religiosa suscitada. pelos btspos, e que trouxe 
po1• algum tempo agitado o espírito publico, 
julgou de necessidade examinar essa questão e 
propor as soluções que fossem mais convenien
tes e mais de accôt•do com a sua escola politica. 
Neste i!ltuito o C lub da Reforma em 1877, e 

a seguinte resolução : 
c O estado actual da questão religiosa no 

Brazil é de perturbação e perigo para a paz da& 
consciencia<> e para a ordem publica. Exige 
medi las legislativas. Taes são:-registro civil 
dos nascimentos e obitos, - contracto civil 
obrigatorio de casamento, -secularisação dos 
cemiterios, -liberdade plena de religião com 
seu culto externo e publico • ., 

Não havia ainda decorrido um anno depois 
que o partido liberal tinlia. completado o seu 
progra.mma., e já. s~ inaugurava a situação q~~ 
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agora cahiu. Mas pergunto: o que fez o par-1 primir a consciencia nacional. (Apoiados e 
tido liberal do seu programma de 1869, comple- contestações.) 
tado posteriormente~ O que fez dessas idéas ~ Senhores, quando o partido liberal desceu do 
Quaes as reformas que realizou~ poder em 1863, muitos dos seus chefes e dos 

Em vez da descentralisação na sua maior mais distinctos diziam, exprimindo uma ultima. 
amplitude, tanto política como administrativa, esperança, que era mister tentar mais uma e:x· 
ao pon o o garan Ir o governo o povo por st per1enc1a. 
mesmo, ouvimos nesta Camara. declararem os Pois bem : a ultima prova está tirada. Mais 
representantes mais eminentes do partido li- uma situação organizada em nome do partido 
beral, come tinham affirma , - - , · · · 
descentralisação era incompativel com a inte- tivesse feito o menor progresso. 
gridade e for~ta do Impario ! Estes acontecimentos da nossa politica ser-

Vimos mais o governo rapresentante desse vem para confirmar a criteriosa _observação 
partido suspender discricionariamente a execu- feita por um escriptor americano. 
ção de decretos das assembléas legislativas pro- A democracia tem caminhado tanto, tem feito 
vinciaes; ouvimos ainda um chefe de gabinete tantos progressos, que os proprios retrogrados 
declarar, em opposição á idéa. descentralisa- esforçam-se por fazer acreditar que combatem 
dora, que a monarchia precisava viver com a em nome della; e os proprios àespotas, para. 
instituição monarchic:~., accentuando assim a manterem o seu poder e par<.l. conservarem a 
completa incompatibilidade entre essa. in.sti-tu/ · ~s,--nãG proclamam o des
ção e os principias da verdadeira escola libaral. potismo, mas invocam hypocritamente a liber-

O Senado ainda. é vitalicio. dade. 
O mesmo quanto á liberdade reli ios9.. Em Senhores é tem o de acabar com este est1do 

vez e gara.n as e ec 1vas p ena 1ber· ade de confusão : o esforço de cada partido deve 
de consciencia, temos ainda agora. mantida, ser no sentido das idéas que elle representa. 
com o mais ~upersticioso escrupulo, a religião Os liberae3, qttando elles o são sinceramente, 
do Estado eom os seas fane · - m estar ao serviço do despotismo. 
o despotismo dEi sua intolerancia. Ctlmpre, p~rtanto, que cada.. um tome resoluta-

O casamento civil não mereceu siquer a pre- mente o posto que lhe for assignalado pelas suas 
ferencia do debate. Os projectos sobre registro convicções e pelo seu patriotismo. 
civil e sec11larisação dos cemiterios, que já Não se tente mais uma conciliação impossi
estão no Senado ha mais de cinco annos, não vel. O proprio antagonismo irreconciliavel das 
tiveram andamento. O governo lib3ral não ma- idéas está indicando o unico terreno legitimo 
nifestou o menor interesse por essas questões ; p~ra o combate :-a monarchia ou a republica ! 
e todavia, segundo o programma de opposição, (Muito bem, muito bem I O orador e compri-
eram pontos estes que exigiam medidas legis- mentado.) · 
lati-oas! (Ap • • 0 S M · d B 

Eis ahi como se acha perfeitamente confir· r· ore1ra e . arros:-
mado 0 meu dilemma., e e11 0 restabeleço :-ou Sr. presidente, occuparei a attenção da C a
o artido liberal ha de confessar ue tem sido mara l'or muito poucos momentos e para uma 
desleal á nação, faltando no governo aos com- c aça.o qu e 1mpr sem 1v • 
promissos contrahidos na. opposição ; ou ha de Não pretendo nem fazer penitencia publica 
reconhecer que tem sido embaraçado por um de meu partido, nem pessoal, porque tiraria 
poder dospotieo, que tem existencia na nossa um dos trabalhos que os meus adversarios têm 
propria organização política. (Apartes.) de fazer para justificar os seus aclos. 

Em todo 0 caso esto dilemma affirma a e xis- Tambem não justificarei meu partido das a.c-
tencia. de uma. culp:~., re~tando sómente S!~ber cusações que me acaba de fazer o nobre deptl
quem é 0 culpado. · tado republicano, porqul3 me parecem umjul-

Um facto bem recente da histeria do partido gamento egypciaco que se fazia dos reis que 
liberal serve muito para. esclarecer a ques- morriam. O partido liberal está vivo, e, por-
- tanto, não aceito a sua. oração funebre nega-

tatogo depois que se inaugurou esta situação tin, cheia. de culpas para os que cabem, e á 
que agora cahiu, 0 presidente do primeiro ga- qual só faltavam elogios para os que sobem. 
binete que então se organizou, instado na Ca- O Sa. CAMPos SALLEs:- A quem foram diri-
mara para que désse execução ao programma gidos os elogios ~ 
do partido, viu-se constrangido a declarar que o SR. MoREIRA DE BARROS : - A ninguem. 
o at•ti ·b · · · -
pria força ou pelo prestigio das suas idéas, mas 
pela condescendencia ou benevolencia da Co
rôa; e por conseguinte era necessariv que o 
partido por sua vez condescendesse com a von
tade da Corôa. 

Este conselho foi religiosamente seguido, 
como fica provado pelo que acabo de expor. 
Daqui tiro duas conclusões: i 3 , que a Corôa tem 
manifestado formal opposição ás idéas liberaes; 
2a, que o partido liberal, ou a.ntes os chefes 
desse partido o têm constrangido a se fazer 
complica d11. Corôa, neste grande crim ede sup-

R. AMPOS ALLES :- as e preCISO que 
não haja reticencias. 

O SR. MoREIRA DE BAnaos : - Eu disse que 
faltavam elogios aos que sobem. (Apartes.) 

Eu peço aos nobres deputados que não me 
interrompam ; desej() justificar a minha. po .. 
sição e a de alguns amigos na votação que se 
vai effectuar; mais nada. · 

St". presidant~, a votação da moção pura e 
simplesmente, sem uma. declaração da nossa 
parte, e principalmente sem dizer a nossa opi• 
nião a respeito da emenda. do mea illastre 
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amigo e companheiro de deputação o Sr. Ma.r
tim Francisco. não se podia dar. A vot.açlo 
desta moção parece até certo ponto desnecessa
ria, desde que o nobre president~ do conselho 
declarou aquillo que a Camara se propõe a vo
tar. Mas no entanto assim não é or ue e:;ta. 

amara precisa t1rar a consequencia da con
fissão de S. Ex. Si S. Ex. declarou que não 
tinha confiança politica nesta Camara, com que 
direito nos v · · , 
não são mais do que meios de confiança~ or 
conseguinte, não é tão sem fundamento, como 
:i primeira vista poderia parecer, que a Ca· 
mara confirme aquillo que o nobre presidente 
do conselho tinha declarado,porque, para uma 
Camara adversa dar leis de meios a qualquer 
governo, ó preciso qtte este acto seja prece
dido de uma declaração que o nobre presidente 
do conselho ain~a não fez. (Apoiaà~s .) 

. -
trado, como S. Ex. , e presidente de um minis-
terio que, no sentido de suas idéas, devo con
fessar ests erfeitamente bem or a i 
teria · a. evianda.de de aceitar o governo, sem 
estar resolvido a dissolver esta Camara ou aem 
ter préviamente obtido do poder modera:lor n 

· · is o uç o, ou 
não obtendo a lei de meios ou logo que obte
nha essa lei. (Apoiados.) 

Mas, para dignidade do governo e para di
gnidade nossa, é preciso que estas cousas sejam 
ditas de modo expresso (apoiados), que não 
fiquem subent~ndidas, porque nós, aquelles que 
entendemos que não se deve negat• aos adver
sarios, em certas circumstancias, não em ab
soluto, os meios de governo, não podemos airo
samente prescindir desta deelaração pr' · . 
(Apoiados.) 

Sem, pois, nós estarmos convencirlo;; d.e que 
o oder moderador arantiu ao ..,. · 
se in9.ugura, a dissolução desta Ca.mara, nós 
não lhe podemos dar os orçamoatos (apoiados)~ 
porque precisamos liquidar si o nobre presi
dente do conselho póde, em todas as ch·cum
stancias, contar com a maioria desta Camara. 

Si o poder moderador, verificando que o mi
nisterio . não tem maioria ne:ota Camara., a qual 
só lhe dará meios de governo com a declaração 
formal de ser dissolvida, der ao mesmo minis
terio a dissolução, mudam-se inteiramente os 
termos ds que~tão. (Apoiados . ) Então o par
tido liberal ira p>i.ra a adversidarJe sem _os qn_ei
xumes, com que no caso contrario 1r1a. 

(Apoiados.) Isto é o que me parece correcto, 
parlamentar, no nosso systems.. . 

Alguns deputados hberaes, que não estão 
resolvidos a n e ar a lei ele ~ • . 
nestas condições, encarregaram-me de p1·opõr 
o adiamento da emenda do Sr. cone ·lheir.1 
Mar tiro Francisco, po•·que nós q 11e estamos 
resolvidos a dar meio;; ao governo, conforme a 
posição do governo, conforme a soa declar:.~çào 
e conforme os tel'mos em que elle nos pedir, 
porque eu dou a lei de meios não em absoluto 
(apoiados), não pos~o tomar um compromisso 
vago ••. 

O S.a. RonaiGo SrL VA : - O Sr. Martim 
Francisco protesta contra a dedara~~io de 
V. Ex. 

O Sa. ULYSSEs VrANNA :-Nós não resolve· 
mos a priori dar alei de meios. 

O Sn.. MoREIRA DE BARRos : - Não posso 
comprometter-me a priori a dar a lei de meios ; 
darei si fór pedida, mas quero saber os termos - . . 

Nós não queremos votar em absoluto contra 
o principio que sustentou o Sr. conselheiro 
Martim Francisco mas tamb m 
votar previamente a. favor de sua emenda. Por
tanto, o meio de conciliar é o requerimento 
quo vou mandar li. mesa. · 

Para dizer estas poucas palavras foi que pedi 
a palavra e peço desculpa á Camara. do tempo 
que tomei. 

VozEs:- Muito! Muito bem! 

Vem à mesa, é lido, 8poiado e posto em 
discussão o seguinte 

Requerimento 

do Sr . Martim Francisco 
orçamento do Imperio, 

Rio 25 
Barros. 

VozEs :-Votos! Votos ! 

Os SRs. ANTONIO PINTo E MmTIM FRANCISCO 
pedem e instam pela palavra. 

VozEs:-Votos! Votos! 

O SR. ZAMA (pela ordem) requer o encerra-
m~nto da discussão. · 

Posto a votos, o requerimento é appro
vado. 

O SR. ARISTIDES SPINOLA requer votação no
minal. 

E • n pprovado, 

O S.a. MARTDI FRANcrsco:-Peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra o nohre 
deputado. 

O Sr. Marthn Francisco vota 
contra o adiamento por ente nder que a con
cessão de meios é desempenho de um dever ..• 

Vons:-Votos! Votos ! 

0 SR. MARTI!II FRANCISCO .•• para obviar a 
dictadura. 

Carregue com toda a responsabilidade da ne
gativa quem quizer, o orador pão, pois todos os 
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partidos têm a obrigação de dar aos governos 
meios regulares de vida. 

VozEs :-Votos ! Votos ! 
O SR. MAnTil\I FRANCisco diz que isto explica 

o seu modo de entender r· · -
cientes diz que aquelle que toma. um ou dous 
minutos da seRsão é menos prejudicial do que 
aquelle que toma horas inteiras. 

O Sa. ANTONIO PINTO:-Peço a palawa pela 
orlem. 

0 SR. PRESIDENTE : - E' sobre a VO• 
ta.ção 1 

O SR. ANTONIO PINTo:- Sim, senhor. 

O Sr. Antonio Pinto prin
cipia as suas observações fazendo uma. ad
vertencia. aos seu::~ collegas abolicionistas, . . -

O Sa. ARISTIDE<;j SPiNOLA.:- Mas não foram 
os abolicionistas que o impediram i 

O Sa. ANTONIO PrNTO: -V. Ex. ha de ter 
raciencia, ha de ouvir as razões que tenho a 
dar, e que me levaram a pedir a palavra. 

Vota contra a moção porque n:io vê nos oppo
sicionistas, abolicionistas sómente, vê abolicio
nistas e negreiros d'um lado e d'ou tro. 

UM Sa. DEPUTADO:-E de lá está o poder. 

O SR. ANTONIO PINTO:-Essaa injurias não 
me ferem. 

0 SR. JoA. UIM NABUCO ·-N s 
estamos sempre no nosso papel. 

O Sn.. A~TONIO PINTO observa que nestas 
fileiras estão art•egimr..ntados negreiros como 
o Sr. Moreira de Barros. ( Apa 1·tes e rectama
çues .J No momento em que a idéa abolicionista 
precisar~do seu voto o orador o dará. 

O SR. Jo.AQUlli NAsuco: -Está. ~precissndo 
agora. 

O Sn. ANTONIO Pr~ro diz que não pode ficar 
n'um partido que recolhe negreiros. (Apartes.) 

O SR. JoAQUIM NAnuco:-0 Ceará nos ha de 
julgar. 

VozEs:-Votos ! Votos! Votos ! 

O Sa. ANTONIO PrNro: -Voto contra a 

Procede-se á votaç~·o. 

Respondem sim, os Srs.: 
i Satyro Di<.1 e. 
2.Adriano Pimentel. 
3 Almeid.'l Oliveira. 
4 Costa Rodrigues. 
5 Vianna Vaz. 
6 Castello Branco. 
7 Doria. 
8 Jose Pom pea. 
9 Rodrigues Junior. 

10 Miguel Castro. 
11 Ratisbona. 
12 Thoma~ Pompeu. 
13 Bm:erra Cavalcanti. 
t 4 Moreira Brandão. .. 

33 Aristides Spinoia. 
34 Leopoldo Cunha. 
35 Val 
36 França Carvalho. 
37 Candido de Oliveira.. 
38 Affonso Penna. 
39 Mascarenhas. 
40 Valladares. 
41 Antonio Carlos. 
42 V az de Mello. 
43 João Penido. 
44 Alvaro Botelho. 
45 Carlos Affonso . 
4 Montandon. 
47 Mares Guia. 
48 Affonso Celso Junior. 

1 • 

50 Ma.rtim Francisco. 
51 Campo'3 Salles. 
52 Prudente de Moraes. 
53 Bulhões. 
54 Augusto Fleury. 
55 Alves de Araujo. 
56 Scbutel. 
57 Silva Mafra. 
58 Camargo . 
59 Salgado. 
60 Ita.qui. 
61 Maciel. 
fj2 Diana. 
63 Joaquim Pedro. 

Respondem nao, os Srs.: 

~n ao. 
2 Antonio Bezert·a. 
3 Cruz. · 
4 Leitão da Cunha. 
5 Mac- Dowell. 
6 Silva Maia. 
7 Gomes de Castro. 
8 Dias Carneiro. 
9 Coelho de Rezende. 

10 Fred.,rico Borges. 
H Antonio Pinto. 
12 Alvaro Caminha. 

-i S Carneiro da Cunha. 
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14 Henriques. 
f5 Cruz Gouvêa. 
16 Portella. 
17 Corrêa de Araujo. 
18 Henrique Marques. 

A . 
20 Bento Ramos. 
21 Gonçalves Fert·eh·a. 
22 Bernardo de Mendonçá Sobrinho. 

arao e na 1a. 
24 Olympio Campos. 
25 Coelho e Campos. 
26 Barão do Gaahy. 
27 Araujo Pinho. 
28 Araujo Góes Junior. · 
29 Accioli Franco. 
30 Barão da Villa da Barra. 
31 Cosh Pereira. 
32 Fernandes de Oliveira. 

. 
34 Coelho de Almeida. 
35 Bezamat. 

37 Andrade Figueira. 
38 Cunha. Leitão. 
39 Diogo de Vasconcellos. 

agas. 
41 Barão da. Leopoldina. 
42 Ribeiro da Luz. 
43 Barros Cl)bra. 
44 Soares. 
45 Carlos Peixoto. 
46 Rodrigues Alves. 
47 Rodrigo Silva. 
48 Duarte de Azevedo. 
49 Delfino Cintra. 

O Sr. Carlos A..:ft"onso (pela 
o1·dem) diz que a votação creou um con:tlicto 
entre a Camara e o ministerio confi' 
só póde ser resolvido ou pela retirada do go
verno ou pela dissolução da Camara dos Srs. 
Dep11tados. (RecZamações da ba1~cada con
servadora.) 

De conformidade com os estylos dà Camara 
e concenLaneo com a indole do systema repre· 
sentativo, requer que o Sr. presidente sus
penda a sessão •.. 

VozEs:- Oh! Oh! 

O S:a. CARLos AFFONso •.• até que o poder 
competente declare a maneira por que solve o 
conflicto levantado. · 

O SR. JosÉ MARIANNO (pela Oi·dem) requer 
que, antes de consultar a casa sobre o requeri
mento ~o nobre dep?tado, submetta. á vot~ção o 

Barros. 

o SR. PRESIDENTE:- Vou submetter a vota
ção o requerimento de adiamento do Sr. Mo
reira de Bàrros. 

Posto a votos, é approvado o requerimento de 
adiamento do Sr. Moreira de Barros, :ficando 
prejudicado o s eguinte requerimento que, no 
mesmo sentido do do Sr. Moreira de Barros 
foi apresentado pelo Sr. Zama. 

« A' vista. das declarações do Sr. presidente 
do conselho, feitas hontem nesta Camara, re-

queiro o adiamento da votação da emenda d~": 
Sr. Martim Francisco. 

Paço da Camara. dos Deputados, 25 de Agosto 
de 1885.- Cesar Zama., 

ordem):-Peço a V. Ex. que eomo orgão e 
interprete desta Camara que acaba, tanto quan
to está em seu oder de demittir o ministerio 
o r. Cotegipe (apoiados) .•• 

VOZES DA BANCADA CONSERVADORA:- Isto é 
simplesmente ridículo. (Sussurro.) 

O Sn. JoA.QUI!'ri NABuco- ••• suspenda a ses
são, até que o Sr. presidente do conselho obte
nha de Sua Magestade o Imperador o decreto 
de dissolução, com o qual possa de novo com
parecer perante esta Camara.. (Oh ! Oh! Sus
surro.) 

O Sn. PREsiDENTE:- V. Ex. mande a moção 
por escripto. 

O SR. JoA un.r NABuco:- E' um re ueri-
mento verbal de ordem, que V. Ex., seguindo 
os precedentes dados nessa cadeira por seus an
tecessores, deve aceitar. 

ozEs:- 'raquerimento verbal. 

O SR. Pa.EsmENTE suspende a sessão e dá. 
para o dia 26 a seguinte ordem do dia : 

Eleição da mesa. 

Trabalhos de com missão. 

Suspende-se a sessão ãs 4 horas. 

ACIA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 1885 

A's H horas da manhã, feita a chamada, 
acham-se p~,"esentes os Srs.: Padua Fleury, 
Araujo Pinho, Bezamat, Costa Rodrigues, An
tonio .Pinto, Leitão da. Cunha, Lourenço de Al
buquerque, Rodrigues Junior, João Penido, 
José Marianno, Gomes de Castro, Cantão, La
cerda Werneck, Alcoforado Junior, Jose Pom
peu, Barão do Guahy, Araujo Góes Junior, 
Silva Maia, Franklin Do ria, Frederico B )rg es, 
Ratisbona, Barros Cobra, Campos Salles, Dias 
Carneiro, Carlos Peixoto, Olympio Campos, 
Rodrigues Alves, Zama, Rodrigo Silva, Henri
que .Marques, Soares, Antonio Bezerra, Barão 
da Villa. da Barra Bernardo ,. 
br inho, Cunha Leitão, Chagas, Ferreira de 
Moura e Accioli Franco. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs . : 
Eufr.-asio Correia, Castrioto,Ildefonso de Araujo, 
Coelho de Rezende, Barão de Anadia, Manoel 
Portella, Martim Francisco, Ribeiro da Luz, 
Alvaro Botelho, Vaz de Mello,Corrêa de Araujo, 
Delfino Cintra, Affonso Penna, Coelho de Al
meida, Diogo de Vasconcellos, Carneiro da. 
Cunha, Gonçalves Ferreira, Antonio de Si
queira, Andrade Figueira, Duarte de Azevedo, 
Prudente de Moraes e Bento Ramos, 
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Ao meio-dia, o Sr. presidente declara não 
haver sessão. 

Faltam, com causa. participada, os Srs.: Al
meida Oliveira, Alves de Araujo, Antonio Car
los, Affonso Celso Junior. Augusto Fleury, - . 
Pereira, Demetrio Bezerra, Fernandes de Oli
veira, Gaspar de Drummond,S:enriques, Leandro 
Maciel. Mac-Dowell, Moreira de Barros, Prisco 

aralZo, 1 va a ra, oe o e ampos, as-
carenhas, Cruz, Cruz Gouvêa, Castello Branco, 
Alvaro Caminha e Francisco Sodré. 

Faltam sem causa participada, os Srs.: Adria
no Pimentel, Bezerra Cavalc9-nli, Aristides 
Spinola, Bezerra de Menezes, Bulhões, Candido 
de Oliveira. Carneiro da Rocha, Vianna Vaz, 
Camargo, Ulysses Vianna, Valladares, Dantas 
Góe:;, Diana, Thomaz Pompeu, França Car
valho Felicio dos Santos lta i J -
Filho, Joaquim Pedro, Joaquim Nabuco, Ju
veneio Alves, Joaquim Tavares, Leopoldo 
Cunha, Maciel, Mares Guia, Valdetaro, Miguel 
Castro, Montand , · a ran ao, au a 
Primo, Ribeiro de Menezes, Salgado, Sa.tyro 
D!as, Schutel, Sigismundo e Sinimbú Ju-

0 Sn. i 0 SECRETARIO dá conta do BG
gub~te 

EXPEDIENTE 

Officio d(i0 secretario do Senado, do dia 25 
de Agosto corrente, remettendc .n proposição do 
Senado, do corrente anno, r~lativa 8. aposen
tação_de magistrados.-A' commissão de pen-

-r.> 

O SR. PRESIDENTE dá para o dia 27 de Agosto 
a seguinte ordem do dia: . 

Continuação da. za discussão do orçamento do 
Imperio. 

2a. discussão do projecto n. 18 de 1885. (~e
dito ao Ministerio da Justiça). 

.ACTA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 1885 

Presidencia do Sr. Padua FZeury ( fo '!>ice
presidente) 

A's H horas da ms.nhã, íeih a chamada, 
acham-se presentes os Sra. : Padua Fleury, 
Bezamat, Arau ·o Pinho, Cantão, Silva Maia 

a.gas, ellao a un a, Frederico Borges, 
Cunha Leitão, Paula Primo, Maciel, João . Pe
nido, Silva Ma.fra, Zama, Barros Cobra, Ratis
bona, José Pompeu e Rodrigo Silva. 

Comparecem depois da chamada.. os Srs.: Ber
nardo de Mendonça Sobrinho, Valdetaro, Fran
klin Doria, Coelhode Almeida, Affonso Penna, 
Joaquim Nabuco, Alvaro Caminha, Carlos Pei
xoto, Duarte de Azevedo, Alcoforado Junior, 
Coelho de Rezende, Barão da Villa da Barra, 
Accioli Franco, Fernandes de Oliveira, Coelho e 
Campos, Castrioto, Cruz Go~v~a.~ Diaa Carneiro, 

Carneiro da Cunha, Manoel Portella, Gomes 
de Castro, Andrade Figueira, Lourenço de Al
buquerque, Augusto Fleury, Bat·ão da Leopol
dina, Rcdriguos Junior, Costa Pereira, Soares, 
Barão do Guahy e Corrêa de Araujo. 

' o 
haver sessão. 

Faltam com causa 

não 

fonso Celso Junior, Almeida Oliveira, Alves 
de Araujo, Antonio Carlos, Araujo Góes Jll
nior, Castello Branco, Carlos Affonso, Costs. 
Rodrigues, Demetrio Bezerra, Gaspar de Drum
mond, Henriques,Leandro Maciel, :Mac-Dowell, 
Mascarenhas, Mot·eira de Barros, Prisco · Pa
raizo, Antonio Beze1•ra, Gonçalves Ferreira, 
Henrique Marques, Martim Francisco, Olym
pio Campos, Ribeiro da Luz, Rodrigues Alves 
e Vaz de Mello. 

Faltam, sem causa partieipada, os Srs. : 
Adriano Pimentel, Alvaro Botelho, Antonio 
Pinto Antonio de Si ueit·a Aristid s 
Bento amos, Barão de Anadia., Bezerra de 
Menezes, Bulhões, Ca.ndido de O li v eira, · Cam
pos Salles, Carneit·o da Rocha, Camargo, Cruz, 

antas Góes, Delfi:no Cintra, Diana, Diogo de 
Vasconcellos, Eufrasio Correia, Francisco So
dré, França CarV'alho, Felicio dos Santos, Fer
reira de Moura., Ildefonso de Araujo, Itaqui, 
João Dantas Filho, Joaquim Pedro, Joaquim 
Tavares, José Marianno, Juvencio Alves, La
cerda Werneck, L13opoldo Cunha, Mares Guia, 
Miguel Castro, Montandon, Mo1•eira Brandão, 
Prudente de Moraes, Ribeiro de Menezes, Sal
gado~ Satyro Dias, Schutel! Sigismundo, Ulys~ 

' ~ · Cavalcanti e Thomaz Pompeu. 

0 Sa. i 0 SECRETARIO dã conta. do se inte 

EXPEDIENTE 

Do io secretario do Senado, de data. de 25 de 
Agosto corrente, eommunicando qual o resul
tado da. eleição de presidente, i 0 e 2° vice. 
presidentes do Senado, que, de conformidade 
com as ultimas alterações feitas no regimento 
daquella. casa., se etfectaou naquella data.
Inteirada. 

Do Ministerio do Imperio, ·de 25 do 
corrente, remettendo com destino a · biblio· 
theca da Camara 304 volumos de publicações 
parlamentares organizadas pela. commiasã:o cen .. 
tral b1•azileira de permutações internacionMs. 
- A archivar. 

O Sa. PRESIDENTE dá para o dia 28 de Agosto 
a seguinte ordem do dia : 

Eleição da mesa . 
Continuação da 2a. discussão do orçamento do 

Minis terio do Imperio. 
2a discussão do credito ao Ministerio da Jus

tiça, 
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ACTA. EM 28 DE AGOSTO DE 1885 

Pnsi(len.cia do Sr. Padua Fleury (to ,ice
presidente} 

Do presidente da provincia do Rio de Janeiro, 
conselheiro Antonio da Costa Pinto e Silva, de 
26 de Agosto corrente, participando que na
quella data prestou juramento do cargo de pre
sidente, para o qual foi nomeado por carta im-. ') . 

O Sa. PRESIDENTE nomêa o Sr. deputado 
Zama. para. a 2a. commissão de inquerito em sub

. · ão do Sr Alfredo Chaves, nomeado m1· 
nistro da marinha. e di para o dia_29 de Agosto 
a seguinte ordem do dia: 

Eleição da mesa. 
Apresentação de requerimentos projectos e 

indicações, e discussão .de requerimentos 
adiados. · · 

SESS.o\.0 E;.\I - DE AGOSTO DE l> 

Presiden.cia do Sr. ~adua Fleury (1° '!'ice-

SUl1MARIO.-Loilura c appro•ação das a.ctas dos di~s 
26, 27 o~ do corronte.- EXP~DIB!\TE.- O Sr. 1\foroira 

___ __.Y'~~YLJU~L~.o..ccc.u.l.LI..~~:W.Jl.CU~;wt;u:I-:~~A-l\'t:l~l-ile---tiiil;ffil)s:-~:ttf!:~rO de negDcies do SU*a -npnrow~"i n~r.+.iar..-----
Rcsposta do Sr. Rodrigues Alvos. Replica do Sr. Mo· 

, o 
Eafra.sio Correia. e Lg,cerdg, 'V e r ueck. 

Faltam sem causa pat·ticipada os Sra. Adria
no Pimentel, Aristides Spinola, Affonso Pen
na., Bezerra. de Menezes, Bulhões, Candido de 
Oliveira, Campos Salles, Carneiro da Rocha, 
Ca.ma.rgo, Dantas; Diana, França Carvalho, 
Fra.neiaco Sodré, Felicio dos Santos, Ferreira 
de Moura, llJef,,nso de Araujo, Itaqui, João 
Dantas Filho, Joaquim Pei!lro, Joaquim Tava
res, José Marianno, Juvencio Alves, Joaquim 
Nabuco, Leopoldo Cunha, Maciel, Mares Guia, 
Mascarenhas, Miguel Castro, Montanrlon, Mo
reira. Brandão, Ribeiro de Menezes, Salgado, 
Ss.tyro Dias, Schutel, Sigismundo, Silva Ma· 
fra, Ulysses Vianna, Va.ldetaro, Valladares, 
Vianna Vaz, Zama, Bezerr·a. Cavalcanti e Tho-

u. 
O SB.. i o SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Ministerio do Imperio, de 26 de Agosto 
corrent~. em resposta ao offi.cio de 1.0 do cor
rente, remettenio diversas informações sobre 
as tarifas em vigor na estrada de _ferro do Pa
raná.-A quem fez a requisição (o S1·. Alves 
de Araujo). 

reira do Barros.-0 Sr. Araujo Góes Junior, occupa-so 
do nl!gocios da Bahia c ju:>~ifiea. um requerimento. O 
S1·. Vianna V:tz pGdo o:s:plicações sobro · a tra.nsforoncia 
do paqueto do norte. -0 _Sr. Maciel r~q_uor 9ue seja. in· 
torrompida a. ordem do d1a para o mlnJstono fazer de· 
claraçõos.-Discurso do Sr. Barão de Cotogipe. - Res· 
posta do Sr. l\laeiol. -Discursos dos S rs. Ralisbonn, 
Valladaros, Zama o Moreira do Barros. - ~l~ição da 
:ncsa 

Valladare3, Paula Primo, Silva Maia, Sigis
mundo, Lourenço de Albuquerque~ Mac
Dowell, João Penido, Montandon, Antonio Be
zerra, Valdetaro, Maciel, Franklin Doria. J u
vencio Alves, Carlos Peixoto, Antonio : Pinto, 
ltaqui, Silva Mafru, Augusto Fleury, Joaquim 
Pedro, Leitão· da Cunha, Cantão, Salgado e Ro
drigo Silva. ·-

Comparecem depois da chamada os Srs. : 
Ra.tisbona, Bento Ramos, Zama, Rodrigues .Ju
nior, 01ympio C:\mpos, Cunha Leitão. Frede
rico Borges, Henriquea, Fernandes de Oliveira, 
José Pompeu, Costa Pereira, Dias Carneiro, 
Bat•ros Cobra, Ct;,ndido de Oliveira, Alves de 
Araujo, Schutel, França Carvalho, Barão de 
Guahy, Manoel Portella, Araujo Góes Janior, 

en onça o nn o, acer a 
Werneck, Mascarenhas, Prudente de Moraes, 
Moreira de Barros, Soares, Correia de Araujo, 
Rodrigues Alves, Campos Salles, Antonio Car
los, Alcoforado Junior, Gomes de Castro, Coelho 
Campos, Diogo de Vasconcellos, Gonçalves Fer
reira, Duarte de Azevedo, Adriano Pimentel, 
Antonio de Siqueira, Moreira Brandão, Dantas· 
Góes, Accioli Franco e Cruz _Gou.vêa. 

Abre-se a sessão. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. Joaquim Tav~res, Barão qa Villa da Barra, 
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Thomaz Pompeu, Ferreira de Moura, Ildefonso 
de Araujo, Miguel Castro, Andrad·l Figueira, 
Mares Guia, Castrioto, Almeida Oliveira, Be· 
zerra Cavalcanti, Affonso Penna, José Marian· 
no, Camargo, Ribeiro da Luz, Carneiro da Ro
cha, Affonso Celso Ju~i.or, Barão de Anadia, 

' ' Botelho, Cruz, Coelho de Rezende, Coelho de 
Almeida, Vianna Vaz, Bezerra de Menezes, 
Leo oldo Cunha Aristides S inola Fer i 
Santos, Ulysses Vianna, Satyro Dias, Fran
cisco Sodrê, João Dantas Filho, Alvaro Ca
minha, Diana e Joaquim Nubuco. 

Faltam com causa participada os Srs : 
Barão da Leopoldina, Castello Branco, Costa 
Rodrigues, Demetrio Beze.-ra, Eufrasio Cor
reia., Gaspar Drummond, Leandro Maciel e 
Prisco Pal'aizo . 

Sã:o lidas e approvadas as actas dos dias 26, 

O Sa. 1° SECRE'lARIO dá conta do seguinte 

Officios : 

c ' 
mez, em resposta ao officio de 24 do corrente, 
remettecdo cópia. da innovação recentemente 
feita no contracto celebrado com os emprei
teiros do prolongamento da estrada de ferro da 
Bahia ao S. Frnncisco.-A quem fez a requisi
ção (o Sr. Araujo Góes Junior). 

Do Ministerio do ImpBrio,da mesma dat~,par
ticipando ter mandado proceder á eleição de 
deput~do no 5° e. no 8° districtos da província 

e a provmc1a e 
S. Paulo, afim de preencherem-se as vagas que 
deixara~ na. Camar~ dos ~rs .. Deputados os 

Soun, Alfredo Rodrigues Fernandes Chavo3 e 
Antonio da Silva Prado, por terem sido nomea
dos ministros e seeretarios de Esta-do. - Intei
rada. 

Do Ministerio da Fazenda,datado de hontem, 
em resposta ao de 5 de Julho ultimo,informando 
a pretenção do tenente-coronel Manoel de La
ma Starling, ex-collector do municipio de Ma
rianna, província de Minas-Geraes.- A quem 
fez a requisição (commissão de fazenda). 

Officio do Sr. Manoel Peixoto de La
cerda Werneek, de 28 deste mez, participando 
não poder comparecer ás sessões por haver re
cebido noticia do fallecimento de seu irmão, o 
Dr. Luiz Peixoto de Lacerda Werneck.-Intei
rada. Mando -se d 

E' lido, apoiado e fica adiada a discussã:> por 
ter pedido a. palavra o Sr. José Marianno, o 
seguinte 

Requerimento 

Requeiro que, com urgencia, se peça ao go
vel·no, pelo Ministerio da. G11erra, cópia do rela
taria da inspecção a que procedeu o Sr. mare
chal de campo Deodoro da Fonseca no 1Qo bata
lhão de intentaria, de 23 de Setembro a io de 
Dezembro de i884, abrangendo a. inspecção o 

V. IV.- 8 

periodo de fo de Jan)iro de i883 a 31 de Outu
bro de i884. 

Sala das sessões, 29 de Agosto de 1885. -
Castrioto. 
Vê~ à mesa, são lidos e vão a imprimir os 

PROJE:CTOS 

N. 61-1885 

Admissão de Ped1·o Luiz de Lenws no qua
dro de machinistas da marinha 

A commissão de marinha. e guerra, tendo 
examinado attentamente . a petição de Pedro 
Luiz de Lemos, machinista de 3a. classe extra
numeraria, e os documentos que a instruem, 
passa a dar seu parecer. 

O peticionaria requer para ser admittido 
• os •• 

marinha e allega va.rios serviços prestados ao 
Estado desde o anno de 1.879. 

para servir a bordo da. fl'agata. Amazonas e 
depois no vapor Braconnot, onde desempe
nhou com zelo e perícia. as funcções de machi
nista de 2a cbsse ; 

2. o Os serviços presta dos a bordo da lancha. 
a vapor d:a. Intendencia de Marinha, desde 7 de 
Junho de 1881, como machinista- de 3a. classe 
extranumerario, e posteriormente como chefe 
de machinas do monitor Alagôas, durante a 
commissão do rio Butuh • 

3. o As commissões na lancha a vapor da 
Directoria das Obras Civis e Militares e em 
outras da repartição de marinha, e ainda no 

a · · mac 1ms a e 
3a. classe. 

Em abono dessas allegações, o:fferece Lemos 
a sua fé de officio, passada pela Inspectoria de 
Marinha, e attestados : 

1. o Do director da Escola de Marinha, de ter 
desempenhado nas lanchas da mesma repartição 
o logar de 3° machinista. ex.tt·anumerario com 
:zelo e pericia ; 

2.o Do comman-iante da canhoneira Bm
connot, de haver servido, n~ qualidade de 
2o machinista extranumerario, com zelo e illi· 
bada probidade a bordo da mesma. canho
neira; 

3.o Do inspector de terras e colonisação, de 
ter, a bordo da lancha da rep?. rtição a seu cargo, 
mostrado proficiencia, pontualidade, zelo, ro-

1 a e e exemp ar proce 1men o, tornan <r-se 
digno de elogios. 

Attendendo a commissão a que o supplicante 
provou ter desempenhado com pericia e habili
dade, não só os serviços de 3° machinista, 
como os de 2o e 1°, que exigem m:l.ior somtna. 
de conhecimentos e experiencia, e que, a des
peito do regulamento de Novembro de 1876, 
foram :dmittidos no quadro de 3°5 machinistas 
os extranumerarios Joaquim Cesario, a 17 de 
Maio de i880, Antonio de Siqueira. Lopes, a iO 
de Junho de f880, Jacintho Pereira de Souza. e 
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mais vinte e tantos posteriormente, em ditre
rentes datas, é de parecer que seja. adoptado o 
seguinte 

Projecto 

Artigo unieo. E' o governo autorizado a man
dar admittir na classe de 3Js mac~inistS:a do 

3° machinista. extranumerario Pedro Luiz de 
Lemos ; revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das commissões em 26 de Agosto de 
1885.- Thomaz Pornpeu.- Diana. 

N. 62- 1885 

Licença ao ajudante do cor1·etvr da Caixa de 
Amo1·tizaçlfo, Ernesto de Azeredo Couei-

uque s ra a 

A eommissão de pensões e ordenados exa-
minou a peti - a ·ud n d orr 
da Caixa de Amortização, Ernesto de Azered.) 
Coutinho de Duque-Estrada, solicita do corpo 
legislativo um anno de licença para tratar de 
sua sa.u e. 

Tendo a commissão ouvido o governo e stten
dendo que do allegado e provado pelos attes
ta.dos medicas juntos á petição são todos os 
profissionaes concordes que o supplica.nte 
soffreu de tuberculose incipiente e que, para 
seu rest:·lbelecimento, necessita não só de 
tratamento serio e prolongado, como de rigo
rosa hygiene, .é de J:larecer· que se defira. ao 
supplicante como requer, para o que offerece 

cons1 eraçao esta ugusta amara o segmn te 
projecto : 

A Assembléa Geral resolve: 

Artigo unico. E' o governo autorizado a 
conceder ao ajudante do corretor da Caixa 
de Amortização, Ernesto de Azeredo Coutinho 
de Duque-Estrada, um anno de licença com 
o respectivo ordenado, para. tratar de sua sal!de 
onde. lhe. convier ; revogadas as disposiçõe~ 
em contrario. 

Sala das commissões em 25 de Agosto de 
1885.- lldefonso de Araujo.- Jot!o Penido. 
-Augusto Flew·y. 

O s~·. J)J:oreira de Barros diz 
que estava longe de respon3abilisar o governo, 
e seus adversarios sensatos, pelas violencias 
que porventura. se dêm nas localidades; e ê por 
isso que fol_ga de po~er começar dando t~ste-

alguns distinetos cidadãos em Guara.tinguetà, 
entre os qaaes estima poder a.ccentuar os nomes 
dos Srs. Virgílio Rodrigues Alves e o capitão 
Antonio Rodrigues Alves, dignos irmãos do 
nosso illastrado collega, e a cuja. intervenção 
se deve não ter sido um liberal distincto, o 
Sr. Dr. Brotero, víctima de maiores violencias 
ns.quella. localidade, pois que elles manifesta
ram do modo mais formal a sua desapprovação 
aos que o insultavam e aggredia.m em sua 
easa. · 

VozEs:- Já começam ! 

O Sa. JosÉ MAai_ANNo ~- E' o despontar da. 
aurora. da regeneração ! 

VOZES:- E'! 
O Sa. RoDRIGUES ALvEs: -Peço a. palavra. 

• t t 

sidente, quando ã frente desses movimentos se 
collocam individues com posição politica., não é 

ossivel ue semelhantes factos fi üem sem 
uma condemnação formal. E' por isso que 
julga de seu dever trazer ao conhecimento desta. 
Camara. que, na cidade do Bananal, o Dr. José 
Luiz de Almeida Nogueira, ex-deputado geral, 
que já. se distinguiu, não ha muito tempo, por 
ter no axereicio de seu mandato de deputado, 
abandonado esta Cama.ra. , transportando-se 
áquella. localidade, e alli invadir a a.udiencia 
publien. de um juiz e disputar com elle e seu 
escrivão até chegar a. vias de facto, acaba de 
por-se ren e ... 

O Sa. RoDRIGUEs ALVES :-E' uma. injustiça 
de V. Ex. ; é um caracter muito di!stincto. 
. pota os as anca as consen)(~ o,· as. 

O SR. FRANÇA CARVALHO :-Eis a resposta 
que lhe dão : é um caracter muito distincto. 

O Sa. Du.-I..RTE DE AzEVEDo :-Felizmente a 
Camara toda conhece o distincto Sr. Almeida 
Nogueira. (Apoiados e outros apartes.) 

O Sa. MoREIRA DE BARRO~:-Peço aos nobres 
deputados que me ouçam ao menos ; defendem 
o seu amigo sem ouvir do que o accuso ! E' 
uma prevenção que destróe o valor de defesa ! 

Diz este jornal que tenho em mão que aquel
le doutor acompanhado de indiví iuos suspeitos, . .. .. 

quebrando vidraças de suªs casas, dirigindo 
foguetes contra estas e outras tropelias c que 
o ro rio 'uiz de direito ue é conservador 
querendo var si acalmava o furor destes .seus 
correligionat•ios foi por elles desattend1do e 
maltratado. 

O Sa. RoDRTGUEI! ALvEs:-Contesto que o Sr. 
Alm~icta. Nogueira se achasse nessa occasião no 
Bananal. 

O Sn.. MoREIRA. DE BAnn.os :-Não sei o dia 
em que isso se deu e nem o designei. Mas o 
nobre deputado explicará. E' uma. noticia. que 
vejo nos jornaes de S. Paulo, e que não é con
testada pelos jornaes conservadores. 

O proprio juiz de direito da comarca, que é 
conservador e que interveiu no intuito de 
fazer cessar estes desacatos, foi por elle desatten· 
dido. (Apartes.) 

Estou longe de responsabilisa.r os meus adver-
i c n ec1 en os, an o . 

que comecei coB.sigoa.ndo o facto summa.mente 
honroso, de dous illustres conservadores em 
Guaratinguetã terem conseguido pôr cobro a 
desmandos de seus correligionarios. 

Louvo-os e felicito por isso. Faço toda a jus
tiça ãs intenções do governo: não esta em seu 
interesse9 não está no interesse do partido con
servador que estas violencias se pratiquem. 
(Apoiados.) 

E em prova da sinceridade com que falia, ciiz 
mais que em relação á sua provincia as inten
ções do governo não podem ter sido melhor ma-
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nifesta.das, si é verdade a noticia dos jornaes,de 
que vai ser nomeado para. administrar a pro
vincia. de S. Paulo o Sr. conselheiro João Al
fredo, porque deseja que se nomeiem para admi
nistrar a provincia homens que tenham res-

onsa.bilidade sua conhecida e não entidades 
anonyma.s para servirem de instrumentos. 

Por isso não póde deixar de louvar a nomea
ção do Sr. conselheiro João Alfredo para pre-

. - · . , ssim como 
louvará. muito si conseguirem que aceite o 
logar de vice-presidente da mesma provincia, 
o Sr. Barão da Parnahyba. (Apoiados,) 

Nomeações destas honram o governo e tran• 
quillisam a opposição. 

Por esta fórma mostra que não nutre a me
nor indisposição para com os seus adversarios 
polilicos, mas tem o dever de trazer ao conhe
cimento desta Camara e do paiz as primeiras 

~ 

ellea ajudem a condemnal-as 
(Apoiados e apm·tes.) 

E em rova. ainda d 
é responsabilizar o governo e os conservado- quando houvesse, deveríamos reproval-o, mas 
res divergentes do seu partido, limita-se a re- jámais impubl-o â responsabilidade do partido 
ferir os fa~tos sem formular a respeito delles conservador. Eu sei que no Bananal, assim 

q cnmo em uara mgue a e por o a a parte, os 
E' o que tinha a dizer. (Mui to bem.) meus amigos estão bem intencionados e dis-

posto3, não só a respeitar os direitos dos ad-
0 Sr. Rodrigues .Alves : vel"sarios, como a escolher autoridades pru

Devo acudir ao a.ppello do illustt·e depntado. dentes, que não tolerem excessos de qualquer 
pelo 2° districto de S. Paulo. ordem. (H a di~ersos apartes.) 

Como S. Ex., lamentaria que esses factos se Os factos de Botucatt.i não se hão de repro· 
tivessem dado em um ou outro log:1r da provin- duzir na pl'Ovincia de S. Paulo, e o governo, 
ncia, si é possível ar~reditar na veracidade del- qu~ começou sob oa melhores auspicios, a ponto 
leso~ e~ not.icias que foram lidns por S. Ex. de inspirar confiança até ao nobre deputado 

• • u, a de saber, nao ..:ó aer es-
Posso, porém, dizer a. S. Ex. que tanto os crupuloso na escolha das autoridades, como 

factos que se dizem pra~icados no Bananal tambem aconselha: os funccion)irios, que fot:e.~ 
c mo m a • • - -

Com relação ao Bananal, devo dizer, e a Ca- das ~uas funcções e respeitadores da lei e 
mara sabe, que o Sr . Dr. Almeida Nogueira é direitos dos cidadãos. 
um cavalheiro pacifico, de nobres sentimento~. E' o que tenho a dizer. 
incapaz de qualquer excesse, um cidadão H-
lustrado (apoictdos), e foi dos mais dignos rc- O · Sr . .1\.Ioreira de Barros es
presentantes da nação na. legislatura finda. pero.va quo o nobre deputado se limitasse a 
(Apoiados e apm·tes .) dizer que não tinha conhecimento doa factos e 

O Sr. Dr. Almeida Nogueira achava-se na que os condemnava; lastima, porém, que S. Ex. 
cidade de Taubaté quando lhe transmitti um désse o mau exemplo, com a sua autoridade, de 
telegramma, annunciando a mudança de situa- começar a defendet· os seus a.migos, sem ter 
ção; da cida(le de Taubaté veiu para esta Córte, conhecimento dos factos. 
onde se achou até ao db de hontem ( confir- Os factos da que o orador deu conhecimento 
·mações), que foi quando se retirou para o Ba- á Camara estão referidos em um joraal e não 
nanai. foram contestados pelas folhas ds. parCialidade 

Como, pois, acreditar-se em jornaes que opposta. 
collocam-no á frente de mariifest.a~ões no Ba- O que acha censuravel nisto é que se faç!l 

'l n.-tea do conhecimento dos Í<letos, e 
O meu honrado collega por S. Paulo nlo defesa tanto mais desnecessaria quanto o ora

deve accusar os conservadores do Bananal e do1• começou declarando que, si em todas as 
Guaratinguetá, nem attribuir-lhes animo hos- localidades se encontrassem conservadores dis
til, porque, pelo contrario, os liberaes desses tinctos, q_ue oppuzessem a sua autoridade e o 
lagares e que não primam nem pel& prudencia seu presttgio aos desmandos dos seus co-reli
de seus actos, nem pela. moderação de seu pro- gionarios mal intencionado:;, a ordem publica 
ceder. (H a di'Versos apartes.) não sP.ria perturbada. 

:Eu não eston justificando exeessos, que não 'Lendo a noticia a que jà sa referiu, mostra o 
existiram, nem a.ffirmando que os meus amigos orador quão imparcial foi a folha que a pnbli· 
escapem á censura por uma ou outra arbiLra- cou, porquanto faz justiça a dous iJlustres con
riedade praticadg. por sens parciaes. Si os factos · servadores que intervieram beneficamente .para..· 
se tivessem dado, seriam dignos da censilra, evitar a perpetração de maiores attentados. 
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Qoanto ao Bananal, o jornal refere que o · 
proprio juiz de direito foi desac:ttado, quando 
procurou intervir para evitar desordens. 

O orador não responsabilisa, como já disse, o 
partido adverso nem os homens bons da _Ioc~li-

• . t 

mas lastima que se comece desde jã com o 
systema de defender cs amigos com estes lo-
gares-communs ue nada ex rimem no t 

e v:sta da defes!l, e apenas servem de anima
ção para a reprolucção de factos condemnaveis. 

O orador trn estes factos ao conhecimento do 
paiz, para que no interior se saiba que os con
servadores não pretendem conquistar a opinião 
por esta fórma. 

Quanto á prudencia e ã moderação do D1·. 
José Luiz de Almeida Nogueirn, apregoadas 
pelo nobre deputado,o orador o felicita por isto. 

Não é ·o rim ir · 
o nobre deputado pratica em relação áquelle 
cid&.dão : todos sabem que S. Ex. cedeu da justa 
competeneia que lhe cabia naquelle distrieto 

V. Ex. me diga si posao offerecer e justifiicar 
um requerimento. 

O Sa. PRESIDENTE :-Sim, senhor. 
O SR. ARAuJo GóEs JuNIOR : - Como vi o 

nobre deputado por S. Paulo pedir a palavra 
a primeira vez e fallar sem apresentar requeri
mento, quando me parecia que devia concluir 
com a apresentação de algum, o que unica
mente lhe daria direito a fallar segunda vez, 

--- -.,prue:tJOrg • . si posso e1xar e 
apresentar um requerimento, depois de fazer 
um discurso na primeira hora.. 

. s nos 
estylos ; eu não quero pedir informações ao 
governo, porque nã:o o responsabiliso. 

O Sn. ARAUJO GoEs JUNton : -Mas, segun
do o regimento, na primeira hora da. sess§o 
trata-se da apresent:1çllo do requerimentos.,. 

O Sn. MonE!RA DE BAnnos : -Não é só 
disso ; pedem-se tambem informações ao go
verno. 

O Sn. ARAUJO GóES JuNioR:-•.• e V. E::s:. 
não podia fallal' segunda vez senão como autor 
de requerimento, em respostn ao nobre depu
tado por S. Paulo, o Sr. Rodrigues Alves . 

O Sn. JosE MARIAN~o:-Foi uma explicação 
pessoal. 

. uv ex-
plieaçã.'J pessoal; não houve roda. Não quero 
fazer a menor censura, quero . sómente regis
trar o preceiente, para aproveitar-me delle em 
outra occasião ; mais nada ; porque este anno os 
precedentes têm sido tão numerosos e tão abusi
vos, que eu blvez me queira aproveitar desta 
vantagem de falhr duas vezes em um dia sem 
haver materia, sobre que deva ve'l"sal' a· dis
eussão. Portanto, quero que fiqoe bem accen
tttado que qualquer deputado póderà fallar daas 
'Vezes, sem haver requerimento, nem materia 
atsu• -. .. dise~. -

O mett fun, Sr. presidente, pedindo a pala
vra agora,. é, em primeiro logar, solicitar de 
V. Ex:. que, pelos canaes competentes, obtenha 
da secretaria da agriculura a remessa de uns 
pap~is constan~es de dou~ requerime_ntos, que 

tractos celeb1·ados p~ lo nobre ex-ministro da 
agricultura, o Sr. Carne1ro da !Wcha, um rela.-
ti e · · · 
e outro sobre uma novação no contracto dos 
empreiteiros do prolongl'lmento da estrada de 
ferro da mesma província. Creio que estes re
querimentos foram a pprovados ha mais de um 
mez, e como vejo e~tinguir-se o prazo da ses
são, desejo estudar esta questão para dar a 
devida resposta ao nobre ex-ministro da agri
cultura, 

Peço, portanto, a V. E:s: .•. 

O SR. PRESIDENTE :-Sobre o que versam 
as infor_mações 1 

O SR. ARAUJO GóE J 
tU"amente ao contracto sobre os engenhos 
centraes da provincia da Bahia e sobre uma 
novação do contracto feito com os emprei

. os do prolongamento da estrada de ferro da 
mesma provincia.. 

Ainda não me chegaram às mãos estes 
papeis, e, portanto, solicito de V. Ex. o meio 
de conscguil-o. 

Ur-1 Sa. DEPUT.Aoo:-Até s.qui não havia espe
rança, mas agora as informações vêm. 

OUTRO SR. DEPUTADO:-Isto importa uma een· 
surn. ao actual ministro da agricultura.. 

n. ARAUJO GóEs JUNIOR:- Não importa 
censura alguma, porque o nobre minisr.ro da 
agricultura ainda não teve tempo de tomar 

- · s que correm 
pela sua pasta, e, como· o nobre ex-ministro da 
agricultura tem nn. repartição amigos seus 
interessados talvez na não remessa dos papeis a 
esta Camara •••• 

0 Sn, CARNEIRO DA RocHA: -Não apoiado. 
O SR. ARAUJo GóEs JuNroR:-0 certo é que 

até este mo1nento não vieram os papeis, e não 
sei por que razão se tem precisado de maia de 
30 dias para tirar copia delles. 

O Sn. BEzAMAT (1.;) sec1·etario):-Deelaro ao 
nobre deputado que as informações vier~'!ll 
hoje. 

Ul\I SR. DEPUTAno:-Só hoje e que vieram! 
O Sn. ARAUJO GóES JUNIOR :-Então V. Ex. 

~. 

Não posso, Sr. presidente, na tribuna exami
nar odos estes documentos; vou estudal-os para 
discutir a. materia em outra oecasião ; hoje 
quero apen2s apresentar um requerimento so
bre um acto tambem do nobre ex-ministro da 
agricultura do gabinete 6 de Junho. 

S. Ex., logo depois da eleição geral, entendeu· 
que devia entrar pel~ caminho d~s ec')no-
mias.... -

O SR. ANDRADE FJGU.EmA z OUTRo sB.. D.z. 
PMA~~ral'de e a m'M horas~ 
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O SR. ARAUJO GóEs JuNIOR:- •.• mandando 
sopprimir dous Jogares na repartição do pro· 
longamcnto da estrada. de ferro da Bahia a 
S. Francisco. Mas notou.ae desde logo a coin· 
cidencia de terem sido suppressos os logares de . . -

Roca:A:-·E' mais urna 

Os empregados demittidos pela suppre~são 
dos empregos foram o porteiro da repartição, 
Entro io Aurelia · • 
nesto Deriqueheu. 

Nesta repartição, onde existem muitos elei
tores, a-penas tres tiveram a coragem de votar 

1 a o s rva or • 
O SR. VALLADAREB: -Mas hão~ de votar 

. oi 

agora. 

O Sa. ARAUJO GóEs JuNIOR : - Ah ! Espero 
em I)eus. (Riso.) 

Além desses dous empregados, o guarda
livros tambem se achava debaixo da pressão de 
uma ameaça de demissão, que até hoje não ee 
realizou por depender o acto do ministt·o da 

dispensados pelo director do prolongamento, 
ávista de autoriznção confidencialmente dada 

elo nobre ex-ministro da agricultura ••• 
a.cto oi summamente 1DJUSto, porque es· 

tes dous empregados eram exactamente dos 
mais antigos da repartição. O porteiro eata.va 
empt•egado desde a creação da repartição e faz 
parte do qnadro determinado por decreto; nio 
podia, portanto, ser supprimido por uma sim
ples autorização do nobre cx .. miuistro. O nuxi
liar,Ernesto Dariquehen, tinha oito ou nove an
nos de exercicio, além de serviços do cnmpa
nha, pelos quaes foi distinguido com o posto 
de eapitã:o honorario do exercito ; mas nada 
disto valeu para qne fosse conservado, sendo 
despedido, ao mesmo tempo que se conserva
vam outros empregado~ muito mais modernos 
do que elle, sómente porque tinham votado no 
candidato liberal. Não ha outra razão para 
e:s: licar esta su ressão de loo-ares senão ovo-
to dado por estel!l cidadãos; porqu-e, si o no
bre e:s:-minjstro fosse movido por espirito de 
economia, e ao mesmo tempo tivesse em vista 
o espirito de justiça, deveria mn ndar dispensar 
os empregados mais modernos e não aquelles 
que exerciam J?.a mais tempo os seus empregos. 

O Sa. CARNEIRO DA RocHA dá um aparte. 
O Sa. Aa.mJo GóEs JuMIOR:- O nobre ex

ministro mandou despedir diversos engenheiros, 
porque estava acabado o serviço da exploração 

. da estrada de ferro desde Villa Nova da Rainha 
tttó a" Jeazeiro;~ aeabada a -explonçiro, s .. E% .. 

não podia. conservar o pe;:soal ; mas o porteiro 
de uma repartição não podia ser dispensado, 
porque os trabalhos de campo estavam adian
tados, porque o porteiro não tem nada com 
elles. 

o . ' 
de ser reintegrados estes cidadãos injustamente 
demittidos. 

O nobre ex-ministro poderia mandar dis
pensar os empregados mais modernos; mas, des
pedidos os mais antigos, é de toda a justiça. 
que sejam reintegrados. 

E note a Camara que para substituir o por
teiro foi designado o servente da. repartição, 
com a gratificação addicio_n~l de 20;~ po~ mez ; 

' ' um empregado antigo e que muitos serviços 
tinha prestado, tendo sido até proposto para 
contador pelo Sr.Fernandes Pinheiro,e podendo 
allegar em seu favor serviços na campanha do 
Paraguny. Mas nada disso met•eceu a menor 
atten~ão do nobre ex-ministro ; S. Ex. foi 
inexoravel. 

E tel-o·ia sido com o guarda-livros 
Cand_ido P. Monte-Nero, que tambom votou no 

O Sa. AaAU.JO Góxs JUNIOR:- Para o logar 
de guarda-livros não é assim tão facil encon
trar substituto. Em sGgundo Jogar, a demissão 
do guarda-livros dependia de aeto directo do 
nobre ex-ministro, omquanto quo a dsmissão 
dos dous foi prnticada indil'ectamente, medianto 
simples nutol"iznçlto dada no dircctor do serviço 
do prolongamento, o engenheiro Rocha Dias, 
fugindo o nobre e:s:-ministro de tomar a res
ponsabilidade immediata dessas demissões. 

Accresce, em confirmação ao que digo, que 
se mandou proceder a e::s:ame na es"ripturação, 
para. ver si colhiam erros e faltas que pudes
sem ser aUribuidos ao guarda-livros e autori
zassem a demissão; mas felizmente aquelle 
emprega o exerce a 1 men e os seus e
veres, e nada se encontrou que pudesse com
promett-;1-o. 

O Sn. CARNEIRO DA RocHA:- Já vê que não 
houve espirito partidario. Si este foi conser
vado, porque merecia ser,a demissão dos outros 
não póde ser explicada como a c to de polilics.. 

O Sn. ARAUJO GóEs JuNrou.:- O logar de 
guarda-livros não podia ser supprimido. E' 
indispensavel para a escripturação das despezas 
eom as obras c serviços do prolongamento; 
aopprimil•o saria arehi•abaurdo .. 
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O nobre ex-ministro limitou-se á. demissão 
desses dous empregados, porque não teve mo
tivo plausivel com que acobertasse a demissão 
do guarda-livros: Eis a razão por que não sup
primiu esse emprego. 

Vo11 m ' 
que o governo informe qual a razão de utili
àade publica que determinou a suppressão do 
lo r de )Orteiro, e de um auxiliar do servi 
do prolongamento. ( Le.) 

Desejo que o requerimento que vou offerecer 
á consideração da casa seja approvado, para 
que eu possa obter informações sobre os moti
vos que determinaram o director do prolonga
mento a pr·opor e o nobre ex-ministro a auto
rizar a suppressão desses logares. 

E' enviado á. mesa., lido, apoiado e approva
do, o seguinte 

Requerimento 

« Requeiro que o ~inisterio ~a. Agricultu:a, 

que determinaram a suppressão dos logares de 
porteiro e de um auxiliar do escriptorio do 

rolon amento da. Estrada. de Ferro da Bahi 
a. S. Francisco, sendo por tal motivo dispen
sldos depois da eleição geral ultima os elei
tores conservadores Eutropio Aureliano Car
doso e Ernesto Dariguehen, qu~ exerciam 
aquelles logares. >) 

Sa.la das se,sões, 29 de Agosto~ de 1885. -
A. Gàes Junior 

O Sr. Vianna Vaz começa dizendo 
ue o Jornal do Commercio de ho"e annuncia. 

que a sabida o paquete nacional Cem·d que de
via deixar este porto no dia 30, foi transferida 
para o dia 31, em virtude de ordem do governo, 

R. os:E ARIANNO : - Para levar os de
eretos . 

O SR. VIANNA VAz deseja saber que interesse 
de ordem publica ~evou o goverJ1o, quando a 
situação se inaúgura como programma de se· 
vera economia, a transferir a partida deste 
vapor, a adiar a viagem do vapot· Ceará . Não 
crê, como se tem dito, que o governo, por mo
tivo muito sério, assim proced9u. Este acto 
importa despeza para o Estado, porque, em vir· 
tude do ultimo contra.cto celebrado com a com
panhia, todas a3 vezes que o governo transferir 
a viagem dos vapores, incorrerá. em multa. 

Diz2m que o governo tomou tal el:pediente 
para montar a machina, que o telegrapho com 
insistencia t em pedido, para o norte do Im-

1 • 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- Não acredito 
nisto: e balela . 

O SR. VIANNA V.Az não acreditando, porém, 
em semelhante boato, vem pedir informações 
ao governo. Não póde convencer-se de que o 
governo, com o fim de satisfazer ás exigencias 
desarrazoadas de seus amigos, tenha n.ngmen
tado as difficulda.des do Estado, pois o nobre 
presidente do conselho affu·mou na Camara que 
o que havia de mais sório no seu programma· 
era a parte que se referia ás finanças. 

O SR. VALLADAREs:- A questão do elemen
to servil e tambem muito séria. 

O SR. VIANNA Vu responde que S. Ex. C"
lou-se a este respeito, e declarou que só iria 
para onde quizesse e nunca. para onde preten-

casem eva -o. 
UM SR. DEPUTADO:- VV. EExs. estão dis

putando um dia de poder. 
O SR. VIANNA VAz responde que não dispu

tam isto. O que querem é a seriedade do go
verno. O que tem direito de exigir é que o go
verno não faça no dia. seguinte· o contr~rio do 
que prégou na vespera. 

E' muito facil satisfazer á.s informações que 
p3de : o nobre mini11tro d:~. a.gr·icultnra se acha. 
na Camara, e não só representa o governo, 
como ainda o assurnpto de que o orador se oc
cu a corre or sua. arte. Portanto ede á 
S. E:1:. que venha dar as ei.plicações que o 
orador deseja. Não crê que hoje os decretos 
poss~m ser .assignados, de fórma. a poderem 

paloso na nomeação daquelles a quem tem de 
incumbir desta tarefa, para que não succeda o 
que succedeu na provincia do Amazonas, que 
vae ser administrada por um vice·presidente 
que é advogado contra a fazenda provincial. 
Eis o resultado das nomeações de afogadilho. 

O Sa. ANTONIO BEzERRA:- Não é exacto 
isto. 

OuTRO Sn. DEPUTADO :-V. Ex. não conhece 
o nomea o. 

O SR. VIANNA VAz conhece-o : é advogado 
contra a fazenda provincial em uma. causa do 
va or e O contos. (Apartes.) 

Continuando diz o ue n.s nomeações feitas de 
afogadilho têm o inêonven1ente que acabam de 
ter as nomeações de vice-presidentes para o 
Amazonas, onde o primeiro lognr foi distri· 
boido ao tenente-coronel Clementino, advogado 
contra a fazenda e o governo, reconhecendo 
que tão censuravel tinha sido o seu acto, pro· 
curoa emendar a mão nomeando o Sr. Barboza 
para o segando logar. 

UM SR. DEPUTADO :-Braga. 
O SR. VIANNA VAz diz que S. Ex. compre

hende que nãl.> precisava grande esforço para 
co'nservar na memoria um nome que foi publi
cado no Dial"io O f!icial. Isto demonstra que os 
nobres de utados não têm uma r es osta séria. 
para ar às accusações sérias que o orador 
acaba de fazer. . 

O SR. M&c-DowELL : - E' que a aceasação 
não é séria. 

O SR. V I ANNA V AZ não acredita, portanto, 
como disse, que o governo tivesse adia.io a sa
bida do paquete brazileiro para mandar a ma
cbina de guerra para. o norte do lmperio. 
(Apartes. ) Ora, não acreditando que este p-o
verno, que já teve a habilidade de fazer curar 

,um enfermo de molestia grave, como é a lesão 
eardiaca, para dar·lhe o espinhoao cargo de 
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c~e~e de polici~ da Côrte, espera que o nobre 
mm1stro da agricultura não se recua~ a vir dar 
á Camara a razão que teve de praticar o acto 
de que se occupa o Jornal do Commercio. 
(Muito lYem.) 

ELEIÇÃO DA MESA 

r. ac1.e pe a or em :- a
vendo o Sr. presidente do conselho me decla
rado, por ser eu membro da. maioria, que 
necessita fazer declarações á esta. Camara 
acerca. do conflieto levantado na ultima sessão, 
eu peço a V. Ex. que consulte á casa si con
cede que seja interrompida a ordem do dia 
afim do ministet•io apresentar-se a fazer as de
clarações alludidas. 

ro ad • 
(Entram no salão () Sr. presidente do con

selho e mais membros do ministerio, e to
m assento 

O Sa. BARÃo DE CoTEGIPE (p1·esidente 
conselho ):-Peço a palavra.. 

presidente do conselho. 

O Sr. Barão de Co"tegipe (p1·e
sidente do conselho.) ( . .:11 o-vimento de atten
ção) :-Sr. presidente, em -vista da votação desta 
augusta Camara, negando confiança ao gabine
te,e, ainda mais,approvando o adiamento de uma. 
emenda otferecida á moção apresentada, com a 
declaração de que a concessão dos meios c:;eria 
resolvida uando o ministerio annunciass3 ue 
a Camara seria dissolvida, fui obrigado e. diJ·i
gir-me ao paço de S. Christovão e a expo1· a 
Sua Magestade o conflicto, que se havia esta-. . . . . . 

~ ' 
tando de Sua Magestade houvesse por bem de-
cidil-o, conforme julgasse conveniente. 

Sua Magesta.de, depois de ouvir-me, ordenou 
que fosse convocado o Conselho de Estado 
para o dia seguinte. ás i 1 horas. 

Reunido o Conselho de Estado, eu li perante 
elle uma. exposição, que já havia sujeito ao 
conhecimento de Sua. Magestade. 

Pa1•a não tomar mais tempo á Cama.ra dos 
Srs. Deputados, lerei a mesma exposição 
(lê): 

Senhor.- Quando tive a honra de receber o 
encargo de organizaL" o actual ministerio, devia 
prever, como previ, a. possibilidade do voto de 
desconfiança politica pronunciado na sessão de 

São, porém, tão graves as difficuldades. com 
que se vê"a braços a administração do Estado 
pela situação oppressiva do Thesouro Nacional; 
é tão delicada a emergencia politica, em que 
nos achamos, que acreditei dever empenhar 
esforços para evitar algum conflicto parl:l.
mentar antes de obter da. Assemblêa Geral os 
meios de governo e a lei conce1·nente à extinc
ção gra.dual do elemento servil. 

Com este intuito declarei francamente, na. 
tribuna. da Camara dos Deputados, que era. es
cusada qualquer moção no sentido de revela1·-se 

a soa maioria hostil ao ministerio, quando este 
reconhecia e publica.mente confessava de plano, 
que, nas questões propriamente politicas, es
tava em minoria, não podendo esperar nem 
querer da maioria senão as medidas indispen· a . . - . . 

Não obstante julgou o partido adverso á nova 
administração dever manifestar-se em termos 
geraes contra o ministerio por uma censura 
po 1 1ca para e ermmar uma crise Imme
diata.. 

E como o ministcrio poderia. fundaaamente 
co~testar efficacia :iquelle acto, que não seria 
ma1s do que a confirmação do que já sabia e 
annuncia\'a, a maioria do ramo temporario da 
legislatura, em ·acto ·continuo, declarou-que 
não daria os meios de governo, nem sobre elles 
deliberaria antes de se lhe fazer constar a in
tenção d_e dissolv~r aquella Camara. 

daria a fiel observancia da ordem constitucional 
nas evoluções do rcgioen representativo. 

Suggestões de pundonor, que devo respeitar, 
induziram a maioria da Camar:.1 a evit:lr a con
vivencia com um ministerio adverso, antes de 
tornar-se e!la. obrigada pelo annuncio de es· 
tar provocado o exercício da prerogati v a. do 
art. 101, § 5', da Constitui<;ito. 

Chegadas as couaas a este ponto, julgou o 
ministerio ser dever seu irrecusa.vel solicitar a 
dissolução da Camara dos DeputaU.os, à qual 
têm de pe.lir os meios de gove1·no, assim como 
ao Senado, perante quem empregará. tambam 
t~dos os esforços para se converter em lei o 
projecto de emancipação do elemento servil, 
como occorrer á sabedoria dos representantes . . . -

E tendo Vossa Magestade Imperial convoca
do o Conselho de Estado para dizer sobre a con
veniencia e opportunidade da intervenção do 
Poder Moderador, o ministerio tem a hon.ra de 
propor para esta audiencia os seguintes que
sitos : 

i. o E' de necessidade publi·.!a o exercício da 
a.ttribuição do art. 101 § 5"> da Constituição nas 
actua.es circumstancias políticas ~ · 

Havendo motivos ponder·osos para. ser a im
perial resolução no sentido affirmativo: 

2. 0 Póde o ministerio annuncial-a formal ... 
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mente a Camara dos Depu,ados ou deve limi
tar-se a 1ieclarar que i:olicitou a intervenção 
do Po1er Moderador para. se tornar effectiva 
depois de deliberar a Assembléa Geral sobre os 
meios do governo, e sobre o proje~to de eman-
cipação g '2 

Sou, Senhor, com o mais profundo respeito. 
-De Vossa Magestade Imperial,)ubdito muito 
reverente .-0 residente do-conselho de minis-
tros, Ba1·ao de Cotegipe. 

Ouvido o Conselho de Estado sobre estes 
quesitos, reuniu-se depois o ministerio sob a 
pre'Sidencia ie S. M. o Imperador que houve 
por bem declarar que resolvia a dissolução da 
Ca.mara dos Srs. Deputados, para ter effeito de
pois de solicitados os meios de governo e dis
cussão do projecto do elemento servil no Se
nado. 

na pergunta. 
O SR. MoREIRA DE B.A.R~os :-Não precisava 

O SR. Jos.E M.A.B.IANNO : - Era apenas sobre 
os meios regulares de governo. (Trocam-se 

pedem a pala,,·a.) 
O Sn.. PRESIDENTE : - Attenção ! Quem tem 

a palavra. é o Sr. presideate do conselho. 
O SR. BARÃ.o DE CoTEGIPE (p,.esiclente do 

conselho) : - Feit3. esta. declaração, o minis
terio se apressará em vir apre8entar á Camara 
uma prorogativa para que ella lhe cancela os 
meios de governo. 

' . 
os nobres deputados ae occupem de matarias 
que, não dependendo absolutamente de politica 
e sendo de vantao-em ara o Estado devam ser 
consideradaa. Eis a declaração que.,.tinha de 
fazer á Camara dos S~s. Deputados, levado 
como disse pelo conflicto suscitado ha. poucos 
dias. 

O SR. AFFoNso CELSO JuNIOR:- Pede prm·o
gativa ou orçamento 1 

O Sa. BAR1o DE CoTEGIPE (presiclentc do 
conselho) :-Prorogativa. 

O Sr. Maciel :- Não é occasião nem 
tenho a missão de apreciar os commentarios 
quA 0 honrado presidente dO COnselho fez na 
carta que dirigiu a Sua. Magestade sobre as 
decisões ultimamente tomadas pela Camara. 
Venho unicamente declarar aS. Ex. que r~s
tituilos o governo e a Camara :i.s suas normas . -
e satisfeita a declaração da. Camara de que só 
lhe seria possivel fazer sessão depois de annun
ciado o proposito de sua dissolução, sem fazer 
cabedal da nova condição apresentada hoje 
pelo honrado presidente do conselho e sobl'e a 
qaal nlto foi eonaultndo nem tomou delibera
çito o partido político quo represento, declaro a 
ti. l~x. que 1u~do rnclnmar da presidencia. ou 
do. COllltnÍIIIi4u dn ort~amooto 01 moioa indispen
savoi~ de lr•lV&rno, onrto do qtte, ar•m Mmpro
miaso algum pró~ lo, na oco11ilo da disaaaalo 
da medida finanooira quo for propo1ta, proro-

gativa ou orçamento, cada um membro da 
maioria liberal, inspirado pelos deveres do pa
triotismo, e pelos altos interesses politicos que 
representa, dará seu voto como entender de 
consciencia e e~penderá. as razões que t~ve 

S. Ex. dirigiu a Sua Magesta.de o Imperador á 
respeito dos acontechuentos, que provocaram a. 
ultima crise poli tica. 

Parece-me, Sr. presi<lente, ·que o honrado 
Sr. presidente do conselho andou correcta
mente (apoiados); não podia proceder de outra 
fórma, dada a. identidade de circumstancias, o 
primeiro ministro de uma mona.rchia constitucio
nal representativa: ouvi, porem, alguns apar

n 
fesso que me surprenderam. No pouco que 
tenho lido sobre o systema. parlamentar recor
do-me de mais de um precedente, que poderia 
a uz1r para JUS 1 caro ac o que se passa 
neste momento. (H a alguns apartes.) 

Não alludo aos precedentes de nossa historia! 

' conforme ás boas praticas parlamentares e au-
toriza a doutrina que acaba de ex.pender o 
honrado Sr. presidente do conselho. 

0 SB.. AFFONSO CELSO JUNIOR dâ um 

. 
O ministerio não cahiu perante a Camara, 

e nem havia. hypothese de que nessa occasião o 
partido liberal pudesse ou devesse deixar re
gularménte a administração publica. 

foi, :finalmente, uma mudança. politica. fóra. 
das rQgras pa.rhlmentares e operada pela ini
ciativa. exclusiva do podor irresponsavel. 

Fazia. eu nessa occasill:o parte da. maioria 
que apoiava o gabinete demissionario, e neguei 
meios ao ministorio de i6 de Julho, em que 
entrara o nobre presidente do conselho e de 
que era chefe o respeitavel Sr. Visconde de 
ltaboraby, de saudosa memoria. (H a alguns 
apartes.) 

Nessa. época o meu procedimento foi cor
reeto, a. mudança politica não estava nas con-
1çoes o sys ema que nos rege. par 1. o 

que contava grande maioria na Camara. assim 
o entendeu, por sua dignidade. O facto per
tence á historia., e eu não declino a responsa
bilidade que nelle me cabe. 

E' assim que 1·espondo áquelles que me in
terrompem, e teria ainda outras razões para 
justificai·-me hoje diante de qualquer censura. 

Ate áquelle tempo, como durante muitos 
annos depoh, V. E. sabe, Sr. presidente, a 
eleição entre nós não era a expressão genuin1\ 
da liberdade do voto, nem da conaciencia mais 
011 menos esclarecida do paiz. 
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Qualql!er mutação na scena política. trazia, 
-como consequencia irremidiavel a divisão dos 
brazileiros entre vencedores e venci<1os. 

Ani estâ ain ... a. bem fresca na memoria de 
todos a. presença das camara.s unanimes. que, 
a ós a-; mudanças de situução, surg-iam das ur-
nas, a voz dos governos que se evantavam, 
conser\' .!dore..; ou liberaes. Hoje as causas !':e 
p<,ss~m de outra _fórma. D~pois da lei d<~. 9 ~e 

' o Sr. presiden• e do cons·~lho, não só por si, 
.como em. nome de seu parti.!o ; .epois da elei
ção de 18~1 que mandou a este recinto uma 
c::Lmara composta. dos dois partidos em for
ças q zasi ignaes, e depois finalmente da recen
te eleição de Dezembro, cujo processo eu, aliás, 
não quero instituir neste momento e da. qu.al 
tambemre sultou o mesmo phenomeno, e por
ventu1·a de uma fórma mais •·ccentuad::~., per-

. · h a u1 11 .,.ar 
meios ao governo, pelo argumento unico de que 
o novo ministerio não representa a ma.ioria.1 

Entendamo-nos. Digam-me os nob•es depu-
a os, qae me 1n errompem. como 

cente mudança ministerial 1 
S_r . presidente, a.in 1a ha pou~os dias, di;;-

~leruento servil, apontan.lo para aquellas b:ln· 
cadas, pedi à opposição abolicionista o nome 
do esta di ... ta liberal ~ ue dP.via succeder ao Sr. 
conselheiro José Antonio Saraiva (Oh! oh!), 
e per;.:-untei si esse estadista teria força ba"
tantn para reunir os elementos dispc~rsos do 
pa1·Lido liberal. (0 ruzmn-se muitos apartes. 
O Sr. presidtm.te reclama attençlto.) 

Não tiv•~ram resposta as minhas palavras. 
Eu faJlava -c mo ro heta e os acontecimentos 
me dernm razão. (Continuam os apartes de 
modo a interrompe,· o orador.) 

(0 Sr. residente toe'~ as campainhas.) 
V. Ex., Sr. presidente, mantenha-me a pa

lavra. 
Jj). expliquei o precedente de 6S, e admittido 

que não ti .. ·esse sido correcto, eu responderia 
que desta d•ta até hoje caminhei. 

O SR. CARLOS AFFONSO : -V. Ex. tinb.a 
sido progressista. (Ha outros apartes.) 

O Sa. RATisBONA:- Ninguem póde traçar 
normas á minha conducta. (Apoiados). 

UM SR. DEPUTADo:- Ninguem póde tra.ça.r. 

O Sa. RATISBONA.:- Sou liberal desde uma 
época em que talvez quasi todos os deputados 
quP. me interrompem não tinham ainda se ma· 
nifestado na poli tica. Sei gual"dar minhas 
crenças _politica.s, s~i ma.!ltel-a.s com sinceri-

O Sa. VIANNA V.u:-Mas não póde falla.r em 
nome do partido liberal. (Apoiádos.) 

(C on.tinuam os apartes a interromper o 
orador. O Sr. presidente reclama attençllo, 
fazendo sentir que quem tem a pala"ra e o 
Sr. Ratisbona.) 

O Sa. RA.TISBONA.:-0 pa.rtido liberal impos
sibilitou-se para continuar no governo ; esta é 
a verdade. (Não apoiados, apoiados e 
apartes.) 

V. IV.- 9 

Uma maioria de 12 votos, susceptível de al
tera,·-se a. ca.da momento, no estado act,,al de 
nossas divisõe,,como estamos sentindo e vendo 
n~o poderia. viver 15 dias em torno de um ga~ 
bmete qu•' succ•·desse ao 6 de Maio. (Conti
núa a i,,terrupção.) 

1 os no r·~s epl)ta os querem forçar-me a. 
trazer exemplos de paizes constitucionaes, bas· 
ta· me citar a B·~lgica e a Inglaterra. 

R. OAO ENIDO:- ao e ê OJe que eu O 
conheço como corcunda.(Hilaridade. Apoiados 
e apartes.) 

O Sa. RATIBBONA :-Verão como o corc1mda. 
procede na adversidacle (Continuam os ava;·-
u~. -

Si o ser corcunda. é respeitar a fórma do go
verno que temos, eu o sou, não sómente pelo 
dever mas porque estou convencido que é a. me· 
lhor, quHndo lealmente obset·vada.. A historia e 
l:l exper1encta os actos nos dizem que a mo
narchia constitucional representativa é o go
verno que mais efficazmentA garantr~ a ordem e . . . 
usu1·p:• ção, e por isso eu a prefiro ás fórmas 
puramente democraticas. (Apartes) 

A Cam~ra e os nobres de utados ue me dão 
apartes, s~bem que eu não sou um cortezão. 

O SR. ADRIANo PaiENTEL :-Não é um cor
tezão . Apoiadisaimo. 

O Sa. RATISBONA. : -Mas eu continuo ; o 
que é que constitue a legitimidade de uma mu
dança politica '~ 

Uü;em os nobres deputados- é sómente 
quando o ministerio é derrotado pela maioria. 
parlamentar. (Apartes.) . 

• ' t 
me mantenha a palavra: quero exprimir as mi-
nhas idóa.s e dar a razão do meu voto. 

O Sa. RATISBONA:- Pergunto: o que legi
tima. uma mudança politica 1 Não é sômeote a. 
derrota de um gabinete. Na. Belgiea, um so
berano que passa. por ser dos mais correctos em 
mataria. constitucional, aceitou a demissão de 
um ministerio conservador, porque diante de 
uma. eleição municipal em todo reino o partido 
liberal teve consideravel ma.ioria. ( .4partes .) 

Eu peço a.o nobre dep11tado por Minas que 
não se incommode com a minha sorte. Affirmo 
a S. Ex. que eu sei arrostar a adversida.de. 
(Não apoiados.) 

O SR. JosÉ MARrANNO :-Está provando que 
não sabe arrostar a. adversidade. 

O Sa. RATISBONA :-Recentemente, na In-
, 

impossibilidade de continuar na gestão doa ne· 
gocios publicas o governo de Gladatone, aliâ1 
em maioria na cam·1ra doa communs, mas, 
maioria dividida como a nossa, sem coheslo. 
Qual foi a consequencia ~ Chamado para. orga
nizar gabinete Salisbury, o grande eatadist& 
do partirio tory, os communa não exigiram o 
annuneio preTio da dissolução, deram-lhe os 
metoa de governo e continuaram a legislar. 

Desde que s~ deu a mudança ministerial. • • 
(Trocam-se numerosos apartes.) 
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O Sa. PnEsrnENTE :-Peço aos nobres depu
tados qur~ deixem o or11dur continuar. Q'1em 
tem a .pala.vrl é o Sr. Ratisbona.. 

O SR. RATISBuNA:-••• eu comprehP.ndi q~P 
não podiamos deixar. de conceder os meios de 

A s11~ ascenalo estava prevista,. não era 
brusca nem r.aprichosa. pro~vinba da ordem na
oral Jas cousa;;; não se arecia emfim c m a;; 

~a!Je maior ~omma clH r ... sponsabilidade na ges
tão de nossas finanças. VPjo, poréw. que o 
terupo nos falta. •·sta1110S no 1i.:u d:i sessãr>; da
•·ei. poi~, a proroKativa que S. Ex. nos pede. 
(Apa.· es .) 

servil, pend •nt~ da approvação do Senado, o 
meu. voto Pstá c 1nhecido. 

murhmç=-ts politicas de outros tempos. (Conte,;;- VozEs:-E' 0 melhor. 
tações ) 

O ~R. RATISBONA:-Digo com franqueza o 
O partido liberal, r•"pito, não podia continuar que pen,o. 

no poder. sob pena de dividir-se e enfraque-
cer-se ca:la vez m::t.is: 0.., seus homens princi- O projecto não é d~ uma p'~rfe1ção abso-
pa.ea... luta, pó.:l·~ soff·er algumas modifi ·ações corno 

•. por exemplo a. d·· tornar mai-~ efficaz a ga-
0 Sa. JosE' MARIA~No:- O Sr Paranagua rautia ao direito dr• propriedade. 

nlo e homem principal do partido liberal. 

O Sa RATISBONA: - ... recus:tram-se a or·"a-
nizar gabinete. · 

Aiada muito recentl~m~nte .•. 

O ~R. JosE' MARIANN~:- De ro osito o lm-
pera or na .. c amou os que po.i1am organizar, 
como fez de outras vezes. 

O Sa. RAT.SBONA : -Ainda muito recent~-
mentA o no re ~P••ta.·1o por A1ag •B, meu 
illustre amigo, demonstr·ou aqut, sem grandes 
rt-clama ões t.ia. pa1·t·· dos nobres dr•putad .. ~. '-!ue 
os illust•·· s chefea liber;:es, s~uadores Sinimbú 
e Martinh·• Campos, nao podiam substituir o 
SI". S!i.rai v a, •or terem ide as muito conheci Lias 
sobre a q11estão servil, P., quanto a o::tros 
ehe es libera.es não menos c•pazes, acresc• nt01r 
o nobre deput·<do a q11em alludo, nilo poderia.ru 
tambem ? ga.nizar gov··r·no, por terem idêas 

s mp , e 
·contr·arias á maioria que votou nesta. Camara o 
pro}·cto de 12 de Maio. 

demonstrou. 

O Sa. RATISBONA.: -A historia imparcial dirá 
si a~ minhas palavra-- exprimem ou não a ver
dali~. Quan :o passai" a impresiàO .10 momrmto, 
e . a cal.•a voltar ao$ espirítos, 11Ós, os liberaes~ 
nos convenc·~remos de yul'\ esta é a boa pratica. 
(Contf-lstaçõe.~.l A C •mara não póde r !nunciar 
ao exercic:o da melhor d•l suM attribuiçõ..;s. 
q11al a de fixar annualmente as despez:;s pu-
blicas. . 

Não neg-uei orçamento ao ministerio de 6 de 
Jan~1o, quanrlo aY.ui s•• apres·•ntou na sessão 
p s~ ad9., armado da dissolução. Os nossos adver
sario-: proc,deram da rn~>sma fór ... a, e é isto o 
que '"e par·ece c"rrecto e p11rlawentar. 

O ministerio actual não tem, não póde ter a 
noss~ con ança., e Ja a n gamos ranca
mente. ~i. porem, lhe n•·g>i,ssemos orçam nto, 
eu oa meilc de governo, e lhe entrf'gasa mos a 
dictadura financeira~ d~ix,riawoa d·· cumprtr 
uua dever cunsLitucional. Por naim, pois. o de
claro, nllo aaaumo tawttnha r•·spon&JLbJlidade. 
Dt>aejava que em vez dll prorogat1Va, o nobre 
pre,idente do conselho, preferi~se o orçamento, 
para q'•e fosae aqui diacutido verba por Vt~rba 
Ao menos corre-.pondeTiamos desta fórma á de
c~a.ração. que nos fez S. Ex. , de provar nessa 
dtscussão a qual dos nossos partidos políticos 

O Sa. VALLADARES: -Então V. Ex. votou 
• rz 

0 .~R. RATIBBONA:-A minha proposição é 
relaLiva, em tudo é possivelo mais 011 wenos. 

. 
mr•l huradJ no senti lo do Sr. presidente do con
selho . 

O Sa RATISBONA:-Em todn caso é melhor 
esp ·r ~:irmos, fali o por mim: saber ·i guardar a 
coher·~ncia de meu voto, não estou nem corn os 
maiil arlilt.ntados, ne1n com os mais atrazados 
nesL · ma teria. (Apartes.) 

Tenho conclu ido. (Mui to bem.) 

O Sr. Valladares ( signaes de 
att·~nçao; : -Sr. presil_en~e. pouço. t•mho a 
accrH>-CPID ar u. an , mt · ru••- xp 
nest·· moruento ao h"nrado Sr. pt'•~Bidente do 
l~onselho Oil mesmos conceitos qu já tive occa-
·- obre a 
~ctual ascensão do pdortido cou~ervador. afim 
de justificar perante o paiz a attidude, que, 
comu cidadão e como liberal, emendi dever 
a"'"uuair . E, a.-,sumin•lo esta atti tuJe, com toda 
a c~>rteza eu não podel'ia contar ver· diante de 
witu, como meu adversario, neste esfo1·ço '!ue 
vou fazer ew bem do re~tabelec1m~nto do ~ys
tema p:tl'laD.Jentar representativo, o honrado 
-.r. prP.sid:>nte do cons~ll:lo, porquanto, eu vi 
o r11e-mo honr..~.do Sr. pr•·sideute do conselho, 
não ha muitos annos, auxiliando o meu p!lrtido 
no Senado .•. 

0 ~R. B:EZERRA DE MENEZES:- Em proveito 
do delle. 

0 SR. VALLADARES:- ••. afim de conseguir 
a reforma eleitoral. 

0 SR. BEZERRA DE MENEZEs:-Aq11elle não 
mette prego sem estopa. (Hilaridode). 

O SR. VALLADARES:- Então, como hojP., eu 
estava convencido da <·xcdlencia da refol'ma 
ele br 1. á parte os d~feiros que hão .e ser 
c01·ri~idos em tempo, e de que essa lei não 
poderia deixar de resentir-se. tendo sido votada 
eom o concurso dos conservadora~, que tinham 
m~tioria no Senado. (Apartes.) 

Eu confesso, reconheço taes d :,feitos, que hão 
de t.er corrigidos, em t9mpo, si o partido li-
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beral quizer ser partido liberal. Cumpr·~ fazer 
justiça a este partido, reconhPcendo que os 
tópicos da reforma, que de toa.rn da genuína. 
doutrina. liberal, não pa.ssar· .... m, senão como 
dur~ .uecessida_de, por ter flido inciis(J:·nsaval o 

t.!os seus validos, A urelia.no e outros; depois 
que Sua Magestad ~ se fez hmu<~m, te,•e }JO
litica sua, e ~~ tem feito prevalecer, mesmo 
contra os intP.resses da. na.çào. 

Ch~goll tioalment0 Ul;'la epoca em {Ue ' la-
~ r ga-

tão. nO S~nado, rar nesh verdadeira. simulação le UID !(OVIHDO 
A verda ie, porém, e já comprovada. pelos livr ·, porq•te n r •alid tde o que tinb.<tmos era 

factos, é ue a lei eleitoral contém solidos ele- o-ov •r·no a.11tot~r·atico A ·t 
menros de resistencia contra o" go,;prnos in- Par-~c~~ que ambos os parti.los ~e enfa.stia
terventores; e para ess ·~ resultado ba-tam as ram · ou me . .,mo l'le envergonhararu do w· pel, 
disp,.siçõe~ ~ue crearam o voto di•·ecto, e os que lh.es era distr-ibuido pela politica. P'~ss•lal 
circulo& de um só dt:putado. dando influAncia do Imperante. Então vimos o h •nr..,.d,J ::)r. 
decisiva ao voto do eleitor coutr 1 o gov~rno Barã, de Goteg1 .e, ~.ple havia deixa .o o ~·o
pe-soal do Imperador, e dus chefes dos partido~. verno d•! um modo menos n. !'l"ad 1vd p• ra -:). Ex., 

St•. prP-sident'l, eu não podia esperar ver á. frent" de s 'us ~migos auxiliar o Sr·. c .nse
hoje, como auxiliar e cumplic••, ou, antes, co- lhr~ir·o S r-aiva na pas:oagem da ref,,r ,ua .. lei
autor em nma mudança inesp~:·ada, sem r•x- tora.l, q~te d ·vil. entreg .r o goveruo •io a.iz no 
plicação sanceionad l pelas boa"' norroa~ dos paiz, ele\."ando assim u. dignioiade d•l gover·no, 
0 \•ernos ivres. o onra o "'it•. arao e - que ;;e na "' L p ·,r • tant~ o nn~:~t~r os tu is 
tel{ipe, o c .llaborador, qne eu .evi~ crer sin- Jigno-; da confiança. da n'Lção, tornau io-ae tam
cero. la ~efbrma ~~leitora!, que nec·~--~ r~a- lJ~· rn ~ru itn~wssrvel ~ ~espe_-iid brus~a do-; r_ni-

de amboc:; os 1:n·tidos constituctona ·s, o effeit) 
de tirar das mãos do podP.r , rresp ·nsav ·1 a. fa
culJa :e de mudar ca richosamente as situa-
çoes ••o 1t1cas. poia ,,,..;; muito bem e 
alJarte -.) 

E,.te fa.ctl) incontestavt>lmente rfldun ia. em 
van•ag,,m de ambos os pa.rt ri·IS n · sP-ntiJo de ti
rar-lhP-s o papel deperimentP., degr·a.iante, de 
COIUP •rsa ria mystific:lç!i.o do systema livre. 
que possuimo~, pela constituição, ou de iüs
trumP-ntu" inconscientes nas mãos de um poder 
que não póde ser discutido como i.rresponsa.vel 
perant:} á constituição. 

O Stt. MAc-DoWELL dá crm aparte. 

() Sa. VALLA.DAREs:-A verd •de que a nos!la. 
hiatol'ia ohtica reza. é u • t·10to no t im ·iro 
·como no :,.egundo reinado, a. po iLica. tem sido 
o pror:lucto d"l uma. vonta. ·1 c·tpric:\OS>~. (apoia
dos) ; não temos tido senão uma politica pes· 
soai. 

O Sa.. SoAR'I!ls:- Ha. cerca de oito a.nnos que 
não s·1 ouve esta. lingu:t gem. 

O Sa. JosÉ MARIANNo:- Não ha tal; e eu 
sempr~ o disse. 

O Sa. VALLADAREs:- Eu nunca tive outra 
linguagem, desde que appa.reci na scena. po
litica, t>, recerttemente, nesr.e s ·mtido me ex
prlm' . discutindo a reforma eieitnral . Não ha 
co .testar. S·'nhores : podemos affirmar que te
m f! v vido debaixo de UIIl reg imem de dissolu· 
ções continuadas, que iwporta.w a suppressão 
do governo da nagão ela n. ção, ort ue é a 
suppressão do cc-rpo legtsla.tivo. (Apoiados e 
apnrte.-: .) 

A Camar~ conhece, e en nã·• preci <:o l'eferir, 
as dissoluções do f o e 2' r~>iuario~. nsm in, tituir 
sobre ellRs uma criLic L, tratan lo-se de uma. 
di •coa ... ão que deve ser rapida.; maR a verdade é 
qu"' as mutações politicas ,.oe v••rifica.vam ino
pinadamente, só por vont.ade imperia:~ quando 
muitas ·VAZes o partitio que ·governava. 
dispunha. de .grande maioria na Camara.. 
No começo deste reinado • . no periodo da quasi 
infancia do Imperador, era a política pessoal 

• 
ás pe,.soas tios minrstro~! 

O no 1re Harã.o rie Cot,gipe, que havia 11re· 
stado o s ·u auxilio ara P.Sta obra de r ·' ene-
.r·~çio d., syste1a1a re resentativo. não devi ser 
hoje o pr·1nci 1.11il responsavel por esta m -•da.nça 
repentina e s~>m n-s:plicação pussivel. em face 
dos prtncipios •tue nos regem. (.-\p;,ial /,us e 
não apoiarlos .) 

Eu tinha o direito de e1perar do nobre Barão 
de Cotegipe outro proce.limento . S . Ex. uão 
devia ter aCBitado o presente grego. q ••e i h e 
fez o pn.-ier moderador, por·q UP. e~sH p1 esAnte 
vai tornal-o,-e não vai ne.,te conceito a m nor 
o ensa a . x., a quilm respe1 o pe a. sua 
id Lde e tal·nto:<,- vai, repito, fazel-o i n-;tr-ol• 

11aento inconsciente da annulla.çào da reforma. . ~. , . 
d.,nta está estabel ·cido o amanhã ou depvis os 
fa.etoa hã•l Je r 'produzir-se. · 

Decr ·tad·-t a reforma eletora.l, quü f,>i a B'l& 

consequenci.a 1 A primeira. eleir·ão prrlsiJi la 
p~"lo rnirr ist ·rio Saraiva, com a. completa. abs~:en• 
ção do elnm~nto offi ~ial, d<>!u e tu t·esultado 
consi Jerave maioria do pa.l'tido liberal, I) mi
ni~terio S raiv~\ retir·ou-se. como agora, por 
mera e ·~apricho;;;a vonta t·~ do ~eu chef 1 . 

Verifi ·ou-sq a. segunda. eleição, de pois do 
pacto ·~eleb~ado pelo illustrado Sr. D:tntas (apar
tes). depois que o Sr. Dantas aceitou a incum
bencia (aparres) d() promover a reforma !a in
stituição ~ervil no s<~ntido de det"rminar a ua 
suopreesão nna.l. Esta eleição, como é evi.!ente 
e não care?e de demo_nstração, não podia. d eixar 

liga. los a f'ISt'' instituição, e o partido coneer· 
vador tirou todas as va.ntagAns. aufrlrÍit todos 
os resultados que ess ·~ choque de int~r~..;se•, a 
ameaça a direito~ ligados a esia in..;tit .riç4o, 
devia p~oduzir. 

V. E'l:., Sr. president&, viu o espeetaeulo 
que apresentou , pa.rtid? do honra~o presidente 
do conselho Ense partido symbohsou, ant.e~ :e 
dul'antq o pe1·iodo eleitoral, como .iisse, hu. pou
cos ti ias. -a esta tua bifronte de Ja.no. Em uma 
das front"~s pbotograpba.va. o Sr • . Barão de Co
tE>gipe, dizendo, voltada para S. Christovão, 
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em nome do partido conservador, que este po
dia, devia. e queria realizar a reforma s•.~rvil ; 
e na outra fronte pbotogr;•phava o honrado Sr. 
Andr::~.de F1guGira, que, voltado para. a lavoura, 
lhe dizia: «Convem cerrar :fileiras; trata-se 

f • 

publica e privada, ame.1çadas 
pleta.-, 

Sr. r esi.iente nas urnas 
vador, manejando essa. arma contra o partido 
liberal, que se havia incumbido da reform:r do 
elemento servil, auf,riu todos os resultado 
que ea•e manejo podia produzir e, não ob;;;tante, 
o partido liberal aprP.senton-se com maioria em 
ambas as casas do parlamento. 

Em vista do exposto, q11e é a pur~t verdade 
da historia contemporanea, que passou-sP. diante 
de todos, que aqui estamos reu11idos, perg1mto 
eu : o ()artido liberal, q ae, arcanrlo com to las 
as 1 eu a es e o OS11.ta es que um:-t. re orml!-. 
desta natureza lhe O;')punham, pondo em S11br~ 
salto interesses e dir.~itos st·eulare-<, ainda l'e 

--------~a~p~re · · 
maiorra consideravel ; podia, r gu!ar e consti
tucionalmente, ser 3 peia 10 do governo, sem 

ue esta Carnara or n•mhum't manifesta ão se 
ttvesse pronnnciadi, contra el!e ~ Sem duvida 
que não. A questão que fez objecto da c 1nsulta 
ao pa1z, o e1emeuto servil, tt•ansitou por ·-·ata 
Camara, sendo votado o proj ·cto apresentado 
pelo governo, até pelos cons·~rvadores. Depois 
disso nenhuma manifestação da Camara se ve
rificou Como, portanto, explicar a mudança d<>a 
figura.s· que constituíam o governo ~ Nem o 
honrado Sr. presideute do conselho o explicou. 
S. Ex:. apenas disse á Camara que, sendo cha-

' • · aranagua para orj!n-
nizar gabinete e escusa.ndo-se dessa honra, foi 
S. !<~~- incumbido de. organi~ac• gatJ~nete. Por 

nobre presidente do conselho acha-se como 
chef:J d<~ gabinete, p·,rque assitn ap1·ouve a Sua 
MagH~:~tade,porque o governo pas:;ado não cahiu 
por manifestação da Cama.rs.. 

Hoje, como hontem, o Sr. Saraiva. retirou-se 
por se'1 capricho exclusivamente. A reacção, 
que vai ter lagar, os sotfrimantos que vão aup
portar os ltberaes em todo o lmperio, correrão 
por conta. de S. Ex. e dos bons libera.es, 
que prometterarn e vão conceder meios de go
verno a este ministerio couservador, que subiu 
por um vP-rdadtliro golpe de Estado. Hontem o 
Sr. Saraiva retirou-se dizP-ndo: « E' meu di
reito, quero deixar de ser governo »; hoj~ reti
ra-se ·~m virtude desse mesmo direito, que é o 
seu capricho e dos seus companheiros. 

Não s u · -
tando-se de um governo livre, e que deve ser 
uma commissão do parlamento, elle só podia 
eahir em virtaJe de uma. manifestação sua, em 
votação solemne. Depois di~so deveriam ser 
tentadas organizações ministerh:es tiradas de 
maioria,e só depois Je demonstrar-se, por factos, 
a impossibilidade de mioisterio l1bera.l, P"las 
divisões do partido representado na Cama.ra,pelo 
seu estado de anarchia, é que cumpriria ven
tilar-se a q a estão da ascensão do partido con
servador, ou si era. o caso de uma dissolução 
por ministerio liberal, visto ter obtido o parti-

do liberal maioria nas urnas, não obstante os 
tropeços e odio-;idades, que a. questão servil 
lhe cr1!ara. Nada disto se fez. Tem o partido 
lib'lra.l maioria nesta Camara e na out1·a, e nos 
achamo• em frente de um minist·.,rio eonser-

julgar morta a situação, tanto mais que o il
lusr:re presidente da Camara, entre as informa
ções que deu a Su.a Magesta ·ie assrwerou-lhe 
que a mai01·ia da. Ca.nara era. liberal, e ainda 
podia. ter logar a org 'nização de ministerio li
beral, porque a diesid~ncia proviera 1o proje
cto de rdforma se1·vil; que, esfando votado pela. 
Camara, c~ssara. esse motivo de divergencia.. 

O SR. D1ooo DE V.AscoNcEr..r..os:- O presiden
ara refePiu·nes em um minuto a eon-

ferencia de uma hora, 
0 SR. VALLADARES:-E' que soube ser bi'~<'ve; 

• - ·- a. verdade de suas in~ .r-
mações. A mud mça. da polit ca verifica-se em 
virtude da m·1 nifestação n :L Ca.mara.. e não em 
virtude dr) conferencia em S. Christovão. E lia 
só po eria. ter ogar e explicar-se como
oriunda do parlamento, e nunca como um pro
dueto do desreito, da vingança ou cansaço dos 
que dirigiam os negocios publicas. 

Nestas condições, pergunto eu: Como memb,•o
do p:~rtido liberal, devo conceder meios de go
verno a. es-e mini •terio, que não sahiu da ma. i o
ria ds. Camara, mas veio de S. Christovào '! 
(.·1poiaclo .~ e nüo apoiados.) Não quero· para. 
mim tat responsabilidade, e si a aceitasse me-
recer1a. a. con1 emnação do men partido. que ~ó 
va•3 para a adversidad•),porque ha ~qui li~el' :tes, 
que conceJem orçamentos ao m1msterto con-

Sr. pre~id~nte , a. concnssão da lei de 
meio.• ó o. principal preroga.tiva. do parlamento 
(apoiarlos) ; é a pedra fundamenta.! (los go
vernos livres ; ella não r.e impõe, por isso 
rn•1smo, ao pe.rlam•,nto como funcção inteira· 
mente rnecanica ou m!l.chin~l. Por conseguinte, 
quando ~:~e trata tlo ~x~rcicio desta prPro:.:ati va. 
importanto c incontest:1vel, é preciso indagar si 
o rninisterio tem log timid>1de em faC•) do flyste
ma r .... presentativo, que nos reg~. e o ;.;uverno 
actual não se legitima, porque não sahiu da 
maioria da. camara, e não se demonstrou por 
factos que della era impossivel tirar outl'O mi
nisterio liberal. 

O SR. ANTONIO BEZERRA:- O Sr. Martim 
Francisco ensa de modo contrario. 

0 SR. VALLADARES:- A recusá. dessP.S meios 
produzirá necessariamente um destes dous re .. 
sulta.dos : ou obrigará o poder usurpador a re
trahir-se, ou forçai-o-á a assumir a responsa· 
bilidade da dictadura. Esta posição de franca 
usurpação produzirá a reacção necessaria. á 
conquista do governo livre como uma realidade 
pratica. Com procedimento contrario. conce
dendo os orçamentos, o partido liberal se tor· 
nar:i cumplice no attentado que sa acaba de 
praticar contra o regimen representativo e 
pa.rla.menta.r • . 
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Com ~>sta simples observa~ão, eu tenho res- 1 parlamentar, sem o que jámais conseguiremos 
pondido ao nobre deputado pelo Ceará, que não colher as vnnta·:ens, que tal syst ·ma offerece. 
porlia fallar em nome do partido liberal, que- Além disto s •nhores, é> mister não esquec··rmos 
rendo canonizar a ascensão ao poder do parLido o notavel conce1 to do gP.neral Foy : « A uma 
adverso, quando este não tem maioria nO pur- tribuna, qtte não e livre, SÓ pode Sttbir -um . . . . 

• 
durante o resto de::;te reinarlo. Mas é •uister 
que o pLt•ticto liberal, q••e ha de vivr>r mais do 
que o imperador, com a ~egunda lição apr••nd:~. 
quH f•l'e só póde encontrar elementos de segu
rança e de apoio na opiniãu nacional, qu" elle 
só pód·• ~er f11rte, robusto, expres-.anlo os legi
times interesses da naçito, e nun~a. Sr. pre~i
dente, uss11tnindo a rBaponsabilidade de actos 
que irn~·ort•~m attentados contra os direitos dos 
brazileiros e os vitaes interesses da nação, e 
infra ~toros do nosso dir~ito P'•blico organico; 
elle só poderá ser grande alliando-se á. nação ; 
não póde nem deve querer contar com o au::s:ilio 
do elemento monarchico na America. (Muito 
bem.) 

O Sr. ZaUJ.a: -Si na ultima vez em 
que occup ,i esta tribuna, p· di a maior tole· 
rancia a ambos os lados desta casa; hoje exijo-a, 
depois do que acabo de observar; porque estou 
resolvido a não consentir que por . ualquer 
fórma aquelles, aos quaes des1gradem as minhas 
opiniões. me restrinjam o direito pt·rfeito, que 
tenho, de e:xpol-as franca e cuthegoricamente 
ã Cam 'ra dos Srs. Deputados, isto P., ao .,aiz, 
que ella rP-presenta. E' indisp"'nsaV"el que todos 
os Srs. deputados se conveBçam ·ie que o res
peito m utuo ás nossas idéas e opiniões ê con
dição essencial ás boas praticas do regimen 

facto .consummado ; e neste momento pelo 
menos não sei quem poss·'l rc~vog-al-o. A maioria 
desta Camara não tem ! oder para. isto, mas tem 
o dever de ter <.'OI'ugem e resignação para sup
portar uma r.oudança politi.~a, da qual sern du
vida somos os primeiros responsaveis, d~sde 
quo não soubemos no-. conservar unidos, como 
a gravidade d;iS circum::;t9.ncia.s exigia. 

O SR. ADRiANO PIMENTEL:- Nada disto nos 

O Sa. ZAMA. : - E nem eu digo isto. Mas 
si os illustres collegas, como eu • compre-. - . 
remedi•l, estas discussões sobre a le;.ritimirlade 
daascenção dos •·onJervadores, sobt·e a reg-l)la-
ridade e constitucion li :l e d · 
da Corôa são inuteis, e ha. mais de mil e nove
cr:>ntos annos já dizia o celebre fabulista latino: 
<.< 'Nisi tttile cst quod f:~cimus, stulta e;;t 
gloria. " 

Entrmdo que só nos resta um meio unico de 
obrigar a Corôa a submetter-se, e a reconsi ie1·ar 
a resol"ção, qu•• tomou, e qu13 qualificam de 
inco!1stitucional, exorbitante ~ contraria. á von
tade nadonal : é unir-se ? partido, ~orrer _ás 

seu 

Que provc>ito posso eu, ou podemos nós 
colher, acompanhando o n·Jbre deputado por 
Minas 0eraes no.s severas nprech:ções feitas 
sobre n. pes~oa 1o mona1·cha, e o sP-u rnodn de 
proceder nas actuaes circumsta.nci:ls ~ Ha muita 
gente, que tem fallado mal do Imperador, o eu 

·não quero imital-os. nes~e acto de bl·r~.vw·a. 
posto que alguns tenham tirado proveito d·~ tal 
proceder. Acho injustiça attribuir ao monarcha 
erros e faltas, cuja responsabilidade dnvem 
recahir principalmente nos dous partidos .con
stitucionaes, que se têm revezado no p()der. 
(Apoiados; mttitu bem.) 

Além disto, senhores, o monarcha se acha. 
colloca.do em posição, da qual não lhe é per
mittido explicar as razões de seus actos e pro-

e eza. e me parece a ta e gene
rosidade attacar a quem se não defende. 
(Apoiados ; mvtto bem.) 

O Sn.VALLADARES=-Mastem muitos defenso
res aqui. V. Ex. não o está defendendo 1 

O Sn. ZAMA:- Nem si quer me csbe esta 
honra. Li T"íito-m·' a não aggredil·o, mesmo por
que conheço a Constituição do lmperio, e esta 
em seu art. 99 cap. f o Tit. 5°, declara a pessoa 
do Imperante inviolavel e sagrada, e não sujeita 
á. responEabilidade alguma. 
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Os ultimos acontecim"'ntos vieram "rra.nca.r 
da doce illusão em qu ~viviam alguns e:-piritos, 
que ar.re 1itavam ainda que a reforma eieitoral 
direc.a era o remedio h "roico, unico e mfal
lhel cont•'!- os males, que trabal~am e diffi.-

o 
mentar no Bra.zil. T•mho .Iito e r· pattdo a 
sacieda.ie nesta casa que, sem as deonais re
form:la, ue devem ~er· o corollario for .<to 1a 
eleiçà · directa, que, !';em eontestac:io, foi um 
prog,.•·s·n ,,olitico, ap.-.7.ar dos grand··s d feitos 
dtt. lei de 9 Je Jan~iro de t:-<81, have:uos de 
eonti uuar a e:xperiwen ta r os mesmos i ncon · 
ve ientes, de ~ue dante~ nos q eixav tmos . 
Não era. !'Ómente a f .. Jta da li!.>··r .arle do voto, 
q11 · deturpava entre nó~ o ... y ... t··ma rep ·esen
ta•ivo : 1uuitas outras causas effic• ntes. cou 
eor.uittantHS e occasionaes exi~tem e co : ~eorr·~m 
p~tra o seu abastard ·-unt>nt 1. ( Auoiodos .) Em-
qua·' o "e :ores 1 1r o ramo emp r:tr o o 
po•iA· legishtivo a suprPmH pr••ponderancia na 
~nlitica do paiz, o systema p_arlameuta·· Cllll-. 
fic~~o. (.4.poiados.J E essa. prepond!'lrancia, 
e· ta alta interferenci<'l !JOlitica da Ca:nara los 
Srs. Deputados continuará or m dto rem o a 
ser :tpenas uma 3S :ttr~ção, emqnanto tnanti· 
VPrrnos Senado vitalicio. sub!'Jidiado, e de t'S 

eolh.a imperial. (Apntarlns e apartes.) 
O Senado que, na lin~uag·~m conv ·ncional 

do.; part!dos, não faz politica. e. d •p·1is do mo
nar··h ;t, o poder poli ti co mais forte do B ·ar.il. 
(Apniodns.) A nó~ deprtt;tdOs toca-nos a 1)eoa.s 
o p • pel pouco sympathico de derrrtba•iores dos 
minister·i· s ; mas aos senadores fica ('Ornpleto 
·poder de organür.al-os. s •gu do os seu:i -·a-

· • · · s. . pow .os. 
Si eotr-ndem que p:; ra esphndor e bri.ho da 

munarchia é indi~pensa\'e) um Sen do vitalic!O, . . - -
do Imperador e sem subs idio; s j, ·ntsi" lllquAlla 
corporação o receptac,,lo das grande'! ootabih
d~ tes 10 paiz pela posição social e pela. fortuna, 
uma. es ACie de c amara dos lords da. 1 n:d t r ra, 
sE- m intervenção direct:-l. na. polltica-simpl~s 
pon ;er""dor dos e:xcessos que aqui possamos 
pra.th•a r. 

Emquanto, porém, forem os S"nador·~~ os 
org · nizadores unicos dos mini!';terios e os indi
cajor~ s dos ministros, esta c .lmara. h a le cont -
n11ar a representar opa . el B"CUn 1ario qne tem 
St·mpre r~>presentado na politica do paiz, até 
porqu ~ a instituição. tal qual existO!, arr~tsta o;;; 
horn ·ns que têm alguma importa.ncia no seio 
de seu partido a só ter"m Ullla aspiração
a . 'e passarem d•aqui para o Senado, onJe 

.. m fazer valer re 1 · · 
(Apoiarios :) 

Ao lado do Senado existe uma inst.itnição. 
eaja uttlidade real a.in.:la não pude de~eob ·ir, 
mas cuj oq inconveniente:' são palpavPis: refiro
me .ao Conselho de Estado, para o qual ainda 
são eseólhidos de preferencia os senadore:,s ·ndo 
qne ~ó por exeepção de regra são para elle 
Qc•meados deputadOi OU in tividuos fóra do 
·Senado. (Apoiados.) 

·O partido liberal do Brazil, Sr. presiGJent~. 
que ,a,J i áa na oppoaição ~orn>~-se notavel pelos 
seus largos progr&mmas, e mostra-se pujante 

e forte em doutrinar e pregar as snas idéas, 
ap nas chegado ao pod·'·r, mostra-se fraco o 
medroso na~ refol'lu s quo inich. o•ahi essas 
r ·f•lrwas man~a, e d ·fettuosas, que não ~atis
fazern _nem as asp1raçõell. dos ci ~s.dàos nem as 

r forma eleitoral. Hom ·ns que tinham por 
m s <ào re-taurar o systP.tna repreRen·ativo, 
extin"'nir a. ond: io s rvi. mel 
insmuições viciosas da. nossa patria, não 
porli .m uem deviam excluir das urnas. como 
.,xclairam pela lei de 9 d~ J ,~neiro, o elelllento 
pop~lar, que tem sido e é o nosso principal 
apoto. 

C·11n etfeito, em um p·tiz que, com•t o Bra.
zil, tem 11 milhõ'"'s de habitantes. é eous:1 di
gna d·~ reparo que o P"rtido liberal tive~se 
fe1to urn:-t. reforma eleitoral, que apP.nas a 145 
1uil cída ão.; tiv~-se da 10 o direito de voto ! 

• ptitll 1):1. 

Como consequ ncia incontestav~l d~ss·t re· 
fOl"lllU. Vier o!D a& d ' ffii'UidadtH qu 0 temOS enCOQ• 

·: , · :-viam pre-
ver t•S nossos e~ta.IÍ"t •s ~ue o eleitorarlo coro
posto em grande p·• r te dH possuidores de esC!' :i
vos uà•1 havia de el ·~·er deiJutados •·e o:.sas-
-::em f-t?:er urna r form~ radical e cornpl "t.••. O 
~>leitora .o. ff-lito P•'r uma l ·i votada por liberaes, 
não e --tá. infelizmente •lP. a.c ·ôrdo com a in<lole 
doi no·so partido . ( Ap"iflrl"~ .) 

Digo ain·ia : o el ,ntorado que tf:'mos divido 
o p~:dz em paiz leg,..} e pai'. rP.al, e nós, si :-;o. 
mo' "S repres··nt ... ntP.s daquelle, não somos 
eomtudo rertt·esentantes esr.~. Quando " 111 um 
Estado como o B:·azi I, só 145 mil homens "le
gem os r•~pre"!" nt ,ntes la nação, este paiz não 
p e 1zer •fUe '~"' sys '"'ma representativo, 
pois qu~ neste syslema. ,..e auppõe sempr · que 
nos n"gocro' p~lidcos a m.~•ioria da nação to-

1<:' tUist"r, portan r o. ao part!do liberal. si 
sin<'ersuuent·~ quer 4u·· o ~O\'erno desLe a.iz 
sej" lil>eral. retocar, t~llawio de novo a~cender 
a" pod ~ r. a lei ,.J ·itorll.l vig•nte, chamando aos 
com•cios eleitoraes tod•l- 1111 ci·ls.dãos maiores de 
tt annns, qu · saiba.u 1 r e escrever. (Apoiar/os.) 
Não conhêço outro limite para o cxerc,cin tio 
•1ireir0 do voto, e . á p11r oceasião da discus.:ão 
da reforma uJ eitoral procurei fazer passar esta 
idéa. mas achei-me ~'Dt,lo só. 

Par:~ re;;;titu: r a esta C · m>ira a sua prppon
derancia politica e rn -:li~pen -::a.vel reformar o 
Secaio. acaba.n Lo co ·" a \'Ítalieidade de -.:eus 
m••mbros e a escolha. tiv ltnpl-\rador, e ••qui!J&· 
rlllndo o subsid10 do!' sP.na.dores ao dos r'eputados. 
(Apoir~dos. ) 

arAmos, e a 
Camara tem· oraria continuará. a repres~ntar 
sempr~ o mesmo papel, que até agora, ~~ cla
maremos d-~bald=~ corltra o vicio do systema 
parlamentar. 

Julgo ainda. que e preciso supprimir o Con
selho de gsta.rto. sob c•lj--\ reaponsa.b.lidade 
muitas vazas procura o ministro abrigar-se .tos 
exces!';os, que pratica. (Apotados.) 

O verdadeiro e unieo conselho do lmperado-r 
devP. ser o dos ministros -e S~-!crota.rioa de Estado, 
responsaveis, segundo a noss~ Constituição. e 
os ·unicos agentos, por meio dos quaes o lmpe-
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radar exercita o podPr executivo, que lhe con
fiou a nação. (Apoiados.) 

Alarg-~ruento do ao ratio, reforma uo Se
nado. extincção do Conselho da Esra.rlo !'âO as 
ideias. que hei de defender na o posi ão, e ue 
os meus corre 1g1onanos evem rea iz ,r, quan
do de novo gov~rna.rem. 

róde a alguem parecer deficiente e rachitico ... . . . 

estaR verd::,,les. 
Ha. rnUJto tempo, ~ póde-se mesmo dizer. 

nunc .• sA viu organização tuhistr-rhl feita sob 
a in~pira~ão desta Camara. e cnm ··ertet.a nã.o é 
o Rei a c usa. d··ste p ·enomeno, imposs1vel aliá" 
nos pa.izes, ·~•o q11e fu ·cciona regularwP.nte o 
sy terna rr~pre~entativo. Amb"s os partidos são 
responsav~is pot· este f•cto anorrnal no nos"o 
syste .ua de governo: ambos elles pa~:· r<~ o tri-
b tO ás institui ÕeS lefe tUOSaS. r tl I aiz 
defeitos iuherentes a runa nnnstituic;ão outor·
gada. por um principe e não d ·•C":ret 1a p ·la 
nação. lmp~s"ivel seria 11ne.o. nosso pacto fun-

n sua or•g m. 
Qur• podemos nó" es:u'lrar nestA paiz, em que 

o alv·• suprr~mo lias :rmbiçõt'S do homem olit1c0 
ó o Senado <~o Conselho r! e Esta lo? ( Apoiod ,s). 
Na hora ln. desgriiça a inditfort> nça. dos ·~ue 
e,tão com a.;; ambições sa•isfei ·ao;; a" alel!rias 
de~ord ·:lada · dos •{Ue sobem cheios de "spe
ranç:..s e ambiçõe.; é, finalmente • as que·x rs 
am·•rg s e .. ntrét o monarcha d·rs ,1ue de..;cem sem 
vt~r realiza las e.;sas ambições, e qu r• esq•·ecem 
fre pv•ntomente cp:e os advet":::arios entram p la 
mesma porta. p ·•r4ue pela nossa vez enr.ramos 
tambem . . Apoiados; muito bem: apartes.) 

E para C· •mpletar o quadro de nossa de c a
dencia politica ó pr~-'ciso ainda rr~lemhrar a 
guerra intesttna, que lavra no ~eio dns partido-. 
entre os ro rios a i 11 

tar-~e reei procament..,, para destruir .·ompe
tenctaa~ que pod~>m eUibaraçal-os na occupaçã.o 
dos cargos, que habilit.•m à e~colha s. .. n ... turi:J.l. 
(Apoiad · .~). E para remate dii obra do abasrar
d;.~.m r> nto do systerua parlamentar, dous t•arti c•s 
ca~a qual mai.; <~onvencido de que o po .er é a 
fehc•dade, e ambos elles tudo sacrificando p~>la 
gula de um g-ovr>rno. que p·<ra o homem de bem, 
para o patriota. siucero dev~ ser um verdadeiro 
martyrio. (Apoiados). 

O Sa. VALLADAREs- O nobre presidente do 
conselho ha de convencer-~e afinal de que re-

cebeu um presente de gregos. (Ha outros 
apartes.) 

UM Sa DEPUTAoo:-Mas o que tem com isto 
o Conselho de Esta.do.'l 

R. AMA : - em multo. e o mAnos ao 
C ·nselho te E:o;tado devemos o facto ex.traor i
nari~ dr~ não vermos entre nós, nas reuuiões tle 

cismo, os chefes offic•aes, que se arrogaram o 
puder de nos dtrigir a s 'li capricho, durantE\ o 
period< em ·~Ue fom s governo, e que nos .lei
xam só~ na adversid~de, al.egando serr·m :-;eua
dores uns. ' outro:s s ncdores e conselheiro: de 
Estado. 1 Apoiados e apa tes .) 

Senhores, os l{Ue na hora da desgraça esqui
varn-~e de c·ompartilhar com os seus correli~áo
narios dos pertgos, yue nos ameaçaw~ o-: que, 
o r· serem l-lenadur·es ,. c sei "· · t 

deham d·~ app•rec ·r ew nossas reuniõt-~!':, fo
gem á rPspon:,oabilidad~ de nos dirig ·r com os 
seu~ conse . hos, ~um as suas luzes e experien-

a , 1 1 · m e amparar-no" com o 
p restig-io das alt,s posições qun occupa.m no 
pa1z officia.l, deviam, desde que asc·~ndet·am a. .. - . ;-

part tios, ant s de r~he ~·arem as horas amargas, 
·tUe nos "stâo re-:ervadas. 

Estou hoje conven.·i lo de que as maiores 
de .. graças do partido lib••ral provém, ora da 
falta de p:itriot1smo e dedicação de alguns "be
f s pela causa do p•rttdo, ora do egoismo e 
inc·a. aci.hdr~ de outros. Chegados ao pouto 
culminante de suas alllbições, esqu• ·cern o p:ir
tido P. O-< sol lados, e•u cujos hombros snbir·am, 
as doutrinas u • réo-·tr •m e contentam-
com o doce ocio, que o pr1vo de um hdo, cnm 
seus vot s, R o lmper·ador elo outro, com a e,co
lha senatorial, lhe• con~e:-2ram: sem se lem-

a s ·•r 
mats rigoroso o dever dr~ não abandonarem os 
amigos e o partido. 

Pela minh · p:1rte, reconhecendo e confPS
sando que, ha 20 aunos, tenho sido mal dif'i· 
!{ilo; ainda q:tn tarde. ~~stou resolvido ~~. ewan
cipar-we da t •1 tela dos chefes. porquanto S"m 
di recção alguma, ( •u ainda dirigindo-me P"S• 
simamente por mim m•-S·uo, com C~'>rt· •za não 
col!~r•ria l'eior· resultado, :o que ac:'lba d · co
lhei' o nos<>o partido possuindo tantos chefes. 
Ainda uma vez s~ confirma a grande verJadP.: 
«·• On posse be,,e geri p artes multorum iwpe-
1·iis . -. (Apartes . ) 

Uu SR. DEPUTADO :-Todo corpo precisa de 
cabP.ça , qu ~ o dirija. 

deve possuir cerebro cai :&z de commandar ; e 
o); que não possuem e:-sa capacidad·~ , larg u"m 
o bastão do commando, e venham formar entre 
os ~old:1dos, qur> obedoc ·m. (Ap9iados: apartes.) 

Sou forçado a uma ti'Íst ·~ confissão : a situa
ção libera l, a inda sem dirr.cção alguma nio 
po tia a ,:abar de modo mais inglorio ; entre
tanto muitos são os nossos chefes,. •.JUe se 
j lgam talhados para o mando sup~·emo! 
(Apartes.) 

E' já e::s:tensa a minha vida politica, e toda 
ella cheia de lealda •e, dedicação e desinteresse 
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para o ro~u p11rtido ; tenho feito toda a sorte de 
sacrificios pela causa líberM-1, mas tenho-os 
visto e contmúo a vel-os pedidos pela má di
rec~ão que temos tido, direcção que reduziu 
um grande partido ao estado do dragão de mui-

, a. a, a -
bou de •pedaçs.ndo-se entre os (Jbstaculos, qne 
en~ontJ'Oll em seu caroinb.o, e qne não soube 

Este terreno é ·ingra.to, senhores. eu o reco
nheço. Dize ui o aliás verdades, só conseguirei 
accuroubr sobre a. minh·-t cabeça novas dflsa.
:tfciçõ ·s ; mas não pude r ·prio:âr a explosão da 
miuha dôr diante de:Ste desenlace, para. o qu:tl 
não cconcorri, e os que quizerem ~er justos, 
para commi!{o, depois de severo . exame de meu 
procedimento, poJerão dizer sem receio de con
testuçào que n:io poupei esforço!': para sustentar 
o meu artido. Faltaram-me talvez as for as • 
Jámais a boa. vonta e. «V t deserint ,i· es, ta
men est laudanda fJoluntas • » 

Vou, pois, di~igir-me. ao h.onra.do Sr. pre;i-
. ' . 

palavr:t. S. Ex. procurou ensinar-nos e ini-
ciar uesta. casa uma. pr:Ltica, que em sua opi
nião ê ma\s cons n. e .. -
lamentar, do que :~ quB a m>~.ioria exigiu que 
fossq obs~rvada pelo nobre Barão. O nobf'e 
pre~ide11te do conselho julgo1.1 que podia. vir a 
este recinto, onde não conta mr\ioria de amigos 
politicos, on.le reconhece ach:1r-se em minoria 
onde sabP. qu~ não p6Je inspirar confiança, 
pedir simpleemente as leis dl)s meios sem de: 
clara.ção previa de que era proposito do gabin<~te 
solicitar da Corôa. o emprego de medid11. cons
titucional da. disaolução. 

ssevorou·nos o no re pre~1 en~e do con
selho qu.e o >;eu proceJime~to era. correcLo e de 
accórdo com a.s melhores praticas do systema 
pa.rl~meatar; ma'1 aios · 
preceien\e algum moderno dos paizes, em qu~ 
esta syatema é uma verdade. Felizmente para 
todos nós, a. attituJe digna em que se collocou 
a maioria desta casa, levou S. Ex. a refiecti r 
sobre o seu aeto e a tomar nova re~olução mais 
de accõrdo com a. dignidade do governo e do par~ 
lamento. solicitando da. Corôa a. dissoluç;io, que 
declarei indispenc;avel e que affirmei que lhe 
não seria recusada. Estamos h"je certos qne 
apenas votados os orçamentos, seremos dissol· 
vidos. 

O Sa. JoAQUIM P:mDttO: -A prorogativa.: 
S. Ex. não quer orçamentos. 

O Sa. ZAM.A.:-Prorogativa ou orçamento: 
para mim a eousa é a mesma nestG mo
mento. 

Obtidas as leis de meios e resolvida no Se
nado a questão servil, compareceremos perante 
&s urnas. (Muito bem.) 

Sem pretender fazer uma prelecção de his
toria. politica da Inglaterra,eitarei varios factos, 
sómente com fim de demonstrar que a maioria 
liberal e qaem tinha razão na exigencia, qae 
fazia. ao nobre presidente do conselho, e que si 
S. Ex. nlo tivesse attendido a essa exigeneia. 
teria ia.fringido as boa.s pra.tieas parlamentares 
e esquecido oa precedentes inglezes, que tantas 
vezes invocamos em nossos discur.:loa. Para 

que as convenienci:•s publi<~as lhe permittis
s~m. Tal declaração tranq•1illizou e satisfez a 
oppo~ição, levantan io.se lorJ Russel c'ara ma
n;festa.r o propo-ito, em que se acllava~ de 
anx:iliar o governo na obtenção das medidas 
legisls ti v as in.dispensaveis. 

O parlamento foi di~olvido no 1° de Julb.o. 
S43n:lo pela seg:1nda vez ministro, lord Derby 
foi c1errota.do a. 3i de Mat"ÇO de 1859. A 4 de 
Abril annunciava. a resolu -o de a ella.r ara 
a. <o: urnas, depois de· ter declarado, que por ac
córdo nnanime do gabinete, havia aconselhado 
á Rainha a .tis.,olução, logo que lhe fossem con-

. : · , r seu soli-
eita.r antes d~ ser d ·creta.da. a. medida conatitu
cional, que foi real1zada. n 26 de Abril, 19 dias 
depois de anaunciada. 

Em 4 de Maio de 1.86i, depois de uma derrota. 
na camara, Disra.eli s.nnonciou que havia so
licitado e obtido a dissoluçiio, com que concor
dara. a Soberana, desdi) que os trabalhos parla
mentares o permittissem. A dissolução etre
ctnou-~e no outo1uno seguinte. 

Em 29 da Maio, ~epois de insistir na<~ de
clarações já feita.s, fez patente a conven.iencia. 
de abreviar o parlamento quanto lhe fosse pos
sivel, os seus trabalhos legislativos, circum
screvendo-se ao ind1spensavel, isto é, aos orça
mentos e medidas s1.(pplementa1·es da reforma 
eleitoral. 

~ ' 
de t880, annanciou que o parlamento seria 
dissolvido dentro em pouco. O dec1·eto foi lido 
a 24 do mesmo mez, isto é, 16 dias depois. 

Estas são as praticas seguidas na Inglàterra, 
a ahn.a, prn-ém, do systema. parlamentar. que 
o nobre presidente do con~elho fingiu ignorar, 
e que p-retenden infringir não sei porque con
venieneias. quando dizia. S. Ex. ser um dos 
mais esforçados em transplantar-para nosaa. 
pa.tria.-nsoa e costumes qn~ eleva01 o governo e 
o pa.rla.mento, em vez de o rebaixarem, como 
pretendeu S. Ex. com o motlu1 vi-,endi, que 
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quiz arranjar comnosco, que com S~ Ex. não nada mai~ terá. qu•3 ver com elle ; na segund:J. 
podemos coexistir. teremos de estudar e apreciar de que natureza. 

Agor.1, sim: depois de sua decb.ração de sGrão as em.3nda.s offeracidas. 
hoje, que ~pplaulo, sinto-me moralmente obri- P'ela minha parte declaro desle já que si 
gado a dar-lhe a lei de meios, e póda ficar certo houver emendas, e estas melhorarem o projecto 
que nüo será por _ftlta de mett voto ue S. EJC. votarei or ellas ois e nt' 
~1:xar e consegui -a. re10 atnda que essa desejo de ver extínct:t a. escravidão no Brazil 

declaração de hoje angariou-lhe votos de outros no mais brevP- espaço de tempo. Si as emendas 
liberaes, que pertencem à boa oscola pa.rla· peiora.rem o projecto, votarei contra. Si a Ca

a repellir a s emendas do Senado, hypothese, 
No meu primeiro discurso e:!:puz os motivos que póde ainda dar-se, a Constituição off.~rece 

que me levam a ter o procedimento que tenho; o meio de l'P-Solver a diffi.culdad.e. A As;;em.bléa 
inutil é reproduzil-os neste momento. Mas, Geral Jecidir:i. em ultin1a instancia. 
ainda que taes motivos não existissem, ainda o Sa. Ao?..r.n.No PmESTEL : _ E si 0 Senado 
quando eu não ti.ve'3se o dever de guardar a recusar a fusão~ 
minha coherencia politica., bastava-me uma 
consideração para. não proceder de modo di- O Sa · ZurA : - Não tenha. esse receio. Em 
verso. primeiro logar não ~ssiste ao Senado, se-

Nenhum resultado colheria 0 partido liberal gundo a nossa escola, o direito de recuslt. Em 
~ ~riguaS. ~ ag~~n~~~~-~4~s~epu~n~d~l~~~~-~~~~~~~w·~~-~~~·~--~ 
mente. tisse, o Senado não o exerceria tratando-se de 

A respons tbilida.de àa dictadura recahiria uma questão desta natureza. 
antes sobre aquellea ue recusassem os meios Não quero ju~gar nem os homens nem as 

. 
Encerrar o governo no terreno leg-al, for

çai-o a cumprir strictamente a. lei. censu
rr-1-o e responsabilisal-o p~lofl desvies e in frac
ções que a ella fizer, is ~o, sim ; compr.~hendo 
que seja, além de um dever da. opposição, 
uma grande convenieneia. para o no.;so par
tido. 

Entrega.r-lhe, porém, a dictadura, só devem 
quorer os que os ti verem dispostos a. fazer uma 

·, . .. ... ' 

e pre-.ti6io para provocar utnn. revolu~·ão, como 
ainda. não tenho coragem para. ml) motter no 
meio dus revolucionarias. Além d'' ue, senho-
rcs, pot•que nao o tl'Cll ão vr'JO Gltl nen um 
dos partidos algum homom ca.on.:t. de n.rra-.ta.r 
este pa.iz a um movimcnLo revôlucionario por 
causa dl) umB mutaÇtio do scenario político, 

E i" a.hi por.=tue quero collocar o govorno no 
terreno le~al. Qttero, f;t for retiloito, podel' 
censurar o ministerlo, si clle sa.hir dn orbita 
9. ue lhe traçarmos, porque mesmo na proroga
tlva podemos fazer todas as rcstl'icçõea ~ue ca
b3riam em um orçamento ordinario. Não hesi
. tarei já. em votar a prorogativa. que pede o mi· 
nisterio, mas não lhe darei modida alguma de 
confiança politica. . (Ap,Jiados. ) 

H3. outra qu~stão, qtte mais do que todas, 
preoccupa alguns de meus correligionarios. E' 
a questão do projecto de extincção gradual da 
eondi~ão escran.Oprojr' cto está ho"e no reooa o 
ranqu1 o os pa1s a patr1a, os 1 lustres sena

deres, que no ocio cum, dignitate de que go
zam, olham indifferentes para os males, que 
nos affiigem, contemplam calmos e seguros as 
mudanças politicas e repetem em religiosa 
beatitude o hemistiehio de Virgílio : c Deus 
no bis hoc o tia fecit . ,. 

Naquella tranquilla enseada o projecto não 
terá que passar pelas tempestade~, que soff.xeu 
nesta Camara . Alli ou passará sem emendas, e 
irà pacificamente á sancção imperial, ou será 
emendado. Na primeira ·hyp:>these a. Ca.mara 

V. IV.-10 

, 
como deputJdo ígu:·dmente, si o projecto de re
forma servil vier a Cam tra, com emendas que 
o m elhol'em., prestarei a essas emendas o meu 
apoio ; si as emenchs peiol'arem o projecto, re
jeital-as-ei com a liberdade que devo manter 
em todas as votações. 

Concluindo, affirmo ser preciso que o partido 
liberal de ora em diant~ não se limite simples
mente a fazer queixas estet·eis dos defeitos das 
inst' i - ' · 
da.mente a reformai-as, não esperando dos se
nadores e dos que se intitulam chefes, a iní~ 
c ia ti va para essas reformas, mas mettendo-se 

dos os libera.es si nceros na empreza, de corpo, 
alma. o corao;ão. . 

Si q uizermos ser partido libet·al como en
tendo que devemos ser, é mister que na oppo· 
sição tenhamos um programma, e este pro
gramma. deve assentar sobre tres pontos es)0D
ciaes: 

i . n Alargamento do suffragio, sen:lo a me
dida da. capacidade do cidadão para o e-s.ercicio 
do dü·eito de voto a condição de saber ler e es
crGver; 

2. o A extincção do Conselho de Estado, como 
corporação prejudicial aos interesses publicos ; 
e que muitas vezes encampa os excessos da 
Corôa e frequentea;.ente encampa os dos minis· 
tros; 

o . ' 
porariedade, privando a Corôa do direito dG es-
colha, eq_uiparando-se o subsidio do senador ao 
do deputado, e devendo ser senador o candidato 
que ma!or votação tiver obtido nas urnas . 

E!>tes tres pontos são essenciaes. 
Si o partido espera conseguir tudo que lhe 

é mister, simplesmente com o regimen da elei
ção directa esta enganado . Esta prova de seis 
a.nnos e tanto demonstra que a falta. de liber .. 
dade de voto é causa concumitante e não effi
ciente. (Apartes.) 
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Os partidos. como o liberal, que são apregoa
dores de reformas, não podem excluir das urnas 
o elemento popular. (Apoia(los.) 

Tem o BrazilH.OOO.UOO de habitantes e um 
eleitorado de 145.000 indivíduos. . . 

' é eleitorado restrictissimo, que representa mi-
noria insignificante da na~ão. (Apoiados.) 

Si legalmento a Cam:1ra re resenta. a na -o 
s1 rea mente e expre::são deste eleitorado, é 
certo que representa uma parte insignificante 
desse todo, que deve tomar parte nas suas de
liberações. 

A 1 e forma do Senado, sem direito de escolha 
para o Imperador, acabará com uma preponde
rancia do ramo vitalício, que não se coaduna. 
com o verdaJeiro systema do governo repre
sentativo e dará á Camara a influencia decisiva. 
que ella. deve ter na politica do paiz. (Apoia-
l ;) • 

De•de que o Sena-:lo não fôr vital i ~i o, os 
homens politicos importantes se conservarão 
na Cs.mara; succe ~ 
dos communs na Inglaterra.. 

Não se vet·ã sómente· senadore~ organizando 
ministerio~, mas os de utados )Or ue isto é da 
esseucta ._ o sy;;tema rep:-esentativo parlamen
tar. Não é da Camar.1 vitalícia que devem sahir 
os presidentes do conselho dos ministros, desde 
que o Senado não tem competencia para fazer 
política.. (Apoiados.) 

Quanto ao Conselho de Estado, alem de outr:: s 
razõPs que me levam a julgar necessat·ia a. sua. 
e::r.tincção, junta-se a de allegarem alg-uns inti
tulados ehofcs, que são conselheiros de Estado 
ara não com arecero}m ás reuniões do )a.rt" 

e se esquwarem da responsabilidadn que lhes 
toca, om nossas deliberações. (Jluito bem.) 

O !11•. 1\J:oroira de B 

do Sr. Dantas, que leu o nobre deputado pela 
Bahia, e manifestado o pensamento da maioria, 
com foi pelo nobre deputado pelo Rio Grande 
do Sul, a Camara deve passar a tratar da ordem 
do dia. Tudo ma.is não tem razão de ser nesta . . 

Levantou-se unicamente para propor aos 
seus collegas dar por findo o debg.te sem. neces-
sidade de mais ra õ~ rr 

Desde que o ministerio está revestido de toda 
a confiança d:1. corôa, e della tem sua. vida, não 
ha razão para as filigranas de que entendiam 
os consei·vadores dever cercar-a~ a prerogativa 
da dissolução. (Apoiados.) 

Diga-se com franqueza o que se tem de fazer: 
eis o que queriam e obtiveram os liberaes, que 
devem se felicitar de ver aceitas pelos adver
sarios as boas theorias que sustentavam.(Jf uito 
bem; muito bem. 

ELEIÇÃO DA 1\lESA 

Procede-se á elei ão de )re:;idente. 

97 cedulas (9 em branco) 

Pa-lu:'4 Fle~ry.: . .••••.. :. • . . . 57 votos. 
F· ~u01ra •• •• •• ••• , . • 31 » 

E' declarado presidente o Sr. Padun. Fleury. 

Procede-se á eleição para 1 ') vice-pres~dente 

89 cedulas (3 em branco) 

!\.1acie! ..•......•. • ....•..•••. · 68 votos. 
Barão da V illn. da Barra. . . . . . . i 7 >) 

Gomes Jc Castro. . . . • • . . . . . • • . 1 >) 

Indo proceder-se á eleição de 2° vice-presi
Jente reconheceu-s não ha er numero · o Sr 
presidente manda proceler à chamada. 

Feita. a chamada ve1•ifi.ca-se terem-ao ausen
tado os S1·s.: .Martim Francisco Vaz de Mdlo 

que c.~ t~~ disl!usslio pnrcce·lhe desn•·ces;;aria ou 
pelo •uonos completa.mete deslocada. ( .\poiadoli). 

Desnocossaria, p1•r•tUO o nobro pr.•r,idente do 
con,.elho satisfez o que lho exigiu a maioria e 
o nobre depu ta.Jo polo Rio Gr.•ndo do Sul disse 
já. o pensa.m•·nto desta.. (.-1p 1icufos.) 

De··locnda, porquo si h:t alguom que deva 
discutir a~ dcclart\çõe~:~ do nobre presidente do 
conselho ou apreciar-lho o proc .. dimento são 
os C()nset·vadores e n<io os liber:les, cujas exi
genci as satisf ~ z. ( ~1]JOir1dos .) Aquelles sim. 
porque S. Ex. os contrariou no que disseram 
quand;) em opposição. 

Sinitnbú Junior, V:1lladares, Silva. Maia, Sigis
munJ.o, Lourenço de Albu·1uerque, Antouiu Be
zerra, Juvencio Alve~, Antonio Pinto, Silva 
Mo.fra, ltaqui, Joaquim PeJro, Cantão, Salgado, 
Bento Ramos, Cunha. Leitão, Frederico Borges, 
José Pompeu, Barros Cobra, Candido de Oli
veira, Alvn!'l da Araujo, St:hutel, França Car
valho, Araujo Góes Junior, BernarJo de Men.
donça Sobrinho, Lacer:Ja Werneck, Mascare
nhas, SoareEZ, Campos Salles. Antonio Carlos, 
Gomes de Cao; tro, Diogo de V Mconcellos, Antonio 
de Siqueira , i'l1oreira Brandão, JoaqlÜm Tava
res, Araujo Pinho, Castrioto, Almeida Oliveira, 
.S.ibeiro da Luz, Carneit'o da Rocha, Affons() 
Celso Junior, Barão de AnaJia, Alvaro Botelho, 
Coelho de Rezende, Bezerra de Menezes, Leo-

E tanto isto não escapou á sagacidade reco
nhecida. do nobre presidente do conselho, que 
S. Ex na exposição ao Imperador, que ~eu 

-
ccmsta.ncias no passo que deu, e teve a cautela 
apres ·ntando-se hoje nes ta Camara, de não se 
fazer acom pa.nhar do nobre senador ministro da 
guerra, cujos discursos no Senado temeu S. Ex. 
que fos~em lidos para contrastar o proce .iimento 
de S. Ex. e do seu gabinete, em circum.;;tancias 
perfeitamente identicas, com o que disse o anno 
paso;ado aquelle illustre senador. 

Em contr:ldicção embora com seus collegas e 
talvez comaigo mesmo, desda que S. Ex. obe
dec<~•• ás theorias liberaes e aos pr•' ce tentes 
parlamentares :uglezes, citados nos discursos 

oldo Cunha · tide · s 
Vianna., Bulhões. Satyro Dia!':, João Dan.tas 
Filho, Diana e Joaquim Nabuco. 

O SR. PRESIDENTE dá para o J.ia 31 de Agosto 
a seguinte ordem do dia: 

Continuação da. eleição da mesa. 

Continuação da discussão unic1 do projecto 
n. 25 de i885 sobra licença ;:o bacharel Antio
cho do.;; S<..ntos Faure, com as emendas apoiadas. 

Discussão unica das emendas do Senado, soh 
n. 20 de 1885 (credito ao Ministerio da Agri
cultura). 
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... rs 2 l!o1·as ou antes 

Continuação d t di~cu~são do mquerimento do 
Sr. Candido de Oliveil·a sobre o projecto de e::s:e
cuções commerciaea. 

bre o orçamento do Imperio. 

2.a. d~scussão do projecto sobre o orçamento 

Levanta-se a sessão às 4 horas. 

ACTA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 1885 

Pre.,ide;lcia do S 'r. Padua Fle~wy 

A's 11 horas da manhã, feita a chamada, 
acham-se prese ntPs os Srs. : Patlua Fleur 
Araujo inho, João Penido, Aristides Spinola, 
Lourenç'1 de Albuquerque. Zama, Vallada.res, 
Fe_rreira de Moura, lldef?nso ~e Araujo, Ri-

Faltam. com causa. participada, oa Sra.: Ac
eioli Franco, Affonso Celso Junior, Al·~oforado 
Juniol', Alves do Araujo. Antonio Carlos, 
Araujo Góes Junior, Bn.r4o do Guahy, Bara'o da 
Leopoldina, RLrros Cobra., Bezamat, Barlto da. 
Villa da Barra, Castello Branco, Ca.strioto, 
Carlos Affonso, Carlos Peixoto, Costa P1•reira, 
Costa Rodrigoue;;, Demetrio Bezerra, Eufrasio 
Correia. Franklin Doria, Fernandes de Olivei
ra, Gaspar de Drummond, Go"nçalves Ferreira, 
Henrique.;;, Henrique Mat>ques, Leandro Ma
ciel, Prisco Paraizo o Vaz de Mello. 

Faltam, s~m causa participada, os Srs.: 
Adriano Pimentel, Alvaro Botelho, Antonio de 
Siqueira, Aff.mso Penna, Barão de Anadia, 
Bezel'ra de ~enezes, Bulhões, .Ca rneiro da 

' ' de Rezende, Del:fino Cintra, Dias Carneiro, 
Diogo de Vasconcellos , Francisco Sodré, 
França Carvalho, Felicio dos Santos, Frede
rico B •rgP.s, Itaqui, J<,ão Dantas Filho, Joa
quim Pedro, Joaquim Tavares, José Marianno, 
Juvencio Alves, Joaquim Nabuco, Lacerda 
Werneck, Leopoldo Cunha, Mares Guis., Mi
guel Castro,Moreira Brandão,Olympio Campos, 
Ribeiro da Luz, Rodrigues Junior, Salgado, 
Satyro Dias, Sigismundo, Sinimbú Junior, 
Ulysses Vianna, Vianna Vaz, Bezerra Caval
canti e Thomaz Pompeu. 

0 SR.. 1" SECRETARIO d:i conta do s~guinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

' co:-rente, transmittindo, em virtude d · requi-
sição da Camara, em data de 24 do mez pas;;;ado, 
us informa ões t·estada -.} ) · 
Santa Catharina a respeito da cobrança <le im
postos directos e inter-provinciaes, que s ·· está. 
proce lendo n:t mesma provincia.-A q uem fez 
a requisição. 

Do presidente da provincia do Par:.i., de 13 de 
Agosto corrente, remct.tendo as oollecções de 
leis e relatorios daguella província, qu~ faltam 
para completar o archivo da Camara dos Srs. 
Depub dos. -A archi\·ar. 

't .... , :.,. 

30 d~ J lho proximo passado, remeUendo di
verso" exemplares de relatorios daqu,,lla pro-. .. ... 

piares de leis c relatorios daquella provincia 
para o are h i vo da Cama r a. dos Srs. Depu lados. 
-A archivai' . 

E' designado o Sr. Ftlrreira de Moura para 
mombro da commissão de orçamento, na vaga 
deixada pelo actual Sr. presidente dn Ca
mara. 

O Sa. PnESlDENTE dá para o di o. i' do Sa· 
tembro a seguinte ordem do dia: 

Continun.çlio da el11içí'to da me~a. 
Continua<;.ito ri:;~. diseussiio unica do prt~octo 

n. 25 do 1885 aobro licon .a. no bacharel An-
t.iocbo elos Santos Fnul'o, cotn ns omonda.'l 
apoiadas. 

DiscuaaOCo unica dns emrndas do S"nndo, Rob 
n. 20 do 1885 (credito ao Miniatorio da Agri
cuiLura). 

A's 2 l~M·as ou antes 

Continuação da discussão do requerimento do 
Sr. Candido de Oliveira sobre o projecto de 
e:r.ecuçõe i commerciaes. 

Continuaçlo da 2a. discussão do projecto sobre 
o orçamento do Imperio. 

2a. discussão do · projecto sobre o orçamento 
da Justiça. 

ACT.A. DO DIA i DE SETEMBRO DE 1885 

Presidencia d o Sr. Padua Fleury 

A 's H horas da manhã, feita a chamada, 
acham-se presentes os Sr~ : Padua Fleury, 
Araujo Pinho, Silva Maia, Martim Fr:tncisco, 
Aristides Spinola, Jaula Primo, Udefonso de 
Araujo, Ribeiro de Ifenezes, Chagas, Diana, 
Cantão, Coelho de Almeida, Schutel. Correia 
de Araujo, João Penido, Affonso Penna e Ma.e
Dowell. 
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Comparecem, depois da chamada, os Srs. Ben
to Ramos, Barros Cobra, Antonio Bezerra, Lou
renço de Albuquerque, Castello Branco, Mo
reira Brandão, Alvat·o Caminha, Bernardo de 
Mendonça Sobrinho, Maneei Portella., Leitão 
da Cunha, Fersandes de Oliveira Ratisbona 
Olympio Campos, Antonio de Siqueira, Alco
forado Junio1•, Campos Salle;;, Juvencio Aires, 
Hem·~que Marques, 9ruz,. ~oelho e Campos, 

, , o ' .. ' 
Franklin Doria, Duarte de Azevedo, Gonçalves 
Ferreira, Cunha Leitão, Accioli Ft·anco, Ro
drigo Silva, Dantas Góes, Itaqui, Vaz <.le Mello, 
Cruz Gouveia, Dias Carneiro, Zama, Montan
àon, Barão da. Villa da Barra, Rodrigues Al
ves, Augusto Fleury, Felicio dos Santos, Ma
ciel e Alvaro Botelho. 

Ao meio dia, o Sr. presidente declara não 
hayer sessão. 

Faltam, com cama participada , os Srs. : 
Affonso Celso Junior, Almeida Oliveira, AlvGs 
de ..t\.raujo, Andrade Figueira, Antonio Carlos, 

raujo oes un10r, arao o ua y, arao a 
Leopoldiua, Bezamat, Ca~trioto, Carlos Affon
so, Carlos Peixoto, Costa Pereira, Costa Ro-

0 o 

' ' Diogo Vasconcellos , Eufrazio Corréia, Gas-
par de Dt•ummond, Gomes de Castro, José 
Pompeu, Leandro Maciel, Moreira de Barros, 
Prisco Paraizo, Silva MafrJ, Sinimbú Junior e 
Barão de Anadia. 

Faltam, sem causa participa la , os Srs. : 
Adriano Pimentel, Antonio Pinto, Bezerra 
da Menezes, Bulhões , Candido d11 Oliveira, 
Carneiro da Cun~a. Carneir~ da. Roc?a, Ca-

' ' . .~ . ' 
çt Carv:,lho, Frederico Borges, F''l'l'eira de 
:Moura, João Dantas Junior, Joaquim Pedro, 
J a ui Ta· J · · · 
buco, Lacerda \Verncck , Leopold') Cunh:l , 
Mascarenhas , MiguBl Castro , Prudente de 
Moraes, Ribeiro d~L Luz, Rotlrigues .Junior, 
Salgado, Satyro Dias, Ulysse.;; Vianna, Vado
taro, Vn.lladares, Vianna Vaz, BC'zerra Caval
canti e Thomaz Pompeu. 

O Sn.. 1o SECRETARIO dá conta uo seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do 1\Hnisterio da Agricultura, de 29 de 
Agosto ultimo, informando, em virtude de re
quisição da Camara em data de 27 de Julho, 
sobre o novo horario da estrada de f~rro da Leo
pol:lina.--: A quem fez a requisição (o Sr. 

" 

Do mesmo e mesmn data, informando sobre 
o prolongamento da ferro-via de Carangola até 
ás margens do Itapemirim, na província do 
Espirito Santo .-A qu·~m fez a rec1uisição (o Sr. 
Leopoldo Cunha.). 

Do mesmo, em data 31 de Agosto findo, r~
mettettdo o requerimentp em que a Companhia. 
de Navegação do Para e Amazonas propõa-se a 
assumir todos os encargos da Companhia do 
Amazonas, limitada.-A' commi~são de com
mercio, industria e artes. 

O Sn. o PRESIDENTE dà. pa1•a o dia 2 de Se tem 
bro a seguinte ordem do dia: 

Continuação da eleição da mesa. 
Continuação da discussão unica do projecto 

n. 25 de 1885, sobre licença ao bacharel An-
aure, com as emendas 

A' s 2 horas ou antes 

Continuação da discussão do requerimento do 
Sr. Candido de Oliveira sobre o projecto de 
execuções commerciaes. 

Continuação da 2a. discussão do projecto sobre 
o orçamento do Imperio. 

da Justiça. 

ACTA DO DIA 2 DE SETEMBRO DE 1885 

Presidencia do Sr. Padua Fleur 

A's 11 horas da manhã, feita a chamada, 
acham-se presentes os Sra. : Padua. Fleury, 
Costa RodrigUPS, At•aujo Pinho, lldefonso de 
Araujo, Diana, M artim Francisc1, Aristides 
Spinola, França c~rvalho, Paula Prilllo, Mas
carenhas, Ribeiro de !\Ien8zes, Lourenço de 
Albuq•terque, .M.oreit·a de B:1rros, Dantas Góes, 
Mol'eira. Brandão e Valladar,~s. 

Compa1·ecem .!epois da cham tda os Sr . .;;. : 
..,. . . . 

' ' ' Alves, Thomaz Pompeu, Vianna V:,z, Augusto 
Fleury, Ita ui, Hntisbona, Josó Pompou, Za111a, 
A . . 1\ . • • •• 
Campos Salles, Rodrigo Silva, Silva. Maia, 
Loiti1o da Cunha, Chagas, Barão lia Loopol
dina, Almeida Oliveira, Cor·lho do Almeida, 
Sigismundo, Bernarrlo de 1\londonçn. Sobrinho, 
Sinimuú Junior, Salgado, Dias Carneiro, Barão 
dn Villn da Barra, Soares, Prudent•\ uo Mornr!s, 
Coelho C:,mpus, Fredori.:o Borges, Ct•uz Gou
vêa, Antonio Bezorrn, Mac-Dowell, Cantão, 
HenriqnP.s, Rod•·igurs Alva~. Barros Cobt•a, 
Gomes do Castt·o. Andrade Figucit·,,, Mauoel 
Portella., Carlos Peixoto, Cunha Leitão o Cas
trioto. 

Ao meio-dia o Sr o presi,!ente declara não 
haver sessão. 

Faltam com causa participada os Srs. : 
Accioli Fra.nco, Affonso Celso Junior, Alves de 

• o • 

' 
Bezamat," C:;stello Bril.nco, Joaquim Nabuco, 
Carlo:; Affonso, Correia de Araujo, Costa Pe
r 0ira, Coelho de Rezende, Dcmetrio Bezerra, 
mogo de Vasconcello._, Duarte ele Azevedo, Eu
frasio Correia, Fernandes d3 Olivoirs, Gaspar 
do Drummrmd, Gonçalves F·~ rrl'\ira, Hr'! nrique 
Marques, João Dantas Filho, Leandro Maciel, 
Pt'isco Parai7.o, Vaz de Mello, Antonio d'~ Si· 
queirn~ Francisco Sodrâ e Val.l~taro. 

Faltam sem causa participada os Sr~. : 
Ar:lriano Pimentel, Alcofo"ado .Junior, Ah·at•o 
Botelho, Alvaro Caminha, Antonio Pinto, B:uão 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1628- PÃjgina 1 de 35 

Sessão em 3 de Setembro de 1885 77 

de A~adia, Be~to Ramos, !3e~erra de Me.nezes, 1 A~ 2 horas da tarde ou antes.- Continuação 
Bulhoes, Can~1do de Ohve1ra, Carne1ro da da dtscussão do requerimento do Sr. Candido 
Cunha, qarneuo ~a. Rocha, Camargo, .Cruz, de Oliveira, sobre o projecto de execuções 
Delfino Cmtra, FeliClO dos Santos, Ferr,nra de commerciaes. 
Moura, Joaquim P0dro, Jo1quim Tnvares, José 3:1. r - d · 1- -
Marianno, Lacerdo \Verneck, Leopol:lo Cunha, . tiSC';Is~ao .0 proJecto ~- o, de iSSo, cr~-

are>; Uia, Igue e astro, ontan: on, 
Olympio Campos, Ribeiro da Luz, Rodrigues 
Junior, S~tyro Di~s, Schutel, Ulysses Vianna e 18, de 1885, 

O Sa. 1° SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios : 

Do Ministerio da Justiça, de 29 de Agosto 
proximo :findo, devolvendo, informado, o reque
rimento em que o capitão Candido da Silva Bar
bosa, 1° supplente do juiz municipal de S. Borja, 
na provi ncia do ~i o G_rande do .s ui, pede o pa-

' J r 
no tempo em que excrcBu as funcções de ju:z 
municipal e juiz ele direito da referida coma'rca. .... - . -
sões e O!·den~1 dos). 

Do Minist.erio da Fazenda, de 31 de Agosto 
proximo findo, remettendo uma demonstração 

SESSÃO E:\I 3 DE SETEMBRO DE 1885 

P1·esidenâa do Sr. Padua Fletwy 

SU:\IMARIO.-Lc:tura c approvação das acLas do 2() o 3! 
do Ago~to, i () 2 do s~tombro. E:tPEDIE:'i'rE. - o ~r. Ro· 
uri:;o Silva rcquor disponsa do impr~ssão para a pre· 
ro:;aliva ser dada para a ordem t.lo dia de amanhã. E' 
:q>provada.-0 Sr. MarLim Franci;eo occu 1a-so d1! novo 
com os nogoe10s ~ o uca u.~ r. uarto c Azcvo o 
dá uma explicação po:;soal.-0 Sr. llucfonso do Araujo 
di nolici.L de alguns attcntados haviaos na cid:ulc de 
1'\.~zaroth.-Os :-.rs. José M!lrianne, ~ra~jo Góc~ Junior, 

lan:l para negocio urgonto.-Discurso do Sr. Candit.lo 
do Ohvci1·a- Urgcncia concedida ao Sr. Gomos de 
Caslro, para rospondcr.-Obsorvacucs dos Srs . Vianna 
Vaz , Campos Sallcs, Zama o XaiJÜco. 

as rí·.•me:-:sas eztas para onc ras, es e c 
Junho de 1884 até 30 de Abril de 1885.-A A's 11 horas, acham-se presentes os Sra.: 
q'uem fr;z a requisição (o Sr. So:1re-::). P:<..dua Fleury, Costa Ro~rigues, 4raujo Pi-

Do mesmo ministerio e de igual data, rem~t- nho, Vaz dG Mello, Martlm Francisco, llde
tendo o officio e mais p·1peis em que 0 11resi- fo_nso de Araujo, Mascarenhas, Mac-Dowell, 
dente da p1·ovincia do Rio de Janeiro solicita. · D1ana, L?urenço. de Albuquerque~ Sigi;;
isençã~ de direitos. para os objectos que se im- n:undo, Süva M:na! Coelho d~ Almeida, ~ei
portarem com destmo ás obra.s de abastecimento tao da_ Cunha, Correa de ArauJo, Paula Primo 
d'agua á cidade de Nithervy .- A'comm!s.:;ão e Cantao· 
de fazen.Ja. Compare.cem depois da chamada os Sr~. : AI-

commissão dn commercio. 
Foi apresentado pela commissão de orça

mento c fica sobre n. mesa para ser submettido 
á deliber·ação da can-mra o projccto sobre a 
prorogativa do actual orçamento e ser depois 
imprc~so, na fórma r Pgimental. 

O Sn. PRESIDENTE declara que vai-se officiar 
ao go,·erno imperial para saber o dia, lo.!Sar e 
hora em que Sua l\Iagestaàe o Imperador recebe a. 
deputaç:1o dn. Camara dos Srs. Deputados que 
tem. de felicitar o mes ;no Augusto Senhor pdo 
anmver·;,ario da Independencia e do Impel'io do 
Brazil e em seguida nomê:1 a seguinte de
putação . 

. Martim Francisco, 1\lac-Dowell, Cantão, 
D1as Ca!'Dei ~ o, Vianna Vaz, Castello Branco, 

' . 
. , 

dão, D,mtas Góes, Paula Primo, Henrique 
Marques. Sinimbú Jrmior, Alcoforado, Coelho 
Campos, Araujo P inho, Spinola, Araujo Góes 
Junior, Delfino Cintra, Diana, Soares, Masca
renhll .s , Montandon e Diogo de Vasconc'_' llo~. 

o Sn. PnESIDE:-iTE dà para o uia :~ do Se
tembro a soguintG ordom do din.: 

Conti nuaçtio da eleição da rnesn. 
Discus~ão unica das cmr-ndns do ~cnado 

n. 20 d:~ iSS.r) (credito ao mini -5t crio !la agri
cultur<') . 

Abre-se a sessão. 

Com ai'ecem de ois de aberta e sessão, os 
Srs . : Costa Pet·eira, Castnoto, agas.1 ontan
don, Thoma z Pompeu, Candido de Oii \'e ira, 
Moreira de Barros, V:1ldetaro1 Coelho de Re-
7.cnd ' . Gom8s de Castro, Cruz, Valladares, ~Io
r ei ra Bra.ndão, Cruz Gouvea, Cn.rneiro da Rocha, 
Ad1·iano Pimont,.,l, Eufrasio Correia, Antonio 
Pill to, Bezerra Cavnlcanti, Joaquim Tavares, 
Bat·ito da L~"opoldina, Gonçalves I•'er1·eira, R i
bcii·o dn. Luz. All'on~o Col~o Junior, Carlo~ Af
fonso, Fran~a Car\'alho, Manoel Portella , Si· 
nimhti Junior, HonriqttGIJ, l'rancisro ::::odrô, 
João D.l.nt·• s Filho, 13ulhõcs, José Pompeu, An· 
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drade Figueira, ·Maciel, Rodrigues Junior, Fe
licio dos S:mtos, Ulysses Vianna, Joaquim Na
buco, Aln~s dl3 Araujo, Vianna Vaz e Joaquim 
Pedro. 

Faltam, com ca.u~a partici?ada, os Srs.: Al-. .. . .. .. .,. 
' ' , 

queira, Barros Cobra, Castello Branco, Deme-
trio Bezerr;1, Gaspar Dru~1mond, L_acerda \Ver-

Faltam, sem causa participada, os Srs.: Aris
tides Spinola, Bez9rra de Menezes e Satyro 
Dias. 

São lidas e approvadas as actas d ') 2\) e 31 de 
Agosto, 1 e .2 du Setembro. 

0 SR. 1° SECRETAIUO dá conta. do seguinte 

Officio do Sr. Barão de Cotegipe, datado de 
2 do corrente, communicand~ não pod:_r, bem 

~ ' .. .; ::s 
nunciadas pelos Srs. Campos Sa.lles e Candido 
de Oliveira, as quaes foram-lhe dirigidas por 

·a- . 

São lidos e vão a imprimir os seguintes 

PaOJECTOS 

N. 63-1885 

Pretençi!o do major Theophilo Soa1·es Gomes, 
administ1·ador da Mesa de Renclas de Anto
nina, para ser rele-,aáo de entra1· para 
os cofres publicos com. a quantia de 

A commissão de fazl)nda examinou a petição 
do major Theophilo Soares Gomes, adminis-
ra or a ~~sa. e ren as a c1 a e e ntomna, 

em que pede ser relevado de entrar para os 
cofres publicos com a quantia de 9:020$551, 
perdida na bahia de Para.naguá pelo guarda da 
ditames"' Floriano José Martins. 

A commissão pediu ao Governo a remessa do 
processo relativo a e;;sa perda, feito perante o 
Juizo dos Feitos da Fazenda. da provincia do 
ParaRá., e cópia da imperial resolução de con
sulta da secção de Fazenda, ~ mais tarde ouviu 
o Governo aobre a petição junta, afim de que 
informasse si depois das diligenc;ias conhecidas 
pela commissão nada m1.is informára a Thesoa
·raria desta província que contt·ariasse a petição 
-do supplicante. 

Com to los esses e3clarecimentos passa a 
-eomrnissão a offerecer á Cama.ra dos Srs. Depu-

os seu parecer com os un amentos que o 
.e&clarecem : 

O guarda Floriano Joeé Martins, empregado 
da Mesa de rendas, de reconhecida confiança, 
por ter sido o eonductor em outras occasiões de 
quantia;; superiores, foi ainda o conductor da 
quantia de 9:020$551, que deveria entregar á 
Alfandega de Paranaguá. 

Na occasiio de embarcar , recebeu o dito 
guarda. ::~. referida qu<tntia, e na occasião em 
que preeiaoa. oceupar a prôa do bote, foi pelo 
impulso das ondas lançado ao mar, sendo re-

tirado com difficuldat'ie, cabindo-lhe do bolso, 
n~~sa occasião, :1. quantia que conduzia, e não 
fm encontrada ap~Z-lr de muitas diligencias ; o 
que tudo participou a.o inspector ela. Alfandega 
que ordenou nov:JB diligendas. . . . . ,.,. 

, n 
guá afim de procederem ás vistorias, provas e 
mais diligenci:is, o De·. juiz dos Feitos da Fa
zenda, A.~ostinho Ermelino de Ln.ão, o )fO-

cura 1r '>Ca r. oão .>reH·a agos, o ins
pector <ia Th·:=~souraria. d~ l''azenda Alfredo Cae
tano Munhoz e officia"S do juizo. 

O supplicante justificou sua nenhuma cul
pab:li !ale o:·denando o inspectorda Thes<luraria 
que ag-uarda~se o proc::ss0 promovido perante 
o Juizo dos Feitos da Fazenda. 

Cu.upri-lo esse despacho e conclui:lo o pro
cesso pelo Dr. juiz dos l''eitos da Fazenda, pro
f·~riu. o inspec tor da Thesourar~a de Faz •nd:1 o 
~Ul e espac o: 
4. A junta julgou o administr~dor Theophilo 

Soares Gomes e o guarda Flori::l.no Jo:;é Mar-
• t ·' lo _. 

9:~2~$551, á vista das justi:ficaçõe3 e mais p3-
pers JUntos, c,s quae:; pa-;~am a ser euvi:Jdos ao 

o . - i • 

Exsminsdos pelo Thesouro,c.)nco.rdou elle com 
o de;:pacho .la Thc!':ouraria de Fazenda, qu:~onto 
á justificação do administrador dO\ Mesa de ren
das e guarda Floriano Joso Martins, c o aviso 
n. 83 de 24 de Novemb ·o de 1883 do Mini;;tro 
da Faz9nda, conselheiro La.fayette Rodrigues 
Pereira, reconhece, depois de historiar todo o 
occorrido e diligencias legaes, não haver qual
quer· suspeita de criminalidade por parte do 
administrador ou do referido uarda. 

O Tribunal do Thesouro e a Secção de Fazenda 
do Conselho de Estado em virtude de recurso do 
supplicante não poJia tomar. conhecimento da 

' ' • que na 
trwe culpa alguma na perda da referida quan
tia, citando n. Secção de Fazenda as provisões 
do re~uhmento de 29 de Janeiro de 1859 que 
justifica. sua. intervenção quando tr.ttar-se de 
incompete ncia, excesso de poderes, violação de 
leis ou de fot•mulas essencises e no rigor a 
apreciação da equidad·~, que assist~ ao suppli
c~nte, só pelo poder legislativo póde ser atten
'ildll. 

Em vista da exposição feita. e do aviso cit~•do 
que confessa a nao eo::istencia de q'•alqu.er sus~ 
peita de criminatidade por parte do admi
ni.~!rador da Mesa de rendas de Antonina, e 
mats pelos principias juridicos que não admit~ 
tem a obt·igação de inc>r"er o funccionario na 
rP:BP?nsabiJidade, que importa em pena pecu-

, , ::;ua c n uc por 
modo se justifica, é a commissão de parecer 
que se adopte a seguinte resolução: 

A Assembléa Geral resolve: 

Artigo unico. O administrador da Mesa de 
rendar;; da cidade de Antonina, provincia ào 
Paraná, é relevado de entrar para os cofres 
pub1icos com a quantia de que trata o aviso 
n. 86 de 24 de Novembro de 1883, revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das commissões em i2 de Agol!to de 
1885.-Vianna Vaz- .-Thoma: Pompeu. 
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N. 64-1885 

Monte-pio de marinha a D. Augusta Vicencia· 
Teixeira de Freitas, 'ViUl'a do ex 1.0 tenente 
da armada .Antonio da Sil'Va Teixeira de 
Freitas . 

. D. Augusta Vicencia Teixeira de Freitas, 
vmva Jo ex.-1 u tenente da armada Antonio da . . . .. 

- -' 
legis:a~ivo que lhe seja pago o monte-pio 
de marmha a que se julga com direito . 
. A commissão de marinha e guerra, con

~l.derando que a supplicaute foi n.dmittida em 
v1rtude de ordem do Ministr.r·io da Marinha a 
remir a divi la das prestações que seu marido 
deixou de satisfazer dr.sde .I ulb.o de 187 4 ; 
. Consiúe~a~do que em 1882 o poder legisla

tlvo p•JrmtttlU que a viuV<\ de um outro ex.-offi-. . . . . . 
annos de prest;tções em at1·azo; -

· Considerando que não só quanto ás condiçõ:s 
da raquurente e ::os serviços de seu marido na 
armac. a, como ao '·teto de ter Já o o-overno de 
tal ou qual fórma reconheci io o 

10

direito da 
~upplicante ao gozo de monte-pio, q~a~do pelo 

. o • 
Con.t:<doria de Marinha recebesse da peticio
~arl~ B:s P.restações em atraLo ó, senão de 
mte1ra JtiStiça, uo menos de equidade o defer·i
m~nt_? da pretenção da supplicante, é a com
mls~ao de parece1· que seja ad.optado o seguinte 
prOJedo: 

A Assembléa Gerd resolve: 

rinha. 
Art. ~.° Ficam revog:1.dts as Jisposições em 

coutrarto. 
Sala. das commissõe.:; em 3 de Agosto de 

1885.- Diana.- Ulys.-:es Vianna. 
E, lido e vai a. imprimir o seguinte 

PARECER. 

N. 104 A- 1885 

Eleição de .1.lf ato Grosso (fo districto) 

A te reei ra com missão de i nq ueri to, toman .lo 
conhecimento da oleição procedida no fo dis
tricto de Mato Grosso a 8 de Julho ultimo 
verificou ue nelh obtiveram votos : ' 

Dr. José Maria Metello, 2i4 votos e mais 
27 em separado de ebitores qualificados · na re
visão post"!rior à dissolução da ultima leo-is-
latura; t> 

Barão do Diamantino 38 votos e mais 6 em 
separado, idem ; 

Dr. Souza V ma 1 e 1 em separado, idem • 
Visconde de Paranaguá t. ' 
Sommando 348 e apparecendo nas urnas mais 

8 cedulas em branco. 
Sendo a maioria absoluta das 34.8 celulas 

expre~sas 175 e tendo sobre ella obtido 126 

funccionarios removidos, e a cujos colle""ios 
lh~s era Ízicil em poucas horas o accesso t oc
corr··ndo qu:3 c•sse movimento de funccion:.~.rios 
militares em Mato Grosso, provincia front"ira, 
é f;~cto commum e fr·equente. 

Os outros sorviçc,s publicas ni.ío podem liler 
prejudicados e menos susponsos, e nem se póde 
pretend •r a paralysação da. vida administrativa . ' porque uma el"lÇào deva ter logar, salvo ao 
funccionario c ue é eleitor o direito de rc-
querer que se sobr'esteja. em sua sahid:1. da lo
calid:-,de em q ttfJ t(lm de dar o "eu voto, o aonde 
não tenha tempo de regre~sar para fazel-o etfe-. ' . . -

' ' 
que a algum fcHse rccusa.lo, e nem mesmo 
se allegou. 

Toda a allega.ção de intervenção da autori
dade e todo o effcito que com ella se tem 
pretendido produzir·, vem do facto de se ter 
retirado do pleito um dos dous eoncurren .. 
te;:, tomanfio como justificativa do seu acto 
a pretendida intervenção. 

Nisso se b::~seam toda a reclamação contra o 
presidente da província. e todos os argumentos 

' contra o diploma conferido ao eleito das urnas, 
?Orno si esse facto pud~>sse ser prova daquella. 
mtervenç:io, e não devesse ser senão um pre
texto a que se soccorreu o receio da. derrota,. 
um'' occurrencia poste!'ior áqudla int0rvençãot 
que deveri~ ser deln:onstrada de ~odo directo e 

' ' 
das ?artes, o candid:lto que se absteve do }'lei-
to, sem duvida suspeito. 

O protesto apresentado á commissão por parte 
do eleitorado favor.'l.\'el ao candidato que sere-
tirou da. luta, embora subscripto por grande
numero de cidadãos, e entre esses a.lguns de
elevada posição s;ocial, como bem o que assi
gnou em primeiro logar, o Sr. D..-. Alfredo José 
Vieira. genro daquelV~ c:·tndidato, e juiz de cii
reito da séde do districto, ve:u sem prova d'ls 
arguiç.ões levantadas, uma das quaes consistia 
no esforço attribuido ao substituto daquelle 



CÃ\'-mara dos Deputados - Impresso em 02/02/2015 16:28 - PÃjg ina 4 de 35 

80 Sessão em 3 de Setembro de 1885 

juiz em favor do competidor do sogro delle pri-~ capital, Dr. Antonio Augusto Rodrigues de 
meiro protestante, e outra relativa a remoções Moraes, que fez diversas excursões eleitoi"aes a 
de funccionarios, já considerada, limitando-se parochias Jo districto, o director do Arsenal de 
no mais a allegações vagas. Guerra, tenente-coronel Joaquim da Gama Lobo 

Nesta eleição, em que se diz ter sido sem ü'Eçl~, que todos empregaram a mais desen-
nome a int,Jrven ão do t·esidente da rovinci · 
o candidato eleito conseguiu apenas, como re- corromperem seus subalternos, seduzindo-os 
sultado d8 todo esse esforço official, mais dous por promessas e ame:lçando aos recalcitrantes, 
votos do que na anterior, excepção feita dos 27 C.)mO tudo consta de uma representação assi-

· r· u eri r en e gna a por e e1toz·es o lStrLcto, 0ntre os 
a1lstados. 1 quaes muitos cidadãos :J.ltamente collocados e 

A commíssão, entendendo que não alte:-am 1 inc:~ pues de faltar á verdade. 
as outras nullidades arguidas o re~ultado final Nem á expedição de consideraveis escoltas de 
da eleição, e de parecer : Que seja reconhecido praças de policia e do exercito para as parochias 
e proclamado deputado pelo 1 > districto da pro- do interior, poucos dias antes do marcado para 
vincia de Mato Grosso o Dr. Jusé Marb a eleição, deixou Je recorrer afim de melhor 
Metelfo. ass~gurar a victoria de seu candidato, incutindo 

por esse acto terror aos adversarios e animando 
sua gente á pratica de toda sorte de tropelias, 

· e r . on e o 
coronel João Theodoro Pereira de Mello com 
força armada ~o 8_0 batal~ão do seu commando 

Voto separado eleição e ahi fez organizar uma mesa como lhe 
aprouve na ausencia de todos os juizes de paz 

Os membros da 3a. commiss~o de inquerito, , da parochia ! 
• • 5 0 u- Colloc:1do assim o eleitorad0 conservador 

!osa~ente todo~ o_s docu~er:tto~ offerecldos_pa~a na impossibilidade da suflhgar o seu c:mdi
mvahdar a e~e.çao do 1 dlslricto da pr~vmcla dato, este, conscio de que já não se tratava de 
~e Mato ~ros::.o, a que se procedeu no ~1~ 8 de eleição e sim de uma farça CUJ·o resultado a. 
Julho ult1mo e attendendo ás expos1çoe:; do · a- d" · ' · 

d
.d t D J · M· · 1\.1 t ll ç ·t nmQuem po 1a aproveitar, fez pubhcar naves-

can 1 a. o r· ose _ ar~a .:.' e e 0 e as 1e1 ~s pc1·a d:t eleição u rn manifesto consignando to-
pelo _Dr. A~dra.de Ftguetra por parte do Barao dos os attentados alludidos e a d~claração de 
do p~ama_ntmo, convenceram-se de que esss que no estado a ,1ue tinham chegado a.s cousas, 
eleu;ao nao póde prevalec~r, pelo ... _que separa- nem elle nem seus amigos podiam concorrer 
ra.m-se de s~us compan.het~os e vem offerecer ás urnas: com 0 ue 8 · • _ 

Apezar de ingentes esforços empregados pelo 
presidcnt') d:1. provinda, brigadeit·o Floriano 
Peixoto na elei ão do to a,~ De n ro ·• 
passauo, foi derrotado o candidato de sua par
cialidade política, Dr. Mctello, conseguindo o 
Barão do Dbma.ntino obter 2~2 votos e a.c1uelle 
tendo sómc~nte 2G4, sendo declarada nulla. n. 
mesma eleição pela. Camnra. dos Sr11. Depu
tados. 

Colllprehendendo o presitl'3nto que ern. neces
aario o emprego de todos os moio~ officiaes de 
que podia dispor para r11duzir a votação do 
i11ustre Barão, cujo prestigio tinb : ~ affirmado 
aquella. eleição, derrotando o candidato official, 
não trepidou em arredar da ca.pital, sob diversos 
pretexto.s, afim do não poderem exercer o direito 
do voto, 18 aleitores conservadores, empregados 
civis e militares, ao passo que fez recolher os 
liberaes empregados em diversas commissões a 
50 100 e mais le uas dJ. · 

Estes actos publicados e logo executados, a 
ninguem podiam deixar em duvida quanto ás 
intenções do presidente, maxime quando eram 
seguidos de outros, gue indicavam o seu propo
sito de substituir pela sua a vontade do eleito
rado, já manifestad~ na eleição anterior em 
favor do Barão do Diamantino. 

Foi secundado nesse inconfessavel empenho 
por diversos funccionarios publicos de elevada 
catego::-ia, quaes o coronel commandante do 
8>.batalhão de infantaria., João Theodoro Pe
reJra de Mello, o juiz de direito substituto da 

gue, como era de esperar-se. 
Tudo isto, que está., tanto quanto possivel, 

rovado e nem tev ~ .=- • .- • 
dencia. a. mais in,lebita int~>rV·! DÇão do governo 
em eleições de que ha noticin. nestes ~tltimos 
tempos, tirando seu caractor legal a lle quo se 
trata. e que deve portan•.o fJOr declarada nt.lla, 
ma-ndando-se proccJer a outrn. de nccórdo com 
a lei, cujo objectivo foi burlado p~la prepo
t'ncia daqu~ll n presidente. A isto actwesc3 
que o ca.ndiuato diplomado ficará sem m!liori:l. 
absoluta de votos, uma vez que se declaram 
nullas, attent.os os v i cios substanciaea que as 
inquinarn, as eldçües das parochia.s d:1. Sé, 
S. Gonçalo de Pedro li e Brotas, e ta~s ele:çõ~s 
não podem subsistir. 

Pm·ochia da Se.-A mesa que presidiu a elei
ção desta pa.rochia e m~gal em face do disposto 
no art. 93 § 2° do regulamento de 13 de A o-os to 

, i o como, em vez e azer pai"te del a 
o 4° juiz de paz em substituição do 3'', foi essa 
falta preenchida. por um eleitor, o qne torna 
essa eleição nulla em vista do art. 15 § 12 da 
lei de 9 de Janeiro de 1881. 

S . Gonçalo de Pedro li .-Não foi ~sta elei
ção presidida por nenhum dos juizes de paz da 
parochia e sim por um cidadão eleito por dous 
immediatos de juizes de paz, o que e mani
festamente contra a lei, sendo ahi qu~ se deu o 
facto alludido de ser a igreja cercada de~de a · 
vespera. por força publica. 
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Brotas .-Nesta tambem ha. vicio substancial 
na organização da mesa~ que foi prec>idida 
por um supplente de juiz de paz, o que é 
evi.ientr_~mente contrario á lei. 

Pretende-se a validade destas eleições, fa
zendo ao caso applicação do art. 135 do regu-

ci , quan ó ne e es e:xpre3sa-
mente declarado que aa substit!lições de que 
trata são para o caso de falta ou impedimento 

·~ . 
' • ' 

terminante a disposição do art. 15 § 12 da lei 
eitada, que invalida. a eleição feita. perante 
mesa organizada de accôrdo com outras dispo
sições. que não as invocadas, que são par \ 
caso diverso. 

A' vista do exposto, que está comprovado pot• 
documentos, cujo valot· não póde ser posto em 
<luvida, entend9m os abaixo assignados e 
propoam: 

N. E5 -1835 

P1"01'0gali"a do o1•çamento para o exercido 
de 1885-1886 

orçamen o, en o ouv1 o o 
Ministro a Secretal'io de Estado dos Nego~ios 
da Fazenda e tomando na devida considerac;A:o 
as declarações feitas na Camara do~ Deputadoa, 
em 28 do Agosto ultimo, pelo presi -lente do 
conselho ~e ministros, cumpre o dever de pro
por o segumte 

Projacto de lei 

A Assembléa Geral resolve: 
Art. 1 . o As leis ns. 3229 e 3230 de 3 de Se

tembro de 1884, que orçam a receita e fium a 
<leapeza geral do Imperio para o exereicio de 
1884-1885, continuarão em vigor durante o 
ex:ercicio de 1885-1886 com as seguintes al
terações: 

. · s: o .. 1n1s er10 o 
Imperio, a rubrica. 51a com a. ·quantia. de 
50:400,~000 para pagamento da despeza pro
veniente de accrescimo de serviço já contra
tado; no de Estrangeiros, a 5a com a quantia de 
i9:97Z$S26; no da. Agricultura, a 24a. com a 
1. 000:000$000 para os serviços de colonisação, 
immigração e oatt'03 da mesma. verba ; no da 
Fazenda, a 3()a com a de 28:000$000 para con
clusão das obras da Caiu Economica da. córte, 
em virtude do respecLivo contracto ; a 3L" :om 
a de 2.021:818$740 para pagamento das dividas 

V. IV.- 11 

morbus, ficando dependente da approvação do 
poder legis!ativo o regulamento que expedir 
par& o mesmo lazareto. 

Art. 2.° Fica approvado o credito supple
mentar da. quantia de 1.690:196$341, aberto 
pelo decreto n. 9:392 de 1° de Março proximo 
findo, para as verbas 26, 27 e 28 do art. 8o da 
lei n. 3141 de 30 de Outubro de 1882, no exer
cício de 1883-1884. 

. 
Ba1·ros. -Leand1·o Ratisbona.- A .• J. Hen
riques .-Antonio de Siquei1·a.- Ferreira de 
!l:l oura com restric ões. - U l s · · 
com voto em separado. 

Tabella dafl dividas de exe1·cicios fi1~d0$ per
tencentes aos ministerios abaia:o dccla1·ados 
as quaes se acham hquidadas e nao podem 
·se1· pagas em 'Oirlude do a1·t. 1.8 da lei 
n. 301.8 de 5 de N O'Oembro de 1880 e a)·t. 11 
da de n. 3230 de 3 de Setembro p1·oxim,o 
passado. 

o • • 

da Justiça .•...••• 
de Estrangeiros .•. 
da Marinha •.••... 
da uerra •••..••• 
da. Agricultura .... 
da Fazenda •.•.... 

. - -
164:908::;159 

5~3.p60 
iiO:bi:-;316 
291:426$123 
747:409$:325 
411 :671:-:231 
---·---

2.021:818$740 

Importa em dous mil vinte e um contos oito
centoe e dezoiLo mil setecentoa e quarent:1. réis 
(2.021 :818~740). 

Pr1meira. Contadoria da. Dire~toria Geral de 
Contabilidade, 26 do Agosto de 1885- O 2 1 es
cripturario, Jollo Peixoto da Fonseca Gui
marc7es. 

VOTO E:\1 SEPARADO 

Não posso concordar com a maneira pela 
qual é concedida. a prorogação até ao final do 
corren e exerci C lO nanootro as e1s ns. - ::... 
e 3230, que orçaram a. receita e fharàm a des
peza p9.ra o anno fiscal de 1884-1885, pelas 
razões que passo a adduzir. 
. Na reunião da. commissão de orçamento, á 
qual esteve prese!lte o 3r •. ministro dos 1?-ego: 
cios da fazenda, d1sse que JUlgava prefer1vel a 
prorogativ& uma lei do orçamento, na qual 
fosse at tendido o presente estado financeiro 
do paiz. Não podia servir de embaraço a vo .. 
tação de uma nova lei do orçamento a esLrei
teza do tempo, porquanto, desde que muitos 
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memb:-oa do partido político em maioria na 
Camara deliberaram conceder ao ministerio a. 
lei de meios, não seria embaraçat!a a soa pas
sagem por di~cuss;)es prolongadas, permittindo 
a Constituição do lmperio a prorogação da As
sembléa Get·al e o re imento da. amara 
art. J § 2°, que nos cas'J~ urgentes poderl a 
Cama.ra pt·orogar }as horas das sessões diarias 
ou determinar duas sessões por dia. Vencida 
a q - · · , - · · , i aria a 
Cawara. dos Srs. Deputaios. 

Pt·eferindo, porém, o ministerio obter do 
parlamen tiJ, como declarou em discurso o Sr . 
presidcmte do conselho de ministros e pet·ante 
a commi..:Bão de orçamento o Sr. ministro rla 
fazenda, a prorogação da ultima lei do orça
menLo, tive a holll·a ainda de ponderar que, 
não creando embaraços á votação de uma reso
lução qu~ prorogac;se a actualJei d~ orçai;Uen-

~ 

attender á precaria situaç.'io da fazenda. pu
blica., decretando-se reducções em alguns ser
vi o-;, sem entretanto desor an·sa.l-
como qua"!squer outras medidas, que ao governo 
ou à commissão de orçamento parecess9m pro
prias a diminuir o deficit enormemente ag:-a· 

· · · - · a. r meca-
nicamente a. resolução pro•·ogativa de uma. lei 
de orçamento, que em sua execução, além do 
deficit e~perado, teve sobre as previsões da re
ceita pubhca. na somma de 13::!.049:400$, e~
cluidos os depositas, uma diminuição de cerca 
de 15.ú00:0UO$, cousidero um erro grave 
para. o nos·o regimen :fin;.nceiro no interior e 
para a estabilidade de nossos creditas nos m~r
cados monetarios do exterior. 

' ' orç.tmento concordado com o bonr·ado Sr. mi-
ni;;tro d:-~ fa.zend:1 que nas resolu~ões pro
ro ativa.;: as reduc õe5 de v r a 
um conjuncto d a medidas financeiras, eram 
contra.ri:ts as praticas do no!:sO parlamento e a 
noss:l legi ~hção de fazenda , e apresentado 
um projecto de lei, pelo qual · se proroga. a 
lei do orçamento sem se ter em vista a. preca
ria situação da fa~enla. publica, sou obriga·io 
a sustentar: 

§ i." qu'3 as resolaçõ3s prJrogativas têm en
tre nós a.ugmentado e diminuido desp"zas, 
croadl) receita pelo imposto e por operações de 
credito, organizado e supprimido serviços, ap
provado creditas abertos pelo governo o aonaa
grado providencias de maior alcance, que, em 
rigol", t~:~lvez em uma lei do orçamento fo"5sem 
até de!>locadas; 

§ 2 o que o proje~to dP. resolução proroga
tiva no ua1 é au mentada. 
ei do orçamento com a quantia de .••.. 
2.570:9-li$'307,deve ser r~considerado pel1 Ca

mara. dos Srs. Deputados. 

Ao contrario do que pareceu ao honrado mi
nistro da fazen ia e á maioria da commiso;ão de 
orçame nto, as resoluções prorogativas pelo nu
mero e pelo texto constitu~m um producto es
pr:~ial de nosso systema parlamentar e finan
ceiro. 

Na Françadeado que foi iniciado o regimen 
constitucional, contam-se apenas sete proroga-

tivas ou votação de dou:;ienzes, e só em épocas 
na grande agitação politica, e são tres no rei
!lado de Luiz Felippe (1831, 1832~ 1833,J duas 
d t:rante a segunda. republica (1849 a 1850; ~ 
duas no regimen actual (1872 e 1878). A vota
ção, porém, dos douzwmes em Fru1.ça t~m sido 
uma simples prorogação da bi do orçamento, 
s m a minima. ampli~:~.ção ou restricção, pelo 
primeiro trimestre do exercicio financdro a,. 
a. rtr-se . 

Entre nós, porém, a resol11ção prorogativa 
tem quasi substituido o orçam<mto, alterand-o 
para mais e para menos, e providenciando so
b!"e a situ:~ção :financeira, como o demonstra a 
historia d'l-; resoluções prorogativas das leis do· 
orçamento, dentre as quaes se destacam: 

A de 7 de Junho de 1843, que tornou e:tten-· 
siva. ao anno financeiro de 184:3-1844, até que 
foss·~ publicada a. lei do orçamento, que o de-

,., , a · • e ovem ro e 
18-ti, eliminando disposições importa.nte5 con· 
tidas. nos 9:rts .. 17, 21, 28, 33, 35, 38 ? 39 da 

' A de 24 de Maio de 1845, que mandou conti-. 
nuar por seis ma.z·~s a lei de 2{ de Outubro de 
1843, emquanto não to:.se romulg-ada a lei de 
orçamentiJ para o <':X~rctcio de 1845-1846, e 
determinou igu:1 lmente: 

a) a supp•·essão da cont!'ibuição extraordina
.-ia, sobre as pessoas, que l'ecebessem venci· 
mentes dos cofres publicos geraes por qualquer 
titulo que foa~e. esta belecida pelo art. 23 da 
lei de 21 de Outubro de 1843; 

b) a cessação da autorização concedida. no go
verno pelo art. i7 da. lei de 30 de Novembro de 
1841 para alterar os regulaméntos acerca dos 
· meta. s1za e xa. os escravos, 
dAcirna ur',zm a, decima. do he1·nnç~s e legados, 
dizima. de chanel\laria, b:ms de defuntos e au-

c) a eliminação da faculdade pro•·ogada. ao 
govet•no para refot·mnr na secretaria~ de Es
tado, bem como th autorização eoncedida pelo 
~ i o do nrt. 10 da lo i n. 243 d'J 30 de Novem
bro de 184 t ~ 

d) A crs!ln.çã 1 do su pprimento d.s -provincin.s 
e~tahelecido pelo art. i 11 § :.H da lo1 da 21 de 
Outubro tle U34:3: 

A de 24 .Je Setembl'o de 18ti, que mandou 
vigorar no nnno financeiN de 1848-1849 a 
1 }i n. 306 de 2 de Setembro de 18-46 emquanto
não fos~e promulga.d ~ a lei de or,·amento de;;se 
exer..:icio, considerando-se como p:1rte daque11a 
as despP.zas decretadas por leis anteriores e 
posteriores, mas elimiuou: 

~) ~quantia~ d~.to.: ~OO,S para. 9: conclusão do 

' d•stinalos para. a estrada que se abria da pro-
vincia. do Espirito-Santo à de Minas Geraes, e 
12:0:JO$ p 1ra ap~rfeiçoamento da que com
monica as províncias de Santa Catharina e 
S. Paulo desde ás Tres Barras no Rio S. Fra.n-· 
cisco até á. comarca de Curitiba; 

bJ o imposto de 120.$ sobre casa!' de commer
cio nacionaes ou estrangeiras, que na côrte 
tivessem mais de dotJs caixeiros estrangeiros e· 
mais de um naq outras praças e povoações: 

A de i4 de- Setembro de 1859, que mandou 
vigorar no exercicio de 1860-1861 a lei de-
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-orçamento de 1859-1'860; e que autorizou o 
governo para alterar o contracto com a com
panhia brazileira de paquetes a vapor, ou a con
tractar com outra companhia o mesmo serviço, 
podendo augmentar a snbvençiio e o preço das 
passagens : 

e e etem ro e , que eterm1nou 
que n lei de 27 de Setembro de 1860 decretada 
p~ra o e~ercicio ~e 1861_-1862 co.ntinuasse em 

• 
quanto não fosse promulgada a le·i do orc;am r•nto 
desse exercício, e que, dentre outras providen
cias, ll.utorizou o governo: 

a) a pagar as divid11.s r!e exercicios findos 
liquidadas, e a-. que se liquidas~em no corrente 
-e futuro exercício; 

b) a. reve:· o regulamento do imposto do sello 
mand:1do executar pelo decrelo n. 2713 de 26 de 
Dezembro de 18l:i0. . . 
tivamente com os tabelliães cie notas e escrivães 
dos juizes de paz, sem d13pend••ncia d~ distri
buição, d·~ lavrarem as escri turas ublicas de 
compra e ven a. e esc1·avos. 

A de 16 de Abril de 1864, que determinou que 
a lGi de 9 tio Janeiro de 1862 decretada para o 
exerci · · 
no anno financeiro de 1864-1865,emqua.nto não 
fosse promulgada a lei do orçamento deste exer
cicio, e 

a) elevou a somma consi~nada no § 2G do 
·art. 7° da sobredita l(>i a 500:000$ ; e 

b) autorizou :J.O govPrno para applicar o res
gate dos bilhetes do The,ouro em circulação a 
importancia do PXcesso, quR rP.sultara do em
prPstimo contrahido em Ll)ndres no mez de Ou-

----~tul.l'bwrR-OI--'dwov---;an.no-anterioi" , e da. emissão de ap 
!ices feita para pagamento dos emprestimos 
de 1824 e 184:3, como fóra autorizado pela lei 
n. 1.114 do 27 de ~etembro de 1860: 

A e e un o de 1869, qur, mandou con-
tinuar em vigor durante o primeiro sr>mestre 
do anno finanMiro de 1869-1870 a lei de 26 de 
Setembt•o de 1867, abriu ao Ministerio da Guer
ra um credito na importa.ncia de 20.395:682$652 
e ao Ministerio da Marinha um outro cred ito 
de 6. 3:12: 4008 para occorrer á:; despeza s e~
traordinarias com a continuação da guerra 
contra o governo do Paraguay uo primeiro 
semestre do e~ercicio de 1869-1870, e auto
torizou o Ministerio da Fazenda. a realizar 
qua .. ~q u~r operações de credito para pagamento 
das desp~>za.s que se verificassem por conta dos 
referidos creditas, bem como para. preenchi
mento do deficit do e~ercicio de 1868-1869, 
na importa.ncia de 13.814:05R$143 : 

A dr:\ 20 de Outubro de 1869 sendo ministt·o 
a :1 zen da o r . Visconde de Itabora.hy, e a 

mais notavel das nossas resoluções prorogati
vas de lei de orçamento, que determinou que 
a lei de 26 de Setembro de 1867 continua ·ee 
em vigor no exercício de 1869-1870, e de
cretou, além de outras medidas importantes, o 
.seguinte: 

a) a cobrança do io de Janeiro de 1870 em 
diante de mais de 40 °/o da quantia em que 
importassem os direitos de importação exce
ptuados os a.ddicionaes, que pagavam as rner
·Cadorias estrangeiras despachadas para con-

sumo, sendo esse augmento cobrado na razão 
de 30 °/ para as mercadorias, cujas taxas ti
nham sido elevadas na nova tarifa Pm virtude 
da autorização da base 5a do art. 9o da lei de 
26 de SetPmbro de 1867 ; 

b a cobran a do mesmo 1 o de Ja r 
diante de um imposto addicional de 5 fl/0 ~obre 
gPneros da tabella. C, que acompanhara a 
nova. ~rifa, tendo .fi~ado igualmente elevado a 

.. , que paga
vam o,:; da tabella B e o expediente dos ge
neros livrrs de direitos de consumo; 

c) a. elevação do imposto de ancO!·agem a 500 
reis por tonelada sobre navios procedentes de 
portos el'trangeiros ; 

d) a fixação e cobrança de uma taxa pelo 
serviço de descarga e embarque de mercado
rias nas alfandegas e seus trapiches, s~guado o 
pes_o e cap•: cidade dos v~lum.e~ ew sub,..tituiç~o .. . 
tulo de doca e d·~ capatazias ; 

e) a aboliçã'' dos dirritos de re~'xportação e 
ballea ão do dizimo do munici io do e 
diente de i/2 °/0 dos generos nacionaes trans
portados d·~ umas para outras provinc:ias. do de 
3 oj9 dos genero,; estrangeiros despachados para 

,... ~ uia, o 
im; osto de dizima de cha ncellaria e do quo 
creou a lei de 26 de Setembro de 18137 sobre 
vent!imentos, pensões, etc . ; 

f) a a utoriza'lão ao governo para alterar os 
regulamentos das repartições de f;~zenda pro
mul::ados em virtude da lei n . 1507 de 2ü de 
Setembro de 1867, do regulamento dos llo para 
incluir nelle novos e velhos direitos de lllercês 
pecunia.rias e p:ara fazP-r qua~squer operações 

• afim d~ preencher o tleficit, que 
pudesse r• sultar da receita ai'reca lada para 
a despeza. votada uo exercício da ref ~ 1·ida lei .. 

A de 23 de Setembro de 1871 ue 1et0rminou 
que a lei de 27 de Setembro de 1871 conti
nuasse em vigor no fo semestre do e~ercicio 
de 1872-1873, e autorizou o governo a des
pen~et· desde logo as sommas necess:•rias 
para a execução das seguintes leis do anno de 
18ii : 

N. 1767 de 9 de Julho, gnrantincio jut·os de 
5 o/o ao cn pi tal addicional da estrada. de ferro 
de Pernarnbuco; 

N. 1808 de 2 de Agosto, subvencionando a 
navegaçllo a vapor do rio A~guaya ; 

N. 1829 de 9 de Set~mbro, concernente á. re
partição do esta tistica.; 

N. 1832 de 9 de Setembro, que havia consi
gnado o credito de mil contos de réis para. o 
abastrcimento d'agua á capital do lmperio ; 

N. i837 de 27 de s~tembro autorizando o 
fabrico de mo~da <e nikel ; 

N. 1904: de 17 de Outubro, que havia fixado 
35:000$ para. as Jo!lpezas com a demarcação 
do patrimomo em terras, estabelecido a S. A. 
a Sra.. D . Leopoldina e seu a.agusLo esposo; e 
declarou 

a) que continuaria em vigor a autorização do 
al't. 12 da lPi n. 1836 de 27 de Setembro de 
i870 para conver$lãO da divida fluctuante, 
ficando, porém, tal autorização limitada, e 
quando -íósse indi<:pensavel, á parte t'elativa. 
aos bilhetes do Thesouro, que não houvesse 
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sido resgatada em consequencia. do disposto no 
art. 3o da lei n. 1953 de 17 de Julho daquelle 
anno; e 

b) que as porcenta ~ens de 34 e 25 °/o, co
bradas sobre os direitos de im1--ortação, em 
virtude do art. fn, § f o da resolução n. 1750 de 

e u u ro o > · e ecre o n. e 
de Setembro do 1870 seriam reduzidas p:tra o 
anno civ1l do 1872, a primeira a 28 °/o e a 

') 

A de 31 de Maio de 1877, sendo ministro da 
fazenda o actual Sr. presi,lente do conselho 
de minit.troa, quo deter·minou que a lei de 20 
de Outubro de 1875, a. qual fixou a despeza e 
orçou a r• ·ceita para o exercicio de 1876 a 1877, 
continuasse em vigor no 1° semestre de 1877 
a 1878, sub.,tituindo por uma nova tabella. a 
dos credito'! especiaes,a que se referia o art. 22 
daquella lei, e elevando a 1.000:000$ a verba 
8QQ·OOQ;3 consignada para pagamento das di 
vidas de exercícios findos: 

A de 23 de Junho Je 1879, que mandou vi
gorar no i, o semealre do exercício de 1879-1880 
a. e1 a e u u ro o , a te;·ando a 
tabella d{)s crediloa especiaes e autorizando o 
minis~ro da fazenda a realizar as neeessarias . . ' . 

' . 
quantia, ou ácerca de 42.000:000$ para o exer-
cicio corrente com o augmento de dcspeza 
pedida na prorogativa. 

Esse enorme deficit provém da fclolta pel·ma
nente de nivelamento entre a receita e a dr~s
peza. -votadas,da rejeição por parte da. Camara 
dos Deputados na ultima sessão legisla~iva de 
medidas que s.ugmenta.vam algun') impostos 
existentes e creavam outros, e principnl10ente . . . -

Não se tratando de diminnir a despeza, e an~es 
de augmental·~, não se procurando fortalecer 
a receita, e não sendo ossivel acreditar ue a 
renja publica resuma a sua. marcha ascen ente 
ou me';mo realise as previsõ:Js orça.mentariaa, 
uma. vez que. essa. di~inuição d·~ r~ndns ~~m 

• ' • ' 1 
50.000:000.~ para converter em divÍda consoli- economica, que tem pesado e ainda pe~a <;obro 
daua, interna ou externa, em todo ou em parte, quasi toda. a Europa a America, de modo a al
a divid:l. 1lt:ctuanto, e para saldar as contas do terar as estimativas de receita publica, meamo 
anno financeiro de 1878-1879 por despeza.a ·na Inglaterr<l, onde a receita é calculada. em 
autorizadas pelo poder legislativo, já realizadas bases seguríssimas ; 2°, a. deficiencia na impor· 
ou que se ro:\liznoaem. tação, que é consequencia da baixa de prAços 

Consequentomente, o em vista de nossa bis- de nossos dous principaes produc:os de expor
taria financeira. nns resoluçõP.s prorogativas de tação- o café e o assuca.1·, resultando do uma 
leis do orçamento tem-se legisllldo sobre todos e outra. co usa a estagnação dos negucios ; 3°, a 
os a ss n m ptos com prehendidos em uma lei de:-+-Jta-!-l.a.a.--Qdcee--e.el!Ba<&s~tieeKidlSa.edece ,.---{lqruu:ee-tteJêmfB--eors-s -ee~altee:t~atillo,ss>id:1{er--
orçanFnto: augmento o diminuição de despeza, receit<L pelo processo ultimamente adaptado 
crC'ação e eliminaçilo de serviços, obtenção de entre nós de orçar a renda, e que importamos 
recurso~ pelo im osto ou elo credito, res ate do oarlamento francez la ma ·oration ontr 
e eonso 1 açao a lVI a pu 1ea, etc . as disposições previdentes de nossa.legi~!ação 

Demonstrado, como fica., que nas resoluções de f,lzenda, segue-se que o projecto de proro
prorogativas de lei• de ot•çamento póde ser con- gativa da actual lei do orçamento, como foi 
siderada a receita. o n despeza votaJns, estará apt·esentado pela commissão, de accôrJo com 
de accôrdo com os altos interesses publicos o o honrado Sr. ministro ds. fazenda, ó um pro
pro.:ecto aprosantado â. consideração da Camara jecto de prorogação de um enormi~simo deficit, 

· dos Srs. Deputados, pelo qual não só é mantida que sem o maior exame não póde ser adopt&do 
toda a de~peza votada, c;imo ella é augment~da pela Camara. dos Srs. Deputados. 
na qu '1nth da 3.5i0:047$307, sem nenhuma Consequentemente, não é um projecto de 
outra providencia, que eleve a receita, ta.nto simples prorogação da lei do orçamento aetual, 
mais quanto esaa resolução prorogativa tem de q11e devia ser confeccionado pela. commissão de 
regP-r todo o anno financeiro de 1885-1886, orçamento, mas , quando o ministerio persi-
que ainda. está em começo 1 tisse em não desejar a votação de uma lei re-

Reputo temeraria a affirmativa. guiar de orçamento, um projecto de resolu,~ão 
Em que condições se npre.~enta. a lei do or·· prorogativa e rectificativa do orçamento vigon

çamea.to, que ae pretendo prorogar ~ Dil-o o te. 
ultimo rela.torio do Ministerio da Fazenda ~u ··a Não se di a ue as resol ções rectifica-
es 1ma 1va e ren a provavel ate ao echo do tiv~H sejam estranhas à nossa legislação de fa· 
eiercicio ficou áquem da realidade, s"gun.Jo as zenria : dellas ha dous modelos notaveis- a. 
ultimas . informaçõea das repartições fi.seaes lei de 7 de Junho de 1843 e a de 30 de Outubro 
enviadas RO Thesouro. Pelas estimativas do de 18ô9. 
Thesouro, segundo a. tabella n. 3 annexa ao Pela lei de 7 de Junho de 1843 foi o Governo 
relatorio do Ministerio da Fazenda. a renda autorizado : 
provavel do exercicio financeiro de 1884-1885, a)· a despender, além das verbas consiA"na
que foi calculada em 133 .048:400$ não devia das na lei n. 2 43 de 30 de Novembro de 184i, a 
produzir maia de 122.775:108$134, 011 ums. quantia de 5.191 :718.~454, distribuída pelos 
differença. para menos de 10.274:291$066. diversos ministerios: 

Sendo a previsão rlo Thesoaro feita em 23 de b) a reduzir e sapprimir nas repat·tições 
Abril do corrente anno ainda il&ferior á atre- do Imperio, Justiça e Fazenda, diversas verbas 
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na importancia. de 1.586:5625;000, sendo ellas 
mencionadas na tabella. B, ·annexa á mesma 
lei; 

c) a arrecadar novos impo.>tos contemplados 
na tabella O, sendo a receita ordinat·ia, que 
havia. si.lo orçada na. quanf 
elevada. á 19.397: 856$000. 

Pela lei de 30 de Outubro de 1869, que man
dou prorogar para. o exerci cio de 1869-!870 a 

· e em ro e 01 01 rev1sto o orça-
mento de receita em suas bases principaes, 
sendo ministro da fazenda o Visconde de Itabo
raby, cuja. competencia, em queetões finan
ceiras, não póde ser posta em duvida. 

Consequentemente, longe de serem estranbafl 
á nossa legislação de fazenda. as resol · ções 
rectificativas, ellas têm sido francamente ado
ptadas entre nós. 

No _estado, p~is, ~a. ~azenda publica, uma. re-
, , p O IV , 

mas tambem roctificativa impõe-se ao governo 
e a.o parlamento, na impossibilidade de ser vo-
tada a lei do orçamento, devendo o m· · · 
tornar patente em que consiste o seu program
ma de economias. e que medidas projecta para 
re~ul~r a situação :financeira do Im e rio, on to 

p o pt·ogramma ex u 1 o ao par a-
menta pelo Sr. presidente do conselho de mi
nistros. 

Não c.-eio que excludvamente com reducções 
em o nosso orçamento ji reduzido, ou por meio 
de novos tributos pedidos a um paiz, como o 
Brazil, cujas fontes de pro:Iucç~o estãó depau
perlldas e cujo capital n:1cional não se desen
volve pela economia, se possa regular as fi

. nanças publicas; ha alguma cous~ de mais 

de qualquer pb.no financeiro. 
Não negaria in limine, mesmo ~o governo 

actual, o meu voto para med:das fin'i\nceiras 
que se destinassem :\ reguJarisar a situação 
financeira, reservando-me o direito de discu
ti!· as. 

Quanto a economias, cllas constituem o pro
gramma do gabinete, e foi o da opposição par
lamentar, elevada hoje s.o governo e a qual re
duziu o seu progr:1 mma a fórn.ulas legisluth•as 
por emendas aos diversos orçamentos apresen
tados por uma commissão, da qual fazia parte 
o honrado Sr. ministro da fazenda. 

Nada, pois, impede que esse programma 
tenha de•de já. a sua realisação, p :1ra a qual 
po leria cooperar patriotic..tmente o partido em 

., 

mais quanto é no dia de hoje mais pressiva a 
situação do Thesouro, pela notavel diminuição 
da renda. publica. 

São estas as razões pelas quaes não posso 
concorJar com o projecto de resolução proro
gativa confeccionado pela commissão de orça
mento, e que, si não fossem procedentes, se 
fortaleceriam nas seguintes palavras proferid: s 
na Camara pelo Sr . presidente do conselho 
quando expoz o programma min:steri:ll : 

c Estamos sendo regidos poruma prorogativa 
de orçamento, que foi votada para outm s <:ir-

cumstancias e com outras in{o1·rnações, de 
sorte que nessa proroga.tiva ha disposições, que 
permittem ao governo gastar mais do que na 
realidade deve, e ha oue,·as disposições que 
precisam ser substituidas. ,. 

JUS amcn e o que eseJo: 1mpedir que o 
governo gaste mais do que deve, e substituir 
disposições que precisam ser substituidas. 

.. ç es geraes, 
aguardo o debate que tem de ~brir-se na 
Camara. 

Sala das sessões em 2 de Setembro de 1885. 
-Ulysses Vianna. 

O S:r. BodrigoSilva (pela ordem) 
pede dispensa da impressão recommendada 
p• .. lo regimento, p:tra que o projecto seja publi
cado no jornal da casa e entra amanhã na 

a votos, o rcqnerimento é appro-

O S1.•. Martbn. Francisco:
Sr. presidente, as nomeações feitas para os 
altos car os da admiuistracão da. minha r 
vmc: a, refiro-me ãs de presidente e 1° vice
presidente, me levam a acredit~\r que as de
clarações de moderação por parte do govet·no 
co1·respondem a uma verdade. (Apoiados e 
apa1·tes .) 

E, para que se não diga que eu pretendo 
com isto lisongear ou abrandar os meus adver
sar"ios, declaro que a nomeação do 2° vice-pre
sidente da província d9 S. Paulo, não será. por 
mim sujeit\ actualmente a qoalquP.r juizo, li-
mi :1-n ·o-me a tz:et· que, ma1s envo VI o nas 
lutas partidarias, hei de aferir o seu comporta• 
m••nlv pelos actos de sua administra~.:ão, sem 
· dentes. 

Qr1n nto á nomeação do fo vice-pr, sidente, o 
Sr . Rlrào da Parnahyba, declaro que o consi
dero um dos cidadãos mais importantes da pro
víncia de S. Pa'.llo (apoiados), e que. embora 
adver11ario nosso, creio que não ha de ir sacri
ficar a rP.putação que sua familia. adquirir du
rante tantas gerações, e que S. Ex. tem sabido 
sustentar (apoiados), prestando elle mesmo 
notaveis s3rviços á. viação ferrea da provincia 
de S. Paulo. (.4poia.dos.) 

Feitas e~tas reflexões, Sr. presidente, vou 
tratar especialmente do facto principsl que me 
trouxe á tribuna. 

A imprensa da capital , assignalando eu, so
bretudo, o orgão do partido liberal des.::a pro
vinda, queixa-se de varias dif:! turbios que se 

m na cidade de Botueatú (apf(l;ttrr1ti&ess-J)fo, -ap{)JOr['----
occasião da noticia da ascenção do partido 
conservador ao poder. 

Vejo, pelas noticias a. que me referi, que, nas 
pas~e:• tas em regozijo pela ascensão conser
vadora, não se limitaram os jubilosos a de
monstrnções de al~gri.a, dando morra.c:, sol
tandrJ foguetes em direcção as casas dos liberaes 
e d~ndo vnias ao jaiz municipal da localidade. 
(Apartes.) 

Sei qlle alguns conservadores maia mode
rados aconselhavam até que se gozasse da 
victoria com mais modestia. 
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O SR .. V .AL~ADAREB :-Tanto mais que não 
1

. deputado por S~ Paulo,fallando dos festejos que 
houve v1ctor1a. . se :fiz~r:~ em Botucatú pel!l ~seenção ~o poder 

O SR. MARTIM FRANCisco:- A victoria Sir I da opmtao conservadora, hmüou-se a c1ta.l" !a
deputado. não quer dizer sempre que a.' i~t~ ctos ~a m~ior insignificancia. 
fosse sangrenta: quer dizer a obténção de F01 as~un que S. Ex. disse qúe, por occasião . .. - . 

Requerimento 

Requeiro que o governo informe sobre os dis
turbios de Botucatú. 

Sala. das sessões, 3 de Setembro de f885.
M artim Francisco. 

O Sr. Duarte de Azevedo~ 
obt~ndo a palavra par'1 uma e::s:plicação pes
soal, diz que não vem discutir o requerimento 
ne_m póde fazel:-o, porque não é este o dia pro
prlO para tal llscussão ;_mas, tendo sempre se 
mtere~>sado p"llos negoc1os de Botucatú a. que 
vê ag-ora ligado o nc>bre deputado por s.' Paulo 
ficaria o orador mal no conceito da. Camara si 

- ' ~ C/" • - .• ' 

p_as~adl) que 'tev? e do motivo por que não con
tmua a encarre1rar as questões no mesmo pon
t~, por'-! ua.nto é uma questão em que se pó.Je 
diZer que se :J.cha em causa. Eis o motiv(J da. 
aua explicação pessoal. Tem toda a confiança 
de que, de hoje por diante, os negocios de Botu

·~atu toma4 ão nova phase, e a Camara não 
terá o d'··sgosto de ver o orador, a cad" passo 
pedir providencias ao g-overno para restabelece; 

·O imperio da lei, que !;Ó agora parece ser acs.ta.
do naquella localidade. A prov~ de que as 
cousas entraram em nova phase e que o nobre 

dor. houve "'i'Uas c morras na cidade de B"l.tu
catú. Mas pergunta o orador ao nobrr~ deputado 

essoa de tanto eriteri - ' 
v~lem vivas e morras em um festejo vopnlar, á 
Vlsta dos bacamartes e punhaes? Que compa
ração podem ter os vi-uas e morra.<~ dP. Botu-· 
catú com a prisão de home:is inotfensivos com 
a denegação do cumprim~nto de habeas-c;rpus, 
com o assalto e a morte de eleitora:; nas es
tradas 11e Batucatu 1 Já vê S. Ex . que os 
graves a. ttentados de Botucatú foram substi
tuidos por ·vivas e 11zon·as que não tem alcance 
nenhum, porque com esses -ui'Uas e mo1·ras não 
se "z persegmção :i;; pessoas, não se feriu 
ninguem e tudo permaneceu em perfeita paz 
na cidade de Botucatú. 

' são uma invenção do ,jornal. Nem mesmo isao 
houve. porque o orador tem as mais minucio,as 
informa ões sob1·e s · !': 

nbuma das cartaS! falia em taes -uiwzs e morras. 
Póle a:ffirmar á Cam3ra que as cousas se 

passaram em Batucatú do modo mais moderado, 
e que os festejos que alli s~ flzeram não per
tubaram a tranquillidade da cidade. 

O Sr. Il•lefon.so de A.raujo: 
-Cartas que recebi ia Bahia e jornar.s que se 
publicam naquella provincia. referem actos de 
Vt'lrd~deira se,vageria pratica1os em algumas . . . . . 
de de Nazaretb, em ~orne do padiJo conser
vador. ror occasião de solemnizar-se alli a sua 
ascrm~ão ao ode r. 

nobre prestdente do conselhq, quando com
pareceu nesta Camara para expôr o programma 
com que se propunha governar,nos disse:-Não 
me acreditu1·eis; mas o governo pode affir
m a1·-'Uos que, nti administ1·ação inten1a. do 
paiz, tera por norma a jus tiça e a moderaçao. 

S. Ex. ainda accrescentou-nem e1·a pi·e
ciso fazer-vos essa p1·omessa, porque a mode
raçiZo, a justiça, o respeito aos di,.eiios inrli
'liidu.aes e políticos de todos c'idadãos bras ilei
ros e um de'lier de todos os go'l)ernos. 

Acreditando que ~eja sincera a as, everação 
.fUe o honrado presidentP. do conselho no.:; vrJiu 
fazer, venho denunciar ao paiz os attentados 
ultimamente commettidos contra cidadãos dis
tinctos, <.ontra familias respeitaveis, contra as 

ro rias autorid;! des da cidade d Nazareth 
séde do districto elr>itoral q ue tenho a honra de 
representar ; venho chamar a attenção do go
verno para taes factos ; venho pedir qu~ envide 
seus esforços e dê as providencias para que 
elles não se reproduzam e para que seus auto~ 
res sejam severamente punidos. Vou ler ã Ca~ 
ma:ra o que dizem os jornaes da minha pro ... 
vincia, e, pela leitura delle, , ficará. ella sabendo 
dos attentados a que me refiro .• 

O;,Diario da Bahia do dia. 25 de Agosto diz 
(lê) : . 

« Noticias recebidas de Nazareth informam 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/201 5 16:28- PÃjgina 11 de 35 

Sessão em 3 de Setembro de 1885 

que nestes tres ultimos dias tem sido aqnella 
cidade theatro da mais requintada selvageria.. 

« Alta noite vagam pelas ruas grupos d:~ ca
pangas, que celebram a subida ao po ler do par
tido conset~v~dor, ~pedrejando as c~sas d~ disti n-

dando tiros de rewolver sobre c,jsas de familias 
e insultando a estas indignamente. 

« O primeiro ataque dos capangas conserva-
ores con a amigos nossos 01 d1r1gt o contra 

a typographia da T1·ibuna Libe1·al. 
« f4'ora .u destruídas a pedradas as vidraças do 

predio, e á resistencia opposta pelos nossos co
religionarios deve-se não ter igual sorte o ma
terial das officinas daq uella folha. 

« Dia ute da rasidencia elo nosso distinc to 
amigo Dr. Ponciano Ferreira. de Oliveira, juiz 
municipal d:~.quelh cidade, tem recrescido a 
furia ba_rbara dos. q~e realizam as ordens de 

' , ~ _., . 
« Os m"is violentos insultos sã1 diri:.:idos, 

toJas aa noites, contra os nossos dignos aruigos 
coronel Marcos Ferreira de Ara uj 
Tibario de CalJas Brito . 

« Apedrejaram a cas:'l. do pacifico e conside
raJo cidadão Manoel · Silverio da. Silva, e, na 
ma t·uga t e on em, era.m tH03 e rew.~ ver 
contra a residench do coronel Cardoso, chefe 
liberal. 

« E' de crer que continue este estado de 
C01Isas, e a attentados se succedam novos atten
ta.dos : o contrario seria indigno e improprio do 
partido da ordem. » 

O Diario da B:r.hia de 26 publicou um tele
gramma, que vou lêr, d:) juiz municipal 
daquelle ~ermo, e :lindo ao overno rovidencias 
em or em a garant1r a sua seg11ran91 e a sua 
vila. (lê) : 

« Nazareth, 24 .-Povidencias. Tenho sido 
s ca a o e 1DJUria o e mo o v1ru ento por 

um grupo de desorrfeiros, que, a pretexto de 
m1nifestações pela. ascenção de seu partido, tem 
percorri lo esta cidade dut·ante as noites de 20 e 
21, commett~>ndo toda a sort9 de tt•opelias, de
fronte de minha re3iuencia; hoje pela. madru
gada o desresp~ito e o desbragamento chegaram 
a um ponto intolera.vel. Peço a V. Ex provi
dencias que ::qui não encontro,para garantia do 
pr~stigio da autorHade.-Ponciano F. de 
Oliveira, juiz muuicipa.l. » 

O SR. ARAUJO Pr:omo:- Que providencias to· 
maram ns auto:idades judiciarias e policia~>s,que 
são todas da pa1·cialidade do nobre deputado t 

0 SR. ILDEFONSO DE ARAUJo:-Si as autori
dades estão sendo desacatadac; ; si a canalha 

, c 
servadores da localid-J.de, as insulta e de3ras
peita, o que podem elles fazer diante dessa 
pressão 1 

O Dinrio da Bahia de 27 publica ainda. o 
seguinte telegramma. do delegado de polieia(lê): 

« Do delegado do termo de Nazareth ao pre
sidente da provi:tcia..-Em a noite de 21, em a 
minha residencia, que está situada fórs. desta 
cidade, fui acremente injul'iado e- gravemeute 
desacatado por grupos de desordeiros. tendo-se 
achado entre os mesmos um assassino de nome 

Martinho, os quaes, em regozijo pela subida. 
~os conserva io~es, têm feito as maiores trope
has. e em a n01te de hontem cht:~at"am até a 
quebrar a paira las vidraças da. casa de minha. 
res:d!ncia e ameaçando assassinar-me . A força. . . . . . 
ms.i~r das imprudencias procurar com ella ga
rantlr·me --0 delega to de policia.-desta cidade 
de Na.zareth, Antonio Dias dos San 

O SR. ARAUJO GóEs JuNron:- V. Ex. ga
rante a veracidade dessas noticias ~ 

O SR. lLDEFONso DE ARAUJO ~-Garanto. 
porque tive cartas de pessoas :fidedignas que 
me refer.~m os mesmos factos de que o.s jornaes 
dão notici<l . 

St·. presidente, o Dr . l>onciano é um moço 
q 11e ha pouco mn.is de um anno deixou os 
bancos da Faculd3de do Redfe; iutellip:ente 

' . . ' ' 

epu aç o ;a 1ana 1 era . 
O Sr. coronel Cardoso é um cidadão distincto, 

cheio de serviços ao pa1z; fez toJa a campanha 
do Paraguay. onde distinguiu-se por muitos 
actos de bra"lura, pelo que mais de uma vez 
mereceu ser condecorado ; exerce na cida le de 
Nazareth o cargo de tabellião de notas. 
- O Sr. Tiberio de Caldas Brito é negociante. 
matriculado, capitalista e proprietario; é vice
presidente da camara m~n~dpal, e. serviu. o 

o o e re3 
annos na. situação dec;dlida, prestando rele
vantissimos serviços, porque expurgou o termo 
n N · · · 
dosos. 

O SR. ARAUJo GóEs JuNroR: -Foi demitt!do 
pelo Sr. Vis!ond~ de Par.:~.naguá. 

O SH. ILDEFONSO DE AitAUJo:-E' verdade; e 
oxalá que aquelles que tomam hoje as rede~s 
da administração da Bahia procedam como o 
Sr. Visconde de Paranaguá, que exonerou um 
delegado de policia por tet· escripto uma corta. 
a um eleitor que não era do termo de sua ju
risdi·~ção, pedindo voto para um candidato. 

Eis aqni o f11.cto que determinou a demh;sã.o 
Sr. Tiberio de Caldas Brito. 

O SR. ARAUJo GóEs JuNIOR : - Não foi só 
isso. 

O SR-. ILDEFONSO DE ARAUJO : -Foi o unico. 
ivo; po qu~ o no re v1scon e en en eu que 

com 1sso o Sr. Tiberio tinha infringido o pro
gt"amma que o gabinete se tinha imposto, de 
não intervir no pleito eleitoral. 

O SR. ARAUJO GóEs JuNIOR:-Ello eacreveu 
muitas outras cartas. 

O SR. ILDEFONso DE AR.A.UJO: - Não apoiado; 
só foi apre;;entada uma carta dirigida. a um 
eleitor que não era do termo. 

Os Srs·. capitão Dias e Silverio são igual
mente cidadãos distinctoa; chefds de famílias 
muito respeitaveis, e bemquistos na localida.-
• 
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de. O 1 ~ é delegado de policia. Foram estes 
distinetos cidadãos e suas respeitaveis familías 
os escolhidos pelos conservadores de Naza.reth 
p'lra victimas de suas aggressões e desacatos. 
Ma.s! Sr. _ presidente, procuro ser justo, e 

vel por estes attentados. Estou certo de que 
elle não póde deixar de con iemn:il-os formal
mente, or ue nenhum overno s~rio lucra 
com estes excessos e a usos. Attribuos a ex
alta!(ào de certus indivíduos que não têm r2s
ponsabilidade e que servem de instrumento a 
paixões vis e pequeninas, e não <i{Uero c!'er que 
o governo tome a responsabilidade de taes 
actos. Venho, porém, cumprir o meu dever, 
venho denunciar ao governo estes attenta. los : 
venho pedir ao nobre presidente do conselho 
que empregue a sua influencia na. provincia da 
Bahia, para que estes factos se não reprodu-
zam; que recommen e ao seu e ega o o 
maior escrupulo na escolha do pessoal da poli
cia, que tem de ser novamente montado. S. Ex. - . . . . 
cargos de autorid-ede publica homens eivados de 
paixões e de crimes, que nada representam e 

ue rocuram esses car os ara exercer vin-
ganças e sat1s azer seus interesse".i particu
lares, qua.si sempre inconfessaveis. E' preciso 
que a administ1•ação prime pela moralidl),de. 
Nas a.ctuaes circumsta.ncias do paiz, diffh:il é 
a tarefa. de administrar qualquer das provín
cias; mas ainda é mais difficil a administração 
da Bahia.. A provincia da Bahia acha-se em 
condições muito excepcionaes. Não quet'o, 
porque dóe ao meu coração de filho daquella 
terra, fazer a lista das suas necessidades. 

ap1 a e1 ura o a anço a t esouraria 
conta eloquentemente sua. miseria. Nestas 
condições, peço ao nobre presidente do conse-- . . . 
que da sua terra. 

O Sn.. MARTIM F.B.ANcraco:- Em que foi nosao 
amigo1 

O SR. lLDEFONso DE ARA.U.TO: -Dando á H
lustre provincia de S. Paulo um presidente 
digno della. 

Peço a S. Ex. que ma.nde psra. governar a 
Bahia um homem feito, que tenha a responsa
bilidade dos seus actos, que não se leve porca
ma.rilbaa, nem seja um manequip1. 

O Sa. Aru UJo PINHO : - Não ba de ir com 
certeza um Homem de Mello. (Ha outros apar-
tes. J · 

provincia. 
O Jornal ·do Commercio e outras folhas, 

desta côrt.e publicaram telegrammas noticiando 
que se havia encerrado a assembléa provincial, 
sem que estivessem votados os or9amentos pro
vincial e municipal, e a lei de forças. 

o SR. ARAUJO PINHO: -Aasaembléa e em sua 
maioria liberal. 

O Sn.. ILDJ:FONSO DE ARAUJO : - Não posso 
crer que o nobre presidente do conselho ap
prove o procedimento do seu delegado na. pro-

vincia, deixando de prorogar por mai:;; alguns 
dias a assembléa, afim de serem votadas aquel
la.s leis. 

O Sa. ARAUJO GóEs JuNIOR:- A assembléa 
foi prorogada muitas vezes. 

O Sn.. lLDEFONso DE An.AuJo:-Depois de ter 
a. assembléa funccionado por quatro longos me
zes.depois. da despeza feita. com a 'uda de custo 
e 1ar1as os e puta os,encerrar-se sem t~r vo
tado as leis ann.uas é um grande erro adminis
trativo. 

O SR. CARNEIRO DA RocHA:-Os trabalhos 
estavam muito adiantados. 

O SR. lLDEFONSO DE An.Aujo:-A província, 
com uma divida immensa, com um gran ie de
ficit. não póde ser administrada sem orça
mento. (.4.par:es) 

presidente do conselho: escolha S. Ex. p.1ra 
pre;;idente da Bahia um homem que ~steja na 
al ra , 

O SR. ARAUJO certo. 
Peço a palavra . 

. . . 
de-se S. Ex. que a Bahia lhe deu honras, po
sição, fortuna, tudo quanto podia dar a um :filho 
dilecto ; pr;de apenas que lb.e dê um adminis
trador que a governe com justiça e moderação. 
(Muito bem ! Mui to bem !) 

E' remettido ã mesa, lido, apoiado e a dis
cussão adiada, per terem peiido a ps.la.vra os 
Sr.~ . Araujo Góes Junior e Araujo Pinho, o 
seguinte 

Req·uerimento 

Req.u~iro <{Ue ao Sr. mi,nistro da j u:;Hça 

pontos : 
1.0 Si o governo tem conhecimento dos at

tentados commettidos nos ultimos di~1B do mez 
findo, na cidade de Nazareth, província da 
Bahia, contra o Dr. j ;.dz municipal da.quelle 
termo, s3u delegàdo de policia, e outras pes
soas alli re.;iJentes. 

2.• No caso affirmativo, quaes as providencias 
adoptadas para evitar a reproducçlo de taea 
factos e punir seus autores. 

Ca.mara dos Deputados, 3 de Setembro do 
i8B5.-Ildefonso de Araujo. 

mentos sob:-e empregados aposentados de diver
sas repartiçõ~s, e considerando o a~sumpto. ma-·. 
teria urgente, agora. que se trata. de votar a. 
prorogativa. e é programma. do governo fazer 
economias a todo o transe, pede ao Sr. presi
dente que o informe si jã foi satisfeito o pe
dido do orador; e neste propoaito foi qoe pediu 
a. palavra no expediente, facto qoe o nobre de
puta1o pela Bahla estranhGo. 

O Sa. ARAUJo GóEs JuNIOR: -Só se póde pe
dir a palavra para encaminhar a direcção dos 
papeis. 
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O SR. Jos:E MARIANNO queria proceder como 
lhe autoriza o regimento, julgando a materia 
urgente pelas razões que adduziu. 

O SR. PRESIDENTE informa que os esclareci
mentos já foram pedidos. 

r. rauJO es unxor 
( depois de pedir a palavra para negocio w·-
9ente ) diz que não pede a palavra pat·a emba-
raçar os trabalhos da Ca ; , - -
do Sr. president') que mande puelicar no Dia
.,·io O fficial documentos reiath·cs ..• 

O SR. PRESIDENTE : - Não é ma teria ur
gente. 

O SR. ARAUJO GóEs JuNIOR diz que ainda 
não acabou. S. Ex. vai ouvir. 

O SR. PRESIDENTE : - V. Ex. requererà 
nos tres primeiros quartos de hora da sessão 

O Sa. ARAUJO GóEs JuNIOR pedirá então ur
gencia. para ler alguns desses docu~entos, -:!e , 

A mesa da irmandade da Santa Casa da Mi
sericordia da Par3.hyba do Sul, requereu ao 
govP.rno a deportação para colonias · militares 
õos libertos da finada Condessa do Rio Novo, 
que ~o~s.tituem a colonia da Piedade naquelle 
mumc1p10. · 

ons a ao ora or que o governo man ou 
abrir um inquerito na Pa.rahyba do Sul e que 
dess3 inquerito resultou a convicção de que a 
· dade da. casa de eariàade da Parabyba do 
Sul não tinha sido exacta nas accusações que 
dirigiu aos colonr,s, e que tinha andado mal 
avisada no pe1ido que f~z para a deportação 
destes para as colonias militares, dizendo que 
ta.es colonos eram ebrios, ladrões, perturbado
ra~ da or .em publica, o que foi contestado p~lo 
testemunho de cidadãos dos mais rcspeitavei~ 
da Parahyba do Sul, de diversos credos politi
cos; e póde dizer a S. Ex. que o Visconde de 
Entr -Rios i-m- · 
Novo, declarou ao orador, em viagem para a 
Parahyba. do Sul, que realmente estes colonos 
não mereciam as accusações que lhe~ foram 
i l · aq a. mesa a 1rman- a e a an a 

Casa da Parahyba do Sul. 
Precisamos ver, diz o orador, se realmente . . . 

ção, com vantagens para o paiz ; é mister que 
seja. ventilada esta questão,sobr"et udo na acLua-

0 SR. ARAUJO GóES JuNIOR diz que o Sr. lidada· 
José Marianno jã pedi11 e obteve a publicação Pede, pois, a.o Sr. pr&sidente, que consu1te ã 
de doc11mento3 apresentalos na tribuna. casa si lhe concede, no primeiro dia de sessão, 

uma. urgench de um quarto de hora para des
UM SR. DEPUTADO: -Deve ler. envolver este assumpto. Desde jã tambem de-
O SR. PRESIDENTE: -V. Ex. peça ur- clara que pede ao governo provincial pro-

gencia. videncias energicas contrà os desacatos que se 
AM~~~e~s~t~ã~o~d~a~n~d~o~e~m~d~i~v~er~s~a.~s~l8c~l~·UM~~~~~--------

O Sa. ARAUJO GóEs JUNIOR pMe---p-e • • grupos de conservadores têm insultado os li-
gencia de tres minutos para ler alguns desses 
documentos. beraes, como ultimamente na villa. do Rio 

Claro, em que foram atrozmente insultadas . . 
para que possam ser publicados. 

O SR. ARAUJO GóEs JuNIOR diz que o deputa
do por Pernambuco trouxe aqui documentos de 
uma associação aboliciCinista ... 

O Sn. VAz VIANNA:-Mas leu. 
O Sa. ARAUJO GóEs JuNIOR responde que não 

leu nenhum e foram publicados. (Não apoia
dos e apoiados. Cru;am,-se apartes.) 

Não quer que S. Ex. consulte a ca.sa: pede 
a publicaça:o desses documentos para que todos 
possam fazer juizo a respeito do procedimento 
do nobre ex-ministro da agricultura, porêm vê 
que a Camara quer .o silencio. 

Deseja\'a que se pudessem analysar todas as 
provas de mais utn acto de compadresco do 
nobre ex·ministr · , -
bres deputados não querem que esses documen
tos sejam publicados, vorque elles fazem carga 
ao seu cor-religiona rio. (Oh ! Oh ! Apa1·tes . ) 

Usará das meios que o regimento lhe fa~ulta, 
para que essa analyse não seja prejudicada. 

O Sr. Fra.n9a Carvalho (depois 
de pedir a palavra para requerimento ter
gente) diz que trata-se de assumpto interes
sant9, ao qual o governo tem promettido ligar 
ma~ima attenção. 

V, IV.- 12 . 

... i i i s o Juiz munic1pa • 
E o que é mais grave é que o grupo dos des
ordeiros era capitaneado pelos chefes do par
tido conservador. 

E' preciso que sa sa.ibl de que modo o 
programma de concordia hasteado pelo nobre 
presidente do conselho tem sido executado. 
(Apoiados .) 

Consultada á casa, é concedida a urgencia 
pediJa. · 

O SR. CA.NDIDO DE OLIVEIRA:- Peço a pa
lavra. para negocio urgente . 

O SR. PnESIDENTE:-Já estamos na ordem 
do dia. 

O SR. CA.NDIDO DE OLtvEIRA~-Mas eu pedi 
a palavra para negocio urgente. 

ozEs:- ão po e negai-a. 
O Sn. Pn:ssmE~-rE:-Para negocio urgente 1 

Tem a palavra o nobre deputado. 

O Sr. Candido de Oliveira. 
começa dizendo que, como o Sr. presidente 
sabe, foi lido na mesa o seguinte aviso (lê) : 

« Secção Central. -Rio de Janeiro. - Mi
nisteriô dos Negocios Estrangeiros, 2 de Se
tembro de 1885. 

Illm. e E~m. Sr. - Recebi cópia das inter-
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pe~ações requeridas pelos Srs. d~putados 
Campos Salles e Candido de Oliveira, versando 
a primeira sobre diversos pontos CJncernentes 
á immigração c a segunda sobre o projecto de 
emancipação do element.o servil. 

que se sirva dar conhecimento a essa Camára, 
quanto á primeira interpellação, que me pa
rece ella prejudicada, por ter sido dirigida ao 
meu an ecessor ; e, quan o assim nao seJa, 
muito a meu pez:u, não posso responder. 

Quanto á. segunda julgo quo ha incon.ve· 
niente em responder. 

Tenho a honra de reiterar a V. E~. as se
guranças de minha alta estima e mui distincta 
consideração. - Ba1·ão de (J o tegipe. » 

Pede ao Sr. presidente que se digne de con
sultar a casa si lhe concede um quarto de hora 
de ~rgencia, pa:a pedir J?rovidencias relativa-

O Sa. AFFONso CELso JuNioR:- E' um facto 
sem precedentes. 

a. osE 1\IARINNO : - em prece entes 
na. historia parlamentar deste paiz. 

O SR. AFFONSO CELSO JuNroR : -E' um at-
ta.n a o contra as prerogatlvas o eputaeo. 
(Apoiados.) 

(Consultada a casa, e concedida a ur-
gencia.) · 

O SR .. CANDIDO DE 0L1.VEIRA observa. que, 
quando o corpo legislativo francez era àpenas 
um vão simulacro de assembléa legislativa, 
pondo sob a acção poderosa. e indomavel dl. de· 
mocraci~ a idé~ liberal, venc:u as r~sistencias 

' brecha nas instituições do imperio, que devia 
ser depois tt•llgado. 

Recordam-se todos u a rim ira con uista 
que então fez a democracia franceza !oi o di
reito de interpellação, vindo logo o debate do 
voto de graça. Nessl occasião, quando, animado 
pelo sopro da. liberdade, o corpo legislativo pe
aia para 1i a iniciativa na confecção da lei, re· 
aerva.1a ao governo e ao senado, Napoleão 111 
mandava-lhe dizer, por seus oradores, que uma 
corporaçio do Estado que tinha o direito de 
interpellar os ministros do imperio e de dis
cutir o voto de graças estava munida de bas
tantes regalias e liberdades, bem podia dis· 
pensar o direito de iniciativa da lei. 

Entre nós, depois de 50 annis de ensaio ou 
caricatura do regimen parlamentar, e quando 
parecia que este paiz ia nutrindo a convicção de 
qne só pela liberdade e em nome della poderia 
ros erar e viver eis ue com a ascen ão do 

gabinete de 20 de Agosto, é o parlamento 111-
dibriado, desáea.tado {apoiados e n4o apoiados) 
e ferida de morte a primeira das regalias do 
representante da nação. 

O orador pergu•ta ao Sr. presidente, que 
tambem conhece o regimen representativo, 
pergunta-lhe, abatido pelo recente attentado, 
ai é nobre, si é decente, para o governo que 
inicia os seus primeiros passos na adminis
tração publica, vir dizer á Camara dos Srs. 
Deputados que não pó:le responder á interpel
lação relativa a immigração 1 Pergunto mais 

si poderá esta C:a.mara tolerar em silen
cio e sem um protosto que o governo, que 
tem a seu cargJ a reforma do elemento 
servil e que fez della um a parte do 
seu programma n2gativo, venha declarar, va-

• • rr. , 

inconveniente responder as perguntas que so
bre este ponto foram formuladas por um dos 
seus membros, embora o mais obscuro delles 1 

O Sa. Zuu:-Isto só humilha o governo, 
que foge á discussão. 

O SR. Jos:E MARIANNO :-A Camara que tome 
uma medida, reprimindo a audacia do go
verno. 

O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA sabe que 
os ministros têm o direito de declarar quejul
gam inconveniente a discussão de uma inter
pella~ão, mas pergunts. s~ esse direito póde ter 
a p e c s 
dá~ Não, o direito que tem o governo de recu
sar 1·esponder ás interpellações está subordi-.,.· 

que nega-se a responder ou não tem a com
prehensão de seus deveres, ou quer zombar do 
parlamento. (Apoiados, apartes e o Sr. Presi
dente reclama attençt!o.) 

Não dirá que talvez a ultima interpellação ao . 
Sr. ministro da. fazenda o puzeasa de sobre· 
aviso em relação a interpella.ções futuras, 
tendo antipathia. por esta grande con
quista parlamentar, mas S. Ex. deve lem
brar-se de que ess::~. interpellação, que tão ce
lebre passou para a historia, termino11 por uma. 
mo~ão ao gabinete, apresentada pelo honrado 
deputado pelo ii0 districto do Rio de Janeiro •••• 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA : -V. Ex. está 
enganado. 

putado que a formulou nem ao menos tem 
hoje assento nesta casa.. Nota os ultimos 
factos, começa. a ver que o nobr~ presidente do 
conselho tem um plano preconcebido e é o de 
anniquilar as ultimas e j:i tão enfraquecidas 
garantias do systema parlamentar. (Apoiados. 
Oh! Oh!) Os factos recentes deste ministerio, 
que só tem i3 dias de existencia. e qu~ se no.3 
apresentou no dia nefasto de S. Bartho
lomeu, são eloquentes e vem em apoio de sua 
asseveração. (Apoiados, nc1o apoiados e apar• 
tese o Sr. presidente reclama attençlfo .) 
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S. Ex. quiz a principio zombar do caracter 
do~ deputados liberaes (apoiados, t1<%o apoia
dos e apartes) ; S. Ex. queria viver com a 
camara liberal para. fazer politica conserva
dora contra os libet·aes ; o nobre pt•eaidente do 

ns Ih ueria ainda b r d 
orçamento detalhado, uma reforma servil, co
gitando novos planos para. as futuras sessões. 

Mas ao mesmo tempo-. no dia em que S. Ex. 
· ira v z ,:; e rec1n"o, 

foi exactamente quando commetteu o maior at
lentado contra a dignidadJ da Camara, ne
gando-se obstinadamente a responder a per
guntas formuladas sobre os propl'ios pontos do 
seu programma. (Apoiados e apartes.) 

Será isto nobre para um governo que ape· 
nas inicia a sua. carreira 1 (Apoiadc.;.) A 
propria consciencia da illustre minoria con
servadm·a ~rotesta! o or~dor está certo, contt·a 

de Cotegipe. (Não apoiados e t1·ocam.-se 
muitos apartes.) 

E' recente a historia da. situa ão liberal. 
Foram numerosissimas as interpellações formu
ladas pela grande opposição conservadora. 
Todas foram discutida~ e respondidas ; en~re-

llet·tinente ou eram formuladas com o visivel 
mtento de perturbar a boa march:.t dos tra
balhos p1r la.men tares. 

Deixa á consciencia da Camlra, deixa ao es .. 
pirito culto de cada um dos deputados avaliar a 
grandeza. deste attenta:lo. E' preciso que o 
paiz conheça de que modo e desempenhado o 
compromisso de moderação assumido no dia da - . . . 
meiro contacto com a Camara, o presidente do 
conselho rasga um dos artigos mais sagrados 
dos nossos direitos, uma das con uistas mais 

r1 an es a emo~rac1a, a conquista do direi-
to de interpellação. · 

Perante uma Camara a.meaçada de disaolução, 
nada põde propor e nada conseguiria. 

Limita-se a protestar pedindo que o aviso do 
nobre president~ de conselho seja. publicado na 
integra e ao lado delle as duas 1nterpellações. 
A nação julgará.. Sabe que o juizo da nação 
pouco vale para o Sr. presidente do conselho: 
elle conta com o resultado da decadencia dos 

O governo liberal, este governo quo sempre 
teve ensarilhadas contra si as armas da oppo
sição conservadora., obedeceu,sGm queixar-se ao 
grande principio da liberdade parlamentar, 
vindo constantemente rceponder a interpella
çõea. (Apoiados e apa1·tes.) .Mas os teiD;pos mu- O Sr. Gomes de Oastro diz que 

, , . ·a a.v1ss1ma ac· 
interpellar em oppostção, o nobre pres1 ente cusação, feits. ao ministerio actual pelo nobre . 
do conselho retrahe-~ e c diz que não póde rcs· deputado por Minas, ex-ministro do gabinete 

onde r a. nm de utado ue lhe cde declara õos · e uma vez Zeaàer da. maioria 
sobre um projecto de lei I! ( ... 1poiados e di'Uersos da casa, não póde passar em silencio, sJm um 
apa1·tes .) protesto da.quelles que têm mais do uma. vez 

E, facto notavel, é este mesmo presidonte do revelado da tribuna desta casa grande amor lis 
conselho quo quer obter· r.s leis de meios de liberdades parlamentares e ás gar:tntia.s que a 
uma Camara, caj:1 regalia o assim annulledn. !! Constituição determinou que ao guardem nas 
(H a diou!!?" os apartes.) Tomorli quo suas res- relações entre o gabinete e a Camara. 
postas o compromeLtam 1 Quando se apresentou o ministerio organi-

A este res['eito rocorda.-so que, no dia da zado pelo Sr. Barão de Cotegipe, o orador ~isse 
apresentaçlo do minis te rio, o sell nobre e pN- a. S. Ex. que olle tinha. as suas symp3.thias ; 
sa.do ami~o o Sr. ex-:11inistro da justiça deu m:~s que aguardava os seus actos porquanto, no 
um aparte ao no~1re presidente do conselho, -e5tadoprecario em que se ach'l o paiz, vale mais 
dizendo que não teria. o seu apoio para as leis pugnar pelo~ interesses do Estado do que pelos 
de meios, si S. Ex. apresentasse idéas e1:age- intereses desta ou dnq uelh parcialidade. No 
radas em relação a este assumpto. caso presente a.ccusa-sa o governo de violar 

o nobre pl'esidenta do conselho sabe uma. das guantias constitucionaes do parla· 
tanto que, da. sua politica em relação ao mento . ~i esta accusa.ção fosse verdadeira 
blema do ele manto set!'\tíl. ,., -ru~fllde-W~HH--lMLI.&<M:~-!';~-~~a~~~~:w-:~~__wJL-.I.LIJ.lJJ;:O.-----I.W!I~---
concessão de meios por este parlamento. Cor- tado. O nobre deputado lembrou que no regi-
ria-lhe assim ainda mais rigoroea obrigação de monda dynastia de Napoleão o gov~rno pas~ 
tudo dizer para não illudir a niRguem. aou de absoluto, que era. de facto , a ser um go-

verno livre, desde que se reconheceu ás cama· 
Noto que este attentado que S. E~ commette ras francezas 0 direito de interpella.r o governo 

em face de uma. Camara. que ainda íuncciona, e discutir 9 voto .ie graças. 
e da qual depende a. concessão das leis de meios o ora ior lembrou em aparte que este ul~ 
para o governo poder viver, mostra. o l!J.Ue vai timo direito foi de facto supprimido entre nós 
aer a. eleição fut.urs.. pela situação que cahiu. A Camara deixou sem 

Desde j:i prepare-se o paiz para. a inaugura- resposta. nada menos de tres Falias do Throno 
ção de uma política d"l violencia, cujo primeiro e quanto á interpellação o Sr. presidente póde 
acto é o desrespeito á rapresentação nacional. fornecer ao nobre deputado mais de um · exem• 
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·pio de interpe~ações formuladas pel~ opposiç~o 
conservadora, qué ficaram prescr1ptas, nao 
porque o governo communicasse que não podia 
responder; mas porque guardou systematico 
silencio. Lemb~a. mais qu~ o nobre deputad?, 

A Cama.ra deve recordar-se com tristeza das 
acenas que aqui se presenciaram no tempo ào 
ministerio Dantas. Estavam-se repetindo aqui 
constantemente votos de confiança ; mas 
aque~le n:inisterio estabele~eu a theoria, que 

' ' de um mez para 
ção. 

fiança que lhe convies:;;em e que tivessem por 
objecto um uni co e determinado assumpto. De

r balde foram invocadas as boas raticas s.rla.-

que o nobre presidente do conselho me mandou 
dizer pelo presidente da Camara que estava 
marcado dis. para. a mesma interpellaçãoo 

O Sn. o GoMES DE CASTRO fica. sabendo que o 
ministerio teve essa delicadeza com o nobre 
deputado por S. Paulo ; mas isso não altera a 
questão. O orador não vem deduzir os factos 
para defender o governo por se ter recusa<!o á 
interpella.ção ; a defesa ~ outra.. O orador pede 

tu~za politica da interpellação. Os membro~ 
do parlamento tem differentes modos de obter 
do overno informa ões sobre a marcha. dos ne-
gocios publicos; têm os requerimentos quando 
votados pela Ca.mara ; tiro a discussão dos or
çamentos ; têm a discussão do voto de . - . . . " 

mente as interpellações. 
QualqtJer destes meios é ca.ba.l, e sufficiente 

para a obten~â:o do fim ; é preciso, porém, a.na
lysa.r o alcance politico de cada um delles. A. 
interpellação é essencialmente politica; por 
ella o deputado deseja que o governo venha. á 
presença da. Camara. dar esclarecimento:; com
pletos sobre certo ramo de serviço publico, 
sobre um aeto da aiministraç~o, e até mesmo a 
respe1 o as 1 eas geraes, os prmcxp10s que 
regem a administração. A raz~o por que se 
prefere este meio é porque a. interpellaçâ:o é e:~-. . . . . 
rada do gabinete ou a. sua continuação, si ello 
obtiver um voto de confiança que agora, per
gunb o orador ao nobre deputado por Minas, 
a maioria desta casa póde ainda. ter a preten
ção de derrubar o minaterio actual1 

DIFFERENTES Sas. DEPUT.\.DOS LiriERAES:
Póde. 

O Sn.o Cn.uz:- E' uma Camnra condemnada. 
(Ha otttros apa,..tes.) 

O Su. Goli!Es DE CASTRO, respondendo a uni 
aparte do Sr. José Marianno, diz que não é 
tão insensato que desconheça o poder da maio
ria, o que diz e que o ministsrio aetnal é um 
ministerio vencido nesta casa, pois a maioria 
recusou-lhe a sua confiança, e ~o modo mais 

- . 
esta prova. é üma. puerilidade. O ministerio já 
sabe que não tem a confiança politiea da maio
ria da Cama.ra. Para que, pois, interpella
ções 1 

DIFFER.ENTES Sn.s. DEPUTA.DOS LIBERAES: -
Porque queremo~. .. 

O Sn.. GoMEs DE CASTRO pergunta aos nobres 
deputados que dizem-porque queremos- si 
acaso entendem que o seu poder é discriciona
rio pal'a poderem estar aqui repetindo scenas 
in.uteis contrarias á seriedade do parlamento ~ 

mentares, e muitas votes, que hoje se levan
tam até para roubar ao orador o diraito de 
fallar ~ calavam-se ou applaudiam o acto do 
governo. 

Mas qual a razão por que o ministerio não 
vem responder à interpellação ~ Quer o nobre 
deputado saber o que tenciona fazer o gover
no a respeito da immigração ~ Pois não vai en
trar em discussão a prorogativa do orçamen
to, e não será essa. a melhor occasião para: 
examxnar esse assumpto . u:.L quer · m erpe -
!ação hoje seria uma. cousa. inutil, sem razão 
de ser, pois não poderi~ concluir por um voto 

tuma. apresentar senão as suas opiniões indi
viduaes. O que o orador desejava é que o no
bre deuutado lhe dissesse si as suas opiniões 
de agora são as me3mas que teve na situação 
passad:l-1 · 

O Sa. VALL.ADARES :-E as suas são as mes
mas1 

O SR. Go:\IES DE CASTRO convida o nobre de
uta.do or Minas, rovoca-o mesruo, a ue re-

corra. aos annaes parlamentares para que pro
curo achar qualquer contradição entra os actos 
o as pahvras do orador o 

SR. ALLADAR.ES :-0 governo adopta. um 
projec to que V o Ex. combateu. 

O Sn. Go:\IES DE CASTRO responda a este 
aparte dizendo que antes de lançar este la.bóo 
de incoherente, era melhor que o nobre de
putado por Minas olhasse para. o seu lado es
queTdo e para o seu lado direito, depois de ter 
olhado para si. Si S. EK. assim fizesse havia 
de ver nas fileiras dos seus collegas da maioria. 
individuoa que combateram aqui tenazmente 
o ministerio 6 de Junho e q oe vieram depois 
aceitar do ministerio 6 de Ma.io um projecto 
mais radical, não dando como razão desta 
mudança senão a confiança pessoal que este 
ministerio lhes merecia. Quanto ao orador, 
votou ~onstantemente ~ontra o projecto que 

ha de votar contra, faça ou não o governo 
questão de gabinete. E jâ. que o nobre de
put.ado por Minas interpella o orador de um 
modo tão pouco generoso, o orador pergunta
lhe como é que S. Ex. e:tplica a sua ultima 
evolução em frente do ministerio Saraiva, a 
ponto de incorrer nas espirituosas censuras, 
que foram proferidas nesta casa pelo nobre de
putado pelo Rio Grande do Norte 1 (H a diffe
rentes apartes.) 

Não era sua intenção dar ao debate-este tom, 
queria apenas a.ssignalar aos illl:streá deputa-
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dos da b:mcada liberal a differença. que ha da 
situação presente, em relação :i interpellação, 
p!lra o dirúto absoluto que tem o parlamento 
de dirigir ao governo quaesq uer pergunt:1s. 

Es.te direito, de ~acto, se acha extincto, 

' do regimen parlamentar, mas pelo facto gra-
vissimo que já se verificou, de recusar a Cama
rn confia.n a ao ministerio actc.al. Mui tos 
apoiados.) 

Si outras fo~sem as circumstancias, o orador 
estaria ao lado dos nobres deputados autores 
da interpellação, não para dar força á censura 
que a SS. EExs. parecesse conveniente fazer, 
mas como um protesto contra qualquer restric
ção ãs prerogativas da Ca.mara. 

Entende que o nobre Sr. Barão de Cotegipe 
não podia aceitar semelhante interpellação. 
(Apoiados.) 

1 ou ras ossem as con 1ções, e e nã:o ter1a 
duvida em respondel-a, porque. não tem um só 
acto yratieado em mataria de colonização. 

Neste assumpto ha nm abysmo entre os 
avisos_, .as ~ormas e a marcha de g:overno 

' avisos ê a marcha de governo do ministerio 
6 de Maio. (Apoiados.) 

Portanto, si algum incommodo pudesse cau
sar este debate, não seria ao ministerio que 
está no governo, mas aos da. situação politica 
que acaba de :findar. (Muito bem ; muito 
bem.) 

O Sr. V~a~na Vaz diz que a con-

districto da Parahyba., seus annos e longa. vida 
parlamentar, não convencem ao orador de que o 

ovcrno rocedeu acertauamente recusando-se 
a re>ponder a mterpel ação que lhe foi diri
gida. 

Reconhece no seu illustrado collega de depu
tação, que com tant..:> brilhantismo e logica pro
curou explicar a attitude do governo. autori
dade para altos conceitos, mas não o considera 
com n. autoridade official neees~aria para fallar 
em nome do governo e justificar u. sua re· 
c usa.. 

VozEs:-Tem toda.. 

O Sn.. VIANNA VAz observa que o nobre de
putado não é membro do governo. (Crtuam-se 
muitns apartes.) 

Ninguem admira. mais do que o orador os ta· 
lentos do seu illustre collega de deputação. 

. . 
autoridade officin.l, é o que o orador quer 
dizer. 

O SR. VIANNA VAz diz que o nobre deputado 
pelo Maranhão com brilhantismo, .Iogica e elo· 
quencia, procurou respoader ao nobre deputado 
pelo 2o districto de Minas, mas S . Ex., que 
nem siquer é leade,. do governo nesta casa, não 
podia em nome do governo responder sobre a.s
sumpto de tanta importancia. 

O SR. RoDRIGO SILVA:-Tem toda. a autori
dade. (Ha outros apartes.) 

O Sn. VIANNA VÃz sabendo que se acham no 
edificio onde funcciona a Camara os Srs. minis
tros da fazenda e marinha, e sendo o assumpto 
de tanta importa.ncia, pede ao Sr. presidente 
que se digne, pelos meios ao seu alcance, con-
. . · · s. era 

intei'pellação que foi feita pelo nc>brc deputado 
por Minas. 

O Sr. Can~.pos Salles : - Até 
certo ponto acho-me de perfeito accôrdo com o 
illustro repre~entante da provincia do Ma
ranhão. 

A Camara já não póde derrubai" o ministerio 
(apoiados); não póde ter voto politico diante 
do gabinete (apoiados) ; mas isto não é uma 
circumstaneia. excepcional em que està collo
cada. a Camara. 

Infelizmente só ha um pojer que póde dar 
golpes de Estado, que póde transformar situa
ções politica.s (apoiados), que póde demittir e 

• · • 1 vr ruen e, I!Scrlctona-
riaruente. (Apoiados.) 

Esse poder toJos conhecem, é o despotismo . . - , 

que obra como quer, sem peias, que não tem 
normas legaes para dirigir os seus actos. 
(Apoiados e apartes.) 

E• o poder que delibera unicamente a medida 
de seu capricho ... 

O SR. PRESIDENTE : - V. Ex. não póde pro
seguir por esse modo. 

O SR. CAMPos SALLES ..• que não tem outro 
influxo senão a sua propria vontade. 

O SR. Josi: MARIANNO: -Que el::tá equipa
rado aos loucos, porque nãQ tem responsubili
dadc. 

O Sa. FRANCisco Se DRE:- Não apoiado. 
O Sn. JosÉ MARIANNo:- Disae e repito. 
O Sn.. DuARTE DE AzEVEDO:- Isso não se 

diz no seio dn Camara. 
(lia out,·os muitos apartes.) 
O Sa. CAMPos SALLms:- Até certo ponto ap

plaudo o ncontecimento, porque nada pode ser 
mnis fatal do que o despotismo exercido pela 
hypocrisia. (.4poiados .) 

Esse despotismo que abate o caracter e invade 
o organismo social até destruil-o. (Apoiados.) 

Antes o despotismo exercido com todo o ap• 
parato da violencia, porque este desperta. a 
consciencia nacional. 

A Camat•a acaba de ser desres eitada. Apoia-
os e apartes. 
O SR. AFFONSO CELSO JuNIOR:- E o governo 

não póde pedir lei de meios a. uma Camara que 
desrespeita. 

0 SR. CAMPOS SALLES:- Actos desta ordem 
abatem o parlamento e embaraçam o exercicio 
do poder legislativo. 

0 SR. AMARO BEZERIU:-Leia O artigo do 
regimento. 

O SR. AFFONso CELso JUNIOR : -Isso é para 
casos de reserva. 
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O SR. FRANCisco SonR:E : ~ E segredo inter-
nacional. · 

O SR. AFFDNSO CEr.so JuNIOR:- A Camara 
deve suspenier os seus trabalhos até que 0 
governo responda á interpellação. 

r. conselheiro Saraiva. mas ao presidente do 
conselho de ministros. (.4.poia.dos.) 

No dia em que se S;Presentou o novo gabinete, 
nem uma palavra s1quer disse o nobre presi
denLe do conselho que pudesse denunciar o seu 
pensamento a respeito das graves questões de 
que tt·atava a minha interpellação ; ao contra
rio, o governo recusou esclarecer a Camara a 
respeito desse assumpto. Portanto, não preva
lece a razão de ue sendo a inte1· ella ão diri ·-
da ao chefe do gabinete passado não poderia ~er 
ella respondida pelo chefe do gabinete actual. 

O SR. VAL LADARES:- Foi ro osta ao 
verno e esta. entidade existe sempre. 

O SR. CAMPOS S.ALLEs:- Ms.s, si a interpel
lação não óde ter o caracter olitico ca :-~z de 
pro uz1r uma a teração na pohtica nctual do 
paiz, todavia ella tem a grande conveniencia e 
a grande vantagem de fazer com que o p:liz se 
ache esclarecido a respeito destas graves ques
tões, sobretudo no momento em que se tem de 
appellar para os comieios eleitoraes. (A.partes.) 

A questão da extincção da escravatura no 
no.sso paiz acha-se tão intimamente relacio
nada com a questão do trabalho, . que não se 
póde agitar_11ma sem agitar a outra; e eu nãCJ 

sso convir em que o governo se ec are 
satisfeito com o projecto em discussão no Se
nado, porq~e elle s? se refere a q_uestão do ele-

quaes as intenções do governo, qual o seu 
p_lano, quaes as suas idéas e medidas legi;:~la
tlv~s que tem porventura a propor ao lado da 
e:xt1ncção do elemento servil; é preciso que o 
paiz saiba. de que modo o governo pretende 
fazer a substituição dos braços escravos pelos 
braços livres . 

Eu entendo que, abrindo-se esta discussão 
no . parlame.nto, o paiz e o proprio governo 
ter~am mutto a lucrar, porque não estamos 
ma1s nos tempos em que as urnas eram assal
tadas e a consciencb. do eleitora-lo era apa
nhada de sorpresa. E' mister que o eleitor sej·1. 
esclarecido. 

Parece-me, portanto, que a minha inter
Jlellação é de toda a opportunidade; e eu en-

o .eeu dever e executar o regimento para que 
as c.ousas se ·colloquem no devido logar.. Pelo 
regimento, uma. vez annuncia:la uma inter
. Pellação, compete ã Camara marcar o dia e 
hora .em que ella se deve eff'ectuar, e man
aar cõpia. da interpelhção .ao ministro inter
paliado. 

0 ·sa. AFFONSO CELSO JUNIOI\:-A mesa marca 
o dia e offieia. ao ministro. 

'O Sa. CA.~os SALLEs-:~Por eonsequencia, a · 
mesa cumpr1ndo o regimento, não tem mais 

~ada do que fazer a communicação, ao ministro · 
mterpellado, do dia e hora designados para esse 
fim. 

O SR. AFFONSO CELso JuNioR: -Apoiado: é 
este o tramite da lei. 

em o 

deve com-

O SR. CAMPos· SALLEs: -E' preciso,. senho
res, entender-se racionalmente a disposição 
regimental: o ministro tem de vir declarar que 
é de conveniencia não discutir o assumpLo 
(apoiados) e, em to1o o caso, elle ó forçado a 
obedecer á intimação da Camara. (Apoiados.) 
Só depois de ouvida a mataria da interpellação, 
poderá o ministro dizer que não é de conve
niencia publica discutil·a, visto ser a mataria . . . 
tro dizer em presença da Camara. 

E, senhores, onde está a iaconveniencia. de 
declarar-se o rno a res eit d s · 
legislativas que porventura tenha de tomar para 
organizar o trabalho livre no paiz 1 Qual a in
con venicncia 1 

E, si ella existe, é preciso que o sej:1. deels.
rado soJemnemente, em )'Jresença da Camara, e 
nunca por um simples officio. 

Eu peço, portanto, a V. Ex., Sr. presidente, 
que faça cumprir o regimento, designa.ndo dia 
e hora para o ministro vir responder a inter
pcllação propo;;ta. 

Eu creio que deste modo e:s:ecuta-se o regi
mento, que ó a lei da Camara, e ao mesmo 
tempo salvam-83 as prerogativas e a dignidade 
do parlamento. (Jti uito bem , muito bem. 
Apoiados geraes. O orador e felicitado.) 

O Sr. Zam.a começa por occupa1• o seu 
pos o e o.pposlcloms a ranco e ec1 o ao go
vern~ c?nserva~or, sempre que elle in1lingir 
um d1re1to, pr:1t1car um erro, commetter uma 
falta . 
. P ara o orador é fóra d~ toda duvida; o pra

Sldente do conselho, s!icrtficando os eeus titu
las de politico habil e experimenbdo os seus 
f?ros ~e int~lligeneia superior, acab~ de pra
ttc.lr mqual1ficavel attentado (apoiados e nao 
apoiados) contra uma das mah sagradas rega.~ 
has. de que pode lançar mão aquelle que é neste 
recmto o rep1·esentante do elemento popular, 
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conseguintemente, o orgão de to:las a'> queixas, 
o orgão de todo3 os soff.rimentos das clasi3S que 
não são as dirigentes da sociedade brazileir&. 

Affirma que é doloroso que o paiz, que con
templa estas discussões, possa dizer de ambos . . . . . 

- , ' 
que todo o paiz se abala diante de um problema 
social da maxima importancia, quando não ha, 
por assim dizer, um só brazileiro que saiba. o 
a, b. c, que não esteja preo:!cupado com 
o modo pelo qu:1l se hade rasolver a q ues
tão que tem sido o ass1.1mpto dos debJ.tes em 
ambas as casas do parlamento; como é que 
um chefe do governo que surge ha poucos 
d~as, sem haver conq~:us~ad? ~ suo. posição 

do rei, não é um secretario de est:ldo. (Apartes). 
O orador como liberal está acostumado a res

eitar as prescripções da nossa Constituição, 
e o art. o 1mpe e e 1zer uma pa avra 
contra actos que, na sua opinião, não são do 
poder moderador, mas sim do3 r.gentes do po· 
der executivo, agentes q o.e não são mais do 
que instrumentos e que não pódem faltar .· com 
o respeito devido á representação nacional. 

Diz o orsrior: ~ Convençam-se 01 Srs. mi
nistL·os de q_ue não são nossos igun.es, mas sim 
noaso;;infer1ores . ., (Apoiados e ni!'o apoiados.) 

Entende que é preciso estudar·se a. nossa 
Constituição, como ella é no seu espírito e na 
sua lettra. 

O SR. ANTONIO BEZERRA :-Isso é que V. Ex. 
devia fazer para não commetter os .erros que 
está commettendo. 

. 
poder executivo. (Apoiados, nt%o apoiados e 
apartes.) 

O SR. ANTONIO BEZERllA:-0 Imperador é o 
chefe do poder executivo, logo ha outros indi
viduas que com elle podem ter esse poder. 

O SR. ZAMA diz que o nobre deputado argu
menta com o defeito de que os medicos se re
scentem sempre que tratam destas questões. 

Quando se diz, por exemplo, que o papa é o 
chefe da igreja. catholica, ninguem quer dizer 
com isto que o papa partilha todo o poder espi-

ritual com todos os !utros individuas que fazem 
parte desta corporação. (Riso e apa1·tes .) 

Diz que si a sua opinião não bastasse,o orador 
po:leria pedir aos nobres deputados que lessem 
o.Vi~conde .de Uruguay, .no seu trabalho de 

(Apartes.) 
Conseguintemente não sendo elles poder, não 

po::lem ser iguaes aos representantes da nação, 
qne são uns dos poderes do Estado. 

O SR. ANTONIO BEZERR.A.:-Mas tambem não 
são inferiores. 

O Sa. ZAMA observa que não sendo elles 
deputados inferiores a este (apartes), são sim
ples agentesa quem os deputados podem cha-

' hoje de mo:lo contrario, como si isto fosse li· 
cito a um homem politico dlJ: ordem de S. Ex. 

politicos, neste paiz, e professarem umas idéas 
no governo e outras na opposição. (Apoiados 
e apartes.) 

Os nobres deputados, que sempre exigiram o 
respeito ao direito de interpellação durante sete 
annos e meio, que os liberaes governaram, di
reitos que estes nunca infringiram nem uma 
só vez (apoiados), porque para a honra do par
tido liberal e do governo deste partido, não 
houve um ministro que se recusasse a res
ponder ás interpellaçõe;; apresentadas á. mesa 
(apoiados e apartes), os nobres deputados hoje, 
13 dias depois de estarem na posse do poder, 
batem palmas, applaudem um acto, que deve 
realmente entristecer a toios os amigo~ do 
systema representativo, e que dev~ incom-

s n de ad s ue a oum este 
governo. (Apoiados, apartes e o Sr. presidente 
reclama attençt%o.) 

Causou ainda repsro ao orador que o nobre 
deputado pelo Maranhão pretendesse d~r al
cance politico á.s interpellações annunc1adas. 

Que um calouro no regimen parlamentar pu
desse presumir estas consequencias da apresen
tação de te.es interpellações, transeat; mas 
que S. Ex. q_ue póde dar lições de. parlamen
tarismo queira enxergar fins que não tem 
estas interpellações é o que o orador .não póde 
admittir de boa fé. 
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Pois to.io o mundo não safe que os deputados opposição a um ministro e a apoial'em ou
Campos Salles e Candido de Oliveira, interpel- tro. Esse tempo já passou. Não póde haver 
laudo o Miniaterio, um sobre o elemento senão opiniões definidas na Camara : ou apoio 
servil e outro sobre a colonisação, não tiveram completo ou opposição completa. 
por fim, _nem p~e~enderam de fórma nenhuma. E' culpado o orador por ter o ministerio 

" o um projecto que mereceu a reproya 
(Apoiados e apartes). ção de uma. parte da Camara 1 (Apartes.) 

Isto está. na. conseiencia de todos e principal- Não importa que o projecto dehe de vol-
mente dos nobres d13putados autores d:l.s inter- tar á Camara. e ue do Senado caminhe ara a 
pe açoes. pota os. sancção mper1al ; mas aquelles que se levan-

Conseguintemente não podia o Ministerio taram ne3ta casa, uns f)ara. dizer que a cau
recusar-se responder a estas interpellações sa abolicionista estava sacri:fi.cadl e os que 
pela consideração de qu~ ellas tinham valor se levantaram para asseverar que se ia des
politico desde que o Ministerio já tinha sido organisar a lavoura, as finanças do paiz e abrir 
repudiado pela Camara e não devia segunda um abysmo, não podem senão estar de espa:la 
vez sujeitar-se a estas manifestações. desembanha.da contra. o governo, que aceitou 
. Ainda menos póde justificar o gabinete a o mesmo projecto. 
opinião dos que recorrem ao art. 137 do re- o Sa. CARLos PEr~oTo: -Si isso é proce
gim~nto, alleg.ando que aos ministr0s assi~te o dente v. Ex. deve acom anh r · · i t -

annunciadas. .:. O SR. Z.A.l\IA:-Está. coherente com as suas 
13 dá. idéas e com os seus principias. 

Com effJito 0 art. 1 na sua 2a. P~!"t~ aos Não a ois. o ministerio, ma.s não n:eo-a ao ooo-
ministros o direito de não respond~ · · 
pellações em certos e determinados casos. Mas verno os metos regu ares de administração. 
como se tem interpretado alei~ O SR. ANDRADE FIGUEIRA.:-Quem d:i meios 
Simplesment~ cinginjo-se á lettra escripta., de vida di o maior ap)ÍO ue óde dar. 

ou o ssrvan o-se o seu esp1r1 o . O SR. ZAMA observa que nesse ponto a sua 
Conseguintemente o art. 137 não póde deixar e.;cola não ó a. do nobre deputado. Já. uma vez 

de ser interprt:ltado senão conforme os precei- 0 censurou quando recusoa. ao ministerio 6 de 
tos que o dictara.m, e o direito dos ministros Junho os meios de governo, e pensou que S. Ex. 
não póde ser el:ereido senão dentro de circulo soldado do partido da. ordem, est:lVa-se tor
muito restricto. Só em assumptcs internacio- nando 0 arauto d3. revolução; e o orador não 
nae3 e outros de igual natureza é que póde o se considera com o prestigio nem com a cora-
ministro usar desh regalia para se ·eximir de gem precisa para revol11cionar este pa.iz. Não 

.responder ãs interpellações. é a. geração que vê em to~·no de si que levan-
Fóra dahi esse direito não existe. O que ha tará 0 ovo a altura de uma revolu ã • 

nhos um!l das mais vitaes regalias do syatema 
constitucional representativo. 

UM Sa. Dll:Puuno : -Isso é chapa. 
O SR. ZA.MA.:-Tudo é chapa neste paiz, 

inclusive o acto do ministerio que acaba de 
chapear·se, fugindo á resposta. que por sua 
dignidade devia dar e que os nobres deputados, 
principalmente o nobre deputado pelo Mara
nhão. não po:iia deixar de extranhar porque 
S. Ex. é opposicionista decidido de um pro
jacto que está. sob a egide do ministerio e que 
o cra.dol" apoiou, contestando a S. Ex. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA : -Póde dispen
sar a opinião do gove1•no, ama. vez que está. re
solvido a votar contra. 

. .- o raa. men e e es ran ar 
u novas tbeoria.s da. nova situação e só admi
ra q.ae seja.m ellu prégadas pelo cavalheiro 
med1evo, que reveate armadura sem dobra na.s 
articlllações. Onda 11 viu apoiar um ponto e 
fazer oppoaiçla a outro l Eata poaic;lo não 
pód13 ser oe1apada neiU pelo Sr. Andrade Fi
gueira, nem pelo Sr. Gome• do Cutro, 10\l 
pena. de renegarem um paando que aLo boja 01 
impunha. ao respeito publico. (Apoiatlo1.) 

Esta theoria assemelha-ae a do aerto1 do· 
putados que se julgavam com o direito de f&lll" 

principios de hoje. Qner os pontos nos i i ; não 
quer nem avolumar os acontecimentos nem 
diminuil-os. 

Não procura pretexto para. se deixa..- ar
ra~tar a fios a que não quer chegar. Foi 
apoiador do miniaterio Saraiva e do projacto 
que est:i. no Senado. Quem quer os fins quer os 
meios e portanto não póde absolutamente reu· 
nir-se aos que possam procurar protexto qual
quer para, de um choque imprevisto, fazer 
com que aquelle proj ecto não dê os ultimos 
passos ató ser lei. 

0 SR. CARLOS AFFONSO:-A posição de V. Ex. 
assemelha-se muito a de urn. individuo que se 
suicidara para evitar ser assassinado. 

-
rhetorica de seu illustre collega. O que é 
f61"a de duvid:1. é que, m3.nifestamente em op
posição ao partUo conservador, ao qual tem 
eomb:J.tido desde q11e appareceu na. arena. poli
tica, sem faltar, segundo lh~ diz a. consciencia, 
um só dia, uma só hora., um só minuto, aos de- . 
vere• do homem politico, não quer de fól"ma 
alguma eoncorr.-~r para que um projecto que 
apoiou, aaaumindo a responsabilidade delle mais 
Lall'•" do qu6 devia, aotfrando por amor delle 
inaul&oa, iaj uriu o ealumnia.s que nlo merecia, 
l'l'lt parido. 
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Não ha de p~rar no meio do caminho como Os liberaes irão ás urnas. O centro dos dous 
os· fracos diante de considerações, que podem partidos ha de colher as flôrcs ou os e3pinhos 
intimidar outras consciencias que não a sua, do procedimento que tiverem. 
que tem a tranquillidade do dever. Mais gene- Os que votaram o projectq Saraiva nã') po
rosidade para com a sua intelligencia. N~o é dr>.:n ser julgados s9não com igualdade. O jol-
tão mal organisado o seu cerebro ara não <>amento ue ferir os con r · 
po er esco nr a. restea e uz no meio d::ts os liberaes. Resta saber quem teve razão, si 
trevas de que o querem circumdar. Emqua.nto 03 liberaes ou os extremos dos dous partidos. 
a Camara não fór dissolvida e conseguinte- Pela stta parte, o orador declara que apen:\s 
mente emquanto estiver no e · · · , c n inua a pensar que 
attl"ibuições com relação ao projecto que está. votando o projecto apresentado pelo gabinete 
no Senado, o orador será o que foi durante o 5 de Maio, mostrou-se m~is amigo do negro 
ministerio Saraiva. do que aquelle.s que fizeram opposição a esse 

Não tem dons caminhos. projecto. 
0- SR. FELICIO DOS SANTOS :-Como V. Ex. Si a escravatura no Brazil pudesse ser ou-

ha muitos outros. vida, preferiria, · acredita o orador, o projecto 
O Sa. ZAMA. continúa dizendo que por iqso votado ao regimen actual. 

mesmo que é projectista, entende que o Sr. Ba- O Sa. FELlCIO Dos SANTos:- E os e::ttremos 
rão de Cotegipe, sendo tambem projectista, não que votaram contra, não se entendem. 

1m postos. , o ora or amen a que o no re pre-
sidente do conselho não tivesse um amigo bas-

0 SR. FELrcro nos SANTOS- O projecto diz tante dedicado que melhor o aconselhasse. A 
-desde já. S. Ex, parece que o anno de i885 é igual ao de 

O Sa. ZAMA. entende que ainda que o proje- 1870 ou 1871. Os moldes são outros. As prati
cto diga-desde já.,-segundo os termos da Con- cas políticas daquelle tempo não podem ser ap
stituição, impostos não se arrecadam senão de- plicadas aos partidos na actualida.de. 
cretados nas leis annuas. S. Ex. é dos chefes cre<vios na escola antiga, 

Essa é a origem legitima dos impostos ; é a isto é, dos chefes que subiram sem luta. 
unica que póde ~utorizar o g?verl!-o a ordenar S. Ex. disse que nunca tinha sido sargento. 

1 ~ ~ ' • 
" ' o • do orador é liberal, não liberal de occasião, S. Ex. foi tomado pGla. mão, pelos altos prote-

mas liberal genuína, que não admitte impostos ctores, que então apparecia.m para os moços de 
que não sejam decretados por lei de orçamento, talento e conduú;. o ás 1 as · 
am a que 1 especla os en a an es ccre- O Stt. ARAUJO GóES JuNIOR:- Não teve pro-
tado. o3 inconvenientes do procedimento do nobt·e tector nenhum; não é capaz de indicar o nome: 
presidente do conselho estão saltando nos olhos desafio a que o faça. 
de todos. Já n:.\ Camara se levantou uma vo~ O SR. ZAM.\. não aceita o desafio; tem medo; 
attribuindo a retir.1da de S. Ex. daq1tellas ca- mas todo o mundo na Bahia diz que o braço di
deira.s nesta questão, a futut•os planos eleito- t·eiLo do Sr. Barão de Cotegipe foi o Visconde 
raes. Ora um governo que entra nestas cir- de S. Lout·enço. 
cumstancias, depois de um:~ situação que, por O Sa. ARAUJO GóEs JuNIOR:- Elle veiu co· 
mais que queiram diz-:r os nobres de putado-;;, nhec·er o Sr. Visconde de S. Lourenço, como 
iniciou uma nova era ern matcria eleitoral, dei- deputado, nesta casa. 
xando completa liberdade ás urnas ; um go-
verno que dá logar a suspeitas desta ordem é O SR. ZAMA diz que não ha dezar nisso. 
governo que começa a descer ; e governo que O SR. ARAUJO GóEs JUNIOR:- Não ha. <lezar, 
começa a descer não pàra no cam1nho da dcs- mas é preciso restabelecer a verdade. 
cida, ha de ir até ao abysmo. O S~. ZAMA pondera que nas suas palavras 

---~~SEOi ... ~~or .... a"'m,....-'HP .. la ... n .... o.--s..nle .... le""i"'to""r....,a .... e,s~q:a-u"'e""n'"'z;r.e"'r'a'm~q~u.-:e::-+-1!4-,~,~--,~~Jfunsa ao caracter do nobre presidente 
• . ass o ,s a. ump os, enga- do conselho. 

na-se S. Ex. ; o paiz já sabe o caminho que a 
opposição deve s~guit' : não e~tá mais nos casos O Sa. ARAUJo GóEs JUNIOR :-Não considero 
de ser illudido. como foi illudido da ultima vez oifcnsa; apenas contesto o facto. 
pela questão servil. Jà basta a arma ~guçada O SR. ZAMA tocou nisto, simplesmente para 
que fizeram desta questão contra os liberaes ; assignalar que cs costumes políticos não são os 
já basta a exploração de que os liberaes foram mesmos. · 
victimas no i <> de Dezembro por pa.rte dos seus O nobre Barão de Cotegipe a.ndou com aqMl
adversarios, dizendo-se por toda a parte que o& les que naquelle tempo chegaram a altas posi-
liberaes eram os demolidores da propriedade, çõAs. . . . · 
os principaea inimigos do corpo eleitoral e da Tiveram todos valentes protectores. Não ti-
fatura grandeza do pa.iz. varam como os politicos de hoje o trabalho d-ê 

. V. IV.- 13 
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· conquistar palmo a palmo a sua posição paria-~ nal, a respeito do escravo e a. respeito do co-
mentar. (Apoiados.) lono? .- . · . ~ . 

~ . B ão j E" collocar-se 1nfer1or à pos1çao que assum1u 
O SR. ~RAUJ~ GóE:s JuNIOR.-0 Sr . . ar Si 0 nobre Barão de Cotegipe quer governar, 

de Cot~gipe foi deput~do geral aos. 26 annos, si S Ex quer o-overnar por muito tempo com 
mas nao pela protecçao do Sr. V1sconde de · · o a para 

0 
seu p:1rt; 

0
, e 

O SR. ZAMA. pede permissão ao nobre depu
tado que lhe dá o aparte para. faze1· uma obser-

necessario que mude de rumo; os ministros que 
fo~em á di~cussão, ~orrem o risco de cahir na 

- · i ~ naque e empo a e eiÇao 
era. feita por pl'ovincia e por chapa, e ninguem 
podia entrar em uma chapa sem ter pro
tector. 

a benevolcncia popular 
queda o proprio partido. 
bem.) 

póde arrastar em sua 
(i.lf ui to bem; 111.uito 

O SR. ARAUJO GóEs JuNIOR:-Em 1842, não 
havia chapa. 

O SR. ZAMA diz que havia chapas. {Riso.) 

O SR. ARAUJO GóEs JuNIOR:-0 systema. das 
chapas começou em 1849. 

r. ZAi\U. deve dizer ainda em honra do 
nobre pre')idente do conselho, que o Sr. Vi_s
conde de S. Lourenço costumava a repetxr, 

· a v1 a. er a 1-

mentado aguias, q a e, recebendo o calor de sua 
proteção, desferiam altos vôos. 

. mama 
delle. (H a outros apartes • ) 

O SR. ZAIIIA, concluindo, diz que este paiz 
precisa. mais do que nunca do patriotismo dos 
dous partidos. E' uma illusão suppor-se que 
o poder permanente da nossa Constituiçiio, pó
de, como Jupiter tona.nte, fazer cahir tudo só 
com o movimento de suas sobrancelhas. 

Os males que exprimentam os partidos e 
que o nobre de~utado por S. Paulo ap 1auue 

· ici o esmoronamento as mstitai
ções monarchicas, devem s~r combatidos por 
ambos os partidos, de modo a gar;r.ntii· <'Ssas 
instituições que fazem a . ~ · · 

Os conservadores, qae ascendem agot·a ao 
poder, :reclamavam ampla liberda.Je de tribu
na; que não admittiam que os ministros dei
xassem de responder ás interp9llaçõ9s do::: de
putados, não podem hoje apoiar o procedimen
to do nobre ministro de estrangeiros. SS. E~x. 
:aão teriam palavras para censura:.- o facto, si 
elle se tivesse dado na situação l iberal . O 
acto que protliga é attentatorio das boas pra
ticas parlamentares. Defendei-o, é mostrarem
se os conservadores muito amigos do poder e 
pouco amigos do systema ; e entre a posse do 
poder e o vigor do systema, os verdadeiros 
patriotas devem opin:;~ r pelo ultimo. 

Sem que o parlamento use e até abuse de 
todas as suas attribuições, haverá esbs e outras 
qneix · · • 
eutivo; mas ess:>. omnipotencia ó o resulbclo 
do procedimento dos dous partidos. (Apoiados .) 

O Sr . .JoaquiD:l Nabuco, pedindo 
a palavra, diz que a Camara. dos Deputados, 
apezar de ser corpo collectivo, tem o senti
mento da sua dignidade que está em jogo e que 
tem sido discutid.L durante tres horas. E' pre
ciso que e~ta discussão ?heg-ue á sua ult~ma 

~ . 

sacr1ficados. Esta é uma questão que, a 1nenos 
yue seja. encerrada po: voto da Ca.mar:'l, deve 
10r sua natureza cont1 
que trata das prerogativas da Camara., e os 
corpos que não têm meios de proteger as suas 
prerogativas não as possuem de facto. 

R. AC- OWELL : -E principalmente 
devemos respeit:.l.r o regimento da casa. 

OuTRO SR. DEPUTAno:-Não póde fallar sem 
pedi1· uma urgencia.. 

O S1t. JoAQUni NABUCo não tem que pedir 
urgencia (apoiados), porque esta quP.stão tem
se estendido muito além da hora regimental, 
pela sua. propria natureza.. As queslõcs que na 
lnglaterr<l :::ão denominadas «de privilegio>) 

- am á dignid<tde G aos direitos do 
parlamento, que são de vida e de morte para a. 
instituição, sobretu lo quando está ella em con
fli~to com o oder executiv , slo qu natõ"'s que 
preterem a todas as outras, e, a menos que a 
Camara por voto expresso lhe tome a palavra, 
o orador estabr1lecerá qual deve ser a ~olução do 
conilicto travndo entre o Govct•no e o parlamento. 

O Sn. AnAu.n GóEs JoNIOlt:- Não póde fal
lar! (Rr.:.cla 'utaçiJ.:-~.) 

U:II Sn. DEPUTADO: -Falia com o mesmo ch· 
roito com que fallou o Sr. Gomes de Castro. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- A discussão 
continuou além da ur gencia, com o a:ssenti
mento da Camara.. 

O SR. ARAUJO GóEsJuNron:-Peço a. palavra. 

O SR. AFFONso CELso JuNIOR :-Não podem 
falbr dous ao m esmo tempt). (Sussurro ; C}'t L

zam-se ~nuitos o a1·tes .) 
O SR. JoAQUI:\1 NABUCO:- O honrado depu

tado pelo Maranhão, Sr. Gomes de Castro, to
mando :1. palavra. no debate •.• 

O ~R. ARAUJo GóEs .TuNTOrl:- Então conti
nth a discus,:1o, Sr. presidente ·~ 

O Sn. Jo,;J:! M.\RIANNO:- Continúa. 

O quo alio os ministro;; 1 Homem:j q11o os de
putados conhecem, com St> ntimentos 1guaes aos 
aeua, 11cm maiores elemento.; rle fo1·ç L do quo 
casa poaiçilo que elles lhes dno 011 ret iram. 
Como a.ppla.udir o Sr. presidente dn conselho. 
quo e homem de talento, que pód" honrar a. 
tribuna, que 'j)Óde mostrar que é capaz de go-

.. v~rnar, quando S. Ex. s~ cala e se exime de 
dizer.• naçio o que pen.u a respeito qe questões 

· ealmmatttes que eftVGl~em o interene JlaeiO· 

O SR. CA :: NEIRO DA CuNHA: -Não póde con· 
tinuar sem se votar nova urgencia. (Apoiados 
e não apoiados.) 

0 SR. JoAQotM NADUCO nio Babe porqae in
eommoda. ta.nto ao nobre deputado ~ela Sabia 
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O SR. ARAUJO GóE:; JuNroR:- Não incom
mo~a: apenas reclamo pelo cumprimento do 
reg1mento. 

O Sa. JoAQtrrM NAnuco acaba de dizer 
que pela sua prvpria n:1tureza esta questão é - . 

' -prote~e1• a ~ma provria dignidade e direitos: a 
discussão póde ser equipat·ada. ao direito de le-

itima defesa. · como n- i · 
cussão? 

O SR. ARAUJO Gó.n:s JuNIOR: - Requeir;.t 
urgencia. 

O Sn.. JoAQUIM NABUco:-Desde que a Ca
mara não tivesse meios do protege,·-se a si 
mesma, d<!sde qu13 estive:>sem os deputados á 
disposiçlio das normas que um governo qui
zesse formular, não seriam elles represent;mtes 
da nação. (Apoiaclos e reclampçües.) 

. pr -a en q sus-
penda a sessão. S. E~. deu-lhe a palavra e 
não vê de que caracter. se quer rev~st.ir o 

~ 

S. Ex. (Apoiados.) 
O Sr. presidente não póde deixar de sus

pender a sessão por tumultuaria. 

O SR. ARAUJO GóEs JuNlOR:-Isto não tem 
cabimento. 

O SR. JosE MAnL\.N:-;o:-Tem todo. (Con
tim.cam as reclamações.) 

O Sa. JoAQUIM NAnuco já deu as razões 
pelas quaes no s1•u entender esta questão in
teressa á. digni<.laJe da Camara. 

O Sn. Aa.AUJo GóES JoNioa:- Não póde 
fallar. 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS : - Ha de fallar ! 
Ha. de falla.r ! 

R. OSE ARL\NNO ; - mgnem tem 
melo de um m~ta-mouros. 

O Sa. JoAQUii.\I NABUCO entende que o S1·. 
presidente, om vez de lhe declarar q Lle peça 
urgencia, deve convidar ao nobre deputado pela 
Bt~hia a não to1·nar i:npossivcl a C\Jntinuação 
da sessão. 

O SR. AnAuJo GóES JuNIOR.: -V. Ex. 
não póde f.tllat·. 

O Sa. JosE' !'riAn.IANNo:- Ha de fallar; e, 
si elle não fali ar, fdlarei eu. 

O SR. JoAQUIM NABUCO diz que não se trata 
simplesmente de um incidente, mas de um facto 
que interessa á dignidade da Camara e que 
drwe te1• uma F:olução qualquer: é preciso uma . -
de solver-se o confiicto existente ent1·e ella e o 
governo. Nesta:; condições. si o nobre deputado 
pela Bahia quer faltar sobra o assumpto . ... 

O Sa. ARAUJO GóEs Ju::-;ron : - Ou re
queira urgencia, ou m e deixe falbr. 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS :=Oh! Oh! (Re-
clamações. T1·ocam-se nt.tme~·osos apattes.) 

O Sa. PRESIDENTE :-Suspendo a sessão. 

A ordem do dia para amanhã é a seguinte: 
Continuação da elei~ão da mesa. 

Urgench de f/4 de hora ao Sr. França. Car· 
v&.lho. • 

fa. discussão do ·projecto relativo ã proro
gação da lei de orçamento Je_ 1884-1885. 

Discussão unica. das 
n. 20 de 1885 (credito ao 
cultura). 

Continua ão da discussão do re 
Sr. Candido de Oliveira, sobre 
execu~~ões commerciaes. 

3a. discussão do projecto ·n. i5, de 1885, cre
dito ao 'inisterio do Imperio para. construcção 
de um lazareto. 

za. discussão do projecto n. 18, de i885, (cre
dito ao Ministerio da. Justiça). 

Levanta-se a sessão ás 3 i/2 horas. 

DOCU!IIENTOS QUE ACOl\fPANHAM O PARECER N. fQ4 - . 
' f 0 DISTRICTO DA PROVIJS"CIA. DE MATo-GROSSO, 

Tendo recebido de Mato-Grosso as cartas 
documentos e jorna.es juntos accusa.ndo as 
maiores arbitrariedades e descommllna.l inter· 
venção official no pleito cleitot·al que alli teve 
logar no Jia 8 de J·ulho ultimo para a eleição 
de um deputado a Assembléa Geral pelo re
sp••ctivo 1 u districto, apresso-me a trazel-os ao 
conhecimento dil illustre commiasão de inque· 
rito ue esti enc:trren-adg, de inter or arecer 
so!Jre o diploma do cidadão que pretende ter 
sido eleito. 

?er11.nte a illustre com missão alle o o r fun· 
damentos da nullidade. que não póle deixar 
uG ser pt·onunciada, da alludida eleição os 
mesmos factos de in.riebita intervenção official 
e de preterição de formalidades substanciaes do 
processo eleitoral arguidos nos documenros e 
rep1·es13ntaçi!o firmada por avultado numero de 
eleitores da capital e da dita provincia. 

Esperando por novos documentos comproba
to!'ios das violencias arguidaa, que devem 
chegar pelo pr('ximo paquete, e reservando-me 
para dP.senvolvet· o assumpto no debate oral, 
aguardo a resposta do candidato diplomado. 

Rio de Janeiro, 17 de Agosto de i885.-.Do
mingos d e Andmde Figueira. 

IIIm:. e Exm. Sr_. Dr. Domingos de ~ndrade 

Arrovoito as poucas horas de demora do pa
quete no porto cl'r.stn. cidade para, ás carreiras, 
informat• ~ V. Ex. do que vai. por aqui com 
raferencia :i eleiçi'Lo que brevemente deve ter 
logar, de um deputado pelo 1° districto da pro
vincia. 

Qnando o chefe do gabinete de 6 Maio decla
ra na Camara temperaria, que está. disposto a 
reprovar os actos de ~eus agentes, que falta
rem com a justiça devida aos seus ad v~rsarios 
outra cousa não fazem as auetoridades desta. 



CÃ\I.rnara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16:28- PÃjgina 24 de 35 

100 Sessão em 3 de setembro de 1885 

capital no sentido de burlar a manifestação do 
pens:l.mento popular na eleição marcada para 
o dia 8 do corrente. 

O Sr. Floriano Peixoto, em conferencia tida 
com uma commissã d · · 

O 2° cirurgião contractado do corpo de saude 
do exercito, Dr~ Dormevil José dosSantos Ma
lhado, tambem abandonou de 15 dias para cá os 
deveres inherentes á sua profissão, para exercer 
a cabala· na freguezia da Chapada onde tem 

. · r s conserva ores 
curãra. S. Ex. na noite do dia 4 do ·passado,com 
o :fim de pedir-lhe o auxilio indispensavel para 
vent:er os seus adverurios no pleito que se ap-

por parte e de ordem do presidente da. provín
cia. 

· , u eVlan a e ou raqueza 
de declarar ostensivamente á mesma commis
são, que antes queria perder sua farda de bri
gadeiro do exercito, do que ver naufragada a 
eleição do Dr.José Maria Mettello a rtuem pre
tende fazer passar aqui como candidato recom.
mendado do governo imperial. 

Se S. Ex. assim o disse aos seu'l amigos, 
melhor tem sabido executal-o, não se pejando 
de lançar mão dos meios os mais immoraes e 
m ecen es no m u1 o e garant1r o result<ldo 
do escrutínio em favor do mesmo candid:1to. 

Neste proposito, S. Ex. manda diariamente 
amar a pa ac1o 1versos emprega os pu licos para este, o vapor D. Constança de propriedade 

civis e militares todos adhesos á. politica conser- do desembarga lor Firmo José de Mattos, para. 
vadora, e ahi com promess::1s e seducções a uns servir de transporte ao resto dol3 em re ado 

-----'le~v'-11ioi;U.lenGias e ame , pu 1cos conservadores .ain~a exi~tentes nesta 
romper como póJe aos eleitores da parcialidade capital e que por convemenc1a eleltoral do par
conservadora no sentido de fazer recahit· os vo- tido liberal devem ser igualmente deportados 
tos delles no candidato official de seu partido. para fóra della. 

Aos que não cedem aos pedidos e empenhos Agora mesmo que escre"lo á V. E~. esta carta 
de S. E-x. por sentirem repugnanci.a em trmsi- (6 horas da tarde,) chega-me a noticia de terem 
gir com os d.ictames de su:1 consciencia, o St"- sido design~dos para não sei que serviço na. Fa
Floriano Peixoto nomeia no dia. seguinte, a pre- brica de polvora., os seguintes eleitores cansar
texto de conveniencia do serviço, para uma vadores: André Paulino de Cerqueira Caldas e 
c_ham~~oda cornmissã~ que só t~m por u~ico pres- Sat ro Domin "'Os · 

·~ - Tbesouraria de Fazenda; e Samuel Hardmann, 
calcitrantes e :firmes em suas opiniões, afim de João Baptista da. Costa. Garcia e .Manoel Mo1·eira 
pC>r este miseravel manejo enf1•aquecer o par- de Lima, do Arsenal de Guerra. 
tido contrari · 

Do numero da Situaçao do dia 28 de Junho 
ultimo e que por esta. occasião remotto, verá. V. 
Ex. os nomes dos officiaes do exercito e dos em
pregados civis dos diversos ministerios j •i 
deportados pelo Sr. Floriano Peixoto para 
não exercerem aqui no dia. 8 o seu direito de 
votar. 

Emquanto o presidente da provincia us'l. e 
abusa assim da sua autoridade. os seus agentl"'s 
subalternos entregaJ.ll-se por sua vez á mais 
desenfreada cabala ~m puro ·detrimento dos in
teresses sociaes e do serviço publico. 

O juiz de dil'eito 911bstituto Dr. Antonio An
gnsto Rodrigues de Moraes, ha um mez a esta 
parte, quasi que não reside mais nesta capital, 
onde não dá audien.cia, nem se impo. -
reçam ou não os interesses quG delle dependem. 
Acompanhado rlo Dr. José Maria Metello e do 
delegado de policia João Gaarim de Almeida, 
faz a.quelle magistrado continuas e successivas 
excursões para as parochias da Guia, Brotas, 
Livramento e outras, onde cabala desabusada
mente em nome do presidente da província, 
procurando ao mesmo tempo de preferencia. 
a.queUes ebitores que têm dependcncias em 
seu juizo, aos qua~s promettq ou ameaça com 
os sens futuros despachos na medida da subser
viencia ou altivez de caracter de cada. um delles. 

Estes, com os já anteriormente depor
tados, prefazem o numero de 24 eleitores de 
menos nas filoiras conservadoras, ao passo 
que os liberaes têm·se augmt>ntado com igual 
numero, para o qne S. Ex. tem feito re
colher a esta capital di versos officiaes do exer
cito e empregados pablicos de sua parcialidade 
aqui qualificados eleitores, mas actaa.lmente 
destacadoEl e residentes a. cem e mais Iegu~s 
dista.nt~~s da mesma capit·.~.I. . 

Em taes circumsta.ncias,V. Ex. comprebende, 
que si mal nós nos achamos aqui em presença 
do Sr. Floriano Peixoto nas eleições de De
zembro, muito peior nos vf)mos agora ante a. at
titude bellicosa de S. Ex. para quem a lei, a 
j ustiça., o direito, a decencia e a moralidade 

· · · · smo 
faz timbre em roubar-nos as eleições do dia 8, 
sejam quaes forem. os meios a que se soccorra 
e sejam quaes forem as consequenciaá que dahi 
resultem para o seu p:trtido. 

Sem embargo de tudo, porém, como que os 
libet•aes ainda se temem dos seus adversarios, 
sendo prova d'isso o facto de propalarem os 
corypheus que cerca.m o Sr. Floriano P~il:oto, 
que, ainda quando a victoria do di:1 8 se pro
nuncie p11 lcs consei"vadores, t>stes não se apro
veitarão dclla, por ser em tal caso inutilizada 
a eleição. 
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Argumento é este ad terro1·em, mas que não verá V. Ex. minucioaa.mento informado pelos 
se deve lançar ao despreso uma vez que para referidos ns. do periodico Situaçtio. Espero e 
todas as f1·eguezias do interior, já o Sr. Fio- conto com certeza que V. Ex. tomará em con
riano Peixoto tem de facto expedido nestes ul- sideração este meu pedido, e que o é tambem 
timos dias forte~ destacamentos de policias e de de todos os eleitores _deste d~stri~to, os quaes 

Tal é, em traços geraes, a exposição exacta têm esperança do bom exito desta causa. 
do estaJo em que aq~i nos acham_os pr_es~nt~- Aq_ui fico ás ~uas o_:dens, por ser com_ toda 

de dia para. dia, e com a ameaça formal que nos 
manda ainda assim f.•zer o Sr. Floriano Pei
xoto de que a eleição será de::;truida ou inuti
lizada no caso de s~ pronunciar em nosso favor 
o escrutínio do dia 8. 

Chamando para este lamentavel estado de 
cousas a preciosa attenção de V. Ex. , tenho 
por fim roga1·-lhe o obsequio de informar de 
t11do aos nossos amigos dessa côrte, e, ainda 

Desejo a V. Ex.. boa saude e pt·osperidades e 
a toda sua Exma. familia.. 

Tendo escripto a V. Ex . em 12 do mez pi"o
ximo passado, communicando-lhe as occur
rencias qne se deram nas eleições deste {o dis
tricto, e ao mesmo tempo remettiJo a V. Ex. a 
representação com os documentos para a Ca-... . . 

• 
a esta uma raclamação mais, um protesto, um 
attestndo e di versos jornaes, para com os do· 
cumen s a ima · 
tcataçll:o do diploma do Dr. Metello. 

Devo esclarecot• a V. Ex. para melhor defeza 
da nossa ca11sa., que a recbmnção vai assigna.
lla. por 248 eleitorl3s, aos quaes adrlicion:~ndo· 
se 12 qur3 assignaram o mencionado prot,~sto, 
e mais 42 que são os eleitores qur! votarnm em 
mim em dua..11 ft'egue:das tle fóra da capital, por 
não terem recobi:lo em tempo a. minha. partici
pação de desistencia, perfaz o numet'O de ::102 
eleitores favoraveis a. minha causa, além do 
muitos dest.a mesma capital quo estiveram au
sentes na occasião das assignaturas quando 
não tinham ainda · cbegadQ das commissões 
a que os mandou o Presidente, e outros muitos 
das freguezias. 

Reitero a V. Ex . em nome do s.rtido con-
serva or esta rovmcta, o pedido que na mi
nha citada carta lhe fiz, de produzir na Ca
mara a accusação contra a validade desta 
eleição, por si mesmo, ou por um nosso·amigo 
que como V. E~. tome verdadeiro interesse 
pela nossa causa. · 

W um ponto importn.nte desta accusação, 
e sobre o qu~l peço multo a aüenção de V. Ex, 
a intervenção dir•Jcta que teve na referida elei
çlio o Coronel João Theodoro Pereira de Mello, 
e o Juiz de Direito substituto Dr. Antonio 
Augusto Rodrigues de Moraes, como tudo 

. . 
correligionario obl'igado.- Barao de Diaman
tino. 

111m. e Exm. Sr. Dr. Domingos de Andrade 
Figueira.-Cuiabá, 12 de Julho de 1885. 

nha e~bargos á ligeireza e não entre elle para 
a Camara tão facilmente como conta. 

Compõe-se o districto de oito mesas eleito
raes, que são: ta. e 2a. S3cção da Sé do Senhor 
Bom Jesus de Cuiabá, paro chia de S. Gonçalo 
de Pedro li, Santo Antonio do Rio-Abaixo, 
Livramento, Brotas, Guia e Chapada, só tendo 
deixado de havet· eleição nesta ultima pelos 
motivos constantes do protei:to, que enYio por 

A mou vêr é nulla. a. eleição que tove logar 
na mesa da 1 a. secção da paro chia da. Sé, a · . . . 

Fui eu que na. qualidade de juiz de paz mais 
votado installei a mesa no dia 7, vespera da. 
eloição. Sentindo-me incommodado no ~i": da 
el•}ição, e mesmo porq uo houvesee destst1do, 
officiei ao 2o juiz de paz com assento na mesa, 
desembargador Firmo José de MaLtos, o qual 
aseumiu a presidencia, ruas, a meu ver, comet• 
teu grande fdta deixando de convidar o 4° juiz 
de paz capiLão José Joaql!-im Graciano de Pinna., 
e chamado logo um ele1tor. 

Envio-lhe a declaração do 4° juiz de paz, 
unico documento que pude obter, e encareci
damento lhe peço que examine este ponto. 

Tambem na parochia de S. Gonçalo de Pe
dro li não tendo no dia 7, v espera da eleição, . . 

' mesa por molestia participada dos tres juizes 
de pa.z. e antes que cheg~sse o ~o, a quem .h~
via o 3° officiado, os dous 1mmedu1.tos do 4° JUlZ 
de paz elegeram o presidente da :nesa, e a 
seu turno convidou este a dous eleitores para. 
supprirem a falta dos dons juizes de paz. 

Seri~ is to legal? Ent~nde-se geralmente_ aqui 
que este alvitre só póde, ter logar depms d~ 
constituida a mesa, como e expresso no art. 13~ 
do Regulamento. 

A prevalecer semelhante expediente, nada 
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melhor, porque não se precisava. mais de juizesj Vinte e tantos dos meus amigos acabam de 
de paz. · 1 ser arr·eda:ios do pleito eleitoral, por meio de 

Na parochia da'1 Brotas, thea.tro d.as faca- I ~?mmissões as mais irr~soria-, e ~is para.ta~as, e 
nhas do juiz de direito interino Dr. Antonio .Ja um delles. o. s~. ?laJOr Afl!-erlCO ~Od"lg_ues 
Auo-asto Rodrigues de Moraes para ahi mau- Vasconcellos fo1 v1ct1ma d a. mawr das vwlenc1as, 

o int ra as d ' · · não obstante o melindroso estado de Rua Exma. 
das e devjdamente municiadas tal foi o ter1·or seu ora, a em e outros multos que receberam 
do pequeno e reduzido eleitor~do, que deixa- fo_:mal intimação po1· parte da presidencia para 
ra.m de comparecer os meus amigos inclusive nao votarem. 
os res J u1zes e paz. erq ue1ra a das, 

Fez-se por esse motivo a eleição sob a pre- atacado de uma forte 
sidencia do 2o immediato, sem juramento, se- pneumonia, prostrado no lei to , recebe as 
gundo rue consta, e além disso-incompetente, mais desaforadas in.timações e ameaças, e:ti
por não ter sido chamado 0 fo.-Cbamo tam- gindo-sc a todo o transe o seu embarque! 
bem para esta eleição a sua. preciosa attenção, Nunca, mesmo nos tempos da mais estupida 
rogando-lhe não a deixar· passar sem contes- e selvatica perseguição, em que dispunham 
ta.ção. A pressa do Metello é para chegat' an- 1 os governos de tojos os meios de compressão, 
tes do paquete e obter o seu reconJ:tecimento S"l exerceu contra o~ advet·sarios tão duras e 
ant8s ue ahi cheguem os nossos lrotestos c brutaes inclemencias como ora se est:i. e " -

. . - OJe ao me10- ta, e que sou e a 
apuração e sabida do Metello, não tivemos 
tempo para nada, foi feito tudo as pre,sas. 
Pelo paquete remetterei outra. repres~ntação 
assignada. por todo eleitorado conservador. Pe
ço-lhe novamente sobr~star o reconhecim·~nto 
até chegarem os documentos. 

c Manifesto â pro'Dincia e ao paiz .-A penas 
foi annull~da a eleição deste district~,. tratou o 

' ' do Sr. ministro do imperio, conselhriro Filippe 
Franco de Sá, um telegramma. ao presidente da 

rovincia. afim de lo o e lo<>-o sem erda de 

, ub u o rl-
gues de Moraes, prevalecendo-se da posição 
official, estão cabalando ostensivamente e fa
zendo sobre o eleitorado a maior pressão, e 
mais que todos o bacharel Mor·:tes, que não 
tem duvid:1d0 pór a justiça em leilão, e negaL· 
cynicamente os titulas aos novos eleitores 
conservadores, como provm-ei, si preciso fór. 

Propala-se além disso que seja. qual for o 
resultado das ut·nas, e!le me será desfa.voravel 
porque, como a outra vez, set•á mutll1..,ado 
pela força publica e pelas actas falsa.,, tendo já 
p~ra as freguP.~ia.s de !óra.. soguido g1·andes 

tempo, fosse marca.do o dia da nova eleição, adho~ 
suppondo vencer-me pelo cançaço, I • 

D · h do 0 te!Aooramma. d · I Nesta conjunctnt•a e no intuito de poupar 
. ss~ncs.mm a. '7- ' 0 que teve I aos amigos, maiore;; violonciss o perseguições, 

sc1enc1a • o meu contendo ' ao passarn;'08 P?r I e evitàr mesmo derramamento de s::~.ngue. que 
Assumpçao, t:atou S. S. de fazer a ueslgnaçao seria infalliv8l na freguezia de Pelro li, em 
logo que a.qut chegamos, . como d~ facto a fez, 1 vista das disposições ferozes c-om que se api'e
guardando apenas os 30 dlas da let. sentou o comm·tn iante do 8o ba~alhão, João 

Não obstante semelhante atropello e o panno Theodoro p,~rdra de Mello, dP.claro não con
de amostra que logo fo~ dando o Sr. genc;ral 

1 

correr á eleição, deixando o campo franco ao 
Floriano Peix?to, presider:J.t.a da .provinci::l. •. o~vi Sr. Dr. Metello, e ag radecendo a todos os meus 
aos meus am1gos e resolv1 pleitear a ele1çao, amigo.:;; a sua boa vontade e esforços. 
contando com alguma. liberdade do voto, visto A , S D M 

11
. 1 

ter-se retirado o ministerio Dantas e nos inspi- vante, r· r· ete 0 • 

rar confiança o Sr. cons·elheiro Saraiva. E receba. o Sr. Floriano Pei-xoto a recom-
Am~rga, porém, é a dec~pção que acabo de penB'l que espera: lJigntts est opererius me1·· 

o- a cede sua . 

Não foi mudado o presidente. e nunca espe- Cuiabá, 7 de Julho de 1885. 
rei que provada como ficou a. sua indebitn. e es- 1 B. DE DrA?.IANTINO. 

ca.ndalosa intervenção na. primeira elei.ç~o, 1 Illm. Sr. capitão José Joaquim Graciano de 
houvesse governo que qu~r. pass~r por -:er1o, , P ina.-c,1 yab:\, 10 de Julho de 1885.-Tendo 
que o conservasse na a~~1n1straçao, tendo-se I sido por mim insta.llada a. mesa eleitoral no dia 
de proc"der a outra. ele1çao entre os mesmos 7 rlo corrente mez, na. qualtdade d e 1o juiz de 
contendores. . [ paz desta parochia, para proceder á eleição no 

Faz parte do novo ministerio o Sr. Paranaguà., I dia 8 e estando incommodado, offi.ciei ao 2o juiz 
protector ostensivo do meu contendor, e taes I de paz p:.tra substituit·-me como meu immediato, 
são as instrucções, que recrudesce11 a. sanha. do 1 e assim se devia chamar V. S. , como 4o juiz de 
president~ e seus sequazes. paz, para. substituir o 3o, que tinha de servir; 
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e vendo que V. S. não tomou parte nos Lt•a ba
lhos eleitoraes do dia S, vou rogar-lhe o favor 
de declat·ar no verso d~sta, si foi convida lo a 
tomar parte nos trabalhos eleitoraes d~\ mesa., 
por lhe competir, ou escusou-se desse trabalho, 

V. Ex. amigo respeitador e obrigado.-0 te
nente, Justiniano C. Augusto :Moreira, 

p ermitti ndo me faz-

Reconheço ser a propria e identica. a firma 
~upr;l, do alferes Justinia.n.o Cesar Augusto 
Morei · ' ' . 

resposta. 
Sou, com est.ima e consideração, de V. S. 

ami o attencioso obri 

Cuya.tá, H de Julho de 1885. Em testemunho 
de ver.:lade.-0 3° tabellião, Ped1·o Paulo das 
Ne,es. 

mantino. 1885.- Juiz de direito da comarca de Co
rumbá. 

lllrn. e Exm. Sr. Barão de Dia.man.tino.
Cuyabá, f O de Julho de 1885. - Em resposta a 
sua carta retro, tenho a dizer a V. Ex. que não 
fui convidado para. tomar parte nos trabalhos 
eleitoraes •lo dia 8 do corrente. 

Faça o uso que q uizer da presen t ' resposta, 
e sou, com estima e consid1~ra -
am1go attencioso e obrigado.-Jose Joaqttim 
G1·aciano de Pina, 4° juiz de paz da parochia 
da Sé. 

Re o cap1 ao ose oa-
quim Graciano de Pina ~er a. pro pria e iden
tica, por ter della pl~no conhecimento. O refe-
rido é ver · · ' , 
lho 'de 1885. Em testemunho da verdade.-0 3° 
tabellião, Pedro Paulo das Ne1Jes. 

Illm, Sr t ~nent'3 .Tu.::tiniano Cesar Augusto 
Moreira·-Cuyabà, 10 de Julho de 1885. 

Teudo cheg-a<io ao m•' U conhecimento que 
V. l:i. esteve de estado-maior no quartel do 8° 
b~üalhão d1~ infantaria, a I{Ue V. S. pertence, e 

de que é commana:.mte o coronel João Theodoro 
Pereira de Mello, no dia 7 :lra. 8 do corren-
e, e en o sa ndo do mesmo batalhão uma. 

força municiada com 10 cartuchos embalados 
para. cada praça, que postaram na porta da 
. ' ', \ ' o i ' 
q1 ~ando se ia insta.l11• a. mesa eleítor:1l da dita 
fregueúa. e ahi ae conservou até ao dia da elei
ção, 8 do corrente. 

Vou rogar a V. S. o favot· de declarar no ver
so d:·sta. si com e !feilo s:•hiu embalada a dita 
força do 8° batabão, com 10 cartuchos para ca
da sol iado, e por ordem de quem; per.uittindo
me fazer o u.;;o Y.u e com·ier da sua re.sposta . 
Sou com estima e consideração de V. S. amigo 
criado obrigado.-Barão de Diamantino. 

Illm. e Exm. Sr. Barão de Diaman.tino.
Cuyabá, i1 de .Julho de 1885. 

Em resposta i carta que V. Ex. hontem di
rigiu-me, respllndo que me achando no dia ci
tado do mez em que estamos, de estado-m:=âor 

ao a q u0 per enço, :lSSlStl s o-
ras da tarde, formar-se um:1 fo·ça de 12 pra
ças, sob o comlllando do Sr. cadete 1° sargen
to, Ildefonso l\Ionteiro. cuja força estava. mu
niciad 1. com 10 cart::chos por praças; ás ·1 1J2 
horas da tar.:ie seguiu ella a apres entar-se ao 
Sr. delegado do~·) districto de S. Gonçale de 
Pedt·o I!, e conforme deu-me parte o dito Sr. 
cadete Monteiro, estevf! a dita força de guarda 
na igrej~ de S. Gonçalo, recolhendo-se na ml 
nbã do dia 8 do corrente. 

Finalm,·nte, póde V. Ex. fazer o 1:so qoe lhe 
eomt11r de tninbs tesptMts, s~ eom esttms de 

P 1·otesto 

' presente termo. Eu, Paulino José Soares das 
Neves, escrivão, 'lue escrevi e a.ssigno.-Pau
Uno Jose Soare~· das Nev 

Illm. Sr. Dr. juiz de direito da. comarca. 
Os ~~baixo assignados, eleitores das parochias 

da. Sé e de S. Gençalo de Pedro I, fregue.zia da 
cidade de Cuyabá., capital desta província de 
Mato Grosso, domiciliados todos naquelle ca·
pital e presentemente nesta ci lade, recorrem a 
V. S. como a primeira. autoridade desta. co
marca, afim de protestat·em, como por esta pro
testam, contra a violencb de que foram victi

. a pelo presidente da previncia com 
a e;;poiiaçãP que lhes fez do exercicio de seu. 
direitos políticos. 

O direito de eti ão é arantid el 
art. 179 da Constituição do Imperio, como o é r.> 
do protesto, em mate ri:. elei toral, pPlo art. f5 
§ ~1 da lei n . 302\:l de 9 de Janeiro de 1881 e art. 
150 do regulamento a. que se refere o decreto 
n. 8213 do 13 de Agosto ào mesmo anno. 

Si bem que os abaixo assignados não >;e apre
sentem perar.te mesa eleitor;\! de seu districLO 
e parochia, todavia ad instar de uso e goso do 
direito de semelhante protesto e porque nenhu
ma lei lhes vede a manifestação de seus votos, 
ó que rec01·rem por este m•Üo a V. S . para fa
ze l-o conhecido e publico e para que produza. 
os effeit Js de di 1·eito. 

Assim, portanto, pa~sam a expor resumida
mente os motivos fundamentos do presente 
protesto. 

Ten lo sido annul Ida ela. camara tempora-
r ia a eleição p~ra u ll d"patado por a.quelle f o 
districto e qu~ tevf! lug-ar no d!a 1° ~e Dez:•m
bro u1timo, fo1, por actoda preszdenc1a. da pro
vincia de :3 do mez proximo findo, deg1gnado o 
dia de hoje para ter lagar a: nova. ~leição e, co
nhecidos os votos dos abatxo asstgnados, que 
todos reca.hiriam no candidato Exm. Sr. Barão 
de DiCJ mantino, que é ?ppositor do caf!didato 
official Sr. Dr. José Mar1a MetPllo, cand1datura 
esta que é ab"r tamente protPgirla pel.o presi
dentP da província. o Exm. Sr. briga.d~uo Flo
riano Peixoto, desde que ests. autor1Ja.je de
Sigtf(Jtt tJ dia da: ollri~~, ~f!~ ! ttt!sen:~fm 
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os planos que concebeu de fazer triurnphar o 
seu candidato anteriormente já derrotado nas 
urnas e com sna alta posição de primeira auto
ridade na provincia. poz em pratica, por seus 
agentes,promessas e ameaças, não conseguindo 

orrom er os abaixo as · a a i 
outros. 

Baldados esses recursos pois que os abaixo 
assignados ~ei?pre se mantiveram firmes 

a 1ao, • x. ançou mao 
seu poder, do qual abusou, e protestando con
venientemante d"o serviço publit~o, nomeou-os 
para commissões diversas e fel-os embarcar 
debaixo da maior pressão que se póde imaginar 
e seguir aos seus destinos, nesta cidade onde 
se aclt.am, sendo a quasi totalidade dos abaixo 
assignados conduzidos pela lancha mercante 
Santa Cruz de proprie:lade do cidadão Rafael 
Del Sor fretada em .Cuyabá n~ dia 25. do mez 

. 
seu protesto, entregando-se o original aos 
abaixo assi~nados para. O :i devidos fins.- E. 
R. M.-Corumbá. ~ J J - - • 
Hardma.n.-Ame1·ico Rodrjguos de Vasaoncel-
1os.-Manoel Gandiéley.- José Sn.utiag(} da 
Gama.-Joaé Francisco de S. Campos.- Ma
noel Zacarias de Brito.-Joae da Costa Lana.
Francisco PompP.u da Barros.- Geographo de 
Castro e Sil.va.- Manoel José Xavier.- João 
Fernandes de Mello Junior.- Francisco da 
Costa Ribeiro . · 

O eaczoivão a quem esta for apresentada, s.u
toando-a, tome por t'3rmo o protesto na fórma da 
lei. 

Corumbá, 8 de Julho de 1835.-Ramos Fer
'l·eira. 

Tenno de protesto 

Aos 8 dias do mez de Julho do anno de 
•, nesta eidade de Santa Cruz de Corumbá, 

provincia. de Mato Grosso, em meu cartorio 
comparecersm. os cidadãos Eloy Har,lman, 
major Amel"ico Rodrigues de Vasconcellos, Ma
noel Gau.deley, José Santiago da Gama, José 
Fr~ncisco ~a Silva Campos, Manoel Zacarias de 
Br1to, Jose da Cosh Lana, Fr·ancisco Pompeu 
de ~arros_, Geographo de Castra e Silva, Manoel 
Jose Xaner, João Fernandes de Mello Junior e 
~ra~~iaco da Costa. Ribeiro, todos moradores na. 

. capttal .dest.a. m·esma provincia e aetualinénte 
nesta Cidade, rêconhecidoe pelos proprios de 

mim escrivão e das testemunhas abaixo nomea
das e assignadas, de que dou fé, perante as 
q11aes por elles foi dito que, na. fórma da petição 
o dclspacho retro, que fará parte integrante 
deste, vinham protestar, como protestado tém, 
contra a violencia de ue t rain vi · 
cida pelo president~ da provincia com a expo
liação que lhes fez do ex.ercicio de seus direitos 
politicos. Que, embora elles prot~srantes não 

r esa 1 ora e seu 
districto e parochia, tod~via ad instar do u.so e 
go:r.o do direito de semelhante protesto, e mais 
porque nenhuma lei lhes veda a manifestação 
de seus votos. Que, tendo sido annullada. pela 
Camara temporaria a eleição para um deputado 
pelo 1 o districto desta provincia, e que teve 
lagar no dh 19 de Dezembro ultimo. foi por 
acto do presidente da provincia de 3 do mez 
proximo :findo des.igE-aJo o dia de.hoje para ter 

o • 
delles protestantes, que todos recahiriam no 
candidato Exm. Barão do Diamantino, gue e 
o ositor do candidato o · 1 O ' • 
Metello, candidatura esta que é abertamente 
protegida pelo referido presilente, o Exm. 
Sr. brigad~iro Flori~no Peixot.o ; desde que 

u a e e1çao, 
começou a desenvolver os planos que con
cebeu de fazer triumphar o seu candidato, 
anteriormente já derrotado Ilas urnas. e 
com a suo. alta posição de primeira autoridade 
na provincia. poz em pratica, por seus agen
tes, promes::as e ameaças, não podendo, 
today-ia, corromper a elles protestantes. Que, 
á vista do exposto, que co.J.stitue violação do 
preceito altamente liberal do art. 239 do re-- . 

' tomasse por termo o presente prottJsto, o que 
fiz, e, depois de lhes ser lido, e achado confor
me, assi nam com as te n - · 
Peres e Felippe José d'Assumpção; do que tudo 
dou fe. Eu, Paulino José Soares das Neves, es
crivão, o escrevi.-Eloy Hardman, major Ame~ 
rico Rodrigues de Vas::oncellos, Manoel Gau
diéby, amanuense da instrucção; José San
tiago da Gama, guarJa do armaz~m do almoxa
rifado do arsenal de guerra; Francisco d'l. 
Costa Ribeiro, professor do Lyceu ; Francisco 
Pompeu de Barros, alferes do So batalhão de 
infantaria; José Franchco da Silva Campos, 
alferes Manoel Zacarias de Brito, Manoel José 
Xavier, capitão Geogra,)ho de Castro e Silva, 
João Fernandes de Mello Junior, praticante do 
Correio; tenente José da Costa Lana, tabel
lião João José Peres, Felippe José d'Assumpção. 
Corumbá, 8 de Julho de 1885.- O escrivão, 
NefJes . 

Data.-Aos 8 dias do mez de Julho de 1885, 
f~c;o entrega destes aotos aos signatarios da 
petição de folhas, e lavro o pres·~nte termo. 
Eu, Paulino .José de Soares das Neves, escrivão, 
que os escrevi .-Entregues. 

Augustos e dignissimos Srs. representantes 
da nação. 

Os eleitores d.,. capital da provincia de M:lto
Grosso abaixo assignados, usa.ndo do direito 
qa.e lhes garante o§ 30 do art. f79 da Conati-
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tuição politiea do Irnperio, vem rl'presentar á até o derramamento de sangue, que ser1a la
augusta Camaro. dos Srs. Deputados contt••t a fallívcl, si os conserv:idores concorreesem com 
validade das eleições a que se proceàeti no dia. 8 os liber,tes na conqui~>ta das urnas. 
do corrente, no i 0 districto da mesma. provincia, Os inclusos numeras do jornal a Situação que 
para um deputado á assembléa geral legisla- se publica. nesta capital c o M ani(esto dirigido 
tiva em vist2. das razões ue edem venia ara :i r vi · · a · ( · · 
submetter á illustrada consideraç:i:o e sabe.!o- conservador (documentos ns. 1 a ) provam o 
ria da mesma Garoara . asserto das pt·oposições acima enunciadas. 

As e]eições do dia ~ do corrente, si p_or 1:1m C mlpletumente livre e desembaraçado para 
m - o pat· t< o 1 era o erreno em que evera e-

lenta oppressão e prepotencia. movidas pelo rir-se o pleito d:J dia 8, nem assim a eleição 
presidente da provincia, o brigadeiro Flm·i~mo pôde l"ealizar-S·1 s 'm o a tropelia, abusos, ille
Peixoto, secundado em seus esforços ror di- galidales r- confusão de que os nossos adver
versas autoridades subalternas, como sejam, sarios det·am e d~~ixaram tamanhas provas no 
entre outras, o coronel commRndanta do 8' ba- correr do proc~::so eleitorJl. 
talhão dA infantaria, João Theodoro Pereira de Na parochi:i de Pedro li, por motivo de 
Mello; inspector interino d:t Thesouraria de molestia e outros, · não compareceram p:1.ra 
F,J.zend:J, Antonio José de Sant'Anna; o Dl". instaUat· a mesa. eleitoral ate ás 2 horas da 
juiz Je direit<? substituto da capital .• Antoaio ta:de: ~o dia 7, ves:~era d;L eleição, os f o,_ 2o 

...... ' ' (. ..., 
Arsenal de Guerra, tenente-coronel Joaquim da Serra, Egydio da Silva Prado e Antonio Pinto 
Gama Lobo d'Eça, por outro lado não se acham de Figueiredo. 
revestidas das formalidades internas sub3tan- Devar-se-ia. 
ciaes e indispensaveis para sua validade. paz, João José das Neves, que reside um pouco 

Com oifeilo, a deportação de diversos empre- distante da llérie da p:troehia e a quem se offi~ 
gados publicas civis. e militares, elei~ores con- ' ci~ra chamando para p1·~sidir o acto da consti-

, t! a m s:l., na. ausenc.a. os res prtmeu·os 
provincia, com o intuito de inhibil-os de ex- acima referidos. 
ercerem o seu direito de votar no dia das ele i- Antes, porém, que comparecesse o 4° juiz de 
ções, os despachos expedidos pelo St•. Floriano paz, que podia, na fórma da lei, installar a 
Peixoto, mandando qne s; recoll1~ssem á ea- mesa até no mesmo dia ela. eleição, o coronel 
pital e abandonassem seus po~tos diversos offi- João Theodoro Pet·eira. de Mello apossou-se da 
ciaes do exercito e 0mpregad:1s publicas desta- igreja matriz daquella. parochia, on:ie devia f~~o
cados ou domiciliados u. 50. 100 e mais leguas í:er se a eleição. sitiou-a cit;sd·~ à tarde do dia 7 
de distancia; a infl·ene cabala. movida o pro- :üé :i tat"de do dia 8, por uma. força armada e em
movi~a pelos chefes das repartições publicas, llalad: do 8° lia talhão de seu commando(doc. n.), 

' b " o' 
os respecthros elllpregarlos; as con.inuas ox- dencia. do eleitor Virgil io Alves Corrêa., e pe-
cursõeu do Dr. Antonio Augu.;;to Rodrigues da ra.ntfl ella. p1•occ:l0u-se no dia sr~guinte a. uma 
Moraes at·a as 1arochias da Gtlia Br·otas e eloi ito I)Videntemente nulla n · 
LivJ'a.mento, onda callalav~1. ahertll.monte, a R.rt. 1~\) do regulamento de 1.3 do Agosto de 
custa do. nutorido.da de Mll C<\J"go dtl ,juiz, pro- 1881. por te1• si,lo a mencionada. mesa consti
mettendo a u n~ e umeo.çr\nd'l ll outros com os tuida t'!U manifesta. cont1•aven~ão tis disposições 

· seu a futuros dospat!ht.'S; a al'l'ug-nncia c •m quo da Becção tu. dn cap. 2° do m~~smo regulamento. 
o coronel Jolto Theo Jor'O Pot•o iJ•a do M·3llo e A mesa. da ia. secção da parochia da Sé não 
outros annunoi:lvam qne o resultado da~ elei- foi melhor orgo.niza.Ja do que aquclla; por
ções aet•ia inutilizo.lo pela forç'l publica • quanto, no dia d.\ el1.üçiio, taudo dado pat·te de 
no easo de S<l manifostar0m as ur·nas doente o to juiz de paz, presidente dolla, nssu
fa.voraveis ao parti !o conserv-ador; as consid,~ra- miu a presidencia o 2° juiz de paz, desembar
veis escoltas de Roldudus de policia e do exer- gador Firmo José de l\la.ttos, que, em vez de 
cito expedidas p:H'a as parochia;:; do interior convidar pará. completar o numet•o dos mesa· 
dias a ntes do marcado para as eleições; a signi- rios·, o 4° juiz de paz, capitão José Joaquim Gl"a
ficativa nomeação do capitão Francelino Ho- ciano de Pina, na fórma recommendada. pelo 
norio da. Silva, residente na vills. do Rosario, n. 2, § i 0 do art. 135 e§ 2° do art. 98 do mas
pertencente ao 2° districto eleitoral, para sub- mo regulamento, deixott de fazel-o (doe. n. ), . 
deiegado da ft·eguezia da Chapada deste f o dis- chamando para exercer as funcções de mesa
tricto cu ·o car o exerceu a )e nas nos dial'; 7 rio o eleitor Thomaz Antonio de iranda. Ro-
e 8 e resignou no d ia 9 do corrente, subse- drigues. 
quente ao <la eleição, afim de recolher-se á A pressãoexereida pelo juiz de direito substi
villa de sua res:dencia ; t udo isto revela ndo tu to e sua escolta na parochia de Nossa Senhora 
um proposito d:~liberado e plano assentado da das Brotas deu motivo a que não pudesse com
parte do Sr. Flol"is.no Peixoto e seus agentes pacacer, para. installar a mesa e presidi~ ostra
de ganharem as eleições, quaesquer que fossem balhos eleitoraes, nenhum dos quatro juizes de 
os meios de que para tanto se servissem, de- paz do quatriennio, sendo por isso a referida 
moveu o Cb.ndidato do partido conservado!", o mesa constituída com os supplentes doa me~
Sr. Ba rão d~ Diamantino, a deixar o campo da. mos j uizes de paz, conforma provam, assim o 
luta livre ao partido liberal no empenho de I documento junto sob n. , como a acta da t·e
poupar, não só maiores viol encia.s e persegui- spectiva elei~ão, que deve aer -presente á c~ .. 
ções aos s eus amigos e correligionarios, como mara dos Srs. Deputados. 

V. IV.-14 
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Si, portanto, to ias estas eleições estão affe • 
ctadas de defeitos e vicias que as inquinam de 
nullidade absoluta e insanavel, a vota!:ão com 
que conta. o Dr. José Maria Metello para. pre
tender occupar nessa augusta. Camara o 
loga.r de representante do i 0 districto da. 
provincia a o rosso, nao exce e e 
e poucos votos, que obteve na. 2a. secção da 
parochia da Só e nas pa.rochias de SanfAnda 

-------da.-Chap, de Nossa S · · , 
de Santo Antonio do Rio Abaixo e de Nossa Se
nhora. da. Guia. 

Mas essa votação, Augustos e Dignissimos 
Sra. Representantes da Nação, que exprimirá, 
quando muito. o pensamento da 7a. parte do 
corpo eleitoral do 1° districto da provincia, 
cujo numero attinge a cerca 700 eleitores, ou 
devéras se enganam os abaixo assignado5, ou 
não póde c?m certeza dar a n~nguem o direito 

legitimamente as elevadas funcções inherentes 
ao cargo de representante da nação na camara 
temporaria. 

em e u o, o atrope o e preczpzta.ção com 
que marcou-se-o dia 12 do corrente, quarto de
pois das eleições, para a. apu1·ação destas e 
expedição de diploma a . , · · 
e confirmam de modo evidente os boatos, já. de 
ante-mão propalados, de que o referido candi
dato seria reconhecido e proclamado ueputado 
antes que ao conhecimento dessa Augusta C:l.
mara pudessem chegar as vozes dos justos pro
testos e fundadas reclamações dos abaixo as
signaJos contra a. fórme. irregula1•, arbitraria o 
illegal por que se fizeram a.s alludidas elei
ções. 

Nestes termos, os mesmos oleitores 
assignados pedem a Augusta Camo.ra dos Srs. 
Deputados que, tomando em consider"~'ito o 
ex os lo se di none de nnuullar a. sobredita c lei-
ção e mandar proceder a outra, om quo sojo.m. 
melhor respeitados os. dil·citos dua ciuudúus, 
gara.ntindo o imperio da loi o nmpt\1'1\rlos os 
eternos e immuto.veis principias dajustiçn so· 
cial e da. moral politica .-E. R. M. 

Cuyabú, capital ela provincia do 1\ltttto Grosso, 
18 de Julho de 1885.-Alfredo Jos6 Vieira.
Monsenhor José Joaquim Gracinno do Pin:l , 
Joa.quim Felicíssimo da Almoido. Louzuda.
Eleuterio Pereira. da. Silva.- Francisco .Ma
noel de Araujo.- Apolonio Da.masio Bourit. 
-Julio Muller.-Hn.go Paulo Lesko.-Leo
cadio Baptista. Tdxeira, Raymundo d'Assis 
Monteiro, João d·l Souza Neves, Antonio Paes 
de Proença, Luiz da Silva Pr;1do, Elisio B. 
Martins Galvão, Nuno Anastacio Monteiro de 
Menàon a Antoni d t · ·, 
Egydio Angelo Bueno Mamoré, Jo;;;é J&cintho 
de Moraes Navarro, Joaquim Caracciolo Pei:s:oto 
de Azevedo, João de Moura Meirelles, João da. 
Costa Teixeira, José Joaquim Graciano de 
Pina, João Bueno de Sampaio, ·José Salino 
:Maciel Monteiro, Manoel Ribeiro dos Santos 
Tocantins, Celestino Correia da Costa Filho, 
:Mariano Trajano da Silva Junior, Francisco 
:Martiniano de Araujo, Gabriel Nunes Noguei
ra, Francisco Le1te de Pinho Azevedo, Josõ 
Estevão Correia, Floriano de Souza Brandão, 
Carlos Antunes Muniz, Joaquim Victorino da 

Costa Marques, Joaquim Claudiano de Siqueira, 
José Ma1•tins de Figueiredo, João Augusto de 
Cerqueira Caldas, Miguel Lourenço da Cunha, 
Salvador Pompeu de Barros Sobrinho, José 
Maria da Silva, Pedro José da Costa Leite, Ma
noel da Costa Monteiro Candido Martins de 

a les, oaé Lelte da Cunha Ma.ttcs, João José 
Dias da Costa, Augusto Moreira da. Silva, José 
Joaquim Paula,_ Eduardo Carlos. Rodrigues d~ 

.. ' l' , os 
Maria de Macerata, Salvador Rodrigues da 
Silva, Cypriano Alves Pereira, Virgílio Joa
quim Ribeü·o, João Carlos de Sant'Anna, Mi
guel José de França, Thomaz d-Aquino Rodri
gues, L1Iiz Antonio Pulcheria, José Delgado 
Pontes, Francisco Antonio da Costa. Campos, 
Manoel Li'Assumpção Galvão, Pedro C. Correia 
da Costa, João Baptista Pires de Miranda, Josõ 
Veigas da Silva Azevedo, João Carlos de Pinho, 

. · · , ·o de Pinho e 
Azevedo, Fioriano Lemos do Prado, Frederico 
SiLnplicio Guall>erto de Mattos, Zeferino José 
de P:wla João Ribeiro do Na.". · 
Augus to Pompeu de Barr·os, Antonio Es
tevão de Figueiredo, José Viegas de Brito, 
Indalicio Randolpho de Cerq ueira Caldas, 

· "· , r r1o ere1ra a. 
Silva Guimó, Antonio de Araujo Bastos, An
tonio Pereira Catiline da Silva, José da Costa 
V~ite Fellan, Felippe da Silva de Albuquerque, 
Manoel José Gomes Monteirot Egydio Corrêa. 
d·L Costa, Antonio Augusto da Costa Leite, 
Pa.mphilio José Fet•raz, Antonio Gaudie Lei, 
José da. Silva Tarans, Antonio Moreira Serra, 
Antonio Viegas Moreira, Anacleto Marquei 
Ferreira Filho, P:lscoal Ordano, Guilherme 
" · z, Henrique Olympio Monteiro, 

Antonio de Paula Corrêa, Agostinho José da 
Cr~z, Antonio Yie~ra Duarte Olive.ira, Joa-

Egas Viegas Muniz, Domingos Gabriel Dias da 
Costa, Manoel dos Santos Sampaio, lldefonso 
P. A. Pit:~luga, Joiio Augusto Moreira Serra, 
João Augusto Je Oliveira, Porfirio da. Costa 
Monteiro, Josó Dias de Oliveira Campos, 
l<'z·uuciaco do Toledo Piza, Egydio da Silva. 
Prado, J\lauoel do Espirito Santo Saldanha, 
conego .Antonio Henrique de Carvalho Ferro, 
Balthazar Gomes de Escobar e Silva, Joaquim 
José da Silva Saldanha, Jeronymo Baptista c!a. 
Casta, Potensiano Gomes da. Silva, Francisco 
Rodrigues de Almeida, João José das Neves, 
Salomão Alves Corrêa, José Corrêa. Ribeiro, 
João Francisco da Rocha, Francisco Josó de 
Salles, Jacintbo Caetano Botelho, Feliciano 
Antonio da Silva, José da. Costa Magalhães, 

sé Emilio Pinto. Vicente Antonio àa Silva, 
Agostinho Leite Botelho, a rogo de Joaquim 
José de Sant'Anna, Agostinho Leite Botelho, 
Theophilo Antunes de Miranda, Tito José 
Ign:1 cio, João Vieira de Almeida, João VieiTa 
de Almeida (Ja.njo), Ricardo Frauco de Almeida 
Serra, Marianno Quiriuo Gonçalves, Antonio 
Paes de Proença Sobrinho, Zeferino José de Pau
la, Benedicto Fereira. da Co~ta.,Francisco Xavier 
Bueno, Joaquim Ana~tacio Monteiro de Mendon
ça,Salvador Roiz Moreira,Monoel Moreira. Lima. 
João GL)mes de Arrud:~, Affonso Anastacio 
Monteiro de Mendonça, Manoel Rodrigues da. 
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Silva Rondão, João Felix Pei::roto, José Antonio 
da Silva, Antonio Bernard9. Barcelo, Manoel 
de Sousa Canavieira, Agostinho Teixeira Coe
lho, Vicente Ernerto Pinto, Anacleto Marques 
Ferreira, Antonio da Costa Faria, Eugenio da 

• I e - • 

' gues do Prado, Manoel Ferre:ra Coelho, Fran-
cisco Theophilo da Silva, José Gratidiano Do
rilêo, João Augusto de Paula. C01·rêa, Antonio 

ar1a a Costa, eopo tno de ouza Oliveira, 
Antonio Anastacio Monteiro de Mrmdonça., Ma
noel Sebastião de Figueiredo. José Joaquim de 
Mo1·aes, Francisco d~ Assis Salles, Francisco 
José dos Santos, :\ ntonio Paes de Barros, Joa
quim Maria do Espirito Santo, Luiz Antonio 
Moutinho, Antonio da Costa Garcia, .João 
Baptista da Cosh Garcia, João Bonifacio 
Monteiro, Antonio Cesario Figueiredo, Fran
cisco Corrêa da Costa, José Leite Pereira 

' José Pinto de Figueiredo, Francisco Felix de 
Campos Conrado, José Barnabé de Mesquita, 
Antonio Thomaz de A ui no Corrêa Junior 
Julio Cesar de Araujo, Samuel Hardman, Eli
siario Antonio de Sousa. F rancisco Marcos 
Ferry Serejo, Jet·onymo Gomes de l\Iaurata, 
Joaquim Rodrigues Ramos, Jose da. Silva Ron
don, Tiburcio Leque, João Baptista Monteiro, 
José Antunes Maciel, Manoel Rodrigu0s da 
Silva Lima, Luiz Ernesto Pinto, Manoel Ribeiro 
Dutra Sobrinho,Simplicio José de Abreu,Silvos
tre Antonio Pereira., José Aparicio de Araujo, 
Jorge de Veneza Campos, Antonio Camillo Fcr-
nan es, n omo onça ves 1as, vn.r1sto ar1a 
da Silva., Benedicto Augusto Pinto de Sii"J.ueira, 
Dr. Viriato de Cerqueira. ~<.~.tras, ~ntonio Maria. 

. ' . 
Ferr,âr.t, José Gouvêa A7.0\'erlo, Antonio Pinto 
de l<'igueit·edo, João José de Siqueil'a, Mnnocl 
Francisco da Costa, Antonio Xwior d:\ Silv~' 
Dout•ado. Jon.q11im Ferreira o Sou1.a, E\•nristo 
Adolpho .Josetti, Protonotario Emcsto Cn.millo 
B\rreto. Francisco Bor ge:J P •t• ·ir:t. Joiln P :•ulo 
dA Art·uda. B<Jt•ge;;, l\.hnocl Felisnrdo ch Co~t:t 
Campos, J ustiniano F~Lu;;to dr' A1·o.mjo, l\In.noel 
Ribt!iro Dutra, VicentB Rebell > L·!ite, Hor11cio 
Martiniano dos Santos Velho, José Confucio 
Perei1·a da Silva, José Góes. Antonio B crbo~a 
R"go, José de Arruda Botelho, Joaquim S 111-
picio de Cer ~ueir;t Caldas, Ig nacio José de 
Sampaio, João Corrêa. de Campos Borges, An
tonio Bruno Borges, Anton io Barboza Rego 
Filho, ~ntonio Cesario Pere~ra ~eite,_ .João 

o . ~ • 
Almeida, Antonio José da Silva. João Germano 
Guima rães c Silva. Jos~ Gonç~!ves d::1. Cruz, 
João .José do Couto, João Augi1sto C:1ldas, Nabor 
Franco de Camargo. I\lanoel José de Almeida., 
Venancio de Campos e Silva, J osé Vieir.t de 
Alenc:1stro, João Chrisostomo Aug usto de Car
valho, Rodrigo Manoel Gomes, Antonio Pedro 
do Figueiredo. . 

Reconhecemos as 2-18 firmas dos elettor.~s 
suprs., por termos del!as conhecim~"nto . Cuyabà, 
4 de Agosto de 1885.- .rln tonio de l'aula 
Corrêa.- Jose .tlugusto Pompeu de Barros. 

Reconheço as firmaEt supras de Antonio 
dP- Paula Corrêa e José Augusto Pompeu de 
Barros serem as proprias, por ter dellas pleno 
conhecimento. O referido é verdade, que dotl 
fé. Cltyabá, 4 de Agosto de 1885. Em tes-

·-
Paulo c!as Neves. 

Augustos e dignissimos Srs. representantes 
dt1. Na •ão.-Os eleitores da ca it:al da •n· in · · 
de Mato Gt·osso abaixo assignados, mando do 
direito que lhes garante o§ 30 do art. 179 da 
Constituição politica do lmperio, vêm repre
sentar a esta augusta Camara, contra a. vali
dade das eloições a que so procedeu no dia 8 
do corrente no 1° districto da mesm:1. província 
para um deputado á Assembléa Ger,\l Legisla· 
tiva, em vista das razões que pedem venia para 
submetter a vosss. illustrada consideração e sa
bedoria. 

s e e1çoes o ta o corrente, st por um 
lado não tr-1duzem senão o fructo da mais vio
l~nta oppressão. e J?repotf.)_ncia ~a part~ do pr~-

xoto, Mcuudado por diversas autoridades subal
ternas como sejnm entre outras, o coronel com .. 
mandante do 8° batalhão d infanta · J • 
Theodoro Pereira de Mello, inspector interino 
da Thesouraria de Fazenda Antonio José de 
SanfAnna, o D•·. juiz de direito substituto 
da capital Antonio Augusto Rolrigues de ~lo
raes e o direc.:tor do Arsenal de Guerra tenente• 
coronel Joa4uim da. Gama. Lobo d'Eça, por outro 
lado, não se acham revestidas das formalidades 
internas subsL:mciacs e indispensavcis paro. sua. 
validade. 

Com efli)ito, a de ortnção de diversos em re• 
gados pu tcos, ClVIS o m1 1taros, o mtorcs eon• 
servadores d8 terminndn. pelo presidente da pro• 
vincia corn o intuito do inhibil-os tle oxorcerom . . 

.. ' 
despachos exrodichs lWlo SL·. Florinno Poixoto 
m:tndando qu,:J se recolhessem á cn.pltal e al.Jn.n· 
dl)nil.~aem seus postos div<H·:-:os otlldn.os do oxot'· 
r.ito e olllpreg-:trfos publicoR ll·•"ti\CI\(l.la o domi
ciliados a 50. 100 ll mai.; loguas de distn.11cia; 
11. i n frene cnba.la movida e promovi In pelos che· 
fes das l'dp,~rti r.:õos publicas. seduzindo, amea.
~~~ndo e procu.·and" subornar o~ respectivo;; em· 
pregados; as con tin•1as excnrsÕ'!S 10 Dr . An
tonio Au!,:'usto Rodria-u ·s de Morae~ para as 
parochias da Guia. Brotas e Livramento onde 
cabala. v::~. aberta mente á custa da a11toridade de 
se11 c a.rgo d~ juiz. promettenr1 o a uns ~ a mea
çando a. outt•o;:; com os s ·us f uturos despachos; a 
a arrogancia que com o coronel João Theodoro 
P ereira de 1-fr:~l~ 1; outros a!lnu~~iavam que ore-. 
publi.c~1. no caso d·~ se mani f•·!Starem as urnas fa~ 
vor .v eis ao pa r tido conscrva.Jo1· ;as consider·aveis 
escolt:ls de soldados de policia e do exercito 
cxpedid~s [.>:tra as pa.rochias do interior dias 
antes do marcado para. as elGições; a nomeação 
do capitão Francelino Honor:o da. Silva . r !!si
dente na villa do Rosario, pert~nce ,te ao 2> 
dist.ricto ele itoral, para. s tblelegado da frc
g uczia. da Chapada dest e 1 o districto, cujo 
car,;o r esignou no dia Q do corr1>nte, subse
qucnte ao d:t eleição, afim de recolher-se á 
villa d~ sua res;dpn cia ; tudo isto, revehndo 
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um proposito deliberado e pla.no ass"ntado da. 1 nio do Rio Abaixo e de Nessa Senhoril. da 
parte do Sr. Floriano Peixoto e seus agen:es de \' Guia. 
ganharem as eleições, quaesquer que fossem Mas, essa votação, Augustos c Dignissimos 
os meios de que para tanto se servissem, de- \ Srs. Rept·esanlan te.s da. Naç:1o, qne exprillle 
moveu o candidato do partiJo conservador, o quando m11ito o pen,amento da 7a. parte do 

.- ~ • • • .. o • • 

' ' lilta livre ao pat•tido liberal, no e:n.,e:-tho d·~ cnjo nuru~;ro attinge á cer,:a de iOO eleitores, 
poupar, não só maiores violencia.' e P'~r,;;e,;u i- ou se enga n:tm os abaixo _assignados, ou não 
ções ao.s seus amigos e co-reli,..ionllrios como .óde com cert~za dar i · -
a e o erramamentJ e sa.nguo, si O-'> conserva- consider:tr com ella eleito pnra es:ercer legiti
dores concorressem com os liberaes na. con- mamenle as elevadas funcções ir.h.erentes :10 
quista das urnas. cargo de rept·es~ntante d:\ n~ção na camara 

Os inclusos numeras do jorn:ü a Sitw·çúo, temporaria. 
que se publica. nesta capital e ·o ?nalli(rJ-,; to di- Além de tudo, o atropello e precipitação com 
rigi.~o à provincia e ao paiz pelo candidato do que ma.rcou-~o o dia de hoje, quarto depoi::; das 
partido conservador (documentos de ns. t a. ) eleições, para a pu ração destas e exp2dição de 
provam o ass3rto das proposiçõ•.!s acima. en- diploma ao Ur. Mctello, justificam c. confirmam 
nunciadas. de modo evidente os boatos já de nntemão pro-

Completamente livre e des:'mbaraçad.) para )alados de ue o referido candida.lo seria. reco-
i o 1 era o er·reno em que Cie;·;.:_ t~- u cc.ido e proclamado deputado antes que ao 

rir-se o pleito do dia 8, nem assim a el•:ição conhecimento Jesta Augusta Carnara pudessem 
poude realizar-se sem o atropello, abusos. ille- chegar as vozes dos ju_etos pr~testos e fund!ldas 

___ _ gg~allli~daa~deeJsil--~e~-Gco.onn-ftl;:ll.tsSiã~o.--dG<oB-EqttuHe~orr.:-:;-, flncao.gss;so!*SH!~>:t!u:\\' w~.t--j~ect~. n:r::~;Ções do, abano ass1 g nados contra a 
rios deram e deixaram tamanhas prova.s no fórrna. irregular~ arbitL-a.ria e illegal por que se 
correr do processo eleitoral. tizaJ':\m as alludidas ele=ções. 

Na tarde .c noite do dia 7 do correnle.a i,..re;a 
ma r1z a freguezia de D. Pedro li, esteve si
tiada por uma força armada e embalala ,to 8° 
batalhão ele infantaria (documento n. ) cvm 
o fim do impediL· que os eleitore . .:; con~arva.dore.:; 
penetrassem no recinto daqnelle templJ, ond·~ 
devia fazet·-so a eleição. 

A mesa eleitoral da mesm::~. parochia não f.,i 
organizada de confot•midad:) com a::; disp~,;;içõe:': 
da secção primeira d) capituio :2o <b r •!:;ula
mento de i3 de Ago;;to de icl~ l, ~cndo por i:-::-:> 
nu a a e.etça.o a que a 1 st ~1mu on tll'.)ce et· 
no din. 8, conforme é expr:~s.-;o no a1· t. t 2U do 
referido regubmento. 

~- . . -
~ . 

foi melhor organizada. do que n•1uoll:t -; ; por
quanto, no dia. da eleição, tendo U:.\·i'J p:u•.e 
de doente o fo juiz do paz, lH'esidcnt:~ della, 
assumiu a. presidenda o 2° juiz dn pn~. de~ •m
bargador Firmo José rlo Mattos, que, e.u vez do 
convidar, para completar o numero d ·JS mo~n
rios, o 4° juiz de paz, c,1pitão Jose Joaquim 
Graciano de Pina, na fórma rocoa1mendl1d·t 
pelo n. 2, §to do art. '135 e§ 211 d> art. g::) do 
mesmo regulamento, -deb:ou de fazel-o (ducu
mento n.) chRmando pa.I'2. ex.erce1• as fnuc
ções de mesario o eleitor Thomaz Antonio ue 
Mir2nda Ro H·igues. 

Do mesmo vicio resente-se a formação da 
mesa da parochia d3 Nossa Senhora das Brotas, 
~omo sobejamente provJm assim o documeJ?-lO 

• , t ,, 

eleição que d.;ve ser pre3onte à Cama.ra do-;: S!'s. 
Deputados. 

Si, portanto, todas estos eleiçõe> est.ão aff,~ 
ctadas do defeitos e vicios que as inquinnm dn 
nullidade absoluta e in:;:mavel. a vot:rção com 
que conta. o Dr. Jos9 Mal·ia l\letcllo p'1r:\ pre
tender occupar nessa Augasta Camara o logar 
de ropresentante do i'' d:strictl da provincia. tle 
Mato Grosso, não e1:.cede d') ~O e poucos votos, 
quo obteve nn. z:~. secção dl\. p:1 rochi \ da Sé e 
nas parochias de SanL'Anna da Chapada, de 
Nossa Senhora do Livramento, de Santo Anta. 

F. s~ignados pelem á Augusta Camara dos 
Sr.-;. D.:putados qne, tomando em constde
ração o e:1:pr:sto, ::;e digne de annullar a so
tm~dita. el·::~i<:ão e m<tndar procc ier a outra em 
ttU~ sejam melLor respeit:-1.dos os dit·eitos dos 
cidnuão:':, gaL'tnt.ido o imperio ela lei e ampara
dos os et·•rnqs princ:pios da justiça social c da 
l1tor:Ll poli ticn..- E. R. M. 

Cuyalü, c:L;Jib.l tia provinch ,{c Mato Gros
so, i·~ •le .Julho do 1~8-,. -João de Souza Nu-
ne.:, •·leitor, Nu•1o Ana.;tacio ).!onteil'O dll 
:\lcn lonçn., Alf1·edo .los•) VHra, Jui~ de direito 
•h\ co:uuJ'.'<\, Antonio d') p ,,ula Corrêa, dopn· 

~ . . .. .. : • ft .-
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por motivos de coacção e força maior empre
gada contra os mesmos4 obrigando-os a •lar em 
pat·te de doentes, ~eguindo-se a isso um simu
laéro de eleição sob a presidencia do segundo 
irnmediato_Joã.o Ribeiro T<Lqne!:l, com pretiri-

ro, a ra co e •margo, e 
tudo em familia, sem assistcncia do partido 
c.ont~ario, por te! sid': esta: yed:1da. p~la !orça. 

rino da. comarca, bacharel Antonio Augusto 
Rodrigues Je Moraes, que a tudo Mccdru até 
prendendo violentnmente o el0itor João Chry
sostomo Augu >to de Carvalho afim de na:o pode;
dar o seu voto na parochia da Guia. O referido 
c verdade e passo o presente de minha lettra e 
firma. Parochia de Nossa Senhora da::; Brotas, 
9 de Julho de 1885.-Antonio Este'IJtio de 
Figuei1·edo. 

lllm. e J<:xta. Sr. Ba.rão.-Brotas 8 de Julho 
de 1885.-Padrinho e senhor. -Participo-lhe 
que, indo eu para a freguezia. da Guia, afim de 
dar . o IDPU voto, fui aggredido no meio dt:~ 

s qu pa 9.-

vam o Dr • .Mora'3s para esta freguezia, no dia 
7, ás 5 horas j~ madrugada, e, volbndo eu p~ra 

Resposta d contestação 

O re;;ultado da eleição a que se procedeu no 
i'' districLo de Mato Grosso, fui o seguinte: 
Metello 301 votos, Barão do Diamantino 44 e 

{ I' c . 
Sendo a maioria absoluta de 1i5 votos !oi ex
pedido o competente diploma ao candidato mais 
votado. 

Contesta-se, porém, a validade da eleição 
sob o fundamento de ter havido inter'IJenção 
official e vicio:'; substanciaes, na organização 
das me;;as das parochias d 1 St~ (13 secção), de 
S. Gonçalo tif;l .Pelro 11 e de Nossa Senh.ora de 
Brota'>. Apoia-sc a cont~~stação em diversos 
n11meros dojornal A Situação, orgão elo par
tido conservador·, em uma representação assi
gn:tda pLr 35 eleitores da capibl da provincia, 
e em duas cartas do Barão do Diamantino, uma 
as quaes Já oi 1 a no enado pelo Sr. conse-· 

lheil'o Correia, em sessão de 1 deste mez. 

Examinarei estas allegações : 

Intcrvençrio officiaZ 

praças, foi minha casa sitiada durante a noit!3 lista de 1H officiaes do exercito e empregados 
por pt•açu, afim de impedirnm-me que fosse publicas, que se diz terem sido retirados da 
dar o meu voto, e assim a. minha senhora eo:fh·eu capital para não darem o seu voto na eleição 
um ataque qu•: se a~~ha bem doente, e do mesmo de 8 de Julho, e em seguida outra relação de 
modo foi pratic:~do com os demais cidadãos, quatro nomes de eleitores que foram manda~os 
como seja o Sr. LoU!'en<:o Taquc•s, que a sua em commissão ao estabelecimento da Fabrica 
casa tambem foi sitiada, r., estando um soldado da. Polvora, e por ultimo uma terceira lista de 
dentro ds seu quintal, ell1 fazendo-o expulsar, eleitores, em numero de 12, qur~ sr~ recolheram 
houve um alat·ma ern sua Clsa promovido por á capital para votarem. fl.' isto o que de-
ra as e ho ·a o Dr. .Mora.e i~stà fa endo monstra. o int v n ã · l 

oleiçõe~. servindo de juir. o João Taques. que é se a.rgur~ outro facto em prova de semelhante 
2° supplente e não é juramrmtado: é o que me all~>gação. 
cumpre p~rtici.pnr-lhe, afim de V. ~x. tom:tr Consentindo em quo se recolhessem !i capital 

". ~ .· e. o- 1 m1 lat•es e c ia s o exerci o e emprega os Cl v1s que 
sauda~les.e disponha com t'1·anqueza em q 110:n é estavam fót·a e alli tinham de exercer o seu 
-Do V. E:t. a.filhado obe liente, Juão Chrysos- di1·eito po:itico, fez o St3U devet· a autorid::.de á 
tomo .AU!Jltsto rl•: Cro·o,t.f ho. quem se attl'ibuo intervengão no pleito olei-

Antonio E=-t~viío de I."Jg-ueiredo, juiz de paz toral. Nem se c.;mprohende como se pódo levar 
mais votado da pa1·ochia de No-ssa Senhora das a mal este seu pr.>cedimento, quando o con· 
Brotas, pert ·ncenle au lo districto eleitoral traria é que seria altamente censuru.vel. Todos 
desta.provincia de Mato Grvsso, na fórma. da quantos requereratn permis.;;ão para irem á ca
lei, etc. . pit<d, nenhum emba1·aço encontrarãm, Esta é 

Att~sta sob juram··nt•) •lc seu cargo que não a verdade confessada na propria contestação. 
houve eleiçã:.> na. parochia de No.;s:\ Senhora. Muitos, entret~nto, pela distancia em que 
das Brotas, visto não ler sido installad<~. a res- se ach:J.Vam ou po1· outi'O qualquer motivo, nada 
pectiva mesa pelo juiz de paz da dita parochia allegaram e deixaram de comparecer á eleição, 
por motivos de coacção e força maior empregada como os 8L·s. Luiz Zeferino .Moreira, Manoel 
contra os mesmos, obrigando-os a dar parte Marcellino de Oliveira., Antonio José Duarte, 
de doentes, seguindo-se a isso em simulação Luiz Perrot e outros todos liberaes. Deste pro
de eleição s?b ~ pre:~ ide11cia do segu~do imm~- cedimento d''l. autoridade só poderá infGrir a. 

t , • .c; a r1- • , . -o official quem estiver obseca~lo pela 
meiro, Nabor Franco d·~ Camargo. e tudo em paixão particlaria. 
familia, sem assistencia do partido contrario por Tamh8m c'~ preciso dar igual credito á acc~
ter sitio esta vedada pera força publica, sob a sação fun lnda. na segunda relação de nomes, 
direcção do juiz de dir.:ito interino d:\ corr.arca publica la pelo jornal conservador. Os quatro 
bacharel Antonio Augusto Ro ·lrigtlcs de Mo· empregados puulicos. que for·n.m á Fabrica dn. 
raes, que a tud'l oxcecleu até prondenrlo violen· Polvora, podiam tn.r votado na eleição de 8 de 
tamenteo eleitor Joi'b Cln·ysostO!llO Augusto do Julho, não obstante a commissüo em que Bt! 
Cm·valho, afim rl~ não poder dar o f;Qil voto na nchnvam, o, si não ,·otaram, a cat:sa ou cxpli
pa.rochia. da Guia. O referido ,j vertlndc e pa"so caçiio ó outra, quo não e"tarom fóra da capital. 
o present·} da minha lettra. e firma. Pa1·ochia do Pat•a a,·segural-o, eu fundo-mo nas F.eguintos 
Nossa Senhora da-; Brotas, 0 de Julho do 1885.1 considet•ações : Em primeiro logar, a fabrica 
.1.ntonio Este-oão de FigHeired-;. da polvora fica à distancia de quatro legoaa 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1628- PÃjgina 34 de 35 

110 Sessão em 3 de Setembro de 1.885 

capital, e alli póde se h• e voltar em um só dia. 
Para dizer-se com razão que aquell~>s ~'!leitores 
não votaram por estarem em commissão nesse 
logar, era. mister provar a impossibilidade de 
voltarem no dia da eleição. Em segundo logar, 
na. mesma. commissão e em com anhia desses 
quatro eleitores, foram o director da fabrica, 
Dr. Antonio Alves Ribeiro e outros, que en
tretanto estiveram na <:apitai no dia da eleição 

. m m. 
podiam tambem aquelles ter vindo para a elei
ção. Si não vieram, . a razão parece ter sido a. 
desistencia do Barão de Diamantino, que reti
rou a sua. candidatura e agradeceu aos seus 
correligionarios o concurso que pretendiam 
prestar-lhe. 

A commis':lão, em que se achavam aguelles 
empregados, consta do seguinte officio publi
cado no expediente da presidencia de Matto 

rosso, e e un o, no per10 1co ro-
'Dincia de M atto Grosso : 

Offieio de 26 de Junho de 1885. 
Ao dit·ector do arsenal de guerra.-Fazen

do-se necessario inventariar o material da fa
brica de polvora do. Coxipó, que, em consequen-
(na a mor c1 a ao ar os eo oro ose 
Hugueney, passou a outra direcção, sirva-se 
V me. de designar dous empregados desse ar
senal, para com um da thesouraria de fazP.nda, 
comporem a commissão que tP.m de executar 
esse trabalho colll toda ·a minuciosidade,- e sob a 
presid •neia de Vm.-Pro1)incia de 12 de Julho. 

Resta a primeira lista composta de 18 nomes, 
dos quaes cumpre desde já eliminar o do Dr. 
Viria.to de Cer ueira. Caldas, que não sahiu da . . . ' 

doente, ficou adiada a sua viagem. 
Dessa mesma lista ó preciso destacar os tres 

primeiros nomes dos alferes Francisco Pompêo 
de Barro~ e Manoel Zacharil'-s de Brito, e do 
2"' escri{Jturrrio da thesouraria de fazenda An· 
tonio Roberto ue Va.sconcelloío!, que foram de
signados para seguir aque.llas para Corumbá e 
esLe para S. Luiz Caceres. em data anterior a 
noticia da annullação da eleição do 1" districto 
da provincia. Com effeito, a noticia de ter a 
camara dos Srs. deputados annullado a primeira 
eleição e ser necessario proceder-se a outra. 
chegou a Cuyabâ no paquete que alli ancorou no 
dia 2 de Junho, indo nelle como passageiros o 
Barão de Diamantino e o abaixo as-.,ignado ; e 
aquelles tres cJdadão.s em?arca:am ~esse 

Os dous o:fficiaes do exercito foram servir no 2' . 
batalhão de artilharia, cujo commandante os 
havia. requisitaio por estarem i8 officiaes do 
batalhão dis tra.hidos em destacamentos e outros 
destinos. Aqaelle empregado de fazenda foi a 
S. Luiz de Caceres para arrecadar o alcance do 
eollector daquella localidade, o qual , es
Lando a servir de:-;:le 1879 , nunca remetteu a 
the~ouraria balancetes , livros , talões e 
documentos a ~eu cargo. Se e!':ta é á 
verdade, como não é possível negar-se f~l
lece &oda a razão para attribuir, como attri-

o 
a.rt. 6° do Reg. de 2 de Agosto d~ 1876. Esta. 
rGquisição do inspector da Alfandega tem a da. ta 
de 26 de Maio. 
. O praticante da repartição do Correio João 
Fernandes de Mello Junior foi a Corumbá, por 
achar-se licenciado o contador respectivo e não 
poder ausentar-se o administrador, afim de 
tomar contas ao agente naquella. cidade e ar
r~cadar ? ::Icance em que se achava, tendo já 

vencimentos das praças, que os não recebiam 
havia muitos mezes, e por importarem em al
guns contos de réis, não podiam deixar de ser 
en regues a o c1aes e con ança. 

O tenente José da Costa. Lana. foi servir. 
assim como os alferes Pompeu e Zacharias, no 
2o batalhão de artilharia estacionado em Corum
bá, e á requisição do resl1ectivo commandante . 
A falta destes officiaea, na guarnição da capi
tal, não era sensivel, ao pac::;eo que os seus 
serviços eram reclamados em Corumbá. 

O capitão Luiz Felippe Fernandes Cuya .. 
bano requereu .a Btlll. ~ransferencia . para o 

capital. 
O tenente Mathias José de Souza I:Ubeiro e 

o nlferes Vicente RebGllo Leite, foram para 
os destacamentos de S. Miguel e villa do 
Rosario como comma.nda.nt s . Essês destaca
mentos <"!xistem desde muito tP-mpo e foram 
creados pr~1•a sa.tisfnz·•r reconhecida. neces~i
dadc do serviço publico. Deviam elles ficar 
stm commnndant1~s1 

Um f1 c to é verdadeiro e exac to : estes offi.
ciaes do exercito e empregado<~ publicos 
não estiveram presentes na capital no dia 
:ic:t. eleição, 8 de Julho. Outroc:: , porém, em 
numero mais ou menos igual, acharam-se tam
bem ausentes naqu•Jlle dia, e delles não f<~.z 
menção o period!co conservador porque são 

commissão fóra da cilpital, em diligencias 
do serviço publico, e porque a ausencia de 
uns se traduz por intervenção official e a 
de out!'os se cala ~ 

Na mesma occasião em gtte desceram para 
Cnrumbà os officiaes relncionadoc; no docllmento 
da contestação, seguiu para o mesmo destino o 
capitão Geog-ra.pho Antonio de Cas tro e Silva, 
com sua familia, a tomar conta do dPatacamento 
e da. agencia :fiscal em S. Carlos, na fronteira 
do Apa. Pois o capitão Geographo é eleitor na 
capital, e entretanto, a sua sabida para S. 
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Carlos a mais de 300 legua~ da capital, não 
causou reparo algum ao periodico conservador. 
Os officiaes do exercito Luiz Zeferino Moreira, 
Manoel Marcellino de Oliveira e L•Jiz Perrot 
tambem seguiram para a fronteira do Apa, em 
diversas commissões a mais de 300 le,.uas da 
capital, e não se e.:;tranhou as ordens expedidas 
a. respeito de cada um d~lles. 

Entenderam 0-3 adversarios do abai:s:o assi-
i • 

primeira eleição, devia o serviço publico ficar 
paralysado até que a nova eleição se fizesse, 
para que não succedese que um ou outro eleitor 
sahindo da c~1pital, ficasse em condições de não 
poder dar o seu vqto. Em todo caso, não fize
ram applicação da mesma doutrina àquelles em
pregados publicos que são amigos políticos do 
abaixo assignado. 

Cumpre ainda n_otar_ que não consta nem se 

serviço que ia distrahil-os para. fóra da capital 
e se excusassem com o motivo de terem que 
e:x~rcer o seu direito olitico dentro de ce1·to 
prazo. Além disso, não se deu a demissão de 
um só emprega_to publico, nenhum delles foi 
suspenso o~ r_es~onsabilisado, havendo empre-

partições, na secretaria da presidencia, na ln
spectoria da Instrucção Publica, no· Arsenal de 
Guerra etc., que sempre vot,lr!:'.m com o parti
do conservador.Si a intervenção official e:I.istisse, 
como pretenderam fazer crer e ainda. pretende a. 
cont~stação, nada seria mais facil do que a exo
neração daquelles serventuarios. 

Junto para prova de minhas .allegações o do
cumento que a esta acompanha. 

N~tllidacles 

Parochia da Sé.- O vicio arguido ó o se-i . 1 • ~ o • • • 

xou de comparecer e deu parte de doente. Este 
juiz de paz é o Barão do Dü.mantino. Fez-se a 
substituição, tomaado a. presidencia da mesa 
eleitoral o 2° juiz de paz, e para completar a 
mesa foi convidado um eleitm· presente, em vez 
de convidar-se o 4° juiz de paz. Este o o vicio 
aliegado. 

Com effeito, o 4° juiz de paz parece não ter 
sido convidado, mas a razão està. declarada. na 
acta por estas form:1.cs palavras: «e foi convi
dado o elei~or tenente-co1·onel Thomaz Antonio 
de Miranda Rod!'igues para. sllbstituir o logar 
de mesario ao 4° juiz de paz José Joaquim Gra
ciano de Pinnn., que por offi.cio tambem de hoje 
participára achar-se doente.')) 
~.s:_e cidll:dão não esteve presente no dia da 

A sua substituição por um eleitor foi feita 
muito regularmente, e não havia necessidade 
de convidai-o depois da parte de doente que 
acaba de dar. 
Parochias de S. Gonçalo de Pedro li e Brotas . 
-Nestas duas parochias deixaram de compare
cer os quatro juizf:'s de paz de numero. Em 
S. Gonçalo organizou-se a mesa de conformi
dade com o art. 135 do regulamento n. 8.213 
de 13 de Agosto de :1881, elegendo os dous im
mediatos ao 4° juiz de paz um eleitor da. paro
chia. que occupou a. presidencia da mesa. Em 

Brotas, jura.mentou-se um dos supplentes dos 
juizes de paz e este tomou a. presidencia dos 
trabalhos eleitoraes. 

E' lr~gal este procedimento? A Camara dos 
Sra. Deputado3 o decidirá em sua sabedoria, 
convindo tornar bem atente ue não ha na. 
lei providencia expressa contra o arbítrio dos 
juizes de paz, que podem deste modo inutilisa.r 
a eleição em uma paro chia. 

10 e aneu·o, e o.-
Dr. Jose },{,_ria Metello. 

« A P1·o,incia de JJ:[ ato Grosso.- Cuyabà, 
21 de Junho de 1885. 

A Situaçao de 14 do corrente mez deu-nos 
a conhecer em artigos de fundo e na. gazetilha, 
o plano con~ebid () pelos conservadores para jus
tificarem a derrota. que os espera no proximo 
pleito eleitoral. . 

partido 
... ' 

que, ainda mesmo quao.do não professassem as 
idéa.s que os conduzem á.s urnas, não comtnette
riam o erro deploravel de prefe1·irem para. re
presentante da provincia no parlamento um 
velho lluasi analphabeto e incapaz mesmo de 
dar- apoiados- com conhecimento da mate
ria que se discute ; procuram arranjar descul• 
pas, e ei-los, no desespero da causa perdida, 
phantasiando inter,enções officiaes,'Uiotencias, . . . ' . 

I 

9 de Janei1·o, etc. etc. 
Queriam e querem os sera.phicos conserva
res ue tendo-se de roceder á. elei ã:o e 

S"ando seu candidato p1·oclamado e acceito com 
especial agrado o mui alto e poderoso Sr. de 
Diamantino, os encarregados da administração 
C!.'uzassem os braços e cerrassem os ouvidos ás 
exigencias do serviço pnblico. 

E:x:emplifiquemos,servindo-nos das accusações 
levantadas pela « Situação >> : 

i. o Est:i. servindo desde 1879, sem fiança, 
sem juramento e sem titulo de nomeação, um 
<!Ollector, que nunca. remetteu ba.lan~etes, nem 
livros, e nem talões e mais documentos a seu 
cargo : manda-se ·tomar-lhe contas, verifica-se 
'lue elle é responsa.vel por quantia não pequena, 
a lei, neste caso, determina. que se proceàa. 
immediatamente á arrecadação do alcance , 
cumpre-se a. lei, gritam os conservadores: NH.o, 

en 1or, eu:e o co ec or, nao acau e e os 1n ar
esses da fazenda, como é de seu rigoroso dever, 
pois que-vamos ter eleição, e é nosso candi
dato p 1·odamado e aceito com especial agrado o 
'l)irtuoso e preclaro Bartlo. 

2. o O thesouro tem repetidas vezes exigido, 
com urgencia, os mappas estatisticos da na
vegação e commercio dos cx:ercicio" de i875-
i876 a 1884-1885, que a Alfandega. tem deixado 
de remetter. Ainda em Fevereiro e Maio ul
timos, a thesouraria, cumprindo ordens do the
souro, eDgiu esses mappas,_determinando que 
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o inspector prurogasse ~1s ~oras do expedi~nte 
(art. 6> do regulamento de 2 de Agosto de 
!876) com tanto que os remettesse com a pos
sível brevida !e. O inspector da Alfandega d8-
cla.ra. em relatorio que apresentou com officio 

26 de fri aio 1·oxim n 
é insufficiente, que ainda m~1:mo prorogando 
o expediente diario é impos~i-vel conf,~cdonar 
os mappas e por i~so perle as providencias in-
dJcadas na u.ttnna l)(trte do art. 6° do 1·egu a
menta de 2 de Agosto de 1876 ; isto é : pede 
o augment.o do pessoal com emp1·egaclos !la 
tlte.~ourar·ia. 

Em obediencia as ordens do Thesouro e atten
dendo ao pedido da Alfandega. providencia-se, 
com a autorização irnper:1.tiva da lei, mandando
se que dous empl'~gados da thesouraria. vão 
auxiliar o serviço da Alfandega e especialmente 
o da estatística. 

dessa quantia, designa urn official de co11fhnça. 
B1•ada.m os conservadores:- Não manJe o di
nheiro. dei~e que as praças solft•am, pois quo 
temos eleição, e o nosso candidato ]Jl'oclrt111ado 
e aceito com especird agrctdo o talentoso o 
ertldito Barão •. 

4. 0 O comma.ndante do 2'' de o.rtilharin, diri
gindo-se aa presidente. declara o prova q11~ o 
batalhão resente·se de falta de officiues pnra o 
serviço, pois que tem 18 em differentes destinos 
(na escola mllitar e não apresentados), e poda 
que lhe mande offieiaes. O presidente, atten
dimdo á justa reclamação do commandante, 
oJd&oa que alguns officiaes. que não fazem 
fS.Itâ. ao servi<;n ilesta guarnição, vão servir no 
2o de a.rtilhs.ria. 

official ! não dê ouvidos ao commandant-3. 
deixe-o em apuros, sem officiaes para o com:. 
ma.ndo das baterias, agencias, etc. ; temos 
eleição e é nosso candidato, proclamado e 
aceito com especial agrado, o portentoso e 
sabio barão ! 

Julgamos su:fficientes os exemplos citados, 
para. convencer a qualquer, por mais incredulo 
que s~ja. das tricas com que estão-se armando 
os angelicos conservadores. 

PaU&mos agora a analysar outros topieos dos 
artigo• da Situaçao, a que nos referimos. 

es a e1 e e1 ora • 1zem que-as me 1 as 
tomadas são tanto mai~ viol•mtas. por is~o que o 
exercício du dir.;ito de votar prefere a qualquer 
serviço publico. 

De accôrdo, Srs . cavillosos : a lei assim o 
decl«ra, mas essa preferencia- é no dia da 
el~ição -, em vista da quar os empregados 
eleitore) não são obrig:1dos ao comparecimento 
na repartição ; e os officiaes são :-u:Jstit uidos 
n~s guardas ~u em outro qualquer serviço no 

eleição até as em que ella se etlectuasse ; isto 
podeda ser· por um, dous e tr·es rr..ezes, e nesse 
período não se poderia. rnandal' empt·egados em 
comm1s;;ao nem o ctaes em 1 1g-enc1a, ossem 
quaes fossem as nec ~ssidades do serviço pu
blico! 

Ora, meus sabi~hõe::;, outro officio ! 
A par da mentira e .la. cavileação, vem como 

condimento al.:?"uns qualificativos com que ho· 
mcms mt•l educados julgam incommodar o hon
r<ldo generd Floriano Peixoto e o partido li
bera.!. 

A lingun.~O!Il desabrida. e virul(mta que con-

Continuai a in;;ulLa.r-nos contanno sempr·e 
com o no;;so dt~sprezo ; runs resignai-vos com 
a voas: ~ ft•aqucza ; e~tâ. proximo o dia em quA 
a.a urnn11 npre ~etllar•ão as irrecuaavcJis provas 
do que-o dinheiro do B:1ril1J, a.s promessas, as 
amoaçu, a.s intrig1s e to los o;; rooios de ,1ue 
ln.n~astes mito, fo1•am impot"ntes para 11 rea· 
lisnçlto dos vosa 1!'1 insupportaveis d 'H!I'joa. e 
entrí.o vos eonvoncereis d~ seguinte vc•rdade 
quos Deus vult pcrder·e, pl'ius dementat. 

ACT.-\. DO DIA 4 DE SETEMBRO DE i885 

Presidencia do Sr. Maciel (fo 'l)icep1·esidente) 

A's f 1 horas da manhã, feita a chamaila, 
acham-se presentes os Srs. : Maciel, Costa Ro~ 
dt'ig11es, Araujo Pinho, Bezamat, Araujo Góes 
Junior, Mascarenhas, Aristides Spinola., An
tonio Pinto, Silva. Maia, Augusto Fleury. llde
fonso de Araujo, Lour~nço de Alouquerque, 
Martim Francisco, Rodrigo Silva, Chagas, 
Cantão~ Coelho de Almeida, Mares Guia. Ber
nardo de Mendonça. Sobrinho, Bento Ramos, 
Pa11la. Primo, João Penido, Leitão da Cunha, 
Gomes de Castro, Antonio de Siqueira. Diana., 
Henrique Marques, Aleoforado Junior,· Ribeiro 
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de. Mene:-es, C<<margo, Alves de Araujo, Fran
khn Dona, Frederico Borges e Diogo deVas
concellos. 

Comparecem dGpois da chamada os Srs.: 
Ferreira de Mout·a., Dantas Góes, Ra.tisboua, 
Si ismundo Vaz de Mello Alvaro Botelho 

. Sinimbú Junior, Leopoldo Cunha, Castello 
Branco, Campos Salles, Vallalares, Zama, Al
meida OJ~veira, Barão da Villa da Barl":1, 

I - t 
G11ahy, Henriques, Corrêa de Araujo, Costa 
Pereira, Andrade Figueira, Gonçalves Ferrei
ra, Accioli Fl'anco, lJuurLe de Azeve ;o e La-
cerJa Werneck. . 

Faltam, com causa participada, 0'3 Srs. : Af
fonso C~lso Juniot·, Alvaro Caminha, Antonio 
Bezerra, Antonio C;•rlos, Barão Je Anadia, 
Barão da Leopolclina, Barros Cobra. Castrioto, 
Carlos Affonso, Carlos Pei:s:oto, Coelho e Campos, 

un a ettao, emPtrlO ezerra, u ras1o ·Or
reia, Fel'nan:les d•) Oliv~ira., Ga~par de Drnm
mond, João Dantas Filho, Leand:-o J\Taciel, 
Mae Dowell, 1'\'fol"eir , 1 

, 

Prisco Par1•izo, Rodrig-nes Alves, Rodrigues 
Junior, Silva M1fra., Valdetat·o e Francisco 
Sodré. 

Fa.lt':lm, sem causa. particip~da, os St•s. : 
Adriano Pimentel, .Atlonso Penna, Bezerra de 
Me12ezes, Bulhões, Ca.ndido de Oliveir~, Car
neiro da. Cunha, Cat•neíro da. Rocha. Cruz, 
Cruz Gouvêa, Coelho de R0zenrle, Dias Car
neiro, França. Ca.r•alho, F c li cio dos Santos, 
ltnqui, Joaquim Pedro, Joaquim Tavares, José 
Marianno, José Pompeu, Juvencio Alves. Joa
quim. Nabuco:- Migncl. C:1stro, Mont!'lndon, 

de Moraes, Ril.>&i.ro d :l Lnz, Salgado, Satyt·o 
Dias, Schutel, Ulysses Vianna., Vianna Vaz, 
Bezerra Cavalcanti e Thomaz Pompeu. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara não 
haver s~;:;sli:o. 

O Sn. PnEsrnE~TE dá p:1 r a o dia. 5 de Se
tembt•o a seguinto ordem do dia.: 

Votação do parecer n. i 04 de f885 qllA de· 
clara deputado pelo fo districto de .Mato Grosso 
o Dr. José Maria Metello. 

Continu;:ção da eleiQãO da. mesa. 

Apresent:l.ção da projectos, requerimenlo3 e 
indicações. 

Discus::ão de requerimentos adiados. 

.A.CTA DO DIA. 5 DE SETEMBRO DE i885 · 

Presidencia do Sr. Padua. Flettry 

A's 11 horas da. manhã, feita. a chamada, 
acham-se presentes os Sra. : Padua. Fleury, 
Araujo Pinho, Beza.mat, Vaz de Mello, Antonio 
de Siqueira, Augusto Fleury, Marlim Fran
cisco, Moreira Brandão e Aristides Spinola . 

Comparecem depois da chamada os Srs. : 
Ribeiro de Menezes, . Its.qui, Fra.nçJ. Carvalho, 
Maciel, João Penido, Silva. Maia, Cantão, Paula 
Primo, Araujo Góes Junior, Leitão da Cunha, 

'V. IV.- 15 

Ao meio-d:a, 
haver se~.são . 

Faltam, com ca11sa parttcipada, os Srs. : 
Affonso Celso Junior, Alcoforado Junior, Al
meida Olivs!r~, Ah,es da Araujo, Antonio 

Faltam, s 'm c r\ usa participada, os Srs. : 
Adriano Pim~ntel, An Lonio Pinto, Affonso 
Peuna, Be~erra de Menezes, Bulhtics, Ca.ndido . . . 

EXPEDIENTE 
Offid os: 
Do Ministerio do Imperio de 3 de Setembro 

corrente, communicando, ern resposta ao officio 
dB 2 rle Setembl'o, que Sua Magestade o Im
perador digna-se receue r no paço da cidade, 
á. i hora da tarde, a deputação da Camara. que 
tem de cumprimentar o mesmo Augusto Senhor, 
no dia 7 de Setembro, anniversario da lndepen
den.cis. e do lm erio.- Inteirada. 

Do mesmo e na mesma data, remettendo o 
officío e mais papeis do presidente da provín
cia. de S. Paulo, referentes á reunião de 
alguns vereadores da Camara Municipal de 
Lorena, no dia 6 de Julho do cort•ente anno, 
remel!lsa esta, em virtude de requisição da Ca
mar:~o dos Srs. Deputados, em officio de 10 do 
mesmo mcz de Julho.-A quem fe:~; a requisi
ção (Sr. Rodrigues Alves). 

Da directoria do Centro da Lavoura e Com
mareio, do dia 2 de Setembro corrente, parti-
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cipando que deve verificar-se, na Secretaria 
de Estado dos Negocios da Agricultura, sob a 
presidencia do respectivo ministro, no dia 8 
de Setembro, a·o meio- dia, a distribuição dos 
premios que foram conferidos pelos jurys das 
e:s:posições de Amsterda.m e Nice e da 3a ex-
posrça.o e ca e o raz1 . -

Requerimentos : 

S. Paulo, pedindo a revogação dos decretos de 
19 de Abril de 1879 e i7 de Janeiro de 1885.
A' commisaão de instrucção publica. 

Dos habitantes do municipio de Ba.gê, pro
víncia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, soli
citando uma pensão em favor da família. do co
ronel Caetano Gonçalves da Silva, fallecido em 
6 de Julho do corrente anno.-A' commil~são de 
pensões e ordenados. 

O SR. PRESIDENTE dá para o dia 9 do 
rente a seguinte ordem do dia : 

Vota ão do :i-r r . 
dec~ara deputado, pelo fo districto 
Grosilo, o Dr. José Maria Metello. 

Continua ão da elei ão da me ·t. 

Senado com emendas, sobra exeí.!uções com .. 
merciaes. 

SESSÃO E!I Ü 'DE BETZ:IIBl\0 DE :1885 

Ptuidencia àv S)•, Paàua Flcw·y 

SUliMARIO .-Leitura o appru\'ar;ão ll~s ael:u rio 3, ~ o 
5 do eorronlrJ,- Exrl!lll&~ru.-11 Ss·. ~lal'lilll Ft·anci~eo 
dá conta !la. dopul:r.ção rl.1 !Jil;'\1 foi s·c!:,Lor.-0 Sy. ~.l~s· 
earonhas faz um:s. l'oel.lmaçao.-0 St'. H1a11a JUslllu:;\ 
um roqullrimcnLo.- o~ Sr~. Hoôriguo~ Ah·os o .1\lorois·:l 
do Bars·o~ t.roeasn cxplie~r.üns.-- On n~)r DO Dl.l.-\'ot:s.· 
ção do parcecr n. iU~ A_:lS~:i .- Continua\:ão da olci
çf!o da Jucsa.-Urc;oacia concot.lida ao Sr. Fl'an~a C as·· 
valho. 

A 'a i 1 horas, aeham-se presentes os Srs. : 
_Padua. Fleury, Araujo Pinho, Costa Rodrigues, 
Vaz de Mello CasLrioto Au usto Fle 
carenhas, Barão da Lepoldina, Silva Maia, Dias 
Carneiro, Cantão, Moreira de Barros, Ratis_bona, 
J. Penido, Rodrig11es Junior, Bento Ramos, 
Rodrigo Silva, Lourenço de Albuquerque, Fre
derico Borges, Leitão da Cunha, Coelho de Al
meida, Hdefon'lo de Araujo, Carlos Peixoto: 
Lacerda Werneck, Bezerra Cavalcanti, Olym
pio Campos, Ribeiro de Menezes, Chagas, Fer
nandes de Oliveira, Montandon, Moreira Bl'an· 
dão, Antonio Bezerra, Corrêa de Araujo, Hen
rique Marques, Schutel, Alvarq Botelho, José 
Pompo\l e Coelho e Campos! 

Comparecem, depois da chamada, os Srs., 
Zama, Juvencio Alves, Silva Mafra, Castello 
Branco, Franklin Dor ia,· Accioli Franco, Al
meida Oliveira, Rodrigues Alve.;;, Manoel Por
tella, Leopoldo Cunha., Barão de Anadia._, Gom~s 
de Castro, Mares Guia, Alcoforado J umor, 81-
mm u um o r, ose arianno, Barão do Guahy, 
Delfino Cintra, Diogo de Vasconcellos, Diana., 
Campos Salles, So:tres, E:::irasio Correia, Joa.-. ~ . 

. , ' 
dente de Moraes, Costa Pereira e Henriquee. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão. 

' - ' . Azevedo, Cruz Gouvêa, Paula Primo, ltaqur, 
Andt•ade Figueira, Camargo, Bernardo de 
Mendon a obr·n l v· z 
Bulhões, Joaquim Nabuco, C_arlos Affo~s?, 
Uly;:ses Vianna, Martim Franctsco e Fehc1o 
dos Santos. 

Faltam, com causa participada, os Sr3.: An
tonio Carlos, Araujo Góes Junior, Barros 
Cobra, Bezamat, Demetrio Bezerra, Gaspar de 
Drurnmond, Leandro Maciel, Antonio de Si
queirn. e Prisco Paraizo. 

Faltam, sem causa pat•ticipada, o.~ Srs.: An-
omo m o, onso enna, ezerra < e ene-

zea, Ferreira do Moura, Ribeiro da Luz e Vnl
la.dnrea. 

São lidas e approvadn.s na netas dos dias 3, 4 
e 5 do co1·rcnte. 

O Sn.. i o SEcn.ETAn.Io dú. conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Antonio Teixeira de Souza. 
Magalhães, ele ::: do Satembro, comrnunicando 
tar prestnJo juramento e tomado posse portlnto 
a asselllblcn. legislativa provinda!, do ca1•g-o do 
ia vice-pl'esidcnta da província de .Minas Ge
raes.-lnteirada. 

Requerimentos : 

mited, por seu representant~ especial no 
Brazil, o Dr. Silva Costa , pedindo seja o 
mesmo autorizado devil amente para operar de 
modo que possa prestar a devida indemnizlção 
011 rescindindo definitivamente o respectivo con
tracto, ou fazendo es tipulações novadoras do 
mesmo contracto.-A.' commissão de orçamento. 

De The CearâHarbo w· Coí·po1·ation Limiteà, 
pedindo isenção de direitos de impor tação para. 
todo o material destinado á mesma empreza.
A' commissão de fazenda, 
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São lidos e vão a imprimir os seguintes 

PHOJECTOS 

N. 60 A-1885 

Aposentado1·ia de magist1·ados 

A commissão de en~ões e ordenados exn-
minou o projecto, iniciado no s~nado, deter
minando não :c;ó os yencimentos, que devem 
competir aos magistrados aposentados no'! 
termos dos §§ 10 e 11 do art. 29 da lei 
n. 2033 de 20 de Setembro dP, 1871, segundo os 
annos que contarem de serviço, bem como 
fazendo obrigatoria a nposentação dos magis
trados que tiverem completado e forem com
pletand_? 75 annos . de idade ; e julgando 
convcmentes as medtdas nelle ro )OSta.<J é de 
parecer que deve ser adaptado o mesmo 
projecto. 

Sala das commissões em 4 de Setembro 
e <>.- ldefonso e Araujo.- A.ugusto 

Fleu1·y .- J oao Penido, com restricções. 

A assembléa eral resolve : 
Art. i. o Aos magistrados que forem aposen

tados nos termos dos §§ 10 e 11 do art. 29 da 
lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871 se 
abonará, além do ordenado, metade da. gratifi
cação, si contarem mais de 35 annos de serviço; 
e toda a. grntificação, si contarem mais de 40. 

§ 1.0 A apo~8ntação será. com o ordenado do 
cargo anterior si não tiverem mais de tres 
annos de serviço no que estiverem exercendo. 

§ ...-. 0 A aposentação sera obrtgatol'la com
pletando o magistt·ado 75 annos de idade, 
guar~adas as disposições desta lei quanto aos 

} .. rt. 2. ° Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Paço do Senado em 25 de Agosto de 1885.
Condc de B(tepcHdy, presidente.- Brli'C'Zo de 
111 amangwtpe, 1' sect•ot:wio.- Joaquim I'to
riano rl~J Gu(loy, 2' sect·ctario. 

N. Gô-1885 

I sel~ft1o de rlircitos pa14 a o mrr.te1·ial neces
sm·io ás ob1-cts rlo alJasteciManto d'ngtta 
potavel (i cidarle de .Nicthe~·oy. 

A' commi~são de fazenda f\)i presente o officio 
do ministro da. fazenda, ~c 31 de Ag~~to findo, 

provincia do Rio de Janeiro solicitando isenção 
de direitos dg importação para os materiaes 
e ferramf'ntas necessarios ás obras do abasteci
mento d'agua á cidade de Nicthcroy, de 
contot•midade com o contrato celebrado pela 
mesma presidencia com o engenheiro Victor 
Frá.ncisco de Brag-a Mello r. Antonio José P edro 
Monteiro ; e cons.iderando que, s~gundo informa 
o prP.sidente, e conCOl'•la o ministro da fazenda, 
é o sel'viço acima indicado urgenti~simo c 
depcn,lcm essencialmente da execu~ão dessas 
obras a. prosperidad:) e des!?nvolvimento da 

c.1pi tal da provincia, é de parecer que seja 
adop t:o.do o seguinte projecto : 

A Ao::semblóa Gerd resolve : 

contrario. 
S:1la das commissões em 5 de Setembro 

de 1885.- Ilde(onso de A1·aujo.- Thomaz 
Pompeu.- Vianna Va;, 

N. 57-1885 

Isenção de imposto ds loterias 
1Mla Assemblea P1·o'Vincial 

1ss i l - B n n 
do Estado 

A Associação Beneficente dos Servidores do 
u. ' 

Bahia pelos empregados de fazenda. com o 
fim de encarregar-se do funeral dos socios 
f · id se d s correr ás res ectivas familias 
vem perante est~ Augusta. Camara solicitar 
isenção do imposto sobre loterias para as 10 
qne lhe foram concedidas pela lei n. 2519 de 
28 de Julho do corrente anno, promulgada pela. 
Assembléa Legislativa da. mesma. província.. 

A commissão de fazenda, attendendo aos fins 
humanitarios de tão util iinstituição e conside· 
rando quo por mais de u·ma vez tem concedido 
o C01·po Legislativo igunl isenção não só á 
Santa Caqa de Misericordia da Côrte e Hospicio 
de Pedt·o , como ao onte ... plo ern e 
E t:onomia. dos Servidores do Estado, é de 
parecer_ qne met•ece deferimento semelh~nte 

. ' 
projecto : 

A .Assembléa. Geral resolve : 
Art. 1. () As 10 loterias concedidas p~la lei 

provincial da. Ba.bia, n. 2519 de 28 de Julho 
ue 1885, em beneficio da Asc;;ociação Bene .. 
ficentc 1los Servidores do Esta1lo, estabelecida. 
n~ capi tal ela mesma. provincia., ficam isentas 
do irnnosto Eobre loterias do 15 "/o estabelecido 
pela. lei n. 322D de 3 de Setembro d•3 1884, que 
ot·çou a receita para o excrcicio de 1884-1885. 

Art. 2. " Revogam-se as di aposições em 
co o ti·ario . 

Sala c1as commissões em 9 ele Setembro 
de 1885.- Ildefm~so de .4.mujo .-Thomaz 
Pom en.- Vianna Va;-. 

O Sr. Martim. Francisco (pela 
o;·clem) :-Sr. presidente, a commissão no
meada por V. Ex. para cumprimentar Sua :Ma
gestadc o Imperador no dia anniversario da 
nossa emancipação politica, intro.iuzida á 
presença de Sua Magestade segundo os estylos 
acei tos, dirigiu a Sua. Magestade, por meu 
orgào. vist:> quepela prccedencia da nomeação 
fui seu relator ... 

O SR . Jo,\QUTM NABUCo :-E pela recordação 
do dia. · · 
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0 Sn.. MARTil.\! FRANCISCO :-... o seguinte 
discurso que vou tat· a honra de ler :1 C:nnara 
(lê) : 

Senhor.-Todos os povos livres fest~jam com 
enthusiasmo os anniver .. .;arios tle su t oman:.:i

li . 
O dia 7 de Setembro assig-nala. uma ~rata. Te

cordação para todos os bra.zi!oit·o•, co:umcmo
rando o acto glol."ioso do nossa independon·'in. e 
os sacrt CIOS mg·P.n es ettos o. nossa patrw. pt:! o 
illu:.ttre pae de Vossa .i\hgostade lmpei·ial o· pr?la 
pleiade bl'ilhante de patriotas r1uo o cit·cumda.va 
na luta glorio~a trav1rla contra. a metropo:e 
nesta época memoravel. 

O coração patriotico de Vossa. Magest1de Im
perial e da Augusta. Familia. Imperial em dia. 
de tão grata lembrança para os brazileiros sente 
ineffavel e e~p,1nsivo jubilo. 

A Camai.'a ~os Srs. Deput~do.s,sentin~o pnls tl' 

no grande dia de nossa p:l t:-in., 
A este discurso re;;pondeu Suo. Magest::l.de di

zendo que aceitava e agradee!ia oc; cum rimen-
os e sau açoes que a amara os rs. ~pu-

tados lhe dirigia. 

O Sn. PRESIDENTE :-A resposta. de Su<.t. Ma
gests.de ó recebida, com muito especial agrado. 

O Sr. Masca1•eul1R.s:-Sr. prt?si· 
dente, do todos os pontos do p li1. vito che~.~ ndo 
a esta Camara. noticio.~ df} man: f•3staçües de re
gozijo por paJ't<' dos con~ ·,rva :or .. ··s, mani f·~sta
ções mais ou menos insultuoins aos li!1et•aes. 

uppon o, poroan, que (~m p:trlo a g:.mm ou
ve manifestação tão <'l!llron:losn. a aggressiva 
COmO 3. dos COn!;CI'V:tdOI'OS d l toid;lOe de C~.eth•~, 
no 4° distrieto de MiRR1, o; qu:te~ inaug u1 -
ram um systema novo do jubilo. qu•J consi.,te 
ern atirar bomb3s de dyni! mi te sobt·e a':! casas 
dos a~versa.t·ios. 

VoZEs:-Oh! 

0 Srt. MASCARENHAs:-E si O governo não 
mode1·ar o enthusia.c;ráo de seus correligionario~ 
eu serei ela opinião d > meu honrado amigo Sr. 
J~:s~ Maria.nno, e aconselharei aos meus amigos 
que façam reacção igual á otfensa que soífre
rem. (A.poiados.) 

O Sr. Diana pronunciou um discurso 
que se acha no appendice. 

Requetimento 

lS

Sr. 

Requeiro que se solicitem do governo as se
guintes informações : 

1. • Qual a renda proveniente dos direitos d~ 
importação, arrecadada na provincia do Rio . . ... 

Sala das sessões em 9 de Setembro de 188:5. 
-Diana. 

O Sr. Rodrigues Alves:- Em 
uma das sessões pas~adas, tratando de aconte
cimento:::, que se deram nas ci.:iades do Bananal 
e Guaratinguetá, o meu honrado compt·ovin
ciano o Sr. Moreira de Barros, sem pretender 
culpar o partido conservador daquella.s loc;lli
dade ~. fez acr·escensuras ao Sr. Dr. José Luiz 
rle Almeida Nogueira, que um jornal da. pro
vincia. ue S. Paulo apresenLàra á testa de um 
"'ru o de desordeiros or occasião 3 f . · 
se a mudança da situação. 

Contestei que o Sr. Dr . . Almeida NogutJil':l. 
tivesse totnado parte em q11alquer movimento 

· a a a , DNO so porque e ln-
ca.paz do pr"ceuimento arguido (apoiados) e de 
qualquer aggressão a •tuem quer que sej~. 
por S'm c:1racter distincto, como é reconhecido 
(apoiados), mas aind<~ porque não se achava 
nu. cidcide do Bananal no referUo dia. 

O Sa. Jos:E MARIAN~o:-Prineipbm bem· ~o calor da discus;;ão,algumas· vozes daquella 
O Sn. MASCARENrus:-You le1• ú C mal'a o bancada contestaram que fosse bom meio de 

trecho de uma cart ~ qne acaln do r1ceb !I' de defeSt\ a d·~claração, nua de prJvas, ds que o 
um dos principaes chefes ltberaes do 4' districto honrado Dr. Almeida Nogueira era incapaz 
de Minas (lend ,;): do que f'e lhe attribuia. ~ste meu amigo, 

« Estou em Ca.ethé venilo a C':t~n. elo Erne!1to 1 just'lmente. magoado com a accussção que 
metralhada, as saccadas a.tirn •IR.H parte para soff1·eu. env1ou-~e alguns .Jocumen.tos, que pro
dentro e pa.rt'l para a rua ; 0 teJhndo arromba.ào vam qne el.le uao se achava. na c1dade do B~
com dyna.mite, qua«i sob:-e 0 quarto dt1 d;)rmir nanai_ no dta em que se d:'u a falla.da. roam
do mesmo, sendo isto tudo em regozijo dos con- fcstaça•), e que ~ seu caracter e sent.1t?ent~s 
servadores. rep~llcm a suspe1t:1. de qualque1· co-part1c1paçao 

Vej:t. o que cá se soffrc. Estamos s 'lm ga
rantia.)) 

A victima desta aggrr:ssão, S:L. presid0nte, 
é um liberal distincto e amante da ord:~m; e eu 
acredito que os cono:ervadores s erios reprova
ram a.s trvpelias de que elle f.)i alvo. 

Todavia cumpro o dever de vir ped\r M go
verno garantia. para os meus amigos da cidade 
de Ca.ethé. 

. O Sn.. Jos:E 1\iARIANNo:-Elles que so garan
ta.m~ por :oi . 

em .~.. . 
Ess :>. s docnmontos são firmados pelo juiz de 

direito da. comarca., pelo promotor publico, 
pelos delegado e sub~elt~gado de policia, todos 
de nomeação do par tido d2cs.hido. 

Peço licença á Cama.ra para ler es~es do
cumentos, que mostram que a accusação não foi 
fundad<l , e o m~u illustre comprovinciano foi 
ioj 1~to em form ulal-a . 

O Sn.. A!\DRADE FIGUEIRA.:- Não devia m:m
dar taes documentos ; sua reputação está supe
rior a elles. 
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O SP,. RoonrGUE<; ALVES (lendo) :- « Ulm. 
e E~m. Sr. Dr. Antonio Ferreira Fr;mça. 
-Ttmdo o Exm. cons~lheiro Moreit·a de Bat·
ros affirmado da tril·una da Camara. do;; 
Dnputados, em ses~ão de hontem, que, por ·- .... . .. 
da. a-;censão do partido conservador ao poder, 
colloquei-me á. fl'(mtc de um grupo de desor
deiros, promovendo tropGlias contra meus 
a versa.r10s po lttcos. e que não uv1 e1 P.S
acatar a V. Ex., rogo a V. Ex. a bond:tde de 
declarar-me ao pé d':lsta si são verJadeirae taes 
allegações e si V, E ::i:.· me julga capaz. quando 
mesmo me ac~asse presente, àe tet• tal proce
dimento, quer para com meus adv~rsarios, quer 
para com V. Es:. em seu caracter p:Hticular Ott 

d0 juiz d> direito desta. comarca. Peço, outro
sim, a V. Ex. que se digne de autorizar-me a. 
ftzer de sua. resposta o uso que ll!e convi~r.-

v 'l or, a 1go o cr1a o. 
-J. L. de Almeida Noguei;·a.- Bananal, 30 
de Agosto de fo8:S. 

<<Illm. e Exm. Sr. Dr. Jo:;é Luiz de Almeida. 
Nogueira.-No dia em que chegou a esta cidads 
a noticia da ascensão do 13artid~ ?~nservador, 
. . , 

convencido da que, si V. Ex. estivesse nesta 
cidade, não se collocarill á !rente de um grnpo 
de desor leiros, promoven.io tropelias contra 
ssus a.dversarios politicos : em relaçiio a. mim, 
quer na qualidade de particular, quer na qua
lidade de juiz de di.reito desta comat·ca, não 
julgo V. Ex. capaz de ter pi'ocedimento que 
não seja attencioso. De minha resposta V. Ex. 
póde fazer o uso que .lhe conviel' .-De V. Ex., 

. , 
FerrciJ·a Fmnça. - Bananal, 30 de 1\ gosto 
de 1885. 

-
de que tenho plena conhecimento, e dou fé.-
Em testemunho .1:1. ve1·d:~de, o 2 1 tabellião. 
João Dom.ingu,~s Guedes . - Bananal. 30 de 
Agosto de Bt!5. 

<<lllm. Sr. Dr. Antonio Barbosa Gomes No
gueira Filho.-Peço a. V. S. a fineza de decla
rar-me ao pé deo; ta, auto1·izando-roe a fazer de 
sua resposta o uso que me convier: 

« i. 0 Si me r~cbava nesta cidade na occasiii:o 
em que aqui chegou a noticia da. mudarlÇ::I. da 
situação politica e ei tomei parte nas mani
fest'l ções promovida.s u n.>:,:e dia e nos dia.s pos
teriores pelo partido cons~rvador, até 2~ do cor
rente ; 

. « 2.o Si V. S. me :alga ca az, caso eu es t.i-
. vesse presente, de promovet· quaesquer trope
lias contra meus adví~rsarios politico-:, ou d;~ 
desa.ttender ao Exm. Dr . juiz da dil'eito desta 
comarca.-De V. S. attento collega, venera
dor e criado.-Bananal, 30 de Agosto de 1885. 
-l. L. de Almeida Nogueim. 

«Declaro que o Dr.José Luiz d!3 Almeida No
gueira esteve ausente dt>s ta cidade desde 17 
até 28 do corrente. n ão tendo tomado, absoluta
mente, parte na.-; manifestações aqui protno
vida.s, pela asçensão do partido conservador ao 
pólér, à tê áo dià. 28 do corrente. 

«Declaro mais que julgo o Dr. José Luiz de 
Alml'ida Noguein iucapa.z, p~Io ~eu espirito 
ordeiro, de cornmettcr 11 ualtl ner desa.c:1 to con
tra. os seus advt.·rsal'ios p:1liticos. e muito 
mClnos desattender ao Exm. Dr. juiz de direito 

« Pó le o Dt•. Almeida Noguei!·a faz~r desta 
minh!t x·e~posta o uso qne lhe c.onvier.-Bana
nal, :30 de A .... osto de i885.-A;!tonio Ba1·bo a 

omes Nogueita. Filho. 

« Reconheço verd:ld'lira~ :1. lettra c firma su
pra, e dou fé.-Em test0munho da verd:td~, o 2o 
t~bellião, lo{h Dom.ingues Guedes. -Bananal, 
30 d) Agosto de 1885. 

« Illm .Sr.capitão .José Camillo de Meit·ell0s. 
-Peço a V. S . a bond~de de declarar-me ao 
pe d:~sta, como cavalheiro, sob sua palavra de 
honra, e como delegado de policia, com sua fé . . . . ·-

:-; ' 
dos festejos aqui havi,los a p:-oposito da ascen-
são do parttdo conserva.dnt• ao poder, ou si, ao 
C Dtl' i S • . ' 

dia 28 do corrente. Peço, ou t:-osim, a V. S. 
que se sirva a.utorizn.r-m13 a fazer de sua res
posta o nso que me convier. 

« anana , . gos o a . - e • . , 
attento vener:~.rlore obrigado.-J.L. de Almeida 
Nogueim. 

« Illm . e Exm. Sr. Dr. José Luiz .. de Almeida 
Nogueira.-Em re:;;posta á carta retro, cumpre 
dizer a V. Ex. que sei ter-se achado V. Ex. 
ausente deste muuicipio desde o dia i 7 até ao 
d.ia 28 do corrente, tendo estado em viagem 
c-1m sua cxcellentissima familia, em S. Luiz 
do Parab tinga, de onde seguiu directamente 
para a córte. evo a~crescentar qne considero 
V. l~x. incapaz de tomar parte em quaesquer 
disturbios materiaes, ou de aeonsclb.ar violen-. . . 

- ' ' tenho conheeimento de que V. Ex . tem acon-
selhado a seu~ amigos prudencia c moderação, 
const1tuin ~lo-se um elemento de ot·dem neste 
munici pio, onde é grande a animos1dade p ·trti
daria . .Aulot·izo V. Ex. a fazer desta o uso que 
lhe convior. 

« Bananal. 30 de Ago~to de 1885.-De V. Ex., 
ct·eado e obrigado, JosrJ Ca1Hillo de JI· ei· eltes, 
delegado Je policia em exercicio. 

« Reconhor;.o ver ladeira. a fit·ma supra: do capi
tão .Tosá Ca.millo do MeirellP.s, e dou fé .·-Em 
t~stemunho de verdade, o 2:> tab:~lliiio João 
.Do mingues Guedes .-Bananal, 30 de Agosto 
de 1885. 

Illm. Sr. José Lopes da Silva , subdelegado 
de olicia de ste distt·ic.to . 

Queira V. S. declarar-me. ao pé desta: f 0
, si 

me achei nesta cidade na occas!ão em que aqui 
chegou :t n oticia d t a scenção do partido con
set·vador ao poder e nos dias posteriores até 28 
do corrente ; 2°, si V. S. me julga capaz de 
tomar parte em actos de tropelias de q ualquer 
n atureza contx·a mAus advet'S'lrios políticos. 

Peço ma1s a V. S. se ~irva autorizar-me a 
faz0r de sua resposta o uso qne m 0 couviP. r. 

Bananal, :30 de Agos to de 1885· -De V. S . , 
att9nto venerador e criado, J . L . de A.lmeida 
Noguei1·a. 
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lllm. e E~m. Sr. Dr. AlmeiJa Nogueit·a.. 
Em rei=:posta á carta retro de V. E:t., tr'n\o 

a d~;clarar: 1°, que V. Ex. est0ve ausente dc3ta 
cidade desde o dia i7 até 23 do corrente, não 
tendo, portanto, tomado parte nas estt·epitosas 

• - . .("1>. r· ' 

ca.sião da. noticia da subirl:t do partido consel"
vador ao poder; 2·>, não julgo V. Ex. capaz de 
tomar parte em quaesqner actos de tropelias ou 
v1o enc1as contra seus a ver.~al'los po tt1cos, 0 
até sei que V. Rx. telegrr..phou de Tanbató, 
aconselhando a seus amigos de:;te munici pio 
que não fize~sem· reacção· e usassem de toda. a 
prudcncia e moderaçiio p:1ra com os adversa
rios. 

Em summa: considero V. Ex., por seus 
.eentimentos humanitarios e moderação de ca
racter, como um elemento de seguran~a e da 
tranquilliJ.a~e .no meio das agitações políticas 

s. 11 1 • 
Póde V. Ex. fazer desta o uso que lhe con

vier. 
------JB.Ii:Ja~;a:na..t18-l,-30 de A.gos t 

da Sil-oa. 

Reconheço verdadeira a firma supra e dou 
fó. Em testemu.nb.o de verdade, o 2° tab ·~ , 
João Domingues Guecles.-Bananal, 30 de 
Agosto <le 1885. 

Com estes documentos julgo ter prov::~ao que 
a accusação formulada- pelo nobre deputado 
pelo zo c..listricto de S . Paulo contra o Exm. 
Dr. Almeida Nogueira, com referencia 3: urna 
publicação feita no Dia rio Líbe1·al, foi ÍilJ nst~; 
e acredito mesmo que o honrado deputado, em 
vis~a de~hs: ha. de fazer áq~1el_lc di!> tincto 

O Sr. MoJ..~eira de Bn;rros pro~ 
nunciou um discurso u" se acha no a 1 )endice. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO PARECER N. 104 A - 1885, RELA
TIVO ..\. ELEIÇÃO DO 1° DISTRICTO D..\. PROVIN
CIA DE MATO GROSSO 

O Sr. Andrade Figueira. (p1la 
o;·dem) l <>mbra que ba um voto r.rn separado, 
cujas conclusões constituem. verdadeh·as preli
minares no sentido regimental ; ne<:te sentido 
requer que se submettn.m de pr(~feroncia à vo
tação as con~lusões do voto em S"pa.1·ado, e 
c:1so sejam rejeitahs, se vote então o vnecer 
da commissão. 

O SR. PRESIDENTE :-Vou submettor ã vot~
ção as conclusões do )arecer da commissão e 

epots su mettere1 á votação a-, conclusões do 
voto em separado. 

O Sr. Car:Ros Peixoto (pela oi·
dem) observa no Sr_ presidente que ai S. Ex. 
attender para a conclu!';ão do parecer da m:üoria 
da commissão, verá que ella não se refere ás 
eleições~ mas simplesmente proclama deputaJo 
o Sr. Dr. Metello. 

No voto em separaclo, a prjm~ira conclusão é 
que sejam annullaJas to:las 3S eleições. 

Ha, portanto, unta q11estão prejudicial, que 
aéve Sér votada em primeiro Ioga r. . 

U:\rA voz :-E' inàiffercnt~. 

o SR. CARLOS PEIXOTO sustenta qne e preju~ 
clicial. 

Si esta conclusão for approvada, está. pre
ju~licada . a do parecer da maioria. da. com-

1ssao. 

Isto determina a prcferencia para a votação 
e é segundo o metbodo que ~qui tem sido sem-

op a o. .pozac os e apartes. 
Posta a votos a seguinte conclusão do voto 

em separado : 

« 1. a. Que sejam annulladas a_s eleições a que 
no 1° distdcto da província de Mato Gros:so se 
procecleu no dia 8 de Julho ultimo. » 

E' rejeitada . 

Posta. a votos a s('guinte conclusão do pa
recer : 

<.<A commissão,entendendo qne não alteram as 
outras nullidade:; arguidas o r~sultado final da 
elei ão · de )ar 

Que seja reconhecido e proclamado deputado 
pelo P districto da província de Mato GrQsso 
o Dr. José Maria Mete lo 

E' approvada. 
Posta n. votos a sGguinte conclusão ào voto 

em separado: 
« 2.a. Qae seja responsabilisado o brigadeiro 

Floriano Peixoto, vela intervenção indebita 
qtw, como presidente d:1. província, ex:erceu 
nes;;as eleições. )) 

E' rejeitada. 

SR. PnF.STDENTE proclama e declara do1JU
tado pdo i o districto dn. provincia de Ma. to 
Grosso, o Sr. Dr. Jo~é Ml'l~ia Mctollo ; o qual, 

" , ' c.~ 

lldade:; do estylo, a prest:1 r juramento e tomar 
assento. 

COXTI:-iUAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA 

2° vice-presidente (74 cedula.s) 

Almeida Oliveir:1........... 4,1 
.loão Pcnido .....•....... _ _ 1 
Em branco................ 29 

74 
:1o vice-presidente (70 ceduJas) 

João Peniào.... . . . . . . • • . . . . 5:1 
Monta ndon . . • . . . . • . . . . • . . • i 
Em branco.. . . . . • • • . . . • . . • 15 

70 
1° secretario (72 ccdulas) 

Alfonso Celso Junior........ 55 
Em branco .....•...... , . • . . . . 16 

2e secretario (72 cedulas) 
Costa Rodrignos. . .......... 52 
Em brancl.l.. . . . • . . . . . . . . • . . 20 

72 
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3·~ e 4° secretaries (68 cedulas) 
João Dantas Filho.......... 43 
Mascarenhas. . . • • . . . • . . . . . . 43 
Bezan1at... . • . . . . . • . . . • . . . • 23 
Araujo Pinho. . . . • .. . . . .. . • 23 

") 

i34 

URGENCIA CONCEDIDA AO SR. FRANÇA CARVALHO 

desconfiança (apoiados) e tendo a Corôa tão só
mente encarregado de organizar novo gabinete 
o Sr. Visconde de Parana uà, o unico chefe li-

era 1mposs1b1 !ta o e aze ·O, po1s, membro 
do ministerio demissionario, era com elle soli
tlario. (Apoiados). 

Tendo sido, pois, irregularmenle OI'ganizado 
o gabinete 20 de Agosto, entendo que é do meu 
dever re~usar-lhe o~ meios de vida, perque con
ceder, votar-lh'os seria sauccionar mais uma 
infracção do nvsso regimen governamental. 

E' principio inconcusso que a Camara não 
póde nem deve sustentar situação anot·mal nem 
prover e me1os e Vl a. a um governo ur-egu
larmente constituido. E essa opinião é susten
. tada por illus~res chefes do pnrtido c~nserva-

' Ferreira Vianna. 

ALGUNS Sns. DEPUTADOS :-E o Sr. Gomes 
de Castro. 

O Sn. FRANÇA CAR.Y.HHO :-E o Sr. Gomes 
de Castro. 

Disse em 1884 o Sr. Andrade Figueira em 
relação ao Gabinete Dantas (l J ) : 

~ Governe com a dictadura, porque, para 
este abuso, o orador só vê um correctivo, que 
ó a recusa das clas:ses contribuintes p::t!'a man
ter as necessidades do Thesouro. Recusa meios 
de vida porque a Camara, que é filha primo
genita da eloiçii:o directa, não IJÓ1e tolerar esta 
desgraçadn. mystificação da. fór-ma de governo. 

Sessão de 31 de Julho àe 1880. >> 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA dâ um aparte. 
« E o Sr. Ferreira Vianna na mesma sessão 

assim se exprimiu (lé) » 
Nego os meios porque não tenho outro modo 

de pronunciar minha indignação contra o prin· 
cipe conspirador. (T1·ocam-se opartes .) 

O SR. FRANÇA CARVALHO. - Mas ha mais 
Sr. presidente. H :t dias, no Senado, quando 
o Sr. presidente do conselho declarava que 
não a~ podia recusar ao gabinete os meios 
que tinham sido dados ao ministerio de 6 

de Junho. S. Ex. reproduzindo as pala
vras do S1•. conselheiro Dantas, que disse : 
« não se deverem recusar meios a um go
v~rno, que niio só era leg;;l, mas tambem legi
tmw e re_qutcw, o Sr. B::trão de Cotegipe en-
tendeu v r • -
gabinete não foi tambem regularmente orga· 
nizado ? Ao que o Sr. senador Franco de Sá 
obje~tou-não sahiu da maioria. E a isto o Sr. 

·e e onse o respon eu-qua m:l.lo-
ria ?-como querendo contestar que nesta casa 
a maioria não seja liberai, para desta a1·te 
pronr que o ministnrio de 20 de Agosto foi 
regularmentG o!'ganiza.do e justificar a con
cessão da lei de meios. 

Mas Sr. presidente com franqueza declaro 
que não me sorprendeu o procedimento da 
corôa. Estava Yotado em ;)a discussão o projecto 
sob:e o elemento sorvil, e. o Sr. Barão ~e Co-

.... o •t , e 
corôa que qualquer governo conservador obte
ria meios desta Camara. Estava pois termi-
nada a m ·. - d i · " · 
pela corôa quando o paiz atravessa circum
stancias criticas e melindrosas. Nem se diga 
q_ue é esta. uma opinião de occasião por terem 

a os a lJO r os conserva ores. o 
começo da situação libet·al, quando era presi
dente do conselho o Sr. senador Sinimbú, e 
membro do gabinete um parente muito proxi
mo, assim me exprimi no discurso que tive a 
honra de proferir nesta Camara sobre a reforma. 
eleitor-al (lê): 

« Devo dizel~o com franqueza que nós os li
beraes não temos merec1do as graças impe
riacs e a enas somos chamados ao oclcr uando 
o paiz att•ave3sa circumstancias criticas e me
lindr0sas • 
<~Quando vacillav:1. a mona:chia. com as agi-

o ' 
pil'ito liberal convulcionava a Europa e recei::~.-
va~se que viesse agitar a nossa patria, victima 
das ferozes reacçõcs conservadoras ..• 

« S;·. S ou:;a Ccwvalho e outros S;·s, depu· 
tados:-Apoiado. 

« O S1·. Fran~·ct Carvalho: - .•• quando 
foi · p1·eciso levantat· o patriotismo, que · 
se resolvia no sacrificio da vida e no 
dcnawamento do sangue nos campos de bata
lha p8ra restabelecer o equilibrio sul-ameri
cano ; quando, aberta :1. voragem da bancarota, 
era preciso opprimir- e vexar os povos com pe
sados e antbipaticos impostos, só nessas occa.
siões, só nessas crises, que mal se podem ven
cer com sacrificios pessoaes immensos e pra-
1 "fY' ~ ·-

par tido liberal soou a hora de ser !!hamado aos 
conselhos da Coroa, 1840, :1848, 1864 e 1878 
ahi esLão eloquentemente confirmando a missão 
do partido liberal debellar catastrophes e tor
nar-se odioso ao paiz pelos sacrificie.:; que delle 
é obrigado a-exigir para salval-o do ab:~.timento, 
senão do descalabro de suas instituições. » 

Não mudou o Sr.· D. Pedro ll; é o 
mesmo que, ha 40 annos, procurou o auxilio dos 
liberaes para conseguir a sua maioridade. 
entregando-os pouco tempo depois á perseguiçãQ 
dos couservadQres. (Apartes.) 
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O Sa. PRESIDENTE: - O nobre deputado não 
póde exp1·ir.uir-os por esse moJo. 

O Sa. VIANNA VAz:- Deixou d3 ser invio
lavel· 

O Sa. SoAREs:-Ha sete annos a linguagem 
era u r 

O SR. JosÉ MA.RIANNo:- Està repetindo o 
que_ os conservadores disseram quando em op-
pos1 a. • 

O SR. FRANÇA CARVALHO :- VV. E Ex. que
rem que eu leia os snnaes para mostrar como 
o Sr. Ferreira Vianna. e tantos outros d~s
tinctos conservadores verbe1·aram o poder pes
soal1 

O Su. JoA.QUil\1 NABUCo:- O Brasil não f;~z 
outra cousa., dul'<lnte uru anno, senão descompor 
a Imperador. (H a o·utros apartes.) 

R. RANÇA ARVA.Ll-10:- i porem, Ja es
tava resolvido a recusar ao gabinete 20 de 
Agosto, ~ lei, de meios, h~j e :n tendo. que negar 

. 
ponder a duas interpellações, uma relativa ::1 0 

casamento civil, outra sobre o elemento servil 

O Sa. SoA.nEs : -Já explicou-se p~rfl\i ta
tame?-te no Senado. 

O SR. FRA);ÇA. CARVALHO:- Devia Lzel-o 
nesb. Camara.. l\1a.s essa explicação a que 
V. Ex:. ae refere, foi desgraçada. (~tão apoiados 
e apoiados), foi tão infeliz, que, devo di~er, 

areceu-me ue até a odcros,t intelli~encia 
do Sr. a rão e oteg1 pe eve estar en vergo
ubada da diL"ecção que S. Es:. lhe está dando. 
(Apartes . ) 

No e na· o, com e etto, x:. procurou J ns-
tifica.r-se referindo-se ás interpellações que se 
faziam no reinado de Lu i ;o; F e li ppe, no Im perio 
de !'.apoleão lU c · na Republica Franceza do 
1871. Mas S . Ex.. devia ter dito que na mo
narchia. de 1'830 o direito da interpellação não 
e~tava consagrado nas leis, n~m nos regimentos 
das casas do parlamento ; mas no erntanto 
ellas eram apresentadas e respondidas. 

Devia S. Ex- declarar ainda que no Imperio 
de Napoleão 111, o heróe de Sedan, que havia 
supprimido o direito de interpellação, porque 
dizia elle : «A Camara não se achando em pre
sença rloa ministros e os projectos de lei, sendo 
defendidos pelos oradores tlo consP.lho d'Estado, 
não se perdia o tempo em vãs interpella-. . ,. 

Devia mais S. E::t. dizer que, quando na 
.assembléa :p.acional franceza, em i8if, pedia
se a designação de um prazo longo parà res
posta a uma interpellação, Grévy declarou : 

< A assembléa fixa, segundo as convenien
cias e as exigencias do trabalho, o dia ds. in· 
terpell·~ ção; ma:; esta designação não deve ser 
um meio indirecto de suff'ocar o direito da in
terpellação . O presidente não póde, sem falta r 
ao seu dever, consentir em pôr a votos uma 
designação que manifestamente importaria em 
uma. confiscação. O que a assembléa não póde 

fazer directamente, não póde tambem fazer in
directameute. >> 

Refel'iu-se, porém, o nobre presidente do 
conselho á. segLlinte phrase de Grévy : « Aca
bastes de ouvh· o chefe do poder executivo 
declarar e não dia. r s 
sa. interpellação. >> 

Não aproveita a S. Ex. o exemplo invocado 
e para demonstral-o basta reproduzir o que se 
passou a esse respe1 o na assem ea nac10na 
franceza.. 

O general Du-Temple pediu para que s~ 
marc:1sse dia para ir.terpellação ao chefe do 
poder executivo. Tbiet·s, chefe do poder exe
cutivo, decla1·a que Du-Temple. tendo-lhe diri
gido uma carta, pedindo-lhe par:~. aceitar uma 
interpelbção sobl'e a politica interna, elle lhe 
havia respondido tambem por meio de uma. 
c-arta, cuja leitura pedia, para não entrar em 

- . -

assembléa, consultada, assim resolveu. 
Portanto, foi infeliz a defesa que S. Ex. pro

duziu para furtar-se ao dever rigores:> que 
tinha de responder ás intcrpelbções. 

Ninguam contestou em absoluto o direito que 
tem o ministro de recusa1·-se a r esponder a 
uma interpelhção, mas ess~ direito só póde ter 
logar quando, ou o ministro não está habilitado 
para responder, ou ha na. resposta incon
veniente. 

Não é porventura zornbat" desta augusta Ca
mara declarar o nobre Barão de Cotegipe, que 
ha. inconveniencia em responder a interpella
ções q n.e versam sobre o casamento civil, colo
ni~"lção e a questão do elemento servil ~ 

Em qu3 'a. P!llavrs. do governo sobre. taes 

resses do Estado, oa trazer complicações a 
algnma questão internacional 1 (Apoiados e 
apartes. ) 

Entendo pois, que á esta Camara cumpre 
o rigoroso dever de defender a sua digni
dade gravemente offendida pelo presidente do 
gabinete de 20 de Agosto e que deve forçar 
S. Ex. a vir responder, como lhe cumpre, ás 
interpellações . 

O SR. ALVES DE ARAUJO:- A declaração 
do presidente do conselho devia. ser feita nesta 
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C.lss, e a Camara. convencida por stuls cxnH~ 
c ações, delib.~raria sobre o incon vonien te' do 
debate. (lia outros rtpartes.) 

O Sa. Fru.xç.\ CARVALHO:- Sr. pre;;idente, 
vou tratar :~gora do nssumpto quP; faz parte 
da uro-encia ue tão n r l · 

concedida peh Camara. 

O Sa. Pn.EslDENT~: -Perdoe-me Y. Ex. ; 
o tem o da urn-,?ncia crstá terminado 

O Sa. FRANÇ:\. C.\RV.\LHO : -Direi poucas 
• palavras porque a qu'3stão é simples. 

Fallecêu na Pal'ahyba do Sul a virtuosa Con~ 
dessa do Rio Novo (apoiados), que deixou em 
seu testamento livres todos os e:::cr~VO$, em 
numero superior a 200, e legou-lhes a sua fa
zenda, detet·minan;lo outrosi1•1 que o producto 
desta fosse dividido igualmente, entre os seus 
libertos e a ca:;J. de caridade do Parahyba do 

e perturbadores da ordem publica., concluindo 
por pedir marlidas extJ•aordinari::ts, por exem
plo, a coUocação desses libertos em coloniaa 
militares, como si a'> colonin.s militar~s fossem 
casas de correc~ão e não fos~om creadas para 
fins muito differentes do que esse que imagi
nava a meo;;o. adminiatrativa da casa de caridade 
d~ Parabyba do Sul. 

O gahineto Sara.i va entendeu que devia. cs-- . -. ' ~ 

porque tratava-M da. primeira colonil> fundada 
por libertos, e sem d.11vit!n fJUO não podia ser 
inditferente n.o ovot·n ue li..,. v o · 
apreço à soluçãq rle,te problema., s:lber si era 
ou não possivd transformarcm-sa os libertos 
em colono<:~. E V. E:s:. com prehendr~ , Sr. pre
sidentf3, de qu~nto alcance é a certeza que 
possamos ndquirir de que libertos permaneçam 
DO trabalho d;L )a.voura, e SG t01"110nl UOOS CO• 

Ionos. 
Som duvida. nenhuma qna b:tsta a certeza. 

<lesse facto pn.ra. CJUB o problema.ch extincç.ão do 
elemento servil t~' nha ganho realmente grande 
terreno. (Apoiados a apm·tes .) Precisando, 
Sr. presidente, terminar ns considr\ rações que 
pretendo ainda p-roduzir, e corno ouço roda
mações da j:i ac!1ar-sl) esgotado o tem po da 
urgencia., que me foi concedido. r ~rrueiro a 
V. E:;:. f(Ue consulte á C:tmara se me cont~ede 

or o-n , :- . a· m, a o a 
(Posto a -cotos o reque1·imento c r.ppro· 

-uado .) 
(Trocam-$e m·uitos opa1·tcs e ?·cclamaçõas 

de modo que o omdor netO pórle se1· ouvido .) 
Si VV. E Ex. pretendem pelo tumulto tolher

me o direito defallar, ass"lguro-lhes qne não o 
conseguirão; ao meuos em atton~ão ao assumpto, 
qu9 é imp~rtante •.• 

O Sa. ClRt{)s AFFONSo:- E ao ora<lor que 
óccnpa a trit_úna, e merece toda a considera
ção. (Apoia'il:ds .) _ 
. v "í\t -.-- iG 

. .• . . . . . 

O ~n.. Fr:.ANQA CAn.vAr.Ho ••. deixem-me pro
segutr. 
~u quero ouvir a palavra do governo •m re

laç~o. a es~'] as~m;npto, e esp~ro que eJle a pro
ferira. O :sr. mmtstro da agi'lcultuJ·a e o Sr. Ba
rão de Cotegipe vieram a ui rometter-nos a co-
omsaça~ n~c:ona , e eu. qu~t·o ver si essa pro

messa fot smcera., ou s1 fo1 como a da politica 
de moderação annunciada pelo nobre presidente . . 

O Sn. FRANÇA CARVALHo:-Protesta, porém, 
contra essas accusações; o inquerito a que 
se procedeu na cidade da Parahyba do Sul, e 
no qual depuzeram, entre outros, os dignos . . .. . , 
ne~sa. qualid~1.de fiscfl.l nomeado da colonia da. 
Pi0dadc pela Condessa do Rio Novo, os Drs. Ru
fino Furtado de Mendon ·a Santos Pereira Le -
poltio Teixeira Leite, verificando-se que o 
estatlo pouco prospero em que se acha a co
lonia é proveniente da desa.strad':l. admints
tra ção da casa de caridade da Parahyba. do 
Sul, r1ue longe de zelar os seuo; interesses, 
compt•omette-os grs.vemente. 

ldenticas inf,Jrmações mo foram ministradas 
pelo respeitavel Sr. Visconde d r) Entre-Rio:->, 
irmão da finada condessa. 

Opponho, pois, o testemunho desses dignos 
cavalheiros, ::;om distincção de partidos. ao 
nobre deputad•) pelo Ceará, o Sr. Ratisbona, 
que declara serem realmente os ditos colonos 
ébrios, gatunos e i mubordinados. 

O SR. RA nsao:s-A :-N~To querem trabalhar, 
são preguiçosos . 

O Sn. F n ANÇA CARVALHO :-Jà vejo, que nem 
mesmo V. E~. acha-se de ac~ôrdo cem a opi
nião da mesa administrativa ela casa de cari
dade da Parahyba. do Sul, pois entende que os 
colonos s;io apenas pr.Jguíçosos. o que aliás 
ainda não é exacto, como se deprebende do cita~ 
do jnquerito. 

o Sa. JoAQUll\1 NABUCO dá um arart~. 

O Sa. F n.ANÇA CARYALHO :-Senhores, ac1bo 
a.inda. de ser informado pelo il!ustre depnhdo 
pelo 5o districto de Pernambucll, o St'. Joa.qui.m. 
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Nabuco, que a Sociedade Central de Immigrn.
ção, ã4Iual inccntestavelmente o nosso paiz 
deve cs mais relevantes se:·viços, mandou pro
ceder, por su:L conta, a um e:s::ame n:L colonia 
da Piedo:le, e qu:) desse exame resultou a 
crença de que realmente bes factos tinham 
Sl o re a a os pe.a :u~sa a mml';tratlV!l. a 
casa de ca.ridad.; da Parahyba do Sul, menc:s 
exacta, menos verda.deiram~ute. 

razer na discns~ão do projecto do elemento ser
vil, por n:io me ter cabido a pal::ivra, apezar de 
me haver inscripto em todas as discussões . 

Nas circul:1res, que tive a honra de dirigir 
ao distincto corpo eleitoral do go districto da. 
pl'ovincia do Rio de Janeiro, do qual me honro 
J.e ser o, aec aret que não ace1tava o art. o 
do projecto do ehmento ser\'il, apresentado pelo 
g:-b~nete Danta_s, por consideral-o offensivo do 

B.. OAQUI~I ABUCO :- ~ Ul lD arma O ~ • 
de que 0 relatorio da sacie.Jade central é 0 mais No dia em que fui reconhecido agitou-se a 
favoravel possível á colonin.. mo<;ão de confiança. 

Achava-!'ie então na ot·dem do dia o referido 
O Sa. FR.'-NÇACARVALHO :-Ora, Sr. presi- projecto do SI.". conselheiro Dantas. 

dente; quero crer que o governo não · seja. ca- Posto que divergisse profundamente de S. 
paz de afro'!ltar as leis do paiz, pa:ra satisfazer Ex. a resp0ito da. doutrina. comprehendida. no 
os desejos da mesa. administrativa da casa de citado art. to entendi que tinha o dever de se
caridade da Parahyba do Sul, colloca.ndo em · par!lr-me de S. Ex. na occasião da discus~ão e 
colonias militares 'Os colonos da Piedn.de, pois votaç.1o d0sse projecto, mas não de hostilizai-o 
seria recios Jara commina ão dessa ena ue - ança, porque, si não 
tivessem sido condemnados pelo podor judicia- 21.cceit:wa 0 projecto do governo, não repellia 
rio em virtude de processos instaurados. os ml}us correligiou2-rios. (JJf ui to bem!) 

Além dist=o, talvez o overno se lembre de Com eff.;ito Sr. re.=;idente votei contra o 
t eor1a que sobre esta materia. sustentou a art. fo do projecto Dantas, como igualmente 
Bra::;il, finado orgão do partido conservador, contra o artigo do projecto Saraiva que con
quando um illustre articulista, em arLigoo cedia a liberdade 'aos escravos maiores de 65 
anon,mo , : , .-o. Pot> ventura o direito 
casião do movimento sedicioso, qu~ tl)ve logn.r de propriedade dosapp::trece p~la. maior ou me-
na Casa de Correcção desta côrte, lembrou-se, nor extensão do prazo 1 . 
a bem da orJem publica. da deportação dos es- Tenho o prazer em declarar a esta augusta 
trangeiros sediciosos c da collocação dos na- Camara. que a minha conducta foi com
eionaes turbulentos em colonias militares. prehendida pelo corpo eleitoral do 9° districto, e 

Então lembt·ou o Bmz&Z as disposições esta- todos o~ legítimos chefes do mrm partido me fe
taidas no art. i2, § 2:1 do eodigo do processo, licit:.tratn por não ter concor!'ido com o meu 
que estabe1eciam a;;; penas que deviam 9Cl' com- voto para a retirada de um gabinete liberal, de 
minadas p~hs autortdades pvliciae~, pelos j11i- cuja. opinião tinha. o direito de divergir, mas a 
zes do paz, aos ebrio~, · - · . · - - · 
rra; fez y.: r que es::as disposi.·êe• tinha:u sido queslões politicac;. Podia. cita .. , nome por 
tran:;:portada.;; para a lei do 3 de D~zembro :!e nome. municipio por municip_io, 03 chefes que 
1 ~41 · fez tambem V•~t· ue tod:\ ~satt :~ tr· bu i- CJ u 
çõ~s das antoridades policia.es tinham ~ido Devo dize:-, sem reeeio de contestação, que não 
igualmente consagradas n:~. lei do ?8 do S r~tcm- soli.:it.ei nom recebi favor algum n:~ minha elei
bro flO 1Si1,di:r.entlO ma:s: «porr! rn sempro com ç:to. Tive de ludar com um co-rcligioaa.rio, 
a limitação Rnlular ch qne nos .iolgn.lllontos dos qu·~ t inha 1)::.i em rosição eminente, amigo in
proces,o:; policio.od é preciso que haj~~ seut'!nça timo do conscthcit·o Dantas. 
judiciari:~.~. Não solicitei nem teve logat· demissão 

Sr. presidente, pelo quo tenho oxpo~lo, ve-se on nome ;: ção de funccionario algum. Do 1° 
que é dn. maior con venicncia. quo esta Ca.mara pat•a o 2° Gscrutinio, porém, procurei obter 
tenha conhecimento não só da ropr ' Senta.ção a demissão d.] algumas autoridades poli
dirigida ao governo pol::l re:orid·\ me~a da casa cia.es, rtu P- tinham, tlo modo mais desbragado, 
d·~ c.1.rida.de, com'> do inqurrito a que r.c proM- ho~;;tilisado a minh:L candidatura. Dirigi-me 
den e em que de;wzoram todos css~s cid::d:ios, ao pr·esidente dn. provincia o dissclhe que era 
cujos nomes ha. pot:~o declinei eM f!U:ll ach~- preciso, a bem da neutralidade do governo, 
va-sc prcscntA o digno promotor publico, o Sr. no pleito ell3itoral, demittit' aquellas autori
Dr. Martinho Campos sobrinho, que pelo sim- dades. 
ples facto de cumprir o seu d0ver não foi pau- N:!o o cons~gui, sob pr~texto de quc_o go-

o . ) r · -
cordia, o Sr. Barão Ribsiro de Sá, que dirigiu- vin·10 n<lS eleições! 
lhe os mais acerbos doestos, as mais crueis Terminando, direi ain:la duas palavr~ so
injli·rias~ chamando até a oUe e a outros cida- bre o insolito procedimento do ndbr-e pre~dente 
dã.os d3 Torquemadas, e que eu declaro apenas llo conselho recusando-se re~ponaer ts · inter
.p:tra tornar saliente o estado de a.pnixonamento pcllações. 
em que se acham os animos daquella mesa da Devo diver que tenho f:S que esta au~ust!l. 
casa de caridade. · Ca.mara saberá cumprir o seu ·r igoroeo dever -de 

Permitta-me agora, V. Ex., qne, aprovei- · Ral vnguarílar :~. sua dignidade da. oft'ensa que 
tando a oppartuniJacle. defendH-rnc da::; incre- lhe f,li dit•igida pelo Sr. Barão de Cotegipe, 
pa9Õc-a:!fu:e me forom iliri,:;idas :por haver votll.do que apen~s tratou a Camara cavalbeirosamente 
-a ~vm- -da mo~e il<! ,confiança, a,presenta.da : a primeira vez quo ~qui se apresentou. Elle 
nesta. Camara á 13 de Abril, já qüe não o pud~ trazia nà.c; niãós ó ptogtá.ninia. da eorro.p·~to, 
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e teve a ousadia de dizer , em pleno senado 
brazilGiro, que h:wia. de viver com esta CallU\.
ra ; e quando alguns senadores liberaes, indi
gnados per sernelha.nte phrase. diziam:-V. E~. 
engana-ar~, é uma injuria á Cams.ra, -S. Ex., 
em tom zombeteiro res ondia.:-Havemos de 
ver. 

Foi só na. occasião em que S. E:x. apresen
tou-se perante esta augusta Ca.m~ra, trazendo 
o proJecto a corrupçao, que ra ou-nos com ca
valheiL·ismo. 

Mas, apenas S. E:s:.. convenceu-se do que era 
re:pellido o seu systema. corruptor e seriam im
productivos todos os meios que empregasse p~•ra 
seduzir-nos; passou a fazer praça do motio mais 
desdenhoso, do menospreço com que nos con
siderava. O Sr. Barão de Cotegipe devia lam
brar·se que já houve em nosso paiz um g,lbi· 
nete ue teve a leveza de a re::;entar-s•J com 
programma corruptor, e que, om onra a opi
nião nacional, em poucos mezes cahiu coberto 
de rediculo. 

plano de vi ver á custa da de3moralisação dos 
na.rtidos. 
- Mas como dizia, Sr. p1·esidente, a pt'lnas o 
honrado Barão de Cotegipe comprehend~u qul3 
não era licito viver com esta Camara, tratou de 
faltar a todas as considerações, desrespeitando 
uma das nossas mais importantes prerogativas, 
qual o direito de interpellação, aggravando o 
seu irregular procedimento o facto de negar

idas x lica. ões ao a•so ue ia at·a 
o Senado tentar justiflc&r·se. 

Comprehende a Cam .-m~ que _nch~-so .em 
frante de um dilemma, do qual nao•ha fug1r : . . . 
ou o ga me e 01 or, 1 ' -
mente ou não, e, na ultima. hypothese, não lhe 
é licito conceder·-lhe as leis de meios. 

E tanto assim o comprehend,,rnm o' dopnta
dos, que pretendem. vot~r om Í<WOI' da proro
gativa o entre elles citarOI os Sr:;. LoU!·cnço de 
Albuquerque. e ~l:u•Lim Frauc.i'l~~o, que enten
deram dever JUBtlfi~ar a ~uu. opmliio, dccl:n·nndu 
terem sino os con>et·vadores chamado'> no poder 
regubrmente ! 

Grande violencia fizeram SS. EEx. n inlcl
Iio-encia para avançarem uma preposição contra 
a qual protestam os factos do modo mais elo-
quente e irresistivel. (Apoiados.) . 

Vemos a corôa. formar um gabmote da mmo
ria da Camara, sem qM ao ministerio d~m~s
sionario tivesse faltado a confi.an~a da m:110r1a. 
Vemos am a a. coroa en:ar e consu ar c e es 
prestigiosos do "Par.tido lib~ral, ~om? Alfonso 
Celso Silveira. Martms, Jose Bomfac10? Fran
cisco' Octaviano e outros, pa1•a incumbir de or· 
ga·nizar novo o-abinete o Sr. Visconde de Para
nao-uà, o unic~ que, por dever de solidaridai e, 
est~vu. inhibido de fazd-o, o ousa-se affirmar 
que foram constitúcion:;.lm~n.tc chatnaios ao 
poder os conservador,,s, que de facto, o n_in
guem o contest:u á seriamente. foram gum
iJ.ados por um capricho imperial. (Apoiados .) 

g Sl\. SOA.nEs dá um aparte. 

0 SR. F'n.ANÇ:\. CARVALHO:-Já em 1878 ma
nif~IStava nesta Cama1·a os rcceiee de que por 
parte da. corôa fossem levantad:!B granàes diffi
culJades ao partido lib~ral para l'ea.lização das 
idóas do aeu progra.mma. Peço licença. para. 
ler o ue entito disse lê : 

.:: Napoleão, filho do movimento revoluciona
rio, lhe ó infi•1l. esquece sua origem democra~ 
tica, es osa. uma archidu ueza e uer fundar 
uma dynastia. 

E' illogico : \Vaterloo ó inevitavel. 
Os Bourbons, entrando protegidos pelos e:ter

citos estrangeiros e comprehendendo o odioso 
desta cituação, procuram seu pont'J de apoio 
n:~.s idea.s liberaes. Tt·azem para a França, 
canr;ada ela dictadura, uma. carta imitada. da 
constituição ingleza. Mas entregam-at'l ao clero 
e à nobreza, isto é, aos homens que dete.<tta.m 

São illogicos: :1830 é fatal. · 
Luiz Philippe, que su_biu ao po~er por um 

compromBso, par , 1 n r1g~. nao 
tem razão de s·-:r senão como repres:'!ntante da. 
burguezia. M:1s a aliena. de ~i, oppondo-se im-

E' illogico : a queda. é certa. 
O imperio, emfim, que não tem um Cesar, 

quer fazer cesarismo. . . . 
Napole:io UI, que e~creveu ltvro~ ~oc1ahsta.s, 

tt·iumphou em 1l:l48 com a cumphct,Jade das 
massas illudidas ; mas depois só cuida em con
ciliar-se com as classes elevada11. 

Tudo em seu reinctdo ó contradictorio e illo
gico. Sédan ó uma expiação . . . 

' . ' ' 
de que os libera•3s não forôlm chamados ao podet' 
para. ~e~1lizar ~ó a cleiç:io directa. . 

E s1 orventura cstnu em OL'l'O, !':los aconte-
cimentos polit.icos forem dominados pelo im
provisto, si n1i:) pelo absurdo, :;;i não pudermos 
exercer o govo1·no com di:;nidado o p.·oveito 
para ~ naç:ro, devet•nmos dci:(al-o aos nossos 
ad\·crs:u·io:oõ, collocnndo·nos om opposição deci
siva e Jllltriotica, para 11. qual "-1 iús estamos dG 
ha muito acost.uwados. "» 

Pe1•mitta-mc :1.g01'a, St·. presidente, lomb:·ar· 
lhe uma. l)lict:\ção qne a V. Ex. fez o distincto 
repre.-;ontanto t·cpublicano pela. provincia. de 
S. P:J.ulo, St·. Campo.> Sall~s. 

Officie V. E:t, como lhe cumpre, ao presi
dente do gabinete 20 de Agosto, designando
lho dia e hora em que deve comparecer nesta 
augusta Camara para cumprir o seu dever 
(Apoiado do S;· . Campos Salles), e rospon
er ás inter ella ões ue foram dirio-idas, 

como bem disso o nobre deputado por S. Paulo, 
não ao Sr. conselheiro Saraiva, mas ao governo 
do p:tiz, tanto mais quanto o illustre deputado 
declarou qúe as rcprodu~ia a~ novo Gabinete. 

Nem se diga que a e~1genc1a de sn.berm::>s 
que como o gover.no pensa s?bre os n_ssumpt?s 
constituem o obJecto das mterp ~Hçoes, seJa 
filha. sómente do capricho. · 

Sobre a colonização, por exemplo, creio que 
ha díver""encia entre os honrados ministros da 
arrricult~ra e da marinha. O primeiro consta· 
~e E?er contrario á imr.aigração coolie G chine2;a, 
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que m~rece as simpathias do scgunclo, tanto 
que a def:mdeu, já. na. assemblóa. provincial do 
Rio de Janeiro, onde li ve a honra. ele ~e r seu 
collega, jâ. na inspectoria geral da coloni:tação, 
onde prestou S. Ex., folgo de reconehl-o, bon;; 
serviços ao nosso paiz. . 

c a-se presen e o no re mmts ro a r -
nha e S. Ex. dirá si não é exacto o que acabo 
de affirmar. 

R. LFREDO HAVES tntmS J 

rinha) :-Responderei depois á V. Ex. 
O Sa. FRANÇA CARVALHo:-Espero que o 

nobre ministro não se esqueça da promessa 
que acab11. de fazer, e cumpra em breve o com
promisso que assumiu. 

Mas terão jà chegado a accôrdo os nobres 
nstros 1 ua.l fez o sacrificio J& sua opinião 1 
Seria o nobre ministro da agricultura, que já 
sobre a uestão do elementJ servil, tendo de-
cbrado não tom:1r, como governo, a. responsa
bilidade da apresentação do projecto do ~r. Sa-
raiv~, s.ce~tou-o apena_s ministro ·~ · 

' ' . conveniencia em saber-se como o governo, qae 
já pede 2.000:000$ para colonização, pretoude 

' - - . · não 
tem o mesmo governo o direito de recusar-se a 
respon icr á interpella.ção que lhe foi dirigida. 
por esta. Camara, no exercicio de uma das suas 
mais importantes prerogativas. (Apoiados e 
apm·tes da banctlda cons(n:vo.dora.) 

Nesta questão de prer;.1gativas confesso, es
perava ver a meu lado todos aquelles que, 
acima dos interesses de partido, collocassem a 
dignidade do parlamento, e entre esses o illus
tre r. Andrade Fi· ueira. ue estou :l.COS tu-
rr..ado a respeitar· pela sua indef~;ctivel cohe
rcncia.. 

DEPUT.o\DOS dão apartes. 
O Sn. FRANÇ.\. CARV'ALHO:-Dêtn VV. EExs. 

aos seus correligionarios e amigos que fazem 
part9 do gabioete 20 de Agcato toúnc:o: ns de· 
monstrações da mais extrema. dedicação ; . mna 
não sacrifiquem, pn.:-a lhes serem agrndavo1~, a 
autonomia desta Assemhléa, ns prerogativali 
desta Camara, SI. honra o dignidade do paiz, do 
que somos aqui depositarios e rept•csontantes. 
(.4.poiados. Mui to bem.) 

Vou concluir. Sr. presidente, e o farei repe
tindo as energieas palavras com que o illustre 
Sr. conselheiro Paulino prote,tou,em 187:3,con
tra a invasão, por pat·te do poder executivo, das 
prerogativas parlamentares. 

I:> 
rer na e::s::ecração publica., ajoelhar-~e hoje a.os 
pés do nobre presidente ?o conselh~, para, s!lb
missa, receber, em che1o no coraçao, o ultm1o 
golp:; em eun. prerogativa.» 

(Muito b~m.! O oro.dor e comprim.antado .. :: 

Continuação d'ci Jiscuss"io do requerimento do 
Sr. Candido d~ Oliveit·a ao p1•ojecto vindo do 
Sen~do, corn emendas, sobre execuções_ com
ruerciae.s. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas. 

SESSÃO :U:tl-1 10 DE SETEMBRO DE 1885 

Presidencia do S1·. Padua Fleu·1·y 

SUjBl.-\UIO.- Leitura. c a.pprovação lla. aela da sessão do 
hontom.-I·:XPF.UII::"TI,.-0 S1·. Joaquim Nauuco requer 
urgencia. de uma hora para o pl"imeiro dia do sessão. O 
Sr. Soares po•IC a publicação de varies documentos 
vi1Hios tio Tilcsouro. O Sr. ArisLidl.)s Spinola occupa
so com J:cgoci,.s u:l Dahia. U Sr. Canuido c.Jc Oliveira 
di noUc:a llo facto> o~corridos em :Minas Go1·acs. O 
Sr. Franci;;co ~odré refere factos dado3 n:1. Bahia -
ono~:::u oo DIA.-P di:;cus>ão da prorogativa. Discurso· do 
Sr. Can,Ho.lo do Oliveira. n~quciÍntCillO do adiamonto. 

1seussao o mosmo rcqucnmcn • s rvaçoes os 
Sr:>. :\no.lrado Figueira, José .Madauno, ~·raoci3co Bo· 
l!zario e Joaqui111 Nalmco. 

O Sn. PRESIDE~TE declara abertr.. a sessão. 

Comparecem depois de aberta a aessão, os 
Sra. Alves de Araujo, Dantas Góes, José .Ma
rianno, Barão do Guahy, Campo'> Salles, Eufrazio 
Correia ,Henrique Marq ucs,Cunha Leitão, França 
Ca-rvalho, Fernandes de OHveira, Delfino Cin-

, o • ump , u a -
tro, Vianna Vaz, Olympio Campos, Almeida 
Oliveira., Schutel, Ber.erra Ca.valcanti, Andra
de Figueira, Bezerra. de .Menezes, Carneiro da. 
Cunha, Frederico Borges, Jo~yuim PeJ.ro, 
Adriano Pimentel, Salgado, Paula Primo, Ulys
ses Vianna, Joaquim Ta,·:-:res, Castello Branco, 

O Sn, Pn_ESIDENTE dà para amanhã a. seguinte Carneiro da Rocha, Dmu·te de .Azevedo, Sigis-
ordem do d1a : mundo, Moreira de B:1.rro.~ e Barão de Anadia. 

12. discussão do projecto n. 65-18 ~5, proro·l Falt:~.m com caúsa participada os Sra.: Anto
gando o _orçamento do exerci cio de 1884-1885 nio Carlos, Araujo Góes Junior, Barros Cobra, 
para 1885-1886. B2zamat~ Demetrio Bezerra, Gaspar Drumond, 
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Leandro Maciel, Prisco P:l.l·aizo, Ca.rlos. Aff.Jnso 
e Ribeiro da Luz. 

Faltam sem causa participa~a os Srs.: Aifon· 
so Penoa, Diana. l"elicio dos Santoe, Mon
tando?, Vaz de Mello, Valdetaro, Valladares e 

E' lida e approvada a acta da sessão de 
hontem. 

Officios: 

.ECRETARIO ua cont'l o segumte 

EXPEDIENTE 

Do M inisterio da Fazenda, de ü do cor~ 
rente, transmittindo a representação na 
qunl a Asssembléa L~gi;;lativa Provinci 1l de 
Pernambuco trata da nova taxa a que foi sujeito 
pela. Repnblíca Argentina o assucar d~ proce-

. . . - ' i ~:- -
mento. 

Idem, ae 29 àc Agos!o ultimo, transmi.ttindo 
as informações pre!:tadas pelo engenheiro das 
o ras aque e 1n1s.er10 ac11rca a ropt·esen
tação que a lllma. Camara Municipal apresen
tou á. Assemblea Ge1·al. pedindo a construcç:io . ' 

missão de camaras municipa:s. 
Idem, de 9 deste mez, remc,ttendo infi)rmado 

o requerimento em que o-., negociantes Viuva 
Clausin & Comp. da capital da provincia de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, pedem isen
ção de direitos de importaçã) para diversos pre
parados de carne, productos de sua fabrica s!~ 
tuada no muniápio da Cachoeira na mesma 
provincia.-A' commissão de fazenda. 

posição do Senado, relativa a marcas de fabri
cas.-A' commissão de justiça criminal. 

Requerimento dos habitantes da cidade da 
1Ctor1a, provtnc1a o • sp1r1 o an o, repre· 

sentando contra a resci~Jão do contracto da es
trada de ferro da Natividade, p~dindo que seja. 
negado o creJito pedido para a consumroa.ção do 
acto contra o q ural representam.- A' com mis
são de orçamento. 

E' lido, ap:>iado e approvado o seguinte 

PAUEC.En 

N. 183. - 1885 

1 mlemnisaçl!o, 1·escistto ott innot:açc2'o do 
cont1·acto para construcção da est1·ada de 
ferro D. Pedro I, em Santa Catharina 

A commissão ~e orçamento, a qu~m foi 

E' lido e vai a impl'imir o seguinte 

PA.nECEl. 

N. 103 A-1885 

A 2a. commissão de inquerito, tendo exami
nado escrupulosamente os papeis, que lhe fo-
ram presentes, re.a 1vos a e e1çao proce 1 a no 
2' districto de Sergipe, em o dia 1o de Julho 
dest0 anno, depois de ouvir largamente aos in
teressados, que pleitearam esta eleição jul
gou-se habilitad~~ para sobre ella dar pa;ecer. 

Compõe-se o r e ferido di stricto eleitoral de 
seis parochias: Lagarto, Simão Dias, Victoria 
de S. ~hl'istovão, ltaporanga, Campo de Britto 
e Itabaiana, em todas as quaes houve eleição, 
cu·a a uração o-eral deu o seoouinte resultado: 

Dr • Joviniano 
Ramos Romero 298 votos, dos quaes 74 em sep. 

D1·.Pelro Anto 4 

mo e hveu·a 
H.i b3iro. . . . . . 277 ~ }) 7 
Diversos...... õ ~ 

en o comparem o u e e1ção, segundo consta 
das authenticas, 575 eleitores e obtido o pri~ 
meiro dos votactos a maioria absoluta de votos 
exigida na lei pai' a ser eleito em 1 o escrutinio, 
a junta apuradora. expediu-lhe diploma. .. 

A commissão, considerando que as eleições 
das parochias de Lagarto, Simão Dias e Victo
ria de S. Christovão foram feita& regularmente 
e satisfeitas as preEcripçõ:>s legaes, assim 
como que o resultado dellas não foi impugnado 
por nen um os in ::>ressa os, aven o apenas 
a. notar que na p:uochia. d!3 S. Christovão vo
tara um. eleitor sem t~tulo; 

do contestante Dr. Peclro Antonio dG Oli
veira Ribeiro o oa documentos com quo as 
in~truiu, aliás destruidos por outros, mais 
regulares na fOrma o valiosos no fundo, apre· 
sentados pl'lo cun:lidato diplomado, são impro· 
cedentes J.lara o fim de annullar ou alterar o 
resultado d11a eleições das parochias de ltapo
I'a..nga o Campo de Britto feit::ts com toda. regu
l::l.ridade e som protestos, como se vê das 
respectivas authenticas; 

Considerando, fmalmente, que as . cinco ou 
seis cedulas que foram encontradas de mais em 
I ta. baiana não prej t1dicam a eleição desta paro
chia ; que n. mesa m:l.i procedera. tomando em 
separado, como tomou, sob pretexto de todo 
ponto futil, 73 voto.:~ do Dr. Romero e 7 do 

• • '7' . ' 
ao Dr. Romero um voto de eleitor que se ser-
viu de um titulo antigo jà inutilisado, e ao 
Dr. Ribeiro um outro voto de eleitor quo votou 
s13m exhibir titulo : 

D. Pedro I Railway Compn.ny, limited, po1• seu 
representante especi~l no B razil o Sr. Dr. Silva 
Costa, pedindo que seja o Governo autorizado 
para operar de modo que possa prestar a devida 
i ndemnização, ou rescindindo definitivamente 
o respectivo contrato, ou fazendo estipulaçõ~s E' de parecor : 
novadoras do mesmo contrato, é d:~ parecer que ·1. o Que srjam appr)vadas todas as eleições 
se ouça o Governo sobre esse. pretenção. do 2a diEtt·icto da província de Sergipe ; 

Sala das sessões em U de Selembr0 de i8S5 .- 2. 0 Que sojam reputados vàliJos os 80 
Lourenço de Albttque1·que.- A. J. Ilenri- votos tomatlos em separado na. parochia de 
qttes .-Moreira de Barí·os.- L. Ratisbona. Itabaiana, sendo 73 ao Dr. Romero e 7 ao 
-Joaquim Tavares. I Dr. Ribeiro ; 
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3.o Que sejam descontados ào Dr. Romero f (<Certifico mais e declaro que o motivo de 
8 votos apurados em Itabaiana, senio 6 accres-j não ter eu dado certi.dão no dia. da eleição foi 
cidos ao numero de eleitores que comparece- não estar feito o registro, porque :tendo-me 
ram §. eleição, um de eleitor que votou com apresentada uma aeta n·t qual seguia a vota
titulo falso ua mesma parochia. e o outro de ção nesta m·dem : Dr. Joviniano Ramos Ro
eleitor ue não exhibiu o titulo em S. Chris- mero 17 votos, Dr. Pedro Antonio de (\liveira 
tavão ; e ao 1 euo um vo o 1 en·o vo os ; o JUlz e paz suspen eo. o 
votou sem apresentar registro, e depois apresentou a nova acta, que, 
Itabaiana; po~ su_a ordem regis~t·ei, _na ~ual s~ _lê aquelle 

. . 
putado eleito pE'l1o 2° districto da .Província. 
de Sergipe o D.r. Jovini.auo Ramos Romero, 
visto ter obtido a maioria absolut<1. dos votos 
dos eleitores que concorreram · à eleição ; 

5.o Que seja responsabilisado o escri\•ão da 
vaz da. parochia do Campo de Britto, Fr:1ncisco 
Barreto de Vasconcellos, por ter d:1do duas 
certidões contradictorias, 80bre a eleição da 
referida paro chia. 

' ' Dr. Pedro Antonio 4, sendo certo que a votação 
apurada e inscripta no edital, que se a.ffixou, 
foi de 17 e i 1 votos, como ficou dito.» 

Contrapoz-se a esta certidão outra do mesmo 
escrivão de paz, na qual esto não refere as 
mencionadas circumstancias. Parece-me, po
rém, que omissão não é contradicção, e que os 
dous documentos !e confirmam em vez de des
tt·uirem-se. E' certo que foi presente à com· . - . . - . 

• v 

requer tambem ~responsabilidade da mesa elei· conferida e concertada pelo dito escrivão no 
toral d~ Itaporanga, em cuja eleição devem, dia i " de Julho, em que teve logar o processo 

_ eleitoral. 

Sala das commissões no 

sto, porem, não enfraquece a orça pro
Camara dos bante da primeira certidão porque o escrivão 

mencionado não tendo hesit.ado obedecer á ordem 

Schutel.-Ad1·iano Pimentel .- Cam,pos Sal
Zes .- Cezar Zama.- Leopoldo de Bulhões. 
--Lou-i·enço dei. A lbuqtterque.- 3I anoel Por
tella,_ com voto em separado . 

Voto ~em separado 

Das eleições do 2° districto da. província de 
Sergipe foram contestadas as das parochias 
de ltaporanga., Campo de Brito e ltabai-

. 
Affi.rma o candidato conservador em sua con

testação que n~ primeira destas parochias ob
A 

cx~ibindo como pt·ova. o edital affixado logo 
após a eleição e nssignado por todos os mem
bros da mesa. O C!lndidato diplomado contesta 
esta prova exhibindo outro edital que diz ser o 
verdadeiro, e as3ignado pela mesma mesa elei
bra.l. 

Da discussão havida. peranle a commissão 
não ficou demonstrada a. falsidade daquelle 
edital, cujas assignaturas são ineontestavel
mente s.uthenticas, como se evidencia da com
paração da.s mesmas firmas, exaradas no outro 
edital e na authentica além de haverem sido re
conhecidas por official competente. A dupli
c&.ta de . editaes explica-se facilmente pela cir
cumstaneia de pertencerem todos os membros 
da. mesa. á parcialida.de do candidato d:plo-

Entendo, pois, que no collegio de ltaporanga 
devem ser contados a cada uc dos candidatos 
28 voto:;, resultado verdadeiro dessa el~ição, 
como consta de justificação procedida perante 
o juiz de direito da comarca, e outt·os do
cumentos. 

Na p:1rochia do C1mpo d~ Brito, allega o 
candidato contestante que obteve 11 votos e o 
seu comp~ tidor 17. Em apoio de:; ta all·:!gação 
apresenta. uma certidão do escrivão r~e pa.z Ft·an.
cisco. Barreto de Vasconcellos, cw que s~ lê o 
segumte: 

' I • 

vendo uma acta, cujo resultado elle sabia não 
ser verdadeiro, não é de admirar que houvesse 
ante-datado a conferencia e concerto da. mesma 
a.cta ainda em obediencia. a esse juiz de paz. 
E' certo. procedeu-se a um e::s:ame no livro 
da acta, resultando não ter-se encontrado 
vicio no lançamento da acta e em sua. tran
s~ripção. A eat:3 respeito cumpre obser
var que taes exames não devem merecer da 

' . 
plo do que occorreu no 3° districto da. Para.
hyba quanto no livro da eleição de Pilões. 

E si attcnder-se a cir umstancias outras 
provadas do procedimento abusivo da mesa 
eleitoral unanime liberal, ora. recus!l.ndo o fiscal 
apresentado pela parcialidade conservadora, e 
admittindo para o candidato conservador um 
fiscal apresentado pela parcialidade liberal, 
o que não póde deixar de denunciar um plano 
qualquer em rels.çüo á eleição ; si se considerar 
que os eleitores q110 realmente vot!lram no 
candidato conservador em declaração solemne 
fazem certo que o seu candidato teve os sous 
votos em numero deU, e não t:~ómente quatro 
como diz a authentica.; si se observar ainda 
qu~ todos estes factos se acham concludente
mente provados por uma justificação legal
mente prestada, d~ que tudo isto consta, não 
s~r~ difficil c~>n~luir-se pel~ veracidade da cer-

gistro da acta e do nume.-o de votos oàtidos pelo 
candidado conservador. 

Nestas cireumst:.mcias não póde confiar-se 
na exactidão da authentica apresentada, e só 
um exame detido e minucioso do livro das actas 
poderia determinar um juizo seguro a res
l' ei to. 

Não r esta, poré:n, mais tempo para isto, e 
em faco dos documentos apresen b dos não se 
pó de concluir pela. '·s.lido.de dessa eleição. 

Sobre a e:eição de lt:1.1Jaiana estou de per
feito ~cçôrdo com o parecer da commissão, ui .. 
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vergindo, porém, da conclusão final del'se p:t
recer, porque r~;stabelec!da a verdade d.::~. elei
ção de It:iporD.nga e annutbda r~ de Campo 
de Bt·ito, como prova de justiça, nanhurn dos 
candidatos te ri maioria absoluta de votos. 

As-;im .proponho qu.e ~e man;ll) proceder a 
o a e e1çao n 1s r1c o a CL'fppe, an-

nullado o diploma expedido ao Dr. Joviniano 
Ramos Romero.- .~.1ianoet Portella. 

u , o -
tendo a palavra para negocio urg-ente, pede ao 
Sr. presidente que consulte a Camara sobre si 
lhe concede urgencia. do uma hora para, na pri
meira s!:ssão da proxima semana, fundamcnbr 
um projecto de lei que vai ter a honra de apre
sentar, em seu nome e no de diversos eollegas, 
para a reforma. constilucional, com o fim de es
tabelecer a fórma federativa no BraziL Não de
seja inter1·omper a. discussão da prorogativa. do 

0 Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA dá um apar
te. 

O Sa. So.\.RF.S :- V. E~. nã() precis• disso 
no seu districto, porque reputo a sua eleição 
mui.to s~gura. 

No Jomal do Comme1·cio da i4 e de i8 de 
Julho pass<'l.do, foram _p~b!icados diversos do-

' ' - o 
mar a, foram prestados pelo ministerio da fa-
zenda com relação a cambiaes tomadas pelo 
Thcsouro. Pelas informações prestadas, ficou 
claro que a comru~ssão de 1/4. do penny pago 
pelo Thesouro a d1versos bancos devia ser só
m·~n te por papel particular e não sobre o pa
pel bancaria. Entretanto, das ui ti mas infor
mações que acabo de receber do Thesouro, fic:.1. 
demonstrado que a comJ?issão recahiu não só-

proxima s~mana.. papel que foi .tomado ao Banco Comrnercial e 
ao J?an.co do Brazil, quer particular, quer ban

. Consultada a Camara, concede a urgencia pe- cano. 
ouso rCltat• e . x. que teu a a bon-

0 Sr. Soa1•es:- Sr. presidente, pelo dade d~ mandar publicar, no jornal da casa, 
discurso pr~f~rido hon~em .no Senado pelo hon- estes d~cu:·n~ntos. pa.t·a q1:!e o publico conheç:1 

. ' 
meação do chefe de policia para a minh:.1. pro-
vincia foi com o fim de ir acautelar aconteci
mentos que se deram na capital, os quaes não 
passaram de festejos populares e que foram 
denunciados por um telegramma publicado no 
J ornat,a pedido do honrado senador por minha 
província o Sr. con::;elheiro Affonso Celso. 

Devo info-rm:!r a V. Ex. e a Camara que a. 
no~eação do chefe do policia dn .Mi.nas foi a 

' 
vincia, com o fim especial de ir desincompati-
bilisat• nosso distincto nmigo chefe de policia 
interino )ara a resentar-:-e candidato na Jro-
xima futura eleição. ( Apoirr.dos da dep l!taç:io 
conscnJaclom de 1lf i nas.) Nem se d·~Vic> deixar 
quo um chefe tão distincto C;:Omo e o Sr. Dr. 
Josó Euphrosino fo~se assim maltratado, e nem 
dag p:•lavras do nobre ministro se póde inferir 
tal cousa. 

Os Sns. DroGo DE VAsco::-~czr.Los :r;: CAnt.'ls 
PEIXOTO :- Ap:)iado. 

O Sn . SoAREs: -Asseguro a V. Ex. qu~ não 
houve nenhuma outra int~nçilo da. psrte 
do honrado Ministro da Justiça. A nome,<ção 
foi, como dis:;e, de accordo C)m a deputação 
conservadora , o pedimos ao nobre ministro 
que apressasse a nomeação, afim de ser dcsin
compatibilisa.d:) aquelle Jistincto amigo, que é 
o chefe natural do partido conservador ela capi-
a e o o ts rzc o a mm a provmcta. 

o SR. BARÃO DA LEOPOL'DlNA, CARLOS PEI
XOTO, CHAGAS, DroGo 'DE 'VASOONCELLOs:-A poia
do. 

O Sn. MAc·DowELL :- O chefe de po
lieia nomeado é um magistrado muito distincto. 

O SR. SoARES : -Não LQnho a. honra de co
nhecer o juiz de direito nomet~do ; espero que 
ello ir:i fa.:r.er justiça, res;1citando nã') só os in
tc,.osses do ,partino conB t!r;.·ador, mas tambem 
oa d~i1ÇJB do ~ar'tido liberal . · 

t> , 

para que o actual Sr. Ministro da Fazenda. 
abandone este systema, que, na minha humilde 
opinião, deve ser inteiramente desprezado. Não 
é deste modo que se devem tomar cambiaes 
para o Thesouro. 

A somma de papel particnhr tomada ao Ban
co Commcrcial impo~ton em 2.612:0008, ao passo 
que o papel banc::n·1o tomado pelo mesmo im
portou em 10.21:3:000.)000. Vc~se, pois, que o . . .. 

uma commissã.o c ürta e det0rminala aobré o 
seu pr ~prio p1. pel, e consta-me que o The
souro chí'gou muitas vrzes a adiantar randes 
sommas a um c os ancos, o qual, em seu 
rolatorio aos accionistas, não . dá noticia, nom 
do adiantumenlos, uem da. commissão r~cebitl.a. 

Limito-me a estas pJuca.;; palavras e passo a 
ler os documentos. (Lê.) 

O Sr. Aristk!es Spinoln. ;-Sr. 
pr(\sidente, a Cama.ra hn. de recordar-se do que 
o illustt·c Sr. Barão de Cotegipc, no dia do 
S. Bartholomcu, em r1uo npresenLou ao parla
mento o sou ministerio, assignalou a. dilferença 
q uc ha entre miv~rsario e i n im.igo. 

. Presumo que o honrado estadista. não quiz 
faze1·, em momento de tanta solemnidado e da 
tanta ro;;ponsabilidad0, umn. Yã ostentação de 
seus conhecimen~os de hxicoiogia. 

Beberiamos a li ão em c ual uer lexio;o-
grapho. 

Tal é, porêm, n. indole do p'l.l'.tido .conserva
dor, taes são as suas tr.aclições. taes .são as suas 
tend;;ncia-s, tal t 3m sido o .seu procedimento 
quando o podet• ii·responsa.vel cntrega-lht~ .as 
redeas da governação do Estado, qu•..l o chefe 
do gabinr:te julgou dj3ver estabelecer 11ma dis
tincção conhecida por qualquer aprendiz de 
portuguez que tenha folheado o Roquette. 

Cr"eio quo muitos correligiomrios do nobre 
pri-tnoiro ministro não estã() pela sua distinc~ 
ção; e.ê11tendem q-ne·fret La.iz de Souza nã-o é 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16 30- PÃjgina 5 de 36 

128 Sessào ern 10 de S~tembro de 1885 

autoridade para ser invocada em um prog!·n.mma 
de inaugur:H;ão de governo. 

Na "'ovincia da Bahia. ji os liberacs ('stão 
sen·Jo tr:l.tados como inimigos, como vencidos 
em ps.iz conquistado. 

Duvido ue o hon· ad::> B:trão de CoteO'i e 
poss~l conter os seus amigos da província. 
S. Ex. chamou para o ministerio sen rival na 
dire~ção d~ pol_itica d:: Bahia, para. tel-o sob 

O SR. A. FnANCO :-Não apoiado; não ha 
ri validnde. 

O Sn.. CANTÃO :-0 Sr. senadol' Junqueira é 
muito distincto e conhecido. 

O SR. JoAQUI:\1 NAsoco : - Todo o tempo do 
ministro da guerra é poucg pnra S. Ex. adorar 
o Sr. Conde d'Eu. (Ha outros apa.1·tes .) 

O Sa. ARISTIDES SPiNOLA.: -Ha de ser diffi~i 1 
ao prest ente o conse o 1mped1r os r.pp au
sos do Sr. ministro da guerra aos correligio
narios de S. E::s:., os quaes, desprezando a . . - . . ' 
Barão de S. Lourenço quando, em documento 
official, dividiu os habitantes da Bahia em -ven~ 
ed 1· s V · • i ' 

As scenas dP- 1.868 estão na. lembranç& de 
todos. Receio que, apezar da mudança dos tem~ 
pos, ellas se reproduzam. Em 1.858, apezar do 
programma de moderação do gabineto Ita.bo
r·ahy, autoridades conservadoras. de b<mdeira 
vermelha tlesfraldada e archote em punho, en
cendiaram povoações inteiras. 

O SR. ARAUJo PINHO : -V. E::s:. está esque
cido ; foi em 1878. 

R. RANCO dá um aparte. 

O SR. ARISTIDES SPINOLA :-V. Ex. não era 
na.~cido na uelle tem 10. 

O SR. ARAmo PrNHO: -V. Ex . ó mais an
tigo, porém é mais criança do que eu. 

O SR. ARISTIDES SPINOL . .\ : - Refiro-me ao 
Sr. · Franc·o, que o.ão tinha ainda nascido para a 
politics em i8Ci8. · 

O Dia1·ia àa Bahia traz a noticia de alguns 
factos, qne denunciam a mode1·açao dos con
servadora~, 'Praticados nas locn.iidades mais 
ci,ili.:adas da. provincia. Lerei as noticias para 
a Camara. ter conhecitnento do modo p~lo qual 
vem sendo executado o progra.mma do Sr. Barão 
d~ Cotegipe. E' um pn.nno de amestra. Denlro. 
em breve, sab'?r-se-á do que vai pelo intet'ior, 
pelas localidades elo alto sertão. 

Eis o q~e diz o Dia1·io da B((hia de 22 de 

« A tolerancia dos co nsarvadol·c s. - Ao 
conselho de tolerancia q 11~ o orgão couserçarlor 
deu aos seus adeptos começam ellcs n atten lor 
de um modo tão sincero q uanb foi a folhn vr.r
melhll em seu editorial. 

«Em Alagoinbas foi apedrejada a casa d1} um 
distinsto corrcligionario~ o engeuheiro chefe 
do prolongamento. Dr. Rocha Dias, que estava 
a.ul!ente, achando-se nell~ sua. respeitavel fami
ha. •. quo foi seriamente incommodada. Outros 
cótrêligiOnátiM, óniré elles ó .Sr. Tourinho 

empregado no serviço da estrada, foram atro"!
m:mt~ injuri:3.dos. 

«Não adrnira isso, quando aqui mesmo na ca
pital foram desacatados di versos dos nossos 
amigos. vomitada a por·ta de outro& e arremes
Sl.dos foo-uetes e bombas ás ·anellas de diver.sas 
casas, e a! é às do edificio desta fvlha.. 

«Começam bem.» 
O Diario do dia seo-uinte contém esta noti-

cia ( lê) : 

<< Petsegttiçües liberaes em Cachoeira. -
Os conservadores de Cachoeira não limitaram 
suas e::s:pansõcs de jubilo ás es~rondosas passeia
tas. De volta de uma destas digressões p)las 
ruas daquella cidade, na noite de ante-bontem, 
arremessaram pedras ~s ja.nellas das casas dos 
nossos corr ·lig10narbs e cobriram dos mais in
dignos e t01·pes insultos os nomes respeitav~'is . . . . . . . . . 

portas e janellas. Não conseguindo peneLrar, 
atiraram ao illustre liberal as maiores injur~as 
e emprazaram-o par-i hoje, annunciando-lhe 
mais seriM otfensas e ame!içando-lhe até a 
propria vida. >) 

Desordens em S. Felix; ]f uritiba, BrtUrn 
e Oiteiro-Redrmdo.- Em todas estas locali
dades fervem as perseguições aos liberaes. ' 

«D~ S. Felix Mu •· ib b 
t0legra.mma: 

- Continuam desacatos liberaeFJ 
da ui e d0 1\1 I'Íttb 
ameaçadas.-

<<Em Bdem foi aggredido o prof.'ssor publico 
Sebastião Alves da Rocha, que deveu a vida. á 
coragem do a.ctual subdelegado e m:~.is amigos 
que puderam subtrahil-o ao fLtrot· canibal d~ 
horda que o qut'ria assassinar. 
~Em Oiteiro-Re.londo, o distincto e respei

tavel sacerdote conego vigario Joaquim de 
Sant'Ann:.1. Harroso, digno por to:los os títulos 
d:J. veneração publica, foi victima das mais 
grosseiras afft·ontas, insultado, vilipendiado 
por grupo de conservadores, que julgaram 
solemnisar as.::;im dignamente a ascensão do seu 
partido. )) 

A mesma folha, em sua ediç~o de 25, pu
blica um telegra!Ylma do illustrado lente da 

• que se :!chava no desempenho de uma com-
missão em Ilhéos, quando sotfreu a selva
gom nggre,.são a que se refere (lê): 

« 'l'"le1·ancia coH:u~r,ndnra.- Do Sr. Dr. 
Rnn"• rt' 8ottza, illustrado catherlratico da 
E~~ob. Pol)·technicn, nctualmonto orn llhéos, em 
comniÍ!o<l'liin d1' ms:plot'a<;i'io do cnrvlio de pedra, 
recebemo,.; o sogouinte l(\l"S"I'I\IIlma, quo publi
camos sem comme11l11riu•: 

c Ilbóos, 23 de J\gn ... Lo, Rm vittgem pa" 
Cacboeita., fomos, ont tompanhin ~n Juradt~rtll 
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e negociantes, aggred.idos por capangas que 
disparavam tiros de garrucha e espingarda, 
aos brados de- viva. o partido conservador. 

~ E' reaponsavel por este facto João de 
Amorim, que está à frente dos capangas. Peço 
providencias. » 

es mesmo numero, encon ro a segum c 
noticia, rebtiva aos festejos de Nazar·eth (l8) : 

· « Noticias recebidas de Nazal'eth informam 
,, :s . ·r u 1mos Ias, em s1 o aque a 

cidade theatro da mais requinta~la selvagr.~ria.. 
« Alta noite vagam pelas ruas gru])OS c!e 

capangas, que celabt·am n subid::~. ao 1 ode1· do 
partido conservador, apedrejando as c s1s de 
distin~_tos correlig-1onarics nossos, destruindo 
vidt·aças, dando tiros de r·ewolver sobre casas 
de família e insultando a est2s indignamente. 

«Ü primeiro ataque dos capangas conserva· 
dores contra. amigos nossos ~oi dirigido contra 

«Foram destruídas a pedradas as vidraças do 
predio, e á resistencia opposb pelos nossos C"-. . . ... . 

Da cidade de Maragogipe, onde . as festas 
conservadoras tiveram o mesmo c9.racter, foi 
transmittida á folha liber·al esta noticia (li}): 

« T olerancia conservado1·a. -Escrevem-nos 
de Mara.gogipe em data de 24 do corrente : 

« Ns. noite d0 uinta-feir:1 20 do corrente 
percorreram diversas ruas desta cidade grupos 
~ dn rem vi v as ao partido conservador; e no 
cxc~S!:OO de Fm·ia, pror·ompiaru, ao passar. em 

raes distinctos, em gritos e palavras injurio
s:1s, indignos de homens que se prezam, e 
sómento proprios dos que as proferiram. 

« Ante;; d·:stes desacatos, em pleno dia, foram 
diversos cidadãos desacatados, sendo um destes 
o capitão Manoel Pereira Guedes, que foi 
injuriado. 

<z A casa do sub:lelegado em exercício foi ape .. 
drej~da a noite, ficando quebradas, a pedradas, 

« Foram tambem despedc.çados varias Iam
peões da illuminação publica. 

« O ~r ca itão Clementino Gon al es s 
b 4 o 

terial das officinas daq uella folha. - Santos, ao saltar do vapor da carreira, foi 
atrozmente injuriado por um individuo de 11ome 
Bemvenu~o, alfaiate, e á. noite f~ram art•emes-<zPiante. da1•esiden~ia do no~so ~isti?~to ami~o 

' . . 
cipal daquella cidade, tem recrcscido a furia 
barbara dos que realizam as ordens de toleran
cia transmittidas por seus chefes. 

«Os mais violentos insultos são dirigidos 
todas as noites contra os nossoa dignos amigos 
cGronel Marcos Ferreira de Araujo Cardoso e 
Tiberio de Cal.las Brito. 

«Apedrejaram a cas::t do pacifico e conside
rado cidadão l\íanoel ·1 erio da Sih·a e na 
madrugada de hontem deram tiro-;; de rewolver 
contra a re . .,;idencia do coronel Cürdoso, chefe 
liberal. 

«E' de cr·er qu) cont-inue este estado de causas, 
e a attentados se succeJam nuvos :>.ttenta~os; 
o contrario seria indigno e improprio do p:l.I·
tido da ordem. ) 

A 2G ainda publicou o Dim·io os seguintes 
telegrammns : 

« Tolelancia C011. scrvadora.- Ao goYerno 
da provin<.!b foram tr;msmittrdos os scguin tes 
telegr:1mmas pelos juizes municipa~s de Alco
baça e Nazureth: 

« Nazareth, 2-L- Providencias. Tenho sido 
desacatado e injuriaJo de modo virulento por 
um grupo dP. desorJciros, que, a pretexto de 
manifesta~:ões pela ascensão de seu partido, 
têm percorrido esta cidade dur,:nte as noites de 
9 9 · • 

I 

escpiptorio do advocacia, causando grande es
trago nas vidraças. 

« Não satisfeitos com estes actos de selvage
ria, foram ainda á residencia deste nosso amigo 
e atiraram diversas pedradas contra o prcdio, 
penetrando uma de lias dentro do casa. 

« Muitos outt·os cidadãos foram injuriados, e 
promette-se que os insultos serão muito maio
res q~ando che!fa_rem as nomeações das futuras 

<~.Tolm·ancia C:011.servarlo1·a.- Os telegram
mas quo :1baixo publicamos patenteam o e!!!• 
crupulo com que os cons:>rvadores estão reali
znnJo as medidas de tolerancia aconselhadas 
pelo governo: 

<.<Dodelegadodo torm0 d'3 Nazaroth ao presi
dente da provincia. Em a noite de 21, em 
minha residcncia., quo está situada fóra desta 
cidade, fui ncremente injuriado e gr.wemento 
desacatado pot• grupos de desordeiros, tendo-se 
achado entro os mesmos um assas~sino de 
nome Martinho, os quaes, em regosijo pela 
subid~ do > conservadores, têm fe~to as maiores 
tropelias, e ema noi te.de hontem chegaran;t até 

defronte de minha residencia; hoje pela ma- residcncia e ameaçando asaassinar-m,~. A força. 
. drogada o desrespeito e o desbragamento cho- de que disponho é mnito diminuta e seria a 

garJ.m a um ponto intoleravel. Peço a V Ex. maior das imprudencias procurar com elb ga
providencias, q'te aqui não encontro, para ga- rantir-me.- o delegado de policia da. cidale 
rantia. do prestigio da autoridadl}.- Ponciallo de Nazareth, Antonio Dias dos Santos.)) 
F. de Oliveira, juiz municipal. » c Repartição geral dos telegraphos. Estação 

« Alcobaça. 2-L- Acabo de ser intimado por da Bahia, 25 de Agosto de 1885. Procedente 
um capangà do flr. Mello . Rocha, para mudar de Cachoeira . Endereço. Do subdelegado da 
de don:.icilio . Peço providenc!as.- O juiz mu-, Muritiba ao Dr. chefe de policia. Eu amea
nicip~l supplentc em e:s::ercicio, Bel miro d e çado; minha c:~sa apedrejada e de v3lrios amgos; 
Olit,e&ra. » grupos armados pelas ruas, contmuando com-

v. rv.-17 
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metter desacatos. Espancados os eleitores José 1 gramma, ou pela. intervenção de dous cava
Moreira. da. Silva. e Justino Amancio. Provi- lheiros ordeiros, ou finalmente, porque receas
dencias e garantias.- .Manoel Fentandes de sem set· rechaçados pelos meios que o deses-
Cast,·o. )) pero suggere aos massacrados. 

« Repartição Geral dos Telegraphos. _ Es· «Convém que o gover~o da provi~c~a nomeie 
ta.çio da. B · , . es pohcllles, para 

vem á cidade atacar força publica.. Providen- quast OlOS a captta. pe o o te egra.ph1co. 
cias.- O delegado, Francisco Perei1·a das O Sn. A. FRANCO : - Por todos esses 
Neves.» factos, que nada v&leru, V. Ex. quer responsa-

« Do delegado da. Cachoeira ao Dr. chefe de bilisar 0 governo '? 
policia.-Participa-me subdelegado de Muri- O SR. ARISTIDES SPINOLA:-Nada signi.fic:-~m 
tiba. !que grupos de conservadores insuaa.m a essas scenas selvagens que nos desacreditam 1 
elle e seus amigos, quebrando vidraças de suas Quero resronsa.bilitar o governo, porque os 
casas~ sendo espancados eleitores liberaes, al- factos são praticados pelos seus amigos, acoro
feres José Moreira da Silva e Justino Amancio. ç0ados e [!D~m:1d~s pelos chef_:s pol ~ticos. 

c Continuam as aggressões. Ped o 
cias.-0 delegado, Jose Antonio Sou~a Lopes.» no interior d:t provincia, onde ha. individues 

E no Dia,·io de 5 do corrente (lê): arvorados em chefes conser\'adores, que fazem 

-
de Maragogipe: 

« A sanha dos donos da nova situação mani-

roo-r;1mma do roubo e do a:;sass' 
Estou certo de que os costumes politicos 

dos nossos adversarios não têm melhorado, 
e que novos capitulos de sua chronica de per-. - -- . 

nesta. cidade. 0 SR. A. FRANCO E OUTROS SE::SHOUES :-Não 
« No Domingo, 30 do proximo passado mez, apoiado. 

na. porta do circo que aqui funcciona.va, foi ata.· o SR. CANTÃo:-Não confunda o partido con
cado o subdelegado João Primo Guerreiro, po1· servador com 0 liberal. (Cntzam-se muitos 
tres individuas, que o teriam espancado, si não out1·os apm·tes.) 
houvesse interposto o negociante ma.tl'iculado 
desta. praça. capitão Manoel Pereira Reb:lUças, O SR. PRE"IDENTE:-Attenção ! Quem tem a. 
e isso porque 0 subdelegado, se consider,mdo palavra é o Sr. Aristides Spinola. 
ainda no exercício de seu cargo, queria o Jôr- O SR. ARISTIDES SP:NoLA : - Ei:; ah· 
se a que o povo en rasse em tu r )l ao e sem dos motivos por qne os correligionarios de 
bilhetes. V. Ex. commettem esses desacatos, esses cri .. 
c~a segunda-feira, 31 , grupos masc~r~d?s, mes. Quando se os denuncia da. tribuna, os no· 

' , . , o r e repro· 
do aos liberaes, e até :is familias destes, in- val-os, têm palavras convencionaea, não digo 
sultos de toda a especie, sem. que pudessem as para. justificai-os, maa para desc:.!lpal-os. 
autoridade> reprimil-os, já por não se que- (Continuam os apal·tes.) 
rerem e:tpor ao punhal do sicario, já porque A minha. provincia vai-se tornando tristemen
não contam com a. força. policial, que já se te celebre por essas scena.:; v:mdalicas, que o 
acha. alliciada pelos homens do poder. partido conservador pretende reviver. Conti-

c.Na terça·feira o furor cresceu: um grupo de ~wam os apartes. 
mais de vinte mascaras, todos alcoolisados e Oh! todos sabem o que foi o progra.mma de 
prece..lidos de um instrumento velho e desafi- justiça e ?noderaçüo do ministel'io de 1() de 
nado, que produzia uma algazarra. infernal, Julho. 
percorreu as ruas re; etinào os mesmos insul- E stimaria que o n0bre Barão de Cotegipe 
tos e outros maiores que os da vespera.. fos~e mais fel:z, comeguindo a r calisação do 

«Cruzou o dito grupo pela porta. da residencia seu programma. 
do coronel Mello, em sua faina insul tuosa ; Não creio nas promessas do g :t binet'J. Conto 
mas felizmente es:;a nos.so amig-o ahi não es- que os nobres ministros1 quando, pa~sado a}. 
tava, p:>r ter ~do com sua familia. jantar C'm gum tempo, fôrem inqueridos pel:1.. justiça. e 
easa. do Dr. Virgilio José ft · . mo c eraçao o programma, al'ão a resposta 
se fez na. residencia do capitão Manoel Fran- do:; frades ao S. Miguel, d() Ario3to ..•. N on 
cisco Santiago e outros muitos c~dadãos paca· vi obita t ·iit. 
tos elo partiJo liberal. Senhores, ouvi o nobro dr~ putado p·~la Bahia 

«Novos i naultos e até r' ggreasões so ::mn uncia· dizer q 11 :) 0 parti lo coas :rva,lor 1·eprova o.;; ex· 
vam para bontem, pelo que o delegado, coronol cessas do que me occupei. Que provi:li'Jncia.s 
Mello, e o Dr. juiz municipal, Lino BoJ•ge~, t~~m da :o o vice-presidente da Bahia a respoi· 
telegra.pharam a.o Exm. presidente da provin- to 1 Parece· me rpH3 elb tó se occupa da d~l·-
cia , expondo tal estado de COllSll.S O l)edindo 1. .t . rttvar~a ... . • 
proVldendas. 

4Felizmente não houve bontem senão uma O SR. A. FRA~co; -Não apoiado. 
pequena vozeria em uma Cj Sa fronteira á do O SR. ArusTlDF.S SPJ~OLA :-Acabo de ler, 
coronel Mello, ou porque soubessem do tele- · em um numero do Diario da Bahia , rec:Jbido 
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hojP, que o vice-presidente nomeou promotor 
publico de uma das comarcas do interior um 
bacharel que foi pronunciado, por autorid,ade 
insuspeita para os nobres deputados (Q Dr. 
Pedro Carn~iro da Silva), po1· ter, como juiz, 

• T-
O · • 

crime, como por outro~. elle foi responsabili
zado pelo Dr. Pedro Carneiro, então juiz de di
reito do Urubú. (Apartes.) 

- ao eseJo occupar por ma1s tempo a atten
ção da casa. Cumpro o meu dever, registrando 
estes factos. que vão desacreditando o pro
gramma do governo, em cujas p1·ovidencias não 
confio. 

O nobre Barão de Colegire, ainda quando 
quizesse collocn.r-se acima dos seus amigos, 
contei-os e moderai-os, não o conseguiria 

O Sn. Ir..uEFONso DE AnAUJO :-Si 

Faço votos, entretanto, para que o honrado 
Barão de Cotegipe consig~ que a sua distincção 
lexicologica se converta em realidade pratica, 
para que a muda.nç:L de situação, com a qual se 
devem habituar os partidos, não s~ transforme 
em calamidade publica, não produza os effeitos 
de uma guerra civil. {li! ui to bem, ! 111 ttito 
bem!) 

Nos m!l.i~ dias tem já sido trazila à tri
buna noticia do fact·~:s r:'provados pratic:::d:1s 
pelos qne est:1o saudando a nov:1 aurora, por 
meios que não abonam muito a sua delicad'3za. 
Pois bem, diz o orado1·, em Minas tambem 
facto ;; identicos se têm reproduzido. Não quer 
dizer por si cotFa alguma, limita-se á. leitura 
do uma carta quo acab:.~. de receber da provin
cia e tambem lerá uma out1·a que um cavalheiro 
distincto da. Bahia escreveu-lhe, relativamente 
a estes acontecimentos. · 

Quem lhe 0SC1'eve é o professor public:> da 
cidade de S. Lourenço de Manhuassú homem 
moderado, extremamente pacn.to, e que, apenas 
concorrendo com o seu voto par.:t o triumpho do 
seu partido, não se envolve absolutamente nas 
luctas da politica local. . 

Apezar disto. vai a Cam:n~a ve1· o que a e~se 
respeitayel cidadão fizeram, no dia em que 
chegou á cidade de S. Lou.renço a noticia da 
mudança da situaçi:o (lê) : 

« Ma.nhuassu, 2 de Setembro de 1885. -
Illm. e E x.m. Sr. cons3lheiro Dr. Candido de 
Oliveira. Meu mui prosado e l'espeihdo amigo 
e senhor. 

« A's 3 horaa da tarde do dia 28 do mez 
proximo passado, quando ultimei 013 meus tra
balhos do magisterio, fui acommettido por um 
grande grupo de conservadores . Deram-me 
mon·as, atirara~-me foguetes a~ pernas, em-

lar ... Não ficaram satisfeitos : á meia noite 
bateram de novo em a nossa chacara, onde 
moro com a família, dando-me vaias e descom-
posturas, e atirando-me baldces, como: -Vai 
ago1·a ver o seu protector Dr. Candido de Oli
veira si ainda lhe póde valer; qualquer dia fi
carás sGm a cadeira.-Minha familia correu 
pelo cafesal, com as crianç:1s gritando e em 
prantos e só voltou á. casa pela. manhã.>> 

O Sa. MAc-DowELL : - Quan lo as vaias 
eram dada~ ao presidente da camara, diziam 
que nada valiam . · 

1: • 

Assú receberam a ascensão do partido da re
generação. 

Si acontecem, diz o orador, factos destes na 
provincia de Minas, onde o partido conservador 
está em insignificante minoria ••• 

DroGo DE VASCONCELLos : - Não 

DE OLIVEIRA •• , onde, 

O Sa. DroGo DE VA<;CJNCELtos:- A alegria 
fJi g.~ral. (Riso.) 

O Sn. ÜANDIDO DE OLlVEIRA. diz que o modo 
de significai-a fui igual em toda a parte. 

Um sen collega e amigo, cuja ausencia de
plora, escreveu ao orador a seguinte carta 
(Lê) : 

« Principia a roacção nesta província pelo 
insulto o mais affrontoso aos ~\dversarios, que
bramento das vidraças d:is casas dos adversa
rios, e fogo nas sua~ casas, como já aconteceu 
na de um fisc3l da freguezia de Milritiba, termo 

e a c oe1ra. >> 
Esta cartn. é do Sr. conselheiro Prisco Pa

ra izo, homem merecedor de toda a fé e cu.fa.s 
palavras não podem s cl' poshs em duvida.. 

O Sn. CAnLos PEIXOTO : - PÃrtidista. exd
tadissimo. (Ela outros apa1·tes .) 

O Sa. ÜANDlDO DE OttVEIRA, concluindo, diz 
quo o!il moldes actualmente são outros e os 
tempos não comportam dessa-; cruezas. A as
cenção do3 conservadores é s"ludada com in
sultos aos. seus contrarias e damno á proprie:iade 
delles. Ninguém pó de saber até ondé chegará 
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a. reacção, e quem responderá. pelas conse- 0.-; juizt>S municipal e de orphãos de s. Amaro, 
quencias. (Crg:;am-se apa.,.tes.) as3im como o juiz municip:.tl de S. Francisco 

O Sr. FranciscoSodré:-Venho, affirmam que se procu1·a falsificar requerimen
Sr. presidenie, por minha vez, lavrar um pro- to.3 em nome del!es, pedindo a sua demissão ou 
testo sobre o modo e maneira -por que vão se remr-ção. O facto é gravissimo, atJca a estabi
manifestando os sentim · · lidade dos magistrados, e chamo ara elle a. 
prazer dos conservadores pela ascenção do seu a tençao o r. mm1stro da. justiça, afim de que 
partido. Si essa alegria e prazer se manifes- não possa produzir os seus premeditados effeitos. 
t~ssem por foguetes, vivas e banquetes, nada ( Apai·tes ·) E, senhores, por mais estranhavel 

- --h-n-h-w---,.;::,....,.__;..b,....,., ......... ,_:____,a"'cri-.a""r;;!-1a=--;;:mo-;:u-::1~o---=ra~z;;.;o~a-==v~et-;-; -1--tHHt--a~tâ--ru..,t"N!-eer-este p roposi to desleal dos 
mas,desde que se fazem com estes festins injuria adversarios, ou esta minha asserção em denun
e insulto aos adversario~,áquelles que elles sup- -cial-o, não é p:m;~. que absolutamente se duvide 
poem mais do que adversarios, contando come;> d~ que_ isto se possa fazer; porque, na passada 
seus inimigos,é o que não podemos consentir e 0 s1tu~çao conservadora, que se inaugurou com 
que ambos os partidos, tanto liberal como con- o ralO de 1.6 de Julho de 1.868, foi removido, 
servador, devem tratar de corrigir. (A.pa,·tes.) sem set• a pedido, o juiz de direito da comarca 

Lerei á Camara, Sr. presidente, 0 que pa- do Lençóes, o Dr. Casemiro de Senna Madu
blicon o Diario da Bahia de 28 de Agosto, a reira, por um requerimento falso, para a co
respei.to de factos occorr~do~ na cid~de.d~ Ma;- marca de Villa ~ov3., em Sergipe . Este ju2z 

I 

tinha assignado semelhante requerimento, que 
não o ~inha entregue a ninguem e que tal 
re uer1mento era. ro · -

G • los9, afim. de lhe ser dada uma remoção forçada, 
<~: Na noite de quinta-feira, 20 do corrente, sem ter s1do em tempo algum solicitada. 

percorre:am diversa~ ruas desta cidade grupos a Examinou-se o_facto, viu-se que o requeri-
, ::r- el a so, mas a cousa cou 

cesso de furia, prorompiam, ao passa.r em sanccion.ada, e como si houvera. sido regular e 
frente de diverEas casas em que moram liberaes legal. 
distinctos, em gritos e palavras injuriosas, in- o SR. z.urA :-Sabe-se até quem fez 0 re-
dignos de homens que se prezam, e sómente · 
proprios dos que a profetiam; quenmento e por ordem de quem. 

«Antes des~es desacatos, em pleno dia, foram O Sn.. F nANClsco S:.>nRÉ :-Portanto, aquelles 
diversos cidadãos desacatados, senJo um destes meus amig-os, r~ceiando que o mesmo frau
? ~pilão M~noel Pereira. Gueies, que foi in- dulento expediente se possa reproduzir com 
JUrlado. elles, por meu orgão e P?~". me~ intermedio, 

«A e as 1 do subdelegado ~,.....;.·....;.,· ....H..;..· ...-n"D=--I-I:~<mlf-D1~-G-:~rtHJa-IHe-a.41-:l:-~R:I±H'll-et-ll-flfl-fl"fWAM'tft:----

drejada â. noite, ficando qdebradas, a pedl'adas, a. cuja apr~ciação 
as vidraças. que passo a ler. 

«Foram tambem d s e · · aquim ~A_.lyes da Cruz Rios, 
p~ões da illumina~.ão publica. juiz municipal do S. Amat·u : 

«0 Sr. capitão Clemrmtino Gonçah•es do.:; 
Santos, ao saltar do vapor da carreira, fui atroz- « O fim desta carta. ó prevenil-o de que ul-
mE:>nte injuriado pOL' um individuo de nome guns conservadores mais ousados p·~nsam em 
Bemvenuto, alfaiate, e à noite fo!.'am arremes- íazer um pedido falso dJ demissão tanto }:lara 
sadas muitas ped1·adas sobre as jancllas do seu mim quanto para o Dr. Bulcão. Peço-lhe que 
escriptorio de a :!vocacia, causando grande leve em consideração, dando as providencias 
estr~gonas vidraças. que o caso requer, est::1. noticia que lho com-

N · f · munico. ). « ão sa.t1s eltos com estes actos de selvage-
ria, foram ainda á residencia de, te nosso amigo O D1·. Francisco dG Araujo Arag-ão Bulcão, 
e atiraram diversas pedradas contra o predio, j uiz de orphãos da mesma cidade diz-me o se-
penetrando uma dellas dentro de casa. guinte: 

-«.Muitos outros cidadãos foram injuriados, e « Constando-me que o candidato conserv 1dor 
promette-se que os insultos serão muito maio- pretende remover-me por meio de requel"i
res quando chegarem as nomeações das fu- menta apocrypho, apresso-me em communicar· 
toras antoridades po~iciaes. lhe este pbno ; P,edindo-lh~ que,. avaliando-o 

Este facto não foi contestado pela imí,rensa. parecerem convenientes. » 
official da provincia e o ca.p1tão Clementino é 
um homem moderado, sf'mpre respeitado pelos O Sr. Dr. José da Rocha Leal, JUlZ mun1c1· 
seus adver~arios. A noticia não pódo ser acoi- pal e orphão3 da villa de S. F.rancisco, parti-
mada. da falsa, nl'm de suspeita. cipa-me o que vou ler: 

Aproveito tamt.Jem o cn!!ojo para chamar a. « Tenho receios bem fundados de que se 
attenção do honr.:~do Sr. ministro da justiça, possa po1· aqui intentar algum meio de fraude e · 
caracter quo venero o a quem tributo eslima. falsidade para obter-se, como a. meu pedido, 
pelas .suas qualidades pessoas e .tambem pela remoção ou demis.-5âO. Peço a V. Ex. que tome 
maneuJ. por que sempre me tratou, q_uando, no providencias. ~ 
Senad?, tivG de comparecer, como ministro do Devo terminar fazendo ao ministro e á. Ca-
lmperlo e tambelll da jústiça. mar a. solemne décl1raÇ!o de que esses jovens 
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magistrados, que adminisLram justiça com isen
ção e imparcialidade, estão todos tres no co
meço de seu quatriennio, satisfeitos em seus 
Jogares, bemquistos e r•1speitados, qne não 
pretendem nem uma nem outra, demissao ou 
remoçao. 

ORDEM DO DIA 

Entra. em {a. discussão o ro'ecto n. 65 deste 
anno, prorogando o orçamento. 

Diversos Srs. deputados pedem a palavra e o 
Sr. 1° secretario faz a inscripção, que lê: 

O SR. PRESIDENTE :- Tem a palavra o Sr. 
Candido de Oliveira. 

O Sr. Candido de Oliveira 
( attençico) começa dizendo· que lhe parecia 
que, depoi~ da lei de 9 de Janeiro e do que 

·:-- - .. 
1868, os moldes para a ascenção dos partidos e 
seu revesamento no poder, z.s regras e proces-
sos para a sua substitui ão seriam outr n-
m:ns aq a e es Jâ velhos, gastos e cujas inuteis 
e damnosas I.!Onsequencias foram tantas vezes 
reveladas; mas o acontecimento politico de i9 

quando as maiorias parlamentares a decretam. 
Si assim acontece na Belgica., si assim tem 
acontecido na Inglaterra, Dinamarca, Noruega 
eic., bem raros são os exemplos que outras na
ções podem apresentar de mutações dadas em 
virtude do r · 

Ha, porém, um criterio que deve dirigir 
estas evoiuções parlam.entare:s, si assim póde 
exprimir-se, e é quando pela apuração dos 

c: , l'e o exame os ac os se co-
nhece que a maioria da Cama1•a electiva não 
represent-a mais as tendencias e as aspirações 
da nação que a tinha eleito. No entanto, esta 
Camara que está eleita apenas ha um anno vai 
ser dissolvida, e chamado ao poder o partido 
da resistencia, que fora vencido nos comicios 
de Dezembro ! ! 

R. EZERRA AVA.LCANTI: - S O nao 
admira, porque entre nó.:; a nação faz-se de 
cima para baixo. (Riso.) 

- rou no n.. ANDIDO DE LIVEIRA o serva que se 
nosso scenario social, revelam que nem as leis diz-a nação ahi está para. responder, ella. 
são bastantes para garantir o manr:>jo regular foi convocada, em breve o seu pronunciamento 
do systema, nem os costumes têm adiantado. se fará. 

Depois de uma eleição, em que estiveram em Mas é por isso mesmo que censura a modifi-
jogo interesses conservadores da mais alla .: cação porque passa. o paiz, pois que esse pro
valia, em que se ngitava uma questão que nunciamento pt·ovocado não póde ser fi·anco e 
affectava tão directamente as classes conser- livre nas condições em que se vão ter logar as 
vadoras, o partido liberal, que teve contra si a novas eleições. (.4.poiados e apartes.) E' por 
colligação desses todos intet·esses, que teve i;:;so que comquo.nLo reconheça legal a asceução . . - . 
~ ' ' t .:, 

correligionarios distinctos com n grande força de legitimida.~le, do modo a dar direito ao mi-
conserva:Iora, quo soube e::s:plorar completa- nisterio a vir petlir os meios do govcrnm·. 
mente lodos 0.5 aconteciment s · · · 

O SR.. CARNEmo DA CUNIIA:-E a favo1· teve 
o gove1·no. (lia outt·os apm·tes.) 

O Sn. CANDlDO DE Oz.rYEIRA:- ••• conseguiu 
manda1• pnra esta Camara uma maiorja, que 
ainda mais notavel 89 tornaria, si os me.~mos 
elementos, quo uct.uaram nas eleições, não 
tivessem actuado aqui na verificação de po
deres·. 

O que, porém, ficou evi~lenle é que a maiot·ia 
do paiz revelou-se liberal. (.:1poiados e nüo 
apoiados.) 

No cntreta-s.to, quãndo a Camara é eleita nl3s
tas aondições ; quando em relação á legitimi
dade dos eldtos não se polia articular facto 
algum, porque a eleição correu com toda a . . - . . 

orador não o quer negai'; mao o quo é verdade 
é que nem ao gabinete 6 de M~io podia. estar 
rese1·vada. a tarefn do :-:er o coveu·o de u1u par
tido, nem s~ podia declarar a impossibilidale 
de manter-se a. situação liberal com esta Ca
mara. ou com out1·a que foí;se convocada. 

Os partidos não são simplesmente agglome
rações da pessoas, têm um nexo mais nobre e 
elevado, são as idéas quo constituem o suu 
ponto de apoio, o o seu di1·cito, a sua legitimi
dade á governação do paiz está exactamente na 
aceitação destas idéas,em um momento dado,na 
sua adaptação ús circumstancias da sociedade. 

O orador pergunta ao nobre ministro da fa
zenda, seu distincto amigo, pergunta á minoria. 
conservadora, hoje força govez·namental, si é . . 

· 't sociedade, quando os problemas d~mocralicos 
subitamente, por uma mutação ms antanea, se a(J>itam ao lado d') coração do palz poss:l ser 
talvez em um momento de mau humor trocam- cha~ado ao poder 0 partido da. resistenca ~ 
se os papGis, e ao partido da resistencia coube d d 
a tarefa de assumir a suprema governação do Não, é precise não escurecer a ~_:r a e, o p r-

Estado, e ainda mais a tarefa de levar á sua ~~~e~~~~~~va:~r ~~r:ado~.~a é~c~~~~~o ~s t~~f~a: 
conclusão uma reforma, it qual tinha opposto ço-es nacionaes estão sailsfeltas, ~quando l:Jasa 
a. mais tenaz resist<mcia. 1 d 

sou o periodo de gestação e rea isação as re-
0 Sn.. JoAQUIM NABUco:-Ja a enforcaram. formas reclamadas. . 
o Sn. C.ANDIDO DE OLIVEIRA :-Assim se Ora, o paii tem sede imf!lensa de reformas. 

enunciando não crê que deva ser sempre regra De ~m l~do a .reforma servil_ proclamada pelo 
invariavel a mudança. de situações somente I part1do hbera1 como necessidade suprema de 
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radical. 
Pergunta o orador ao Sr. ministro· da fa

zenJa. : S. Ex. que achava mau o imposto, que 
por isto não o quiz votar, póde aceital-o hoje 
sem uma modificação, sem s. mínima alte
ração~ 

Lembra-se perfeitamente de que o nobre 
ministro dizia que o imposto é o que ha de 
mais sório e de mais sagracl~ para o rep~e-

com toda a razão declarou que nenhum repre
sentante da nação tinha o dil·eito de votar o 
imp::Jsto que não lhe era pedido; ou cuja ne-
cesst a e nao osse JUS 1 ca a. 

Pois bem, S. E:s:. que ainda ha pouco em 
opposição, ali:is apoiando com o seu forte 

• • a - • 

, o 
com força. bastante p9.ra vir dar o seu voto ao 
imposto, pode hqje querer mante-lo inhcto. 
sem nenhuma restricção, sem nenhuma alte
ração, só pelo facto de ser governo~ 

Só ha uma explicação para o procedimento 
do nobre ministro. . 

Essa explicação está exactamente na appli
cação da boa e genuina doutrina constitucional 
de que o im~osto não pód: ser cobrado senão 

menta. 
As leis ordinarias, as leis commun~, podem 

votar a crea ão de im ostos ; é mesmo mais 
regu ar que essa creação seja feita em leis 
organicas especiaes, mas a legitim:dado da 
cobrança des~es impostos, a razão d~ ser da 
cxigencia que da percepção delle s~ faz aos 
contribuintes, está e-s:a.ctamente definida quando 
es;es impostos são COhlpen: liados entre os 
demais enumerados nas leis chamadas de 
meius. 

Esta será a razão unica que just.ificarà a 
presença do nobre ministro da. fazenda nos 
conselhos da Corôa, tendo entre mãos uma re
forma como :J.quella. que se discute no Sensdo. 
S. Ex. entendeu que o imposto era def;n~ces
sario para a solução final da questão servil, e, 
portanto. de accôrdo com as suas declari~Çõe~, 
tem hoje que oppor-se ao enxerto desse novo 
im osto ne condemna no cor o do or a-
mento, porque sem a sua comprehensão na 
lista das materias tributa.veis. o contribuinte 
não é obrigado a pagai-o. · 

Essa ó theoria constitacional e o orador 
::~credita que-o Sr. ministro ha de enunciar-se 
francamente e este respeito, r;orque S. Ex. 
não -póje renegar as tradicções dos chefes mais 
prestigiosos do seu partido, sustentando dou
trina contt>aria. Ahi está a opini~o do finado 
Visconde de ltaborahy, consagrando como uni
ca, legitima e constitucional essa doutrina de 
que impostos só podem ser é:tigiveis aós con• 

nistrativa nos atrophia e acabrunha, fazendo 
deste imperio um todo de enorme cabeça e de 
e-s:tremidades rachiticas, em que a localidade 
morre, definha-se supplantado pelo peso esma
gader do centro '? 

E com cet·teza não é ao partido conservador, 
por sua indole e tradições q.ue incumbe a ta
refa de modificar a orgamz:{ção actual, alar
gando a esphera da descentralização. 

1 · · · • . m 
pificações no sentido de melhoramento da sua 
organização, não para manter illesos e inata
cayejs os privilegias do poder e-s:ecutivo na sua 
nomeaç o e accesso, nao para se conservar 
estes moldes que amesquinham um poder con
stitucional, não pat•a perdu~ção dos antigos 

' . 
tura dependente do executivo; mas no sen
tido de procurar outr::s fórmas para o seu ac
cesso, para o desenvolvimento da carreira, in
dependentemente do arbitrio governamental. 

Um projecto comprmdiando a doutrina libe· 
ral está para.lysado no Sen~do, e si o partido 
liberal continuasse no poder com certeza se
ria lei. 

E ,,gora quando a aspiração liberal, que ó a 
.- • • ; • 'Z 

As grandes questões que se prendem á vita
lidade mesmo da nossa sociedade, o casamento 
civil, a se ara ão da. iO're ·a do estado (a '~ia-
dos), a grande natu1·a 1zação; to os estes pro
blemas são essencialmente democratico:: , e 
al!tuam eminentemente sobre a nossa sociedade, 
pedindo solução. 

Em nestas condições conveniente a ~scenção 
do partido que deve ser o da nação e esclarecer 
a taes reformas Esta mutação só póde trazer 
como resultado aqnillo que temo1 pre~enciado 
em épocas auter:ores, isto é, o partido con
servador chamado ao poder para mystificar as 
reformas libcraes ; será elle chamado mais uma 
vez par;o realizar reformas que repugnam á 
sua índole, confundindo-se a natureza de caõa 
um dos parti.Jos, produzindo um verdadeiro 
amalgama que será s. mystifiçação do paiz. 

O SR. lLDEFo~so DE AaAu.r~ : - O rei gosta 
mesm 
apa1·te~). 

O Sa. CANDIDO DE ÜL!VEIRA allude ao que 
disseram e dizem, isto é, que o partido liberal 
está profundamPnte dividido, ·e essa divisão foi 
a causal da m11tação politica. Qual a Ol'igem, 
pet•gunta. o orador, da. divisão do partido liberal; 
qual a causa da dispersão de forçRs qua deviam 
estar accumuladas para s~lução dos problemas 
que pertencem ao lado democratico da nação 
brasileira~ A causa apontada. e por todos co
nhecida foi o problema servil, éssa gránde re-
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forma q~e affecta interesses conset•vadot·es. 1 facto da mutação política trará como conse
S!-bemos que nt:>s!as q?es.tões os partidos ~ão q?encia a perturbação da mesma vontade na-
s~o homogeneos, o prmctpalmente o parttdo cwnal. . 
hbe;o~l apresenta em ~odos os paizes diver- A Camaril. não po:lia governar, não podia. 
genc1·1s, q~ando :eformas de tal ordom se agi~ co:t:ti!>.uar,-é o que se di:da todos os dias. 
tam . .Mas s1 esta e a verdade ue se de reh P 1 m a· • 
d:: historia dos partido~. pergunta o orador : a maioria não erà bastante compacta para con· 
nao est:i. tambem o partido ~nserya.d~r dividi~? stituir governos fortes-e antes de tudo 0 paiz 

dest3. mesma questão,_ d1v1s:.~o que Ja carece de governos fortes, porque carece tam-
. . 1 . a a . na m e mu1 o e a mm1s raçao-o resu a_ o nao 

parte que e amda latente, não se manifestará devia ser a mutação que se operou, mas a dia-
dentro em pouco? Talvez amanhã. solução da Camara por um ministeJio liberal 

O SR. MAc-DowELL:-Divi~ão não ha. · dis- porque isto não trazia. abalo e a eleição seri~ 
tincção de idéas. ' livre e sem suspeição. 

O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA pergunta si todo O partido que, en: opposiçã~ _:na"D;dou 55 de-
o partido conset·vador quer que se realiiD are- putados, q~e na pr1me1r<~ ele1çao dtrecta apre
form3. do elemento servi.!? · sentava aqUI 47 repr~sentantes e que na segun. 

Si houvesse duvida, bastaria para dissipai-a da fic~u com 55, cammhava lar_gamente para n. 
o rotesto ue o nobre de mtado elo iP dis- conquista do poder,_ e C?nseg:umtemente nada. 
tricto do Rio de Janeiro levantou contra. o pro
gramma do gabinete, que é levar a seu fim a 
reforma do ministerio Saraiva. . . . 

o 
partido liboral, ella actüa do mesmo modo en-
tr:e .os c~n!Servadores, que já sut•gem assim di-

• O orador não pensa que só por esse lado seja 
d1gn.a. de ceRsura a mutação politica operada: 

O 1cleal sup1•emo nas a':!tuaes condições da nos~ 
sa sociedade, é a obtenção da maior somma do 
liberdadr·s no pleit:> eleitoral. 

Temos um alistamento eleitoral reduzido 
cerca de 1~6 a i50.000 eleitores para um~ 
nação de :12.000.000 de habitantes. 

O SR. ZAM.A.:-Como conheceu tarde este 
' . 

. 0 SR. CANDIDO DE ÜLIVEI!U diz que redu• 
z1do como se acha o corpo eleitoral, cleiçao que 

~ - o • 

- < 

da que se operou, não ha de representar a von-
tade nacional, nem esta será rnpresentada 
fmncament~. A corrupção actuarã mais forte
mente sob:·e o corpo eleitoral, a deição dei
xará de ser a. expressão da. verdade nacional ; 
e:ta será mystifica la. (Trocam-se apa1·tcs.) 

Embora o partido conserva··lor não interve~ 
nha peb. violencia, porque este molde está es~ 
tt'agado, intervirá, com a grande for•çtdo go~ 
vcrno, concorrendo a rJaçào que se opera nas 
vesperac; da eleição para a victoria de candida
to; em minoria nos districtos. 

O SR. M.Ac DowELL: -Esta. força distingue-se 
da ~iolencia., entend3 o nobre deputado: fique 
reg1strado. 

No emtanto o que se vê no primeiro anno da 
le~i~Ia.tura,e isto contra. todas as regras dos pu
bhcistns que aeonselham o não emp1·ego da dis-
so uçao no pr1me1ro anno ~1. eg1s a ura, e a 
consulta á nução feits. sob a dit•ecção de um mi
nisterio que não representa a maioria da Ca
mara e que,pot•tanto. vai ser forçado a fazer· pro
fundas modificações ao pessoal administrativo do 
pa\z. E'p::.r is'o que o orador affit-ma que a as
cenção dos cons::rvadores não é legitima.; é por 
iss~ que o orado~ tem para si que, hontem como 
hoJe, ha um arbitro supremo destas mutações e 
que est..:_ nação quas.i que póde des;s~erar da sua 

O or.1dor chega á questão da. concessão da lei 
de moi os, e pergunta: têm os partidos em op
posição, quando constituídos em maisria. na. Ca
mara. o direito de recusar os meios aos seus 
adversr.rios que iniciarn a administração? póJe 
a. Camara depois de annunciada a dissolução, 
levantar-se contra o cumprimento do seu de
ver constitucional e recus 11." a um ministerio 
que não merece a sua. confiança os meios para 
fazer face ás despezas publicas e para legalizar 
a cobranç~1 do imposto ~ 

Au:es de tudo, entende o crador que convem 
formar-se a regra de que os principias absolu
tos, as normas g'' rJes não se podem formular 
em relação ao systema representativo e ao go
verno parbmcntar. Tão delicados são os appa~ . . - .. 

mutação politic:J., o abalo social é enorme e con~ fôrma de governo, tão differentes podem ser as 
segointemente não é r•'gubr que p1·e~ida uma soluções, conforme o momento politico em que 
eleição nestas condições o governo actual. surge a necessid1de dellas que aquillo que 

O orador comprehendia ouLl·'ora, em que a hoje se póde considerar como a necessidade 
el,~ição era uma farça, estas repetidas muta- imperiosa <!o momento, como a eonsequencia 
ções d.e scenario. Naquelle tempo, a Camara legitima dos pt•incipios postos, amanhã póde ser 
era feiturll do govGrno ; mas agora, quando se exa.ctament~ cor.siderado como um absurdo 
procura apura.1· o voto nacional, quanuo se qu~r como uma completa antinomia com os normas 
buscar legitimamente para as mutações na pro- formuladas anteriorm; nte. 
pria representação c!o paiz, é que não se pó.le I E' certo que o supremo dever dos parhmen~ 
consentir em taes resultado>, porque, não are .. ! to:, como tarob'm o m1is elev:1dJ dos seus di
acção partidaria, frenetic:J, ma'5 a reacção pelo t"eitos, e sti n:l votação da despeza. publica, ou 
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antes, póde-se dizer, é esta quasi que a unica. 
missão das eamaras. 

A lei, em reg~a. é elaborada nos gabinetes e 
apenas votada pela.s Camaras. O direito pri· 
meiro, o mais i.mportante, o mais elevado do 
parlamento, é a decretação da despe;r.a pu-
b 1ca. 

Ora, si assim é em regra, si t~m o parla
mento to:los os atmos a obrigação constitucio-- -

b 
meios, todavia perioJos especiaes existem em 
que esta recusa é não só um direito, como tam
bem um dever do mesmo parlamento. Quando 
o governo que assume a suprema administração 
ameaça. de anarehia a sociedade, qusnlo é 
um governo fraco, quando esse governo não 
representa os grandes interesses sociaes da 
actualida:le, o parlamento tem evidentemente o 
direito de recusar-lhe as leis ele meios, como 
protesto ou como recurso extremo p 
desapparecimento ou queda. 

Est:l. é a doutrina corrente no3 publicistas 
estran~'~'eiros -. e si o ora:lor uizesse buscar au-
:xiliares para a. sua opinião, encontraria um 
autoriza.li~::simo no nobre deputado pelo 11 o 

districto do Rio de ~aneiro, que na sessão .pas-
o 

meios e que, poucos dias antes, achando-.~e em 
face do gabinete z,t de Maio, declaraYa que a 
esse gabinete neg:wa tudo, porque não o jul
gava capaz de presidir ~ diracção suprema do 
Estado. 

Eis conseque~temente legitimado, com a opi
nião de um dos mnis elevados t·epre~entante~ 
da ~scola conservadora, o pt•incipio de qne em 
casos espsciaes, em momento dado, p~de a 

a dissolu~·ão vai operar-se. E' c·~rto que pala 
constitltição assisto ao pod •r moderador o direito 
de dissolver a Camara. dos Srs. Deputados, mas 
lá vem esta restricção- quando 1)erigar tL sal
vaçr.io do Estado. 

Os tratadistas, o~ rscripto.-es de direito con
stitucional fazem perfeitamente distincção de 
duás especies de dissolucão, a dissolução mi
nisterial e a dissolução régia. 

A dissolução mi:aisterial é aquella que se 
opera em virtude de um c·:mfticto entre a Cs.
mara e o gabinete a proposito d 3 uma questão 
pendente em que o ministerio foi \'Cncido pela 
Camara. 

Foi esta. a d!ssolução realizada pelo gabinete 
6 de Junho, elle tin~a ~e apresentado p~rante 

que não foi julgado siquer objecto de delibe
ração, e em uma. moção d~ confiança. formu
lada por um seu correligionario foi vencido, 
tendo contra si a maioria da Camara. 

· Era este o caso, portanto, em que a acção do 
poder neutro podia surgir provocando a con
sulta á. nação, para que e~ta decidis~e do con
flicto surgido a proposito de uma roforma que 
interesn va á vida nacional. 

A dissolução régia, porém, está. hoje con
d~mna.da (apoiados), é julgada como uma exor
b~~~c~a, corp.o um esbulho das prerogativas na-

cionMs (apoiadoli), porque ella é simplesmente 
a manifestação da vontade do monarcha, e não 
uma consulta formulada ao paiz, a proposito 
de um ponto determinado de que surgiu um 
confiicto. · 

Per~'~'unta o orador ao nobre ministro 
fazenda qual é o programma que se nos annun
cia para a eleição proxima, por parte do partido 
conservador 1 Sol>re qne vão seL· consultadc1s as 

. âe nacio-
nal deve enunciar-se nos proximos comicios 1 

Julga que o nobre ministro não responderá. 
de certo que a consulta consiste apenas no 
acerto da chamada do partido conservador ao 
pojer, porque sobre isto a na.ção nada tem que 
dizer, o ponto sobre que a nação tem de pro
nunciar-se é sobre a opporlunidade de uma. 
reforma, sobre a conveniencia della, e sobre a 
direcção politica dada pelo .gabine.te. 

Assim, tendo-se opersdo a mutação politiea. 
sómente sob impulsos que não os parlamentares, 
tendo origem diversa, pergunta o orador :-
1)óde esta Camara, tem ella o dever de concor· 
ror com a decretação de leis de meios para le
galisação de um governo que essim surge con
tra a vontaue da sua maioda 1 

verno não tem o direito do pedir á. Camara. a. 
votação Ja lei de meios, porque o governo não 
quer consultar fi. opinião da nação, a proposito 
de um ponto em que se manifest:J.ss:J divergen
cia. entre elle e a maioria da Camara ; mas sim· 
plesment'3 porque o governo surge unica
mente, ou por abandono dos chefes do putido 
contrario ou por outras caus1s qne não quer 
apreciar. 

Para a lei de meios neste caso seria concor
rer para a perpetuidade do regimen que todos 
condemnam, seria partilhar a cumplicidade de 
um acto, que se reputa illegitimo, embor,~ exer
citlo dentro da legalidade. 

E' por isso que entende que os liberaes não 
commettem nenhuma: infrscção das reg~a~ do 

enta.t r'lo, Peeusando a tet de 
meios. 

O nobre presidente do conselho podia aceitar 
o governo nas condições em que foi chamado ; 
mas, desde o momento que se convenceu de 
que não podia contar com a votação das leis de 
meios, por esta Camara., era seu dever, como 
p:~.triota,larg.1r mão do governo, para que outros 
mais felizes -viessem obter a passagem dessas 
1·?-is . Assim, porém, não s2 farà, está. escripto. 

Mas, senbo!·es, diz o orado.-, si est ~ razão por 
si não bastasse para a negativa. da lei de meios, 
pelo mQ~O por qne está for01ulado O projecto, é 
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dever do honrado presidente do conselho não 
aceitai-o, e antes pedir outras medidas que não 
a.quellas que se capitulam na prorog~tiva em 
discussiio. 

O nobre Barão de Cotegipe, quando expoz o 
seu programma que nada queria. dizer pro· . , 

pensavel. Estamos sendo regidos por uma pro
rogativa do orçnmento que foi votada para 
outras circumstancias e com outras informa-

.. ç?e~, de sorte que. ness1 pt·orogativn. ha dispo
stçoes que p~rmltt!'lm ao go\•erno gastar mais 
do que na realidade deve, e h~ outt-as dispo
sições que precisam ser substituídas. 

<< Na. discussão, tet·emos lHrgo campo para 
tratarmos _de t'Jdas as questões políticas, por-

ac 1 m o e -
não des<>ja retirar-se sem que discuta com 
o.:; seus adversarios o estado em que deixa
ram o paiz e em qne o t'lmamo:;. Assim, 

a vemos e 1q_u1 al' es a ques ao. 1·ocam-se 
apartes.) 

_«Não trat~mo3 ago:a _de~ males passados, que 

jamento, e outras insuffi~ientemente s11ppridas 
dandQ lognr á d·~sorgamza ção do ~erviço pu
b:icc•;queria que a C:.~mara vota.ssa,como supt•ema 
necessidade de momento, urn orçamento novo, 
um orçamento vasado em outros mold<!s, um or
çn.mento em que economias legitimas fossem 
decretadas e em que as verbas ins~•ficiente
mente dctadas fossem melhot' considet·adas. 

Ora. pergunta o orac'lor, isto que S. E::t. vi
nha diz~r em 24 de Agosto é porventura o que 
se realiza com a prorogativa em discussão ! O 
nobre p1inistro da. fazenda sabe que a proro
gativa em diecus'>ão manda apenas vigorar o 
orçamento corrente, com pequenas modifica
ções, com accrescimo de despeza; elh deixa. 
intactas t(}das aquellas verbas em que o nobre . ~ 

que facilitavam os esb:mjamentos. Além disso, 
o nobre presidente do conselho declarou nesta 
Camara que a situação financeira é melindro
sissima., de uma delicadeza. especial c que 
todos os cuidados e esforços eram pou·:-os para 
de bellar o de ficit. 

No emtanto,depois disto. S. Ex .• só leva.lo pelo 
sentimento de manter-se n o poder, porqne outra 
cousa não é o que tra nsparece do ::; aconteci
mentos, vem hoje pedi!." que, dut·a.nte todo o 
futu1·o a xercicio, perdure um orç.amento vicio· 

V. IV . _: 18 

so, que tem de set• fechado com avultadissimo 
deficit. 

. O SR. LoURENço DE ALBUQUERQUE : -Esta 
situação foi creada por nós liberaes. 

_O SR: CANDI~O . DE OLtVE!RA responda que 

o , 
negação immediattt dos mesmos principios q11e 
foram ennunciados nesta Camat·a no dia da 
a resenta ão do abinete. 

O SR. ZAi.\IA : - Só ha uma difficuldade; é 
achar esse outro. 

O SR. ÜANDIDO DE OLtYEIRA crê que achará. 
Quanto á questão ds falta. de tempo que se 
articula, está respondida peh1. Constituição. 

A Camar,~ póde ser proroga.da, póde ser con
vocada extraordin~riamente. Os representantes 
dJ. na t;ão tem o dever da estar presentes 
para o desem~enho do seu mandato. Embora 

mara funccionou qu:1si todo o anno,o bom assim 
em 1880 por causa d:1. t•eforma. eleitoral. 

O Sn. ULYSSES VrAN~A : - Em 18ü9, houvQ 
duns st'o'ssões o não fizet·am orçamento. 

0 SR. CANDID'J DE OLIVEIRA observa que, ao 
passo que ~sta deve s~r o procedimento a se
guir, o nobre presidente do conselho pede uma 
simples prorogativa, quando o ot·ç:J.mento votado 
pela camara. passada, nas condições políticas 
de então, foi todo de opposição, e de uma op
posição que não teve bastante patriotismo para 
conced0r uma lei regular com todos os re
cursos inl ispensaveis. 

A Cam·1ra r ccordà-se que a n ecessidade mais 
imperiosa e mais instada pelos diversos minis-

: -
impostos. Novos impostos t êm sido pedidos para 
deiJellar o de fici t, que h ::1 de ser supera:lo não 
de um modo instantaneo, como foi a mutação 
politica qne collocou no governo o nobre mi
ni stro da. f:lzenda, mas lentl e modarad11ment~ , 
pelo conjuncto accôrdo de div~rsos fs.ctores, 
um dos quaes, se não o mais importante, é 
o imposto. · 

E s ta decretação de n ovos impJstos foi peJ.ida. 
pelo ministro Lafayette, como pelo ministro 
Dantas; no emta.nto, a Ca.mara recusou esse 
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recurso, couservan1o como uma. instituição 
permanente o deftcit que nos assoberba. 

Quando este a.nno, diz o orador, tinhamos 
·razão fundada para esperar que a Camara., na 
s~a primeir3; sessão c~nsultasse as verdadeiras 

. dispensaveis á vida da nação, eis que o nobre 
presidente do conselho abre mão d<?sse direi to 
e contentã.-se com a prorogativa. ue o nobre 
m1mstro a azen ·a vem 1scut1r .. 

Si o orçamento não presta, si foi condem
nado pelo illustre chefe do gabinete, que o acha 
inteiramente insufficiente para as necessidades 
publicas, S. Ex. não tem o direito de pedir 
unicamente uma prorogativa, mantendo in
tacto essa mesmo orçamento. 

O orador eomprehende e não condemna o 
acto daquelles que entendem que devem dar 
meios de vida ao governo. 

O Sa. LoURENÇO DE Ar.BUQUERQüE :~Essa 
mesma prorogativa talvez não obtenha. 

opinião daquelles que pensam como ~ nobre 
deputado por Alagoas, mas entende que o 
nobre presidente do conselho é que não tem o 

1re1 o e pe 1r a prorogaçao e um orçamen o, 
em que elle reconhece defeitos e el'ros. 
(Apoiados e apartes.) 

O modo logico de proceder, ~marcha cor
recta seria. imitar o procedimento do nobre 
deputado por Pernambuco, um dos mais nota
veis membros desta Camara por seu talento e 
estudos, que,não recusando a lei de meios, quer 
corrigil-a dos defeitos que são reconhecidos e 
ex ur al-a das faltas a ontadas elo ro rio 
Sr. Barão de Coteg1pe. 

O orador comprehende qne aquelles que en· 
tendem dever dar leis de meios assim roce-
dem; mas não póde justlfic:lr o procedimento 
<los liberaes e do propt•io governo, que pel!e a 
prorogação, por todo o excrcicio, de um orça
mento condemnado. ( .ripoiadv s.) 

O nobra deputado pelo 11° districto do Rio 
de Janeiro, que atacou o anno pas11ado todos os 
artigo• do orçamento, quo levantou·se contra 
todo o projocto, que votou contra elle,póde por
ventura, pergunta. o orador, votar pela passa
gem da. prorogativa. ~ A sua alta estatura po· 
litica não lhe permitte moiiticar hoje a sua 
opinião, simplesmflnte porque estão no poder 
os seus amigos politicos. S. Ex. tem o dever 
de acompanhar aquelles que não julgam bom o 
orçamento, e o orador espera de S. Ex. uma 
norma de proceder digna do seu talento. 

dá a c?rreligionarios e isto mesmo em condições 
espec1aes"' 

A Ca.mara. sll.!e que, o an·no passado, sim
plesmente com os votos da. maioria liberal, e 
não de todos, foi da~a ao goy~rno a f~culds.de 

dendo para isso lançar mão das medidas de 
credito que julgas11e indispensaveis. 

emenda apresentada pelo nobre deputs.do pelo 
13° districto de Pernambuco, foi votada pela 
Camara nominalmente e passo:J. exclusivamente 
com os votos libet·aes e nem de todos os libe
r..les. 

Pois bem, a faculdade, pergunta o ot·ador, 
que o partido liberal deu ao ministerio liberal, 
contra. voto do nobre deputado pelo 11° dis
tricto dv Rio de Ja~eiro, de realisar a co_n-

ção, votando aquella moção de desconfiança 
que deu lngar ao annuncio da dissolução da 
Camara? · 

O Sa. ZAMA:- Si é de necessidade publica, 
deve-se votar. 

0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA, respondendo a 
este aparte, diz que, dest;a maneira, deâappare
ceriam os partidos. 

Mas e.ssa. faculdade dada ao governo, pela sua 
delicadeza, pelas suas importante• consequen
cias, não póde ser exercida senlo por um go .. 
verno em ue o parlamento confie politica.-
mente, em que o par amento epostte to a a 
au~ confiança, 

No emtanto, a Camnra dos Sra. Do utado1, 
quo recuaou·se a com par 1 ar os gozos o 
poder que lhe oftereceu o nobro presidente do 
consellio, a Camo.ra. dos Sr1. Deputados que 
nilo quiz a sua duraçiio durante o quatrionnio 
para collaborar com S. Ex, na obro. que nos 
annunciou, nlio aó de votar-se o OI'Çamento 
nesb sess!o, como de prepararem-se elementoa 
para a discussão dos futuros ; a Camara que 
pediu a sua condemna.çiio, que pediu a sua 
dissolução, esta Camara vai manter, com a 
passagem da. prorogativa. intacta e sem ne
nhuma modificação, a disposição que compen
dia a maior prova de confiança que o parla
mento póde dar ao governo, a diaposição que 
diz respeito á conversão da divida publica e 
que, por sua delicadeza, por suas consequea
cias não óde ser dada or fót·ma al.,.uma. 
senão a um governo em que tot.tlmente se 
confie 1 

ora or vat ago:.-a azer um appe o aos 
seus coreligionarios. Dizem SS. EEx. que da
rão leis de meios. Mas a lei de meios que se diz 
não ser de confiança politica, quando no modo O Slt. SoAREs·: - Não apoiado ; isso não t~m 
de ver do ora ior é d:1. maxima confiança, póde nada com confiançil. (H a outros apartes.) 
revestir forma<> diversa~: ou :J. lei de meios é O Sn. CANDIDO DE OLIVEIRA está mostrando 
simplesmente a decretação do;; recurso;;; ps..ra qne a prorogativa qne se discute é urna mons· 
f:~.ter faee a.os gastos publi~os no exercieio, ou truos\dade ; moust:.-uosida:le pela. declalw;ão do 
compendia autorisaçõas ou faculdades que se nobre presidente ào conselho, e monstruosi
eoncedem a. governos 11os quaes se confia. dada politica po:oque a Camara, que não quiz 
No orçamento actaal, ha. uma medida que, viver com o ministerio, vai deixar intacta a 
pela.sua. releva.ncia e t.t·~nsceode~cia, envolve a maior prova de confiança qne se póde dp:r a um 
lUª~~~~ co~fiança poh~tca, med1ria 1ue só !?e . s-overno. (Apoiados e nao apoiados.) 
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O Sn. SoARES :-V. Ex. por gue não realizou 
a conversão no seu ministerio 1 

O Sn. CANDIDO DE OLIVEIRA responde que a 
razão foi porque não a ·deixaram fazer. 

O Sn. SoARES: -Não ; or 1,1e não ô1e 
ass1m como tam em este ministerio talvez não 
a pos~a fazer. Não é opportuno tratar disso 
agora . (Ha outros apartes.) 

..,a. RESIDENTE:- ttenção! Quem tem 
a p~lavra é o Sr. Ca::1dido de Oliveira. 

0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA pretende chegar 
a este outro ponto : provar que a Camara dos 
Deputados actualmente, diante dos ultimos 
acontecimentos parlamentares, não póde dis
cutir a mesma prorogativa. (Apoiados e não 
opoiados .) 

o s~. LOURE~ÇO DE ALBUQUERQUE : - Póde 

O Sn.. ·CANDIDO n:m OLIVEIRA ••• pot·que a 
Ca.mara não vale p~ra o ~1:. presidente do conse-

te não póde manter com e!le relações, ainda 
mesmo as mais insignificantes da. vida parla
m;ntar . A. oiados e a a1·tes . 

Antes de tudo, é preciso declarar-se que a 
Camara está no inteiro goso de suas attribui
ções parlamentares e constitucionaes, emquan
to não é dissolvida. {.r1poiados.) Ha respeita
veia opiniões de amigos do orador e de cor
religionarios politicos seus, com assento no Se
nado, de que, uma vez annunciada a dissolu
ção da Camara., esta não tem mais attribuições 
politicas e assume simplesmente o papel de 
de uma simples cor oração administrativa com 
a umca missão o votar as leis de meios. 

Os que assim p·)nsam9 não obstante a respei
tabilirJadú d~ sua autoridade, não se lembrao; 

exnctamente essa de votat• .. as leis d11 meios e, 
consequentemente, si a. Camara está dnspida 
de suas pt·erogativas pr>la dissoloção, elb não 
podêrin votar essas leis. 

Mas não quer argument 11• neste terreno, o 
que quar firmil.r é cpie, não obstante o annu·n
eio d:· di"5iolução, a Ca.mat':l está na integ-rida.d•) 
de suas att1·ibuições (npoiados), "::terce-as to las 
com uma unica re;;Lricção, e é que as moções 
polilicas, tcn lo por conseq ucncia a retirada do 
ministerio, ficam adiadas até o pronuncia
mento d 1 nação. (Apoiados e apm·tes. ) 

Sendo ass im, a Camara dos Srs. Deputados, 
revestida como está da integridade de s uas 
fnncções, póde usar dellas a prl)posito da. con
veni.encia do serviço (apoiados e apartes), e 

~ . -
o 

manter-se em rGlação á mP.sma Camara. na 
posição em a cJllocam as normas constitucio
naes. (Apoiados . ) E, diz o orador, o nosso 
regimento, enumerando, entre as faculdades e 
prerogativas do deputado, a de interpellar os 
ministros de estado, permittiu todavia que os 
mesmos ministros se eacu~asst>m de responder 
às interpellações quando não julgassem conve
niente ou não pudessem responder. São as 
duas expressões que emprega o regimento e 
que mostram ex:.~ctamente que os ministros não 
têm al'bitrio .rio que diz respeito ao direito de 

int~rpell_ação. Não poder respon i e r, diz o ora
dor, equ1vale a não estar ainda. habilitado, 
munido dos esclarecimentos e dados precisos 
para satisf:~.zer á pergunta, que visa sempre um 
resultado pratico ; julgar inconveniente, é no .. .. . . . 
cado pela resposta. (Apoiados e apa1·tes.) 

O deputado tem o di!'eito de interpellar o mi
nistro e3te te 
9uando ~ão póde fazel-o ou quando o julgue 
mconvem ente. 

Ora, esta;; palavras vagas do regimento 
e~ tão definidas e explicadas pela j uriapruden
cta parlamentar e pelos principies ra.eio
na~s que dominam este systema de governo. 
A mconveniencia resulta de que 1 Do prejuizo, 
do transtorno, do perigo que as relações minis
teriaes podem trazer ao serviço publico. Si se 
tratasse de rela ões di lomaticas entaboladas 
e não cone uid~s e ele certa gravidade, compre
hende a Camara que o ministro seria por de
mais leviano si viesse resp?nde~ 8: uma .inter-

I 

mento. 
Mn.s, fóra clestes casos, que o bom senso, quB 

a judsprudenda. parlamentar sanccionam, que 
estão na consciencia. de todos, entende o orador 
quB não responder o ministro a urna. intcrpel· 
laç<1o é exactamente rasgar uma das mais pre
ciosas prerogativas da Ca.mara., é inutilisal' 
uma das mais not,•veis conquistas do regimen 
p!lrlamenla.r, conqtlista. que em França, por si 
só, pó le, durante ~lgum tempo, conter a onda 
revolucionaria. 

O que fez o nobre Barão de Cotegipe em re
lação á Camara. dos Deputados, desde as suas 
primeit•as communicações com a mesma Ca
mara? 

O orador ch~~1a a attençã~ dos nobres depu-
~ ' 

bre presidente do conselho duvidou do caracter, 
da hombridade da. maioria da Camara (apoiados) 
nas suas conferGncias com Sua Magestade, nas 
declarações no Senado; S. Ex. não assegurou 
enLão que contava com a mesma Camara para. a 
votação dos meios de governo e outras medidas 
do seu programma. 1 

Ora, tratando-se de umQ. camnra liberal que, 
sempre durante to:lo o periodo da sua e:r.isten· 
eis, manteve as suas divergencias com a ('8-

cola conservadora, e~"a por certo ludibriar esta 
mesma Ca.mara, zombar do eara.eter dos mem~ 
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novo regimen. Ora, esse, regimen qual era 1 
Era. viver o governo do partido em minoria, 
de accôrdo com a. maioria da Camara. 

E' certo que ha. muito tempo os esforços de 
muitos daquellas que se dizem chefes e esta
distas tem sido procurar suppt·imir os partidos ; 
é certo que ha. muito tempo o ideal supremo de 
muitos dos no~sos supposLos estadistas é fazet• 
desapparecer as linhas divisorias, as raias, que 
dis ino- · • 
desses esforços seria a anniquilação d:J reg]men 
parlamentar que não póde viver senão da e::s:.is
tencia paraHela. de dois partidos igualm13nte 
orgamza os com as suas 10 es lVJsor1as, 
com os seus principios e normas, e revesando
se periodicamente n:o poder; mas ha quen;t quei-

• penho de íazel." desapparecer os partidos. Mas 
o que s .,rprendell o ot·ador, o que excede os .li
mites da vero!iemelhança ó que o nobre presi
dente do conselho, homem de partido, quizeS3e 
realizar no ultimo qua':'tcl da vida esse ideal da 
eupprossão dos partidos, <la oxistencia de um 
minil:itcrio conservador com uma maioria li
beral. 

O Sl\. MAc·DowELL:- Nunca tc\'e essa in-

• 
o modo de pen~a1· de S. E:s:.. em relação ao pro· 
jecto servil. O orador sabe que diversos de
puLados recusariam a lei de meios si o governo 
dissesse que proporia solução mais adiantada 
do que o projr~cto. Entretanto, o nobre presi· 
dente do conselho não se dignou responder 
nesse momento á Camara sobre esle ponto de · 
s~u programma, conservando obstinadamento 
um sile~cio que era uma desconsideração para 

5 °/0, não obstante a opinião contraria do nobre 
ministro da fazenda e do nobre mini:stro da 
agricultura; si queria a depreciação do valor 
do e5cravo, quasi nulla para a solução do pro· 
blema; si aceitava a. labella de preços para. 
a propriedade escrava, exagerada para todo 
o Impcrio. 

O ora...lor queria. saber si podia. esperar qu:l.l
quer alteração nestes pontos do projecto. 

- io podia ser mais pertinente 
(a1Joio.d~j s) ; a solução não podia ser demor.4da. 

O Sn. CANDlDO DE ÜLlVEJlU, em resposta a Não se tratava da materia reservada, de 
o~te aparto, chama a a.ttenção ch- Cam:~ra p::ra 1 

ara o r. pt·~sl en e o conse o, e- resses publicos pudessem ser compromettidos; 
claraçlto quo é a seguinte. (Lê· ) trdt .va-~e dJ um assnmpto palpit.,nte de 

O Sr. presidente do conselho querin. pois in teressa e fralicamento atirado ao debato. 
olovar ac1ma da solução dada pelo partido o ("lpoiados . ) 
a.ndamanto legal da administração; o isto não O nobre preaidente do conselbo, porém, va.
quer dizer outra co11aa. senão confu.ndir os pat·- leu-se da torma. r.'gimen~al para cs:1uivar-so a. 
tidoa e supprimil-os. Mas o illustt·e Barão de res11onder a es'a pP.rguuta. 
Cotegipe, tendo vi--to falhat• esta. sua tcntativ:1. , Si a nação tinh!l. sido consultada sobre a 
pel& atLitude energiea c comp~ ch da mai,,ria, qu·'stiio do elemento servil; si a preoecupação 
que não obstant·~ as suas diversas n11ances nJo dest:l Camara não tem sido outra d~~ade o anno 
vot'?u a confiança. politica ao g.~binete, procu- passado; si o g::~ b: nete fez disto ponto do seu 
.roa desde então, e a todo momento, ostentar a pr.~~ramma, como recusar-se obslinadaooeiJte 
su~ má vontade e o seu desgosto para com a o nobre presidente do conselho a responder a 
Camara dos Deputados. A questão, que se agita uma interpellação que não variava de thema 1 
na actualidade, e que preoccupa o esp~t·ilo pu- O nobre presidente do conselho não é capaz 
blico, a questão que está na tela do deba te, é de dizer em que consiste o inconveniente que 
a uestão servil. Não nt I · · · . 
tirada. da. Camara, póde ella aqui voltar; Não podia raceiar moções que prejudicassem 
e no dia da apresentação do gabinete ainda o a existencia ministerial, pot•qtw ellas não po
projecto estava pendente de uma ultima vota.- dem dar logar á. sua retin.da. S. Ex. manterá o 
ção da Camar.1, a da sua redacção final. En- poder, emquanto a m.ção não fór consultada,_ 
tret·-tnto, quando h:• via os votos conhecidos do (~1partes .) 
no'l:ire ministro da. fazenda e do nobre mini~- A intarp'·llação foi feita p·1ra orientar sobre 
tra da. agricultura, que dizia. que si foss·~ go- a fórmn da. adopção da lei de meios, tinha por 
verno não tomaria. a relo\ponsabili !ale de um fim osclarecer ;\ consciencia dos deput1dos so
projeeto da.rluclla. natureza; quanJo se sabia bre a. maneira de dar o seu voto. (Apartes.) 
que aqueHeK dois nobres ministros eram con- Quando o nol.lre d0.putado por Mina~, o Sr. 
trarios ao imposto ~ á solução dad:a. ao problema conselheiro Affon;;o Penna, declarou que nega
pelo proj~cto Saraiva; não obstante o nobre ria moios dó vida. ao governo que fosse nlétil 
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do projecto de 12 de Maio, o Sr. presidente do 
conselh0 não se podia conservar naquelle 
mutismo, ao contrario tinha o dever de pro
nunciar-s'3 francamente sobra a passag1~m de 
uma. lei de que elle fazia quest:Io p:1ra sua 
vida. 

m erpe a~.ao, nos ermos em que 01 el
ta, prende-se a um ac:;sumpto de actualidade, 
tem de sel" respondida, e a falta de resposta 
quer dizer àcs - • 

· Srs. Deputados ; e aquella corporação que 
não s3.be zelal' as sua.s prerogativa", não é 
digna de existir•. (Apoiados.) 

Não estamos em estado de delibeL·ar, diz o 
orador. (Apoiodos .) 

Crê que nas condições actuae:::, emqua.nto for 
desacatado um dos direitos mais slgt·ados do 
representante da nação, a Car.aara. não póde 
discutir o pro~ecto de or:_çamento. . _ 

. 
do governJ, que é assim tratada com zombaria 
(apoiados), não pó:le dar meios de vida. 

das suas regalias, uma das suas faculdades foi 
desrespeitada; a Camara não póde deliberar, 
porque, não obstante corpo ameaçado d~ disso-
uçao, e a1n n represen açao nacwna , em

quanto esta dissoluça:o não se fizer effectiva. 
(Apoiados.) 

E comprehende a Camarn dos Sr.,. Deputados 
que nao à o direito tlo humilde deputado · que 
oecu~<l a sua atténção, que está om jogo; este 
desappat•eccria. antu a magnitude do assumpto: 
o quo está em jogo ó a faculdade, ó a conquista 
lib~ral do direito tle inloqlCllar o minbtro. 

.4 Joiad .• · 

O Sn. Z.\llA:- Pois, !) un ndo o Sr. 1\Jarti· 
nbo de Campos nii1l qui:t. l'espondei·rnc, a Ca· 
mat'l\ foi rebnixo.du. ·~ 

Vo?.Eõ~:- V. Ex. tl·•vi:t ter t•cclamn lo. 
O Sn.I.A~J.\ : -l..;to nlto ó umn. questão in· 

divirhud, mn.; d:~ C-u-n:tt•a, .!isso o nobt·o dop~t· 
lado ; si cu u:1o rcda1uci, o a St•s. elo viam Lcl-o 
feito. 

u~l ~n. OEl'UT.\TlO:- o St·. Zama aca.1>a de 
respondct· c.ath··go:·icamento n.o St•. Candido 
de Olivei1·a. 

O Sn. Z,\1\I.\:- N:'io, senho :· ; cu acho qu0 o 
St·. CotPgipe ct·ro !l~ mas um erro <lo minis tro 
não pó ~e rebaixar esta institu ição. 

O SR. 'JosÉ MAníAX~o:-Rebaix:a-s3 tamb~Jm 
ouem não defend'~ o ~ seus direitos . 

(Gnt=··m-se muitos out1·os apa1·tes .) 

n. nu:s DF.NTF.: - ençao. eço aos n J· 
l)res deputados que deixem o orador continuar. 

O Sn. CANDIOO DE OLIVEIRA pergunta á Cn.
mara. dos Srs. D,,putados : o que ficará valendo 
o direito de-. inLerpP.llação, fii o govPrno recu~ar· 
se sempre, obstinada.tUent'l. a. 1·esponder ao de
putado, seL·vindo-se da phrase regimental 'I O 
que ficarà valendo a liberdade de tribuna. si. 
eom c regimento r ~);tricto como o, ·ficar suppr i
mida e~ta va.lvula pod!!l'Osa. por meio da qu:tl 
um deputado pode provucar uma. discussão q ua.l
!JUer 1 

A te agora se podia tolerar o rigor dos encer
r~mentos. até agora se podia admittii· a prece
pttação das discussões, até agora o deputado 
podia resignar-se a perder a íllla vez de falla1·, 
porque là e,;;tava no regimento esse formidavel 
direito sem re de é, sem re existindo em 
v.trtude do qual e le directamante, por inicia
tiva. sua, podia provocar qualquer ministro de 
Estado a v~r-se explica~ ~obre_ o seu procedi-

O nobre deputado pela Bahia refere-se a uma 
interpellação dirigida ao Sr. MarLinho de Cam
pos no seu minil:;terio. 

O Sn. ZAI\U.:-Qnandn cancei com o Sr. mi
nistro do impcrio, voltei-rue par:\ o Sr. pre
sidente do con:;;olho, e nem um nem outro di
gnon-so de dar-mo resposta. 

O Sn. CANDtoo DE OuvEmA acredita na hon-

l}U 'l S. Ex:. pó .le queix:aNn da. demora na res
posta e nfio da. negativa á t•eapost:t, o que é dif
ferente. (!l;wiarlos.) O que hoje esta em jogo 
n· ·> o o ll'HHOl' ou menor apso c e ~~mpo, que 
decorl'ú entre a-; perguntas feitas e ri. r.::sposta, 
no que póde dar-se demora, (JOdem mesmo as 
convenieneias aconselhar que se do. e sobre
tudo com tal proceder, qu1~m prejudica o depu
tado não é o governo, ó o presidente d<l C;~mara, 
que é quem m~rca. o dia da resposta; mas, na 
especie em quesLão, no caso de que se t rata, 
não houve demor:t pt·oposital ou não na resposta, 
o q tte houve foi a recusa. formal, negativa, Cli:
presl'a, isto é, respondeu-se ao direito do depu
tado interpellar com o embaraço do exercício 
do mesmo direito. 

Aprecie, pois, a Camara o estado da questão. 
Hoje o deputado, com o regimento actual, ox.~ 
ce pção feita. dos casos mat•cados no mesmo re-
o-· 'd r i - bre od o 
assumpto:<, póde 1Jrovocar a opiniã o do governo 
sobre o~ diver8os ramos da administração, is to 
por si só, com o seu direito e xclu:-:ivo, sem 
dcpendencia de votação da maioria; entretanto. 
a vinga,I" o precedente, li. jurispr udencia. quo 
se encoutr:1 na.•1uelle otficio do rni nistro de es· 
Lrang-oit·oii, nenbuJU de 1;utado JlOderá mais in • 
terpellat• e durante toda. uma l~glslatur., , gru.· 
ç:18 ao recurso dos encerramentos e das fot•çu 
formidaveis de que dispõem a~ maiorias, nio 
poderá fazer-se ouvir em relação aos a8somptos 
atrectos a doliberaçiio do parlamento, Isto é 
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um grande regresso, é um verdadeiro confis~o ponde pela política inaugurada é o Sr. Barão 
da iniciativa parlamentar. de Cot~?gip~. 
Sustenta~ ~r~d~r que isso é um ve1·dadeiro o Sa. ZA.liU da om 3.parte. 

confisco d:1 mtc1a.t1va parlamentar, de uma de I . - . 
nossas maiores garantias, e a Câmara dos Srs. . O Sa. JosE MARIAN~O :-A.ccus\m ~ p1.rt1do 
Deputados assim desacatada e desatendida não 1 libera~ qua.n•lo a eulpa e dos ehefes auhcos quo 
estâ em estado de d~liberar. (111 ui tos apoiados 1 o trah1ram. 
da opposição.) O Sn.. ZAMA :-Si se refere ao Sr. Saraiva o 

E' reciso diz o ora.dor iz inteiro lhe respenderâ. 
visorio, porqúe se comprehende o ab:1lo que . . . . 
este f~cto vai causar no paiz, quando n3. Ca- O Sa. _JosE MAR_JANJSO ·:-Slm, refi1·9-me. ao · 
mara. vitalicia tem sido extensamente apre- Sr. Sara1va que fo1 o tra1dor do p_art~do ~tbe
ciado, e lá. tirou-se a limpo, de modo completo, . ral, e posso assegurar- que o paiz mtelro o 
a inconvéniencia, a. irregularidade do procedi- reconhece como tal. _ . 
manto do nobre presidente do conselho. O Sa. 1LDEFONSO DE ARAUJO :-Nao apoiado. 

Qua.es as razões de· que serviu-se o illustre O Sr. Saraiva é um grande estadista. (A.poia
presidente do conselho para dei~ar de respon- dos.) 
der á interpellação ~ S. Ex. dissG qu~ essa in- o SR. JosÉ MARIANNO :-E' um medalhão de 
ter ella ão formulada antes da annuncia 
dissolução era puramente politica.. 

Mas, como é que S. Ex. podia avaliar dos 
effeitos da interpellação quanio a. sua a. materia 
estava de :ca amen e e sua 
resposta podia d~pender a votação da Camara ~ 

O orador declara. que todas a.s interpellações 

problemas governamenta.es, e a resposta. do 
Sr. presidente do conselho mostra que é falso o 
terreno em que se firmou para denegar-se ao 
cumprimento de um dever a que pela inr1ole do 
intimo parlamentar são obrigados os membros 
do poder executivo. 

Quanto á outra interpellação, o que disse 
S. Ex. 1-Que não podia responder. 

Pois um ministro tem a co1•agem de dizer 
que não póde responder a uma · 
sobre a. immigração, quando no mesmo dia. 
concordava. na concessão do um credito dr) 
i. 000: 009$ para. as despczas com e;;Le servi .o'? 

]JOla OS, lliUttO em. 

Tudo isto revelia quo u. perm:mencia de•ta 
Cama.ra é uma ironill. pungente atirada á fiteo 
deste paiz. Os governos tàm o direito d•l dia
solver a Carnara, mas nlo tôm o direito de 
offendel-a. em auas prorogativas e melindres. 
Mandem-nos consultar o.;; nossos commitentes, 
diz o orador, mu emquanto estivermos re
unidos somos a representação nacional. 

A prorogativa affecta toclas as s ·~to repar
tições e apenas esta presente o nobr~ ministro 
d1 fs.zend :1 • 

O Sa. ZAMA:- Porque não veiu todo o mi
nisterio quando demos a prorogativa ao Sr. 
Ma.rtinho de Campos ~ 

O Sa. CANnrno oE' Or.zv:~~: 
Sr. Mat·tinho de Campos era o presidente do 
conselho,e neste systema de gabinete a politica 
concentra-se nas mães do presidente do con
selho. 

As grandes questões de Estado dependem 
exclusivamente delle e póde-se dizer que os 
outros ministros são meros aecretarios de Es~ 
bdo. 

E' por i11so quo naqur:>lla oecasião não vio1·am 
todos o' ministroa. O nobre ministro da fl
sonda, nlo obatante a1 IlUDI elevadas quali
daliu, nlo é o Jlrimtu inte,· pn1·c·.~, quem res-

. ' . 
agradavel ao partido cons'3rvador se accuse 
constantemente o partido liberal por culpas que 
sã .,. 

O Sa. ZAMA: - E eu hei de tolerar que 
V. Ex. trate um homem de bem pela. fórma 

, ~ 

O Sa. lLDEFONso DE ARAUJo:- Ahi está a 
união do partido. Na hora. da desgraça ainda 
se diz isto. 

O Sn.. ULYSSES VrANNA :-0 Sr. Saraiva está 
acima de todas as suspeitas. (.ripoíados de am-
bos os lados da Camara.) • 

O Sa .• JosÉ MARIANNO :-0 partido liberal de 
todo o paiz 'lua lhe re;;ponda. 

. . ~ 

ha muita gente q,ue tem culp.1. . 
outros apartes.) 

.1 r , con tnua l~en

do que a. Cama1·a. não rói o deliuera.t• antes da. 
soluç:'io des;;a qu:lstão. Esbi. 0111 jogo urn dos 
mais preciosoa direi tos parlamen taras. E' pre
ciso, po;·tanto, que fique th·mado po1· uma. 
volar;ito parlamentar, do que se tirarão no 
futr1ro n.-; conset}ttencia.~ r t_•gul:lro.;;, ou que o 
m i nistet·io tem o di1·ei to de r~cusa.r-sa a r .!S· 
pondcr as interp~llnç.õcs, ain ;l:\ mesmo que 
essa-; intel•polln.çõ.)í! se pr.~n·. l;~.m a assumptos 
que eswo entregues ao domiuio publico, aind:~. 
mesmo que ~llus uíf~ctem o programma do go
verno ; ou então é preciso que o nob1·e pt·e
sidente do cou~elho venha perante a Camara 
dos Deputados responder ás interpellaçõ2s. 

Ou o regimt:\ nto d~ve ser ent~ndido como quiz 
o nobr resirlente ào conselho i sto é 011 o re-
gimento presta-se á suppressão' das i~terpelia
ções, o que é um absur.io, uma. interp1·etação 
extr.:tvagante, ou precisamoc::. diz o orador 
tratar de reconquistar o nosw direi to ..• 

O Sa. EuFRASIO CO:lRErA:- Concordaram 
to:ios os chefes liberaes do Senado. 

0 SR. CANDIDO DE ÜLIVEIRA .•• precis'lmos 
mais esta reforma fazer incluir no nosso regi
mento este direito quo o cor1>o legislativo na
poleonico con~i~nou, o de se.· interpellado um 
ministro e :t obrigação correllocta de dar a res
posta. 
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O nobre presidente do consdho nc Senado ; O SR. FRANCisco BELtSA.RIO 
mostrou que era lido no direito constitucional fazenda) : -Peço a palavra. 
francez. O Sn. PRESIDENTE:- Tem a 

(ministro da 

S. Ex. consultou um escriptor •.•.. rela- miniatro da fazenda. 
tivamente a interpellações e alludiu ao inci-

palavra o Sr. 

feita. 
O q ne o presidente da camara. ft·anceza 

dizia era. ue o ministro não tinhft. ob1·i a ão de 
responder imme.:liatamente as interpellações, 
1)odia adiar a resposta, mss é preciso notar, 
observa o orador, que o regimento da camara 
francez'l é diverso do nosso, a nossa jurispru~ 
dencia parlamentar é differente. (A.poiados .) 

O que está firmado pela tradição uniforme 
dos dous partidos entre nós, é que os miaistros 
devem responder ãs interpellações e a escusa 
do-não posso-ou-é inconveniente-somente 
se applica. :i materia de ue o ministro não 
em con ec1mento, ou que pela sua natureza 

reservada não pode ser trazida a publico. 
H~ antecedentes de recusa como esta. Pare-. . . 

Maciel recusou-se a responder uma interpel
lação, mas foi obrigado a cumprir esse dever; 
no entanto ho' d i. n · 
deste regimen, o nobre Barão de Cotegipe, que 
aliás tem propugnado entre nós pela introduc
ção das praticas parlamentares, que deve toda.s 
as posições ao esforço que t em feito em defesa 
desse regimen, recusa-se a responder uma in
terpella.ção com o intuito revelado de exauto· 
rar a Camara dos Srs. Deputados e zombar 
della. (;lpartes). 

E' certo que declarou-se demitticlo pela Ca
mara. mas em uanto a Cam~ra funcciona deve 
ser respeitada e o respeito consiste na e:s:ecução 
completa e teta! dos direitos que assistem aos 
seus membros. 

OUTROs SRs. DEPUTADOS protestam vivamente, 
declara ntlo que o Sr. ministro não pó de fallar, 
porque trata-se de uma. questão de ordem. 

0 SR. PRESIDENTE : -Já dei a palavra ao 
Sr. ministro da fazenda. 

O SR. JosÉ MARIA.NNO:-Peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. LACERDA WERNECK.:-0 Sr. ministro 
já está. na tl'ibuna. 

O SR. Jos.E MARIANNO:-Ea ta.mbem estou, 
e não tenho medo do caretas. (Riso 6 

rt . 
Não contesto,Sr. presidente, ao nobre minis~ 

tL'O da fazenda o direito de tomar parte na dis
cussão; mas V. Ex. attenda que, antes de tudo, 
se ven 1 ou uma ques ao e (. l!o 
apoiarlos.) 

UM SR. DEPUTADo:- O Sr. presidente decla· 
rou em iscussao o requer1men o. 

O SR. JosE MARlANNO:-Quero explicar.:.xne. 
Ventilou-se uma questão de ordem . .. 

UM Sa. DEPUuno:-Qual questão de or· 
dem !(Ha outros apartes.) · 

O SR. Jos:E MARIANNO : -Perdem o seu tem
po, porque hei da explicar-me ; perdem o seu 
tempo, porque hei de fallar. 

0 SR. PRESIDENTE:- 0 UO está em discas~ 
são é o requerimento de adiamento. . 

O SR. Jos:E .l\f..uuANNO : - Quero, portanto, 
Sr residente e:s: licar o motivo or ue con-

• - testei ao nobre ministt·o da fazenda o direito 
querimento em que pede o adiamento da dis- de fallar, porque me oppuz á palavra pela 
cussão da prorogativa até o Sr. presidente d) ordem dada por V. Ex., porquanto desejo que 
conselho responder ás interpeUações que estão a Camara. inteira se convença de que tão ener• 
sobre a mesa. gico sou na defeza. dos direitos que me per-

E' remettido á mesa, lido, apoiado e posto em tencem, ou que pertencem â cot·poração de 
discussão o seguinte que faço parte, como sou obediente e doei! 

Requc1·imento 

Req11eiro o adiamento dn discussão da pro· 
1•ogativa até que o Sr. pre;;idente do conselho 
responda ás interpellações que estão sobre a 
mesa , marcando o Sr. presidente da Camara 
para esse fim dia e hora. 

Sala das sessõe~. iO de Setembro de 1885.
Candido de Oliveira . 

· O Sr. Andrade I<..,igueira (pela 
o1·dem) diz que suppõe haver equivoco e que o 
req nerixnento de adiamento, tendo discussão es
pecial, suspende naturalmente a discussão do 
p rojecto principal. 

Sómente depois de votado o adiamento, e 
cnso seja rejeitado, é que pó :le continuar a 
discussão do projecto principal. O ora·lor pe
dir:i, portanto, ao S1·. presidente que submetta 
à discussão nnicamente o adiamento. 

O Sn. PREs:nENTE;..,. Es tá em dis •ussã:o o 
requerimen~o ~ 

quando se trata do cumprimento da lei. 

Contestava. ao nobre ministt·o o direito de 
falla1·, porque, no meio do tumulto, não pude 
ouvir que V. Ex. havia resolvido a questito in
incidente levantada, a questão de ordem. 
(Apoiados.) 

O SR. MAc-DowELL : - Ah ! Isso é outro 
caso . 

O SR. MAc-DowELL:- V. Ex . , porque se 
eng:~na perturba os trabalhos da casa 7 ! 

O SR. JosE MARL\.NNO: -Uma vez, Sr. pre
sidente, que V. E:s:. d '-'Clara que a questão de 
ordem foi resolvida (apoiados) , destacando-se o 
requerimento, que não ~erá discutido conjun
cbmente com a prorogatlva .. . 

O SR. PRESH•ENTE : - E' isso mesmo. 

O Sn. JosE MARL\.NNO : - , . • sellto-m.e, 
tendo e::s::plicado qual foi o motivo que m.e levo~ 
a oppor-me ã deliberação ele V, E;~ 
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O Sr. F. Belisario (ministro da Vou ler simplesmente as palavras do regi-
fazenda.) (Silencio):- Sr. prssi~lente. creio m'3nto. 
que este incidente não se teria dado si os no- O direito de interpeJlação. como um acto um 
bres deputados me tivess~m ouvido_ tanto esi.Jectaculoso, é de origem franceza; o 

No mesmo momento em qu:; foi feita are- parlamento inglez o d~sconhecu. Nós o empre
clama.ção_. era in:tenr;ão minha perguntar a gavamos a ui tal ual as camaras francezas 

• • c , aJavra, e eu e1xar1a e em occas1ões so emues (apoia os); e ~oi sómente 
Ulils.r della si V. Ex. entendesse que não. Não pela recusa. obstinada. das müoriac; da Camara 
posso intervir em questões de interpretação do dos Deputados, em conceder permissão para a 
regimento, e, co - - rimentos, que a opposição, 
ver, não fallaria. si não me coubesse a pa- levada. pela difficuldade em que se achava con
lavra. tl'a um proposito deliber::1do e constante das 

o Sa. EuPHRASIO CoaREIA:- Muito bem. maiorias de dar quaesquel' ~>sclarecimentos,usou 
ou abu'lou algumas vezes deste systema. 

O SR. F. BEtiSARio (ministro da fa~enda): 0 SR. CANDIDO nz OttVEiLU. :-Usou muitas 
Respondendo . ao nobre deputado que tão bri-
1 wzu. ha ntemente OC0UllOU a tribuna, não devo acom-
panhai-o em toda a sua discussão, porque O Sa. F. BELISARIO (m,inistro da fazenda):
me parece que terá melhor cnbim:;nto quali- Mas o: o no?r~ de~utado faz parte da maioria, 
do se tratar ro riamente da. roroooati •a. s 
apola os), pois acredito que a sabedoria da cia.s, e evidente que o direito de interpella~ão 

Camara. ha de manter a. sua primeira. delibera- deve ser agora modifica.io, porquanto a opposi
ção, de conceder ao governo os meios regulares ção, est .. n.do em maioria, póle recorrer a todos 

· · ~ . ça e ro as os ou ros mQl03 que nao seJam e caracter 
:aormas constitucionae.;. (Apoiados e diversos politico. 
apartes.) Depois de estabelecer que os deputados têm o 

Admirou-me mesmo, Sr. pres.Í(id~e»nl-tt~e., -Qqftlulee-.-, -dd:ee----1--àilrei':tfràe-il' a-t.Etffle:_ Hs;r--a--fioN;'IV8ffi11T.,;mHti-s. ~ettm-~tas:---
pois de uma deliberação tom.tda pelo partido leis do orçamento e no voto de graças, e é o caso 
liberal com tanta sotemnidade e tão maduro q11e se dá. agora, porque estamos discutindo 
exame,em varias reuniões,fossa posta em duvida. uma prorogn.Livs., o regimento diz positivamente 
por uma circumstanoia que me parece insigni o seguinte : 
:ticante. (Apoiados.) « Art. i3i. Si o min!atro declarar que não 

O SR. JosÉ MARIA.NNO:- Oh ! póde reRponder á intt~rpellução ou qae lia. nisso 
o Sa F. BEtiSARIO (ministl·o da (a:enda): in~onvcníenLe, não se ndmittir:i a discussão. • 

-Fiquei por muito tem~o ouvindo o nobre depu- Ha clara.menta a dü•junctiva,-o ministerio 
tado sem com rehender onde iam ter as suas óde ont~nder L ue n-o ó · 
cons1 eraç es, e 01 prr.c1so que concluísse para não deve responder. Assim, a questão está. re
·comprehender que S. Ex.ia apresentar o reque· duzida, portanto, a saber si o nolm~ presidente 
rimento que formulou. do cons~lho procedeu bern 011 mal, interp1·e· 

Sem q o , an o o regunen o 1 era men e. 
direi que não me admirou u. sua. mudança :o Tratando desta. questão na ultima. sessão, o 
nobre deputado foi a imagem do seu partido: nobre deputado pelo 5° distl·icto do Pornant• 
uma vez deixado o · governo, muda. inteirame:tte buco, S1·. Na.buco, ob11n.t•vou quo nilo podia. con· 
de esaencia, esquece-se daquillo mesmo que tinuar a haver sBssões OliH}U!mto n~o s3 resol
fez no seu proprio mini.c::terio. vesse este confiicto. Nesta doclarn~·ão, vôm os 

o Sa. CA.NDroo DE OI,IVBIRA.:- N~o apoiado. nobres deputado;; a impossibilid11.de de Hera 
questão resolvida. Si ha. um contlicto politieo 

O Sn. Jos:E MARIANNO:-E' que. umn voz dai- entre a Ca.mara e o governo, tal conllicto nllo 
xado o poder. o partido liberal reconquista a sua póde ser mais decidido nesta. sessão. Devemos, 
liberdade. (H a outros ap~l'te s.) pura e simplesmente, tratal' das mbdidas de 

O SR. F. BELISARIO (m,inistro da fa::enda): curacter não partidario e necessarias para o 
-O aano passad", o nobre presidente do con- regular andamento dos negocios publicos. 
se lho do minis te rio 6 de Junho, de que fazia (Apoiados.) 
parte o nobre deputad), disse t~ositiva.mente Pe~o á Camal'a. permissão para. lGr as palavras 
neste recinto que era dever da Camara e não qu~ hontem! no Senado, um dos seu_> memb~os 
uma. graça dar os meios regulare; de governo. (\ 

pow, os. pela pa,.te que tom2. nos debates, é considerado 
O nobre deputado era solidario nesse gabinete, como um dos principa.es chefes do partido libe-

poia q1le era membro delle . ral. Refiro-m~ ao Sr. senador Affonso Celso. 
O Sa. CA.NDIDO n~ OLlVEil\A. :- Perfeita- Elle occupara.-se exa.ctamente desta questüo, e, 

m:nte. r.mbora. lh~ parecesse que o S r . presidente do 
O Sa. F. B:eL -~Amo (m.ini.~tr1> da fazenda):- con;;elho devia responder á interpellação, S. Ex:. 

Nlo me anim) a dizer que 0 nobre deputado declarou que, no ca';O do ministro, talvez pro
proeul'ou um pretexto, mas inquestionavel- eed~sso do mesmo modo. Eis as suas p:tlavras: 
ment~ o fc~.ctc> quo 0 nobr r> depqtado trouxe para tJ. Assim penso, e. no lo.~ar do nobre ministro, 
juatificar a. suL nova attitude não 811á, na altura não sei si tambern declinaria da resposta. >) 

de eauaar uma mudmça. nl 1 rocedimen~~ du. O Sa. Al·'t~o~so CELso .l:JNIOR: -Mas esse se-
maioria liberal. nar}tJi' dis;e que nlio ee po.iia deixar ao mini;;-
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lro o arbitt·io de não responder ás interpella.
ções. 

O Sn.. l<'. BELR\.!1.10 (mi;1ist1·o da fa.:enrla): 
-RespcnJo 30 nobre deputado ainda. com as 
pal.avt•as do mesmo scnadot·, que, si é um:1. au
toridade para todos nós, deve ser muito mais 

j I ' O. 

O Sr. sc;nador Aifonso Celso dis!'lo ainda o 
~~guinte, a respeito da mesma questão, e que 

S r • _, 

deputado por Minas collocou 0 seu requeri
mento: 

« A Camara dos Deputados. no meu conceito, 
deve dar· os meios de governo, porém póde re
Cu~>al-o.i! em circumstancias,-que 2101' o1·a não 
se dao.)) 

Logo, senhores, si a questão está n~ste ponto, · 
si~ não se deu outro incidente, além daq uelle 

ue o nobre de U:i;a.do trouxe ara ·ustificar o 
seu requerimento e a que se referiu o nobre 
senador, podemos affirmar que, na. opinião dos 
chefes do partido liberal, esta qnestão não e;;tá 

· · ~ . i ia c 
maioria liberai. (Apoiado.~ e nllo apoindos.) 

(Pausa.) 

• 11 que:-m er, r. president", mas nã0 en· 
contro neste momento as palavras qne o Sr. 
consPlheiro Dantas pronnncioa como ch~fe do 
gabinete G de Junho, para. mostrar ao nobre 
deputado que fez p1.rte deste ministerio a gra
vidade do procedimento que hoje S.Ex:. adopta. 
Estou certo de q no n. m ·do ria ria Camara não 
nco:npanhará. o nobt•e dcrutado ; faço-lhe a. 
jtlstir:a rlo r.cri!ditar que so compem~tra!'á bem 
da.;; circum,tancbs o do que não lhe convem o 
procc·1manto an1~c 1co, contrarto no c1ue o nl)
bre deputarfo m~>smo chamou hn. poncn o cumpl'i
me,nto do seu dever. E a oxpt•i"!ssão-anarchico 

' . . 
S. Ex. não dissG sóml'nte-nnarchico: disso 
que esse proMrlimcnto seria revolucionaria. 

O Sn. Jo,\.Qum N.umcJ:-0 Sr. Dantas em 
18GS negou meios ao goyerno. 

O Sn. F. Hm.IB.\Río (mi11istJ·o lla fa::cnda): 
-Tamb~m sigo :1 opinião dn quo nr>m em todos 
os casos, nrym ~m tod:ts as hyp: ,th,ses, n Cama ri\ 
dfJva sempre e in va.ri:wclmente conced~r as leis 
de meios, ma ' é prllciso que a Cam:tra. pat•.t 
justificar e~se recurso oxtrn:no, tenha bem em 
uttenção as c :mdições em c1ue o f;!z. 

Foi o proprio nobt·e deputado que d3clarou 
legal a. chn.mada do partido conserv~dor. 

(Cnt::a m-sc apartes) 

Insisto Sr. vrcsident~ , neste onto. 

rava legitimo o facto da. ascenção do partido 
cons~i·vador, por não S'3 ter feito mais al"'uma 
expet·iencia na organização de ministerio; q ua 
puà:'l:SS3m con:;rogn.r a. maioria lib~ral. 

Senhores, o gQverno do E;,tado não póde estar 
ã mercê d 'S pa~xÕ9S -politicas (mZtitos apoia-

em ex-

~ • OA U1?1I Anuco : - as a en eu-se 
ao~ que estavam fóra daqui, na organização do 
ministerio actual. O minis teria tev3 um grande 

.... . . . 
b 

za 1o pelo Sr. Campos Salles. O do seu partido 
seria maior de q11c o tio partido conservador. 

O Sn. . CAMPO> SALLES:- Ha muito poucos 
que trabalham para fazer a republica, mas 
muitos quereriam gozar do governo republi
cano. (Ila out1·os apattes.) 

O Sn.. F. BELISAniO (minist1·o da fa::cnàa): 
- A situação em que so acha bojo o ministerio 
é identic:t. no onto do vista de ue tra.t·1moe 
á do mmrsterio de qu·1 fez parte o nobre depu
tado por Minas. Ello tinha uma maiol'ia con
tra. ria nesta cac;;a, mas appellou para as normas 

ta~.) 

O Sn. JosÉ l\IARIANNO:- O ministerio de 6 
de Junho ~ó pet·d·~u a maioria depois de enun .. 
cbr a. que•tãr) servil. 

O Sn. F. BELtSARIO (mi1~istro da fa:enda): 
- Et·a. um miuistorio que eslava em minoria. 
( ~tprrrte.~.) 

N:io discutiroi si o ministerio Dantns esteve 
:~.lg-ttm di~ em maioria. nesta casn, mM o que é 
cc1·to ó que estevo em nlinoria e, segunio o 
systomn., devia retirar-se. 

Ora., é esta excepção do systema parlamentar 
que pet•mitte a conservação do governo em mi
noria contt•a uma Camara em maioria, que se 
di jttsLamente agora. Não vejo gue o nobre 

O nobre deput~ lo só poderia justificar o seu qn~. haja aqui t~ansgressão das normas consti
reqnerimento si demonstrasse. não atr<1vez do tuc1onaes. 
prisma das suao:; vistas partidarias, mas segun-
do as r . .,gras do nosso syatema, que a chamada do Seria, Sr. ·presidente, muito mais agradavel 
partido conservador ao po-Je1• não foi legal. para todos os amigos do sy.stema representativo 

no B:razil si a mudanç t dos partidos pudesse 
_o Sn •. ÇANDIDO DE ÜLtVEIRA: -Foi legal, mas s~mpre ser o. result:~odo de uma victo!b dn.s 

nao l egttima. urnas. Mas e incontcstavel que o parLido em 
O Sa. F. BELISAnro (m.mistro da fa::emJ.a): opposição, nttendendo mesmo ao que diss~ o 

- O nobre depu~ado pelo Rio Grande d:l Sul n ub:-c tlr'putado por P?mambuco, que tal e a 
o Sr. Maciel, no dia à:l apresenta~ão do gabi- ! força do poder q~e, SL o n ::~bre deputado re
nete, declarou simplesmente qué não considc- presontante repubhcano de S. Paulo íoss) go-

V. rv.-19 
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verno, teria por si a maioria ;-é incontes
tavel, digo, Sr. presidente, que um partido que 
em opposição, quando luta contra ;,~s força;.; do 
podei", manda em duas legislaturas qua~i a me
tade da representação nacional, ou antes, mais 
do ue &. metade si na verifica ão dos ode1·es 
houvesse imparcialidade, apresenta es:;e par
tido um criterio seguro para. se julgar do di-
reito de su?ir ao poder. (~,partes._.) . 

• ' o 
mudar os ministerios por meio das eleições. 
Isto, por ora, só tem acontecido em alguns 
paizes notwelmente adiantados na civilisação : 
a Inglat~rra, a Belgica e, muito pouco, 2. 

França. . 
O Sa. ULYSSES VrA'NNA :-Não apoiado. 
O SR. F. BELISáRIO (ministro da fa::;enda): 

-Eu .não sei a que outros paizes o nobre depu
tado uer alludir · si se uer referir á. Allema-
nha, eu direi. •. 

O Sa. UlrssJJ:s VrANNA :-Refiro-me á Italia, 
a Dinamarca refiro-me á Grecia •... 

O Sa. F. BELISARIO (ministro da fa::enda): 
-Senhores, eu não sei de utn paiz onde o sys
terna arla.mentar se ·a menos ex.ecutado do tte 
na Grecia, que tem urna carnara unica, e on,le 
o governo representativo s~ deve considerar 
emb:-yonario. 

Senhores, mesmo nos pa.izcs republicanos. 
onãe parece que o sentimento da ltbGrdade ele
veria ser mais vivaz, os partidos permanec~rn 
no poder por largo tempo, sem que, por mei.o 
da. eleição, B"jam vencidos. 

Todos nos lembramos de que, na grande re
ublica am~ricana, O-> partidos se conservam .no 

po er urante e annos, e é com im~ 
mensa difficuldade que o partido em opposivão 
consegue vencer as malhas dtl que o goye_rno 

. ~, 

como ainda ultimamente sa deu na penultirna 
eleição, afim de inutilis.1r-se a victoria à o Sr. 
Tilden e fazer eleger o Sr . Haye-3; perden
do-se a elr>ição, recorreu-s~, pois, á fraude, 
para impedir a mudança de governo. 

Recordo-me ainda de um facto,pat·a continua.r 
a f:tllar do continente ernque habilarnos: refii.'o
me ao manifesto com que o general Flarr·-s se 
justificou de lftnç::u· mão d0s meios revolucio
nàrios para altançar O poder, pOUCO :lDt '! S \la 
nossa guerl'a no Pazag·uay.Dizia este chefe poli
tico que taes eram os obs taculos que o govet·no 
oppunha á manifestação Evre das urnas, que o 
seu partido estava condemnado pei."petuamente 
a . ficar na opposição, e que elle era obrigado a 
lançar m~'J das armas para conseguir n.q_ uillo 

u a e e se e negava e era. Im-
possível pelos meios legaes. 

Eu desejaria que entre nós, pelo esforço 
espontaneo da opinião. pudessemos todos che
gar ao poder, cada um por sua vez . Infeliz
mente, e o digo com g-t·ande magoa, ainds. não 
conseguimos (•st.:'l. perf·-iç:Io. (Jl u ito:> apo.;·t cs .) 

O ~R. Pn.:sr : E~TE:- .Att~nç:Io! -

O Sn. F. B :-; r.IS.\niO (m iuist1·o d a (fr;anrfa/ : 
- Nas contlli}ÕG,.; d.:.. regi.mcn, como no,; ach:t
mos, ;tevetnos confe-.~:lr "!UO teda~ llS Ci i"Ci.llll• 

•tancJas o cautela.; quo as tuudaaça• do [ lO• 

litica cxig~m foram observadas e preenchidas, 
c o acto ó ~sshn. pet•feitamente legal, e eu direi 
me::;mo que, na minha. opiuião, e tambem le
gitimo. 

. Concl_uo, pois, e.~tas observações dizóndo que, 
~ . 

mudança são perfeitamente l•'ga<:s, si nada se 
preteriu, é o caso de proceder-se nos termos 

ue o nobre de utado "ueria uanuo minis~ · 
tro do gabinet~ ô de Junho. (Apoiados.) 

O Sa. ÜANDIDO DE OLIVEiRA. :-A hypothese 
ó outra. 

O Sn. F. BELISARIO (ministro ela fa::enda): 
-0 presidente do conselb.o desse ministerio di
zia positivamente á Camar:1 qne essa reflectisse 
bem, pois do sou procedimento poderia resul
tar a falt'l do cumprimento dG um dever con
stitucional~ .que hnç.ar-ia o paiz em uma situa.-

r 

Naqnella occa.sião, senhores, fui sempre de 
opinião que deviamo_s ?ar os meios ; não sus-

o 

~·erno, não fazemos papel differente daquelle 
que fiz~mos em opposi'}ão; não pedilUos o qu~ 
houvessemos negado e temo~ o dü·eito de contat• 
com o que então conce.Jemos. (Apoiados.) Por
tanto, sendo o caso que o nobro <leputado citou 
ele simples intdligencia do regimento, não está. 
n~ altura de j u.!>tilicsr a mudança do procedi
mento d~ Camat·a. 

O SR. CA~DIDO DE ÚLlVEll1A.~-Oh! Trata-se . . 

' ' não d~ixará de insistit· no prucedíwenco razoavol 
qu<) jà havia adoptado em r·elação ao go\'erno. 

Peço permissão ao nob1·e deputado para não 
occupar-rne n(:sta occnsião co:u todas as ques
tões de que se occupou, etu refe1·encia á pro
rogati\ra., 

Desejari?. da.t· im!llcdiatam.ento resposta. ao 
nobre d;~ putado, e para Ü;to toruoi aponta
tnentos; mas, para não a :!cumular uovas 'lues
tões nesta. que me parece de ver ser resol vid:t 
rapidn.mente, respon .lcrei depob (apoiados) ; 
pori{UI3. senhores, esta situaçã0 que o uobrc 
deputado levanta. não póde por muito tempo 
prolongar-se. Si a maioria d :L Cam::ua. resolver 
da~ meios ao governo, entendo ser de st1a di~ 
t:) .., • , ' 

não invoco senão a opi.niào do mesmo senador a 
quem já me referi : eile disse no Senado que as 
relar;õ::s ent1·e o go\rerno e :t Camara se acham 
collo.;adas em um ponto tal de melindre, que 
não é lil.! ito insi.;;tir e m inuteis di;;cussões, nem 
1<3vantsr novas questões politiea s, quando uma 
']ucstão mais alt:L j&. foi resolvida de modo tão 
cowpleto e a.b~oluto, que põo termo a tod:~.s as 
Oll t t• .. s. 

CunSCCjtl Cnt;•mcnt.~, P.Sp ·l'O dos nr)b:·es depu
ta<los quo, cumpru:1eud uuo bem a posição em 
q ~c reei t>rocam(~ute no; nch:unns, não sõ não 
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insistam n.o seu procedimento, como termin8m, I ir além, fa7.er depender do seu voto a lei de 
com a rapidez que o caso exige, a nova ~ituação meios, a opiniião do governo sobre as ques
que levantaram. (Apoiados; mtt:to bem.) tões pr'n !ent!'S. Libera~:;; que vuta.ram com os 

con;:;e!'vadoros o projecto sobre o elemento ser
O Sr .• Joaqu.!n~. Na.buco Cl>timn. vil justificaram o seu acto, dizetldo que a 

qnc o nobre deputado 1 or l\linas houvess~ dndo .. . · . · · 
a am·:ra enseJO e pron::nc1ar-se sobre o inei- do:=:, e que portnnto era honroso para ambos os 
dente da<> interpellaçõcs, a-?.tualmente tJo dis- partidos encontrarem-se em um terreno emi
culido no S··nado.: rois, apezat· do nobr~. minis- nrmternente n:1.cional. Esses não odem cnsar 

' o " • contorme as opimões do governo na questão, 
assumpto P, um dos qul3 mais interessam i Ca- q't·~ devam dPixa.t· a benevolcncia que mostram 
mat•a sobre tu:lo á maioria lib'Jral. :i situação 1 A verdade é que está em discussão 

O direito d·~ interpellação é o que tem o no Senado um projr.cto que não é obl.'a espon
deputa.do de conhecer a opini:J:o ou a política tan'J!l. do p:utilo hreral, que f,i o maximo das 
do governo sobro det~rminado assump~o ela conc~ssõ 'S conservn6ot•rls, pOI' motivo qHo o 
interos .. e publico. orador não e:tlmina, que foi desacreditado pelo 

A ordem elo dia é composta pelo gov(.)I'no, re- nobro deputado pelo Hio do .Tan<?ir,l e pelos no
prcscn ta nte da maio1·ia,de sorte que o depntJdo bres min ist.ros da fazenda e da. n.grtcHltura. 
e~ opposir;ão i'?Ó póclc _falln1· :;;c.brc ns'inmpto Entt·~tanto,c:•m n. simp!e:-; mudança ele situação, 

- c m ll1 rcssea ~ or::l. n. or om ~ue se pr:;n ~m 
á suhidn. de um partido e a quéda de outro, o 
pa rti,lo conservn.tl•)l' aceita a responsabili lade 

f •• 

-
ção e~isle em toda n. s::a plcnitud''· do nobre r1cput-ldo o Sr. An lrade Figueira 

Os nobt•es dr.put:~dos por ~1 inn.::; e S. P~ulo. e·;t;i envolvida no projecto, e pam a leg-enda. de 
não fi:nram intcrpellaçõc'> espetaculosns. diri- S. E\:. j:í. comnça a. ph~SA cia a rovação. e 
gtram - ~Jtmp es p'wg-untas ao r. pre~1 unto Quan o o onra o Sr. araiva retirou-se dos 
do conselho; não podi~~m interrogar por outra govet·no, com sorpreza de seus amigos e do
fórma. adversario~, e tratavs.-se de organizai" um mi 

O quo podia nllegar o nobro presidente do niste;-io liberal que pudesse reunir os matizes 
cons··lho para. t·,~cu,n.r-s') a vir :.i C:\mat·a tlCJr as de um partido que manifesta e não cala as suas 
informações pediths ~ opin:ões, o ora•t:>r, pe-::ando a responsabilidade 

S. Ex. não disse quo não poaia, quo não de influit• nn mudança d0 aitua.ção, pesando a 
tinha as informaçücs pt'•)Ci~al'l. gu·' a fiUCst::ro gr3.ndeza do sacrificio feito em seu favor por 
ora d:l.quellas a que não se podia dar rc;:post::l.. membros do partido lib~ral. per;ando a;;; d·.:lsvan
S. Ex. respondeu r1ne havia inconvenientn. tag-en:d:tsnbiciad:> partido conservador, qu ~~ 
•.ssa mconv~'n: n ::1, 11 •• _ o e s •, nu :1 pr.~n c e na .a esquece. cn en e11 ~M e 

ca:·actcr public). 0 •:u!'ll sc~d. a inconvoniencin. sua lc:: lrlllrlc dP.clarar 'fUC não poderia anstcm
em ~- E~. t·espontle!' n~l Cam~ra a pontos a tr:~t• umgabinet.e.q~efosse.cmseunomedcfen~er 

O hont·ado pr•'sidente do eonsolho f[lH~t·ia sct· 
sutil,~ntacio pel:l. m:l.in!·ia d:L C.· m::t·a, lll:tS houve 
conflicto cntr0 o ministet·io o :\ Camn.ra. ; c·sta 
demittiu o r.ninistl't·io o o min1slr.rio nppellou 
para n. di~·solnçlio. Nestas cnndiç.ões ns reln\ÕCE 
entro a Cantara o o mini-; tr-~rio deYinm S " I' :1~ 
de nprr11sar a vot:u;ão das l· ·is do meios o do 
projcc to elo clorncnto servil, r1ne se suppue 
estar ~;enuo discntido no Scnacio. 

Resolvi r;o o conllictn pelo lmper.1 dor, cntra
r.'lm a Cn.marn. o min-if'!t.erio em !'H:l. orbita nor
mal. Entret:~nto o nol)I'O dopnt.ado pelo Hio de 
Janeiro rli.::Re qt1e c) muito leg:1l, muito constitu
cion:tl. continuar o governo no ,;en posto gem 
,Jissohcl· a Camara, que dr>chron ser n. Rna p:·n
sença no poder fa.t· :l ~o paiz. Ent:~:-~clc S. E:t. 

• J b 

continuar no po:ler por tempo indefinido e que 
durante esse tempo o deputa :lo não est:i na. 
plenitude drs sens direitos •. sendo o S~nado 
o unico competente para. continuar nas (hscus
sões das leis. h to é al.!surdo, porque o !mper:l
dor póde dissolver ::1. Camai"a, m:1s não pôie 
tirar-lhe o caractet· do rouresentante da. naçfio. 

Enz::tna->;e. porém. o governo, j uJg:mdo quo 
a Camara dos D~putados, depois de um:1. mo<:ão 
do desconfin.n\a.. n·,nhnma :t.cção tem contra. o 
poder e~:'!Ctttivo. A C:~m~~a .~eg?tt con~ança. 
riiae ttíi:1a pârtê da tt1á161'1a hoeral p6dõ qttêr!!t 

Não accit:1 a thcoria d'~ que o Senado pó ie de
lil.Jet•at• St'ID relação imme.~linta com a Camara. 
<los Dc;•utados o qne 0s pt·ojectos podem pas:ar 
de um minist0rio parA outro. 

O orador, portanto, não comprchendl'\ que mo
tivo podia ter o honrado pt·esidento do conse
lhn pr1r:1 nrgn.r rcspo~la. ás simples interpcl
laçõcs que lh0. foram feitas, c quo era de sua 
di~nidadíJ rc~poudCI'. 

O pai1. sabe que o partido censervador iden· 
t.ificou-sc com o p!·ojecto do elem<.>nto servil, e 
hoje. quo elle est.ã em di~cusc:ão no Senado, a 
opiniiio publica incJinn-!'.1" a. ::lcre1ita.r que o 
p~rtid<> con~erv.,dor a.;~ha.so ref:olvido ~ não 
ex~cutar o prnjocto. 

O orador 11ão se queixará disto e mttito menos . , . 
dor. 

Mas ::;era curioso que a Camar:t .que, por 
~mor daqoelle pr~jecto. consummou t9das. as 
trans~cções, rompeu com os moldes pa.rtJdariOs, 
tenha de vel-o votado pm·a não ter execução. 
Ne~tns condições entendo que o governo 

eleve Í<iz·•l.' à Ca.mam dPclarações f1·ancas rela
tivnm;.ntG :i cobrança dos impostas de qua trata 
o projecto. 

Seria. ·verdadeirnn1entG escandaloso quo o 
ptt1·Hdó eottsêrvâdót' eátiv~sl!ê oUtêndo do. Sê· 
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nado uma lei, achando-se montltlmenle nsol
vido a não exe~utal-a. 

O or,:dor tem ouvido dizet· qnc, doscle que o 
itnpo:;;;to nEto lÚl' v o Lado n~. prorogativa, Pão sceú 
co:Jraclo. 

Protest::~ contra o que dis'e o honrado minis
tro da fazenda quando sustentou que eolloc:cm-;o 
em anarchia cs que, como o orado!', neg<1m os 
meios ao governo. 

Como obsel'vava outro dia o Sr. Carlos Affon
so, dizer que negar os meios é assumir a roc;
ponsilbiliclade da dictadura equivale ao caso do 
um homem qué se suiciJasse parJ: impedir qne 
outw commettesse um ass;tssinato. 

Não h·, nenhuma le1, ptllitica, ou moral, e.~
cripta ou não escripta, que obrigue a C;,mara a 
dar meioE> a govet·no que lhe não im;pire con
fianç~. 

Si o governo toma por si esses meios, seria 
uma inversão de toda.~ Ds leis mOl'aes quo ares
ponsabilidade passa~se elo governo r1 ue as,ume 
a dic.taclura para a Camara que lhe recusa pro
vas de confiança. 

Nessa Inglaterra, que todos os dias é citada, 
o ministerio quo assim procedesE<3 não viveria 
um só dia. Nos Estados Unidos não vivet·ia 
uma só hora. 

Depois do extensas consicleJ•ações quo ex
pende, para mostrar quo o poàer pessoal não 
desappareceu com a lei de 9 ele Janeiro de l8'll, 
corno sustentou o Sr. Saraiva, o orador diz fJUn, 
quando se accentua este governo pessoal, é 
dever dos libei'aes, que com elle não pactuam, 
negal'-lhe meios de viela, não para fazer a re
volução, ~as para tomar patente o seu propo
stto ele nao lomarom parte em uma comedia 
parlamentar, qual a de dar meios a um governo 
que os vem pedir, ja os tendo no bolso. 

Pensa que a Camara dBve votar o requeri
mento propostp pelo seu honrado amigo, rep!'e
sontante de Mmas Gel'aes. Asoim farão os li
bera~s uma intimação apeRas para que o Sr. 
pres1dente elo COD~elho venha, durante a dis
cussão d:ot ~r~rogativa,. occupar sua cadeira, 
donde podera rmr os rnot1vos pelos quaes enten
deu, sem .dcscortezh pam com a Camara, que 
não clov<ww responder ás int~rpelbgões. 

O ot•ador reserva o que tem c],~ clizor contra a 
prorogativa, cl<Jmonstranclo qu~ cumpre limitar 
esse direito excessivo de dissolver, a que se 
deve que em um porioclo ele 20 annos tenh,rmos 
tido 10 parlampntos. Tem medo de que uma 
c ousa pos<a pertmbar o espírito do Imperador: 
t~m med? de .que Sua 1\Iagestade possa acre
ditar-se mfalhvel ao ver que cada vez que dis
solve ~ Camara a opinião publica o acompanha. 

A chssoluç~o está s0 tornando meio de gover
no prssoal: o um terror para os partidos. 

O partido libel'al inscreveu no seu programma 
o seguinte: « responsabilidade eff•Jctiva elos 
minis~ms pelos a c tos do po ler mod•Jrador, -o 
ret.reJ na e não g-overna.» 

Pal'<e ut•ganiza!' o sy,,t,.ma clo governo lem 
bt•t>u elle ~ crear{i'io do c0nselho de ministros, 
m~s atD hOJO os rJr,spachos são levados a 8.Clnis 
tavão para só seJ•om ultiumdos. Não ac:mte"e 
como na Inglatena, onde o primeil'o ministro 
pó:le passat•largo tempo snm V•Jr a rainha on· 
elo ós tninistrbsre,qpõndem pe1•nnto o ptl!•ln~cnro 

por ncLo · prop:·ios, p:·oferini!J-lhe frzel-o por 
actus seus elo que por actos quo inspire Lrm po
der es'r»nLto. 

Cocu rctúo diz B:gehot qne a forma eeal do 
gove1~oo C;·n~tilucional ó a poior- de. to:!as, por
que substituo :.1. roch vordadeiea elo, govurno, 
que e o rarlamonto, pm· outt·a , r1ue e a corôa. 

A fur·m8, rlG govc:rno quo temc:s não é mais do 
que a organi,wçii:o elo despotismo, do podee 
pessoal. 

Si o Impol'ador 8 um dcspola, como toJos sa
bem qcw clle 0, devia tee sido um despota civili
sadur. E' esta a ::tccu.sução que lhe foz o oradot·, 
e esta a accusa;il:o que lhe fat·iL a histori2, 
quando referir que elle substituiu um partido 
quo so sacrificou pot· uma icl6a po1· outro que 
ospec ulou cm1 essa idéa, o fe% dos escravos 
sexagenarios o ele grau pam subir ao poder. 

Acr2dita, conchw o orador, ter dito quanto 
basta para convencer a C~unarn de quo d0ve 
votar pelo adiamento. 

0 SR. PRESIDENTE da para amanhã a se· 
guinle ordem dia: 

Continuação ela discussão elo requerimento do 
Sr. Cancliclo de O li v eira, relativo ao a liamento 
da discussão da prorogativn. 

Continuação cb, 1~ discussiio do projecto 
n. 65--1885, prorogativa do orçamento de 1881 
-1885 pam o oxercicio ele 18c5-18t:6. 

Continuaçtão cb discussão do requerimento elo 
Sr. Cnndido ele Oliveira, sobre a discas,ão elo 
pl'Ojocto relativo a execuções commerciaes. 

Discus>ão elo projecto n.60 A-1885, vindo do 
Senad•', sobre a aposentadoria dos magis
trados. 

Levanta-se a sessão as 5 horas. 

DOCUi\JENTOS A QUE SE l{EFER!U O SR, SOAllES, NO 

SEU DISCUllSO P.L\Oli'ElUDO HOJE. 

Cópi:1.-lllm. Sr. contador interino. -Em 
satisfaçito ao pedido da Camara do: St·s. Depu
tados, constanto dos indnsos oificio'J de 17 do 
Jnlho e 12 de Agosto corrente, apresento a 
V. S. a demonstração junta das I'ümesgas fei
tas para Londres, ele 1 de Junho de 1884 a 30 
de Abril deste anno, organi%aila á vista dos 
documentos existentes nesta Contadoria, e na 
qual so corntemplam letras compradas por va
rias cambios, por sel'em ellas o resultado das 
clivel'sas transacções eífectuadas na praça pelos 
respectivos nogociadot·es _ 

Seg·tmtla Contadoria, :20 de Agosto de 188:), 
-Sebastiao Josd ela R. 1'. 111. s,r;·mento, 
2o GSCI'iptural'Í, 

Ponw q no se póde rornetter á Socrotari:1 ela 
Carn:1ra clus :·Jr~J. lJl~:puLa!los a detnOlll:Jlraç,ão 
junta, otg;nlÍzada d. vis~;:t dos do~uu1urüo;:; o:x:Ü; 
te., nesta Contadoria. 

Como V E:s:. >orá da informação supra, a 
carencia ele esclarecimentos •tou lt,gae a que 
.se nrro ptHlnB~e .~atisfaztw complot~monto o pà., 



Demonstraçáo das remessas feitas para Londres de r do Junho de 1SS4 a 30 de Abril d e 1SSõ 
DATA 

DAS 
PROPOSTAS 

NEGOCIADORES 
SA.CCADORES ENDOSSANTES CAMElOS 

1884 ---------- - -1 - --------1 
Maio ...... 10 Banco do Brazil.,. . . . . • . . B 

ldanco do Brazil. . . . ...... . .. . ........ .. . . . . .... .. 20 1/4 . .. .. . . .... . . .. . . . . 
em. . . . ... . . . .. . ...... . .. . ... . ...... 20 3/113 .. ...... . . . . . . . . . . 

}~em ... : :: : ::: : :: : .. ... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . 20 5/113 . ......... . .. . .. . . 
» 29 Idem I em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .. . ... ........ . . ZO 3f8 .. . .. . . . • . .... . . . . . 

· ' · · · · .. · · · • · · • · • · · • • • ·. •. dem ...... . ........ . ... .. .... .. ........ . .... . . . . 20 1/4, 20 5/16 • . . .. .. . ... 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... .... . ... . . 20 3f8, 20 7/16 .... .. . .. . . 
N .. . .. .. . . 20 9/113, 20 5f8 .... ...... . 
~ ew I.:lud1n . . .. .. . . ... . Banco do Brazil, . . . . ..... 20 i /4 . . .. . . . . . . . .. . . . .. . 
ldng1ish Bank .. . ..... . .. Idem . .. . . ...... ..... ... . ~O 1f4 . . . . . . ... . .. . . . . . . . 
[d::· .. ..... . .. . .... .. .. Idem .. .............. .. . . _;O 1/:1 ... .. . . ...... .... . . 
N . . . . .. . .. . .. . ...... . Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0 ~ /4 ....... ... ..... ... . 
Idew Londou ....... . ... .. Idem.. . . . . . . . . . . . . .. ... 20 /4 . .. . . . . ..... .. . . .. . 
B em •....... . . .. . . . .. ... Idem . .. .. ... ... . .. . ... .. 20 1/4 . .. . .. . .. .. .. .. . .. . 

anco Coruruercial, ... . .. Idem • . . . . . . . .. ......... . 20 1j4 . .. . . . . .. . .. ...... . 
Norton Megaw & Comp ... Idem ..... . ... . ....... .. 20 i /4 . ............. . . . . . 
~ew London .. . .. . .... . .. Idem .... . .... .. ..... .. . . 20 3/8 . . .. . •.. . . . .... ... . 

Julho ...... 3 Banco Commercial..... Baen~~· · .. · .. · ..... .. .... · Idem .. · "· .. " ........ .. ~O Ir/~ .. ·· ··· ···· ··· ····· 
l Coruruerctal. . . . . . . . . . . .. . . .... .. ... . ... .. . 20 .. . .. . . . .... . ... . . . 
;:::;· .. . ... .. .. .. . .. . ... ... .. ............... .. ... ~o 1/8 ....... ... ... .. . . . . 
ld London .......... . . . Banco Commerctal. .. . .. . ~o 3/16 ..... . ... .. .. . ... . 
E e~: ·,· . ... .. . . · ....... . Idem .... .. .... . ... . . . . . . 20 3/16 .. . . . . . . .. , . . . ... . 
n5.1~,, Bank . .. ... . . . . . . Idem . .. ... ... . ... ... . ... 20 3/16 .. .. ... . . .. ..... . . 

}d~mJ ... . . . .. . ... .. .. . . . Idem .. ... ............... ·:W 3/16 ... ...... . ..... .. . 
· oao osé dcs Reis & Comp. Idem ... .. .. .. ....... . . .. 30 3/16.16 .• . . . . . .. .. . . . . 
~ng!ish Bank ........... . Idem . . .. ........ .... . . .. 20 3/16 .. . . . ... . . .. ... .. . 

em.... ... . ..... Idem ..... . ....... . ... . .. 20 3/16, .... . ... .. .. . ... . 
~dem ... :· ::: ::: . : : .. ... Idem .. .. ... ......... . .. . ?03f :g, 20 1[4 .. .. . .... .. 

8
. Maynuk . .. . .. . .. . .. . . Idem . . . ...... .. . • . . . ... . 20 3/ .. ......... ... . . . . 

I anco Commercial . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. .. ... . . . . 20 i j8 . . . , . . . . . . . .. :. , . . . 

r~!~: : : : : : : · : : : : : : : : : : : : · · · · · : : · : : : : : : : : : : : : : : : : ~g f}~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~dam . .. .... : .. .... . .. .. . : :::: . . : .. .. .. . .. .. ..... 20 1f8, 203/16 .. . .. . . .. . . 

· Mayrink . ... . .. . . .... Idem . . ... . . . .. .. . .. .... . 20 3/16 . . .. .. . . .. . . . . . .. . 
~anco Commercial. . . . . ,. . .. . . . .... . . .. .. . ... ... . ·20, 20 1/16, 20 1/8 ..... . . . 

A.goato ... . 13 New London . .. .. .. .. .... ;;ew .Loudou ..... .. . . .. . ... . . . .... ... . .... . ...... 19 1f2 . .. .... ... . .. . . ... . 
English Bank . .•. .. . .. . .. "'ughsh Bank .. . .... . . . .... . .... . . . . . 19 1/2 . . . . . . ... . . . . . .. . . . 

» ..... 18New London ... : . ... .... . New London. : : : ::::::::: ........ .. ........... ... 195/8 . .. ... ....... .. ... . 
>> •••• • • 5 Banco Commerctal. . . . . . . . João José dos Reis & Comp, Idem . . . .. .... . . ... .. . . .. l9 7 f8 . . . . .. . .. ... . . . ... . 

F. Mayrink, . .... . .. ... .. lclem .. . ... . .... . ... .. . .. 19 7/8. 20 . . ... .. . . . .. . . . 
F "'nco Comrnercial ... .... .... . ......... .. . . .. .. .. 19 13_116, 19 7f8 .. ... . ... . 

~~::: : : :: :: : ~ :·:: ::::: ~: : ::::: :: ::: :::::::::::::: 1~ H~::: : :: ::: :::::: :::: 
João ·!osé dos Reis & Comp. Idem . . . ... . . . ... .. .... . . 19 1/2, ~g 5/8, 19 9/16, . .. . 
Enghak Bank .... .. . ... . . Idem . .. . . ........ .... . .. 19 3j4, 19 5/8 ... ...... .. . 
Idem ... . . . .. .. ... . . . . . . . Idem . ..... .... . . .. .. , . . . 19 5j8 . .. .... . . . ...... . . . 

. Banco Commercial ... .. . . . . ..... . ....... .. .. . .... 19 7f8, 19 11/16, 19 3f4 .. . . 
1> ..... 29 Rngl1sh Bank .... ... .... English Bank ... .. . .... . .. .. .. . .. ... .. ... .. . .... 19 3j4 . ..... ....... .. .. .. 

Siltembro . . • 1 Banco do Brazil . .. .. .. . .. Banco do BrazÜ . .... ... . . . . . . .. ..... . . .. . .... . .. . 1!1 3/4 . . . . .... . . . .... ... . 
1> •• • • • 20 Idem . .... . . . . . .. .. , ..•.. Idem . . ... . .. .. .. . . . . ... . . ... . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. 19 15/16 ... .. .. ... . . .. . . . 
,. .•.... 1 Banco Commercial. ... .. . Banco Commercial. ... .... .. ... . . .... . . .... ... . .. 19 3f-! . . . .....• . . . . . ..... 

Idem ..... .. ... . . . .... . .... . . .... . . . . . ....... . ... 19 3f4 . . . ........ ..... .. . 
Idem ... . . .. ... . ... . . , ... ....... . ... . .... . . . .. . .. I~ ~fj · .......... ... .... . 
New .London . . ... .. ... .... Idem . ......... · · · · · · · · · · i · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Engh~h Bank .... .. . Idem .. ...... .. ......... . 19 /4 ... .. .. .. .. . . .. ... . 
Idem .. .. .... . :: : .: .. , ... Idem . . . . . .... . .......... 19 3j4. . . .. . .. . ... ... .. .. . 
Idem . ....... . . .. . ..... . . Idem . . .. ... ... .. .... .... 19 3f4 . .. . .. . ... ...... . . . 
F'. Mayrink, . .... ..... . . . Idem . . . . .. . . . . . .... .. . .. 10 3/4, ... . . .. . . . . . . . . .. . 

Outubr0 ... 15 Banco do Brazil. ....... .. English Bank .... . .. ..... .. .. ... .............. .. . H1 7f8 . ... . . ..... .. . .. . .. 
Idem .... ... ..... , . ....... .. . .. .... ... ...... . . .. . 19 7/8 . . . .. . . . . ..... . . . . . 

.,. .. ... 18 Idem .... . . . . . .......... New Lonclon . . . . ... .. . .. ... . . . . .. .. ..... . .... .. ... 19 7{8 ....... . . . .. . . . ... . 
» . . . .. 16 English Bank .... . . . .... Englis Bank . . .. . .. , . . ......... . . . .. ... .......... 19 15/16 ... . ..... . . . .... . 
» . • .. . . 9 Banco Commercial. .. . : . . Idem •......... . ... . . . . . . Idem ... . . . .. . .. . . .... . .. 20, 20 1/16 ........... .. . . 

Idem . ... . .. . . . . . . .. . . .. . Idem .. . . . . . . .. . . . . .. .... 20 1f8 ... .. ...... ... . .. . . 
Idem ... ... .... . .. . . . . . .. Idem ... . ... .. .. .. .. .... . 20 1{8 . . ........ . ....... . 
Banco Commercial . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . .... .. ..... .... .. . . . . 

f1!E:: : : : : : :. : :. : :. :· : : ~ : : : : : : : : : : .: : : : : : : : : : : : : : : : : : i~: : : : : : : : : : : : : -:~ : : :-:~: 
Idem • . .... . . . ... . ... . . , . .. .... . ..... . . .... . . .. . . 20 1/16, 20 i f8 ... ...... . . 
Idem. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. , .. . . . . . .. 20 1j16 . . .... .. .. . . . . . . . . 
João José dos Reis & Comp. Idem . .. . ... . . ... . ....... 20 ... · .. . . . .... . .. . .... . 
F. Mayrink . .... ... . .. ... Idem .......... .. . · · · · · · · 20 .7 'g' · · · · · · · • · · · · • • · · · · 
Idem . . . . ... . .. . . . . . . . . .. Idem . .. .. . ...... . . . .. . . . 19 f · . .. . . .... . .... . .. • 
B~nco Commercial . . . . . . . . .. . . . .. . . ... ...... . .... 20 1j16 ...... . . . . ....... . 
Idem .. . .. . . . . • . . . ... . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .... . .. . . 20, 20 1/8, 19 15/16, 19 7f8 

» • •. . • 31 Banco do Brazil. . Banco do Brazil. • . . . . .... . . . .. . . ... . . . . . .. ....... 19 1f2 . .. . . ... . . .. . .. . .. . 
Idem . . . . . . .... . . . . .. . . .. . .. .. ... . . .. ....... .. . . 19 1j2 ... . . . .. . .. . . . . . . . . 

Novembro .. 7 New London ... .. .. . ..... New London . . . . . . . .. . . ... .. ..... . .. . .. . . . .... ... 19 3j4 . . . .. ........ . .... . 
Idem . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . ... . ..... . . ... .... ... ... 19 3f4 ... . .. ... . ...... .. . 

Outubro ... 31 Banco Commercial. .... . . Banco Commercial. ........ .. ... ...... .. . ... .. .. . 19 13/16 ....... . . .... . .. . 
Idem .. .. . . .... . .... . ... . .... . . .. ... . . .. .. . . . . . .. 19 3f4, 19 5f8 . . .. . . . ... . . 
João José dos Reis & Comp. Idem . . ... .. . .. .. ...... .. 19 5f8 ... ... ....... .. . . . . 
Banco Commerc ia1 ... ... . ...... . . . . .. . . ... . . . .... 19 ij2 ....... . ... . . . .. .. . 
Idem .. ... . .. .... .... .. . . . . . . , .. ... . ... ... .. . . .. . 19 5/8, 19 7/8, 19 9/16 . .. . 
Idem ... ... .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. .... . .. . ... . . . . . 19 5fS, 19 1/2, 19 7/16 . . . . 
Idem . .. .. .. . . .. ... .. . . .... . ... . .... . . .. .. .... . . . i9 :~j8, 195f16 . .. . . . . . . . . 
Ilem .. . . . ... ... . .. ... . . .. . ... .. • . .. .. ...... .. .. . 19 9fi6 ..... . ... . . .. . .. . . 
João José dos Reis & Comp. Idem . . . . ... . ... .. .... . .. 19 5f1 6 . . . . ... . ... . . . ... . 

Novembro 29 Engish Bank . .... . .. . .. . Eng lisk Bank ... .. .. .. ... .... .... ...... .. .. .. ... 19 5fi 6 ..... . ...... .... .. 
New London ...... . . . . · . . New London .. ... . . . . . ................. . . . . . . . .. l9 5fi6 . . . . .. . . . .. . .. . . . , 

» , . ... 26 Banco Commercial. . . . ... Banco Commercial. . . . . . . . ..... . . . . . . ... . . . ... . ... 19 3f8 ........ . . ... .. . .. . 
Idem. .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... ... . .. .... .. .. . . . . 19 5f8 . . ........ . .. . .... . 
Tdem .. . . .. . ... ... . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... ... . 19 5fíl . . .......... . .... . . 
Idem . ... . . .. . . . . . . .. .... . . .. .. . . . . . . . . . ......... 19 3/8 ... ........ . . .. ... . 
Idem . . . . . . .... . . .. . . ....... .. ..... . . . . . . . . .. . . . . 19 3/4 . . . . . .. . . . ... .. .. . . 
Idem ... .. . . ... . . ; .. . ... .. ... . .. . . .. .. .. ... .. .. .. 19 3f4 . . .. . . . . . . ... ... . . . 

1885 
Janeiro .. . 31 Ide m . ... . .... . .. . . . . · .. 
Fevereiro ... 9 Banco do Brazil .. .... .. . . 

» .. ... 23 Banco Commercial .. . . .. . 

F. May rink . . .. .. . . ..... Idem, ... .... ........... . 19 7/16 . . . .. .. . .. .. .... .. 
Banco do B razil. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3/16 . .. . . .. ... .. ..... . 
l:lanco Commercial. .. . .... . . .. . .. .. . . .. .. .. . . . . . . 18 7f8 . .... . . . . . .. . . . . . . . 
Idem . . .. ... . . , . . . · . ... . .. .. ............ . .... . . . 18 7/8 . . . ... ........... . . 
Id"m . . .. . .. . . .. . . . .. . . ........ . .. . . ........ ... .. 18 7/8 ... .. . . ...... . . . . . . 

Março .•. . . 5 Banco Commérciàl. ... .. . Idem .. . . .. . . . . .. .. ... .. .. . .. . . . ... ... . . ........ . 18 7/3 .. . .. . ... .. .... . . . . 
Idem . .. . . ... . . . . . . . .. ... . . . ... . . . . . . .. . . . .... .. . 18 7/8 . . . . . .. . .. . . ...... . 
F' . Mayrink .. . . . .... . . . . . Idem . .. .... . ... . . . .. . . .. 18 7/8 ... .. . . . . . .. . . . .. . . 
Banco Commercial. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . ... . .. . ... l8 15/16 . .. .. . .... . . . . .. . 
Idem . .. . . ... .. . .......... .. . . . . .... .. .... . . .. . .. 18 7/8 .. . .. . .. .. . . . .... .. . 
Joã o José dos Reis & Comp. Idem . . .. ... . .. ...... . . .. 18 7/8 . ..... . ... . ... . . .. . 
ldem . . . . . ... . .... . . . . .. . ldem . . . . ..... . . . . .. . . . . . L8 7/8 . ... ... .. . . . .. . . .. . 

'' , . •. . 10 Eng lish Bank . .. . . . .... . . English Bank ... -.. .... . . . .. . . .. . .. . . . . . . . ..... . .. 18 7f8 •. . . . . . . ... ... . . . . . 
)) .•... 1 i Banco do Brazil . . • .... . . . Banco do Brazil .. . , . . .. . . . . . . .... .. . .... . . . .. . .. . 18 3f4 . . . .. .. . .. ..... .. . . 

New Londou . ... .. .. .. .. . Banco do Brazil. ..... . . .. 18 13/1fl . . . . . . . . . . ... . .. . 
)) . , ... 19 Banco Commercial . . . .... Banco Commercial . . . . . .. . . . ... .. ... . . . . . ..... . .. 18 7/8 .......... .. . , . .. . . 

João José dos Reis & Comp. Banco Commercial. .. .. . . 18 7/8 .. .. . .. . ... . . . .. .. . 
Icbm . . .. . . .. .. . .... . .... Idem . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. 18 7f8 .. . . . . . .. .. ....... . 

» .. ... 24 Banco do Brazi l. . . . . . . . . . 8anco do Braz i!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3/'1. .. .. ..... ... . . . .. . 
New London .. .. . . .. . . . .. Banco do Brazil . . . . .. .. .. 18 3/4 . . . . . . . . .... . . . . .. . 
Idem .. . . ... . .. .. . ... . . . . Idem ... . ... .. . . . . .. ... .. [8 3/4 .. . . . . , ... .. . . . , .. . 
English Bank. . . . . . . . ... Idem . . ... .. . . .. . . .. . . . .. t 8 3/4. . . . . .. .. .. . . . . . .. . . 
Idem .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . Idem . . . . .. ...... . . .. . . .. !8 3/4 . .. .. .. . .. . ... . . . . . 
New London . .. . . .. .. . . . . Idem . . .. . . . . ... . . . . . . . . . 18 13/16 . .. . ... .. .. . . ... . 
Idem .. . . . . . .. . .......... Idem . . . . · .. . .. . . .. . .. ... 18 13/16 ... . . .... . . .. . .. . 
Idem .... .. . ... . .. ... .... Idem .. . ... . . ... . .. . . . . .. 18 13/16 ... . . .... . . . , ... . 

» ... .. 23 Banco Comrnet·cial. ..... · Banco Cornmercial. .. .... .. .. .. .. ..... .... .. .... . 18 7/8 . ..... .. .. .. ... .. .. 
João José dos Reis & Comp. Ide m ..... . .. . . . .. . . . . . . . l8 7/8 . . ... . ... . .... ... . . 
F. !'tbyr ink .. . . .. . . . . . . . . Idem . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . 18 7j8 .. . . . . . .. .. . .. .... . 

à,.bril .• . ... 1 Ban co Oommercial. • . . . .. Banco Commercíal. . . ... . . . .. ... . . . .... . . . .... . . . l8 3/4 . . .. .. .. . .... . ... . . 
Idem . . . . ... . . .. . . . . . ... . ... . . . . .. ...... ..... ... . l8 3/4. . . . . .. ... ...... . . . . 
Idem . . . . . . . . .. . . . . .. . ...... .. . . .. . . ... . . . . .. ... . 18 3/4 .. .. ... .. . . . .. . . . . . 

» ... . .. 8 Banco Commercial. .. . . .. H em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3/4 . .. . . .. . . .... . . . .. . 
I lem . . . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .... . . . . .. . . 18 3/4 ... . . . . . . .. . ... . . . . 
F. l\h y rink . .. . . . . . .. .. . . [d" m · . . . · . . .. ... .. · . . . . · 1R 3f'L . . ... . . ... . . . ... . . 

-Banco c1o Br az\l. . . . . . . . . . Ne w L r:m r\on . . .. .. . . .. . . . Thnr.:o ilo Bra zil. ... , . . . .. 
1

[8 5 jf:L . .. , . ..• .. . .• . . .. . 
E n glish B~nk . . . . . ... . . . . lde m . . .... . . . . . . .. . .. . . . 18 SjS ... . . . .. . . ... . . . .. . 
I dem . . . . . . . . . . • . . . . . .. .. Idem . . .. . . . . . . .... .. . .. -118 5f8 . . . . . . .. . .... .. . . . . 

:& ••••• 18 English Bank . . ·. · · · · · · · Idem . . .. . . . . . . . . . ... . . . · . .. ........ . .... . ... ... . 18 3/16 . . . ... .. .. ..... . . . 
» . •• •. 21 Banco do Brazil. .. . . O.cl . . I rlem •.. . .. . . . . . . . . . •. . • . Ide m . . .... . . . .. . ... . . . . . t 8 '1/8 . .. . .. . . . . . . . . .. . . . 

Idem . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . Idem .. . . . . . . .. .. . .. . ... . [8 i /8 • ..•. .. . .. .. . . . . . . . 
Idem .. . . . . . . . . . . ... . ... . Idem . . .. ... . ... . . . .. .. .. !8 1/8 .. . . . . . . . . . . .. . .. . . 
IJem . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Idem . . .. . .. . .... . .. .. . .. !8 3/16 . . . . . .. . . . . ... .. . . 
Idem . .. . .. . ..... . . . . .. . . Idem . .. .. . .. ... . . . . . . , .. l8 3{16 ... . ... . ... . .. . . . 
Idem . .. . , .. . . . . . .. . ... . . Idem . . . . .. . . ... . . .. . . . .. 18 3/1.6 . . .. . .. . .. . .. . . . . · 
New London . . . . . · .. . . . . . Idem . ..... . . . . . . . . . .. . . . !8 1/8 ... . . ..... . .. . . . .. · 
Idern . . . . .. . . . . . ...... . . . Idem . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . t8 1j8 .. . . . . . .. . . . .. . . . . : 
Idem . . . . . .. . . .... . . . . .. . Idem .. .. . . . . ..• . .. . .... . 18 1jS ......... ... .. . ... . 
Idem . . _ .... .. .. . · · · · . . . . Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1/8., .. . . . . . . .. . . . . . . . 
Idem . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . Idem .. . . . . . .... .. .. . . . . . i8 1j8 .. .. ... . . . . . . .. . . . . 
Idem . . .. .... . . . . · · · . · · · · Idem . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . 18 '1/8 .. . . . .. . .. .. .. . . . . . 
Idem . . ... . . . . . ..• . .. .... Idem . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . 18 1/8 . . . .. . .. . . . . . . .. . . . 
Idem . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . Idem . . . .. . ... . . . . .. .. . . . i8 3ji 6 . .. . .. .. ... . . . . . . . 
W . Sch milinsky & Comp . Idem .... ...... .... . .. .. . 18 3/16 ... .. ... . .. .. .... . 
Banco do Brazil. · · · · · · · · .. . . . .. . . . . · . . . . .. . .. . ... i8 1f8 .. . . . .. . ... . . . . . . . . 
Idem . .. . . . . . . ·· · · ·· · · · ·· . . . .. . · ... · · · · · · · · . . . . . . 18 3/ lfl . .... . .. ... . . . . . . . 

VALOR D~ CADA SAQUE 

118 .000,, O, , O 1.398:518$510 
9 .000, , 0,,0 106:996$900 

U ! J!' J!'i!: t\.Cd 1lÇ n>:i 
DE 

CAMBIO 

UO!\'l!YlH:i:oÃü 11\it-'0 l"\ l 'Al''i!)lA lJiU 'A 
9 D~ ~ 

i j4 DE PENNY T RA NS A C ÇÃO LIQUIDAÇÃO ____ __:: __ _ 

22. 000,, 0, ,0 259:938$460 
1.000, 0,0 11 :779$140 443 :899$G77 22 :20885\JO 1.799:4418600 188 1 Junho .. .... . ii 

50 . o o~ , , o, , o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » .. .. . . . 1 
50.00 " 0 ,0 .. . ......... .. .. .. . .... . .... ... ... ... .. ....... " . " .. .. . ...... . . " .. .. ... 7 

15 .000,0,,0.. .. ........ .. .. .. .... ...... . ... ...... .. .... .... .... .. .. ..... . . . ., .... .. 14 
15 . og~, o, o .. .... .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. ... .. . .. ., ... ... i -i 
10 .0 

0
, o, o ....... .. ... .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . ,. ...... 14 

8 . 5~0 ' ' o' 'o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . .. 14 
10 .0

00
, o, o ... . .. . ... .. .... . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,. .. .. .. 1,1 

1.5 . " 0,0 .. .. ... ... . . .. .... .. .. " . .... . .. ~ 14 
10.000, 0,0 . .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. . .... .. .. .... . '.. .. ...... . " .. .. .. 
10. 000, o, o .. ... ..... .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. )) .. . .. ·14 
10 .000, 0,0 .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .... .. . .. . .. .. )) .. .. .. 23 

1o.ooo, o, o ..... ..... .. .... . .. .. s82;ss3$3ô2 ...... z9j79~ó7ô ... 2:ss~< 74ô$23ô : ::: : :: ~~ 
20 . 0~~, O, O.. . ...... .. .. .. . .. . .... .. .. .... .. .. . . .... .. ... .... . . .. .. .. ... .... . Jul ho . .. ...... 8 
20 . 0 0, 0, 0 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . ) .. .. . .. 8 
1~ · ~g0, o, o .... .. . ......... .. ... .. .. .. . .. .. .. . . .... .. .. .. . . .... .. .. .. .. .. .. , .... .. . 8 
15 . oo" o,o ...... .. .... . ... . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. . ... . . .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . » .. .... . 8 
5 .ooo" ~, o .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . » .. ... .. 8 

.o o" ,o .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . ... . .. . . .. .. .. .. . ., .... .. . 8 
10.0~0, ~,o .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. » .. .... . 8 
~ · ooo" , o .. ...... ... .... . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . ... .. . " .. . .. . 14. 

. O , 0, 0 .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. ~ ·i -" 
5 0 000' 1 o l 'o • , , , , , , , , • • , • • • , • • • • .. ., " • , " " 0

0 

,· 

0

° ,· • 
0

0 0

° ·, ,' .' ,· 
0

° .' .' 
0

° •• ' • '" 
0 

" 

00 

" ' • " • N " " " < 
00 () . . . . ' . . . . ' . . . .. . » . . . . . . -14 

~~ · goo" o"o .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . .. . . .. . ,. .. .. .. 14 
. " , 0 .. .. . . .. .. . ..... .............. .. ..... .. . . .. ..... .. .... . ... ...... » .. .. .. 14 

25.~~~, , ~ , , O ·· · · ··· ··· · ···· · ·· · · · · · ··· · · · ··· . . . ... . .. . . .. . .. · · ·· · ·· ·· · · ·· · · » .. . .. . 14 
1~ - o~o' ' ,,o ·· ·· · ··· · ·· ··· · · · · · · ······ · ·· · ·· ... . . ... . . .. .. . . .. . ... .. . . .. . . .. >> • • • • • • 23 
io'o o" o, o .. ...... .. .. .. .. .... .... .... ... . ...... .. ... . ... . .. .. ... .. . .. .. . » . . .... 2:3 

. o " o, o .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . . )) . ... .. 2:i 
;~. g~~" 0, O . .. .... .. :.. .. .. 604:702$983 29. 935$250 · 2: 4l2: 4J(3$ô !Ô Agosto ... .. .. . 1 

. l " o" o 615 :381$620 177 ' 9-10$176 . . .. . . .. . .. .. .. . 615 : 384:1;620 » .. .. .. 13 
~~ . 0~0, O, O 615 :384.$620 170 :940$176 . . . . .. .. .. .. .. . . 615 : 3f~4$6'20 ., .. .... H 

. O 0 , , 0, , 0 978:343$920 267 :232$809 .. . . .... . .. . . . .. 97S: 34.3:S\J20 » ... . .. 18 
!g·o~g, o,o .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. » . .. .. .. 8 
30 . o o ' ' o' ' o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' . . . . . . . . . . . )) . . . .. . ' 8 

0
.o o, o,o .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. » ..... .. 8 

i . 000' ' o' ' o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ' .. . .. ' . . . . . » . . . . . . 1 '1 
30. 000, o, o .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. » . .. ... 14 
10 .000, o, o ........ . ....... .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. ... .. .... .. . .. . . )) ... ... 14 
10.000 , , 0,, 0 · ·· · · · · · · · · · ···· · · · · · · ·· · · · · · · · · . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . .... . .. . . . . . l> • • • • ,. 2;) 
10.000, 0, 0 .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . )) . .. ... 23 
30 .000 , , 0,, 0 .. .. . . . . . . ... ... 495:1088927 23 :516$640 1 .851 :958$900 » . . . . .. 23 
50. 000, O, O 607:594$940 Hi2 :150$496 .. .. .. . . .. .. . .. . 607 :594$940 >> . .. . .. 29 

5 . 000,, 0, ,0 60 :7G9$490 16: 315$046 .. .. . .. . . . .. . .. . 60 :759$490 Setembro . . . .. . 1 
? . 000" o" o 60 .188$090 15 ; 743$646 .. .. .. . .. .. .. .. . 60: 188$090 » .. . .. . 20 

2C> .000 , , O, ,O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outubt·o . . . . . . . 1 
15. 000, o, o ... .. . ...... .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . ... . .. . . .. .. . .. ., .. .. .. . 1 
5 . 000, o, o.... . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ... . .. . . .. . .. .. ... . .... )) .. . . . .. 1 
5 . 000, o, o . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. » ... ... . 1 
5 .000, 0, 0 . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . » .. .... . i 
5.000,, 0,, 0 .. ... .. .... . . . .. .... . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . ... . . .. . .. . » . . .. . . ,1 

10. 000 , o, o .. .. .. ..... . .... .......... ; . .. . . 12: 463$480 979 :494$'14.0 )) .. ... .. 1 
10.000, 0,0 .. .. . .. . .. .. . .. . 255 :919$539 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .... .. .. ., ....... i 
35.000, o, o 42 '2 :641$505 .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. .. . 845 :283$0-10 )) . . .. . . 15 
35. 000 , , 0,,0 422 :64 !$505 223: 060$788 . . . .. . . . .. . . . .. . 603 :773$580 )) .. . . . . 15 
50 .000,, 0,, 0 609 :773$580 159 :329$[36 . . . . . . . . . . . . . . . . 601: 880$880 » . . . . . . 18 
50 . 000, O, O 601: 880$S80 157 : 436$136 .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . » . .. .. . 16 
20 .000 , O, O . . .. .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. • .. . .. )) .. .. .. 10 

5 .000, O, , O . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . • . . . . . .. • .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. » ... .. . !O 
5 .000 , o, o .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. )} .. ... . 10 
5.0 00,,,_0, , 0 · · · ···· · · ·· · · ·· · ...... . . . . . . . ... .. .. . . . . . . . ... .. . . . ... ... .. . . . . . )) . . . . . . 10 
5 . 000 , o, o ..... ........ ... .. . .. . ... .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . ,. .. .... 10 

30 .000., o, o .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . » .. .... 1.0 
10. 000 , o, o .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . » .. . .. . 10 
10 .000, o, o ...... .. . . . ... .. .. . . .. . .... . .... .. ..... ...... .. . .. . .. .... .. ... .. l> ...... 15 
35.000 , 0,0 .·. ... ......... . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. ., .. ... . 15 

5 .000, , 0, , 0 · · ·· · · · · · · · ·· ·· · . •. .. . . . . .. . .. .. ··· · · · ···· ·· · · ·· . .. . .... . . . . . . . . " .. . . .. 15 
10. 000,, 0, , 0 · · · · · ··· ·· · ···· · ·· · ··· · · · ···· · · · ·· ··· · · ·· · · ·· · · · . . . . . . . . . . . . . . . . )) . . .. . . 15 
10. 000 , 0,0 .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. » .. .. .. 23 
20. 000, 0, o .. .. .. . . .. . .. .. . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . '); .... .. 23 
30. 000, , o, ,o . . ... . . .. . . . . . . . 619: 210$573 30 :303$340 2.427 :291$690 ~ . . . . .. 23 
1o.ooo ,, o. , , oi 12:1.076$.920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . » . .. . . • 31 
i O. ooo,, o, ,o 123 :076$920 57 :264$932 . . . . . . . . . . . . . .. . 2 4.6 :153$840 » . . . . . . 31 
40 . 000, o, o 486 :075$950 .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. Novembro .. ... 7 
40. 000, o, o 486 :075$950 261:040$790 ....... .. .... ... 972: 151$900 )) . .. . .. . 7 
20 .000 , O, O .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Outubro .... .. 31 " 
20 .000, O, O .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ., . . .. .. 31 
10. 002,, O, O... ............ . . .. ... .. .... .. .. ..... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .... .. .. . » .. ... . :H 
30. 000, O, O .. .... .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. Novembro . .. . 14 
30. 000,, O, ,O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )} . . .. . . 14 
35. 000 , , O, , ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . 22 
40 . 000 ' ' o, ' o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . .. . ' . . . . . . . . . . . " . . . .. . 22 
1 o. ooo' , o' , o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . l> • • • ' • • 22 

5.ooo,, o, , o . .. .. , . .... . .. . . 678:236$24.3 31 :825$640 ·2 :487:S39$66o ., . ... . . 22 
50.000, , 0, ,0 621: 359$220 176:914$776 . . . . . . . .. . .. . .. . 621:359$220 » . . .. .. 29 
5 '). 000 " o" o 621: 359,~220 176: 914$77i3 .. .. .. .. . .. . .. .. 621: 359$220 ., .. .. . . 29 
20.000,• 0,0 247:741$94.0 . . .. . .. .. . ..... . .. . . .. . .... . .... .. . .. . .. .. .. .. .. Dezembro . .. . . i 
30.000 , , 0,, 0 372 : 81 5 ~530 ·· · ·· · · · · · ·· · · · · . .. .. ... . . . . . . . . ·· · ····· ·· · · · · · · » . . . . . .. 1 

4 . 000, o, o 48 :917$200 .. .. .. .. .. ... ... ......... .. . . " . .. .. .. .. . .. .. .. . )) ... . .. 11 
3\3. 000 , , 0,0 445:936<1,;480 ... .... . ..... ·.. . ... .. . .. .... .. . . .. .. . .. . .. .. .. . » ...... H 
20. 000, , O, ,O 243: 037$975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> • • • • • • 23 
20. 000 , , 0,,0 243 :03i$ j75 445:930$545 20:819$990 1.622:306$090 » . .. . . . 23 

10.000, o; ,o 123: 472$670 34 :5838782. 1:608$760 125:081$430 1885 Janeiro . .. ... 31 
10. 000 , O, O 125 :081$430 36: 192$:'i42 . . .. .. .... .... .. 125: 031$430 Fevereiro ... . .. 9 
20 . 000 , o, o 2:'i4 :304$640 . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . » .. . .. . 23 
20 .000, o, o 254 :304$640 . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. .. .. . .. . » .. . .. . 23 
10 . 000 , 0,0 127:152$320 191:317$146 .. ........ .. ... . . .. . 635 :76i~500 » .. . .. . 23 
20 . 000, , O, ,O 254 :304 .640 . . .. ... . ...... . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. , . . . . . . . . . . . . - Março .. . . . .. . . 5 
20. 000, o, o 254:304%:640 .. . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. )) . . ... .. 5 
10. 000, o, o 127:152$320 .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . » ... .. .. 5 
20. 000, ' o, ' o ... . . . ' . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) . . . ... 10 
15.000 , o, o .. . ... .. . ..... .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . )) .. . .. . 10 
1 o. 000 ' ' o' ' o .. . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ' . . . . . . .. . . .. .. . . ' . . . . . . . . . .. . ' . . . ' . )) . . . ' . . i o 
5 . 000, o, o . .. .. . .. .. .. .. .. 381 :795$002 17:044$780 1.287 :728$570 )) .. .. .. 10 

50. 000 ,, 0, ,0 635:76!$590 191:317$146 . .... . . . . . . . . . . . 635:761$590 » . . . . . . 10 
10. 000 , 0, 0 128: 000$000 .. .... .. . . .. : .. . .. .. .. .. .. . . .. .. ........ .. .. . ... )) .. . ... 11 
30 . .000 , 0,0 382 :724$250 155 :168$695 . . .. ... .. . .. . ... 510 :724$250 )) . . . . . . 11 
30 .000, o, o ::l81.45ôS;950 .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . )) . ..... 19 
10. 000 , o, ,o 127 : 152$320 .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. » .. .... 19 
10. 007 , 0,0 127: 1528320 191: 3178146 . .. 8:533$710 644 :295$300 )) .... .. 19 

G. OOO, , O, ,O 64: 000~000 . . . . . . .. .. . .. .. . . . . , . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . >> •• • • • • 24. 
15. 333, 6,8 196:266$667 . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . » .. .. .. 24 

9. 666 ., 13, ,4 123:733$333 . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. )) . .. ... 24 
10. 416, 8, 4 133:330$13:':> . . .. .. . .... .. ... .. .. . .. ... .. .. .. . ' ... .... .. .. .. . , .. .. . . 24 

9. 583, 11 ,8 122:669$867 .. ...... .... ... . .. . " .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . > .. . .. . 24 
5. 000 ,, O, ,O 63 :787:!;375 . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . .. . . . . . . . . . ·'· . . . . " . .. . .. 24 
5 .000 , ' o , ,o 63 :787$375 . . . . . . . .. . . . .. .. ' . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. . . . . 24 
5. 000 , , 0,,0 63 :787$375 253 :5848343. . . . . .. . . . .. . . . . 831: 362$[20 , . . .... 24 

30 . COO, 0, 0 381:456;%950 . . .. . .. . ........ . .. .. . .... .. .. .. .... ..... .. .. ... >> .... .. 23 
10.008 , o, o 127 :152$320 . .. . .... " ...... .. . .. .. ... . .. .. ' . .. .. . .. .. . .. .. . " .. .. .. ~?:3 
10 .000, 0, 0 127 :152$:320 191: 317$146 8: 533$710 644:295$300 )) . ... .. 23 
10. 000 , O, O 128: 000:4;000 .. .. .. ..... .. .. . .. . .. .. ·.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Abril. ... .. ... i 
20. 000 , o, o 256 :000$000 .. . ... .. .. . ... .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. . . )) . .. .. .. i 
20. 000 ' ' o ' ' o 256 : 000.~000 195 : 555$546 8: 648$350 648:64.8$650 ., ' . . .. ' . 1 
20. 000, 0 , , 0 256:000$000 .... . H ...... . ... .. ...... .. .. .... .. .... .. .. .. · .. · » .. .. ... 8 
20 . 000 , 0 ,0 256 : 000c;OOO .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. » ... .. .. R 
10. ooo, o ,o 12S:ooo$ooo 195 :555$556 8 : 618$650 648 : 648.;;>(;50 » . .. .. .. 8 
10. 000 , O, O 128:859.%060 ... . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. .. >> .... . .. 8 

6. 000, , o,: o 77 :315$ 436 ·· · ··· ··· · · · : · · · . . . . . . . . .. . . . . .. · · · · ·· · · · · · · · · · · » ..... . . 8 
2. 000, O, ,D 25 :771$812 71:946SH0 .. .. .. . .. .. .. .. . 23-1: 946$310 " ....... 8 

60 000 o o 791 · 752~570 258: 419~237 .. . . . . . . . . . . . . . . 791: 752~570 » .. . . . . 18 
z : ooo " o" o 26~482$759 ... .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . >> .. .... 21 

1o. ooo: : o : :o 132:4 1:-l$799 .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. >> . .. .. . 21 
20 .0)0 , o o 264 :827~599 . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . . . . . . ... 21 

' l l 2'r 917' ~')') 'J f 20 .000 ,, O, ,O tí::l : · · 0u:.~ . . ... . ... . ... · . . . · . · . · · · · · · · · · · · . .. .. · · . · · .. . . . . >) • • • • • • •· 

i O.OOO o. O 13 l :958.::;76o . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . )) .. .... 21 
zo.ooo" o " 0 263:917~522 . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . » .. .... 21 

, , , , 4 ' 138 21 3.0JO, O, , O 39 :72 :;li _ .. • • .. • .. .. • • .. • .. • • .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. • >> • • : .. . 
1.000, ' o , ,o 1 3 :24i~3~g9 .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. '); .. : .. . 21 
1.000 o o 13:2419;3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. . . . . ::li 
1. ooo : : o: :o 13:241$3799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > . . . . .• 21 
1. 000, , O, ,O 13:241$:n

9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 21 

10 . 000, 0,0 13; :413$79 .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . ll .... .. 21 
10. 000 o o 13:.- :413$799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l> • • • • • • 21 

" " "3 917 · _22 21 10. 000 ,, 0 ,,7 2u,: :]lê>'
6

. . . . . . .. . . .. . . ..... . . .. .. . .. . . ... . . . .. . . .... . .. . " .. . . . . 
6.ooo, , n. ,o 79: 175.t26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> • • • • • • 21 
5 . 000,, ( I ,, o 06:206$8~)7 605:890$436 . . . . . . . . . . . . . . . . i. R50: 334$880 » . . . . . . 21 

10. 000 , , ú, ,o 131:958:)760 4.3 :069$87.2 ··· · · · · ··· · · · · · · 131:938$760 » . . . . • . 23 

____ _:_ _ _____ __ ~-------:----.:... ________ __:_ ______ " __ __:__2~.:..::...:o7iõõ~w ---- ~38:9õ5P97 - 253A7õS27o 33~AB7ii6o 
Segunda Contadori a da Directoria lxeral de Contabilidade em 29 de Agosto de 18\35 . - S ebastião J . da R . Pereir a NI . S armento , 2' escripturario. 
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dido feito pela mesma Cama.ra. e cotJstar:te dos 
deus officios uqui L.1.mbem juntos. 

Segunda Conta·lo:·ia~ 29 de Agosto de 1885. 
-Josd da C-unha VttUe. 

Geral de Conhbilidade, 29 

Remetta-se.-Rio, 29 de Agosto de ::1.885.
F. Belisa~·io.-Confere, Jo::;e Se,eriano da 
Rocha. 

DOCUl\lENTO$ QUE ACO:IIPANHA:U O PATIECER 
!>r. 103 A -i885 REL,\.TtVO A' ELEIÇÃO DO 

Illm. e E~. Sr. presidente e mais membros .. - .. 
v • 

Vencedor na eleição o. q ne se procedeu no Zo 
diatticto eleitoral tln. provinci:1. de Set·gipe, no 
dia 1 o de J u ·i , · 
d~put!l.do á Assembléa Geral Legisla.tivu, não 
sou, entretanto, o portador do diploma, que em 
face da lo i só a mim r;ertence. 

Viola.ram o meu di rei to e impediram-me de 
exhibir perant.o esta illustr:1da commissão um 
diploma legitimo, empregan Jo-se a mais cri
minosa e indecente de to,lns as ft·ntdes, dcntr.) 
guantas s0 têm produzido no rogimen d:1 nova 
lei eloitoral. 

vili:m.do; tenho, pot·tanto, pt•ofund:~ confian\.a 
om qur', cli:lnto de sua olovaçrro mornl, se ldo 
de quobrn1• to:l~1s !l.'3 cl'iminos:~s falsificttçõcs ut·
didaa pnr:1. sacri!icat• o m~'U dit·eito, n o CJ1lO ó 
mais,-pal'a fr•ustar a. libordndo de voto do 284 
dos uJr•u,;; comprovincianos quo me sull't·agaram~ 
a d<Hl1<'Ílo de Lantos pcrJg·os e diíficuldallo . ..:. 

E esto. minha. convicç:i::) é tanto mais S()g"ura. 
quanto s:~ fa?. ncccssario. pal'::t a ve!'(hde do 
~'-J"Slema reprcscntut.i\•o qno no<; t•nge, que n 
parlamento ~e constitua com os seus l egi ti mos 
r epresentantes. 

NfL sessão :1::t Cumn.rn. dos Deputados de 15 do 
passado, um illustre representante da provín
cia da Bahia exclamou etn momento de nobre 

trar ::tqui com diplomas nrranj:tdos, iniividuos 
que não fo:·am obitos nas um::ts ~ >) 

Não previa S. E-s.. que logo após se habili
t::tri::t um individuo nest::ta condições, como vai 
ficar patente da present·:: con~~~sta.ção, e dos 
documentos authent\{!os, absDlut:lmeute irre
cusa.veis, em que ella se exhiba. 

o respeito que esta. illustrada commissão e 
a Camara dos Srs. Deputados me inspiram, 
exerce s0bre o meu animo, a procisa influencia 
paN~. cót1têi' a indigna~ãó de qtte i:il~' siiitó J)O!':'" 

suido, nesta penosa situação em que me coilo
ca!'am os violadores d.o me a dircit:.>. 

Tr,>temo~ do p!.'O(!Csso eleitoral. 

O 2) districto da. pr·odnt!ia. de Sergijje se 
cGmpõc t:e .s~~'3 coll~gios eleitoraes, a saber: 

Dr. OliveiraRibciro 

Lagarto . ............... . 
Simão Di:J.s .•..•.•...•.• 
S. Christovão .•..••.••.•. 

Dr. Jovinia.no Homero : 
................. 

Simão Dias ......•.•....• 
S. Christoviio. • • ..•..•.• 

29 votos 
8 » 

57 '> 

Sornm::t.......... 160 

Em S. Christovão dous votos destacados, srm
do um ao D::-. Fra.ncelino Guimarã:es e outro ao 

Parocbh de Itaporan~p 

A mo ' :l. doitorni de:;ta pat•ochia se constit1riu 
c~m unanintida b C(·m individuas da parciali
dade do meu comp·:tidor, f! para qttn uem mes
mo um fiscal se admittis.so da minlta parLc, os 
me•x• adversario~ com sorpresa. geral, inrlica
rarn um tr.l Sr. Diome•lio Feijó, que tomo•t as
sento como fiscal para pt·cjudicat·-roe. 

Esta esperteza despertou felizmente a atten
ção dos m:;us amigos, e levou-o.:; a exercerem 
extremada fiscalização na leitura c apuração 
das ced u1as. 

' I 

manobrasse a fraude. 

Procedeu-se :i apuraçJo das cedula:;, 0m se
guida annunciou-se em alt:~. voz que eu havia 
recebido 28 votos e o Dr. Joviniano igual nume
ro; l:~vrou-s3 o competente cdit:1.l com este re
sultado. o qual foi affi:s:ado no lagar do ccstume, 
C :1hi pCl'IU:?.UCCC U tÍ vista de todos até as 7 ho
l'aS da noite do n1esmo dia. 

Como. porém, a essa hora cit·culas~em com 
g~aves fundamentos bo:l tos do que, conhecido 
o i'i!sttltitdo da eleição dê S. Chr•istó-qão, andê 
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obtive maioria de 30 voto~, a mesa eleitoral 
estav:l. fals;ficando a acta verdadeira, os meus 
ami,.os. illudind:.> a vigilãncia de dulJs sentiMl
lu.s quG guardavam o edital, o retiraram <lo lo
gar, intacto, para que não dcs·1ppare,·ease tão 

O origiual do edital assig-nado por todo.r;; o~ 
mes·1rios. com to:las a<; suas firmas l'econbecidas 
pol" tabellião, se encontra a fi 3 do doe. n, 1, 
para provar cabalmente a procedencia de mi
nha allogação. 

CommP.ttido e>te attenta:lo era preC!SO que 
CO!l1pletassem o numor·o dQs el~itoros inscriptos 
no livro comp~tente. e então dirigiu-se pessoal
rnr>nta :i ca;;;a de alo-uns eleitores ue não ti-
nham comnarecirlo :i. eleição, o secretario da 
mesa eleitoral Belmit·o d>l Cost<l. Alves, c, illu
dindo·os,cons~guiu que assignasscm no livro 
que es apr s

lsto se prova. com os depo:mentos clcstes 
mesmos eleitorn~ que as•ignaram, o que se vê 
no oc. n. 

Sendo, porém, forçoso que se reunis:::em ns 10 
assigna.turaa, isto se censeguiu, falsifica.ndo·se 
duas firmas de eleitores, o que fil'Oll av0.ri
gnado no exame a que se proc'!den pol" ordem 
do integro juiz de direito d:"} S. Chr•isbvão, e 
se lê a fls. 7 e 8 do Doc. n. i. 

E., pois,evidentc qu'! o verdadeira resultado 
da eleição de!t:.\ parocbia. foi 23 votos p ~t ra o 

o . 

To "la. a força. prob •nte d.')SSt\ aatn. fnl-,ifica'la 
desapparec!1 dinnte do edi~.'l.l, porY!ue ~i nq11olla 

' t ' .. -. . 
tem 0 de uma c~l'tidã,) n.ulhr.!ntica passada. prw 
otncial puulico. qnn far. prov.L ('Jen.t, principal
mente n~stn ca.so, em qne so apoia. na prova 
testemu nbal. 

E!ita. m~suua illusft•:tda. commis~iio já firmou 
notavcl pre ~edentn o:n s011 p:1 r1'rer sob1•e a 
P-leiofin do hHctuussá do 12° di.;;tricto do Rio de 
JanÓiro, mandando qu11 clla nl'l:o fosse n.pur·ada, 
isto ::.em os cl'lmontos do 11rova :1garn exhi
bidos. 

Conto, pois, ~ple sera esta a solução para a 
eleição de ltn.poranga, apP-z::tr de não me pre
judicar o resultado verdadmro. 

Pa~ochia do Campo do Brito 

. Os factos qne S:) deram na ltaporang-a e as 
occurrencias dr> sta par~cbia, que passo a._ expô r~ 
demonc;tr:un até :i evidencia o pl:-<no, a -:sentado 
e premeditado, de vencer-5~ pela fraude no 2a 
district.o e a todo trans~. 

rr:ambem nesta. p::trochia a respectiva mesa 
ele1torat se compoz de unanimidade dos meus 
adversarios, tambem aqui não se cons~ntiu na 
int?rvf.lnção d·~ um fiscal apresentsdo por meus 
am1.~os,::.:.peza.ràoempenho com que reqnereram, 
nem se consentin que fossem inseridos na 
áeta os protestos é rMlamac;õGs feitas~ a~erês. 

cendo que para a prova da perfeita harmonia. 
de vistc1o: ~1: tl·e esta mes:~. eleitoral e os falsa
rios d:l ltaporanga, tambcm aqui um grupo de 
eleitore$ que me foi hostil apresentou para 
meu tisciil a um advors:-trio, o ebitor Antonio 
' 

Com tão bons elemento3 pa.l"a a ft·aude, pro
cedeu-se á ele~ção, f'z-se a apuração das ce
dul[ls r.~cebidas, e annunciou-se em alta voz o 
re~ultado seg-uinte : Dr. Joviniano Romero 17 
votos; Dr. Pedro Antonio H votos. 

Isto feito, lavrou-se o eJital, que foi a:llb:ado, 
contendo este mesmo r~~ultado, e lavrada. a 
com etentG acta, ain~a contendo a aelle resul-
bdo. foi ella enviada ao escrivão p1'.ra. regis
tra!-a. 

Quanlo este rscrivã0 come wa a escrev0r 
no seu tvro a referida acta, fot obrigado a 
parar, pot• ordem do jaiz de paz, p~esidente da 
mes_a, e depois lhe foi aprese~~ada nova acta já 

1 

Ne-;ta. acta falsa se diz que eu obtiv~ 4 voto3 
e meu comnetidor 24, subtrahindo-me 7 vot'Js 
em favor delle. 

Tão grave arguição jâmais eu firmaria com a 
minha responsabilidade, como faço, si Glla não 
estivesse plenam~>nta pro\•ada com a c&r·tidão 
passada pelo proprio cscriv::ío do r-egistro, e quo 
v ao junto, m~rcada C:)lU o n. 3. 

guinte: 

« Ce:·tifico 
"ta a :a o 

n:1o C!':tar feh<:> o registro, porque me sendo 
apresentnda urna acta.n:~ qual seguia a votaç.tro 
nesta. ordem: Dr. Joviniano Rom.,ro. 17 votos, 
Dr. Pedt·o Antonio, 11 votos, o juiz de paz su~
pl)ndcu o rog-istr.,, c depois apr·es :-:ntou a nova 
neta, q\le por orJ0.m sun. rogist.rei, em n qual 
s11 lô aqu"lle resultado, isto é,Dr .• Toviniano. 2~1 
voto"~, Dr. Pedro Antonio, 4 votos. Que a vo
lat;:1o rscrjptn. no edital que se afiixou era do 
17 e 11 votos. >'> 

Além disto, o documento n. 5 fa.z desappare
cer as ult.imas duvid:1s, porque é uma declara. 
ção de todos os 11 eleitores desta parochb, que 
me votaram. 

Qu_e o edital foi lançado e affi.x:::~.no co~ o ' 'er-

" "' p:1.ra o Dr .. Tovinia:rio, esta provado não só com 
a certidão do escrivão sob n. 3, mas tambem 
com os depoimentos dos eleitoras que o leram 
d::!pois de a.ffixado, conforme se Yê ::~. :fi.~. 15 c 
18 do documento n. 4. 

Dentre os i i eleitores qu~ me votar.1m o 
assignaram ó docurnento n. 5, um, o cidad<lo 
Antonio Vicente do Nascimento jà. foi violen
tado par.'\ contestar a sua. llrimeira dechra.ção, 
e c "~rno hoaves;;r~ cedido a forç:-r. de am~'aÇ·ls, se 
ap!"essou em firmar o documento n. Q, re:itabe· 
leMndó :1 ~êrdadé. 
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Nunca se viu tamanho cynismo n:~. pratic!l. do · 
crime! 

Entrebnto, ahi fica provado o escandalo em 
seus pontos mais s2lienres, e essa eleição que 
foi um cl'ima, uma immoralidade, uma vergo
nha, ficad, eu es ero, insubsist8nte, ara ue 
se convenç1m os falsifica ores de que o facto do 
crime não crêa direitos, e se corrijam a bem 
da moralidade politica.. 

As fraudes dP, Ourem no Pará, de Pitões na. 
Parahyba do Norte e Itacurussá. no Rio de Ja
neiro, que foram condemn::tdas nobremente p::la 
Camara dos Deputados, não foram nem mais 
escandalos,1s, nem mais prov<"tdas do que esta. 

O resultado verdadei1•o da ebição foi: Dr. Jo
viniano 17 votos, Dr. Pedrc: _.\_!ltonio 11 votos, 
mas como apurar-se uma eleição profundamente 
deturpada. e viciada~ A im~renia da. pr?vinéia 

o 
desta côrte deram noticia de meu triumpho por 
maioria de 4 votos. contando com a verdadeira 
vota ão desta arochia. 

Eleição da Itabaiana 

ção e o seu processo tumuituario constam da 
respectiva autheutica; son, pois, e:x:cusad!) de 
alongar-me a .respeito. V r. ri fica-se até que, jà 
aberta a urna para a. aput·ação, dous eleitores, 
provocando tumulto. atiraram cedulas na urna, 
declarando que votavam no Dr. Joviniano, isto 
contra o disposto no art. 1.45 do regulamento 
de 13 de Ago~to de 1881. O q11e é certo é que 
for~m apurv.~a":l 1.52 cedulas, e os eleitores in-

de 147, tornando-se evidente qne foram real
mentB atiradas á urna 5 cedula.s de mais, pi"o
vavelmente com o nome de meu competilor, 
em ace o 1nct en e re en o. 

O resultado da eleição, constante dá anthen-
tica, é o seguinte : 

Dr. Joviniano, 2 votos e i3 em sopal'ado. 
D1·. Podro Antonio, 66 votos e 7 em sep:1.rado. 
Dr. Alexa.ndt•e Freire, 4 votos. 

Apuração geral dos votos~ 

Do resultado da eleição d;1 Itabainnn. se evi
dencia quo, ainda mesmo apuradas as eleições 
falsificadas de Itaporanga e Campo do Bl'ito, 
não poderia a junta apuradora conf•Jrir diploma 
senão a mim. 

De feito, tendo o Dr. Jo\·inj ano recebido 73 
votos em separado na Itabaiana. e apenas 2 in
contestados, e eu 66 votos incontestados além 

Conclusão : 

Decretadas as nullidades das eleições de 
ltaporang-~. Campo do Brito e Itabaiana, o re
sult:Ado ê o seguinte : 

Votos 

Joviniano........ . • • • . 160 
Destacados. . • . . • • . . 2 

334 

Sou, n~ssa hypothese, o legitimo eleito, por
que reuni a maioria absoluta de votos dos elei
tot·es presentes. 

Si, porém, não ful' reconhecida a nullidnde 
da eleição do Itabaiana, sendo mesmo dados ao 
Dr. Joviniano todos os votos que lhe são con
signados na acta desta parochia, ainda sou o 

n·· . . , 

Dr. Oliveira. Ribeiro : 

Lágarto ...•...•.....••...• 
Simão Dias •.• . ..•..••.••. 
S. Christovão .......•...•• 

Somma •••••••••• 
Dr. Joviniano Romero : 

Lag-arto ........•.•.••.•..• 
Simão Dias .... . ......... . 
S. Christovão ............ . 
Itabaiana .......... _ •.••• . • 

Somma ••••.••••••• 
Vot~s destacados : 

Em I taba.iana. •...•..••••.• 
Em S. Chriatovão .••.••••.• 

Votos 
29 
86 
57 

245 

Votos 
41 
92 

235 

4 

6 

Sou aind:1, neste caso, o legitimo eleito. por
que a maioria absoluta. é 243, e eu tenho reuni
do _245 votos. 

Agu:ll'do tranquillo a sabia. deliberação da. 
Camara dos Srs. D8putados, pela justiça de 
minha causa. 

Rio de Janeiro, 3 de Agosto de 1885. -Pedro 
Antonio de Oliveira Ribeiro. 

Illms. e Exms. Srs. presidente e mais mem
bros da 2a. commissão de verificação de po-

de 7 em separado, está c at•o que reuni, em todo 
o:districto, m~ioria sobre o meu competidor, at- Completamente vencido no pleito eleitoral de 
tenta a disposição do art. 159, § 2°, do ci~ado 1° de Julho pro:s:imo passado, procedido em Ser
regulamento de 13 de Agosto, que determina gipe, para um deputado geral, o Dr. Pedro 
4. não sejam sommados osvotos tomados em ~e- f Antonio de Oliveira Ribeiro_, como ultimo re
parado, mas especifica.damente m0ncionados na t' cur::>o dos ruane.;o.;; politi~oa, apella para. uma 
acta. ãa ap1u·ação geral. » contestação, desde muito premeditadn, em que 

E' evidente. portanto, que o diploma do meu é posta etl;l duvid~ a legitir?idade do diploma. 
competidor, sobre set· gracioso. p·"'las falsidades j ~1 ~·e. me fo1 e:s: t-;ed1do pe.Ll. _Junta apurador <lo do 
provadas dus el~ições de Itapor:mga. e Campo 2 clrcul•) do nuuha provzncla. 
do Btito,. o é tumlJem e:c "l.'i do disposto ll•> I Dei:t:1~do de brio. l?Or ban~os o inute7~, os 
nrt. 159 cttado. ca.ns~\do~ ra~gl)S t·hetortcos do que lançou mão 0 
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illnstre moço para fazer effeito, sinü:o partt en
cobrir a fraquez1. de suas arguições, em .geral 
illo~'~'ic~o: cont!"aprcdncente.;; o f:ü<a'l, alem de 
init~stas ~ insultuosas, mas naturali:;:simas p:1r!l. 
q~em. corno o mou ill~<,.tre competidor, quer 

• ~ ... "".l -
b •. ,. , 

pn.sso a reclamar a attenc;à') rla illnstrada cJm
missão de vel'ificação de poderes para os argu
mentes or mim contra ostos aor; o.dduzidos 1alo 
juiz de dir:~ito de Chri~tina, hoje meu com-peti
dor, ~1ue just~ment·~. reputa regul~t·issin_1as ~s 
eleições de S1mão D~:l.s, Lagarto e~- Chrtstovao 
onde, diz elle, ter eu obtU0 27 votos, quando 
consta, da acta subir 3. minha votação a 28 
(doc. 8). Feito este pequeno reparo. que, em 
todo caso. salva-me do prejuízo de perder mais 
um voto,entro por partes, á guisa do meu com
petidor, na analy;;e dos seus as;;ertos. sobre as 
elei ões de Ita Joranga, Cam o do Brlto e Ita-

I 

legitimidade do me:t diploma, garantido pela 
mais genuina eloição. . 

Entretanto, o Dr. Peclro Antomo, sempre 
atibdo o sempre animoso, não percebeu que o 
S')U celcberrimo eJital ao menos nã.o tt':lz data, 

. I • • • 

estratr~gia se mandou que as firmas do mesmo 
fossem reconhccidas,-não pelo tabellião do 
lo.,.~r:_ mas or outro residente em S. Chris-
tovão !! ... 

Mas ouçamos o Dr. Pedro Antonio em su~ 
contestação : 

« ProcBdeu-se, escreve elle, á apuração· das 
ceJulas, em !'eguida annunciou-se em alta voz 
que eu havia recebido 28 votos e o Dr. Jovi

. niano ig-ua~ nnmer·o; lavrJn-se o competente 
edital com este resultado, o qual foi affix.ado no 
logar do costume, e o.hi permaneceu á vi<:;ta do , ' . . 

apo?·anga eleição de S. Christovão, onde obtive maioria 
Leg;.lmente constituida, a mes:t eleitor;ll de de 30 votos, a mesa eleitoral estav:t falR~ifi

Ita. oran<>'a c ue aceitot< comj fiscal do Dr. Pe- c;:tndo a act·t vedadeira, os maus amigos, illu-
dro Antonio de OlivC'irJ. Ribniro o eleitor Bento m • o a v1g1 ancta a e uas sen ttne as que guar
José B:tptista e não Diomedes Feijó ele Mello, davam o edital, o rBtiraram do logar. para que 
~omo falsamente ellc argue e insinúa, cor- não desapparecesse tão poderoso elemento de 
rendo dosb arte, o perigo de pa'-'sar p:Jr lig0iro prova em meu favo1•·. » 
e precipitado, visto como revela não t.~r ao me- Ha bastante ingenuidade naa pulavras ci-
nos lido a &uthentica da eleição de ltap01·ang-a, tadas do meu competidor. 
que dà conta daquelle facto (doc. n. 1, pa.~- 7); Como é, realmente, que uma mesa ebitoral, 
leg;>.1mente constituila, rep:tf'l, a mesa eleito- que premndita tal f1•aude, deha até 7 horas da 
ral de Itapors.ngn, drpois 1le lidas e apurad:Js noite pr·egado um edital contrario aos seus 
as ceduhs, nunca 1roclamou te;- eu recebido lanos1 
2 votos e o Dr. eJro Antonio 28. como alei- Aindn. mais : como se acreditar qt:e daas 
vosam3ut:; argue o m~n competi-lor, que, mu- ~entinellas minhas guardassem um e !ital, 
nido da um edital apocrypho, cspecie de pre- quando o ... melhor e mais facil meio, além de 

, · • p • · is a tnais sumn a rio m no-. penoso, ser1a arran-
geral, qner e esp"ra pro· un t0/11" do fo;·c~'. cal-a do loga.r em qoe estav;t affixado ~ 
m111lar a natur·~za das cou~as, alterar a ver .ci- ~\ logica d~ sta ve:>.: não coubG nn. cabeça de 
dade dos factos o, qual um out:·o Cezar, bra!lar me11 competidor, que lançou mão de um argu-

v . 'f' .. , t d t por sua vez:- em, o:r. L, v1ct. . . . mento con t•ap!'O uce:n e. 
Nem tanto assim! ... mais um pot:co de pn.. Depois, ou c~tc edital, que as minhas scnti-

ciencin, menos p1'0cipitn.ção o mai~ critcrrio. ndla,:; g-uard<wnm, et•:t a expressão d:.t verd3de 
Snh o influ~o noch·o cl:t dirocçlio rlG~·. stJ':-tdn dac; uma;;-:l~ votos por 28. e só assim era na

llo m:~jor Gominin.no RodJ•igw's Dn.nt:1~. o ço- tural a vi .:.;-iln.n,~i:1. drl c1uo falla o meu compe
lebre chefe lib··r:~l rpHl na "'"ição do J rl ·• De- tid•Jr, ou o c~ital não Lt·aJuzia a ver.!ad·.', e, em 
zembro foi 1·cndido pelo p:ti do lll''U compt'!ti- tacs condiçõc:->, não mer.')Ci<L sol" guardado, mas· 
dor, os amigo:; d•1 Dr Peuro pt·om.r•llit:\\'~\m R sim at•ranc •do c inutilisad.o. 
minhn. dert•ota si fossem. como o foram, ex e- Qno diz a isto o Dr. Pe lro Antonio ? 
cutados os planos cbdos por aquelle major, ho- ..:\o muito, me p:treC'', deve o illustre moço · 
mem organizado para todas as tri.cns e intrigas conduir: «O eJit::tl que seus gnardas vigibvam 
de partido, e havi::~. aconselha.l(l n. farç>1. do não é o que està em meu poder.>) 
edit:ll de Itaporanga, protesto~ sobre a eleição Vamos o.dia.nt·~ na ct'itica. dos asse1·tos do il-

1 ri o, res pons:-~ 1 1san o-se e e a ustre Dr. Pedro Antonio. 
inutilisar a eleição d'l Itabaiana, o que em « De feito, escreve cllfl, no dia s3guinte 
parte fe:r., onde era considerl'l.vel a minha maio- sUJ·giu a acta. falsifi.cad·l, elevando o numero 
ria. de votos do meu competidor a 38 e conservando 

Como fieis e:s:ecutores do plano immol"alis- os maus 28 voto3. » · 
simo traçado pelo exp!>rto major, arranjaram o Par:1 provar a falsidade desta peque
edital com que h11je s~ apr~sentn. o Dl'. Pedro nina ar-ruição, bnsta- me adduzir as se
Antonio, r .~cl~mando direitos qne não lhe as- · guintes provt~s :-ta., a certidão, que offe. 
sistl'lm ! ! . . . reço, do agente do correio, em que se prova ca-

~is :-thi um manrJ,io inleeent~. uma irumo· balmente que no dia 1 de Julho (dia da elr'ição) 
rahdllde d"'scommun::J1 e :1trevida com que eu entr;ll':lm para. a respectiva !l."''mcia os officios 
não podia contar e muito menos acreiitar que que ncomps.nharam ac;; auth.e~tic:::s da eleição 
o meu comp3tidor aproveitasse para burlar a procedida na parochia de Ita.po~a~ga, naquelle. 
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dia (Doc. n. 1, pag. 2); 2a.,a prop!·is. acta da 
eleição registrada, conferida e concertada no 
mesmo dia (1 de Julho) pelo competente ta
bellião e enviada ao Exm. Sr. Dr. secreta
rio da Assembléa Geral Legi,.lativa, na q11al 
facilmente a illustrlda comruissão pode verifi
car o llleu asserto · 3a. os muitos documentos 
que a1re;;ento no correr desta minha refutação, 
que comprovam á luz da evidencia. ter eu rece
bido 38 vo~os em Itaporan~a. 

il q 1, 

diu o meu valoroso competidor, que, de fulsi
dade em falsidade, de qu•,da om queda, con
cluiu assim :-«O original do edital, assi
gnado por todos os mesarios, com todas as stus 
firmas reconhecidas por tabellião, se encontra 
a fls. 3 do doe. n. i, para. provar cabalmente a 
procedencia de minh3. allegação. >) 

Que allegação é esta 1 Se rã aquella que affir
m~ ter side alterada a acta do d ia seguinte ? O 

E no mais :-esta conclusão do Dr. Pe
dro Antonio de Oliveira. Ribeiro, além do 

• • • • JQ 

acha-s~ com1~letamente desmentld:l pela prova 
material, poaitiva e inconcussa do legitimo 
edital ue a resento e ue se encontra a fl. 3 
do doc. n. 1, on e não se nota a acuna a 

·falta de ela ta e do 1·econhecim.cnto de firm.as 
2Jelo comp -tente tabelliao do loga1·, e onde 
está claramente provado ter eu recel;idCl 38 vo
tos c o Dr. Pedro 28, como consta da acta, e 
como cabal e inconcussamente s3 verifica do 
abaixo assignado que se lê a fl. -1 do doc. n. i, 
em que 38 eleitores juram ter su:tJMgado a mi
nha candidatura. 

Me parece que i~to é altamente decisivo e 
a tamente esmaga or para o meu antagoms a 
que além dos innumP.ros abusos que a chicana 
ha gerado, 9ue.r .eleva~ ~ .ca~etim·ia àe ver-

xulo : - Uma simple:; contestação Vílle a le
gitimidade de uma ehição ! ! 

Por maia po1eroso e influente que seja o meu 
competidor, que, aliás, na minha província, 
perdeu a.té o nome proprio para ser ch:!lnado 
- o genro do senador Joaquim Delfino - ou 
confio bastant~ na sinceridade doa cspirito"l 
cultos e independentes para não temer a s~lnc
ção do principio abusivo e immoral que se pre
tende eleva.r á. categoria de dogma político: 
Fique só reservada á igreja. o direito destas in
venções, sellarlas logo pelo cunho da infallibi
lidade respectiva. 

Isto de política, além de mais sério, eu quero 
.dize1·, de mais positivo, deve s··r bern meditado 
e pesado. O precedente do escandulo é horri vel 
e e~anim:1. or. 

Mas ..• mas , voltando à an~dyse d::s propo
eiçõ~s do meu adversario~ notei que elle e;;
croven: -(( Commottido este attentndo era. pre
cilio ~uo COilll'lotns.;em o numero dos elei tores 
inar.t'li'Loli no livro colllpetem~. e então diri
giu HO poH•IIRIIII"IltO 1'1 Cl\fHL do al~uns eleito1·es 
qu•1 nlill ti nhr\111 l'Otupi\I'Ocido R. cleiç:'io, o secr•'
tnrio cl~ 111111 c P\Pilot•al, Ucluaia·o da Cost:t Alvrs 
f\ OI illlll!incJn Ollll"'' lllllll CjllO n•sÍg"llllSHOnl !lO 
lii'N quo Ih • ;• JII'· •oul,u. • 

l.sto paccu por o~cu•.;o 1iü iugon11id1.1.dll . 
v. 1v.-:w 

Como é que uma mesa unanime e compactta 
assim a julga o Dr. Pedro Antonio, composta 
toda exclusivamente de amigos de minha par
cialidade política, se permitte a taref;;~. insana 
publicamente escandalosa de angariar ulterior
mente assignaturas, quando lhe seria muito 
mais facil e menos ublico conse.,.uir o mesmo 
resultado, isto é augm(mtar a minha. votação 
pela simples subtracção de votos do meu co&n
petidor? Si a. qu_estão era augmen~ar a minha 

ça u 1 a o m 
mais consentaneo com a trica tirar em meu 
favor os votos do Dr. Pedro ? 

Qunm quer que possua uma pequena dose 
daquillo que constitue o patrimonio geral da 
humanidade -o senso commum- facilmente 
ct·ê no que affirmo. 

E' que o meu competidor acredita que até 
em logica a chicana, a ing·rata chicana, tem o 
seu !egi tim~ log~r .. 

.J: ll . ' o 
se mais iO votos para min como é que 38 ho
~ens que ainda: crêem ~as penas eternas do 

gor·ica e burleSC!:!. de Satanaz, juram ter suffra
gado a minha candidatura em i de Julho! •.. 

Si não )ara mim ao menos ara os bons e 
conv1ctos catholicos, não se póle de1xar á mar
gem con:o inutil e banal tanto juramento. 

Creio, pois, ter desta vez convencido ao meu 
digno competidor, que no ar ;or de contestar
me não percebeu que ~miou erradamente quan
do escreveu, com sacrifl.cio da palavra de ami
gos seus, o seguinte: 

(( Isto se prova com os depoimentos destes 
mesmos eleitores que assignaram. o que se vê 

,., 
no e"Iaml3 que se procedeu por ordem do in
tegro juiz de direi to de S. Christovão e se la 
a fls. 7 e 8 do dscumento n. i. 1> 

Eis ahi o que imprnsadamente escre
veu o Dr. Pedro Antonio, acreditando estar 
nisto a pedra. philosophal de sua contestação, 
quando isto é ioconsequeute, compromettedor 
e contraproducente. 

Ouça-me a illustrada. commissão. A fia. 
7 e 8 do doe . n. 1, offer~'ci ·lo pala Dr. Oliveira 
Ribeiro se lê isto : <( D~clarar.1m ainda que exa
minando um livro que set•viu d~sde a mesma 
data para assignaturas dos eleitores e cote
jando as firmas delles com as qne se acham no 
livro dos talões dos titulas, que lhes foi apre
sentado, en~ontraram u~a .grande diversidade 
nas os e et.ores o o 1 e1ro avarro e a
noel R.beiro N:<varro, sendo cl3rto que est0.s 
dous nomes fot·am inscriptos por um só indi
vid11o. >) 

Eis o que se lê no ponto indicado pelo 
Dr. Pedro no ::;eu doc. n. i (fls . 7 e 8) que é 
um exame no livro de as!':ignaturas dos eleito
res de lt-~por.1nga, no qual !>erviram de peritos 
o padr•~ Antonio Pereira P ir.to e Sylvio Ana
cinto de Souza Bastos. 

Comp::re-se agora aque1la declat·ação dos 
peritos com n propria confissão dos eleitores da. 
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parcialidade do meu competidor, os mesmos 
Srs. João Ribeiro Navarro e Manoel Ribeiro 
Na varro. 

Diz o tal doc. n. 2, pgs. 7 e 8: «João Ri
beiro Nava.rro, 2a. testemunha, etc. jw·a qtte 
assi nou o livro de assignaturas de eleito-
res que e 01 apresenta o pe o capi ao 
Belmiro~ etc. ; 3a testemunha Manoel Ri
beiro Nav~rro jura igualmente ter assignado 

' . 
Não é esmagadora a contradicção ~ 
Disseram os peritos que as :firmas de João 

Ribeiro Navarro e Manoel Ribeiro Na varro fo
ram escriptas por um só punho ; estes dons, 
sendo chamados a juizo, depoem que as :fir
mas são suas proprias ! ! ! ••. Como se conciliar 
isto 1 Quem foi que faltou á verdade 'I De que 
lado está. a falsidade ~ Estará do l~do dos peri
tos~ Eisahi como o Dr. Pedro Antonio poz em 

dedicado, os Srs. viga rio Antonio Pereira Pin
to e Sylvio Anacleto de Souza Bastos. 

Será ue a falsidade este ·a. do lado das tes-

contra a minha eleição! Escolha o meu com
petidor. 

Proseguindo, cabe-me, entrando em or
dem diversa de considarações, perguntar agot·a 
ao meu illustre e illogico antagonista. : Que 
valor tem. o depoimento das testemunhas An· 
tonio José Ribeiro Navarro e ~eus dous filhos 
João Ribeiro Navarro e Manoel Ribeiro Navar
ro, que dizem ter assignado posteriorm~ntc 
o livro dos-eleitores, quando ó certo que as 
IJim tendo acontecido, eu teria não 38 votos 
mas 41, com a addição de mais estes tres que 

- cum ato n. 1 fls 4 ue é 
um abaixo assigns.do dos eleitores que honra
ram-me com cs seu• votos 1 E' crivei que os 
meus amigos envidassem eaforços para conse
guir assignaturas contra mim 1 Para que, pois, 
recorrer-se a estes Navarros, com quem não se 
contava e d('.S quaea não se precisava para se 
me garantir os 38 votos, que recebi 1 E' que o 
Dr. Pedro Antonio não esperava que eu reu
nisse um abaixo assignado que dispensasse as 
assignaturas dos Nava.rros e assim insinuou 
que estes Navarros fizeram parte do grupo dos 
dez, fantasiado pelo meu compe- tidor. 

As testemunhas do meu an•agonista v:eram 
mais uma vez fazer realçar a verdade de um 
tratadista allemão em materia de prova:-quan
do as t estemunhas dizem de mais e se acham 
em contradjcção e desharmonia co 
por outros meios, como o documental, seus de
poimentos nenhum ,·alo r contém. 

Além das contradicções que se notam nos 
documentos do meu competidor, que se encar
regou de refutar-se a si mesmo, eu reclamo a 
attenção da illustra.da eommis~ão de verificação 
de poderes para o documento n. 2, ils. 7 a 19, 
que offereço e no qual está cabalmente justifi
cado e provado, pelos depoimentos dos cinco 
mesarios e das testemunhas JJiomedes FPijó de 
Mello, Antonio José Corréa, José .Martins 
da Fonseca, João Martins Cezar e Ant:>nio 

Francisco dos Santos, com assistencia do D1·s. 
promotor publico e perante o · Dr. juiz muni
cipal, que : 

1. o O Dr. Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro 
obteve na eleição procedida em fo de Julho pro
ximo assado em Ita oranga 28 votos, e o Dr. 
Joviniano Ramos oméro votos; 

2'>, que no dia 30 de Junho pro:s:imo passado, 
ves era da elei ·ão, foi le almente or:saniza-da 

· a mesa. eleitora ; 
3o, que na dita eleição votaram no Dr. Jo

viniano Roméro os eleitores : coronei Domin
hos Dias Coelho e Mello, tenente-coronel An
tonio Correia de Mello Bittencourt, Antonio 
Francisco dos Santos, alferes J:4"'rancisco Apoli
nario Cardoso, Francisco José da Costa., te
nente Francisco Ludgero da Costa, alferes 
João Martins Cesar, José Francisco Magoarão, 

ito a Rochâ Lima Antonio Freire dos San-
tor, capitão Belmiro da Costa Alves, alferes 
Diomedes Feijó de Mello, capitão José da Costa 
Soares, Felippe José de Sant"Anna Castro, João 

s1 ro e 1que1r , · · - , · 
José Correia, Antonio Martins de Mello, alfe
res 3oão Dias de Goes, capitão José Caetano de 

, el C~Leta.no de Mello, Candido Xa-
vier de Almeida, tenente José Martins da. Fon
seca Fontes, tenente Antonio Manoel Menezes 
de Al'anjo, Joaquim Ma.Doel de Araujo, Si
meão Telles de Vasconcellos, Lenente-coronel 
Domingos Dias Dantas Mello, alf~res Manoel 
Francisco Dantas Paruhy, Arthur Arthan 
da Costa, AntonioFerraira d')s Santos, Pedro de 
Alcantara Mattos, Pedro Corrêa de Mattos, 
Jacintbo Rodrigues de Souza, Manoel Delfino 

.. :"' t .. • -

cintho Rodrigu0s de Carvalho, Domingos Cor
reia de Mattos e Francisco Ribeiro Na.varro, 
todos em numero de 38; 

4°, qu~ o hvro em que se ançou a acta a. 
eleição foi um só e este o authentico, não ha
vendo por conseguinte duplicidade de actas lan
Çldas em dous livros diversos, conforme alei
vosamente se quiz insinuar na justificac;.ão 011 
auto de perguntas produzido pela parte ex
adversa; 

5a, que uma vez concluida. a apuração das 
cedulas e conheeido o numero de votos obtidos 
por cada um dos candidatos, immediatamente 
se procedeu ao lançamento da a.cta dos traba
lhos eleitoraes e sua. transcripção no livros 
competentes ; 

6o, que logo no mesmo dia da eleição, de 1 e~ 
de Julho,<:nt!'aram na agencia do correjo para 
serem remettidas aos poderes compt•tentes as 

· >rida · eloi ão · 
7o que os eleitores Antonio José Ribeiro Na

varro, João RibciL·o Navarro e Manoel Ri
beiro Navn.rro, que aliás compa-recet·am á 
eleição de 1 o de Julho, foram dias depois 
subornados medis.nte a quantia. de 500.~ pelo 
coronel Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro 
pai do candidato bschareJ Pedro Antonio Ribei
ro, afim de declararem na justificação ou inque
rito em favor desate aqui produzido, que não 
estiveram presentes ã dita eleição. e sómen
t'3 dias depois assignaar~m, á. instancias do 
capitão Belmiro da Costa Ah•es, seus nomes 
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no livro de eleitores, isto sem conhecimento de 
ausa; 

8.('. que o dito coronel Pedro Antonio de 
Oliveira Ribeiro pretendeu igualmente subor
nar o referido capitão Belmiro, offerecendo
lh'e dinheiro, ara ue este se restasse a con-
testar como mesario o resu tado da e c1ção, o 
que foi condignament~ repeliido ; 

9. o, que o edital authentico a:ffixado na porta 
. ' 

resultado da eleição, dã ao candidato Dr. Pedro 
Antonio de Oliveira Ribeiro 28 votos, e ao can
didato Dr. Joviniano Ramos Roméro 38 vo
tos; 

10.0 , que as testemunhas que juraram na. 
justificação produzida em favor da candidatura 
do bacharel Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro 
foram intimadas por individuo. assalariado e 
que não é official d~ justiça, n~m outro. qual-

pelo pseudo-official a horas adiantadas da noi
te, tal foi o atropello empregado para a realisa
ção de fins inconfessaveis que eram lobrigados 
no so re 1 o mquento; 

11,0 , que alguma das tGstemunhas produzi
das no referido inquel"ito foram intimadas pelo 
~roprio juiz de direito da comarca, que em 
tudo revelou pa.l"cialidade pronunciada e aberta 
em favor do candidato Pedro Antonio de Oliveira 
beiro.:, assim como é certo que o mesmo juiz 
de direito insinuou respostas que em dito in
querito juraram ; 

12. o que o coronel José de Faro Rollemberg 
nao ass1s w aos tra a os e e1 oraes es a pa
rochia, e sim sómente aqui tocou de passagem 
para o engenho de se~. sogro, ~ isto, rapida-

j 

mingos Dias Coelho de Mello ; 
!3.0 qve o bacharel Luiz Francisco Ft•eirc 

assim como o capitão Luiz Alves Martins não 
assignaram a acta da eleição de 1 de Julho, 
conforme arteira e indecentemente se quiz in
sinuai· no falbdo inquerito. 

Todos estes itens, Exms. Srs. pr·esidente e 
membros da 2a commissão de verific:tção de pJ
deres, completamente justificados, prov~dos e 
reforçados pelos documentos valiosissir~os que 
offereço, desmoronam o castello de sonhos e 
fantasias do meu illustre competidor, a quem, 
por honra da firma, eu provoco a rGfutar cabal
mente com calma. e justi9a, curado, antes de 
tudo, da velha enchaqueca que o atormenta 
desde os bancos da academia e que consiste em 

, i · gri os, 
impondo suas opiniões com uma tempestade de 
brados e gestos. 

Ainda. mais, e par~ confusão do meu ad
versario, eu chamo a n.ttenção d'esla illustrada 
commissrto para o e::t11me proccdi<lo nos li
vros de ltaporanga, com assistoncia do Dr. 
promotor publico da comarca e presidiJo 
pelo Dr. juiz municipal do termo, de cujo exam~ 
se averigua e se verifica a irregularidade e lim
peza dos mesmas livros destinados aos traba
lhos eleitoraes de ltaporanga. (Vide doc. n. 3, 
pags. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.) 

Refutados assim, um por um, os argumentos 
adduzidos pelo meu competidor, cujos documen
tos fil~aram destruidos, eu bem podera dispen
sar-me da tarefa de apreciar ainda uma vez o seu 
doc. n. 2 sob o ponto de vista juridico, pois 
que, sob o ponto da prova, acha-se elle comple-
tamente anmqm a o ; en relan o, e s men e 
para comprovar o açodamento do meu anta
gonista e o espírito de accumular.documer:tt~s, 

' ' ouso ped1r a attenção e3clarecida da eommissão 
para as irregulat·idades que affectam aquelle 
documento sob o ponto da vista do Direito·. 
Assim é que se tratando de provar uma f1·aude 
em materi.a eleitoral, o que constitue um crime 
de acção publica, nem a petição inicial pediu a 
intimação do promotor publico, nem esta foi 
ordenada, nem de sorte alguma effectuada,
notando-se mais que não !oram intima~s todos 

menta n. i, pag. i. 
A' luz, portanto, de tantos argumentos pro

docentes e justos adduzidos por mim, que reuno 
a u o os me ores c ma1s va toaos cocumen os, 
á luz de tanta fraqueza nas arguições cap
ciosas do meu competidor, eu reclamo simples
mente, em nome da justiça, que seja valida a 
eleição regularissima de ltaporanga, cujo re
sultado é definitivamente este : 

Dr. J . B. Roméro •.• . ••.• 

Dr. Pedro Antonio .•..•.• 

n 

38 votos 
28 , 

Parochia do Campo do B1·ito 

Ainda aqui, e porque a annulação da eleição 
de Itaporanga não baste para dar ganho de 
causa. ao meu competidor, at·gt.ie elle de falsa a 
eleição do Cttmpo do Brito: «Por quenão acei
taram o seu fiscal, porque o escrivão certificou
lhe que alterou-se o resnltarlo da elei~ão e 
porque 11 eleitores dizem num abai:s:o assignado 
ter snffra gado a sua candidatura.)> 

Como se vê, as allegações do meu compe
tidor, sobre a elei~ão do Campo do Brito, sã'.) 
mais innocentes, menos aptas para fazer effeito 
que as relativas a eleição de Itaporanga. As 
provas e documentos e::thibidos sobre Campo do 
Brito, pelo meu competidor, são ainda de 
menor valot· c, portanto, mais facilmente re
futaveis. Vejamos: 

se 1,1 0 
escapou aos amigos do Or. Pedro Antonio a 
idéa de mandarem um outro edital de accôrdo 
com os seus desejos e no qual se verificasse o 
que elle sustenta, isto é, ter elle recebido H 
votos e eu i7, e não como realmente foi, elle 
4 votos e eu 24. · 

Dou graças aos meus deuses por este esque
cimento, apezar do Dr. Pedro nos garantir que 
foi pregado um edital com o r esulta':lo de i7 
votos por 11 e que este edital demorou affixado 
ao!l olhos dos seus amigos e correligion~rios! .•• 
Isto faz crer ou que muito iugenuoa &ão o8 tae1 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16 30- PÃjgina 34 de 36 

156 Sessão en1 10 de Setembro de 1885 

amigos do Dr. Pedro Antonio, ou que. de i Que yalor fica tendo agora o do_cnmento n. 4, 
facto, nunca houve tal edital. .

1 

offerec1do pelo Dr. Perlro Antomo, para provar 
Em todo o caso. este feliz esquecimtmto que « recusaram o fiscal apresentado por s~us 

poupa-me o trabalho de uma rcfutlição mais amigos, que assignaram, em numero superior 
peno.sa e proporciona-me a. bella occasião de a seis, uma petição de apresentação, que ~ão 
dizer:- além de raciosas e futei"" as 1rovas fui acei » ua (l a t• .sento a verd;1de1ra 
apresentadas pelo meu competidor sobre o l;ro- petição, com uma só ~ssign:1tura o esta ser:d? a 
cesso eleitoral do Campo do Brito, que correu de um dos seus roa1s apa1xoaado_s cor_!ehgio
muitissimo regular, são um documento vivis- nar-ios, qne está assignado em d1ver.sos doeu-

ir a i :::t e que e e · -se em men os seus : . 
illudir a. si mesmo,. e, como Edward von fbrt- O 2) argumento, adduzido pelo meu comp.z
mann. acha dolorosíssima a realidade de uma tidor·, sob doc. n. 3, é ainda improductivo e 
dasillusão. inutil. 

CreioJ entretanto, que ao meu illnstre anta- Como se verã da acta da elei~~ão do Campo do 
gon!sta já sobram razões bastautos para ex- Brito, regi.~trada, conferida e concertada no 
clamar por sua vez, :i imitação do que fez o no dia 1° de Julho, pelo escrivão e envia~a. 
seu nobre pai:-« Comeram-me o dinheiro ao Ex.m. Sr. Dr. secretario da Assemblea. 
e me qtte,·em acalentar com 1)its e~peranças, Gel'al Legislativa, e ainda como se verá d~ 
haw·idas _em papel i tos graciosos ! . :. . » documento n. 4 tis. 5, 6, 7 e 8, que e 

Pedro Antonio.. 
Oomo era natural e justo. pondeiar.cm os me

~arios já. ter o Dr . Pedro Antonio o seu fisc~d, 
aceito no tiia da installação da mesa eleitoral, 
o que si quizessem o Sr. Hermeuegild~ fisca
lisando os trabalhos,o apresentassem para fiscal 
do Dr. Roméro. · 

Depois, proseguiram os mesa.rios, u. lei di:~. 
que deve ser aceita a apresentação que reunir 
maior numero de assiguaturas de eleitores e 
assim não póle a petição do Sr. José lguacio 
da Sil\'a preter3r outra ap1•e-.::entação que tenha 
íiscal para o me:;;mo candidato. 

Nada objectando ás observações dos me;:;a
:ios, deu-se o Sr. José Ignacio da Sih•a , cojo 
I';lt~mto er~ at_ropellar os trabalhos, pot• con ven-

Entretanto, Exm:;. Sr~ . da 2a commis>ão rle 
verificação de podrres, o meu competiclo1· brada 
em sua contest<1 ção: «Não nceit~•ram o fiscal 
apresentado por meus amigos! ! ..• ~ Notem o 
plural c: meus amigos..,, 

Pois o Sr. José l gna.cio da Silva, unico qne 
assignou a petição (doi! . n. 4, pag . 10J, a pre
sentando por atropello o eleitor HermeMgildo 
para fiscal do Dr. Pedro Antonio. tr~m o pres
tigio do pl,Lral, gozará da prerogativa de valer 
pelos «muitos amigos», de que nos falia o il-

. Iustre Dr. Oliveira Ribeiro? 

De que vale, pois, a declaração deste escri
vão boç:!.l, que, depois de certificar ao Dr. Pe
dro Antonio ue do seu livro de registro con-
sta. ter eu t1 o - voto.:; e e e . , accrescentan o, 
porém, que lhe constou ter sido outro o resul
tado (i7 por 11) e que só j)Me transcrever a 
acta no dia 2 de Julho, quando elle concertou 
e conferiu com data de fo de Julho as authen
ticas da eleição ? 

Além disto, o documento n. 3, apresentado 
pelo Dr. Pedro, não passa de uma simples de~ 
claração cavillosa, e não é uma certidão extra.
hida do livro do eseri vão e, quando o fosse, que 
va or em e que e merece o escr1vao que a 
certidões em cont1·ario sobre o mesmo objecto ~ 
Noto, que aqui não :;;e trata de _m~ tabellião, 

Ainda mais, e isto vale tudo, do docuwen lo 
n. 5, que offoreço, desde fi. 8 a fls. 28, vê-se 
que s0 aahn completamente provado e jus
tificado, sob juramento de todos os mesa
rios - Capitão Francisco ele L:wres da. Fon
seca Menezes, capit:lo Felippe .losé de ~ant'An
na Telles, capitiio José Ci uilhermc da Sil
veira, tenentfl Joaquim Mano8l da Silveira, 
a lf,~res Hemvindo Manoel da Silveira e dos 
eleitores capitão Anton io Comelio da Fons2ca, 
alferes José Feli:-:: da Fonseca, 11lferes A •·ge
miro Ferreira i: c San~'Ann·t e do prop~io nscsl 
do candiJato Dr. Pedro Antonio, o eleitot· An
tonio Tavares de Almeida e Sá; que se acha, 
repito, complet:lmentc provado o seguinte : 

1 o, que na eleição do Campo do Brito, de . -
ração proc .~l ida, verificou-se haver obtido o 
Dr. .Joviniano H amos Ruméro 24 votos e o 
D1· . Pedro -\ntonio de Oliveira Ribeiro quatro 
votes; rcsulta.Jo este que consta da. neta da 
el:· ição e de sua tran~cripção no liVJ'O ~ompc· 
tente, e a inda reprodu;ddo no e::Jital que oppor
tunamr nte foi afih:ado à porta da. igrejn matri:r. 
daquella parochia, na qual t eve logar o pro
cesso eleitoral; 

2°, que o major Vicente de Oliveira Ribeiro, 
irmão do canJidato Dr. Pedro Antonio de Oli
veira Ribeiro e os eleitores de Itabaiana Gui-
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lhermino Amancio Bt>zerra e Antottio de Oli
veira Bez"rra., que a todo o transe desejavam o 
triumpho do referido candidato, e, neste s·m
tido, envidàram todos os esforços, vendo. per
didas as r~speranças nos limites da legitimidade 
do leito eleitoral, come aram insidiosa e 
arteiramente a espalhar Pm como a rnesa elei
tot·al da parochia do Campo do Brito havia 
fraudulentamente subtrahido sete votos ao . . . -. ' ' 
alli, diziam elles, fôra de 1i votos e não 
de 4, conforme consta do edital e acta confec
cionados pela mesa ; 

3o, que os indivíduos a'.'ima nomeados, afim 
de levarem a effc~ito o plano qne cogitaram, 
dias depois da eleição dil·igiram-se ao Campo 
do Brito premunidos de um papel escripto, no 
intuito de conseguir que neste assign·1ssem al
guns eleitores desta parochia, co~ declaração 

comprehendere::n o alca.nce que tinham em 
mira aquelles que os induziam a assigna.l-o, 
não vacillaram fazel-o , deixando-se assim 
em a u·, como sueco eu, entre outros, com 
o eleito!." Antonio Vicente do Nascimento, 
etc., etc. 

5°, que, conscios aquelle'3 individues de que 
a primeira estrategia por elles empregada seria 
improfi.cua, procederam na villa de Itabaiana a 
uma justificação apqcripha perante um verea
dor da camara mnnicipal, o Sr. Manoel Vieira 
da Silva, da s11a par.cialidad '• ao qual arvora
ram emjuiz · municipal ad hoc, isto fóra de 
o as as normas eg-aos e umu tuarw.mGnte, 

sem que estives::em impedidos de ÍLtnccionar o 
1° e o 2o supplentes do juizo municipal do termo, 

I • • . . ' 
e o 2° na séde da vil! a c ~endo ainda certo que 
lhes não f .i ap1•e.;;·· ntada p~tiçã'J alguma para 
aquella clande:o:tina justificação, que não hou\e 
:;;uspeição oppost~1, nem jUJ•ada (Doc. n. 4 fl.<J. 
~,:?e 12) e sem que a referiJa petição fôs -e 
dada á distl'ilmição, conformo cumpria (Doc. 
n. 5 fh. Ü), sem que finalmente fôsse citado o 
1\liuisterio Publico, na. fót·ma dil lei, para as
shtir aos tern..os da fallada justificação (Doc. 
n. 5 fi . 7). 

Diante de taes provas nenhum valor póde ter 
o documento n. 5 o1I'erecido pelo meu compe
tidor; por qnanto os signatarios do tal docu
mento, corno severa do meu Doc. n. 5 fh 8, 
(usque 2!J) firma1·am por ignoranci.a o t~l 
abaixo assignaclo, corno o declara um dos pro-

rios i~ , · t•. n onio "icen c o 
Nascimento, que alianta terem os amigo~ do 
Dr. Pedro offerecido dinheiro a quem as~i
gnasse o celebre papel (Vid ·'3 Doc. n . 5 fi. 5). 

O documento n.l3 offerecido pelo meu compe
tidor não destroe a decla ra ~·ão espontanea que 
me deu o Sr. Antonio Vicente do Na~cimento, 
declaração em que elle n;!rra os ma nejos empre
gado~ pelos agente ~ do meu adversario para obte
rem assignaturas. Apf-\ zar de não merecer cet·
ta attenção quem. como o Sr. Antonio Vicente 
do Nascimento dá doc umrntos em contrario so
bre o mesmo as:ó;umpto,é,todu.via,digno de nota e 

reparo que o documento dado pelo Sr. Antonio 
Vicente do Nascir'neuto ao Ur. Pedro Antonio, 
em contt-aposição ao que aquelle senhor espon
taneamente me offereceu, não é escri~to pelo 
proprio punho de tal eleitor, o que não acon
tec•~ com o documento a mim forneci !o. 

E como t rmo á questão do Camvo do Brito, 
reclamo ainda a atteação da illustrada com
missão sobre o exame proc.:edido nos livros des-. - - . 

y ' 
exame, pre,;t:ldO perante o juiz municipal e 
com assistencia do Dr . promotor publico d a 
comarca, se verificou a regularidade e limpeza 
do"' mesmos livros. (Doc. n. 6.) Ainda me é 
licito ponderar a esta illustrada commissão que 
é digno de especial cuidado o attestado do re
verendo parocho de Campo do Brito, respeitava! 
pela sua idade e posição, que, em fé do seu 
honroso cargo, attesta ter eido regularmente 

.. . . . - . 

pectivo escrivão de paz Francisco Barreto de 
Vasconcellos, e ter sido immediatamente affixado 
o respectivo edital, contendo o resultado de ue 

III 

Parocltia de Itabaiana 

' . ' certeza que lhe resta na alma de que, todos os 
escand!:tlos alli commettidos, foram praticados 
por seus proprios amigos e correligionarios, 
capitaneados pelo presidente d"' mesa eleitoral, 
o celebre major G:·minia.no Rodrigues Dantas, 
a quem o Dr. Pedro Antonio tr;m, por certo, o 
dever de poupai' (!!), a.pezar de ter sido aquelle 
homem de todas as coragens-o ca.usadoL' de 
Utll escandalo inaudito:-abrir-~e a urna antes 
de cc•mpl eta1·· se a chamada!! .•• .Mas isto só foi 
prejudicisl á. minha causa ... e nada interessa 
m<t h ao meu antagonista que a minha derrota, 
como é natural. 

Sabe-se na província de Sergipe inteira que 
~Seria consideravel a minha maioria em Ita
baiana, si corresse alli regularmente o pleito 
e i ora , in iz n e pres1 1 o pe o maJor 
Geminiano, que nesta, como na eleição de i" de 
Dezembro, trahiu vergonhosarn ente o seu par· 
tido. 

Antecipadamente annun~ia.da. por a.quelle 
juiz de paz , a minha derrota em Ita
baiana, fossem quaes foss~m os meios para isto 
a empregar-se, o celebre presidente da mesa 
eleitoral, além de abrir a urna antes de completa. 
a chamada do-: eleitores, rraticou ain la o escan
d:J.lo de tomar em separado 73 votos meus, sob 
o fdvolo e falso pretexto de terern sido escriptos 
em papel transparente, afim d-3 não me ser 
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• conferido diploma, na persuasão em que estava 
de que na apuração não fossem conta:.los os votos 
em separado!! •.• Eu apello para~ c:a!!!?- da 
illustrada commissã0, que decidirà si foi ou não 
frivolo, indecente e banal o pretexto arguido; 
porquanto as ta.es cedulas tomadas em separado 
oram escr1p as em pape commum. 

Em summa do doc. 7 .tls. 4 ttsque 23 se ve 
rifica cabalmente : 

tomarias em separado foram escriptas em papel 
commum; 

2° que tendo no livro competente firmado tão 
somente 147 eleitores,que á chamada acudiram, 
e verific.ando-se a recepção e apuração de 
152 cedulas, o accrescimo de cinco ditas fôra 
devidi) á. violencia exereida pela maioria da 
mesa, vedando que os eleitores, que ulti· 
msmente haviam votado, :firmassem os seus 

' chamada, votassem apezar de estarem presen-
tes ; sendo que o modo illegal porque 
procedeu o dito juiz de paz foi tomado como 
uma sorpreza, motiYando reclamações por 
parte dos preteridos, os quaes foram desa.t
tendidos, como se disse, pela prepotencia exer· 
cida pela maioria da mesa, cujo unico alcance 
era burlar a eleição ; 

3.0 ue receiosa. a maioria. da mesa de que .. . -
candidato do sua affeição, Dr. Pedro Antonio, 
tudo en vidou, tudo põz em pratica, com o 
fim unico xclusiv · -
dei:tando até de aceitar no dia da organisação 
ou installação da. mesa, o fiscal offerecido por 
parte do Dr. Joviniano Romero ; 

4.0 que é geralmente sabido que o 1° juiz de 
paz presidente da mesa eleitoral (já nomeado) 
havia publicamente assoalhado que commet
teria até crimes no intuito de combaLer a can.li
datura do Dr. Joviniano Ramos Roméro, pelo 
que não é de vacillar-se que elle falsificasse as 
cedulas que appellidou de q. escriptas em papel 
transparente» para consecução de seus fins al
mejados, como à priori praticou em m;.~.teria 
outra concernente á eleição do Dr. Roméro. 

Cabe-me agora dizer por minha vez ao meu 
i Ilustre competidor :-se algum esc:mdalo foi 
commettido na elei~ão de 1° de Julho, este 

(1) Até a cópia da acta da eleição de Ita 
baiana, que foi enviada ao presidente da Ca
mara dos Deputados, não exprime a ver1ade1 

achando-.se alterada como prova o doe . n. 9, 
que é a certidão da mesma acta, passada pelo 
escrivão Lima, e onde não se vê uma decla
ração cavilosa que faz a nlesa, ·com o fim de 
preju licar-me l !! e que é inserida naquella au
thentica. depois de ter o escrivão a conferido e 
concertado!!! 

IV 
Apuraçcto ge1·a~ de 'Ootos 

E' um erro crasso, e ridiculo para um juiz, o 
asserto do Dr. Pedro Antonio quando diz : 

« • 
não se devia passar diploma senão a mim. (é o 
J. uiz de direi to de Christina quem fa.lla) por 

• . - - 2() 

do regulamento d'3 i3 de Agosto, não são som
mados os votos tomados em separado, mas es
peci:ficadamente mencionados na aeta da. apu
ração geral. » 

Não satisfeito de mil arguições falsas, o meu 
digno antagonista, para não romper com o 
precedente, ainda cahiu neste engano, que é 
um erro d~ pratica vergonhoso para um ma
gis~ra~o. O .artigo citad~ pelo Dr. Pedro An-

como escapou ao seu caB.didato, que o ar
tigo a.pplicavel á especie é o art. i78 do 
mesmo regulamento, que determina : 

« ao se cons1 erar e e1 o eput'\ o as
semblea geral o cidadão que não reunir a 
maioria absoluta dos votos dos eleitores que 
concorreram á elejção. Esta maioria será calcu
la~la pelos votos tomados e apurados pelas me
sas eleitoraes, sem exclusão dos votos em sepa
rado . >) 

E' evidente·, portanto, que eu fui 
legalmente diplomado, que o Dr. 
· a a um n-
testação não custa muito, vale a pena proce
del-a, ainda mesmo que se seja, no correr 
della, forçado, como o foi o meu illustt·e com-
pe 1 or, a sus en ar erros e a st o qu1~ 
late do seguinte : 

«. A imprensa da provincia. e muitos tele~ 
grammas publicados em jornaes desta côrta 
deram noticia do meuftriumpho por maioria de 
quatro votos. :. 

Ap::!zar do Dr. Pedro Antonio não ter corro
borado c1ste dito com provas positivas e ma te
riae~, como seja a exhibição dos jornaes, eu nã~ 
me furto á opportunidade de dizer-lhe:-aquel
la allegação envolve uma falsidade mons· 
truosa. 

Reclamo a attenção da illustrada commissão 
para as noticias insertas, sobre o assumpto, 
em todos os jornaes de minha província, reu- . 
nidoa aos meus documentvs. 

cas, me dà por eleito com m1ioria de 20 votos, 
sem incluir um voto em separado que recebi em 
S . Christovão . (Vide o n . 58 de 4 de Julho 
de 1.885.) 

O Dia1·~o do Aracajie, orgão imparcial, me 
dá por eleito com maioria de 20 votos. (Vide o 
n. 101 de 4 de Julho de 1885.) 

A Provincia, semanario publicado no Ara
cajú, me dà por eleito com maioria. de 20 votos. 
(Vide o n. 5$ de 4 de Julho de f885.) 

Só a Gazeta do A.racajü, orgão do p:l.rtido 
con~ervador, não da a mim como elei to, nem 
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tambem ao Dr. Pedro Antonio; porquanto em 
ueue falsos calculas, erra suppondo eleito o Dr. 
Pedro com 284 votos ( reduzindo os meus de 298 
a 280) por isso que se esquece de contar 6 votos 
destacados, que burlam os ca.lculos da Gazeta, 
e tiram a maioria absoluta do sell candidato. 

• , i::s, nem u j r a e rgipe eu 
o Dr. Peàro Antonio como eleito, nem mesmo 
o orgão do sell partido. ( Vide Gazeta do Ara-.. ,... 

'o Diario do Aracajú do meam·o dia torna 
bem saliente este engano, em que cahiram a 
Gazeta e seus correligionarios. 

O numero citado do Diario do Aracajú, reu
nido aos meus documentos, prova a minha fiel 
allegação. Até, em summa., o Commercia,~te 
jornalzinho que se publica na Estancia, serve 
aqui de documento. Qual foi, pois, a imprensa 
da prot~incia que fallou do triumpho do meu 

. . • • 'l 

t 

toa (vide O Paiz de 3 de Julho de 1885. n. i82), 
confirmando esta noticia no Paiz de 18 de Ju
lho. O Diario daBahia, Jor,1al do C'ommercio 
da côrte, etc.~ etc •• etc., me dão por eleito. 
Coino se diz que a imprensa annunciou o trium
pho do meu competidor 1 E' coragem ! 

v 
<>raZ 

Provadas, como ficam á luz da evidencia, as 
regularid.ades das e~eições de Itaporanga, Cam-

' levolos dos agentes do meu contendo1· nesta 
ultima parochia., e aceitas como regulares as 
eleições de Lagarto, Simão Dias e S. Christo
vão, o resultado geral é este : 

Dr. Joviniano Ramos Romero : 

Lagarto........ . .. . 
Simão Dias ......... . 
Itabaiana ••...•... .• • 
Campo do Brito ...•• 
Itaporanga ••••..•.•. 
S. Cbristovão •.....• 

41 votos 
92 » 
75 » 
24 ... 
38 )) 
28 » -298 ... 

Dr. Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro: 

Lagarto .••..• . .•...••... 
Simão Dias ............. . 
Itabaiana •..••.••..•••.• 
Campo do Brito ........ . 
Itaporanga. . • • • • • • . . . ••• 
S. Christovão. • • ....... . 

29 votos 
86 » 

. 73 )) 
4 ... 

28 » 
57 » 

Somma •..• ,.. 277 -.. 

Vê-se que consegui, sobre meu competidor, 
maioria de 2t votos,· e que fui o legitimamente 
eleito em primeiro escrutinio ; por isso que 

reuni a maioria absoluta de votos que é, cote
jados ô votos destacados, de 292, e eu fui suf
fraga.do com 298 votos. 

A esperteza desenvolvida pot" meu competi
dor em seús calculos arithmeticos é digna de 
reparo, notando-se mais que, apezar dos peza-

s, s se a. e e mesmo por e e1 o, contan o 
com a nullidadc absoluta das eleições de Ita
poranga e Campo do Brito, onde elle reco-

. · ·a. E, eousa. notavel, 
depois de fazer questão o mell competidor, 
para que o legitimo resultado da eleição de 
Campo do Brito seja i7 votos para mim eU 
para elle e não 24 meus e 4 dellc, como foi a 
verdade, conclue, todavia, que do Cam po do 
Brito na-::ia. se deve contar, por isso que, ainda 
mesmo com aquelle resultado (17 por 11), não 
será elle o eleito ! ! ! 

A illustrada commissão de. ve~ificação de 

e estude bem os nossos documentos, ao lado 
das respectivas authenticas das actas das elei
õea e decida á luz das rovas. 
Firme na justiça, espero com segurança. a 

sabia. deliberação da Ca.mara doa Srs. Depu
tados. 

Rio de Janeiro, i2 de Agosto de i885.
Dr. Joviniano Ramos .Romero. 

SESSÃO EM i i DE SETEMBRO Dl!l {885 

Presidencia do Sr. Padua Fleury 

SUM:MARIO.-LoiLura o approva l'ío dn aeta do hontom. 
• • • (P • 

appi'OYa. a imersão da ordem do dia do amanhã. O Sr. 
~fontandon manda i mesa U1ua rcprasantação. O Sr. 
AI vos do Araujo faz algumas obsorvaçõl!s. O Sr. João 
Dauta~ ~'iiho tr:1ta do factos oceorrilio~ na Bahia. Os 
r~. :1ma o oso ar1anno o ox11 1eaçuos possoaos. 

O S1·. Paula Primo podo uma urgtlnCi:l.-ouoell oo ou.
Coulinuação u:~. discu~~i'i.n do rOf!UOrimonto llo a.diamonlo 
da prorogativa,apruscnta.do polo Sr. Candiúo do úliroara. 
Discurso do Sr. Moreira do liarros. O Sr. Rodrigo Si! v~ 
roquor o onccrramonto da. discussão tio rOI!Uorimon~o. E' 
:lflpl·ovado.O Sr.Joaquim Nabueo requer votação nominal. 
Cl-\amaúa. O Sr. C:\ rios AITOilSO requer o onecrramonto 
da diseusaão. ús Srs. Sinimbú Juuior, Ulysses Vianna, 
Cantão. Spinola, João Pcnhlo, Alfonso Colao Junior, 
DEma, 1\lorcira Brandão, Pompeu, Campos Sallos, Pru· 
uonttJ do Moraos, Bulhões o outros, dosistom da pa
la-vra. Encerramento. Votação nonnnal. ~hama.da. E' 
a.pprovado o projcc~o om :1a discussão.- Qucatão do 
ordom. 

A's fi horas acham-se presentes os Sr3. : 
Padua Fleury, Affonso Celso, Costa Rodrigues, 
João Dantas Filho, Mascarenhas, Alves de Arau-
jo, Zama, Bezamat, Paula Primo, Rodrigues Ju
nior Ba.rão da L~o oldina eitão da Cunha 
Silva Maia, Ratisbona, Rodrigo Silva, Coelho 
de Rezende, Moreira de Barros, Cruz Gouvêa, 
Maciel e Diana • 

Comparecem, depois da chamada., os Srs. : 
Martim Francisco, Chagas, Antonio do Siquei· 
ra, Lourenço de Albuquerque, Bento Ramos, 
Gonçalves Ferreira, Alvaro Caminha, Dias 
Carneiro, Antonio Pinto, José Pompeu, Anto
nio Bezerra, Metello, Rodrigues Alves, Correia. 
de Araujo. Schutel, Itaqui, Carlos Peix.oto, 
Campos Salles, Cruz, Henrique Marques, Costa 
Pereira, Deliino Cintra, Lacerda Werneck, 
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A1eofora.do Junior, Accioli Franco, Coelho de 
Almeida, Fel'reira de Moura, Augu~to Fleury, 
Coelho e Campos, Diogo de Vasconcellos, Barão 
do Guahy, João Penido, Alvaro Botelho, Cantão, 
BJrão da Villa d<J. Barra, Manool Portella, Ri
beiro de Menezes Mont~ndon Soar~s. IldP.fon-
so de Araujo, Felicio dos Santos, Araujo Pinho, 
Eufrasio Correin, Sinimbú Junior, Castrioto, 
Barão de Anadia, Ma c-Dowell e Leopoldo 

O SR. Pn.EsiDENTE declara aberta. a sessão. 

Comparecem, dHpois de aberta a sessão, os 
Srs.: Miguel Castro, Camargo, Candido de 
Oliveira, Vianna Vaz, Joaquim Pedro, Car
neiro da. Cunha, Moreir!l. Brandão, F~~rnandes 
de Oliveüa, Satyro Dias, F•·ederico Borges, 
França Carvalho, Franklin Doria, Carlos 
Affonso, Bulh~es, Aristides Spinola., Juvencio 

José Marianno, Bezerra Cavalc:mti, Gomes de 
Castro, Bernardo de Mendonça Sobrinho, Dantas 
Góes, Carneiro da Rocha, Sigismundo, Henri~ 
ques, .-ancrsco o re, a ga o, ares Ula, 
Castello Bra.nco,Joaquim Tavares,Cunha Leitão, 
A~drade Figu~ira, Almeida Oliveira, Ulysses 

.. . , ' ' 
Adriano Piment~l, Thomaz Pomp~u e Prudent9 
de Moraes. 

Faltam, com causa participada, os Srs.: An
tonio Carlos, Araujo Góes Junior, Rar-ros Cobra, 
Demetrio Bezerra, Gaspar de Drummond, Lean
dro Maciel, Prisco Paraizo e Silva Mafl·a. 

Faltam, sem causa pa:rticipad:1., os Srs.: 
Affonso Panna, Ribeiro da Luz, Vaz de Mello, 

l dar s Va.ld · 

E• approvada a acta da sessão de hontcm. 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio na Gnerra, de 9 de Se· 
tembro deste anno,remettendo o requerimento e 
mais papeis em que o tenente do a·• regimento de 
cavallaria Antonio Facundo de Castro Menezes 
pe ie ao Poder Legislativo reparação da pre
terição quo allega ter sofft·ido em virtude da 
imperial resolução de 22 de Abril de 1882. -
A' commis~ão de m::~.rinha e guerra.. 

E' lido e approvado o seguinte 

PARECEit 

N. i84. - 1885 

Pensao á farn.Uia do c01··mel Caetano Gon
çalves da Silva 

A' commissão de pensões e ordenados fvi 
presente a representação do presidente da C::t· 
mara Municipal de Bagé e mais vereadores, 
~ habibntes do m <>sm.o municipio, em numero 
superior a. 250, pedinlo a conces;;ão de uma 
pensão para a familia do coroMl Caetano Gon
çalves da Silva, q 11e se acha em e:ttt·ema. 
pobreza. com o fallecimento do me3mo coronel, 
em Junho do corrente anno. 

A commissão, coraquanto reconheça a justiça. 
do peiido, á vista dos relevante"! serviços pre~
tados ao paiz por aquelle officin.l, segundo 
atte~tam os peticionarias, não póde propôr o 
seu deferimen t.o, por isso que pela Consti
tui ão do Im erio art. i02 XI a concessão 
de mercês pecunia.rias compete ao poder exe
cutivo ; e assim é de parecer que a referida 
representação ~eja enviada. M governo para 

açao •. 
Sala das commi;;sõe::; em H de Setembro 

de 1885.- Ildefonso de Araujo.- ;lugusto 
Fleury.-Jo:7o Penido. 

O Sn.. RoDRIGO SILVA,· obt~ndo a palavra 
pc-la ordem, pede ao Sr. presidente que con
sulte á cas \ si consente na inversão da or
dem do dia para amanhã, :ficando a 1.a. parte 
reaerv~da. aos reque~·imentos e a 2:~. ã discussão 

E' approvado. 

O Sr. ~J:on tandon manda á mesa. 
uma representação dos fahri:~ãntes de \'inbos e 
licores d~sta cidade, reclamando a bem dos seus 
int·:!resses. Os termos em que esta redigida. a 

~ a "'o d[spensam o orador de fazer 
sobre ella quaesquer considera~ões. 

A representação está concebida nos seguintes 
tet·mos (lê) : 

Representação dos fabricantes nacionaes de 
'!Jinhos, licores, etc., ao co1·po Legislati-oo 
brazileiro. 

AugustoE e Dignissimos Srs. Rept·esentan-- . 

tribuem a diminuição da importação deste 
genero á concnrrencia dos vinhos nacionaea 
aqui flibricados, lastimando a reducção da 
renda o o imagin3.rio prcjui.zo da. saitde pu
blica. Ao mesmo tempo d:.tvam por certo que 
o abatimento dos direitos de importação pro
moveria o crescimento do consumo. 

Os vinhos de pr;;:cedencía extranha não são, 
como pretendem os seus importadora;;, genui
nos, antes ó de universal notot·iedade que se 
fabricam com ingL·edientes extrahidos·de outros 
fntetos, gue não a uva. A. elevação dos preços, 
tendo correspondido à pregressiva inferiori
dade da qualidade, o consumo extraordinario 
d::1. cerveja, veiu supprir as necessidades das 
classes menos fa.vorecid::ts. 

, 
genuino de uva. e o de elem~ntos similares ao 
paladar e ã 'v!is ta.. Os f:.~.bric •dos no Brazil, de 
cevada, assuca~, caju, laranja, agaarJ.ente e 
outros elementos. a que erradamente se chamam 
de artifi.ciaes, são expostos ao consumo como o 
que realmente são, e autorizado:; por licenças 
da.s municipalidades, e pagameuto da impo<to 
sobre ao; fabricas. . · 

Por denuncias dos importadores de vinhos 
estranhos se tem desenvolvido a ma is activa 
per:;eguiçã.; cont t·a as fabrica:; e fabricantes 
aqui estabelecidos. Sem lei, nem ordem s11-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16 31 - PÃjgina 3 de 23 

Sessão em 11 de Seten1br0 de 1885 161 

per!or, as alfnndegas provinciMs ji tem feito 
seque~tro, e lançado ao mar, apP.zar dos pro
testos dos donos e commissarios, vinhos regu
larmente remettidos da capital do Imperio pat·a 
porto' provinciaes. 

Taes perseguiçõ3s são movid:!s clandestina.-
, 

que se demonstra ser o producto inoffensivo a 
saúde publica.; perseguições que ainda con
tinuam não obstant.e telenorammas ordens e 
avisos do governo, mandando suspender tão 
inqua.lificaveis abusos! 

No presupposto tem~rario e em flagrante con
tradicção com os factos conhecidos universal
mente, dão por averiguado que os naciona.es 
d~ vinho só têm o nome, e que todos os impor
tados são genuinos de uva, e estigmatizando 
aquelles, como contrabando nocivo à vida, 
exalt;,m este-:, como reparadores e nutritivos. 

Contra. esta reten ão dos im ortadorcs 
oppõe-se a crittca insusp~ita. de Ferreira Lapa, 
lente do Instituto Agricoh d~ Lisboa, e os 
exame~ scienLificos do Laboratorio ~1unicipal 

eessos rigorosos, fundam-se em fa~tos de 
maior notoriedade. Não !>Ó falsificados, como 
nocivos, são esses suppostos vinhos fabricados 
na Europa, com detino especial aos consumi
dores amel'icanos, que or~ pagam largamente 
como genuínos e preciosog. 
S·~brelcva notar-se que o:: vinhos de aguar· 

dent~, c ~vada, l:ssucar, la••anja, cajú, ananaz e 
o":tros. ft•uctos, .nüo si'io os condemnados pela 

nipulados clandêstinamente, e compostos de 
eleruentos nocivos, senão toxicos. 

Si os vinhos consumidos na Euro a, lon-ar da 
pro ucçao, e, apezar ~ Vlg'l anela. as nuto~ 

ridarles, são em g-eral suspeitos e convencidos 
do preju lic]aes á saude, coruo suppor quo os 
e:tportados par!l. o Brazil estejam isento~ de 
igu:1es vicias, e conced:1r-lheS~. a titulo dtl 
augmento de reoda publica, livre entrada 
como puros, e o que mais e::s::.tt•anho é, de~ 
fendel-os de qualquer concurrencia com os 
vinho~ uacionaes, fabricados de fructas e c~
reaes em natar,11 fermentação, e inteiramente 
inoffemivos, como tem sido verificado em re
petidos exames '? 

Já se foi o tempo em que os consumidores 
do B1·azil, ignorantes das manipulaçõ3s occul
tas das feitoria.;; de vinhos na. Europa, paga
ram por bom dinheiro os falsificados, como si 
erdadeiros fossem ! 
As denuncias sobr'3 a falsificação dos vinhos, 

constam de tratados scientificos e de communi
caçõas dos con~elhos brazileiros na Europa, e 
mais se evidenciam pelo sorprendente facto de 
não diminuir a exportação, ainda nos annos de 
maior esca;;;sez de uva ! Quem não conhece os 
proc•ssos empregados para colorir os liquidos 
artificiaes, introd.nzidos no Brazil, sob o rotulo 
de vinhos genuínos c de procedencia sup
posta ~ 

Nestas circumstancias, onerar a producção 
R-acional, ainda nascente, como propõe o 1llti

V. IV.-- 21 

mo Rclatorio do Ministerio da Fazenda, com o 
imposto de 100 rs. em litro, seria simples
mente estabelecer em favor da estrangeira. um 
monopolio injustificavel; porquanto não se pre
feriria o vinho genuino, ao a rtiiicial, mas sim 
o artificin.l estrangeiro ao nacional genuíno ou 

~.. . . 
• concurt·encb o producto nacional, para. favore-

cer o estrangeiro, e expondo a uma ruína certa 
ea itaes e inàustrb estabelecidos no ai 
No movimento ascendente de aperfeiçoamento 
em que vae a indu';tria. do Brnil, pr·omette em 
breve os mais auspiciosos resultados, e antes de 
emprimil-a com rigore;; e desconfianças provo
cados por interesses exoticos, deve-se-lhe a 
mfl.is assídua e activa protecção, até poder con
correr nos mercados de consumo, com productos 
similares. 

Entretanto, as pesquizas e perseguições 
contra. os 1roiuctos m cionaes se re roduzem 
em tanto que os vinhos fabricados nos labora
torios estrangeiros,tGm franca entrada no nosso 
mercado, livres de qualquer embaraço ou 

poder do consumidor ·~ 
Propõs a Inspectoria da Alfandega estabele

cer um laboratorio hygienico para apurar a 
qualidade dos suppostos vinhos importados ; 
além. de não dispor a sciencia,por ora,de meios 
seguros de verificação, accresce que os pro
cessos são longos e di.fficeis:-0 f11vor e a igno
rancia. teriam talvez o poder de sanccionar o 
artifi.cio_, elevando.-lhe o preço ! 
sob a immediata inspec~ão de autoridade pu
blica, que em qualquer momento póde sorpre
der o processo e su · eitar 03 ele mantos a 
exames ; não ass1m os vin os estrangeiros re
mettidos em barris e garrafas, fechados, lacra
dos e sellados como um segredo. 

Si nos fócos da. sciencia os seus eorypheus 
confessam de plano, que não podem distinguir 
com Ci:! rteza, o vinho fabricado de diversos 
fructos,do geuuino de uva, como, no Brazil, se 
chegaria a osse resultado ? 

Fora preferível excluir por uma vez da con
curreucia o producto nacional, a representar 
publicame"nte um apparato de inspecção dis
pe ndios, inutil e ineffi.caz. 

A renda geral do Imperio, pouco ou nada 
poderá. adiantar, com o e~pediente, já exlle
rimentado, de reducctão dos impostos sobre im
portação. 

producto manterá. no mercado o mesmo preço, 
com exclusiva vantagem do commercio impor
tador. 

Crescerá a renda do Estado e progressiva· 
mente em parallelo com o desenvolvimento do 
trabalho c índustria n:•cional. Este é o manan
cial unico e perenne da riqueza publica. A 
importação explica-se pela e::s::.porta.ção ; a. tro
ca internacional tem por limitO} a producção. 

Seria em vão tentar augmenta.r a renda das 
entradas, si concurrentemente não se promo
vesse o crescimento das sahidas. Em vez Cle 
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vexames e oppressões solicitadas por interes
ses extranhos, a nossa insipiente industria ca
rece, reclama e tem direito ao favor e prote
cçào que nações muito mais adiantadas não re
cusam para manter a propria. em concil.ições 

ermanentr:- e r i d 
A facilidade temeraria com que no Brazil se 

acode ás exigencias das industrias extranhas, 
sem curar de despertar e animar as nacionaes, 
c o a ~m em arreca ar ma10r rece1 a para o 
Thesouro Nacional, embora perpetuando a in
fancia e empyrismo do trabalho e artes do paiz, 
que parecem por este sylitema tt·adicclona.l, 
Eenão colonial, ~ondemn~:das a cit·cumscreve
rem-se á ária limitada dos interesses agricolas 
explicam o acolhimento prompto da idéa infe
liz, de crear-se o imposto de iUO reis em litr;) 
de vinho artificial fabricado no Imperio. Este 
im~ósto insupportavel, accrescentado ~o privi-

oppressivo contra o qual debalde a industria 
nacional t~;ntaria exforços e ;;acri:fi.cios! 

Com a fadEdade e abun lancia da producç:Io 
o assucar no raz1 • augmenta a pe a a opçao 

dos pro~essos modernos e introduzidos com sa
crificio dos cofres puulicos, a industria Mcio
nal dos vinhos, licores, etc., em breve poder a 
tornar-se uma fonte fecunda de riqueza publi
ca e privada, na qual o Thesouro Nacional 
ach 1rà. abund:1ntes recursos :fi.o.anceiros. como 
tem acontecido em outros paizas, dos quaes de
vemos tirar proveitu!5o exemplo. 

0.-> abaixo assignados, quo :1 sombra da lei G 

· e pu i 'm mpre0 a o cap1 aes 
importantes n~~ induatria do fabricl) de vin:ws, 
amea~~aJos como se sc:ntem, peh influencia de 

. 
texto de acautelar a renda e saude publicas, 
propagam a n'3cessidada de onerar a pro,iu
cçlio do vinho arLificial f<~bl'icado no po.iz com o 
impt,sto de 100 réis em litro, •·ecorrem á sabe
doria e rectitlão do corpo legislativo, para que 
nito so completll. esta. paciente e longa cJnspi
ração dos producto,:; extranhos contra este ra
mo de iudustria. nacional, e de seu patriotismo 
espei"am a costumada justiça. 

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 1885.-Er
nesto d~ Oliveira.- Fritz Mackol. -Tavares 
Sinde & C.- Manoel Ferreira Garcia Redon.do. 
-Faria & Ramos.- Machado Irmãos & C.
Benjamin do Carmo . .Braga & C. - Br~1ga Ir
mãos & C.- Luiz Corlos HabbGrt & Irmão . 
- Schumann & C.- A. Ferreira Neves.-. . . 

O Sr. Alves de Araujo: -Sr. 
prrsilente, sinto não ver presente nenhum dos 
nobres ministros, pois era com SS. EEx . que 
eu tlese.Java neste momento enten -ler-llle. O no
bre presidente do conselho, quando se dirigiu 
a Camara com o programma de renovação do 
seu systema de govet·no, con1 á. pretenção, que 
mostrou, de estabelecer o regimen representa
tivo em moldes 11.ovos e mais dignos do poyo 
bra:z.ileiro, parece ter usado, como a C:~.mara 
vai vêr, tle palavras sybillinas, que parecem 

de manter as fo1·ça.s moraes: unicas L!Ue podem 
dar algum prestigio à palavra do governo e 
intet·essal-o junto àquelles que não uerem ver 
o povo a arma o, por a.ctos e v1o encia. 

Eu d0vo declar::r que, dur:;nte o tempo que o 
partido liberal esteve no poder, conservou na 
sua lista de vice-president ~'s, na minha provín
cia, dous dos seus adversado::;, os chefes do 
partido (~onscrvador que são vice-presi'.ientes 
até hoje ; consr.·1·vou na inspectot·ia da the
souraria de fazenda o mc·smo adversario quo 
encontramos ; conset•vou como juiz de direito 
d::t capital e juiz dos ft:litos da. fazenda o mesmo 
a ver3at·w que a 1 e:us 1a, r>omo procuri:l or 
:fiscal um nosso arlvcrsario. Estas ez:emplos de· 
viam fa.llar. brm alto àquel!e~ ~ u.e hontem occ1;1· 

, 
mentos e r~'presentações, e hoje, sem explica
ção razoavel, rcd•1Zem-s1 ao silencio, sem pt•o
forir uma pahvra sobre o que se passa 113-i 
pr:JVinc ias. ( flpo iaclos.) 

Por quo esta I!mdança? 
O nobre senador pelo Paran:'t, quem o des 

conhece, não se fez um catão na. defesa dos 
bons principias, manifestando-se em milhares 
de requerimentos ~ 

O Sa. MAc·DowELL:- Honra lhe seja 
feita. 

OSa. ALvEs DE AnAUJo:- Hoje. porém, que 
se dão factos dignos da maior censura, que 
devem attrahir a attenção e solicitar a activi
dade daquelle · representante da provincia do 

arana, por que ca a-se . 

O Sn. . J. PE~mo: -Está saboreando o lago 
de mel e o rio de leite. 

O SR. AtvEs DE AP..Au.m:- O procedimento 
de S. Ex. póde fazer suppõr que suas palavras 
fo1•am inspira !as · pelo interesse partidario, tra· 
b·dhan:lo unicamnnte p;1.r•t q•:e o seu ps.rtido 
chega:;;s ~~ à posição em que se acha, e niio con
demnat· inj ustiça.s, pugnand·J pc:os bons prin
cipios. Bem fraca se ria a voz de um rep1·esen~ 
tante da nação, si taes foss2m os seus intuitos. 
(Apoiados;; 
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Hontem, víamos o nd1re senador occopar-se 
diariamente com requerimentos a respeito do 
Paraná c de outros pontos do Imperio. sobre 
assumptos de adr:ninistração verdadeiramente 
local e de importancia duvidosa .•. 

O SR. ALvEs DE Ar:AUJO:- O nobre senador 
lo Paraná ho'e nserva- e mudo! 

O SR. LEOPOLDO Cm·au : - A mudança de 
situação troas:e-nos mais este inconveniente: o 
silencio dJ Sr. Correia. 

O SR. ALVES DE ARAUJO : -Pedi a pala
vra para apresentnr á Camara um telegramma 
que acabo de recebet• do Paraná. Neste tele
gramma errccntra~se a narração de factos que 
contt·ariam a honra•Ja p::lavril. do nobre pre
sidente do conselho. Eu desejo saber de 

x.. qu1n o susten ou a con\'lcçao •:e seu 
govemo, si no mornrnto em qüe se dirigia á 
Camat'.l, ou ~i agora. adn:.i'ttindo os facto~ que 

' ~ < 

re::.cç:to o sua conti nuac;i!o. deixando que ::-. sua 
l)ahvra fique dcsre-pcitala FOr um moço, cujos 
actos não são de ex.tra nhar ar ac u ll s 
conhecem, podrmdo entretanto s~1cceder que o 
go\'erno esteja de boa fê . -. 

O Sn. SoAREs:- Veremos. 

O Sn. Ar.vEs DZ ARAUJo:- ••• não tendo per
feito con bocimento de pessoal que lhe indica
ram para. vico-pre::;identcs da. pt·ovincia, 

V. Ex., Sr. presi1ente, viu quo nesta casa 
eu j:i tive (lCcnsi:lo do dernonstraL' o ttue era o 
• ·' •. • t' • n => •. ' • rr •• t' ,, • 

oit() antoritl:Hlos libcrn.fls, quo felizmente achn.~ 
rnm rcf,rgio o n prccis:t. Jn•otect;iio noi: ecus di
r .. itos nr> Tl'i:mnul dn. Rcl:lção do S. Pauio. 

1 01 essO 1'117. fjiiC C!inf\IC CI'OU retUCh COC131< tão 
ro]wti.lns' Pln dins flllt'Cf'R..:ivos, ntó art·:~ncar a 
cu..;a •lo u1u P'•IJI',, pr·ofos or, para J::tg:m1êtlto 
do multas por· iufr•a.ec;ão d~ postttra lllunicip·:l, 
n.tLi nginclo o [':lg'~~nwnto à qu :1.1lth~ de 4508 e 
~o ndo parto elo sua cas:t adj t:<l ic:Hh à cama ra 
municipal. Pui~ foi CS!f} juiz, que cu ,j!i denun
ciei dn. tl'ibnna o cuja. conducta a Camara co
nhece, por facto~ que lorooi J.Ublicos, inserindo 
em um dos meus ultim·1s discursos documentos 
em pt·ova. do que as;;cverei. que o nobre Sr. 
Barão de Cotegipe entendeu· dever nomear 
2 1 vice-presidente da provinci:1. ! 

Foi elevado a. i a um outro, quando nós ti
nhamos deix~:!o na lista dos vice-presidentes 
o Llr. EI'meli ndo Leão e Visconde de Na r: ar, 

.. . f: . • • • 

' mas entende:·am que deviam lançar mão de 
um moço qne não tem a preci"a responsabili
d9.de perante o paiz plra pratic:.\t' os actõs que 
praticou antc-hont:~m. Na ultima usscmbléa 
provincial do Paraná, eu ouvi dizer-se a esse 
moço em face: cV. Ex., um ~eu con;panbeiro 
e um e~~r11vo ft)ram os que furtaram a urna 
da igreja de ca~tro. ent tal anno ». Elle n~g-ou 
o f<~do, ma~ o deput tdo que lhe fez ~ incre
pação affirmon qun tinha. eonhecimento disso 
pela pessoa que o ~judou a carregar . a utna 
<ta. igreja. e qne referira-lhe o facto. Pois bei11, 

este mo~o acaba de ser nomeado i a vice-pra~ 
sidente da provincia.. (Apartes.) 

Senhores, a reacção a mais infrene começa a. 
dominar a nossa politica ; e o que é mais es
tranhavel é que se profiram . palavras de tole
t·a:ncia. justamente no momento em que se in i-
c1a a erru a a, o no ta segum ~ aque es em 
que o senador Correia apresentava no Senado 
requerimento.; :;:obre requerimentos. . 
factos, e o governo, ou terâ de i:-UStl~ntar o ~eu 
vice~presi.lente, ou terá. de demittil-o, honrando 
a sua pa la.vt·a, pois quo os facto.:; melhor de
mou.stram n. sua conducta. do que phrases de 
affi.rmações que a. contrariam. 

Sr. presidente, não me traz á tribuna o in
tuito de apresentar requerimento, mas apenas 
iniciar uwa questão .de estatistica em relação 
ao Paranà, afim de que. :fique bem pate~te q tle 

feri-las pr'llo governo foram por clle i.mmedia
tamente desmentidas. 

O artido adverso mantem neüa oliti a 
uma conducta de perseguição, 0 as suas aucto
ridn. les h1nçam mão de todos os meios, expel
li~do •. mesmo da. pr.ov_incia, ou mP-ttendo n~ ca-

,. !"' •• , c nse::>u1 em 
os s;us intuitos. Tem um molde de proceder 
conhecido e invaria.vel. 

E' bcru de ver <1ue quando se tr~m usado des~ 
tes velhos molde.;; por t:mto tempo, não se póda 
passar com a. precisa rr.pidez para novos e 
mais aperfeiçoados que se aconselhem no bem 
publico. 

Queira. embora o nobre presidente do conse
lho f:tzet· mclho1·, declare bem alto ue con-
ticrnn.1 n perseguição não de f::P.US inhnigos mas 
arlvt>;·.~ai'io.ç, ni!o o cons C'gnirti, c, mais um:1. 
Yc:r., lci'it rnzJo o fabultsta quando escrevia : 

Chassc7. lo nn.turel 

Il vient au galop. 

O Sr. pr·esUente do conselho condemnou 
C"Ba politico. J.e reacção, prometteu a modera
ção, prometteu um procedm· que clevari•\ o 
noss:1 p::tiz; e sabe V. Ex. como ella ~e realiza 
ante" quo um mez tenha passado 'I Eu von ler ã. 
Cumara o tel~gramma e elle por si responde
rá (lê): 

« Fm·ia começou violenta. reacção. 
« To:los os empregados lib3raes da secreta

ria, exc:~pto França foram hontem demitti
do5. 

«Não se limitou a reintegra!' os dispensados 
pelo Dr. Brazilio. Dei"?ittiu Carlos Ribeiro, 

chefe de secção José Borges. H.eacção con
tinúa . >) 

V. Ex. comprebende que, como serviço par
tidario, eete proeedimento aproveita mais á. 
noss:~. causa do que á da nobre minoria. 

A rcacção violenta só d:i. proveito momen
tn.neo .•. 

O Sn. BEZA:\I.\ T :-Estê telegramma na:o 
lembra O'ltro de um alto personagem de sua 
provincis, dizendo que quem qaer governar 
não se suicida ~ 
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O SR. ALVES DE ARAUJO:- Agradeço ao 
nobre deputado o seu aparte, que vem era meu 
auxilio, von re!'lponder e mostrai' a S. Ex. que 
não é conveniente ter espirito Ranto de crelha 
para rece'1er um aparte sem poder sustentai-o. 
.A oiados e a artes.) 

O SR. BEZA;\UT: -Quer S. Ex. ver o que 
significa esLc telegramma ~ 

O SR. ALvEs DE ARAUJO : -E' meu. 
O SR. BEZAli!AT:- Eu o li. 
O SR. ALvEs DE An.AUJO : - Agora ouça 

as explicações que ignora ... 
O SR. BEZA;liAT dá um aparte. 
O SR. ALvEs DE ARAUJo:-... e ha de ficar con

fundido referindo factos que não conh<:cG. 
O SI:t. BEZAMAT : -Não rne confundo com 

qualquer cousa, nem preciso de espirito santo 
e ore 1a para ar um ap :~ r e. 
O SR. ALvEs DE ARAUJO :-S. E\:. ba de 

ver que eu sustento o que assigno em tele-
grammas, o que escrevo em qu:1lqner docu
mento ou digo na tribuna, fallo do que tenho 
scioncia., expo~do convicç.õe~ de factos que se 

O SR. BEzAMAT dá. um aparte. 
O Sn. ALvEs DE ARAUJo:- Sabe V. E-s:·, 

Sr. presidente, qne a Thesoura.ria Geral da 
provincia d'> Paraná foi o C(!ntro do partido con
servador na ultima eleição; alli dolibor:wnm-se 
todos os negocios; os respectivos emprogados, 
na maio!." pa1·Lo conservadores, manipulavam 
todo o prDcoaso oloitoral dentro ch J'Op:trli•;:io. 

O Sn. BEzA~IAI':- Oaça o np1rLn- ó falso-. 
O Sn. ALVEBDE AnAU.Jo:- Eu lho 

11ue o exac o. 
O Su. Eur~nAsm Connm.\:-B' ti•IHo i..:so, 
O Sn. ALYES DE .An.\UJo:- E' cxaclo. 
O Sn. Eui~RAsto Conmh.:- E' falso i::;so. 
O Sn. AI,YEB DE AnAUJo:- Ao proprio in

spcctor eu disse ..• 
O Sa. Eut~RAsroCortUEIA. :- E' fals·J; V. E:t. 

não é c:.1 paz de provar. 

O SR. ALv-Es DE Ar.AU.To:-•. • ao proprio in
spector eu dis~e .... . 

O SR. EuFr.Asio CoRnErA : -Isto é uma fal· 
sidade. 

O SR. AI.v:r:s DE ARAUJO : -Não é falsidade, 
eu o garanto. 

V. Ex. que é chefe do partido, bem sabe onde 
são manipulados os pro~essos de eleitores do 
p~rtido cons ~rvado:.". Não é capaz de provl'lr isso. 
(H a outros ax;artes .. ) 

O Sn. PRESIDENTE:--Attenção! Quem tem a . . 

O nobre deputado achava-se, infelizmente, 
em sua. cama, enfermo, e não sabia o que se 
passava em Corityba nessa occasião . 

O Sr... EuFRAsro ConREÍA.:- Esta enganado; 
s :\ bia p~rfeitamcmte. 

O SR. ALVES DE ARAUJO:- Havia de saber 
pelo que lhe contava o Sr. Faria c outros ca
balistas, mas continuarei a affi.rmar que ao 

t'O rio ins ect·1r da thesouraria eu referi o 
facto, d1zendo-l e : na sua reparti ção cabala-se, 
a facção conservado:-a faz da repartição o seu 
centt·~ de a.c~~o, o que não .é reguiar •. Aqu~lle 
fanccronano frcoa de exuwmar e provrdeucrar, 
eis o que passou-se commigo, e o nobre de-
putado assevc:ra ser fu~so! . 

neiro ao ministro da fazrmda, e este ministro 
da fnr.,.nda, ;·cacciona;·io como lhe chamavam, 
o Sr. Dantas, deixou conservar-se tudo no stattt 
quo. 

O Sn. EuFnAE:IO ConnE•A:-E' porque o Sr. 
Dnnhs conheci;~ a falsidade da informação 
vind.L no Lologrumma. 

O Sn . Ar.n~~ DI~ ArtAU.JO:-A razão foi outra. 
Vô, pois, V. gx., Sr. li'Csid·~nto uc si os 
1 .>ornofJ {a sect·ctnr1a o Paranti CIJnspirassom 

o falt<HiBOtu no sou d·~vcr uont1·o ela snn ropnr
Liçüo, ru~~·ndo dclla a casa da cabJlla roce-. . . . 

o • , 
~orin in pt~ia do g-ovo1·no conservai-os nessa 
P' ·si ~:lo, o l'll sun. o bl'ig:u;ão reti.t•al-o;; d "a h i ; 
maH, o.uprog·•tdos I[UO cumprem com 0 .'3 seus 
drworo:-~, ClllJ.ll'egados cqrregados do familia, 
ampt·ogudos r1ue n!io dern.m o monor motivo 
de q uoixu. ao vice· prosid·mto, C} ue na vespr>ra 
tomuu conta da ad1uinistração, o que quer dizer, 
o que significa a 8ua. demisnão ·~ 

O Sn. BEZA;\IAT dá um aparte. 

O Sn. Ar.vEs DE An.mJO:-Võ, pois, V. Ex. 
que, desde o momento qa~ em uma repar tição 
os empregados arvorem em facção de part:do 
para tratar de eleições, para violentar empre
gados inl'eriores, pa ra cabalar emf.m, taes 
fanccionarios devem ser d_emittidos. (Apoia-

.._ (: , . 
O SR. EUFRilsro CoRREIA : -Repito, é uma mos principias, sustento hoje o que snstentei 

falsidad~ ; V. E!. não é capaz de o provar. hontem. (Apo iados e apartes.) Suicida-se um 
O S., Ar ...,..,., D1l' An u 0 E' • .~ovcrno qu rJ consen tir nes~a conducLa ano1·-... ... · •<··· :. A .T : - '.. CX:IC1 0 . ·~ 

maL 
O Sr •. Et:Frusro CoRRE~ A : - N =i o u capaz : Eu, Sr. pro~iJr~nte , não venho tl'alar u ='slr>~ 

do Jll'OI.·:w . nego<!ins com os n0brcs clepntados, 11 fb ; v 'nho 
O Sr.. .. Pr:.EsiTJENT'E : - Attenção ! cnfi"!3 nt:~ r-mo com o goromo, com o Sr. prc-
0 ~n. . ALVES L& E Alu u.:o:- V. Ex . rstwa side nte lrl o C0!18') il.lo,_cow :1. hon~·a da lJalavr;l 

do:mle na sua. cama e não sabia o que se p)s-1 dada ~le,? nolJI·e h:u·an .(b Cutc.~·tpc, _ pa~:~ que 
~:;ava em Cot•iti!Ja . S . . Ex. lnd,,gt~c prll' _si, forl!iO u cr:lerw 'Jll •~ . I qu.Izei\ e depol'; explique Sl ompregados que 

O Sn.. EtJFIUSio Cón.n:ttA - E' falso. • n:!o cotnmawH•a:u j tn~n6I' falta. !iOdétn dttr.einte 
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24 horas em que receberam o vice-presidente 
da provincia ter a noticia de que este la
vrára as suas demissões. (Apoi.ndos.) 

Estes factos são irregulares, e hão d'3 con
tinuar ; mas eu me comprometto a trn.zel-oa 
sempre á tribun:1. para conhecimento da nação, 

aqul'llles que ca.hiram. (Apoiados.) 
E' assim, Sr. pre~:~idente, qu~ a. villa do Bom 

Comelho, segundo um tebgr:1mma expedido 
da provincia. da Bahia ao Sr. senado1• Dantas, 
foi invadida por um grupo de cerc:~. de 200 
homens armados. 

Deixarei de apresontar um requerimento ao 
governo p"dindo informações a respeito, por.1ue 
já, na outra casa do purlamentt), foram podidns . . 

declarou-ma que o S1·. Dr. Rocha Dias havh 
proposto :10 ministro da. ag1·icultura a demissão 
dest~ empregado. 

Entret~Lnto aqui no 1\.io:de Janeiro, dous ou 
tres dias dr~pois, é sustado este acto. Não 
co?-heço ,o Sr. Can:.iido Polyca:po 1~onte-Nero! 

' - ' . 
o primeiro acto do nobre minist"o fosse susten-
tado, ia para o Iog:1 r vago, por accesso, segundo 
o. rc,.,.ulamenlo d:1s estradas de ferro um outro 
conservador. Portanto, não venho aqui dizer 
que o lognr devia ficar vago para ser substi
tuido por um liberal: venho apenas dizer que 
o nobre ministro da agricultura, em cujo cri te
rio confio, não devia sustar um acte seu, em 
vista de informações dadas por um engenheiro 
tão distincto, como é o chefe elo prolongamento 
desta estrada de ferro, o Sr. Dr. Rocha Dias. 
(Apoiados.) Não conheço as informações e por 
isso mando á mesa o meu re · uerimento. 

E' lido, apoiado e a discussão adiada, por ter 
pedido a palavra o Sr. Barão de Gnahy, o se-
~~ .. 

Requerimento 

Requeiro que, por intermedio do Ministerio 
a gr1cu tura, seJam enVIa os a es a. ugusta 

Camara, as informações officiaes existentes na 
respectiva secretari:l, que deram logar á de
missão e logo em seguida á reintegração do 
guarda-livros do prolongnmenLo da. estrada de 
fen•o d:\ Bahia a S. Francisco, Ctlndido Poly
carpo ~lonte-~ero. 

Sala das sessões, 11 de Setembro do 1885.
J ollo Dantas F illto. 

Srs. ministros da .justiça o presidl)l~t'e do con- grande con~trangimento o por poucos ,;,iJ;utos, 
selho declarado qne providencias seriam to- a attenç:io da casa.. Digo-colll constrangi
madas. mento- 10r uo sou ol.lt·i ?udo a trat:ar 'l um 

Eu, poróm, peço d~tqui ao governo quo nüo as:;umpto quo ou dosojara. nunca t1•1• occa~;ião 
l'ojam dcmor:ulal! cstns provi~lencia.s, o c1uo se- do trata.t•. Hdil·o-mo ao inci.tento •pto P.O dou 
jam energicas . hontem nesta casa o no (jllll.l foi parte Jll'in-

Em Algaoinbas,ó a caRa do um dos l'ngenhei- cipal o nobL'O dllpulado polo 2' districlo de 
ros mais distiuctos, o Sr. Dr. Rocha Dias, apc- Pernambuco. r~ensai que o :tCOllt•1Citnento, do 
d1'1'·j:1da, achando-"e S. S. au.-nnto, st;ndo a sua quo fomos tcst"munhas, fo.;so o resultado de 
familia muito ir~commodnda, facto Cl .... te que já IIIIU\ dessas e~plosõ··s involunln.rias t1u · um 
tro11x.c ao conhec1mento da. C:unn.t·a o meu hon- homem de temperamonto snnguineo-n~'rvoso às 
rado amigo o Sr. Dr. Aristid•Js S11inob.. vezes não púde eonter; m•s,vendo-o pablicado 
E~ te me.;mo rmg-enheiro acaba de ser c~nu- int,'gralm'!tlte n:1. gazeta official.concloi ele mitn 

torado por um acto talvez um l'onco imp~n· par;\ mim que não foi simplesmente uma ex
sado do Sr. ministro da agTiculturn., 11l1e, em plosão de ge::io <ll'cl,mLe do nc,bre deputado ; 
vista de informações dadas por este engenheiro. mas sim proposito !it·me c deliberado de pro
d~?mlttiu o guarda-livros do prolongamentn da voc:-tr aquella. scena. de;;agradavel. 
estrada de ferro da Bahia, e tros ou quatro <;lias Tão disposto me acho sempre a desculp1r 
depois, li no Jornal do Comme1·cio, que S.Ex . , actos quJ não são pr:tticados com más inten-

. f r · r.> - ~ • • 

Mas, Sr. presidente, qn r. melhores iuforma- levado a toler::~.r os ataques que, refiectida e 
ções podia ter o Sr. minis tt·o da agricultura friamf>nte, porventUt·a, queiram dirigir a mim 
do 'lUC aquellas que lhe foram dadas pelo euge- e :íquelles, ao~ quaes me ligam l::tç'ls de ami
nh':iro di.J•cctor da estrada de fer;o da Bahia? zalc o outr;1s con;;;ider::tçõcs de igunl natu- . 
(•tp •úarlos) . roz:~ . 

Cl'eio que S. Ex. , para rc\·ogar rstl'l ado~ O nobr-e deputado, não sl"i por r1uo, contintia 
nãn podia ter inf•)l'!lla~·õcs em conil'ario das <pt~~ aqui dentro urna larofa t{UC ur•l:l pai'LO d:t im
lhe fol'.Hl! d::d~·.s pot• este ,..ngenheiro, P. que di- , prcus:t começou lã f·~•!·n c que l'Ci'Lu:; indivi.luoa 
ziam que este empre.~ado não el':l talv•·z zolo~o t:;~.mberu li d ·~ fóra. têili·Se cuntnegado de Jo->
~o cumpr:mento do :-eus tleve r:es., segunclCJ f<? i enlp.enha.:-. Nas su s p:lla\·ras-de que ltr1v ia 
mforma1o pelo hom·ado ex-mm1stro da agn- aqu~ q•_rcm~ p·ctewl:::.•se (tgradar ao pm·lido 
cultura, o Sr. cóllsélheiro :Moura, quo tatnbêm consorvadó1'..o-ha utna injuria de que com cer-
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tcza não sou merecedor. O nobre deputado 
devia sempre julgar os seus collegas sobre
tudo os seus COI' religionario3 pelo mesmo wodo 
por que de,:;eja aor julgado, e nunca medir a 
ninguem senão pP.b medida com que deseja ser 

• ' ) .. t)' .-

• ::> • 

tenço ao numero daquelles n. quem se possa 
lançar em rosto as trampolinicies e mercancias 

oliticas. 
en o tllo em po 1t1ca um:1. vida uniforme, 

(apoiados) militando como soldado raso. é ver
dade, mas como soldado que nunca. pediu, nem 
rec3beu soldo do partido lib )ral pelos S3rviços 
que a elle t'~m prest·1do. (A.poiados.) Não estou 
no caso de ser apontado por corroligionarics 
me1.:s como quem pretendB angariar g1·aças e 
fc.wores de adversarios, favores que não peço 
nem supplico, e mesmo dispenso. 

O SR. ULYSSES VrANNA. : -O nobr de u-
tado não se referia de certo a V. Ex. 

O SR. ILDE~o~so DE ARAUJO :-Com certeza 
ue não et·a a sua inten ão rGferir-se ao nobre 
eputa J. 

O SR. R\TISBO:-lA : - Aqui não ha lil)eral 
n':!nhum ue não p1·oced1 correctameute se-
gun o a sua consctencia. (A.{Joiadas .) 

O SR. ZAMA :- Sr. presidente, posso ter 
muitos defeitos, e os tenho realmente, e qual é 
o homem q ae não tem um vicio, uma fraqueza, 
ou um defeito ? Feliz é aquelle que tem urn sô 
detP.ito, uma só fl•,tqueza; mas, entre os defei
tos que sem duvida tenho, não fi:;ura d11 c rto 
a falta de caracter, e menos n.ind8. rie dedicação 
ás idéas e aos principio:> que, desde o começ,, 
da minha vida h r· (\ r • 

Portant~, para que a continuaçã? aqui dentro 
desta m1serav,~l campanha de drfamação que 
não póde attingir-me 1 

O SR. ULYSSES VL\NN.\. :-V. Ex. não devia 
sequer respondor a ella. 

O SR. ZAlU :- E• possível, Sr. president·~, o 
mesmo muito provavol que eu volte a e sta. Ca
mara, parece q1!e j5. s~ pL'I!p::trc~. o terreno llH.l':l. 
que se po•sa dtzer que volto por favur de meus 
adversarios (11ao apoiado.) Si voltar, nil') ha de 
ser pelos favores que receber dos I11eus contra· 
rios, porque não peço, não quet•o nenhum, dis· 
penso-os todos. Eu, aos meus advel'.-5::trios só 
peço uma cousa : respeito, aos me us direitos 
e justiça., que é dcv~r do g overno para com 
todos. (r1poiado.s .)_ E é exactamente . porque 
eu quero ter dtre1to de fazer esta c:ogencia, 
que pro:!edo nqni pela fórma porque tenho 
procedil o . 

J 

presentante. Ha. quem saiba disto. Mas, que 
se fizesse guerra ao Sr. Saraiva e aos amigos 
que o sustentavam quan.lo era elle presidn.nte 
do conselho, com o fim de derrotai-o e sub
stituil-o, tra;tseat; mas, depois que a.quelle 
• • - • • (J. r-
que e:1:plica a convenir>ncia de, em todas as 
occasiõt!S que se otfer~cem, at·rastar pelos 
ta etes desta casa o nomé da ut:lle venerando 
ctJadão, p:1.ra aponta ·O às tur a.s como um 
homem incapaz e indigno da confiança do par
tid;) I i bet•al e da alta consideração que fGliz
mente o paiz inteiro lhe pre.5ta ~ 

0 Sn.. CARNEIRO DA CUNHA :-Só serve ÍS-30 

para mostrar que não estão unidos. 
O SR. FERREIRA DE MouRA :-Ha uma razão 

forte para isso; é o remorso da anarchia. 
(1lpoiados .) 

CA~~Los AFFONSO :-Os conservadores 
es ao 

O SR. ZAMA :-A consciencia. do dever é que 
determina a minha posiç.ão n.este mom~nto, c 
porque nunca s. a con. ct nc1a me a ~ou, 
occasião alguma, é que tomo hoje esta po
sição. 

A consciencia do dever é que me fez apoiar 
o ministerio Sar<tiva, como apoiei o mini"terio 
Dantas; a consciencia do devet• é a que me levou 
a apoiat• todos aquellcs que quizeram adiantat• 
a ob!'a da emancip:1.ção. A conscienci:l do dever 
em mim pr·edomina tanto em 1885, como r,roclo~ 
minou em 1884 ; c ~ o que m.c levn. a prolo.~tar, 

digno da consideraçil:o do p:11·tido liberal (apnia
tl os) ; homem que,· por sua. lealdade, tornou-se 
respeitado de toda. a na~·ão (apoiadas) e, pela 
sobr;J ncCI'Í:\ em q 110 se tem collocu.do a.nto o 
olem<mto monarchico, mot•oco a vonOJ"Iu:ão •lo , 
a111igos sinceros ,zo ~ystema. I'Cpreeentativo. 

O SR. l<'Ennmn.\ DE MounA :-Tornou-~e rôo 
por t0.r aceitado o goyerno; si o não tivess3 
aceita :lo, S'J l'ia rêo ll:l mesma ma.neira. 

O SR. ZA:!IrA :-Quem run.is do quo o conse~ 
lheiro Saraiva tem prestado leaes serviços ao 
seu partido P. a0 seu paiz (apoiados), para sof
frer , entret!lnto, accusações desta ordBm ~ 

Senhores, e::-tes a eontecimentos entristecem 
o:; homens d0 ln m e de coração. que se entre-
00:lm á olitica r · -

perde occas :ão nenhum1. 
amigos do Sr. Saraiva c 
falsos lib3 ra~~s . 

rl'e 't pen~a ({U B r ecebem OS que SO ent regam desinte-
' apresen ar os d 1 1 t • · d bl' d 

elle proprio, como [ rost ~l·a ~ e ea mend e a v\~ pu ft~<, , p~ r e.m o 
. en . lUSiasmo, per em a tO, e e -: nam mtcua-

0 Sn. lLDEFONSO DE 
eau temp:>. 

me'"! te os que cntrara.m sqriamen t·"l dispost ; s ao 
ARAUJO: - Perdem o aeJ•viço do seu l'artido ~ da patria . 

O St•. conselheiro Saraiva ~chou-se collocado 
O!ll po!iiÇilo m11ito e--p·~cial. Foi indicado como O SR. FERnEmA DE MounA:- W o caso d" 

d~zer: Püe o t eu 11ome por b .ia:fl, I? es ta1·,~i 
vwgadrJ. 

. o Sn. ~A~U:-Ainda. (\ra o s~. Snraiva go
Hrno. e Já essa trabalho se faz1a. com a maior 
tena.ctdade p:1ra a provincia de qna sou ro-

o unico or.:;anizador possiv0l d~ gabinete. 

O Sn •• lo•J~ MAR!ANNO : - P elo;:; eonscru
doro~t • 

O SR. ZA~t.\. :- Polo11 eonsorvadoro~. nao; 
pelo honrado Sr. conselheiro Dantas. Si nlío 
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aceitasse o governo, seria apontado como um 
eo-oista, que re~usava o poder em prejuizo de 
s~u pat·tido (apoiados) ; mas como, compene
trado da gravidade da situação, tornou aos hom
bros a tar(;fa e desempenhou-a lealmente. gra
ças ao patriotismo d~ Camar~ do~ Sr.s. Depu· 

. , 
lobos, e se o descreve 
uma traição, pot· um 

n a mã ~ d 
partido adversario. 

O Sn. LouRENÇO DE AÚmQUERQUE:-N-:;m é 
accusação que se leve em conta. 

O Sn. . ZAl\l.A. : -Devem-se lembrar os nobres 
deputados que os povos não se fortalecem sn.não 
pelo respeito prestado aos gr·andes patriotas . 
(Apoiados.) 

Que differença entre o que se da hoje com o 
estimavel chefe liueral e o r;lspeito que em 
ou ros tempos os romanos pres avam aos servl
dores da patria ! 

A historia refere que Quinto Metello, accu-- . 
' accusadores apresentado os documentos que 

julgavam prov:is desse crime, os juizes nem 
s uer se diznaram de lei- s • · tfustar.lm da 
vista, declarando que nm homem d tquella 
ordem só se julguva pela su:1. vida it1tGira. . 

Entretanto, um homem como o conselheu·o 
Jose Antonio S:.l.raiva, que só d~~via SCt" julgado 
peln. sua vida inteira, na qual não ha um ~ó 
aclo quo o faço. desmerecer no concdto Jo seu 
partido, nP. opinião imparcial dos seus ~dvet•sa
rios, no juizo da. nac:ão, de qun elle e ropt·e
sentanto, ó maltrata•lo, injuriado e insuktdo 
Jelo;; l'(t [•ios cort•eli rrion:• rios. 

Eu o•perava. quo o nobr•J deputa··lo, retlo
ctindo molhor, fosse o pl'imeiro a m:.:.ndar apa
gar do jot•nal da. casu. um incidonle que ~ão 

lib, ral. 
a .1 ar m par 1 

Mas, infelizmente, o nobre deputado se re
cusou mesmo a este trabalho; de1xou-o corret• 
impresso, com o proposito manif~sto do con
serval-o nos unnaes parlamentare8. 

Venho, poi~, lavrar o meu prote-:to contra as 
expressões cahióas hontom do:; bbios de S. Ex. , 
e declarar quH, em vez de tudo ac1uillo que o 
nobre deputado disse, com relação ~1 0 homem 
que se chama ~ osd Antonio Saraiva, esta Ca.
mara devia manàar escreve r nos seus a nnaes, 
diante d .=tquelle nome, como um titulo de 
honra:-« Virtu t is verre custos, 1·igidusque 
sateller. >> ( 1li ui to bem.) 

O Sr. José Mariann.o, ob tendo a 

dizendo que a casa comprehende que não s0 po
deria conservar silencioso depois do d iscurso 
do nobre deputado pela Bahia, a quem acabou 
de dar prova do quanto sabe :noderar os seus 
intuitos, não fazendo a menor mterrupção em
quantaS Ex; fallava . 
Ning-u ~m mais do que o orador t em constl'an

gimento em renovar o incilent~ hor'llern havi:
do nesta casa.. Desde o da\ em que um ca.prx
cho iwperial apeou do poder o pal'tido liberal, 
apontando-o :i nação como baldo de homens 
cap!l.zes de dirigil-a .•• 

O Sn. FERREIRA. DE .Moun.t:- Protesto con
tra este ponto. 

O Sr:.. JosÉ ~I.A.nrAN:-;o diz:-V. Ex. nem sabe 
contra o q U J protestou. 

O Sa. FERllEI!.U DE 1\Iour:.A:- P:otesto con-

capricho imperial despe:liu o par·tido liberal, 
por julgar os seus homens incapazes de go
vernar. 

O Sn.. JosÉ MARIANNO j ustificará este con
ceito. 

Continuando, diz o orador que, desde o dia 
em que o podei' irrespo.nsavel, atfa.s~an lo-s~ da 
re .... ião em que di~Ve pauat•, despediu os hbe
ra~s desde esse dia tem conservado a maior 
calO:::a, t~m uad.o nas nos~as reuniões políticas, 
prova. da m·üor moderação, aconselhando a 
maior calma,a:fitn de manter·mos a.cohesão neces
!:: 

partido. ,r Apoiados.) . . 
Não i.hsse em vão que a coroa. lrres ;:.~onsavel, 

eom o seu procedimento, deu direito a que se 
pensasse que es ava esgo a. a 1s a os o
meus do partido liberal, capazes de dirigir o 
P?Íz, ao ponto de au t_orizar O!J nossos adversa,:-

o ~ b ' 

tima têm achado a. ascensão conservadora, a di .. 
zer quP- os conse!'vadores entraram em uma 
praç~\ aband~n:lda. . 

B~sla o pa1z estudar o proeccllmento que te.ve 
a corôa na solução da ct•ise. que, em seu bOJ~'~, 
tr·ouxe a ascensão ronser\'adora, e o proc3di
mento que tem tido em outras occasiões iguaes, 
para convencer-!ie dB que havia já o proposito 
deliberado, o plano feito de, por uma frasta da 

, ' 
aos inimigos para que toma•sem 
pt•aça. ( .4.poiados e nao apoiados.) 

O •"abinete residido elo Sr. conselheiro 
Sa1•aiva. não •·etirou-se em virtude de nenhum 
desastre ou revez: parlamentar ; mas ainda 
quando tivesse sido forçado a abandonar o poder 
por um contlieto no seio da Camat·a, Sua Ma
g estade tinha. o dever ... 

O Sn.. JoAQüDI TA VARES :- Sua 1\fagestade 
não tem deveres, teru direitos. 

O SP.. JosE 1\-LtuuNNO ••• e Sua Ma.gestade 
tem mais deveres do que nenhum outro homem. 

O SR. PRESIDENTE:- Peço a. V. Ex. que 
cinja-se á explicação pessoal. 

O 8 11. . JosÉ M ARIANNO diz :-V. Ex. viu que 
Í•Ji contestado pelo illustre ex-ministro da agri
cultura. 

O R. P RESIDENTE :- E' meu e r faze 
nobre deputado esta obssrva~~ão em virtude do 
r egimento. Torno a pedir-lhe que se cinja á 
explicação pessoal. (H a algu ns a.partes.) 

@ Sa . Josi M.utrANNO deve mostrar á Camara 
q11e não exter nou um conceito Và') . 

O SR. ?IIouR.\ : -Sua l\fagestade não achou 
f:úta de chefe~. nem a~h:J. : tem de mais, t•!m de 
so:nbra, o d..thi talvez o mal. (li a outros 
apartes.) 

O Sa. PRESIDENTE : - Attenção ! Quem tem 
a palavra ó o Sr. José Marianno, 
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O Sa. JosÉ MARIAN~O diz que considere a · O oradot· está certo de que a Camara dos 
Camat·a que o partido liberal tinha sit.lo incum- Deputados não pesou devidamente a grandeza 
bidode uma reforma, consi•iere o paiz que esta de semelhante ultl."aje. 
reÍ!)rma não estava completa, não estava n.ca- o SR. MA.c-DowELL: -Si elle declarasse logo 
bada. . . que ia dissolver a Camara,haviam de dizer qu~ 

Sua Magestade, chamado a Julgar da dem1s- era res - 0 ue era amea .a ue se u·~ria. · 

' . 
senão em duas hypotheses-ou si Sua Mag~:=;-
tade tivesse sido o penhor do pacto, q u3 tinha 
feito com o apoio de ambos os paz·Lidos, para a 
reforma. transitar na Camara temporaria.; ou si 
Sua Magestade, ve n.do nos estadistas que se 
succediam homens que não tomariam a si 
a ignominiosa tarefa de prolongar n escravidão. 
no Brazil, se tivesse pl'onunciado francamente 
no sentido da reforma e, chamando o partido . . 

Constituição dà, porque não devia pot• um mi
lindre, q_ue ell:l. deveri t saber guardar para. com 
a nação, consentir ue o onto. sobre o ual 
e e 1a esta e ec<;r o con 1cto, osse preJu gado; 
quer dizer, Sua Magestade chamott os conser
vadores porque viu que no partido liberal não 
h::wia. nenhum e::;tadista que tomasse a si o en
cargo de su -tentrtr no Senado a reforma. ·que 
havia. pas•ado n:~. Garoara. Sua Magestade, 
apeando o partido em maioria na Cama1·a. en
tregando o poder aos nos~o~ adversarios. dBvi:-~. 
ser o primeiro~ n.consrdhnr r~ o ~eu primeiro mi
nistro que não continuns~e no Sl?nado a dis-
cussao a rc orma. 

Entretanto, como estão invertidas todas as 
regras pat'hmentares, como está completarnen-
e perver 1 o o nosso sys ema., a amara teve 

de pasmar diante de dous factos or1ginaes des
ta situação que nasce. 

O primeiro, foi o nobí.'e presidente do conse
lho ter dito ... 

O Sa. So.tn.Es:-Iso;o é uma. explicação pes· 
soal ~ 

O Sa. JosÉ MARI.-\.NNO:-Cada. um sabe como 
enterra seu pai. (Riso.) 

0 SR. CARNEIRO DA ÜUNH.A: -Mas o regi
mento e muito expresso nesta parte. 

O SR. PR.ESIDENTE:-R.u peço ao orador que 
resuma o que tem a dizer. 

O Sa. JoAQUiiU T AVAREs:-Fa.lle e depois re
suma. Como ha. de resumir sem fallar ·~ ! 

O ~R. Jos:E MAn.LANNO diz que o primeiro fa
cto foi a declaração do nobre presidente do con
selho de que, muito embora não contasse com 
maioria na Camara, esperava viver com ella e 
obter leis de governo sem dissolvcl-a. 

O Sa. MAc-D:)WELL:-~ão disse isso. 
O .sa. JosÉ. M..ttuAN:o;o re o; ponde que isto està 

e~cnpto no d1scurs·) integral de S. Ex. E no 
d1scurso do Sr. conselheiro Affonso Celso no 
Senado, ha um aparte dado pelo Sr. pres~d'ell.te 
do conselho, no mesmo sentido. -· - . . . . 

O Sa. MAc-DowELL:-Sem duvida nenhu
ma. 

O Sn.. Jo~É MARHNNO :-Mas pelo que elle 
dia:;~ foi esta Cam2.ra apresentada ao paiz como 
cap !Z de co_nviver com um ministerio, que não 
tem maioria. 

O Sa. MAc-DowELL contesta.. 

O Srr. Jos~ I\fARrANNO diz qu~ o segundo facto 

• n re an o o pre:n en e o c s , . -
dem de Sua Magestade o Imperador, veiu dizer 
á Camara que ella. seria dissolvida depois que 
fosse votada. a lei do meios e a reforma do 
elemento servil. 

De fórma que não fomos nós, diz o orador, que 
obrigamos o govet·no a ca:pitula1•, é o go\•erno 
quem vem oLrígnr a Camnr•• a fazel-o. 

O Sa. PRESIDENTE :- Eu p~ço licença a 
V Ex )ara ler o art. do re"'imento ue diz 
respeito ás explicações pessoaes. (L:J.) 

O Sn .. JosE "!\IAnuNNO diz que o Sr. presi
d nte vê uanto incommodado de saude e8tá o 
orador, portanto não se deroorat·á na .tt·ibuna. 
senão o tempo n"cessario, porq_ue não esta pro
positalmente demorando este debate. Quando 
S. Ex. não queira fazer justiça à. rectidão do 
seu proceder, recouheça ao mellO'j que se áchn. 
incommodado e que não podia desempenhar 
semeLhante tarefa. 

Proseguindo nas suas consideraçõe:;, o ora
dor diz que já vê o nobt·e ex-minist-ro da 
agricultura. que não f,!z injustiça. alguma. 
quando disse que Sua Magestade proposital
mente deixou de consultal' sobre uma possível 
organização ministerial, estadistas que se po
diam incumbir dessa tarefa, porque estava. es
cripto,estava àeliberado no irresponsavel animo 
Ü?perial que, para qu~ esta re~01·ma se pudesse . ' 
partidal'io, vasada em mo'Ides do mais puro 
con~ervatorismo, pelo mais eminente e mais il
lustre dos chefes liberaes. pl ra que este misti
forio pudesse ser chamado uma reforma nacio
nal para a. qual todos os partidos haviam con
tribuído, era preciso g ue um partido a tivesse 
com!'lça.do e outro se incumbisse de concluil-a. 

Foi por is"o que o oz·ador disso quo Sua Mn.
gcstadc, apez ~ r d•1 s~r dito c proclamado nas 
nossas leis comrl inviolavol c sagrado, não póde 
fugir :i re3ponsabilitlade moral que decorre do 
todos os seus actos, e pelos qua.cs ba de ros-
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ponder perante a. liistoria. Fica, portanto, as
signalado que este pt·ojecto <que prolonga a es
cravidão por mais de 14 an!los, est~ projecto 
que tarifa a carne humana como o faria o mais 
boçal vendilhão a qualquer mercadoria .•. 

O Sa. FELicro nos SANTOS : - As republicas 
espan o as zeram exac amen e o mesmo. 
O SR. JosÉ MARIANNO responde que S. E::s:. 

C?mpare as épo::as. !\-~as, que ficava bem as-
~ s 
cas liberalidades de uma lei que já gozavam 
os escravos, fructo de um gabinete conserva
dor, fazia com que Sua Magestade, o rei phi
lantropico, o rei philo~opho, o rei emancipa
dor, o rei abolicionista, o rei que manda como 
qualquer Dulcamara annunciar a sua sabedoria 
i. Europa ... (Apartes.) 

Ora, porque estão agora SS. EExs. mor
rendo de amores pelo. rei ? 

-
ção e elogiam-n'o quando estão no governo. Ao 
menos o orador tem tido coherencia, porque. . . -
hoje, como bontem, condemna a politica perni
ciosa do Sr. O. Pedro Il, política peior do que 
a de seu pai, porque é a politica da corrupção, 

o: rutna os carac eres ; e um ornem que 
tem reinado a sua vida inteira, cercado de" 
ruinas moraes. 

VozEs : - Oh ! Oh ! 
O Sa. PRESIDENTE : - Peço ao nobre depu

tado que se restrinja. à sua. explicação pessoal. 

O Sa.. FERREIRA DE MounA : - Repito, é o 
caso de dizer - põe o tetl nome pur baixo o 
estarei vingado. 

O Sa. JosÉ MAniAN~o orgulha-se do conceito 
que possa goza1· e goz:\ no paiz inteiro. Será 
a onbdo como um homem vehemente e a )ai-
xona o, mas não set•a apontado como um idiotr1, 
imbecil, um qualquer cou;;;u, uma mt\terio. de 
enchor ministerios. 

O SR. F&nREIR.-\. DF. MouRA : -Felizmente 
o pn.iz não se cornpõo do homeno;; da. ordem 
do V. Ex. 

VozEs : - Oh ! oh ! 
O Sa. JosE' MARIANNO não so troca por 

muitas destas figuras em palhadus que aervem, 
á falta de homens, para encher ministerios 
liberaes. 

O SR. FER.REIR.~ DE MoURA:- O paiz que 
nos julgue. 

O S.a. JosE' MARIANNo:-Perfeitamente. Por 
duas vezes o nobt•e ex-ministro da a ricultura 
at1rou~l e uma cincada, cujo alcance póde 
dizer que elle não comprehende, porque ella 
encerra uma injuria ... 

O S.a. FERREIRA DE MouRA : - Injurias tem 
V. Ex. manejauo durante toda esta sessão. 

O Sa. JosE' M.A.tUANNo:- ••• e si o nobre ex
ministro quer ser respeitado, deve ter a noção 
do raspeito para com os s -;us semelhantes. 

O S.a.. FE.R.Rli:IRA DE MouRA : - E' o que V. 
Ex. não tem tido, não teve hontem com o nobre 
ex·presidente do conselho. 

V, IV,-22 

O SR. PRESIDENTE:-Peço ao nobre deputado 
que; se cinja :i sua explicação. 

O SR. JosÉ MA!'tiANNO põe o seu nome por 
baixo ! Pois o orador subscreve com a suare
tSponsabilidade tudo quanto tem dito; e a prova 
é que não mandou riscar as alavras ue cheio 
em 1gnaçao,pro enu ontem, porque embora 

se tivesse furtado até hoje ao desprazer de pro
feril-as, ellas significam a e:x:pressão do seu 

· entranhado eoitVeneimento. 
O SR. ZAMA:-Si tem esse entranhado con

vencimento a meu respeito, :fique sabendo que 
eu não ganhei nunca cousa alguma da situação 
que passou ; não levei para minha. caia cousa 
nenhuma, nem mesmo uma casa. 

O SR. JosE MARIANNO diz q11e isso é uma allu
são que não q fere. (Apoiados.) Podia dar a 
S. Ex. uma resposta para offendel-o ... -

O SR. JosÉ MARIANNO diz que não dá. 
O SR. ZAMA (rle pe _e com vehemencia):-

si não .•• 
VoZEs:-Ordem! Ordem! 

Zama.j. 

O SR. FERREIRA DE MouRA :-E era com este 
partido que devia haver governo liberal ! 

O SR JosÉ MARIANNO diz que o Sr. presidente 
e os nobres deputados, apeza.r de apaixonados, 
hão de ser testemunhas do procedimento que o 
orador tem tido até hoje, provocado pelos no
br.~ s depulados. O nobre deput:1do me atira a 

• 

agrarlar aos con~ervadores1 (Interrupções.) 
A minha esta.t11ra moral nlío p6de ser rebai
xada por V. Ex. 

O Sn. Josli: MARIAN~o mostra que diante do 
ntaquel"' .• 

O Sa., ZA:\I.-\. : -Eu não quero ser o leio 
velho. 

O SR. Jos:E MARIANNO ••• do nobre deputado, 
que está esbravejando a seu lado, o orador teve 
medo, não teve a coragem de dar-lhe a res .. 
posta. que deveria dar. 

O SR. ZAMA: -Si désse não offenderia. senão 
a si, porque seria. dada. a um correligionario 
cuja vida póde ser estudada publicamente.(Hà 
outros a artes e o S1·. residente 'J·eclama a 
attençao .) 
· O SR. JosÉ MARIANNO diz que a Camara. ha. de 

reconhecer que se t em. sabido conter. O Sr. 
presidente seja razoavel, veja de que lado par
Lemos ataques. 

O Sa. ZAr.rA:-Eu nunca. ataquei o nobre de
putado. Tra~ei-o sempre não só com. a consi
deração devtda a um collega, mas amda com 
amizai e. 

O Sa. JoAQUIM T.!.vAruts:- Mas V. Ex. viu 
uma. per.onalidade onde não ha.vi&. 
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O Sa. BEzERRA DE MENEZEs;..;;,;, Estas acenas 
significam uma cousa: é que não teriam logar 
si não se tivesse dado um facto anterior. 

Ó Sa. SobRÉ:-Toda a vida os homens briga
ram. 

O Sa. ELrcro Dos S.\NTOS: ._ Mas os corre
ligionarios brigarem uns com os outros ? 

Aos infleis a ontando ara os conser1;a~ 
dores) ..... 

O SR. BEzERRA.. CAVALCANTI :-Qual in:fi.eis. 

Jâ houve quem désse de chicote na cara de 
um padt·e e está no governo. 

O Sn.. BEzERRA. DE MENEZES : ...;.. Não justi• 
fica cousa nenhuma. (H a outros muitos apàr
tes.) 

O S.R. JosÊ MA.RIANNO já a~vinhava. esta 
, 

mas neste incidente, hoje renovado, a Camara, 
apezar de toda a sua. pai:tão, ha de reconhecer 

ue o orad0r foi atacado elo nobre de iltado 
e não teve o proposito de atacai-:> pessoal
mente, o que poderia fazer e não fez. 

. O SR. ZAliiA..:-Está em leoa. liberdade · 
a aque a vonta e. ( iso.) 

. .O SR. Jos:E MARIANNO quando dá uma ex
pliêação ao nobre depú.tadó, elle responde-lhe 
desta fórma. 

o SR. lLDEFONSO DE AB.AtiJo:~ o melhor e 
terminar. 

O Sn• Jos~ MARIANNO declara que agora 
dará o seu recado. A Camara que julgue com 
calma o ue se assa ho ·a, e ha de ve1• ue o 
ora or não teve o propos1to de ft:rir a um cal
lega determinado, e o nobre deputado que o 
accusa. conhece-o de perto, e sabe que~ ora-

' a 
é interrompido por uma saz·a.ivada. de doestos, 
enio póda defender-se. 

O nobre ex-ministro disse que bast ::wa o 
facto de figurar neste inc idente o nome do Ol"a

dor para se poder avaliai-o indocoros:.:.wonte. 

O Sn.. BzzEilR.A CA VALCA~Tr;- Pela. nação de 
cima, pela nação monopolisada, mas peh n :tção 
real; não. 

O 'SR. Jos:E ~L\.RJANNO diz que parn. o julgar 
n.ão a.ppella para o aho; appella para a nação 
inteira, para fl nação re.d, parJ. a nlção que 
pensa e que sent3. 

U111 Su. DEPUTADo:-- E que lhe faz justiça. 

O Sa: joslii M~tti~NNO está certo que dellJ. 

O Sa. JoAQOilr NABuco:- O Brazil ser·ia 
um grande paiz, si to::loa os homens th·essem 
o espirito pub:ico e o caracter do Sr. José 
Marianno. (Apoiados.) 

O SR.. Jos:E MARIANNo pergunto si SS. 
EExs. pensam que a desapprovção do b.do 
contrario não o hunra 1 A reprovaçã.1 de SS. 
EExs., a injustiça que lbe f<1zem os seu::; adver
sa.rioa e a.o mesmo tempo os appla.usos com que 
recebem o nome daquelle, que lhes entregou o 
poder, justificam perfeitamente o orador e são o 

maior titulo de glm·ia que elle póde ter. 
(Apoiados.) 

O orador diz que o Sr.presidente mesinoé tes· 
temunha do quanto tem procurado. evitar, este 
espectaculo que nos enfraquece diante do paiz 
• • L.. .. • , 
liberaes, como o nobre d1~putrido por Minas, 
regosiJ~ru·se, affirmando que a. corôa está. justi
ficada. 

' com toda a sua isenção da espirito trazia, ora 
o Sr. Martinllo Ca.mpo3, ot·a a este, ora áquelle, 
)ara. a. resentar a um como o sectario de uma 

Joutrma paradoxal, a outro como falso liberal, 
esta. indign11ção contida por muito tempo dentro 
do orador, filha da mais pura. convicçà), fez 
explosão . 

O Sa.. ZAllrA;-Parece que o nobre deputado 
não sabe bem a liogua. portugueza. 

O SR. JosÉ .M.\RIAMNo;-Póde ser. 

MARIANNO vae dize L' qual era. 
m ignaçao aasc1a no ora.t o r, o es u o e 

todas as peripeeias políticas, I.J.Ue se tinham 
dado, da convicção que se tinha. geralo em seu 
espirito de que u illustre Sr. Saraiva, por muito 
awor propr1o, por muita fatuidade, desejando o 
poder para coroar-se de glorias com a retiJrma, 
e .não tendo podido conseguir que ella passasse 
nesta casa por acclamação,tendo encontraJo op
posiçào inquebrauta.vel em um pequeno punhado 
de dcputados,ent·mdeu e:xerc~r ao mesmo Lempo 
a maio1· das vinganças e -:or·responder taruuem á 
gentilez~ d~ seus aJvet·sarios, abandonandu o 
poder, deb~ando a prs.ça vasia, sem gritar para 
as senlincllas liberar~s que ·o acampamento 
estava des':lrto. 

O SR. SoARES:-Foi chamado o Sr. P:ua-

O Sn.. BEzERRA IJlll MENEZES E ouTROS Sns. 
DEPUTADOS dão apart ;s . 

O SR Pn.ES!DE~TE ; - Att~nção. Isto não 
es tá em discussão. O nobre deputado está exce
d (mdo os limites da explit:aç:1o pessoal, à qu11l 
peço-lhe que se cinja . 

O Sn. JosE MA::u~Nodiz: eis. Sr. prt~sidonta 
(peJo a aitenção do llOOI'a deputado !JBla B.thia), 
o rnoti vo desta iudignação sotfroadn. dut·~nte 
um mez, indignação que bnvia dG ter um mo
mento de explosão. (ContiHuttm os a.purtes.) 
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O Sn. PRESIDENTE : - Attenção! Q·:em tem 
a pala.v1·a é o Sr. José Marianno. Eu não po
derei tJbservar o · reg-imento =-;i os nobres dcpu
tad. s não tn~ auxili::rcm. Peço-lhe1 atten
ção. 

que os nobres deputados exaltarlim 
com o aparte do seu iUustre collega, represen
tante do 3° districto do Rio de Janeiro ue 
exter·nou um conceito que por ninguem é 
posto em duvida :Sua l\I:1gest:lde, chamando o 
Sr. conselheiro Paranaguã para organizar ga
binr.te, sabia. que elle não podia aceitar a in
cumbencia. 

O Sa. CARLOS PErxoTo : - Mas podia indi
car um liberal, e porque não o indicou 1 ( Ha 
outros apartes.) 

O Sa. JosÉ MARrANNO observa que o Sr. 
isc n· e aranagua, que era mui as cu pas 

c muitos peccados, não póje tor a culpa de 
não have•· s~ incumbido de. organizar gabinete 

ade para com o seu chr~fc, quando julgava 
cumprir um d:wer de lealuade e sc;lidarie:lade 

ara com o seu com anheiro a oiados não 
podia vir diante Jesta Camara modificat· a aL
titude que ella tinha tido, sendo elle o prolon
gamento do gabinete Sara.iva,esse gabinete que, 
segundo a Revista Sttl-Am.ericanct, se intitu
lava o gnbinete Sat•aiva - Paranaguá. Eis 
ahi assignalada. a parte pl'incipal, saliente, 
que o Sr. Paranaguá tinha na firma social. 

Portanto, o Sr. Paranaguá cumpriu um de· 
ver de lealdade. (A:Joiados.) Talvez que em 
sua vida. de arlamentar não tivesse tido uma 
occastão e procedar tão correctamcnte ( apoia
dos e apr,rtes), porque elle riem podia romper 
com os laços de solida~iedade, q.u~ o pr_endiam 

. ' , 
podia, vindo continuar essa prJliLic.1., pretender 
um apoio integral, nnanime, do pat•tido libet·al, 
fazem lo cessar as divrwgencias, q u1 a política 
do gabinet -:l a que cllc pertencera tinha crea· 
do. 

Quanto ao mais, Sr. presidente, si S. Kt. 
não sabe do que se passou l:i entre os pesados 
reposteir,1s imporiacs, muito, m~nos o orador, 
po1·qne não s·1 be :-i o S1·. Viscon<lo d 1 Pn!'.ma
guá deixou cJ.} indic:tr S!lcces-or, ou si n:lo o 
inrlirou pf"lr,lue n~o lhe foi pedido. 

E p ;j t' i.;:>o tinha muit:1. rnão o uo' rc cl ·"pulado 
pelo :3• distr:cto do Rio de .Janeit•o cp:ando d:sse 
que foi uma caçoada:;~. chamad:t do Sr. Pnro.
nagu·à, pc•rque Su:\ Magestadc devia faur mais 
justiça a um dos seus subditos mais leMs e 
mai seus amigos, porque o ora or es a conven
cido de que quando o Imperador morrer ~ó 
dois homens hão de chol"ar a sua morte ; e 
são os Srs . Vis~onde de P aranagua e do Bom 
Retiro. (Riso.) 

Continuand0, diz o orador que, uma v ez que 
em uma. expansão cordiallavi·ou, prudente ou 
imprudcn temnntc, (o p :oâz ó que ba de julgnr), 
ma::; obedec~nlo :.is suas convicções, um pt•ot~slo 
coutrr a fi uelle chefe, que, como. jà disse, dei
xou o aca~npamcnto deserto, e nem ao menos 
mandou dar o signal de alarma para que os li
bét:~ea s -:- pl;ecà\·éSsénl, nãcl t~m o Oràd6r nem 

de cp1e se ·arrepender por haver proferido es
t~s palavras, nem que lastimar que ellas fos!em 
publicadas. 

O Sa. SOAUES :- E'tá. dad~ a explicação. 
O Sn.. JosÉ M .... caANNo diz que está explicada 

a pr1me1ra. parte. . '·o a o conser-
-oadm·.) · 

Em resposta ao :1-parte de~lara 

atacado , o orsdor terá a generosidade de não 
se aborrecer. 

O Sa. ZAl'riA.: - Já se chama ataque â de
feza. 

O Sa. Jos:E MARI.A.NNO diz qne isso é uma 
injuria de S. Ex. 

O Sn.. ZHIA:- Onde é que está a injuria em 
dizer que se chama ataque á defeza. 

R. OSE .ARIANNO o serva que enten eu 
S. Ex. dizer que era tactica da parte do OJ•ador. 
Como S. EK. não_ disl>e, o or~dor retit•a a sua 

mações de todos os seus adversarios. Ainda 
não houve neste paiz, mm em paiz nenhum do 
mundo um chefe d3 partido eminente, intran
sigente, leal, que tivesse conquistado tamanha 
gloria. 

O:a, para u or.ldor exactamente es;;as exage
rãdls acclamaçõe~ é que o fazern d1.1vidar do 
me rito do cstadi::,ta.. 

Esta moda de l'empre fazer reformas ao sabor 
d . sorv s · ue i:lz r d -
lhe o titulo <le cme:.-ito chefe liberal, muito 
embot·a contrario os nobres deputados que o 
admiram, porque SS. EExs. devem ao menos 

cs e q tlA querem et• a 1 er a e e 1 o a-t·at·, 
o St•. S11.raiva, coucedor ao o1·ailor o direito de 
não o ndmirar. 

SS. Eb:x.. considertm oS:.-. Sat·aiva o pt·i
moit·o homem deste pniz, o primeiro chef! li
bornl: ma11 o < l'ador·, di·1nte dos factos em qu13 
tem firmado s. sua collvicção, considera-o o 
homem mui9 fntA.l uo partido liberal, desde :\ 
guorra do Parttguay nló á confiscação do di
reito de \ ' Ot ' u. milha.rP.B de cidadãos ; confisca
çã•l que ainda scrh mn.ior si não fo :sc a liber.~
lid:Hle do Scnad'' conservador; e ultimamente a 
confiscação elo':~ p ucos favores .te que gozavam 
oc-; esc1·av,~s. a sup;11·essão elo direito de arbitr:-l
menlo, que e1·a a maiot• ga.r:tntia com q • c 
podiam contar os escravos. Esl!a preoccupação 
de tran uillisar a hvoura, de s:J.cial-a em de-
trimento do pruz, oncran o este com uma. 
grande divida, impondo uma tabella de preços 
qne virá forçosamente tornar muito maiores o;; 
encargos, não !iÓ p01·que e'sa tabella é ex!lge
radis"ima, como porque, para set· posto em pra
tica o plano do projecto, tem o contribujnte c!e 
ser ag;;ravado co:n mais 5 °/0 sobre os impostos 
que jã p ~ ga ... 

O SR. SO.\REs:- Eis ahi a explicação pes
soal. 

O Sa. JosÉ M.HUAXNO diz que o nobre depu
tado . vai vér que é. 
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Por todas estas razões, e ainda mais porqüe 
viu que o Sr. presidente do conselho, organi
zando o seu gabinete, teve exactamente a preoc
capa.ção e::tc!usiva de ganhar o apoio de alguns 
adversarios, desprezando com desdem, não já. o 
a oio, mas as reclama ões daquellea ue falla-
vam em nome da. id•~a libera ; tudo isso ames
quinha diante do orador o grande vulto do ame
rito chefe liberal o Sr. conselh8iro :::)a raiva ; e 

.. . , , \ ' 
guü•am, nem por bem nem por mal, tra.Zer ao 
orador a convicção de que elle est:i. enganado e 
de que o Sr. Saraiva é e;;se grande homem que 
avulta acs olhos de SS. EExx. 

muitos outros, senão o facto de ter este se inte
ressado pela eleição (lo seu amigo e correli

ionario o Sr. Marcolino Moura. 

O Sn.. ZAMA : -Ora. pelo amor de Deus ! 
Está. repetindo a. mesma. cou.;;;a. que disse o 
nobre d~putado pelo Rio Grande do Norte . 

O Sn.. Jos:E MARIANNO asMgura que está. 
convencido disto porque, no pé de relações de 
collegas c de correligiona.rios que sem prc man
tivera:n, só descobre este facto em que o ora· 
dor contrariou a S. Ex. 

O Sn.. Z.BIA : - Falta só diz"r ue eu lhe 
pedi tambem. 

O Sn.. Jos:E M.\niANNO dh: quo S. Ex. não 
lhe ediu. 

O Sn.. ZA!II.\.:-Então eu devia csLar mal com 
todos. 

O Sn.. Jos:E MARIANNO ~abo que S. Ex. ficou 
de mau humor. 

O Sn.. ZAMA :-V. Ex. julg!l talve1. por si. 
Se1·ia. capaz de fic:tr mal com todos por cansa 
de uma eleição. 

O Sn.. JosE 1\IARIANNO julga das palavras do 
S. Ex. Tal era o s~u interesse, quo o uobre 
deputado chegou ao extremo de dizor que SI) 
declar::.ria conscrv.:dor si o S1·. Marcolino Moura 
fosse reconhecido. 

O Sn.. ZM.IA :-Não diz a verdade ; nunca 
disse semelhante cousa. 

disse. S. Ex. não se r ecorda talvez . A' fê de 
homem de bem, assevera-lhe que dis.se; recor
da-se que, pegando no braço, observei-lhe ; 
« Sr. Zama não diga semelhante disparate. » 

O Sn.. ZA?>IA :-Digo-lhe que não é verdade. 
Estas questões estão abaixo dá critica. 

O Sa. JosÉ MARIANNO diz que, em face da 
conte~tação que oppõe, não prosegue. Diz o 
orador qu!) está em um mundo que não co
nhece. Leva a sua delicadeza a ponto, uma vez 
qtte s. Et. lhé <!Ont~sh; dê não insistir. 

O paiz inteiro-está là fóra. O nobre depu
tado ha de ou vir a todos O! seus corr:-:ligiona
rios, e ha de reconhecer que a opinião quasi 
unanime do partido liberal é que o Sr. Saraiva 
entregou este aos adversa rios. 

do outro, e verifL:ar-3e-:i. de onde veiu a morte 
da situação. 

tado tem nesta casa alguns collegas a quem 
póde consultar, como o nobre deputado por 
Santa Catharina e outros. 

Cartas vindas das províncias, de lá. sahidas 
antes de manifestar-se a crise, annunciavam o 
acontecimento. 

O Sn.. ZAl\IA:-Veja a differen(;a que ha. entre 
nós ; eu não tenho a fraqueza de procurar 
saber o que os outros pensam a meu respeito ; 
asta estar em com ~ mm a consc1enc1a. 

O Sn.. JosE' MARIANNO declara estimar muito 
que o seu procedimento seja. corroborado or 
peSSOaS 1gnas e COnceito. ~ lJOta OS. 

O orador tem um criterio para. julg-ar os seus 
actos, 'mas regosija-se quando encontra a oio 
no conce1to os omens e em. 

Div3rsos deputados receberam ca:tas que 
cheg;~ram aqui quando se manifestava a crise, 
e todos elles diziam que .•. 

o Sa. Z.UIA:- o paiz ha c e fazer ao St~ . 
Saraiva a justiça que faz ao Sr. Zacarias. 

O Sn.. BEZEURA CAVALCANTI:- O Sr. Zaca
rias nunca foi accusado disso. 

O Sn. BEzERRA CAVALCANTI:- De entregar a 
situação, não. 

' . 
em 3o. discussão, o ::it·. conselheiro Saraiva se 
retiraria, seria chamado o Sr. Paranaguá, que 
não aceitaria, e o poder passaria para os conser
vadores . O orador appella par. a di \'e r soa coUegas 
que sabem disso. 

O Sn. ZAl.\IA:- E' V(Hdade que mandavam 
dizer isso para toda. a p~trte , mas isto mesmo 
demonstrA a campanha da calumnia. 

O Sn. JosE MAt:IANNO diz que o nobre 
deputado SG esquece de que os factos vieram 
confirmar s ·melhante pre\•isão, e de que o 
nobre presiden t~ do conselho se incumbiu de 
JUstificai-os. Demais, estas carLas não erarn 
dos alv~rsarios de S. E:s:. 

O Sn. ZAr.u:-São iguaes ás que escreviam 
para a a 1a, 1zcn o-se que eu e outros nos 
tínhamos passado para os conservadores. 

O Sa. JosÉ :MARIAN"'o diz que estas cartas 
eram firmaJas em infurmações c1 ue d'aqui man
davam, não os adwrsarios de S . EK., mas 
a li uelles que com elle priva va.m ; rel~tavam 
os factos taes quaes deviam se passai'. E' uma 
grande coincidencia : o nobre p1·esident.e do 
conselho r~alizou p~lavra ~Ol" pahvr~ tudo 
quanto se tlnha previsto. Ate hoJe o patz não 
sab.e a razão do ordem publica que determi
nóa a rétitada do St • coli!Selhêi.r~ Sãrai v a.. Uns 
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allogam quo ella foi devida a. conflictos com 
o poder pessoal .•. 

O Sn. Z,uu:- Isto é uma balella: fique 
certo disto. 

O Sn. Jo~l: MAniANNO 
. ·' 

rai\'n. diante do paiz, cada. qual rec01·reu ao 
mai8 angenh?.so. est~atagema ; mas .até hoje 

tes admiradores não podaram explicar a razão 
por quo o Sr. conselheiro Saraiva abandonou 
o poder. 

O Sn. lLDEI~vNSO nE ARAUJo: - Elle já o 
disse : falta de apoio do seu partido. 

O Sn. JosÉ MARTANNO diz: ((falta de apoio do 
seu pn.rtido, >) qnando a reforma do elemento ser
vil Gra. a bandeira que encobria o contrabando'~ 
Assim como o nobre resideute, ;lo conselho, em-
quanto s•1 d1scutm a reforma nesta casa, pôde 
conseguir o apoto dos atlversarios~ e não se 
julgo~ com isto desmoralisado, dizendo que se . 
quo transitava aqui com o auxilio dos dous par
tidos, tambem devia continuar a tregua que 

.. . . -
cumprida. a sua missão. 

O Sn. lLDEFONSO DE AnAuJo:-0 motivo tinha 
ces~ado com a approvação do projecto na Ca· 
ma.ra. 

O Jos-E MARTANNO observa que o prqjecto não 
era loi o o Sr. conselheiro Sara.iva n:Io se pro
pOZI~ fazer o projecto passar na Camara, mas 
n fazel·o lei do pai;;. 

Diz o ot•adot• u : : «assim como, nós ho'c 
m'!Utrllnos a coherenc1a e a guns con
sc••vadorcs, pc1rque apoiam o g-abinete Cc•te
gipe, c1uo ~~tá sustentando a refot·ma. pol' 

1 . " • • 

' quo os projeclos iniciad:>s cabem com as ad-
ministra~ões o, portanto, emquanto o Sr. con
selheiro Sat•a iva se mantivesse no poder, o seu 
projccto cstar:a em pé, sustentado por e.lle n:1. 
ouLt•a Cama.ra, como foi aq11i ,não podemos com
JH'Oh"nder como S. Ex. apega-se a este motivo, 
a est:~ fl'aca. desculpa, a este fragillenho, no 
naufragio contra o qual elle se debate.>) 

O juizo do oradcJr a re.::peito dJ Sr . c:>n~e
lheiro Saraiva pouco póde valer. 

O orador sabo que ó um homem ,'lpaixon·1do, 
talve1. mesmo ... o que dirá ~ E" talvez rnc~mo 
um ponto por dcmn.is ob.~curo nesta Cnmara 
e que . . .• ( N' ao apo{a.dos.) 

O SR •. lOAQu::.r PEnRo:-E' um dos vultos mais 
im Jortan tcs ela. 1:ma fran ueza. 

O SR. JosÉ MARIANNo:-: .. provoca o riso 
quando algum a.lnigo externa um juizo tà.voravel 
à pBssoa. do orador ; mas este homem ap3Í
xonado, este h ornem cujo criterio, e :.: té leal
dade se pretende pór em duvida (nã1 apoiados), 
tem o orgulho de dizer que veiu pa ra esta 
casa re\lrcsentando legitimamente o eleitora1o 
mais selecto de sua provincia.. (.:lpoiad og. ) 
Sem fazer oftensa ao ebitorado do~ outros dis
trictos da provincia, o orador lembrard. a Ca
~ara 'lue repr~~e~ta a c~pital.d~ J;>e~namb~co, 
rêptesentll. o dlt~trl<!tb; 6~JO élêitOt:tdo ê ~orn• 

pos~o da p:1.rtB mais independente, pela. sua 
posição pecuniaria e illustração, de capita
list:ls, de negociantes, etc. 

O orador a';segura. que, quando empregon o 
termo-indqpendente,- não teve em mente cf
fender o eleitorado dos outros d.istrictos. 

O Sa. JoAQUIM TAvAREs: - O eleitorado de 
Pernambuco é todo independente. 

Pernambuco, jà estava reclamando. 

O SR. JosÉ MARI!..NNO diz que já explicou o 
termo ; q uiz dizer indep!3ndencia rdativa ; 
acredita da que a intriga não pó de fazer for
tuna . 

O SR. JoAQUil\I TAVARES : -Faço justiçn. 
as intenções Je V. E:s:. 

O SR .. J~~:E ~ARIAN~o .diz que o el?it?rado 
J ' 

eleitorado composto em sua. grande maioria de 
pessoas illustradas, um eleitorn.do de homens de 
uma osi ão 1ecuniaria muito mais d semba-
raçada, em condições e:xcopcionaes, como se 
acham em geral os de todua as grandes cidades, 
sem contestar a i~dependencia do Gleitorado de 
" c s, m orque o ora-

dor folga. de reconhecer que, em sua provincia, 
não está amort~cido o espirito publico. 

O Sa. JoAQUilll TAVAREs :-Apoiados. 

O Sa. CARLOS AFFONSO :-Na minha t<\m
bem não <:-stã. 

var que na sua proviacia exacta.mente aquelles 
homens que o tem de julgar •.• 

O Sn.. SoAREs :-Agora é uma. carta elei
toral. 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:-0 que tem 
isso~ Cada um as escreve aqui como quer. 

O Sa. Jo~:E MA.RIAN~O:- ..• aquelles ho
mens cujo julgamento para o orador é o unico 
padrão peio qual se pôde a.iferir o seu mereci
mento e os seus serviços, esses homens deram 
a resposta ao nobre ex-ministro da. agricul
t ut·a o :1 todos aquelles quo atacaram o 
orador. 

E Gste eleitorado ha do mandar o orador 
outr z a ::LUla a. < 

fascinação, que a seducção do partido que as
cendeu ao podet• possa exercer sobre os ('spi
r ; tos fraco:;, não .ha de ter a força de destruir o 
enthusi~Ssmo qae de seus comprov:incianos e do 
eleitorado do seu districto, o orador tem sabido 
grangear. 

O Sa. FRANCisco Soi>aÉ:-Apoiado. 

O Sa. MAc-DowELL : - E' um bom esLi
mulante. 

O Sn. Jos:EMAB.IANNO:-Não ó estimulante. 
· (Apoiadós ~) 
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O SR. ALMEIDA 
sabida de todos. · 

E ÜLIVEIRA:-E' a. verdade· mais clara e manifesta expressão do poder pes

O Josi MARIANNO:-Vai concluir. 

O SR. PaEsm.E~TE:-Peço .ao nobre 
1 

tivos que o levaram a dar o apt~rte a que se 
referiu o nobre~ deputado pela Bahia, e para 
não mand:1r riscal-o das notas tachygraphicas. 
Mesmo porque nisto está a prova de seu cri
terio de orador. Não eó entende que um depu
tado não tem o direito de mandar apagat· das 
notas tachygra.phicas o que tenha. sido apa
nhalo no debate ••• 

O SR. B::a:zEnn.A CAYALCANTr:-Apoiado. 

SE ARIANNO : - • . . C01110 a 
muito p:~rca prova do seu criterio retirando 
a?severa~ões uma vez proferidas neste 

0 Sa. BEZERRA CAVALCANTI:-Apoiado. 

O Sn.. JosE: MAlUANNO diz que, quanto á parte 
qu a G n u o me 10 re o no re epu a o 
pela Bahia, a ponto de chamar o orador quasi 
a uma acena de pugilato nesta camara, dirá 
que não se referia pessoalmente a. S. Ex. 
nem a nenhum de seus collegas. 

O orador disse o seguinte : «que não era 
como esses que querem ganhar as boas graças,. 
querem ser llgradaveis ao partido conser
vador. » 

Mas, haverá um homem tão nescio ue ra-
ten a contestar que oje s. maior preocupação 
de muita gente õ mostrar-se agradavel ao par
tido conservador 1 Não. E então agora que elle 

. - . 

soa I, não deve entristecer aos liberacs. 
ToJos estes factos, todas estas lutas intes

tinas, qu~ Sõ) passavam no seio do partidJ 
liberal, todas estas rivalidades, todas estas 
c escon anças reei pro .~as, :, os es 0s espc1 tos 
mfll contidos, todas estas vinganças mal e:x:.er
c~?as, tudo üto deve levar os liberaes a rego-

si ção, ond~ podsrão, cicatrizando as feridas 
recebidas dos proprios irmãos, retemperar ~s 
forças, para reconquistarem a confiança do p'l.lZ 
e tornar-lhes necessaria a ascensão. 

Mas, é preciso que, destas escaramuças, que 
desta jornada dos libera:>s pelo poder, esses 
colham alguma cous.t. O orador só deseja que 
o partido 1' beral, voltando á proscripção por 
um uhase imperial, por um capricho da. corôa, 
~ · e ermine a sua ascensao com a 

e:x:.igencia de reformas que 1;ossam garantir a 
liberdade parlamentar e política ; e mais ainda, 

tidos politicos deste paiz se emancipem da tu· 
tela imperial e tenham a abnegação precisa para 
recusJr o oder uando elb vier como um 
om da roumficencia i tnperial, para. só acei

tai-o conquistado pelas urnas, imposto pela 
vontale n-1cional. 

O SR. MAc-DoWELL:- Ah! As urnas expri· 
m 'ma vontade nacional ? V. Ex:. tem contes
tado 1sso. 

O Sa. JosÉ MARIANNO diz que ]sso é uma 
nuga ecclesiastica. 

O SR. MAc-DowELL :-Não é ecclesias i 
é muito civil e politica. 

O Sn. Jo É MAniANNO diz que, com esta mes-
ma refor1na mutilada tantos hã c " ·. 

· • erros prn ticados pela p~litica do p·1rtido do 
de bom trinchante para. repartir as fatias ! nobre deputado, que a ascensão do partido li· 
(Risos e apartes.) beral, mais proximn do que S. Ex. pensa, h a 

O orador assegura não ter dito que o nobre de impôr-se, como já uma vez se impoz á corôa 
deputado pela Bahia queria ser agradavel ao quando ella teve de chamal-o em 1878. 
governo, e S. Ex. sabia que o orador já pat·ticu· 
larmente havia censurado a sua attitude, ntti·i- O Sn . MAc-Do'YELL:-Foi regular naqueJle 
buindo-a tola via a outra causa. O orador então tempo '? 
disse a S. E:x:.. qae e~tava por demai;; apai:s.o- O SR. JosÉ MAIUA.NNO não diz que fosse re
nado, em consequencia da lncta que aqui tinha guiai', mas o paiz inteiro sentiu-se ~lliviado 
havido entre n.migo~ e da qual, não tendo a.p~- do grande pesadelo que o acabt•unb:l.va. Com 
gaolo todos os resentimentos, não perdia oc~~r. s!ão e~sc eleitorado mutila lo e aristocra tico, aas"
de ferir e espe;;;inhar os seus amigos . g ura o orador ao nobr.~ clep11 tado que o par-

Por consequeucia, si o nobre deputado tomou tiJ.o l.uet·al pó.le e lu de reconquistar o poder, 
a carapuça para si, foi porque quiz : o ora iot· sem dever o seu triumpho, como sgora o devem 
não a talhou para ninguem e menos para S. Ex. 03 nos ;;o> deputados, á muni6ceucia. ou ao ca
Si a tivesse talhado, teria a franqueza de dizel-o. pricho im erial. 

• . P r mais gra Ul a n. 0 SR. ANTONIO BEZERRA:-'Então não subi-
aggressão que o orador soflreu e quo o obrigou rão tão cedo. 
a subir á tribuna. 

O orador assegura não ser daquelle.:; que ap- O Sn. MAc-DowELL clà um aparte 
plaudem e que legitimam o scto da chamada 
dos conservadores. Entende que o partido li- O SR . Jos:E MARfANNO diz que o nobre depu· 
beral deve profligar a indebita interferencia t:.~ rlo fnlla na indisciplina. do partido liberal. In
da Corôa, e di~ indebita porque o poder de disciplina do partido liberal contrasla com a. 
crear situações politicas parecia que j à havia Cúr rupção e com os esbanjamento3 do partido 
escapado á acção alchimica de Sua Mages- con~ervadot· . A i · disciplinn. do partido liberal 
tade. I sig nifica a c:laboração por amor das idé~s; a 
M~s esle facto que o orador não applaude; poli tica do partido c()nservador significa a ban· 

quê Jâmais legitimát-á, pótque rêpre$élita a.. càrrótâ e a iliiillótslida.de püblicà. 
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O SR. MAc-DowELL:-A b:1ncarrota legou-nos 
o partido que cahiu. 

O SR. JosÉ MARIANNO diz que um representa 
a elaboração por amor das ideias, olltro partido 
repre.senta a elaboração por amor do vent1·e. 

O orador faz votos para que o partido liberal 
inscreva, como um dos lernmaa d·~ sua bandeira, 

o • 
de repudiar, com abnegação e como um pre-
sente abjecto, o poder que sr.ja dado pelo rei. 

O Imperador deve ser convencido de quo o 
poder não é uma cousa tão ambicionad..t,que faça 
o partido liberal esquecer-se dos seu:; compro
missos de honra. 

O Sa. MAc-Do\vELL: -Deus nos dê vida 
até lá. 

. 
raes devem agitar em oppos1çao as salutares 
reformas que o paiz reclama; façam com que a 
massa activa dos cidadã s inter u · 1 -

O Sr. Moreira. à e Barros pede 
desculpa á Camara de tom~tr alguns minutos do 
seu precioso tempo nesta occasião, porque 
comprehende que ella. deve estar impaciente 
por decidir, em um sentido ou em outro, o re-

uerimento )fO os to elo Sr. Candido de 
Oliveira. 

Bem sabe que está na dignidade de uma Ca
~ara cuja dissolução foi annunci~da pronun-

-
mentare.>, muito justificaveis em outras occa-
siões, com clareza e promptidão sobre um 
assumpto desta ordem. Mas a Camara o rele
vará, fazendo o orador a declaração de que 
não se sente no caso de votar sem explicar o 
seu voto. 

O Sr. Candido de O li v eira fundamentou a 
sua prmJo.;;ta de adiamento desta discussão 
corn o fâcto de ter o Sr. president~ ào conse- · 

mento da nação; quebrem e11se circulo de ferro Começará o orador declarando que estâ in
que atrophia a \'iJa das provincias; dotem-as teiramente de accôrdo com todos os seus cor
com um regimen em que possam aprovei tal' as religionarios sobre o modo de consid~rar esta 
suas orças vi aes. questao. nten e q~e o reg1men a .amara 

O Sa. ANTONIO BEZERRA:- E' 0 mal do par- I deve ser co~prehend~do. em termos habe1s! q_ue 
tido librn·al, pregar na opposição 0 que não o govern~ so deve ex1~ur-se de ~esponde:_ as tn· 
realisa no governo. . terpellaç~es quando nao tenha mformaçoes so-

' . . bre o obJecto das mesmas, ou quando a con-
. O S.a. JosE MA.RIANNO d1.z que os verdadeiros veniencia do serviço publico o inhiba. de se 
l~beraes devem se eman.c1par dos chefes au- p!·onunciar na. occasião. (Cruzam-se di'l:lersos 
hco:o, qu_: recebem o b:1pt1smo ~o Jordão de S. apartes.) 
Chr1stovao_; pr~curen: conseguir que os seus Deseja. tomar por muito pouco a attenção do.:; 
che~es seJi.m mvestulos pelo P?der populu.~ e seus cellegas e estas inter1·upções prejudicam 

quistar o poder, de que foi despojado pelo ca- por consequencia, uw partido que está emop
pricho imperial. (lli ttito bem.) posição principalmente precisa zelar muito a 

conservação d(;) tal direito. O Sr. Paula Primo requer ur
gencia por meia hora para no primeiro dia de 
sessão tratar do assumpto de um telegramma 
que hontem, no Senado, apresentou o Sr. se
nador Meira de Vasconcellos, in licando ter 
esse telegramma a assignatura de deus deputa
dos libei·aes, c bem assim de outros factos 
de que não se occ_upoti o mesmo Sr. senador• 
por não lhe conv1r. 

0 Sn.. ARISTIDES SPINOLA:-Principalmente 
nas circumstancias aetuaes. 

O SR. MoREIRA DE BARROS diz que em ab
soluto a maioria não tira vantagens das inter
pellaçõe;;, porque póde fixar a ordem do dia, 
determinar as urgencias e modificar e alterar 
aq uella; mns para a opposição é incontestavel
mente do wa.ior valor este direito, póde-se 

O SR. JoAQUIM TAvARES :-Talvez igno- dizer que para ella é a prerogativa parlamentar 
mais valiosa (apoiados). é o unico meio que tem 
o deputado d•) compellir o governo a pronun

rasse. 

E' conc~dida a urgencia. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do seguinte reque
rimento do Sr. Candido de Oliveira: 
~Requeiro o a."liamento da discussã0 da·pr.:>

rogativa até qu3 o Sr. presidente do conselho 
responda as intGrpellações que estão sobre a 
m '?sa, marcando o Sr. presidente da Camara 
p:1ra esse :fim dia e hora. · 

Sala das sessões, 1.0 da Setembro de 1885. 
-CM~dido de Oliveira.» 

ciar-se sobre as que:-:tões ; porque nós sabemos . . . 
ples requerimento fica elle eternamente adiado. 
Nisto não ba. censu1·s., porque é o recurso de 
que todas as maiorias têm usado. 

O deputado em minoria, que quer umg, infor
mação, que p1·ocura. censurar o governo, for
mula o seu requsrimento. mas ve que a ma
teria é indefinidamente adiada, porque um de
putado da maioria pede a palavra, fica a quel'
tão para. o s .-1bba.do e os s:...bbados nunca aao 
aproveitados para esse :fim. 

Por consequencia, acha que os seus distinctos 
correligionarios da Camara e do Senado, que 
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têm defendido com tanto arJor e!; ta prerogativa 
parhmentar, têm defendido a boa causa (opoia
clos); tem, portanto, o pezar de estar em com
pleta divergencia no modo por que aprecia o 
Sr. presidente do conselho o regimento. 

Passa a enminar os fnndam~ntos do adia-
menta: teria . Ex. mtenção e menosca ar a 
Camara. na resposta que lhe deu~ Foi simples
mente uma divergencia no modo de interpretar 

hendel-o para si'? 
Entende o orador que ells não tem compe

tencia para interpretar o regim~nto 1)ela fórma 
por que a l.aroara o executa (apoiados); mas o 
que não póde negar e que não lhe as~iste todo o 
direi to de interpretal-o p:mt executar, para 
cumprir, para obedecer ao mesmo regmcnto. 

Si é o primeiro ponto q11e dominou no espi
rito do nobre presidente dô c?nsolho, ~s~o ~é, 

lhe para não responder, deve considerar em 
que S. Ex. firma-se p:wa se julgar tão forte 

t de desabonar o ramo tem orario do 
parlam13nto. 

O SR. DuABTE DE AzEVEDo:- Ellejá fez as 
Iara ões mais ex ressas. 

O Sn. JoAQUIM NABO co: -Fêl-as no Senado. 

0 SR. DUARTE DE AZEVEDO:-Mas então?! 

·o SR.JoAQUIM NABUCo:~Devia fazel-as aqui. 
(H a outros apartes.) 

O Sn.. MoREIRA DE BARROS pergunta: está 
S. E::t. tão forts neste paiz que possa dispen
sat·-se de procurar a sua força, senão no pre
~ente. ~o mt>nos no fu.turo,. n~ representação 

. ' 
cogitar em qu~ se funda. No apoio imperial ? 
No apoio do Senado ~ 

Este ultimo ouco óde a roveita.r a ual-
quer governo; os partidos alli estão quasi 
equilibrados, e além disso muitos, logo que 
para alli entram, parece que se esquecem do 
partido que os elegeu. 

Poucas são as sentinellas sempre alet•t.a de 
seu partido em opposição. Por consequencia, 
nãl') póle acreditar que, illustrado como é, o 
nobre presidente do conselho pretenda ter 
força proveniente do Senado. 

O Senado não lh'a póde dar. A sua consti
tuição especial não l'óde servir de apoio para 
um governo que se deve inspirar na op; nião 
publica. Já se vê que o orador refere-se á 
força moral, l)orque, verdadeiro simulacro ou 
não, o nosso governo e o parlamentar,e portanto 
a base da constituição do governo está na Ca
mara dos De ·utados 

Hs. algum homem politico que se julgue bas
otante forte contando com o apoio unico do poder 
moderador~ 

S. E~. é muito esclarecido para pensardesta 
fót•ma . porque não precisr.ri:1 de exemplos es
tranhos para saber que os restos de um minis
teria po tem fa:cilmente converter-se em prin
cip~l de outro . Por consequencia, aquelle 
apo1o tambem não póde aproveitar-lhe . 

Mas, si não tem es~e apoio, que outra força 
póde ter senão a que lhe ha de provir da Ca
ma.ra. dos Deputldos '~ 

De que força, de que meio ha de servir-se 
S. Ex. para achar-s~ forte e poder sustentar-se 
pe1·ante tantos ataques que soffre o parlamen
to, de to los os modos, senão danào-lhe po1• si 
toda. a importancia, porque delle é que póle 
além da vida provir-lhe a força m~ral ·~ . 

ao JS am os n a 
prensa, o ridiculo pessoal do deputado, a des
consideração de seu :voto pelo ou~ro ramo do 

' . 
' . menor attenção 1 (Apoiados.) 

E nós neste paiz o que seremos com as insti
tuic;ões que temos, si não lhe det'mos todo o 
valor 1 

Defeituosa ou não a nossa organização par
mentar, ternos nó.• porventura outro meio de 
fazer conhecer e sentir as queixas dos pontos 
mais remotos deste lmperio, tão vasto e tão 
pouco povoado 1 Não 1 Tirado este ramo do par-

• P. - enhado 
tão atacado, tira-se deste paiz o unico elemento 
de liberdade que temos. (Muitos apoiados.) 

Não óde ois esta1· no interes~e de nenhum 
dos p:lrtidos, perque nen um para o e as
tante forte, em desmoralisa1· a Cama.ra, desde
nhando-a ou desacatando-a. 

o , ro~ 

certamente nos outros ps.izes. aqui in~.:ontesta.
velmente mostram-se enfraquectdas; porque .a 
impren-;a, por exemplo, não põde produz~r 
todos os seu~ beneficos resultados em um patz 
onde se não lê muito, onde o ella é cara e a. sua. 
distribuição não é facil. 

Nos grandes centros onde se lê, e na opinião 
desencoRtrada, injusta embora, dos diversos 
orgã?s da imp1·ensa na ap:~ciação dos negocias 

criterio approximado; roas no interior não é as
sim, elles lá só podem julgar dos negocios pu
blicas deste aiz elo ue ouvem d~~sta Camara. 

E foi por isso que com razão disse um emi
nente esc ri ptor inglez, que hoje uma das prin
dpaes funcções do parlamento é incontestavel
mente a da propaganda das ictéa.s e de fazer 
conhecidas as queixas lo paiz. (Apoiados.) 

Não está convencido, em consequencia, de 
que o Sr. presilente do conselho se cousi-Jere 
bastanta forte para pretender desacatar esta 
Camara. Resta. porLanto, a primdra hypothes~ 
que formulou ao começar, isto é : que S . E::t. 
entende este direito pela lettra stricta do regi
mento . 

S. Ex. disse no Senado que usou de um 
direito, e quem usa o seu direito não of .. 
fende . 

Discordando da sua opinião, embora, entende . . -
nado por S . Ex. e pelo nobre ministro 
da fazenda na Camara, ellas devem ser aceitas. 

Não cre que S. Ex . , si tivesse pretendido 
mostrar-se altivo e desdenhoso coro esta Ca
mara, s~ prestasse a fazer uma declaração que 
se traduziria nesta hypothese em ridicula re
tractação. 

A retra.ctação neste caso lhe seria mais des
airosa do que a offensa. Con~idr.ra portanto sin
cera a declaração do honrado presidente do con
selho. Não serve para os liberaes que não acei
tam a sua doutriua; mas será um precedente. 
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E' o partido conservador qu3 faz o precedente 
contra si, porque não ha de ser governo toda a 
vida, e o partido liberal, embora o orador las
time que o faça, ha d3 invocar esse prece
dente. 

Pede licença., em conclusão, a.o Sr. Candi-lo de 
· · ar ita d embora os setls rin-

cipios, não tirar delles a consequencia que 
encerra no seu requerimento, a que não póde 
dar o seu voto. 

e accor o com 1 us r s s na ores, a 
na resposta do nobre presidente do conselho 
motivo st1ffi.ciente para a Camara modificar a sua 
resolução de dar ao governo lei de meios. 

O Sr-. Rodrigo Silva (:pela ordem) 
observa que depois do discurso do nobre depu
tado por S. Paulo deve ser encerrada a dis
cussão do requerimento. 

Aquelles q11e pretendem negar meios ao go-- ·- . 
ção do requerimento. (Ni!o apoiados e apoia
dos.) 

Re uer, ois, o encerramento da. discussão 
o requerlmento. 
E' approvado. 

dem):-A questão foi collocada pelo nobre de
putado por Minas de modo aos nobres deputa
dos votarem no sentido de saber si a. dignidade 
da Ca.mara está. ou não empenhada. neste as
sumpto. (Apartes . ) 

Longe de si dizer que os que votarem con
tra o requerimento não têm o sentimento de 
dignidade pessoal ou da dignidade da Ca
mara. 

não está empenhada. a dignidade da Camara ; 
mas o orador e seus amigos entendem que estó.. 
P r isso re uer vota ão nominal sobre o adia-
mento (apoiados) ; dizendo to:iavia ao nobre 
deputado por S. Paulo, que acaba. de requerer 
o encerramento, que S. Ex. não t9m poder 
para desnaturar o sentido das votações. O ora
dor e os seus amigos votam de modo a obrigar 
o nobre presidente do conselho a vir fazer á 
Camara as declarações que são do aeu dever ; 
mas nenhum compromette o seu voto a. favor 
ou contra a lei de meios, cujo adiamento se 
pt•opõe. (Apoiados.) 

E' approvado que haja votação nominal. 

Feita a chamada 
Respondem sim os Srs.: 

1 Satyro Dias. 
2 Adriano Pim~ntel. 

mel LV 1 • 

4 Costa Rodri gues. 
5 Vianna Vaz. 
6 Miguel Castro. 
7 Thomaz Pompeu. 
8 Bezerra Cavalcanti. 
9 Moreira. Brandão. 

iO Dantas Góes. 
H José Marianno. 
12 Joaquim Tavares. 
13 Joaquim Nabuco. 
i4 Sigismundo Gonçalves. 

V. IV .-·23 

15 Ulysses Vianna. 
16 Francisco Sodré . 
17 Carneiro da Rocha. 
18 João Dantas Filho. 
19 Juvencio Alves. 
20 Aristides Spinola. 
21 Bezerra de-Menezes 
22 França Carvalho. 
23 Candido de Oliveira. 
24 João Penido. 

varo o e 
26 Carlos Affonso . 
27 Mares Guia. 
28 Affonso Celso Junior • 
29 Campos Salles. 
30 Blllhões. 
31 Augusto Fleury. 
32 Alves de Araujo. 
33 Schutel. 
34 Salga~o . 

Respondem nllo os Srs.: 
i Cantão. 

Antomo ezerra . 
3 Cruz. 
4 Leitão da Cunha. 
5 Mac-Dowell. 
6 Silva Maia. 
7 Gomes de Castro. 
8 Dias Carneiro. 
9 Castello Branco. 

10 Coelho de Rezende . 
U Franklin Doria.. 

16 Ra.tisbona. 
17 Alvaro Caminha. 
18 Carneiro da. Cunha. 
19 Henriques. 
20 Cruz Gouvêa. 
21 Paula Primo. 
22 Portella. 
23 Corrêa de Araujo. 
24 Henrique Marques. 
25 Alcoíorado Junior. 
26 Bento Ramos. 
27 Gonçalves Ferreira. 
28 Antonio de Siqueira. 
29 Bet•nardo de Mendonçrr. Sobrinho. 
30 Barão de Anadia. 
31 Ribeiro de Menezes. 

' 
33 Sinimbú Junior. 
34 Olympio Campos. 
35 Coelho e Campos. 
36 Ba1·ão do Guahy. 
37 Moura. 
38 Ildefonso de Araujo. 
39 Araujo Pinho. 
40 Casar Zama. 
41 Accioli Franco . 
42 Barão da Villa. da Barra. 
43 Costa. Pereira. 

177 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16 31 - PÃjgina 20 de 23 

178 Sessão em 11 de .Setembro de 1885 

44 Fernandes de Oliveira.. 
45 Ca.<>trioto. 
46 Coelho de Almeida. 
47 Beza.ma.t. 
48 Lacerda Werneck. 

50 Cunha Leitão. 
51 Diogo de Vasconcellos. 
52 Chagas. 

arao a eopo ma.. 
54 Soat·es. 
55 Montandon. 
56 Carlos Peixoto. 
57 Moreira de Barros. 
58 Rodrigues Alves. 
59 Rodrigo Silva. 
60 Duarte de Azevedo. 
61 Ma.r·tim Francisco. 
62 Del fino Cintra. 

64 Eufrasio Correia, 
O .r~q uerimento do Sr. Candido de · Oliveira 

Continúa. a discussão da prorogativa. 

. r o onso pe a or-
dem) em vista da votação que acaba de ter 
lagar, entende que o que mais convém ao pro
prio decôro da Camara dos Deputados é que 
quanto antes se ultime a tarefa que ainda lhe 
está confiada.. (Apoiados.) Coherente com este 
principio requer o encerramento da discussão. 
(Apoiados; muito bem~ muito bem.) 

O SR. PREsiDENTE:- A' vista do art. 176 
do regimento não osso aceitar o re ueriment 
do nobre deputado. 

0 Sn.. CANDIDO DE ÜLlYEilU : - Como não 
de~! 

O SR. PRESIDENTE ~-Porque o projecto não 
esteve em discussão durante dois dias. 

O Sa. VrANNA V.A.z :- A Camara. renuncia 
ao seu direito. 

O SR. PREsiDE:-; TE : - Não posso revogar o 
regimento. 

O Sa. Jos:E · MAR.U.NNO : - E si nini'uem 
q uizer f aliar 1 

O SR. PRESIDENTE : -Neste caso, será en. 
cerrada a discussão. 

Vou dar a · 3.h'' ra. · ,l..)S ~: .\h.Ot·es nscriptos. 
Tem a palavra o Sr. Sinimbu Junior. 

O Sr. Sinim.bú Junior, áviata . . .. . 
a prorogativa, desiste da palavra para a votação 
immediata. (Muito bem.) 

O SR. Pu arDENTE : -Tem a palavra o Sr. 
Ullysaes Vianna. 

O Sr. Ulysses Vianna, apezar 
de ter alguma. obrigação moral de tomar parte 
no debate •.•. 

UM SR. DEPUTA : - Não tem nenhuma. 
O SR. UtYssEs VIA.NNA. .••. pelo voto em 

separado que deu .•. . 

O Sa. ·ALMEIDA OLIVEIR.A:- Está. muito 
luminoso. 

O SR.. ULYSSES VIANNA . . • • declara que 
desiste da palavra. (Mui to bem.) 

UM Sa. DEPUTADO:- Oi! liberaes nada têm 
com a Ca.mara. 

O SR. PRESIDENTE : - Tem a palavra o Sr. 
Cantão. 

O Sr. Cantão, apezar da necessidade 
que tem de usar da palavra, por isso que por 
uma iniquidade foi a.r1·edado por muito tempo 
de tomar parte nos trabalhos da Camara, por 
entender que é serviço q11e presta ao paiz, fa
zendo com que a prorogativa seja votada quan.to 
antes, desiste ta.mbem da palavra. 

O SR. PRESIDENTE : -Tem a palavra o Sr. 
Spinola. · 

O Sn.. AR.Is'tiDES SPINOLA.:-Desisto. 

O .sa. PREsiDENTE : -Tem a palavra o Sr. 

meus amigos e desisto da. palavra para se 
votar. (Muito bem.) 

Desistem da palavra os seguintes oradores 
inseri ptos: 

Thomaz Pompeu. 
Moreira de Barros. 
Diogo de Vasconcellos. 
Soares. 
Candido de Oliveira. 

ysses 1anna.. 
Aflonso Celso Junior. 
Moreira Brantlão. 

Prudente Mora:es. 
Carneiro da. Rocha. 
Sigismundo. 
Bulhões, 
Francisco Sodré. 
Leopoldo Cunha. 
Diana. 
E' encerrado o debate. 

O SR. JoAQUIM: NA.suco requer, e a Camara 
approva, que a votação seja. feita nomine.l
ment9. 

Posto a. votos oprojecto em fa discussão e, 
feita. a. chamada, 

Respondem sim os Srs. : 

. 
2 Antonio Bezerra. 
3 Cruz. 
4 Leitão da Cunha.. 
5 Mac-Dowell. 
6 Silva Maia. 
7 Gomes de Cistro . 
8 Dias Carneiro. 
9 Castello Branco. 

10 Coelho de R~zende. 
11 Franklin Daria. 
12 Frederico Borges. 
13 Antonio Pinte. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16 31 - PÃjgina 21 de 23 

Sessão em 11 de Setembro de 1885 179 

i4 José Pompeu. 
15 Rodrigues Junior. 
16 Ratisbona. 
i 7 Carneiro da Cunha. 
18 Henriq ues. 
19 Cruz Gouvêa. 
2 au a r1mo. 
21 Portella. 
22 Corrê.a de Araujo. 

24 Alcoforado Junior. 
25 Ulysses Vianna. 
26 Bento Ramos. 
27 Gonçalves Ferreira. 
28 Antonio de Siqueira. 
29 Bernardo de Mendonça Sobrinho. 
30 Barão de Anadia.. 
31 Rib3iro d~ Menezes. 
32 L?u.ren~o de ~I~uquerque. 

34 Olympio Campos. 
35 Coelho e Campos. 
6 Barão do Guah . 

37 Ferreira de Moura . 
38 Ildefonso de Araujo. 
39 Araujo Pinho. 

ez r ·-t • 

41 Accioli Franco. 
42 Barão da Villa da Barra . 
43 Costa PP-reira. 
44 Femandes de Oliveira. 
45 Castrioto. 
46 Coelho de Almeida. 
47 BGzamat. 
48 Lacerda Werneck. 
49 Andra·le ~igueira.. 

a. • 
51 Diogo de Vaseoneellos. 
52 Chagas. 

54 Soa.1·es. 
55 Monttndon. 
56 Felicio dos Santos. 
57 Carlos Peixoto. 
58 Mor,.ira de Barros. 
59 Rodrigu~s Alves. 
60 Rodt•i ..:o Silva.. 
61 Duarte de Azevedo. 
62 Mart;m Francisco. 
63 Delfin(l Cintra.. 
64 MeHlo. 
65 Eufrasio Correia. 

Respondem nüo os Srs. : 
1 Adriano Pimentel. 
2 Almeida Oliveira . 

. 
4 Miguel Castro. 
5 Thomaz Pompeu. 
6 Beze"ra. Cavalcanti. 
7 Moreira. kra.nião. 
8 Da.ntas Góes. 
9 José ~larianno. 

10 Joaquim Tavares. 
H Joaquim Nabueo. 
12 Sigismundo Gon~alves. 
13 Fra:Rcisco Sodré. 
14 Carn"ir'l da Rocha. 
15 João Dantas Filho. 

16 Juvencio Alves. 
17 Aristides Spinola. 
18 Bezerra de Menezes. 
19 França Carvalho. 
20 Candido de Oliveira. 
21 João Penido. 
2· Alvaro Botelho. 
23 Carlos Affonso. 
24 Mares Guia. ,... 

26 Campos Salles. 
27 Prudente de Moraes. 
28 Bulhões. 
29 .Augusto Fleury. 
30 Alves de Araujo. 
31 Schutel, 
32 Sal~ado. 
33 ltaqui. 
34 Maciel. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA requer que o pro
jacto entre em 2a discussão immediatamente. 

23 DISCUSSÃO DO Pl'I.OJ".ECTO DE PROROGATIVA. 

São. lidas e apoiadas as seguintes emendas: 

Emenda ao projecto n. 65-1885 

Ao§ 2° do art. 1°, em vez de 18:000$, diga
se 30:000$; e depois das palavras- com os 
juros de titules de renda, accrescente-se -

es e a ata os respectivos recon ec1mentos; 
e o mais como estâ. 

Sala das_ se.;sões da Camara, em 9 de. Selem-

Disposições permanentes 

Art. 3.° Ficam concedif!as á. Camara. Muni· 
eipal de S. João do Piauhy, para o seu patri
inonio, duas leguas de terra, desmembradas das 
fazendas naeionaes-Grande e Boqueirão, si· 
tus.da'l na pruvineia. do Pia.uhy. 

Sala das sessões da Camara, 9 de Setembro 
de 1885.- Coelho de Re:ende. 

Offereço como emenda ao projecto n. 65 do 
corrente anno (prorogativa do orçamento) o 
seguinte projecto, creando uma escola superior 
de pharmacia, sem augmento da verba votada 
no orçamento. 

S. R.- Sala das sessões, ~m. U de Setemb-ro 

PII.OJECTO 

N. 59-1885 

Escola superio1· de pharmacia na 081'te 

A commissão de instrucção publica, á. qual 
foi presente a petição do lnstito.lo Pharma
eeatico do Rio de Janeiro, req,uerendo odes
pacho final de outra petição apresentada por 
elle, em Março de i877, assim como o projecto 
n. 55 de 1880, afim de que o estudo da phar-
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macia seja desligado da Faculdade de Medicina 
da Côrte, para eonsti tuir-se á parte, tendo cui
dadosamente examinado os ditos p1·ojecto, peti .. 
ção e documentos juntos: 

Considerando ue das informações restadas 
pe a congregação a Facu a.de de e 1cma e 
da commissão por ella encarregada. de dar pa
recer sobre ~ mat~ria, resulta a i~contestada 

' desenvolvimento da sciencia e proveito publico, 
da creação de uma escola especial de phar
maeia; 

Considerando que só com esta medida impor
tante se dará o preciso incremento aos diversos 
ramos das scieneias naturaes e physico-chi
micas com aproveitamento das respectivas ri
quezas em productos nacionaes ; 

Con~iderando que~ urgente dar .~da a a.u-

exercício da pharmacia., desembaraçando-o do 
estreito circulo em que opera., e abrindo-lhe o 
vasto cam o das es ecialidades tão reclamadas 
pelos altos interesses da justiça e pelas e:s:igen
cias instantes do commercio, da industria e 
artes ; 

~ 

pecial de pharmacia se torna desnecessaria e 
inconveniente a conservação do curso annexo 
á Faculdade de Medicina da Côrte; 

Considerando, finalmente, que toda a receita 
proveniente do curso pharmaceutico annexo 
áqnella. faculdade será sufficiente para a in
stallação da escola especial, cuja renda desde 
logo augmentará. em virtude do mesmo facto, 
e mais que para ~cilitar a creação _de tal es-

o seguinte projecto: 
Art. i. o Fica. o governo autorizado a crear 

uma. escola superior de pharmacia indepen
dente do curso pha.rmaceulico annexo á Escola 
de Medicina. da Córte, e.ceitando para esse fim 
a otrerta feita. pelo Instituto Pharmaceutico 
desta cidade, do material da escola de phar· 
macia do mesmo instituto. 

S i. 0 O plano dos estados serà o que ao go
verno parecer mais conveniente. 

§ 2. 0 Nas primeiras nomea~ões de profes
sores, o governo procederá como até hoje se 
tem feito na fundação das escolas superiores 
do lmperio. 

§ 3. ° Creada. a escola de pharmacia, será 
su rimido o curso de harmacia da Escola de 

ed1cma da Côrte. 
§ 4. 0 Para occorre1· ás despezas da escola de 

pharmacia, não poderá o governo despender 
quantia maior daquella que se arrecada por_ 
emolumentos e matricula do mesmo curso. 
. Art. 2. ° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, em 22 de Agosto de 
1885- Joaquim Pedro.- L. Schutel.- Al
meida Oliveira. 

A' tabella que acompanha a prorogativa, na 
parte relativa ao Ministerio do Imperio, accres-

cente-Ee a quantia de 42:801$ para pagamento 
da. impressão dos Annaes Parlamentares á 
viuva. Pinto & 'f4'ilhos.- Eufrasio Correia.
Fernandes de Oliveira.- Diogo de Vascon
cellos.- Soares.- Schutel. 

E' lido e apoiado o seguinte 

.ADDITlVO 

Offereço como additivo o projecto n. 49 de 
1885. 

Saude publica 

Projecto elaborado pela commissão de saude 
publica para ser apresentado como substitutivo 
na 3• discussão do projecto· n. 59 de 1883, 
sobre junta. de hygiene e seus auxiliares. 
(Decreto n. 8.387 de 19 de Janeiro de 1882.) 

a votação nomi-

Procede-se á. votação do seguinte projecto, 
que á approvado em todas as suas partes. 

PROJECTO 

ssem ea era reso ve: 
Art. 1. 0 As leis ns. 3229 e 3230 de 3 de 

Setembro de i884, ue orçam a receita e fixam 
a espeza gera o mper10 para o exerc1cio d~ 
1884-1885, continuarão em vigor clnrante o 
exercício de 1885-1886,com as seguintes alte-
rações: · 

§ 1.° Ficam augmentadas: no Ministerio 
do lmperio, a rubrica 51A com a quantia de 
50: 400$ para pagamento da despeza prove
niente de accrescimo de servi_ço já contractado; 
no de estrangeiros, a 5a com a quantia de 
!9:972~826; no da agricultnra, a 29a. com a. de 
1,000:000$ para os serviços de colonisação, 
immigração e outros d:t mesma verba. ; no da. 
fazenda, a 3Qa. com a de 28:000$000 para con
clusão das obras da Caixa Economica da Córte, 
em virtude do respectivo contracto: a 31" com a 
de 2 . 021.:~18..!,;740 para pagamento das dividas 

, " . 
a. 33a com a de 82:755$741 ara a restituigão, 
já autorizada, de direitos. 

§ 2. ° Fic~ __ o ~overno autorizado para des
pender a quant1ade 18:000$ com os juros dos 
titulos de rend~, que forem emittidos em vir
tude do art. 1.0 § 1° da lei n. 2040 de 28 de Se
tembro de i87i e a de 350:000$ com o }azare
to rla Ilha Grande e outras providencias neces
sarias para prevenir a invasão do cholera
morbus, :fi~nd~ dependente da approvação do 
Poder Leglslattvo o regulamento que expedir 
para o mesmo lazareto. 
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Art. 2.° Fica approvado o credito supple
mentar da. quantia de !.600:.196$841, aberto 
pelo decreto 9392 de i o de Março proximo 
findo para as verbas 26a., 27a. e 28a. do a.rt 8° 
da lei n. 3141 de 30 de Outubro 'de 1882' 
no exercicio de 1883-1884. 

r • 1cam revogaaas as isposiçoes em 
contrario. 

Sala. das commissões, 2 de Setembro de 1885. 
- -u1·e ç -uq-u 1·qu . - oretra c e 
Barros.-Leandro Ratisbona.-A. J. Henri
qucs.- Antonio de Sigueim.- Ferreira d:} 
Moura, com restricçõe~.- Ulysses Vianna, 
com voto em separado. 

Postas a votos as emendas, são todas rejei
tadas. 

O Sr. Soares:- Pergunto a V.Ex. 
si posso restabelecer na 3a. discussão a emend:.l. 
que aca a e ca Ir. . 

O Sa. PRl!:SIDl!:NTE : - Póde, desde que não 
trate de ma teria nova. . 

O SR. SoARES:- V. Ex. conhece a origem 
desta di vida. 

encerrad::t. 

O SR. SoARES : - Peço que tenham condes
cendencia commigo que não sou regimentista. 
Ainda h~je ouvi o nobre deputado por Pernam
buco fallar tres horas em explicação pessoal. 
V. E:t. sabe que a mesa da Camara fez esse 
contracto com a viuva Pinto & Filhos. 

Foi a Cama.ra dos Sra. Deputados que fez 
esse eontracto com a viuva. Pinto & Filhos para. . - . 
secretaria da Camara os recebe c os distribue, e 
o governo ·nunca deu meios para o paga
m 

O Sa. ALvEs DE ARAUJo : - Eet.ão se de
vendo quarentn. e tantos contos. 

O Sn. SoARES: - E' oxacto. E' uma pe
quena typographia, com poucos meios, o tem 
de fechar a porta. Ora na:o ó digno da Camara 
mandar publicar os seus Annaes, distribuil·os 
e não pagar n despeza. Por isso peço a V. E:x. 
que me informe si posso restabelecer a emenda 
na 3a discussão. 

O SR. PRESIDENTE : -Já reepondi que sim. 
O SR. SoARES: - Então pergunto a V. Ex. 

qual e o remedio ? -
O SR. ZA?tiA. : - Isso é despeza da Camara. 
O Sa. SoARES : - Mas ba tres ou quatro mi-

• • - A • • 

1·entes apartes .) 
Pois bem, Sr. presidente, reservo-me para 

apresenta r a emenda na 3a. discussão. 

O Sr. Felicio dos Santos : -
O additivo que tive a hunra de offerecer :i Ca
mara trata de m.ateria muito importante. 

O Sa. PRESIDENTE :-V. Ex. não pó!le dis
cutil·o agora. 

O SR. FELICib Dos SANTOS:- Não vou dis
cutir ; quero apenas dizer _que a materia não 

póde ser considerada. pela Camara, de afogadi
lho. 

Voz I!:S : - Votos, votos. 
O SR. FELICIO Dos SANTos: -Pedi a palavra 

para. soliC\itar a retirada do additivo, q~e não 

cos- consignada no orçamento, e a commissão 
julga su:fficiente que se dê essa. reforma sem 
augmento de despeza. 

Pedindo a retirada do additivo, compromet· 
to-me a offerecel-o em 3a discussão, chamando a 
attenção dos nobres deputados para elle, desde 
já. 

E' concedida a retirada do adàitivo. 

Pa~sa o projecto à 3a. discussão. 

O Sr. _Joa9-:ui:m. Nabuco 

appella.r para o votiJ do paiz. (Apoiados.) 
O interesse publico está afastado completa

mente desta Camara. (Nllo apoiados e apoia-
dos.) 

Conch1e;reiterando o seu pedido. 
O Sa. PRESIDENTE:-Ha um artigo no regi· 

mento que se oppõe ••• 

O SR. J?AQUI?t~ ~ABuco diz que requer dis
pensa de mtersttc1o para que entre o projecto 
na ordt:m do dia de amanhã. 

0 SR. PRESIDENTE :-Sendo a:: sim, VOU con
sultar á casa. 

E ' approvado orequerimento do Sr. Joaquim 
Nabuco. 

São presentes á. mesa as seguintes 

Declarações de voto 

Declaro que si estivesse presente votaria 
-sim-no requerimento de E..diamento apre
sentado pelo Sr. Ca.ndido de Oliveira.- S. 
Mascarenhas. 

Declaro que si estivesse presente votaria a 
favor do requerimento do Sr. Candido de Oli
veira.- Pr-udente de Moraes. 
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O SR. PREsiDENTE da para amanhã a se
guinte ordem do dia: 

Apresenta!:ãO de projectoa, requerimentos e 
indicações. 

Discussão dos re uerimentos adiados. 

Urgeneia de 1/2 hor.t ao Sr. Paula Primo. 
A's 2horas da tarde. 
3& discussão do projecto n. ~ , proro-

gando o orçamento de 1884-1885 para 1885-
i886. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

ACTA EM 12 DE SETEMBRO DE 1885 

Presidencia do Sr. Padua Fteury 

A's H horas,acham-se presentes os Srs.: Pa~ 
dua. Fleury, Affonso Celso Junior, Mascarenhas, 
Dantas Góes Silva Mafra. Louren o ~ 
querque, F.rederico Bo.rges, Sigismundo, Paula 
Primo, Augusto Fleury, Martim Franci "CO, 
Zama, Joã~ Penido, Camargo, Ribeiro de 'l\1e-

Comparecem, depois da chamada, os Srs. : 
Valdetaro, Campos Salles, Itaqui, Barão da 
Villa da Barra, Ildefonso de Araujo, Alves de 
Araujo, Franklin Doris., Accioli ·Franco, Pru
dente de Moraes, Leitão da Cunha, Alvaro 
Caminha, Silva Maia, Rodrigo Silva, AffonsJ 
Penna, Beuto Ramos, Chagas, Barão de Guahy, 
Bernardo de Mendonça Sobrinho, Cruz, Diogo 
de Vasconcellos, Coelho do R~zende Soara 

enr1que arques, Coe o de Almeida, Dias Car~ 
neiro, Cruz Gouvêa, Alcoforado Junior, Corrêa 
da Araujo, A:raujo Pinho! Costa Pereira, Barão 

, , a.cer a 
Werneck, Rodrigues Alves, MeLello, Deldno 
Gintra, Gomes de Castro, Andrade Figueira, 
Diana, Maciel e Moreira de B:1rros. 

Faltam, com causa. participais, os Sra.: Al~ 
meida Oliveira, AnLonio C:~.rlos, Araujo Góes 
Junior, Barros Cobra, Bezarno.t, Custello Branco, 
Carlos Attonao, Carlos Peixoto, C·1nt1o, Costa. 
Rodrigues, Cunha Loitlo, Demetrio Bezerra., 
Duarte de M:evedo, Francisco Sodré, Fernande!'l 
de Oliveira, Ga.apar de Dru1umond, Adriano Pi .. 
mentel, G • .mçalves Ferreira. •. João Dantas Filho, 
José Marianno, Leandro Maciel. Mac-Dowell, 
Thomaz Pompeu, Manoel Portella, Prisco Pa
raizo, Sinimbú Junior, Leopoldo Cunha. e 
Bulhõ~s. 

' ' tonio Pinto, Antonio de Siqueira, Aristides 

O SR. PRESIDENTE declara que não hã. sessão. 

O SR. 1o SECRETARIO dá conta do seguinte 

. EXPEDIENTE 

Requerimento do baeharr.l Joaquim Ferreira 
Velloso, juiz de direito do Loreto no Maranhão, 

- · a. A eommissão de 

São lidas as seguintes 

Decla1·ações de "otos 

Declaro que si estive~se na Camara quando 
foram votados os requerimentos do adiamento 
da discussão da prorogativa e encerramento te-. . . 
guudo. 12 
C anta1·go •. 

bro de i885.-Sit11a M afra. 

Declaro que si estivesse presente :i sessão de 
hontem, votaria pelo requerimento de adia
mento n.presentado pelo Sr. Candido de Oli
veira, e negaria os meios ao governo. Rio, i2 
de Setembro de i885. - Valdetaro. 

Tendo lido no Diario Official o meu nome 
entre os dos Srs. deputados que votaram contra 

· · -o do orçamento, declaro 
que não estive presente á sessão, e que se ti
vesse comparec1do teria votado a favor do pro
'ecto. Sala das sessões i2 de Setembro 
188 • -Affonso Penna. 

0 Sn. PRESIDENTE dá. para O dia f4 a se
guinte ordem do dia: 

Votação do parecer n. 103 A, de i885, reco
nhecendo o Dr. Joviniano Ramos Romero de
puta lo pelo 2'> distrioto da província de Ser
gipe. -

Urgencia de uma hora ao Sr. Joaquim Na
buco. 

Urgeneia de meia hora ao Sr. Paula Primo. 
Continuação da. discussão unica do projecto 

n. 25, de 1885 (com emendas), sobra licença ao 
Dr. Faure. 

Terceira discttssão do projecto n. 65, de 1885, 
prorogando a lei de orçamento de t884-1885 
para. 1885-1886. 

Continuação da discussão do requerimento do 
Sr. Candido de Oliveira, sobre o projecto de 
execuções commerciaes. . 

Spinola, Bezerra · de Menezes, Candido de 
Oliveira, Carneiro da Cunha, Carneiro da 
Rocha, Coelho e· Campos, Felieio dos Santos, 
França. Carvalho, Ferreira de Moura, Hen
riques, Joaquim Pedro, Joaquim Tavar"es, 
José Pompea, Juvencio Alves, Joaqtlim Nabueo, 
M!-res Guia,_ Mig~el.Csstro, Montandon! Mo- Segunda diseus;;io do projecto n. 60 A, de 
re1r~ Brandao, R1beuo .da Luz, Rodr1gues 1885 (iniciado no Senado), aobre aposentadoria 
J~ntor, Sa.lgado, Satyro D1a~. Schutel, Ulysses I de magistrados. 
V1anna, V.u de Mello,. Valladares, Vianna Vaz. 
Olympio Campos e Bezerra Cavalcanti. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16 32- PÃjgina 1 de 48 

Sessão em 14 de Setembro de 1885 183 

SESSÃO EM i4 DE SETEMBRO DE 1885 

Pr~sidencia do Sr. Padua Fleury 

Eufrasio Corroia rospont.le ao ~ir. Alves do Arauj~. Pro: 
jecto aprosentado pelo Sr. Nabueo. 3a. discu~são da 
prorogatlva. Emendas. Discurso do Sr. Campos Salle:"' 

As 11 ho1·as acham-se presentes os Srs.: Pa-
dua Fleury, A.ífonsoCelso Junior, Mascarc>:nhas, 
Costa Rodrigues, João Dantas Filho, Coelho de 
Almeida, Soares, Chagas, Mac-Dowell, Alvaro 
Botelho, Sehutel, Alves de Araujo, Zama, Ro
drig~ Silva, Silva Ma~a, La~erda ~erneck, 

• 
Paula Primo, Barão da Leopoldina, Aristides 
~pinola, Leitão da Cunha, Rodrigues Junior, 
Carneiro da Cunh!!., Cantão, Bezamat Arau ·o 

1n o, oe o e ezen ie, a gado, Henrique 
Marques, Dantas Góes, Moreira Brandão, Ma
res Goia, Martim Francisco, Lourenço de Al-. . -

' . . 
Junior, Bento Ramos, Cruz, Manoel Portella, 
Juvencio Alves e Diogo de Vasconcellos. 

Comparecem, depois da chamada os Sra.: Ma
ciel, Corrêa de Araujo, Ribeiro de Menezes, 
Gonçalves Ferreira, Antonio Bezerra, Miguel 
Castro, Ratisbona , Francisco Sodré, Accioli 
Franco, Silva Mafra, Valletaro, Frederico Bor
ges, Moreira de Barros, Fernandes de Oliveira, 
Affonso Penna, Carlos Peixoto,Au usto Fleu 

arao a 1 a. a arra, ezerra Cavalcanti, 
Coelho e Campos, Cruz Gouvêa, ltaqui, Campos 
Salles, Delfino Cintra e França Carvalho. 

RESIDENTE e c ara a e r ta a sessão. 
Comparec3m, depois de abert::~. a sessão, os 

Srs.: José Marianno, Camargo, Joaquim Pe
dro, Bezerra de Menezr·s, Joaquim Tavares, 
Ca.strioto, Cunha Leitão, Costa Pereira, An
tonio de Siqueira, Joaquim Nabuco, Sigismundo 
Alvaro Caminha, Ildefonso de Araujo, Eufrasio 
Correia, Bernardo de Mendonça Sobrinho, Tho
maz Pompeu, Barão do G.1ahy, Franklin Doria, 
Carlos Affonso, Andrade Figueira, Olympio 
Campos, Ulysses Vianna, Rodrigues Alves, Ri
beiro da Luz, Montandon, Castello Brauco, 
Adriano Pimentel, Ferreira de Moura, Siaim
bú.Junior, Metello, Leopoldo Cunha, Carneiro 
da Rocha, Almeida Oliveira, Candido de Oli
veira, Anto.nio Pinto, He.nriques, Felicio dos 

Faltam, com causa pa1'ticipada, os Srs.: An
tonio Carlos, Araujo Góes Junior, Barão de 
Anadia, Barros Cobra, Demetrio Bezerra, 
Duarte de Azevedo, Gaspar de Drummond, Go
mes de Castro, Leandro Maciel e Prisco Pa
I-aizo. 

Faltam, sem causa. participada, os Srs.: José 
Pompeu, Satyro Dias, Vaz de Mello e Valla
darea. 

E' lida a aeta da sessão de H do corrente. 

declarando que votou contra. 

0 SR. AFFONSO CELSO JuNIOR. (1° secretario): 
-Consta da acta. 

0 SR. MASCARENHAS quer SÓ que fique con
stando qual o seu voto. 

O SH. PRESIDENTE : - A reclamação do 
nobre deputado será. attendida. 

Ningu:m mais reclamando, é approvada a. 

Proceda-se á leitura da acta do dia 12,que é 
approvada. 

0 SR. 1 :> SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDlENTE 

Officios: 

Do Ministerio do lmperio, de 12 do cor
rente, em resposta ao de n. 348 de tO do cor
rente, participando ter communica.do ao pl·esi
dente da província de Mato Grosso a decisão 
da Camara dos Srs. Deputados, sobre a eleição 
do 1° districto da provincia de Mato"Grosso. 
-Inteirada. 

Sua Magcstade o Imperador ficou inteirado das 
pessoas que compoem a mesa da Camara dos .. 
Srs. Deputados no uarto mez da actual sessão. 
- ute1ra a. 

Do Ministerio da. Agricultura, de 14 do cor
rente, em resposta ao de to deste mez, decla.
ra.n:lo que a autorização pedida pela companhia. 
da. estrada de ferro D. Pedro I, é mais ampla. 
e que tratando-se apenas de uma autorizaç!o, 
só cumpre ao governo declarar que si julgar
conveniente usar da autorização, lia de salva
guardar quanto possivel 03 interesses do The
souro.- A quem fez a requisição (com
missão de orçamento). 

Do vice-pre~idente da provincia. de Minas 
Geraes, de 5 deste mez, offerecendo um exem
plar impresso da. falia que á assembléa legis
lativa provincial dirigiu o seu antecessor. 
-A archivar. 

São lidos e vão a. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 69.-1885 

Aposentação de Fortunato Jose dos Santos, 
porteiro ds Faculdade de Di-reito de S. 
Paulo. 

A' commisslo de pensões e ordenados foi 
presente o requerimento documentado em que 
o porteiro da Faculdade de Direito de S. Paulo, 
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Fortunato José dos Santos, solicita a sua apo
sentadoria com os vendmen.tos que perceb3. 

Allega o supplicante, e prova. com certidão 
passada. pela Thesouraria fle . Fazend::~. d:\ pro
víncia de S. Paulo, que durante 44 · annos de 

· effectivo exercício nos loo-ares de bedel e de ois 
porteuo a. a.cu a e de Direito da. referida 
provincia., deu 34 faltas que lhe foram abonadas 
pelos resp~ctivos directores. . . . 
tado do actual director da.quella Faculdade, con
selheiro André Augusto de Padua Fleury, em 
que prova a s11a assidaidade, zelo e exacção 
no cumprimento dos seus deveres e mais, attes
tados medicos q11e certificam soffrer o peticio~ 
nario de molestia que o i11hibe absolutamente 
de continuar a exereer seu emprego. 

Attendendo portanto a commissão ás citadas 
informações, com as quaes se conforma o go
verno, é de pareeer que seja deferida a r • 
rimento do snpplicante, para o que o!ferece o 
seg11inte projecto : . 

da em preza. das obras do melhoramento do porto 
da capital do Ceará., e elificação de uma alfan
dega. na mesma capital, pedindo isenção de 
direitos pàra todo o m&terial importado com 
destino ás referidas obras, e bem assim res
titui ão dos direitos ue ·á. tiv.er an-o· 
s1derando a commissão ser de justiça o que 
requer a. supplicante, etu vista. de terem sido 
con.cedi~os iguaes f:~.vores a emprezas conge-

, a p e o se um e 
projecto: 

A Assemhléa Geral resolve: 
Art. 1.° Fica concelida. á. companhia The 

Cea1·a Harbour Corpo,·ation, limited, isenção 
de direitos para todo o matet•ia.l importado com 
destino ás obras do melhoramento do portó da 
capital do Ceará e construcção de um edificio 
para. a alfandega, na mesma capital; devendo-. . . . . . ~ . 
pagos pelos materiaes 
s~nte da.ta. 

traria. 

Sala das com~issões em i4 de Setembro de 
Artigo unico. E' o governo autorizado para 

conceder ao porteiro da Faculdade de DirGito 
de S. Paulo, .Fertana.to JasH6s--Sc9-ft-l~,~-iH"\n.-+-1lllOi.~~_J_J;JJ':m,.(,1.4--&=.f.Wl.J~...---f-taiJ'l.n<a---lH1-Jh----=----

sentadoria no referido lagar com os venci
mentos que ora percabe; revogadas as ·dispo
sições em contrario. 

Sala das commissões em :12 de Setembro de 
i885.- Augusto Cesar ele Padua Fteury .
Ilcle(onso de Araujo. 

N. 70-1885 

uim Fer,·eira 

A' eommissão de pensões e or.lenados foi 
resente re r· 

reito Joaquim Ferreira Velloso pede um anno 
de licença, com os seus vencimentos, para 
tratar de sua. sa.ude. 

O supplicante a.llega e prova, com attestado 
medico, achar-se aotfrendo de hepatite e de 
aplenite, complicadas com antigos padecimentos 
de estomago, e privado, portanto, de trabalho 
intellectual; e a commissão, á vista do exposto, 
~ de parecer que se adopte o seguinte pro
Jacto: 

A Assembléa Geral resolve : 
Art. 1.° Fiea o governo autorizado a conceder 

um anno de licença., com o respectivo ordenado 
a~ juiz de direito Joaquim Ferreira Velloso, par~ 
tratar de. sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revo am-se as di 
traria. 

Sala das comroissões em 14 de Setembro de 
{885. - Ildefonso de Araujo • .....:. Augusto 
Fleury. - Jot~.o Peniclo. 

N. 71-1885 

Isenç4o de direitos a Companhia c The Cearà 
Harbour Corporation, limited ~ 

A'. commis!M de fazenda foi presente o re
querimento em que a companhia The Cearà 
Harbour Corporation, limitecl, concessionaria. 

E' remettido á mesa., li !o, apoiado e :lppro
vado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que se peça ao governo, por inter
media do Ministerio da Agricultura,a cópia da 
proposta apresentada. neste ministerio, da des
obstrllcção do Rio Parahyba. 

() arneiro da (J unha. 

O Sr. Si00ism -
ves pe:ie ao Sr. presidente que mania rece
ber uma representação com um projecto sobre 
legislação e policia. rural que submette a esta 
au~usta. Camar~ o Sr. Dr . .Vi~ente de Cys
nelro Cavalcanti, agronomo dzshncto residente 
no seu districto eleitoral, e pede igualmente a 
S.Ex.que a remetta. á commissio competente. 

Pa.ssa a. lel-a afim de que seja publicada no 
jornal da. casa. (U.) 

A repreaantaçio ó remattida ás commissões 
de justiça civil o de agricultura, minas e 
bosques. 

O Sr. Coelho de A.lm.eida:
~r •. presidente, a e'!-trema confiança que me 
u_1sp1ra. o act.ual gabtnete, me dispensaria de 

rrbuna reclamar dú meu illu~tre 
amigo, o Sr. ministro da agricultura, a. repa
ra~o de uma grave injustiça. feita. a dous im
portantes municipios de minha provincia., os 
de Campos e S. Fidelis, pelo Sr. ex-ministro da 
agricultura do gabinete 6 de Junho, si os moti
vos com que S. Ex. procurou justificar o aeto 
arbitrario e prepotente de que se trata, não 
fossem, como são, otrenaivos da dignidade da 
p~pulação d~ um. daquelles municipios. Li
mxtar-me-heL. a Blmples e succinta e::tposição 
do fa~to e á l~1tura dos documentos offieiaes, que 
lhe sao relativos, por tne parecer isso sufficiente 



cÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16:32- PÃigina 3 de 48 

Sessão em 14 de Setembro de 1885 185 

demonstração da illegalidade e violencia, com 
q110 procedeu o nobre c:s:-ministro. 

H'l. qu:1tro annos o Sr. consel_hoiro _Buar
que de ~lac · · do, de s~udosa mcmor1a (op0tados), 
então ministro da agricultura, visitando alguns 
municipio.s do norte de m: nha província, passou .., . . . 
teu S. Ex:. mandar construir sem d(~mora a 
linha telegraphica, que ligasse aqueila cidade 
a de Cam os, desd9 ue as em rezas alli e::ds
tentes e os particulares contribuissem com certa 
quanfa para o estabelecimento de~s::dinha,con
forme haviam promettido por sua parte. Cir
cumstancias que ignoro,ruas que devo presumir 
attenJ.iveis e ponderosas, fizeram det!lOrar por 
mais de tres annos o desempenho daquella 1)1'0-

messa. Occorreu, porém, que a companhia 
Macahé e Campos, tendo feito acquisição do 
material d 1 companhia de nav(~gação fluvial G 

da estrada de ferro de Santo Antonio de Padua. 
(emprezas estas que se havi~m offerecido a. au
:úliar a construcção da hnha telegraph1ca), 
procurou ligar .a _estaç~o .de S. Fidelis á de 

O Sn.. BEz.uuT:-Fvi realmente um abuso 
inqualific~vel. (.4.poiadas .) 

O Sn.. CoELHo DE AL)!E:nA:- Sr. presidente, 
não vi publicado esse Aviso de 2 de Maio, mas 
no c::s:pcd~ent~ do Mini~terio da Agricultura, 
publicado no Dia1·io Offiicial, de i7 de Julho do 
corren e anno, vem reitera a essa recommen
dação ao pre3idente do Rio de Janeiro, com a 
expressa declar3.ção de que aquella oliosa e 

· · · · - · ~pois que os 
habitantes de S. Fidelis entrarem com a quota 
promettida. · 

E' certo, conforme j:i referi, que alguns mo
raJores desse município haviam promettido, 
em· 1881, ao conselheiro Buarque de Macedo 
concorrer, conjunctamcnte com as emprezas 
dG navegação fluvial e das ferro-vias Santo An
tonio de Padua e da Macahé e Campos com 
c.et·ta qulnti.a p~ra auxiliar a construcção da 

o • ' o 
ti Yesse espaçado a realisação desse melhora-
mento por mais de tr~s annos, tempo este em 

ue tunto se ao-o- · -
m\cas e financeiras do commercio e da lavoura 
em geral, e espe:!ialmente doa daquell\3 muni
cípio { apoiados); ou porque essa au1:ilio era. 

. .. . . a 0 r res a o, em con 1çoes ma,_s vantaJosas, 
com a quan t:a de 4: OO?;..;OUO em d1nhe1r~ e pela Macahó e Campos ( que afinul representa 
com o transporte gratuito ~e todo o mater~;al, 1 immedi.atamente os interesses daquella:; elas
destinado à constt•ucçã~ da hnha telegraph1~a, 1 ses industriaes, que bnto concorrem para o 
até o ponto em que dev1a ser collocado; s ·~rv1ço tra.feo-o e movimento dessa estra :la}, a verdade 
este que · póde set· estimado em cerca de é qu~ os moradores de S. FiJelis se julgaram 
4:000$1)00; con ;;tando-me ta:n~em que a co~- com razão, desobri:ados d:l prome2sa de i881. 
panhia escarmentad~ pelo ad1amanto da reah- Si o governo,porém, considerava insufficiente 
sação da prJmee;sa feita pelo governo _em 1881, o auxilio offerecido pela Macahé e C1mpos para 
fizera a proposta com a clausula. de que a levar a effeito a construcção dess-.. linha, seu 
linha seria construida dentro de cer · · s~ a o seu eve: e1·a espaça -a a e que 
fixado pela P!Oponente. O Ministerio da AgT~- os particulares concorre~sem com a quota ne
cultura accettou a proposta e n:andou construtr cessaria; porque o§ 1o do art. 5" do Decreto 
a linha, ue começou a. f.Jncc1onar ha tres ou - ,e 24 de Dezembro de 1831, que dea 
quatro, mezes, po en o eu assegurar quo a novo regulam~nto ao se rviço teleg~aphi~o. só 
Macahe e Campos se de.sempenhou co~ p::mtua· autoriea o governo a mandai' constr utr as hnhas 
lida.le de ~eu compromtsso, :p t·~etando 1nbgra.l- telell'raphica.-; de se"·unda ordem, como a de 
mente o auxilio off••recido. P~wecG, porém, que S. Fidelis a Campos: emquanto não estiverem 
flllharam as 1wevisões d? ~rçat~ento des~a obra.; terminados as de primeira, «si a~ provincias ou 
pelo que e ntendeu o fihmsteno da Agrt~ult_ura mais interessados se offerecorem p:tra concorret· 
poder compellir ?S ~<:rat.lores ~e .s. F1deh:;; a. com as quantias_n.ecessarias á sua construcção, 
prestJrem a contrtbu1çao pec~mana, promet- e se responsa.btlts·:~.r~m pelas despezas d '.) con
ti·la em 1881 ao conselheiro 13u trque ~e servação. }) 
Macedo~ recorren.do para c~se. fim n. un1 ~n~:o Entretanto Sr . residente, como verificará 
arbitraria e exorbttimte dos dtreltos de arinnms- V E d ' . Pd 30 d 

0 
t br d 1883 e 

- ~ · S · i t d'AO' .• • <..~. OS O.VISOS e e U U O e 
traçao. Com euelto. o r. ex.-mln.s ro ol l· d" 2- d "f . d 1884 M . . t' . d Ao-ricul-1 d 11 • um só fio tr>l~> n-raph ico ·~ 1 e 1' ato e , o 1ms crio a ::. 
cu tura man ou co oca! , : :r~ . • tura autorizou a. construcção da linha telegra-
ha p~ucos mez~s, do qual fe~ ent_le<:>a_ a con:- phica de S. Fidelis, contando unica e exclusi-
panht~ Mac:• h:. e ?a~~~os~o~incc:.p: d~1rR~~or~: vamen:e com o auxilio, off·~recido~ p3las du~s 
expe~111 o pre: Iden e .P emprezas das estr,:das de ferro e de nave a ao 
Jane•ro a se•'~'umt~ ortaria · UVla , sendo que tmlo esta, como a de Santo 

<.< Nicth,~roy, 11 de Maio de 18 )5 . Antonio de Padua, se incorporaram po3terior-
« Em observancia do Avi-o do Ministerio da m:mte. a Macahé e Campos. E' este~ aviso 

Agricultu1·a, da ~ d~) corront•J moz, docl1t•o a c~pedtdo a 30 de Outubro de i883 ao Sr. dtrector 
V. S. put•a su:\ intolligencia o d:1\·ido cumpri· gcr.1l uos telegraphos (lendo) : 
mento, qu:) o fio elccLrico, qu·J f,'Jr coiJI),•u.,Jo « Em rO!HOsta ao seu officio d·:> i2 do corrente 
nessa vh ferrea pela. dir~ctorul.. gorul dns l11l1~- n11n ,loclllt.'o a V. S. que, para se poder eff~
graphos, será destinado ao uso cJJcl rtsiou tlll 1 oLtt :l~ a. oncommanda. do m~teria.l nec?.ssario 
seu sctviço, não pod·.mdo, son l' .t&l'lt. XT•.I .\I.•IID t, · tnrl\ n ns~·mtamonto dit linh L telegraphica en
ttansmitti1· teleg1·ammas part ~cufal 'tJ:i. 1 tro uM cid1tln~t d'' Cl\tUp•lB o S. FidoliR, torn3.-se 

« Daus guarde a v. s.-Josd OtHn.rhJ ! pr<.•cliiOIJilll v. ~.orgllfii!Sf)88UViooorç\mento 
de Fatia A l-vim. » : dll d•'•l'a':' pr0'14VGl eom e1sCl •cniço, e bem 

. . ')!. 
V. IV. ....-1: 
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assim que esso Ministerio se. a informadD da ·ao cumprimento de nau obrigação cont1·a-
import ncia do cruxLlio prom.ettido pelas em- hida. , . . . 
prezas d-~ estrada rle {e1·ro e nav<Jga.ção a qur. Bem se ve que o_ Sr. ex-nuntstro da. agrl
V. S. se refer·e, a qual deve 8er previam. nte cultura uão redecnu_ no acto, pelo yua! c-m
reali~ada. no Til.Psouro Nacional. - Affonso dr~rnn~>U discri~ionartamenL~ . a. pop Jaç~o ~e 
Att ztsto .~[ ure:m Penna. » dous 1m ortantts ~unos mumc1 tos á. n·1va ao 

P d · · · :- · de um ruelhoramento pubHco ! 
rova.velmente, epoB d~ sat1sfe1ta tao Justa. N, . e t 0 un1·00 acto de r"pa-. · · . ~ - ao sera, porem, se ~, 

e:x:t~enc1a, autor1sou o governo a cons~rucçao - a'·tual St• ministr() da a,rTricul-
da. ltnha ne.;:tes termos le11do : raçao, q~e 0 - · . o 

c Ministerio •los N•·gocios da. AgricuJt,m~o, 
Commercio e Obras Publicas.- Dir·~d.oria .as 
Obras Publicas.-3a.S cção. -N. 17.-Riode 
Janeiro, 27 de Maio de 18S4. 

Em resposta ao seu officio de i-! de Abril 
proxirno passado, declaro a V. S. quH approvo 
a c~nstrucção da 1. nba telegraphk• de CauJpO:$ 
a S. F uelis, com o auxilio promGttido pelas 
empr·,zao.; das est~adas de 1erro ~~ .!e navega-
- • r · \: qu ·· o cio. ,~s 

data ~~xpeJ.i ordens ao •·n.:renheiro Antonio Au
gu:;to Fe.·nandes Pin.h ·:ro p3:r~- com urgencia 

Uladas p ·1:~· Sr. conselheiro Ca.rn ~il·o da Rocha 
em relação aos te!egr·a,,hos . 

Dev :m m. ·recer a attenção do illustre minis
tro as inatrucçõ"s provisori.ts es.pedidlla a 21 
de Abril do co.-r·:mte anno coru o fim de r·~or
ganizar o sP.rviço telegraphico das e traJas de 
ferro. Com relação :-is estra.d s do E · tado, PSt.u

belecem tal centr,~lisnçào, que P'' re·~em modela
das pelo r -girnen m1lit tr da Prussia, seuão 

.. • - ' • w 

que se refP.re à~ estradas particlllares, essas 
instr:uc9õe.; con_s~g-ram ver·d.1d ·ira confiscação 

o material cont~ruplado na :sua proposta. 

Deus ~uarde a. V. S.- .4(f~nso A. 1lf. Penna. 
/ . 

' náo só m virlude de d··cr,~tos tio pode1· exec tti
vo,como de disposições le:.:-aes. A administração 
official absorve a iniciativa e :iberdade de~sas 
empreza;; na acquistçao o materul. para a 

graphos » · const.rucção de suas linhas, no ass,.ntamento 
Não ha, portanto. em nrmhum desses avisos destas H Hté na livra escolha e nome ·ção do pes

uma só palavra allusiva ao auxilio ou cuntri- soai ! Em uma palavra. estas instNcções t?ro
buição pecuniaria, prol!letti.:a em 1881 .. or vi~orias, si fossem executadas {e não o ser1am 
alguns morado1•es de S. Fidelis ( ap:Jütdos ). nem mesmo sob a administração do ministro 
Ao contrario ; delle se deprehende c.laramente que· as expPdiu).con~ i tu riam fonte per~ n_n:! de 
que o Miuisterio da Agricultura autorisou a r r.>clam · çõr~s e coníhctos entre as admmJstra
construcção da linha, por Cl)nsiderar par~ isso ~ões Jas omprezas part1culares e a director i!l. 
sufficie rlte o auxilio, promeLtido pelas em- geral dos teleg1·aphos . 

" -u ao escapo11 a espec1a prev1 .encta o r. 
fluvial. O governo, porPm, por mero ar- ex-mi.çis tro o regimen d~ annrcbia e luta per-
bitrio, <:om o mau! inc1 u rlificavel abuso do manente, a que suns instruc~,·õcs provi -ori,ts 

dqr 6•1 • • • •• • • 

dous mumcipios. tão importantes, como os n~ • ultimà das clausui..s,S. E x. p1·etendeu preve
de Campos e S. Fid••lis, •ias vantagens da. nil-.~,com esta notavel e salutar recommenda
linha t~legra.phica, fazendo :•creditar que não ~<à :«As duas directorias procurarão sempre 
a teria el:!tabnh:cido, si não contas;;e e (l m a manter o rna1s perfr·ito accõrdo ! »Assim, por 
effectividade do auxilio, promettido em 1881 Rimple~ pot·ta.ria, sob a fó~ma de instrueçõe~ , o 
pelos partic~~la.res, ao que aliás J.ão se podem honrado e:s-ministro derogou disposir;ões regu
cousider:.r estr:os ob1·igad1JS, nem h gal, n·~m mo- lamAntat·es e até de lei . confiscanJo direitos 
ra.lmente, d ·ede que o g overno levou m ti~ de adquiridos e a livro c independ.<~ llt'J a?minis
tres anD<:S p·1ra realisar o melhoramento, que tração de que go:t.am as erupr;:>zus p::~.rtlculares 
então lhes prometterli. fazr~r •~m prazo br~>ve com relação ao serviço telegr·aphico de suas 
( Ap!Jiados ) . O ·ommPrcio e hwoura da 1 u ·lles estrar:las. 
municípios estão. por:anto, privados desse Est::~." re:;tr;cçó"'s aos rlirei tos ri0 cidaião e à 
melhor:J tn ~!nto, pnr acto di e tatortal !o gnve•no, I liot: l' •~a e in li\•iJn:d por· : · ::. r t~ da-, a · ~ll i cis · 
v~rd:dei1·a vi·ll~mcia, qu· 1 o ili11stn~ Sr . .. d- tra çõe:;, ·1'1C s ~ .,euomin;~om lib··raes, não :são 
nistrl.o da. agricultura , confio '~ u, não se dernora- só pec:<l ia,•:' S ao Brazil. E,a ;nliz:·s q u~ se 
rá ern f;;.zer cessar . diz~m wais li vres do que o no-.;so, ~orno a. 

~· . . .. 
• o ' . 

fio. par :-1.! lela· net:te ao que foi entt·eg u·• <i Ma- rl;;~ s li'b r .h .Jes p!': .ti~a:::, tn.• .. bern tem c:-!hioo aos 
cahé e Carnpos, ccmpt•eh··nde-.. · que csh nàr.l con· ervador~s o p pel de r claUJantes con tra 
pod r;ria. t.ram1uitti r t.nlegra mnra:c par tJ c ulares. ! t:).·'s e:s:ccssos :!o g .weruo l tlHra.l. Li h 1 poucos 
fazeudo assilll couc uT·rencb à li nh~<. do Esiado. 1 dias 11m pequeno livro, p ·tbl icadu "!if.e annP, em 
Ccnstruil->\, :'m·:'· m. com um só fio. para us:~ que H. S!Je·1CC'"· r fet·indo-~e á r esi·ü ncia 
dag_· ; eJ~a C!'•mp~nhia, e prr>tend r que esta nà o op t>o ~ta r elo ;:>a,.t:do con .-e,·v"dor às re~tricçõ·~s e 
transm1tts , ~ob prP- tP-xto a lgutn, tde : r mm , g vexame• fei to~ p~la"' i ei~ e acto. da ad .\ nis
pà.rt:clllares, é na ver·dad ·· um att··ntado, i! 1 tt·a ção d'' s·~ u -. adver'<arios. fa.z sta ob ..:ervc.ção, 

, mais t'P.•-tui nt& 1a prepoteocia. a que rBcorreo o 1 qn'~ me par ·ee intei,·aaJente ap licavHl ao qu ·~ 
governo para extor·qutr v olenta.mP.u t~ dint,ei- I :-uccede "'ntre nós : « si a di~ · ·cçãu actual da . .; 
r o _d~s ~~ora !ore.., de ;;. Fid ·lia. irrogando-lh s i cousas continua..-. póde r~ 'lmente aco ,,tecer 
A lDJUl'la Ju os fazer pas.5a r como retractarias i que os torys se convertam em defeu ~ores das 
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liberdad~s, qne os líberaes calcam aos pés. l O Sa. AFFON•o CELSO Jrmron:-E~ uma ver
procurando J'P9lizar o que elles acre ;itam i'lt~r a. gonha demittir por esse modo os empregados do 
feiicidadedo povo.» . Coneio. 

O espiríto ma_is imp·1rcial e de~preven1 :o. o Sn. CA'ILOS PEIXOTo:- E' uma vergonha 
r1ue ex.tmmar det1dam >nte os aetos da tra.ns~ct::~ · and;tr fallando em 33 demis-;ões de agen&es do 
administração, não lhe applic rá de cerr.. c :rrezo uando o seu .,rtido demittiu 5UO 

~ reacção franca e não prometta-se modera .. :à.o e 
a minha provincia. O honrado senador o Sr. ju~üça. 
conse heiro Affonso Cel.;o, proferind11 no Se· 
nado. a semana passada, duu!'; discurso~, refe- (Cruzrrm-se '·Utros muitos apartes e o Sr. 
riu-se a acontecituenros dados em minha pro- presidente reclama atrmç:'to .) 

vincia. S. Ex:. ba.;eau-se 0m umt"'legra.mrna. O Sa. SoA;Es:-0 vice~presidente é por 
recebido de O , rn Preto, para fazer certas C•; n- dr~mais modr~•·8d ), E' um cidadão distincto, 
Sl.lras á nasc·Jnte administração cons ·rvadorn wed1co illu,trad •: appello para o honraJo 
da provincia. Esse t•;legramma a que se r;~f - ·t··putado p lo 2' •istrict., da miuh::. província, 
riu S. Ex.. foi publi~a.do pelo Jornal do Co·m- . Sr. C11nlit1o de Olivai :·a, yae é in·u.speito. 

• ~· • c) 

favor de ;JUblicar outro telegramma que h~ 
lev~i. refutant:!o completamente aq u8lles aCO!i-

O SR. AFFoNso CELSo JuNIOR:- Os factos são 
exactos. (Contestações.) 

O $R, SOARES:- Os factos não passar . 
uma manifestação ao chefe de poli~ia interino, 
Dr. José Euf•·o~ino F··rreira de Brito. No dis 
curso a que S. Ex. se referiu e no qual iisse 
hav~>r pHlavra.s injurios·1a ao Dr. Barbosa rt:-~ 
Silva. nem ao menos foi proferido o nome desse 
cavalheiro. 

O Stt. AFFoNso CELSO JuNIOR:- Não <~~ lhe 
referiu o nome ·mas foi injuriado atr0zznente. 

O Sa. SoAREs:-No sP.O'undo discurso S. Ex. 
referi u-s~~ ao facto d~ t.el" o vice-presidente de
mittido 35 agentes do Correio. 

0 SR. AFFoNSO CELSO JUNIOR :-E' VP.rd:ld~. 
no meu distri~to foram d1~mittidos muitos . 

O SR. SoA.Rlls:-Na minha o. -inião, o vie ·
presidente drwía, em vez de 35, demJttir 350. 

O SR. CARLos PErXoTo:-Ou 500. 

O Sa. AFFONso Cn:Lso JuNIO!l:-Eis em q11e 
consiste o prog-ramma d1~ moderação. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. dá um aparte. 
O SR. SoARES : - O Sr. senador :::"r. Af

fonso Celso sab · p~>rfeita.mP.nte que a situ · çã. 
con .ervadora. não póde s ~rv ir cou1 o pessoe~ l h
beral, que , ne ·essa rio dewittil-o ; e S. Ex. 
me.::mo, quando orava a. quinta-feira o nobre 
ministro da ju..t ça, referindo-~e á moderação 
do vice-presidente, e confessand·• que ell~ não 
tinha fe ;to ain ia nenhum:\ Jemissão S. E~ 
deu o seguinte aparte ·-Tem (eit-. mal , d evia 
ter de,.ittido ; e SUa obrigiiÇC"!O, nen'l. disto 
me q11eixn. 

Como no dia <:eguinte podia o nolwe s~narior 
o.ccusnr o honrado ministro da. ju,.tiça. pa!o. de
mil'são de 35 a gentes do Co1·reio 1 

O Sn- AI~Fo~so CELso .luNton:- Porque c.-ssa. 
reacção deu prova da mod,~raçã:o prowettida. 

O Sn. DroGo DE VAsCONCELLos : - Estava. em 
seu !Jl•· no direito. 

O Sn. C.\RLOS PEIXOTO:- E' uma vergonha. 

(Continuam os apa'Y'tes a in.!::··1·ompe'· o 
orador. O Sr. prcs1á1Mte ,·eclamét. por 'Dezes 
'Ltterwão .) 

O vice-pre~id··nte da provincia. 4e Minas 
e.:;tá administrando com toda a moderação; was 
essa (lloder: ção não pód~ ir a. ponto d~ 1.•b:.'i-
ga -o a sr1rvu-se com o pessoa a a1t.1açao de
cabida. (Apartes.) 

O vice-preside·ttG ha de administrar a. pro
vincia com pessoal que não merece a ~ta con
fia,,çn ~ ~F-'r) é po -sivel. (Apoiados. Continuam 
as interr-upçõP,s.) 

P•.'ÇO a V. gx. quP, me mantenha. a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (~om ene·r;ia) :- At&en

çã ... Q . .Jew tem ~palavra. ó o Sr. Soares. 

. . . 
pt·esittentl'l não p de administrar a pl"ov nci:~. 
com o ' H~ssoal qae encontrou. (Apoiado .> . Ha 

A modera~o não pode levai-o a "Sta condes
cendencia.. 

O ..,B. A~1F :-.~so P~t:---N .\ dá um aparte, 
O Sa. SOA.!lES :-Não tive a honr L de nuvir 

o aparte de V. B:t. : mas pe,·gunto a V. Ex:.; 
não conhece o Dr. Teixeira. de Souza~ 

O S!'.- A f F •N:o;o PEN:-lA:- Nã .. , conheço. 

O SR. SoARES: - O Or T~txeira de Souza, 
de Ouro Preto, não conhe ·e~ 

O Sa. ANDRADE F rGUEtRA:- Renlama ~on
tra a. demis -ãu dE> 35 a;.('eo.tes do cvrrel :;,guudo 
na pr<Jviucta ha •uais de 500. · 

O SR. SoAREs:- O Dr. Teix.ei,.a de Souza. . 
r- e cara ter >r bo e ' • · · - · 

é cspaz de 1·eacçõAs e injustiç"s• e eu ap::el.o 
para .. t·~stemunho do St· . •:andido de Olivetra , 
que .. à teve occasião de dizer-me que a nomea· 
çllo des~e cidadão er•L uma g arantia para o par
sido liberl:Ll. 

O SR. Jos'E MAl\tANNO:- Os factos não de
mon~tra.m. 

(Novas in tt•rrHpçües po1· apa l'tes .) 
O SR. SoAREs:- Um illustr~ cidadão mo

rador na c:•pital de Minas declarou-me, ao 
chegar a P.sta cõrte,que,achando-se na capital,só 
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soube de taes acontecimentos pelo Jon~al do 
Comme~·cio, tão insignificantes se plssaram 
alii que !"Ó interessados os aperceberam. Vê-se, 
portanto, que não ha essa. fallada reacção; são 
castello'> n• ar, e houve quem abusas'le da bo:J. 
fé do honrado Sr. conselheir ..>Alfonso Celso. 

ao apo1a-
do. 

0 SR. CARLOS AFFONSO dá. um aparte . 
O Sn. CARLO> EIXOTO:- O Dr Tetxeu·a 

tem verdadeiro presti.gio,e é inatacavel por sua 
probidade. 

O SR. CARLOS AFFoxso:- A r2acção é a sua 
especialidade. 

O Sa. CAHLOS PEIXOTO : - Não ha ros.cçfb J 
queriam continuar a esmagar-nos. 

O SR. SOARES:- Vou resp0ndcr a um aparte 
do Sr. Carlos Affonso. . . . . 

... 
0 SR. CARLOS AFFONSO: -E :1ffirmo qu; as 

rea~ções sã:o a especialidade da familia. 

OARE::s:- . as respon a-me: e ou nao 
um moço moderado ? 

O SR. CARLos AFFoNso:-l\foderad) ? Pois eu 
nffirmo que elle faz reacçõcs ..• 

O Sn. SoARE<:::-Elle não. E11 jn respondi a 
V. Ex. que é a primeira vez q u~ 0.lle se apre
senta. na vida polit icn.. e, si nunca administrou 
a provincia, eomo poderia f&zer reacções ~ 

O SR. CARLo; AFFONSO di um aparte. 

O Sa. ANDRADE F rGUEIRA:- Reacção mode
rada ... 

O SR. SoARES:- Sim, elle é um muço por 
demais moderado. · 

Os nobres deputados devem convir commig o 
em ue elle não ode admini~trat· a l'ovincia 
com o pessoa que encontrou; ell<J e conservo.
dor e o pessoal é libero.! : têm de demittil-o 
nr>c.<:- ~s ~ ria.ment~. e eu n~m supponho que o p!l-r
tido liberal pretenderá B"melha.nte causa, que 
pt•csidentea eons"rvaliot·e::; administrem pro
vincias com pessoal liberal . 

O Sn. . CARLOS A FFONSO:- Então, o part1d' 
ccnservador t,_~m neC"!$;siJade de mun :b r gon te 
para a capital da provinci ' · 

O SR. SoAREs :-Para que 1 ! 
Vozl!:s :-Para que 1 ! 

O Sn. CARLOS AFFONso :-Porqae o partido 
conser-vador da capital e exclusivamente com
posto de mascates italianos. (Riso ; 1·eclama~ 
ções e protestos do S~·. Diogo de Vasconcellos 
e outros.) 

O Sn. ANDRADE FrGUErRA :-E o s;;oa 
seu partido ó tão bom que V. Ex. desconfiado 
delle mudou de districto. (A.poiadfJs e 
apartes.) 

O Sn. SoARES :-Pa<>so a onka questão que 
nada tem com a politica e que, portanto, es
pero, não e1.citará tanto o::; animes . 

O vice-pt·esidente que deixou agor.t a r.dmi
nistração de minha provincia, apresentando o 
seu relataria à assembléa provincial, deu um 
grito de angustia qnanto ás finança.s da pro
vinci:t. Em seu re1atot·io encontt•am-se estas 
pal:1Yl'as : « Se a administração não cuidar de 
cortar certas subven ,ões a rescindir certos 
cont1•actos, p)r corto toda a renda da província 
não serã bastante p1ra ncudir 3.s garantias de 
estr.1dM de ferro. '1> E, como se acha nomeado 

0 uem. 

O Sn.. SoAitEs:-. ... apro,·eito ~ occMião 
para pedir a S . E~. que sejam tt·anscriptos, no 
jornal da casa, as seguintes apreciações com. 
relação a uma de nossas estradas de ferro, cujo 
trab3.lho, que passo a ler, é de pessoa compe
tente, e para que a administração procure, si 
fõr possivel, cortar os abusos que nelle são 
apontados. 

Concluindo ~r . r ·side fa i 
votos r,ara que o gabinete actual, a quem presto 
meu fraco apoio, attenden,lo a que a minha 
província t em 30 votos no parlamento, uma. 
p pu a~ao e cerca e .• . a 1 an es, 
sessenta e tantos magistrados de fa ontrancia, 
um tribunal de rebção, uma escola de minaEt, 
diversas cas·ts d·1 instrucção, dous bispados e 
um pessoal habilit~do; faço votos, repito, para 
que s"ja considera la como mert~ ce e sous filhos 
possam occupar a alta administração do Estado, 
não :ficando esquecidos como n.conteceu na si
tuação conservadora transacta . 

OBSERVAÇÕES SOJ3R.E A CO:\IP.\NHÜ LEOPOLDTNA 
N.\S SUAS n ELAÇÕES CO~! .A PR.OVINCB. DE 
l\fiNAS- GERA'ES 

F eio contrat:to celebrado em 2 (ou 12) de 
Agosto de 1884. a provincir. concedr.u a gar:-~n
tia. do juro de 7 "(0 sobre o capital e ff'ectiva-
mente emprega 13 na construcção os segUJn
tes ram~cs e prolong-amentos e na proporção 
seguinte: 

Até 7. 000: OQO . .:;, para os 272 kilometr(\s de 
S. Geraldo a ltab:ra (10~ kilometr03 em con-
~ trucc;ão e 170 ~m eHudo) . · 

Até 3 .o:·iO:COO$ para 100 kilometro> em es
tudo, de Tombo:; a Ma.nbuas-;;ú. 

Até 2 .200:COO$. rn ra. i2 k ilometros em es
tudo, ramal dJ Pomba, 'Li kilomett·os e 45, li
gação da Leopol.lina o Uniüo l\li neira. 

Ató 12.200:00J$, para 444 kilometros. 
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A composição do capital de juro garantido 
acha-se e-s:plicitante declarada nas clausulas Sa 
e 9\ assim c~mo a clausula 5a. §§ 1° a 3° de
termina a fót•ma. pela. qual annualmente se 
deve tornar effectiva a ga.ra.ntia de juro durante 
a construcção, e o § 4o sobre e 'sa effectivid:1de 
depois de aberto c trafego · - · 
-444 kilometros. 

Naturalmente estipulou-se que, 
o ' o .;. 

tronco e ramaes não garantidos, construidos 
com subvenção kilometrica, o exces!;O de 7 °/o 
~>obre o capital eifectivaroente empregado 
nessas linhas: 

Porto Novo a S. Geraldo .... 
Ramal Leopoldina .....••... 
Pirapetinga ............... . 
Recreio a Tombos ..•..•... 

203.505 
12.260 
31.250 

140.000 

metros 
)) 

)) 

)) 

deduzida a subvenção kilometrica, reverteria 
a província. para minorar o onus da garantia 

e JUros so re os 
A província tem, pois, tr,do o interesse: 
1. o Em fiscalizar o ~mprego do capital dos 

o o 
strucção. não pagar mais juros do que deve 
pelo contracto (art. 5o §§ i 0 a 3°) e para não 
versar a sua gat'antia sobre capital exagerado 
contra o disposto nos art.;;. so e go. 

2.0 Em não a.umittir que seja exagerado o 
computo de capital empregado nos 3:37 kilome
tros não garantidos, porque, quanto menos fór 
exagerado este c:1 pital, mais depressa poderá 
a sua renda ap~esentar saldo pat•a diminuir o 

t> o . 
A flscalisação d~ construcçiio está s. cargo 

dos engenheiros da provincia. A fixação do 
ca ital em rnn-:1do nas linhas - 'l 

foi objecto d·l UTn eX!l.IU•l feitO na côrt9 (rela tO· 
rio firmado em 4 de Abril de 188·1), por uma 
commissão nomeatla em 18 do .Março (aviso 
n. 32) pelo St•. conselh9iro Affonso Penna. 

Em relação :ts linhas em constl·ucçãll,obscr
vamos qu~ a companhi:1., no seu balanço de 31 
de Dezembro dG 1884, declat•a já. t9r g:\sto 
3.345:0008 no prolongamento de S. Gnraldo á 
Ponte Nova, i .;;to é, quasi a totalidade do prl! ÇO 
excessivo da empreitada toia contractadil em 
globo por 3. 463:000.~000. 

416: OJO$ no prolongamento de Tombos a Ma
nhuassü. 

210:000$ no l'amal do Pomba. 
Ao passo que,do proprio relatorio distribuido 

em. 30 do Abrit d~ 1885. Tesulta: 1° (Vide rela-

são das obràs de S. Ger<tldo á Ponte Nova só se 
póde esperar de JuJho em diante; 2°, que n:1da 
s·:~ fez ab :;olut:Lmente nem no ramal do Pomba, 
nem no elo Manhuassü, cuja construcç<!o não 
podia nem de via ser começada antes de chegar 
o ramal de Muri:the ao ponto inicial do ramal 
de i\!anhuas~ú. 

Ora, em 27 de Março de 1835 ainda faltava a 
locação de 30.656 melros do Muriahe a 
Tombos. 

Deverá a província carregar com ·o onus do 
todos esses desacertos ~ 

Será descu1pah·el gastar-se o enorme capital 
(garantido) de 3.400:000:::; em 102 kilometros, 
não só s8m ter nem uma. só estação em trafego. 
m:l.s com a declaração de que este só !'3 abrirá 
passados seis mezes ou um anno ? 

Que a co:npa~hia Leopoldina, desde que teve 
... z s u u lm'> con rac o, car-

regasse bem as contas &.>s suas estradas em 
construcção (cujo juro corre poL" conta da pro-

• · - a. duvida alguma, pois, tendo, 
conforme affirma o balanço de Dezembro de 
1883, gasto 1.000:000$ no prolongamento da 
linha do C9ntro, em Ddzembro de i8R4, apre
sGnta como j:.i. gasta a quantia de 3.345:000$. 
sobre uma empreiladrl geral de 3.463:000$, 
declarando q ne só se póde principiar a e;;perar 
a conclusão das obras de Julho de 1885 em 
diante ! ! ! 

. Estes factos e~can~alosos ja indic~m de que 

ção á provi'lcia, na execução do seu ultimo 
contracto ; e quando estas linhas prolongadas 
estiver.•m cru trafe o odemos imao-inar o ue 
sera onra. amente praticado para contribuir a 
prosperidade da provincia de Minas I Ja temos 
uma amostra do panno. · .,. ·- . . 

. 1 a e 
da companhia Leopoldin:1. e foi por esta admi
nistrada em Novvmbro e Dezembro de 1884. 
como consta do relatorio. 

Sii.o esses dous mezes dos melhores para as 
estradas cuja renda é basellda. sobre a expor
tação do café. E certo, pois, que a renda li
quida d~sses dous mezes deve ser muito maiot· 
do q 110 a média dos 12 mezes do :~.nno: 

A' União .Mineira,. e . nos peiores annos~ 

gZlr a provinci·t de Minas a totalidade dos 7 oJo 
gn.rantidó;;. Agora-um cumulo. 

No proprio rela.torio em annexo, vô-se que a. 
U oião Mineira, ne~ses dous mezes, rende11 
8:>:308$294, e que n. despcza foi de menos de 
•1:3:000.~, o que d!!ixa um. saldo de 42:000$ a. 
favor da receita.. A Leopoldina achou que não 
era ba.~tante e leva a. debito da província de 
Minas a quantia. de 3!:890$480, juros de 7 °{0 

de dou;; mozes sobt·e o capital garantido ! 
Podemos estar em erro. A culpa, porém, 

recabe toda sobre os relatorios que, apezar de 
bem recbeüdos de tabellas e algarismos, dei
xam os interessados na mais profunda ignoran
cia do estalo prr.<:pe1·o da companhia, autori
zando todas as supposiçõ·~~ acima formuladas e . 

O plano da companhia é exagerar os capitaea 
empregados tanto no tt·onco como nos prolon
g~l.mentos. de modo a onerar a provincia du
l."ante todo o prazo da garantia, com o ju1·o so
bre o capital J.os prolongamentos, capital fixa
do por contl'actos de empreitada, cujos preços 
ignoramos se fot·am submettidos á concurrencia 
e que naturalmente foram altos só pela con
dição de p·1gamento pat·cia.l em titnlos depre
ciados. 

.Afim de que a renda do tronco nunca viesse 
alliviar a provincia do juro garantido sobre os 
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prolongamento~, convinha. exagerar, o mais 
po~sivel. o c,.pital emprf~gado n~'ssas liuha~ do 
tronco, convinha :lrr·.njar favore~ não previstos, 
a11tes pr hibido:-:, pela lei n. 0172, como ~ejatn: 
um pr••senle de mais 1 of pa:·a amo1·tização 
dos emp.-estimos e ullla quota de 6 f~ !.'obre os 
ucros IquJ os, ar 1 r:1 os em : ,. S · , 

sobre 1ados compl·t mente ert·oneo~ c falsos. 
Mostrare~:n: ·~ ~'ID Sl-lgu_ida que o exame ao qual, . 

rio da com:•anhia pa.ra a fixação dest~ capit .1 
não está dJ accorào com os bala .. ços p•tblicados; 
que in~·luiram-se verbas qne nunca constitui
ramo que se d~nomina (( ca •lt ,l garant-id" »; 
que a.dmittiu-:>e uma quo~a rle :~.mortizaçào oão 
auto risada 11ela lei ; q ne concedeu· ~e o direito 
de I·ese ... var· uma quota annua! de 73:000$ sobre 
a renda, firtuando-se sobre algarismos ero cnm
pl~La div,.rgenci~: c.om os relatorir·S e bal<tnços 

Depois d~ tudo is!=;O entregaremos a out1·os 
mais habilitadrJs á tare-fa de ex11ltal" a in tr>lli-

en:cia, woralidarle e ~triot s1u0 d·~ to los 
aquelles que tiveram e diseuttr, examinar e 
Í!í.bricar semelhantes cont~s e sobre rllas firmar 
contra\~t s onerosissiwos. 

fora.ru organizadas par: bAm encabcrar a pro
vincia d~ Mmas na fi.xaç i o do ~~ele I •re capital 
eifectivamente ewpregaJo nas linhas do tronco 
e ram:te~ da L-~opoL.lina, ~:ssim tamuem r·
ce•amos que a conta dos prolon..:·arnentos está 
sendo arlubada cnnvenient•·mente. Jà mostrá
mos que no balanço de Dezembro de 1884 fi
guram 626:000.;; ~a--t•IS no p"olon~n~mento do 
Maohua.-sú ~ r~lmal ?o Po:nba, quando o pro-

Ignora.mos si ellas jà fizeram objecto de 
alguw celebre contracto em globo ; n:tda pu
blicon a companhia a este respeito, apezar de 
já figur)1rem no .activo na importancia de 626 
contos, mas e natural supnor que serão con
tractadas pelo maximo au:oriza lo pela provin· 
cia. de Minas Geracs e com pagamento em 
ac,;ões cnja. d~preciação já attingiu 35 a 40 "/o. 
e que forçosamente SPrá Jevad'l ''ill COnta pelO 
empreitP.iro no preço pelo qual contractarâ as 
obras. E a provincia. d•• Minas (que já deixou 
pasaar o celebre computo de capital effectiva-

mPnte empregado n:~s linhas tronco) vá-se pre
pamndo a aceitar tawbem o futuro calculo de 
ca ilal e :"ectivamente empr ,gado nos prolon
gamento--. 

lthpois di::;to prepare-se tambe•n par·t o que 
sera for'ado em relação ás contas de 1·eceita e 
Jespeza. a e a engu 10 que e ectlvalllente a 
renda do tronco deve s~r calculada em .•.•.... 
1.2t5:U00S, e qt~e esta quatltia va~ dar-lhe 

o 
linhas garantidas ! Ao passo qu::J a V•:H·dade é, 
pelos rehturios da cowp 1nhia, que a renda 
liquida do t1·onco nestes ultimos cinco annos 
nunca alcanç~u o algarismo rlr~ 70U:OJU$, a 
maior foi a de 1880. de 689:064$949. 

Estude-se a tabella junta .!a rec·~ita e cl"spez::t 
geraes cor:u o calC!I}O kilo1netrico e ver-se-á que 
a renda.liqnida por kilomett·o de 18KO a 18H4 
b:.áx.ou de 3:~~2S a 2:24ti$, e rP.:; ·on.lam os in-

, . . 
po .em honPst mr'nte j uatificar a asserção que a 
receita liquida. da.~ linhas não gar;~nfdas, ·iepois 
ele com letas deve attin•:rir 2:688~'57 or kilo-
1uetro, d 1oais um (ai so augm~nto de 30 "/o ! ! ! 

Vão em sep·-> rado algumas obs ·rv::~çõe:,; sobre 
vari •s verba~ Hdmittida-" pela commissão de 
xam c inis rio :1 0ricu ura,no comp o 

de ca~Jita.l etl'ectiv mente emprP-gado nas li
nhas tronco ,, ramaPs, com a tabella. d·~s di
ver$a-: verbas admittidas pela commissão com
paradas coru as qur~ constam de divPJ'SOB balan
ços .Ja companhia, e bAm a~sim sobre outras 
verbas ad titivas admittida~ pela me~ma com
wis ... ão contra o teor expresso das leis mineiras 
que antr1r zam o contr<~cto. Acompanha esta 
Pxposição uma tabella mostrando a receita, 

rlas SHas tarifas bem eleuo.das pa1·a ,,s prin
ciJJae:: genero.~ do seu movimento, uma t:"Ll:a 
addicionxl, que eleva a sua receita de mr'rca
torias a mais 12 ou 15 "'/o, taxa. que em 1883 
figurava na verba Comulissões e qne em .1884 
passou a ser Jenominada. I nscripçtto e ba ";" 
deaçi!o 1 

As tarifas e instruc~ões regulamenta.rrs ap
provada~ por decreto n. 90~8 não autori
zam semelbantr3 cobrança e § So da clausula 
23 dt~ ulLimo contr:.wto com a provincia de 
Minas es:abelece terminantemente que a com
panhia nr7.o pode1·d cobre1· taxa acldicional de 
natw·eza alguma. 

EFFECTIVAMENTE E!\IPREGADO 

Verba - Commissões, corretagens e ouwas 
clespezas inhPrentcs aos empresti mos c J ,:
trahidos pela companhia 

Diz o relatorio de e:ume em 4 de Abril ne 
1884 : Na conta de c·, pital da companhia 
figura a. verba de 1.504:659~. etc., etc. Ha 
engano, não figura semelhante verba na conta 
de capital da cornpanhia: tal quant1a não figu
ra nos livros. Não pôde figurar, porque não 
consta de balan~o algum publicado, ou seri~ 
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admittír q r.e estes "ão falsos. O qu"~ figura no :; : companhia, emittindo o seu cmprestimo a taxa 
balanços da <'Olllpanhia. é o se~uinte : de JH·ro grt.rantido, é forçada ao pagamento 
~===~=~===~====~=~=-==s=~ dessas despeza-.. vá-mas que teuha de con,..i-

derar como capital o agio pago par~t ewittir 
Dez !883 Junho :1>8~ Dez. 18!:!:; - · h · · eruprestlwO•, C· ntra idos ao juro in{enor ao 

-- ----- urantido, é um absurdo tamanho ue não ru -
rece discu-são. 

Emissão dcbent .. 321:!!04~000 3u-1:73:1:)l..:O :{79 :29i~l00 • fi · · 
v Em 4 ue po,;;!çào car1a o governo s1 se tra-

Dito dito ouro •.• 2~i :í0fl;)lU l!l5: 65lwl:í4. ta:;se de uma compan tia arruin .da, que só con-
o · a c pi •!S m 1a;1 ;~ axa.s usu· 

----- ----- ----- rarias ~ 
Rt\is.. •• ... .. 321 :9045000 5:i2:44.l:):!i0 5i ': :05 ·;)65(1 

Para e::tabelecer o escandaloso al · arisrno ele 
554:ô5~l$, que a commissào de cxaw'! enteJ.de 
dever set• . Cr1m~iderado como Ca.!Jital efiectiva
mente empregado, s9zJI'-la 'Oe1·ba commn~·"<!O tle 
d cbmtures papP.l. veja.m-se as par·cellas som-
rnadas no seu rel.a!orio. R · 
são, depois de te1· adwittiJo o custo do p:·olon
gameutu de Catag-u<rzes a S. Ger,.ldo. na im-

ortancia. de 2.6 :;0 :79-1 817. e - uec ·u-s d 
que nesta quantia e:::ta.va comprebeudida a im
portaucia de 191 : i~2$, a.gio de emissão de 
6. 400 ti tu los, conforme consta. 'lo r: ~L=-turio da 

- - s. , e 
Fr!vereiro de 1881); que por conseguinte estas 
duas pri!nei ras pa.rcellas do exame da commis
sào não podiam lr •tiÍs figurar em conta alguma 
da escri,•tur;· ção em 1b84. E por cons;>guinte 
não podem ser de novo gfllvanisadas para fi
gurar <>m capital effect ivamente empregado, 
pois qu~> já figura nos 2.G30:794.-;t:>17, custo de 
Cataguazes a. S . Geraldo. " 

A qua1·ta. par~.:ella referP-se ao ngio na.!.!o ara 
van ar UID emprosumo ·· . : .~ (:L8.1Jt ·O 

debentures), desLinado princil'almentP. ao res
gate do <•nterior emprestimr' de 3.200:000$. . . . 

' ' . 

gmento de capit;t l . dislribuida em :.cç(,. a beue
fici;•rias (vide parecer da commis~ão fiscal. 7 
de M l'Ç1 de 1RH2): em todo caso, a vel"IJa-De~
pezas da emissão do obrigações-eltwa-se: 

A 322:080$000 no balanço de Dezembro. 
A 322:080$000 no balanço d•l D.•zembro. 
A 321:9,14$0 O no balanço de Dezerubro. 
A :i04.:7.) :!:::;10u no b:. Ianço de Junho •... 

1881 
i882 
1883 
1884 

Como pód1~ explicar-sr' em Março ou Abril 
de 1884 uma V"l'ba :!e 584 :1,59$ t•outra as d··
ch.raçõe.-; dos balanços acima cit.·,dos ~ 

Etu J'e•a çao ás <<l>· s ' "Za" C ! npr~ti•t•O" •·uro» 
a ve1·b d ·- 920:1 <00$ e -tão em com ;-le;... d -::;ac
cordo ,·om a ·•eclaraçiio d(1s balanços. ·-·Orull se 
v e .d . t·• bella acir:~a; ;, lém dhsO- i·epresenta O 

e 
vlut·ial teHha em tr~mpo algum assumido es,e 
COIDIJTOIItÍ í'SO, 

A 'dout.rina ·.ue ii •'V·' se!· a-luitti !a ,a dAsPez·= 
feita bo a ;ide pHI s rouq.J<Jnhia~ no i11tuito de 
obt ·r tuP.i ,,s par .. realisa1· a erupr~z:t . :rã.l, pó e 
t~1· ap;'ll ic:;ção á Leopnldina, lfll · ~ ÍIICO!'porou -~:~e 
sob o regimen de <:.ubv nçãn kilome1rica.. Além 

E' i na lmissivel o que allega a commiRsão de 
exame. A companhia Leup. ·ldina teve a SIJb
veução kilow ·tric·1 que exonerava a provincia 
de qualquer hypotheLi :~a respon.:;ubilidade. nas 
op: ~:-ações d" cr .. dito da comp:. n !lia e cU.J•·S onus 
devem 1·ecahir exclusivamentH sob1·e a comp~
nhia, não podendo de form•r alguma entrar na 
conta de c~p i tal effactivamente empregado, que 

· · · a é , quan o por 
or1tro lado os ~>wprestimos for ::.m (~ontrahidos a 
G e ti 1/2 °/o· As operllções de credito d• Leo-

. ' .- ~eixar de-ser eon i lnradas 
senão c= mo feitas por conta a riscJ exclusiva
u, ente dos seus accionistas. 

C·usto da linha principal e 1··amaes 

P<.>la escripturação o custo, diz o exame, ele
va-se a. 8.724::J,25$705 para tinhas medindo 
275 kilometro:; sem estaçõe--, offic.na", material 
ro-.iantB e telegrapho; 31:725$ '0 /ra por kilorne
tro. Reco1·r · nJo-se á esc ri pt u r;. ção r>. aos reJa
torios antigos, com certeza se enco11trariam 
funàau1entus e provas para imp<~gna1· este custo 

• · a:r-este-<e"'S-1-ltu""J+.u...-.----- -

Custa do ramal M u1·iahe 

Do Rqcreio a Ca.piva1·a o cust'J acha-se C(IJD

prehend; lo na verba acima de H. 7<N:3 ~5$705, 
ma,;; puret:e carec~r de explicação o fa.,·to de 
custar est~ trecho (trafe.:..:-ado desd · J,mho de 
11-;83) 1 .3;12:9:~3$483. no bala n ço de 31 de De
de 1S8:3 e pass:=tr <.!O valo~ ~e 1. 5tH5:347:;913 no 
balauço de 31 de Dezernbro de 1884. 

Do Capivara a S. Francisco da Gloria (ponto 
terminal posteri(jrment · .. ud do para Tombos) 
centractaram-ae 110 kilometros com Dutfe,~s, 
passando o contracto a Ern :·sto G. de Oliveira. 
p!'•la q uantia ·•e :~.:366:111$980, lO:GOOS •ufm por 
k il metro, a'J passo que a àes(•t·nnin.·.ção dos 
preço ; .:o co •tract · de 1V oe Abril. a ·tlle se 
J•ef-. e o exar"''• dà a soaJI.ua ·te 27:041$ •Or ki
lo:,;etro· 'errlad "" t ue · 
Li q).<, c1u~~t .. o carro~ de passageiros e :H cRrros 
••iv"rsos d· · · lSJ'ga~, OJas is~o n ih póde compen
sar :. , .. J::l!J<LrPDf.t·· rliffer,>.oça. de 3:360$ t:or kilo
oaet.rn. 3 O:OO;l$. tuais ou me nos. 

A.:mitta-se, purém. a wrba ! 

Trem 1·odatVe 

diss ·• P.S a. .~Joutl'ina li' fi li rnite-<, urr>Sffi '' ' :rra O ex:• me fi:sa o rapital empregado no alga• 
M compan lri11s oJ·gauiz<1Jas sob o reg imen de ris, no de 1.7.) :0 0$. S ·welhant .. q • anti a não 
ga~:t ntia de ju ro . a - parec ~ no.:: b .Janços publicados ~m 30 de 

Que o !.!'0\·erno, p(•r cond ~scen r.' ncir., admitta I Junho oe 11'84 nem em :~ t d· Dez,.mbro de 
a. verba-Cummissiio e corretagelll- quando a 1~t:>4; estes r ezam 1.650:000$ e 1.6Li9:0JoS000. 
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Ora., o exame feito em 4 de Abril não podia 
abranger valor superior ao que os balanços 
po3tel"iores dJclaram. Ignoramos qual é o ma
terial rodante incluid:) neste algarismo ; o da 
União Mineira não está ?ompreh ~ndido, porque 

Não terá acontecido o mesmo com o material 
do Alto Mnrhhé e Pirapeting-a ? 

r.IATEltiAL FIXO E)I DEPOSITO 

Não se comprehende como foi incluida esta 
verba ele 229:000$ na conta do capit:~.l eifecti~ 
vamente empregado. Trat~-se de linhas dP. ~a 
muito em trafego. O matet•t;,ll fixo em deposito 
ou era destinado à conse1·vaçii:o ou destinava-se 
á. const1·ucção dos prolcnga1nentos. Na pri
meira hypothese, desappareceria. e~te valor 

escripturação da companhia, dissimulou-se a 
conta de saccos e mais alguma outra verba que. 
não fomos procnrar. A conta de saccos, no ba
lanço de 30 de Junho de i81:S4, estava no activo 
na importancia de :l25:0i88676- como a com
panhia não pagava direitos de importação, os 
seus s1ccos não podiam custar mais de 400 réi;; 
no maximo. Eis ahi uma mass:J. de 312.700 
saccos em ser ! ! 

Tanto é im ossivel fio-urar esta verba corno 
parte do c:1p1tal eifectivamente emprega lo, que 
foi introduzida no computo como que em con
trabando e t3ob nome trocado, 

OBSERVAÇÕES SOBRE VERBAS ADDlTlVA') ALE)! DOS 
JUROS SOBRE CAPITAL EFl~ECT!V.BIENTE El\1-

PREGADO NÃO AUTORIZADO PELA. Lll:l l\HNEIItA 
N. 317L 

• 
Verba pa1·a am(J?·ti7ação dos debenttttes 

E' admiravel para não dizer revoltante a fa
cilidade com que se diz que, tendo a compa
nhia contrahido seus emprestimos no valor to
tal de 6.426:200.~ com obrigação de amortizar 
annualmente i 0 / deste capital, dew3-sa co!l
senrir na deducção como d·~speza da. qnota de 
64:862$ ainda que es-;e presente de 1 °fo não 
fo~se prohibido pela lei mineira n. 3172 que 
n.xou em 7 "f., a quota. .sobre o capital effecti-

o ' 
excesso reverteria á provincia, os enca.rr\lgados 
do exame de livros deveriam ter observado 
que essa amortiznçio feita pelo accionista. era 
para gradativamente adquirir ps.ra ~i a estrada 
feita por emprestimo e por conseguinte aind~t 
que dos 7 o/o fixados pela. lei se lh~ i'Ctirasse a 
quota de 1 °/o ficava-lh~ pouco a pouco a ple~ 
na propriedade da estrada, mórmente tratando
a~ ?e uma cuja rJversão para o Estado ó con
dicJOnal e não absoluta. 

Pela ing~nuida'b com qu~ os encarrega los 
do exame aceitaram o modo de pensar e os in te-

resses da co:npanhia o resultà.do seria que na 
hypothese de set· 3 renda liquida do t~on~o, 
aq uella que calculara.:u, o governo provmc1al 
deixaria de receber, para nünol'ar o seu p:-e
juizo da garantia dos prolongamento;;, a ~ua.n-

. · - · 1 ·• annuae e os acc10ms-
tas além de receber seu juro de 7°/0 teriam, a 
custa do governo, amortiz<tdo uma divida de 
6,500:000$. e afinal ficariam c.:nn a estr~da em 
p ena e eterna propru~ :.1 c; 1s o o rt 1cu o 
não ser criminoso. 

Não se póde estranhar se de pois de tantos 
attentados (e por causa delles) em materia de 
viação ferre~t e garantia de juros, o governo se 
considere rod0ado de salteadores. E quando nos 
lembramos da trist•3 situação financeira geral e 
da província de Minas, tatubem Lão ha indig.r..a
ção sufficient~ para verberar tamanhos e;can
dalos por p .:rte dos pretensos amigos e bem-

e1 ores. 
6 ofo da . renda Uquida para 7·emuneraçi!o 

ela di:·ectoJ·ia e constituiça:c do fundo de Te-

Para cn.lcular a renda liquida provavel dos 
3S5 kilometros da Leopoldina, denominados 
«Linha do tronco e ram:•es ., na lei mineira 
n. 31i2, os encarregados do exame basearam
se sobre a renda liquida kilometrica dos 275 .,. 
kilo metros em trafego. Este exame foi feito 
em 4 de Abril d,~ i884, quando já estava feito 
o relat:n·io da directoria para o anno de 1883, 
sobt'e o qual a commissão fiscal emittiu par~c:er 
em .:.1 de Mu.1·ço de 1884, c não póde haver a mi~ 
nima duvida do conhecimento (por parte da di
rectorb e dos encarregados pelo governo do 
exame de todos os calcules e tabellas constan-
tes da referido re atorio, não só pelas datas 
acima citadas, como tambem porque no rela~ 
torio do exame mencion:tm-ee atd ao ultimo real . . 

.. N \, 1 

Diz o (•xame: i 0 « Si o:; 27;) kilometros em 
trafego produziram um liquido ldlometrico de 
2:688$856, os 385 kilomet1•os devem pro.luzir 
935:'209:)945 (ahi erraram o calculo; ueviam 
accreecentar mais iOO:OJ0$000). 

« 2.o Ora a renda liquida do 1883 mostrava 
um crescimento de 30 ofo sobre o anno anterior. 

(< 3.a Ni~sta. proporção de rendimento a rend2. 
liquida s~rá augmGntala a 280::562$983, attin
gira ao algarismo de L115:1728923, e os 6 °/0 

importarã.:> em i2:946$38:). )> 
Em refel" 111cia á primeír·a asserção, é inutil 

mo::.trar a pueriliuade da b::~se . Em relagão á 
segunrla, é t :mto mais revolt3.nte, que os docu
mentos do relatorio do a.nno de 1883 mostram 
.f~rstamcnte o contrario e delle tivc1·am ]nfd-
i.vi) con ec1ment1 os exannna ores. 

A 1·eceita kilometrica de 1833 foi. de 
5:153$8:11, contra, em 18i32, 5:876$014~ isto é, 
quasi 14 °/o inf~rior em 1883 snbr c 1882, e a 
liquida e-;tá na proporção de 3:018$ em i 882, 
contra 2:670$ em 1883. 

Si já houve tão pronunciada ditferença em 
1883, por causa da extensão do percurso sobre 
o de 1882 (o qu ~ podia ter sido certificado pelo3 
ex:.minadores, baseados nos. proprios documen
tos do ralat0ri0 de 1~83, em logar de assigna
larem um ere'!cim:m·o de 30 oJo de renda), o 
rebtorio réferenta a 18S4 ainda ar,resenta. 
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peioreo:; resultados, por quanto, deduzido, par~ 
comparativo, a renda e a rlcspeza da União 
Mineira e Rio-Novo ~e abatendo tambom os 
respectivos kilometros. durante dous mezes de 
exploração por conh da L'!opoldina.; achamos: 

Renda bruta por kilometro em tra-
~ .. ....................... . 

Despeza .. ..................... . 

Contra em 1883 .•...•.•......... 
>) em 1882 .•.....•...•..•.. 
~ em· i881 •.............•.. 
» em 1880 .•...•..•........ 

Conclusao 

2:670$000 
3:048$000 
3:053$000 
3:282$000 

Para concluir os apontamentos do presente 
trabalho (feito em Junho de corrente) aguar-
amos ore 11torto a prest enma a. provmcna 

de Minas Geraes para verificar algumas das 
nossas observaçõ ~s e vê r o q uc o c ~o1-reu official-. . . . 

dente. 
Destes documentos verificamos que a Com

panhia LeopoUina requereu o pagamento do 
juro garantilo de 7 "/o int·~gTal pelo;; dous rno
zes de Novembro e Dezembro, em que por su:1 
conta funccionavam as linhas da. União Mi
neira. Do ultimo relatot·io da directoria consta 

· que estas lin hns nesse período de;·am saldo a 
favor de 42:•:00.~ mais ou menos. 

· 2 d Fevereiro recebeu a 
companhia. a qunntia de 3-1:890$-18,0, juros de 
àous mezes a 7 "/o sobre todo o c 1p1tal gat·a.n
tido de 2. 0\J0:000$000. 

a a cons a s1 nas con as a ou I'a garuu ta 
da linha do cent1•o, foi encontrada a quantia de 
42:000.~, saldo de trafego das linhas Uni:'io l\Ii
neira. nesses mesmos dous ffiQZCS do Novem
bro e Dezembro. 

Não se fazendo menção deste saldo de -12:0J0$ 
em nenhum documento annexo ao relatorio 
provincial e constando só o pagamento da to
talidade do juro garantido, é berü autorizada a 
supposiçã.o de que a companhia ficou C·')m o 
saldo da r eceita de trafego e cobrou tambem o 
juro garantido. 

Parece-nos que estas contas devem merecer 
algum exame por partG de uma administração 
provincial q•1e de.clara em r.~lação às garantias 
de estrada de ferro: « Isto quer dizer simples
mente ue dentro em ouco toda a renda da 
p-rovincia será apenas sufficiente para o paga
mento desses juros. >) 

Verificamos mais que os trabalhos do ramal 
do Pomba foram inaugurados em 8 d ~ Fevereiro 
de 1885, não sendo possivel ter-se empregado 
nesse ram~:.l a quantia de 210:000$ que já. figura 
no balanço da companhia de 31 de Dezembro 
de 1884. 

Verificamos mais que até 28 de Julho de 1885 
não consta appl"ovação algumn. de astudo.s de
finitivos dos 10;) kilometros de Tombos á 
Manhuassü. sendo, portanto, inGxplicavel 

y. IV.- 25 

que este ramal jà figure no balanço de 
31 de Dezembro de 188! pela quantia de 
416.000.~000. 

Verificamos mnis que só entre Abril e Julho 
for.~m approvados os estudos definitivos àos 
p:imeiros .60 kilometros de Ponte Nova a Ita-

via feito nesta parte em 31 de Dezembro de 1884 
e que, por conseguinte, a quantia de 3.345:000$ 
que figura no balanço de Dezembro de 1884 
so o tl tu o: « ro ongamento a. m a o cen
tro », S. Geraldo e ltabira, só póde applicar-se 
á p:\rte de S. Geraldo e Ponte Nova, 102 kilo ... 
metros. 

Em referencia a esla Linha do Centro ve
mos ngora que sô em 26 de Fevereiro de i885 
foram approvados os estudos definitivos no tre .. 
cho entre « S. Geraldo e Ponte Nova» 102 kilo
metros, com um orçamento de 4.913:0008000. 

Não pNcisamos examinar o tal orçamento 
para cons1 era -o mcompattve com a 31 

n. 3172, pois tanto esta como o contracto de 
i:t de Agosto de 1884 fixaram a somma de . . 

a · 1rn.. 
Sct·ia conveniente verificar, com cscrupulo, 

sobre q11aato capital (que não pode ser senão 
o e:l'ectivnmente empregado de a.ccórdo com as 
clausulas 5a., 8a. e ga. do contracto de 12 de 
Agosto de i884 ) corre o juro e desde. que 
data. 

Será decente cobrar-se da provincia juros 
sobre adiantamentos feitos aos emprlliteiros, 
quando é sabido que, durante a construcção 
das linhas ferreas, os pagamentos aos emprei
teiro ~ . alâm da caucção, sempre são inferiores 
ás obras feitas, e si porventura na Leopoldina 
dá·!>e o phenomeno contrario, são os emprei
teiros que deveriam pagar á companhia os ju
ros desses adiantamentos, mas nunca a pro
vincia! 

Parece, entretanto, que a necesst a e na 
Leopoldina de adiantar dinheiros e em grande 
escala aos empreiteiros. Pelo relntorio pro
vincial, vemos que adiantaram 110s empreiteiros 
da «Linha do Centro,» 400:000$ e querem que 
a prcvincia pague os juros desse favor. Os 
626: 000;:; que figuram no balanço de 1884 (De
zembro) ·como empregsdo..; na construcção dos 
ramaes do Pomba. e do Manhuasstl., devemos 
tambem suppor que são adiantamentos aos re
spectivos empreiteiros, accionistas de 30.000 
acções com entradas de.10°{o. 
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Nada mais accresc~ntarernos. Si ha erro de Pelo relato1·io da directoria (fls. i4 e 15), em 
aprP.CÍ<ição neste tr .. balho rapido,aculpa.r!'Cahe 31 de Mar.;o estavam erupr.r·gadoos ~a estrada 
toda sobre a redacção dos r la.t rios da compa- : de ferro Leopuldina os seguintes capltaes : 
nhia, sobte o~ seus balanços e sobre a deficien- ! Capital-a.cçüos: S.:JG:J:G3).5QUO, inelu~ivo 3.:1110:0:)0;) 
c~a de suas inform<lÇÕ<~s,-é uwa apreciação jus- · mf.~~.~- 1Je~el1crarios, 

mação ou refutação só póde sP-r positivamente 
dad1 o~ aceita em pre~ença da escripturação e 

Nota fl. 3 da conclustto 

Este ponto merPce sério exame, por envolver 
respon$abilida· le d 1 pl'ovin ia : est"" garantia 
juro de 7 °/o atJ 7 .OUO:O .. O;) para 272 kilorn ·~
tros d:~ S. Geraldo a. Ita.bira, isto P, uma média 
de 2ô:OOO$ por kilometro. Si a proviucia ad
mittir que o; primei!' s 102 ktlomett·os .evem 
gozar do .• uro sobre 4.913 00;1$, •JU ·ru lh,~ :.:a· 
ran. " que os o ' t r;:s - i orne ro~ ser .o e i os 
por 2.118i:1,00~, isto é, por 12::~0U.iS o kilo
mctro ~ A' eompanhia ctH1V1:m ficar nes·e.; 10~ 

• • '!tio • 

o conseg-ui!", a lei n. 3.172. que não admitte 
subd visão de garantia, fica completam1mte bur
lada. 

No tas para 6 accionista 

Como e~;olica se que ~· linha do Recreio .. o 
Capivar; •• ew t1·afego desde Juuho d · 1883, ti
gu r e no valo · de 1 . 352 \J:~;J...;-1~3 e na :i t de 
Dezembro d · 1883 e pa~sa valer 1.5'.16:3-17$90:3 
em 31 J,~ Dezembro ue 1884 ·~ 

O relato1•io de 1884, feito em \Iarço ele 188:5, 
diz fi 14 ue ha emittirias 6J .3GG d ·bentures 
pa1Jel, alé u das 10.000 Jebentur·e:.; our.1: de
duzindo da-: debentures papel as que foram 
da ias em p 'ga.rnento da União Min, ira.,., rawal 

i o ovo 5. , ca.ru • 5 r> u res 
em1ttida• toda" pal'a. as linhas d~ troneo • 
ramaes não garantidos, mano~ o ·1ue sedes· 
pendeu no prolon~amento da linha do c~Jntro 
de S. Geraldo á Ponte Nova. 

Este prol~ngament!l, pelo contracto, não 
pódA casta.r mais de 3.4G:~ contos tudo !!0111plcto 
J..hndo est · prolongamento como pro.upto em 
tias de ~arço e Culllflleta.m ·nte pag ·, abat•'ndo 
o seu valor das 50.645 deb ' nturJs acima men
cion:das, ficam cer..:a de ô. 700 contos pur . o 
tronco e tr)dos os ramos não g~~.1·antidos. 

Cal ~ula ·se ·1qui qufc' est::to pro:uptos e pagos 
os 140 kilometrosdo i{ec•·eio até Tombos pal"a 
facilitar a apreciação, posto que !labe-se per
feitamente que só uma parte está prompta e 
paga. 

6. 700:000$ a 6 1f2 °/o juros e 
1 °/0 amortização. . • • • . . . • . • . 502:500$000 

10.000 debentttl"CS OUI"O e500.000 
=6.6.:>6 ets. ao carn bio de 18-
6 °/o juros e i 0 / 0 amortização. 466 :500$000 

969:000$000 

Como tirar-se esla quantia de liuhas cuja 
renda. liquida. rr;uito ~~sticada oscillou de 1880 a 
1~84 entre 689:0008 om 18b0 e ü59:000S em 
18cl11 . 

GG.3G:J dohontm·os 
papel.......... i3.2i3:20Wl0) 

;!; :íU.l.ü.lO • ouro 
u s.7 ;{ fr... ... • G.i:íO:OO.J,)OOO 

:!S.:i88:880:50J0 

Para. fazer j:ts ao juro garantido sobre 
15.2UO:OUO.$. a COlUJ:.l·lnhia na.quella ~ata tinha 
a. con:-tl'uir 3:!~ kilollletro.;, ou a ~O:UOU$ por 
kilon1etro, 1;1.260: vOO$ ; damos como construi
d .s e p:•go-. os trechos de S Ger Ido á Ponte 
Nova.,iO~ kilornetros, e todo o ramal de M uri:Jhé 
atà Tombo:. 140 kiloruetro ,, ao passo que b.-1sta 
!Hr ore atorio o ex:aruinal' as contas para cer-
tificar-se de que nesses trec os em A )1."1 este 
anno ainda havia timito a constl'air e a pa.gar. 
E 1treta~to o ·-tU.e a di~ectot·ia tem dito aos 

E!:ita de la:·ação não repr .. senta exactamt>.nte 
a ·•itu>.açà·J: o que t·esulta. d11 ex;;rue é ' l11e d ·s 
prolong.mear.os garant,dos ate 12.~0tJ:OU0$ 
(alé u d;t Unià:1 .Minei1·a. g<Lrantidos por 
3.UOO:OOU$l, só b.a a linba dt~ S. Gera.hlu á 

T • ·, ~ . . • 

feita. 
D ·puia d9 executados todos os snus contractos 

o , · • u n et·á e l H n-a 
38.000:00$ a. 40.00 I:QUI)$ e é sobre es~:~a. qu '•n
tia, que t··m 15.20J:OUU:) ern gat·a.ntia de ju1·o 
até 7 °/ ... 

A' pagina 4 do reht•Jt'IO ulhuo vnm a. dclcla
ração d!:t. d1rectorra '< pw• e.;ses eoHLractoo~ tkará. 
g .tranti lo o ju1·o de 7 f .• ~obre 15.200:000$ do 
•:apitai social da nossa. companhi:1. » 

Achamos 'i ue c~ ta Jecial':•ção nüo está nem 
c! ar' nem d·• accôrdo com a v ·rdad·ára si Lu ação, 
Os acdonistas podem perfeitam•·nte pensa1· qu~~. 
dos 2U.UOJ:OO;J..:; de ca.pi t .l, 15.20J:UU0$ se 
a.ch:1m garantidos com jurv de 7 °/o, o o caso 
re:1l é muito differente. 

O movimento de mercadorias em 1884, sem . . . . . . 
\ 

calculado, na pagina 80, em 64.0J7 toneladas, 
mas á pagina. 81 é deta.lbal awente c.-lculado 
em 52.320 tons.- contra em 188;i -57.169. 
- Segue-"e (em 1884' um c·rL:ulo de r enda por 
tonel da kilometrica. que melb.or fôra não terem 
pul>li.:ado. 

Ha ta.mbern um outro ponto de muita .i:mp')r
tanciu. c q uA parece que já deveria ter sido 
ol>jecto de algum i1edido d•l explica.ções . 

!<:.xtrahindo d·.'S b.tbnços sernestraes de Junho 
d:~ 1~82 a D zem!JrO de 1884 a importancia das 
det:Jentures emitt idos e extrahindo das respe ... 



Conta dd ç~pilp,~ 61~!: tivatcntc emp)·egado '* co» stru~fào da ~si,~d~ de (Gn~ LcopofdiriCJ. e ~ctu mmv.e.-, atJ 31 j!6 Março de .J.$81 , 
con[ r.n·mu os jm·ns .-; J't.~po!ctiull t:(} mpnn ~i"~ cscripfúrudo~ at 91 d~: De.ae~n:b,·o d6 1.883 c doc ~nnentas {-'Whib rl os rt~ lc!.li'l':ltU ao Jr;; 
l1'int6s~~·c lle 88·1- ompara tiuo lfns uer "fle ac:am~ CtJm. os t!lançQs Jmblu:adoj; pVltJ co panhia 

l 'nJ>orl,nc~ ad-mit tid~~ro 111. .f Bal áJf ÇOS 

de Abril a 8.J 
pela co mi:K-
s1o no Md~J. 
p()!<J. Mi hte-
.-io dn. g rl - J unho i H83 IDezam ro LSR31 Jll nho fB.': 
cu1Lu ra. 

O.ezBtnbl"O -1 884. 

----·-~f---+------+--- -~-~---~---~--+---!~ ·-+-·----
Cus\u ola li n ha pdnc~al doforto-1\,. • o a Ga l'l~" '"'• 118 

ki lometro• .. • i no! ' , ;vo u ai., 13 k;Jumolro>-L O(>Oloh". toa .l :i. !JIQ,7~~'!;~H~~3 , 9!l:42%783i 3 . 0 1~:73<\$.'383 , 3 . 9!0 :736!83 1 ~ . 9!0 , 730$:183 Pro!on g-a.monto-U.t l gan.;:c !r. S . Gor.1Jdo, •.m kil rue tro11 •. , 2 . 1i30: iU $fH7 2 .630:7{)4$817 2.1i:f :7U1:{;817 2 , 6:30 : 7~)4 , 17 2.630 :794$8t7 
Rama l Pi ra po~1 ng.a , O !dlo1 g ttO.,s .•••.•.• ~ .. .. . • •••• • •• S'!IJ:87 $0'?.'.? . . .. , , , , . • . •. 82 ;871$022 831 :860~ 92 S:.IZ: :f00$392 
H!\mal .Mmialu't~ {40 ihune roa , ~ondo : 
2H 1{5 kil s,-JV~cts:i o u. C<"tt1i a t.t. Coo ~ truid11. L 2:~1:~.;48::i ••. ..•...•. .•.. . , • , . , •.. , • • 1.352; !)33$483 f. 4G5:534::i; !37 i.5\l6: 347$U03 

Capiv-arD. a S . Fr •~c.i aeo- (,luria, 
j.l desp lldido , •. •• •. • . . ••.. . 7: t-;:m'$72f 

Adia t.am(lnLo!l : 

-~uffi.alf ,-à~Ú~ 
666,323$ ! 9 !. 453:004$430 HO kih:1 . Pol" dlli!!IOfH 1~r con tmn o CODLra.tc.. 3 .3 8:28:2:~~'!) -1. 710; 0·1 $i63 . . . .... , .••. • , r • . . ... ~ . •. • ." • - -- -

Dunii:!o~-lm ort.lnc.' a 3.3tll) : 1tl~LSO 
Qbr:u~ M yru -PomH ões , uralhaa •.•••••..•.•.. • •. • . . , . 63: 79'J$(Ji8 G::i 177$978 
Offieinna- ProJi o, :m ch in:l.!'l n.p paral hoJ . • • • . . . • . .. •. . .. U7: 2iHSH6 155 076$910 
E5tnçõ~s-T~r rfl n o ~ prBtlio. . ••. . .••... ..•• .. . ... . .... G3: ·170$000 6:1 486$~00 
'f~A•rt torla.nt.~ .. : ...• :. • .• ; • . • • • • • • .. . .. • • . • • . . .. . , . • • • 822: f37Ri$65ti i.:l~~ r,4Z$310 
L•nha. tulogra-pb.•c.n, t8 k1lo nolr..>;J. . ... •• •• • .• • . .••• • .•• 29 ; t43.~100 2\J 4.35~2HO 
.Ma.tor ia! fu.o om dol s Ho . •... • .. • , . .. .. . .. . .. . .. .. .... 100:055*081 4S· 2õ.'i$'i7o1 
Ma toL'ial ittfung i v.e1, 'n,[i.~ po ~twol .a traft~go-u eos... •• . 125:401SlJ76 i 2!) 078~670 
Fm· r":m ~nla o u ~1ms l i o:-~ • .• . , • , ...... .. . , ., ..... , . ••• . i 6 :3QiS8i3 20 ~6:18 
M(JYOI:J- No t'OIJCL'lptu r o e tus! )tí"s •• , •••• • •.••.. •• •. , ••• • , 29 t/12.)860 
Hl~is~iio Dobon turO!l n~IIP~ M,.. . • .. . .. . .. • . . . - . .. .. .. . 
l 'rrju; ;.(1'J- ff.mie~tío d ben 1ur • em our o . • ••. • •.. ••• • . , • • •• 

~n:l~~~~~t~~;~~~~- ~,'t,r~~# :::: ::: :~:::: ~ : ~: : :: : ~ : : : ~: ~ 

Abat.tl.ndu : 

s ubvenç.tio kilomotrict Ji. paJ. ....... . . .. f.5~!:1 :354...:;voo 
'P :co a pa ai' . . • • • . • • • . !.O :20()$000 2 , 500;55 S000 

Li~uido que dovo il'O' " de j ur "tó 7 •/o oonfor;;:;;;, I i MinoiJ 13.507 . 6~;~m 
R~ceitjt d dC:íp.:;:ia ria Rt! r~dn: de Ferro L r:op:Jldina 

7B:94BS 2H 
258: 34.0.~ 7:1 

G3, 4Bô,j 00 
1.fi50; 11i'!B8 17 

34: 345: 8! 
252 o ~a5: 88 
125; 07t:L 7G 

23: 277$ os 
29: 9!7 35 

304,732 100 
247:7ooa 10 

2:H<l5.' 00 
!: 785~ 00 

82: !R4tO~R 
63: 486;\2(14 
63, 400$20D 

f .Cil8: !1378898 

3~;~i~~ 
til~ : l97$\l50 
23 ,277$608 
30 :577$610 

37\1 :297$100 
H>:J:653.i;l554 

2:311G$100 
! ; 785$000 

ANNO RliU1ElT.\. DRS''.i:7-A .\(.[11) 

~n~DJA no 
K t Lo l r J!l T nlos 

'i.' Ll .U'.f,.tlA.()( 

pOR Kll.O;\li':Tll,O 

O'RítERVA.ÇÕf.S laonRJ: MÉ DrA MS 

1\U.Omi:TI\~$ 'l'lUll'lCGADo8 
Rcc []ita I Dos pt!-n l~o 

r~··l~ 
577; 060.$44" 

r~'" !BRI. .. .. . ... ! . 371' Hl$76 7!~:6!G$37 1 &':> ;G3qy3SS 

882 .. .. ... . . 1.26't) ; 25$37 fi00 : 87S$UO Oó o3 17$lG:l 

1!883 .. " .. .. . 1.294: ~1$i G I O: 978$302 G7 :UOo$107 

I I I ! ~-l 2!0 G:m~ú$00ll 2 :747:;.,'000 3 : $000 183,75 por 12 C>7.()fl o :-12 por lO 
Jlle~o~~~ . 

2!5 , 15 6:~o~~OOOI3 : 3()3$000 3:0- $000 Couota do relato ·lo del882. 

2 !5 , 5 i; :87G$000 2:8·28$000 :l : 04 6'000 ldcu1 ideoo do 1 83. 

250, 1ó õ:I59$1JOO 2:480$110 2:67 $000 !dom idem a,, J 4. 
i275,2it} em iZ ezes . 

oB4 .. , .. . .. , 11.427:610$ 7(i3;429.)B72 G64j:!80$173 
) 

1212 50 11m um me.z no M uriah6 . 
, ~ 1161-480 em do ~ melleEJ na U;aj ~o 

2U;J, ~!I4 : 828$!JOOJ ~ : 5Bc$D0~2:21~.~000I ___ Minei , o Rio Novo , 

1 •• 4 0·1,005 

De. !l~~i ndo díL .rtceí ~a a _d!!Bpo.za do iSS-! ns q}lOI~IS ljU.O fiO ro-(i,lrom ~oa 116 !f2 ki:lomal.ro!l da Uuiqo Minoira il Hio Novo~ fica para a.a l inhf'.l 
11. Laopoldtn.1 tJropru.l nenl.o dLtiUI : 

11. 342+5$~•11 7~o : ooo~ol B21fooo.;;oool 270.~oi.J:An,t;SOOOI2 : ooo.soooJ 2 : 2sisooof275 kilomeLros ~m i2 m~zo8 . r 12 i f! k . om umlmoz no ~1uriahti . 

E appr ox irn ado.ilo nto t.ar.\ a. Unl i <t Min9il'.t. 6 Rio Novd: 

---1---1 ~---~!~ tez~~~~=~~ 
<~OO'OiiJ l !G, l

p;:;:;~~o~~~~-~~~~o ~~~~~~~o 

iO ,f:29S6-QOO 2:204S-QO) 2:oOj$000 

2moze3 ~ ml:lxell 

H.; : 2U.~~20 1 42: SO'J~O~J 

llcs saJdoa tL 1·mJuu: aclm3. indie~l!OJii a inda d~vo soe- dodu z i.h a. qu.o~t~. de Q •f o j><lfa porcent :1gl)rn Ida dir octorin o fu. atl.<J 4o r-o.s~rva t o t od" o 
'!Si' ~Uço dc ji.U'03 ~ ttm }' ti:OilfÍ') da tli .,,da. 

P1~l"IJ l !l-~ (IOJ Tu l ou ~ JY Di A nru u . 
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ctiv-... :«co.ntas de lucros é perdas» a impo~tancia 
de j urus pa.g 1s sobre a emissão, ach"'.mos o se
guiute res.,ltado.: 

Emi3sl!:o dcbo:ltarcs Jurosp:~goso . 
lucros o perdas 

1882:. 
Junho 30 .•• . •• 
Dezembro . •.•• 

3. Q17:6()0$000 127: 3·'2~00'l 
3.877:6J0$000 126:672$000 

Junho....... . . 4.629:600.'-;000 
Dezembro..... • • • . 6. 39~ : 431$000 
. .188-1: 

Junho ......... i8.076:044$ü4 
Dezembro •..•. 15.414:044$4'14 

Sendo 2.990:600.)00:) por 2 
mezes .• . •.•.•...•......•.•. • 

127:419~')()0 
12tJ:02t$000 

109: 772~;4 iO 

137:9Z28057 

zembro d·• -1884) apparecern d•·.clar;•ções de 
amoL·tiza <:.ão de 2.918 titulo.: X 176 X 21li, lOi.l'l.l 
3 3i0 titulos=65::?:000.:' mas co,oo não tra >1s-
itar 1m e:;tas amo1·tizaçõ~s pelas eontas de lucro" 
e perdas, não as podAmos considerar sr;não como 
substituição dl3 titulos de uma seria por igual 
quant_ia em títulos de_ outra !':e ri e. . 

A simples observa(.'ao d:t tab 'lla ac1ma mostra 
que em 18~3 Cl 18~4 a maior parte dos juros àa 
divida. não foi lançflda na conta do lucros e 
perd<lS, 

P·-1ra. 11 u·' ··onta. foram e~t~s "nOJ•mes rli ff,,
ren as de 'uros 'I Uma m1·te do via. · com r:1Z1in. 
s··r le a • . ·~ ·•dl.Jito rla.; li 11ha.' em con-tr•ut~çfi· •, 
mas nunca. em proporç:io S l tpr~rior :ro capitn.J 
g'I'Udal. · ,· n.•u~>ntH ecnprogad!J nos -na linhas, qll" 
s po lfl s . 1 :r va 
no ralllal do ~'l,tri~t.hó d·1 C:tpivn.'"a em diant.o, 
nbnten o deRta nltim:t n. o;; tb,·ençiio kiiornet1·i ··n 
p:tJ,ra pela prov1ncin .Je M nn.1:1 . Or1 nem n. tcr ta
lidadG do capit:~l !!n.sto, couforu1" O"~ balanços. 
ne~~:•s linha..; o sulli ~iente par·a. "Xplic:u a di ífe
renç•L onf'JJ'mc~ do"' }lr'os da di vida. total com ns 
que fot•am lançados nus contas do lucrus o 
perdas. 

Seri:t. la·ubem de alguma uttli !a,1e exa:mi
na.r·-s • os bal:.nços n::ts vcrb:1.~ do aetivo- M:l
terial fixo - Soccol'r0s - < tbras nova~ - Re
conskuc!,'ões -e especi2.lment~ a imp')rtan ·ia 
r chrna · ~da provincia d ·~ Min!l.s 5:i:6008 e a 
de 106: 108.:.;30~ de transpor• e sf,b protesto, p a
rec~niJo-nns Cflle est ·L Ultima afiua} tori.t de 
ca.hir na c·:nta do custeio. 

O Sr. Francisco Sodré (p~' la 
ordem) r ~>quer uma. urgencia de 15 m1nutos 
para no primeiro dia de sessão tratar de nego
cio de inter~sse publ ico. 

E' concedida a nrgencia. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO PAR.ECER N. !03 \.- {88). R.ELA.• 
TIVO Á ELEIÇÃO DO ?-o DISTB.ICTO DA. PB.OVINCIA 
DE SERGIPE. 

parecer da cowmissão : 

1. 0 Q11e s~jam approvadas todas as eleiç.ões 
) . . . .... .. 

. ' 
2~0 Que sej::tm reputados \•alido$ os 80 votos 

tomado;:: em separado 'la p t~·ochi·t d•3 It>~.baiana, 
se,1do 73 ao Dr .. Romero e 7 ··o Dr. Ri~iro; 

3.0 Que sejam de,conta los ao Dr. Romero 8 
votos apur;tdos em ltabaian,,, sendo 6 accres
cidos ao numero ele el·ito1·es qu·~ compar••ceJ·am 
á eleição, um de eleitor que votou cor.n titulo 
falso na. mP-sm·l parochia, e o outro de eleitor 
yue não •·xhibiu o titulo em S. Christovão; e 

• • • · #··< .. 
' > • 

4. 'l Q11e seja re ·onhecido ~~ lJrodamado de
puta io eleito pelo ~o distt'IdO da proviocia. d~ 
"' ,,.· r . ·. . . 

~ . , f 

ter obtido a. maioria ab:;oluta. dos votos dos 
eleitores que concorreram á eleição. 

O Sr. Ooe!ho e Catn.pos (pela 
o~·rlem) diz que no parecer se lê o s~~guinte ; 
«. O Sr. dcputa·io Lourenço d0 Albuq Yet•quc re
qiiE:" tamb~m a. responsa.bilirlad'l da mesa ·elei
tO!' .1 dr-l lt ·porn.ng c, em cuja el~ição dnvem, 
p •r seu voto, B~t· d 1-;conta.do~ 10 votos ao can-
Jid •tO di lOtUH.do » Su oz o ora io 

SI·. pr• ·--itiente, '!11 ndu pro '•z à votaç:io a pri• 
rnoirfl conclusilo, salvas.;e n olc~ i<.;ão d.., lt>~po
ra.u~a, na. qual dGvem S•lr descontt~.dos es~es 10 
vn ."s, par.L por 11 111en e ser su met 1 a a 
Camara. 

U!lr Sn. DitPUT.\.DO :-Por qrto niio re~lamon 
em telllpO '? 

O Sn. CoELHo E CA~rpos p•'dfl, portanto que, 
antos de s ·t' reconh .. ci•.io o can li lato diplo-
11ll'ldo, ~e consult à c ·•s:~ Ao devem ou não sor 
de_ o:;. ·o~ ta diJS (•ss~l:l .10 votos rle I~ . poranga o que, 
fetto tsto. ~·~ suJelte tambem a votação a. res· 
ponsabi lida le da !ll8S•\. · 

O Sr. Adriano Pimen-tel (pala 
o dem) entende que não pode ser a Lmittida a 
r P-clamação d'l nohre deput<1do por Sergipe, 
visto qua :-:e trata de mat ·rin. vencida ; e, como 
rela:or da c•Jmmi ·são, informa que não hs. con-

, . ·- " -
rado, pat·a mandar descontar 10 votos a nin-
guem . 

O·parecP-r ma '1d~ resprmsahilisar um escrivão 
de paz, por t "r pr>lt' ~ado um delicLo. mas n§:o 
manda descontar 10 votos. Lo:.ro tal conclu-:ão, 
q UP. não existe, não pvdd ser submettida á ap-

0 S1•. Carneit•o da Cunha provação da Cama.ra. 
(pcl~ orrlem) . ;eq1~er para ~ p rimeir·o dia de 0 Sr.. Lourenço de Albu• 
ao~silo um:' Ul' :... encla do .mem hora, n.~m _do , que:rqne (pala o1·dem) Jiz que o seu voto 
lra.tar d., IntAross•·'8 rclati\'OS n. BU::t provtncna. I n!lo altera o resultado da eleição (apoiados), 

E' eoncediJa. a urgencit\. I tnns involve uma questào, que conddera impor· 
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tante (apoiados), para salvar a mo1•alidade dos 
pleitos eleitoraes. (Apoiados.) Eis a razão por
que insiste com o nobre deputado por Sergipe, 
para que o Sr. presidente submetta á decisão da 
Cama~a si se deve ou não proceder criminal
mente contra a mesa de I ta oran a-a as im 
como contra o escrivão de paz do Campo de 
Brito. 

se inicia ao ministl:\rio, que igualmente apre
senta-se perante a. nação corn duas opiniões, 
uma enunciada nesta Camara, outra funda
mentada na pratica de netos que não guardam 
a menor barmoni:1. com as expressões que ou

lho. 

O Sr:.. CAR~EIR.O DA RocHA E ouTRos Sas. 
DEPUTADOS: -Apoiado. 

c usão. preside~te do conselho decl~rou perante todos 
E' tambem approvada. a. seguinte conclusão : qual seria a sua politica, estava. a Camara bem 
5.a. Que seja responsabilissdo 0 escrivão de longe de pensar que poucos dias depois de nas

paz da parochia do Campo de Brito, Francisco cido esse governo, nos encontrassernos em 
Barrelo de Vasconcellos, por ter dado duas frente de uma multidão de fa.ctos que desmen
certidões contradictorias, sobre a eleição da re~ tem completamente sua conducta e progt·amma. 
ferida parochia. • (.Apoiados, na o apoiados e apartes.) 

O que affirmou S. Ex. ? A pratica de uma 
Posta a. votos a. seguinte conclusão é re- politica sensata, basend~ em dous pri_ncipios 

eitada. 

Seja responsabilisada a mesa eleitoral de Ita- justiça. 
porahga, em cuja eleição devem, pelo voto do Qual o cumprimento que dá á sun. palavra so· 
Sr. Louren o de Albul lemne ) - '2 

R vice-pres1 en 13 o ar~ma. (e) : Sr. Joviniano omero, o qual, achando-se na 
ante-sala e sendo introduzido no recinto pelos <.< Demissões : 
Srs. 3° e 4'1 secretarios, presla juramento e Collector da Lapa . 
toma. assento. Collector de Guaratuba. 

Escrivão da collectoria. da capital. 
O Sr. Alv0s de Araujo (pa1·a Escrivão da collectoria da Lapa. 

-ne_qrcio 'Urgente ):-Sr. presidente, não pre- Ajudante do collector da capital. 
tendia interromper as urgencias concedidas p · d Alf d - d' . orte1ro a :1n ega. 
em sessao anterior, a 1st1nctos collegas, mas Collector do Rio N~>gro. 

---,pf:lec,.-l.,a~p;.,u.,.b,..l ... ": c_:l-;,Çã' o""q;.u,e,_-----hi'oJ'-r. e~fi~z ~n~o~J;;;:o'---;r;:n:::a~t --:--::d:'-o--t-_..' S-Cl'iv-ão à a colle e teria. do Rio Negro • 
rct , e e que a amara tem con H~ci- Administrador do Itararé . 

mento, parece que não levara a mal conceder- Administrador da. Grncio::;a. 
me urgeneia por iO minutos na sessão d~ hoj!'l, Escrivão da barreira da Graciosa. 
para tratar de negoeios import Agente externo da policia de Para.naguá. 
gentes e !neste sentido requeiro a V. Ex.se Administrador e escrivão da mesa do rendas 
digne consultar aos nossos collegas. de Antonina. 

O SR.. JoAQUil'tl NAcuco (lJela o1·dem) declara Administrador e escrivão da barroira do 
ter mui to prazer em que a. urgencia ·requeri- Igunssri.. 
da pelo nobre t·epresentante do Paraná tenha Todos os officia.cs do corpo policial. 
lugar antes da que lhe foi concedida pela Continúa a reacção. 
Camara- Nenhuma demissão fundamentada. >) 

Consultadâ, a O amara conccclc a urgancia 
?·e querida. 

0 Sn.. ALYES DE ARAUJO :-Sr. presidente, 
insc1:ipto pa.ra fallar nos 3/-J. de ho!"A, não pre
tendia desvtar a attenção da casa, interrom
pendo a ordem do dia. Resolveria adiar o que 
vou ref2r~, desde que nossos illu~trados col
le as, de utados elas ro in 

ane1ro e Minas Gernes esgotaram o tempo 
concedido, e que precede a ordem dos nossos 
trabalho•. si não fôra a materia qne offerecc 
elementos concludentes p!lra interpretarmos a 
palavra dada pelo governo. · · 

O Sn.. CARNEIRo DA RocHA :-E' por atacado 
então '? (li a outros crpa1·tes.) 

O Sn.. ALVES DE An.Au.ro :-Eis ahi, Sr. pre
sidente, a verdade da p::.lavra do g"O\'erno ! 

Eis ahi como elle traduz praticamente os 
dous termos-moderação e justiça! (.Apoiados 
e o.partes .) 

Agrade o a referencia ue arece d r- P. 

provmcia elo araná, na perseguição que alli 
se move nos meas amigos, sendo instrumento 
do gnverno para z·ealizal-a, um moço sem e:xpe
riencia, som r• precisa posição social p ·tra sup
porbr e l!S:"t resi!onsabilidade que lhe puzcram 
ás costa:;:. (Riso _) 

E bn-Io a Camara votado h;t poucos momen-
tos a 4a. conclusão do parecer, reconhecendo 0 O Sn. Eül<'RAS!O Coll.r.Eu. :-Não apoiatlo, é 
nos-,o collega deputado por Sergipe, em que um moço muilo digno. 
Drden_OJ,l. a ro;spon:a~ilidad~ de .um :::.erventuat·ic o Sit. ALVES DE ARAUJO: -Não quero, nem 
çu~ ~eu. duas c~rtldoe.;; contl·adlctorias · sobre a devo occupar-me com esse joven; as tninbas 
_e~el~a.Je U!Iia -paroch1a, .pareoeu-me opportuno I contas são com o Sr. presidente do cons~lho 
lor.~ééer-lh~ alguns ~a4os pârà ô pró<!esao quê (rJpoiados) ; quêro que S. Ex. dig~ a esto. na-
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ção onde a verdade, si nos actos ou nas pala- por sua intelligencia e serviços,merecia collo· 
vras do governo proferidas daqurllas cadeira.~. car·se em certa esphera de indep'3ndencia em 
f aponta para as cadeiras dos ministros ) relação a es"es pequeninos int·,re2ses, que 
que hoje vemos vasias! sommados serão tão gra~des que o hão de 

Eu sei que o governo nomeia, mas não esco· abafa1·, de~de que se mostra sem for·ça para. 
lh~. o pessoal para administrar as províncias_, e resistir a essas ondas de rancores que os seus 

~ s pr vine1as es ao evantan o. 
formaram, tome-lhes conta si quizer; eu é que Concluirei com uma citação de ·La Marck, 
não o posso fazer, desde que me :-cho em frente peço que não a tomem ao pé da lettra, nem ve-
do overno d side - a a menor re erenc1a a pessoas ; meu 
Barão de Cotegipe, a quem responsabiliso e fim é aproveitar a idéia de comparação. 
que nos ha de dizer como execuLa o seu pro-
gramma. (Apoiados e apa~·tes.) Dizia elle, não ser conveniente d~ixar que o 

Comprehende a Ca.mara agora a razão por cavallo puzesse o freio na propria bocca, por
que o nobre senador pelo Paraná guarda si- que o fada de modo a não poder ser contido, e 
lencio 1 (Apoiados e apartes.) desgraçado do cavalleiro que tivesse de mon

Po!"que conserva-se mudo e nada diz ~- tal-o! 
(Apoiados e apa1·tes.) Peço no nobre presidente do conselho que 

Estas demissões em massa foram, Sr. presi- seja elle quem e~frei; o cava~lo e encu~te. ai 
d · · · · · diana-
cou-se com a secretaria do governo, do que dei mente, alimentando esse espirito de partido de 
conta a ultima vez que aqui fallei, e que foi rivalidades pessoaes, d~ prepotencias de autori-
varrida, sendo a emas conservado um lib nl ! dades inca 1azes -:- , · · · · · 

o SR. EUFRASIO CoRREIA:- Infelizmente. que deve presidir á gestão dos negocies publi-
(Oh! Oh!) coa. E para sua idade, posição e serviços não é 

gloria carregar com e>ses desmandos, ue, ro-
0 SR : uz" o persegu1çoes e espeitos, são a nega-

o nobre deputado! Eis ahi o principio de mo- ção da força moral, sentimento admiravel que 
deração de que se acha revestido o nobre depu- só por si recommenda o governo, do que actos 
tado ! de prepotencia, muitos de mero lu~o e peque-

Calculo que o presidente nomeado para nas vinganças. Si o governo acha tudo re
aquella provincia està. para seguir; tal é a guiar, si os actos são bons, si os approva, re
pressa com que se prepara o terreno, e pensam commende ao vice-presidente que active a 
assim prest:1r-lhc b0m serviço, sem recor- d~>rrubada, pois ninda ha qu~ respigar, e nas 
dar-se que junto á. indignnção da provincia, outr:rs províncias que activem o serviço em-· 
irá elle encontt·ar-se com uma asscmbléa quanto não cheg-am seus presidentes. 
provincial a~:~ que, convicta da mo 
ção dos ministro;;, não 0 r~ccberá diversa- Assim m~ e~primindo estou no programmll do 
mente da conducta que 0 governo imperial está nobt·e ministro da justiça quando intimou a um 
tendo com a rovincia a J:,iaclos e entre- nobre senadot• reprrsentante do Maranhã:e a 
tanto, muito patriotismo della s() exige, afim nao me e r-se em negoCloS o ' mas. 
de attender n.o bem daquella parte do Imperio. O Sa. JoAQUDI N.umco:-Ellc tem o seu in-

Atêa-se o facho da perseguição politica teresse nisso. 
quando se ostentam mentidos esforços para en- 0 Sa. ALVES DE AR,\.UJO:-Eu, pois, estou no 
caminhar os partidos a moldes mais adiantados ; J.ilrog-ramma do gO\·erno; repr,.sentnnto do Para· 
e, si isso ó a moderação, devo di~*lr que o .na, tr:~.to das causas do Paraná., protestando 
partido con~ervador mudando de pelle conserva entt•ctanto contra a nova thcOl'ia, seguimento 
em seu organismo a mesma massa de sangue, da. grande rolha a pplicada. no Snn:vlo brazileii'O, 
governando p~lo systema antigo, horn conhe- pois contiullo a p f') n:-oar r

1
ue 0 representante da 

cido do pa\z · nação tem o direito do occup:tr-so cotu os ne· 
Não nos venham os ministros referir novidades gocios de tod:1s as pt·ovincias. 

e fali ar nos elevados princi pios de justiça e de 
moderação para com seus adversarios, porque O Sa. VIANNA VAr.:-0 Sr. ministro da jus-
não podemos acreditai-os. tiça riscou do seu discurso o aparte que lhe foi 

Sinto, Sr. p:·esidente, que estas scenas nm dado pelo 8r. senador Franco de Sá. 
ao menos se pareçam com lls poeticas alle· O Sa. ALvEs DE ARAUJo:-Não mais abusarei 
gol'ia s do polytheismo ; nella · ~ , ve es r 
deuses possuía na especü:lidade a sua força, anciosa por ouvi1· a palavra do illustrado depu .. 
mas o poder era supremo e os dirigia, impondo t:1do S1·. Joaquim Nabuco, que foi pressuroso em 
a todos ob r~diencia. ceder-me a preccd ·ncia, cond;!cta bcnevo!a que 

Na politica do gabin·:·te r arece bem diversa muito agradeço, "à Camara a sua atten~.::"'ío e a 
e sua acção, nomêam-s,, agentes, e os aban- nrgencia qnc concedeu-me. (Ji ttito bem.) 
donam a sua intelligencia o aos seus instin- . 
c tos, podendo praticar ·inditferentementc o bem · O Sn. •. EuFn.Asro CoR~EI.-\. (pela (j,·dent) :-
e 0 mal. Sr. pre~Ident.~ , y. Ex. e testemunha d-) que 

O que :ldmi1·o nos f;1ctos qua ~'C ~ucceJem, ó ha trea d1as me Inscrevo para poder :::-esponder 
a bOa vontn.dn do Sr. Barão do Cotcgipo em I ao nobre :deputado, que acao:: de sentar-se. 
quorea· chamar a si todas esso.s responsabilidn. • Peço, pois, a V. Ex., que se d1gne consultl.. 
-des,qu: udo poraull po~içlo no paiz que r~:; peita à Cttmara se mo concede 10 minutos ~eu: 
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gencia, para respon.ler imll.lediatamente ao 1 O Sn. BzzEn.1A DE MENEZEs:-Penso como 
nobre d~putado· V Ex..: ninguem pód" f ,zer boas obras com 

(Consultada, a Camara concede a urgencia agerlte.;; contra.r·io-:. (Ha úU~ros op,.~.rtes.) 
pedida.) O Sn.. EuFRAsro CoRREIA: - Dizia. eu que a 

Si, :.o discur so <J ue o n• •bre deputarlo pelo 
Paraná prouuuciou ha dias, vies~e mcluida a 
contestação que iwmediat mente pr., tazi em 
e eza tLe meus amq·os, ... u me fJIS;')eusa.rta e 

vir hoje á. tribun.-~. occup;F a attenção da Cawa
ra. Entre ·B ·ccusa~~ões 1 ue S. E~ fez ai) go
v ·rnu por causa. da. administ.r»ção do Para.nã, 
tres so:Jresahern QUe d·wo to111ar ew C·lnside
ração, pot'tlue são as que se prendew m:cis de 
perto com o discu;·so que S. Ex. aca.b:t d • 
pro f ·rit· agora. 

S. Ex. t. m0ntou que fo-:sem indicados para 
os log re,; d·~ 1 J vice-pr··s ·dentes da provincia 
o arna os nossos •lBtinc os co egas ac a

reis ern direito Joayuim de Alweida F ria 
Sobrinho e c~sario .José Ch·w nt ,,_ ; um advo-

no fóro da capital, ouLro integro magi:>tJ•ado e 
distincto juiz 1e d•reito d:• comarca tle Para
na.,.uâ · ambos t:mdo a fortUO.<i de zar a 
província dos melhores fóros e da serem res· 
peitados como merecem. 

Disse o nobre deputado que o Sr. Dr. Joa
quim da Almí~ida F(lria Sobrinho não podia 
exercer o logar de 1° vice-president9 daquelta. 
província por não te.· a. precisa re~ponsabili.
dade perante o paiz. E' apenas uma iniuria 
que o meu nobr~ cnlle~a at ra a um Jistincto 
cidadão, que tem sabid • ale nçar o.; melhor•es 
fóro-: litt rarios. u:~r nas lcJCtas dc"1 im r·en .a. 
quer nas eJetas da tri huna, tanto em S Panlo 
como no Para.uá, ·~ que é dig-no d:as tuais alta.; 
posi<;ões. 

administração que su?ia não po~:a ser dirigida 

sarws. 
Ella tem necessidade de procurar seüs agen-

t.e · - · · -
acompanhando o seu p'~tlsam<>nto politico. 

0 Sn.. JOAQUIM NABUCO:-Ató no correio? 
O Eu1~.:Asio Con.REIA:-Eru todos os ramoa 

da adwin stração. 

0 ~~.JoAQUIM NABUCO: -E' bom que se sai
b;l. (Ha Qutrus az)a;·tes.) 

0 SR. EUllrtASIO CORREI.\.:-Sinto que me 
qu~iram afast.lrdo ponto a que quero :!iugir-

O Sn.. TH'l\rAZ Po:\tPEu:-V. Ex. é logico: 
declare a guerra civil. 

eleiç~o. ( :ipoiados .) 

O Sn. VIANNA V.c~.z:-Isto é uma censura aos 
s2ue amigos do Ceará. 

0 Sr... ADRIANO PIMENTEL:-A car•apuçn~cabe 
a ambos. 

O Sn. EuFRAsro ConREu.:-Si o meu collega 
de de •Ut1içào s:~ lembra.s~e da época em que 
subiu ao v ode r o seu partido .e dus factos 4ue . ~ . 

a :1~ ' a. 
sa -v:lo <JilB articulou coot1·a o vice-pt•asidt!nle 
do Pa an:l . 

O Sn. J. ENIDo:-Para. S"t distincto, bast1 cons••rvou-se no poder durante um ruez, occu-
ser conserv -dor. pandiJ-Se atJenas com o expedi nte nec• · !'l~ario, 

O Sn . EuFRASio Conn.Er.c~.:-Ma.s awbos têm elltr ·l!allcO a.s re.ie<t S da. admini,tração ao che· 
t m •e:'eit .. ca i:al. fe 1 bera.l 1a provincia; <~O !•asso yue agora 

Quer o Dt•. Ch , vant.es. quer o Dr. Faria So- o vicc-pr(~sidentn da situa.~,~ão que cubiu, no:~ 
brinho, têm o grande ma.l d , n:io commu nga.1·~m SP.It:l tias de g-overno, rrocurou encher seus 
na escola&. 'lue pert:~ uce o nob1'G d'!pttta.do. E' amigo;; de favor·.os censuraveis, onerando os 
esse o se•1 pcccado. cofres p1·ovi uciaes. 

Não tr~m outra origom a acerba accusação O Sn. AxoR.\DE FIGUEIRA:-E contra isso 
que ~offrem . ( Apa;·tes.) n:io reclamamos. 

Accnsandf) o vice- prPs1dente, S. Ex. pt·o- O Sn. THOMAZ ?o!I%1'EU:-Qu·1e~ os f:1ctos? 
curou fazer effr>ito, mostrando uma longa lista o Sn. EuFRABtO Con·:zu.:-V. Ex. não sabe 
de ernpi'G..:·ad ·S dewittidos. o quõ .;;e pas"a na pt'OVlt-:.cia, para. que exige 

Sr. president •, a admiuist,·ação publica não p1·ovo. ? 
póde srr dirigtda . t>ela~ pai vr. s~ p~>lo (Jeusa.- 0 Sn. TnoMAZ Po!\IPEU·-Para ... bn .· 

' ' ' • ::;. 
11 ses e I esta dizen·lo a verdade . 

. s(~us adverS;i.rios. r Aflo iarlos.) 
O SR. EuFRASIO CoauErA:-Vcjo que ~7 • Ex. 

Toda situaçãr1 que sobe, todo governo qne se não me conhece. 
quer manter. tem ne cr~ssidi1• 1e d·~ cercar-se de 
agentes de suacontiança. 1Ap1Jiados.) O S !l . CANTÃo:-E' incapat. de uma infideli.-

0 Sn.. BEZERRA DE \1ENEZES:-Tem r azão : dade. (Apoiados.) 
por não ~er•·lll fdto assim os liur::raes é que só O Sa. ANDllADE FIGUEIRA:-E o Sr. Alves de 
se mani1Ve1·am "ete annos. Ara:_:jo não cont ·sta. 

O Sn .. ~L\.c-Do\VELL:-Pois, si ó as<~im , si ó O Sn.. F.uF~lASIO CoRREtA. : - O prc~ident<J 
~e .~essarra. a substituição dr 1s emiJ , ezados de po- tratou de aposP.nta.r os B •us amigos ••• 
hCia e emprego.'! de confl<inça, é dizcl-o com O Sa. AL\· Es DE ARAUJO : - Dons coiJacto• 
franqueza. , rea que ha. muito tempo tinha.w podiJo apo· 
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sentaJoria á S.'$::;embléa provincial. V. Ex. · o gov 'rao fi ~a~s~ c 'rcado de prssoal de sua 
sabe Jisso. . confi,1.nça. Elias, em gr~nde parte. são reinte-

0 SR. EuERASIO CoRnEu. : - ... mandou ~Taçõ~-; de funccionarios di:stinctos demittidos 
recolher todo o dinheiro que havia n>•s e ... La- . pela sttua\:ào dec~bidGI.. . 
ções publica~, para pôr em dJa os seus atui- J Atnda, S:·, pres1deute, V. Ex. perm' tta que 
gos, deixaudo de lado os seus advetsacios. 1 eu res .ouda a uw argurn<·nto apres··ntado pelo 
(.4partes.) 1 ~obre r!eput~do p -~o Paraná, '!uando se r_Pfe~iu 

A C:J.tnara deve lembru-se do que se prati- a The~0•1rar~a d·~ l•az .. ,.oa da4u~ll~ pr~vmcta, 
cou em épot~a bem pro.tima, demitLindo 0 re- S . Ex. d~clarou que .essa reparLlçao fo1 o ~en-
s1 ente o ar.•n empr·ega os por arttgo e 
regulamentos. A ad umistração da r•ntà• • não 
trepi Jou no emprego de rue,os propri. s parr. 
collocar beru seus a,1,igos, amesquiu'1::t.Dd, -:~>u .. 
a?ve.rsarios, por ma.s antigo:; que fossew seus 
d11·e1.0S. 

O SR. ALVES DE ARAUJO:- EmprPgr<dos 
conserV;l.dOrP.s q u& llll:ID ti vemos. 

O Sa. EuFRASIO CoR_REIA: -O nobre depu· 

les fun ·cionarios qu·• não votaram no c·an·1i
dato do gove•·no, _dos recur-;os violento" P. da 
amea a de t ue lan aram mão. ar • im erlir 
que canditato conservadur tr11nspuzess'• as mu
ralhas que lbe foram O!Jpostas e viesse towa.r 
assento n_esta casi\, (Apu,·t•'-~ :) 

. ,z 
vice-presi 1en te do Puaná. ca.ra.··t, ·r dit;t. uct<~ 
entre os mais ttistinctos, qu• rendo q e CJ seu 
partido domirle pela convicção, do q e se~uia
d., a politica daquelles 'luo simnt-.m mo :era
ção ~ fazem violencias. que fin~· c•m is .. nçào d 
Pspirito. mas que lançam mão d' c .rr•t .•càn, 
da fr&ude. dominaPd•• o espirito do- Pmprega
dos inferiores p· ·la ameaç •, "m v•·'Z de vence r· 
a resi~1en_c~a, qp on·lo-lhe uniC'alllente a aefo.Ga 

O ~B.. ALVES DE ARAUJO : - Quer·. que o 
Sr. Barão ti Cuteg-i pe diga. isso, que e o re-

O SR. EuFRASio Co3REIA:-Ne"te momento, 
queru disc··lir cum o meu colleg-a lactos 
qu~ nós dous conhecemos welbor yue oinguem. 
Desafio o nobre deputad·• a mosh1.r. en tre os 
nomeados, um só ~.tU') não esteja no caso de 
merecer o Jogar que lh' l foi confhdo. 

0 Sa. BEZERRA DE MENEZES:- l;so é outra 
queszão; m:1s o motivo por que foram O::! outros 
dem1 ttiJo" ? 

O Sa. EuFRASIO CoRnErA:-Porque não me· 
recili.rn a C'Jnfia.nça do governo. (Apa,·te.~.) 

eleição. 
Creio que a Camara niio perd~>ria a lem

brança do quo foi n·• provi :tda o Sr. Dr Bra
zillo M<schado · · do..; esfor-<:.os que e111 pregou, não 
só !Jara vencer a c le·ção, como !Jaru. arredar 
lie si tod~s o,:;. empr•·ga•H.>s qu·~ foram coutr~rioa 
aos seus wtultos 

Para mostr.lr a S Ex. que o chefe d<>.ssa re
pal·tição e seus dignos cocnpanbP-iros de. tr~-

' 

dade e '1ue, si votaram no h .o .. p: osto ao go-
v• ·t·no, f .i ::tp••mls p .ra demonst1·ar a :firmeza 
d :- ·:s i i ios •oliL'c s eioo se uinte 
.ji)cume,•to, fil'rn:tdo pel .. proprio SI'. Dr. Bl'a• 
zili .. Ma.:hado, no ultimo dia em tine esteve no 
P ra.ná ('~): 

{(Gabinete d pl'esi lencia da provincia do Pa· 
raná. Cndtiba, 2\l d·· r\go to d 1~\'\5 -111m. 
~r. tenenteAlf1·edo Caetano Munhoz, inspector 
da ThP~o:1rarH1. de f<'azend-~o 

« .-\o d ixar a. adrninistr:~ cão da prov1 ncia, si
.mifico a V. S. meu ... a· rad ·c montos pela. leal .. 
ri ele e z ··lo co•u qne coadjuvou-me no des.~m
,,e,lho do referrdo eargo. 

« Qneir·a ac ;tar tuinha, despedida~ e tl·ans
uâttil-as a .;;eus <:om auheiros. 

«De V. S. attencio o cri: ; do e vene"ador.
Dr. Bra::i.'io Mrchado.-,. 

à um aparte . 
O SR. EuFRASIO CoRREU: -'Basta esl~ do· 

cum,nto, Sz·. pl'''sidenl ... , para a d ,•feza dos 
1:\llJP''eg:~dos da~ ,uella repart;ç:lo, qu~ souber~m 
portar·se com toda a dignioade . 

Qn:111tu á . ll·•são, q~~~ fez o meu nobre col
ga. aq cav<•llll que se enl'roia. . •• 
O Sn. At.VES nE AsA.u.m:- Nilo fo\ a.llusão 

algurn··: fui uura llimplM ··ompt\a·ação. 

O SI'\.. EUFRASto Co ~:I\E A:- ... como não. 
p11de alcanvar a qneru l'ra dirigida, e muitQ. 
m1mus qtlal ez·a. a comparação feita •. , 

O Sn. ALvE-> DE AnAUJo:- Não era pessoal. E' preciso Jizer a c; •usa como a. co usa ó. N o 
tenho meio de expor a verda ie ; primr~ i até 
hoje em não dizer nada contra ns minhas con- O SR. l~UFRM'tO Con.RF.tA:- •• . . e ~amo não 
vicçõea. creio que o m t;, aobrec·~llega tive_sse em meute. 

Si na opposição tenho sustentado esb. dou- o 
trina, não é hoje no governo que hei de vil" Alves de Araujo), P..pena.s pedirei a licença. 
prégar doutrina opposta, para captar a benevo- para, sem repl'uduzir a imagem, revertel-a.. 
lencia de meus adversarios . (Apar teg.) mesmo aS. E:s.. (Muito bem .) 

Não se preciswa fazer uma só .!emissão na O SR. PnE~IDENTE:- Tem a palavra o Sr. 
provml"ia do Paraná, p:..ra. qu ·o pa rtido C••nser- Joaquim Nabaco. 
vador fo -se vencedor : sirva isto de resposta aos 
nobres deputados que me dão apartes. O Sr. Joaqui:In. Nabuco (movi-

men!o de a t te ,. çüo):- .\gn:td~"•C t'ln .o a esta au-
0 SR. LEOPOLDO OuNH.\ : -Então as demis- gusta CN-mara. a u:--g,·ncia q11e me couce ;eu,serei 

sões fi~·~ram ·se por luxo· o pd llleirt>, :-ir. presirlent:·. a. não ver nes'e acto, 
O S.·t. EuFnAsto Connf.L\ :-A, ,temis~õos nã:<) por par tu .los con ~e~vadoi·e ~ , d •. s poucn~ con

so fi1. 1.•ratu pvr c.wsa dal:l c·J~1~ ÕJ:j, tuas l'nra~ 'l no ; llGl'va li.H'C8, lllle ti. e rarn a. gen·!I'O;;;I.Ja,tG de a.sso ... 
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ciar•se a eJle, outi·a. consa mais do que uma 
deferencia entre adversarios que se despedem 
na vespera de uma. batalha. Da parte do par
tido liberal, porém, esse acto significa a sua 
resolução de, no momento em que o rec:nto do 

a.rlamento é occu ado pelas forças do governo 
pessoa , e1.xar uma grs.n o ande1ra. nac1ona 
como a da federação plantada nas ameias deste 
edificio. (.Apoiados; muito bem. Apartes.) 

~ ~ 

çam a honra do seu silencio. 
O assumpto que tenho de atravessar é tão 

grave que me impoe a necessidade de medit· cada 
uma de minhas palavraa; é tal que realmente 
sinto como os oradores antigos que a tribuna é 
um lagar sagrado, porque neste momento estou 
~rssumi.ndo a maior respon;:;abililade qu~ um 
brazileiru, homem publico ou pa.rticulal', possa 
tomar ~obre ai: a ~e tocar na integrid.ade do 

O artigo unico desse projecto dizia assim em 
começo: 

« Os eleitores de deput.1.dos a seguinte legis
latura lhrs conferirão nas ~rocu:·açõel:! e~<pe· 
cial faculdacliJ parDo reformarem os artigos da 

• • - • 4 -

Addicional (apoiados) e é sub •tancialmente 
esse projcct1-porqnanto as suas cutra:o pat·tes 
cabem todas no vasto plano de um::t nova consti
tituiç.;"io federal-que eu tenho a honra de en
viar á me.';a assign:1do pela maioria do partido 
liberal desta Camara. 

Isso mo•tra., Sr. presid :)nte, que ás grandes 
idéo.s destinndas no governo do mundo acontece 
o mesmo que a. Jupiter infante: elhs pod~m ser 
esconHdas, quando no berço as colaras do poder 
que são chumad;lS a desthronar um dia, podem 
ter que procurar refugio· em algllm ponto ob
scuro dn. terra e em corações humildes. e pre
cisar de que o Kuretas lhe abaf.~m os vagidos 
com o estrondo dos seus escudos para que elles 
nãe sejam escutados ; mas no dia marcado pelo 

s IDO o novo po ':'r a e apresentar-se em 
toda a sua força e virilidade para reclamar o 
imperio que lhe pertence. (J1fuito bem.) 

Eu sinto necessidade, Sr. presidente, de res
ponder ;~. uma objecção, que si estives;;e no es
pirito dos membros desta casa , lhe.;; prohibiria 
de p~estar ás minhas palavras a atteução de que 
J?reClSO. 

A objecção é esta : 

• « Mas por que .vindes apresentar um pro
jecto desta magnitude a uma Camara dis· 
persa ~ :1> 

Faço·o, Sr. presidente, porque é um projecto, 
que, por sua natureza, não se refer~ mais a 
esta Camara, mas que tende unicamente a fa
zer com que o pensamento commum de tantos 
liberaes que podem nãJ voltar a ells. sobreviva 
nos nossos annaes. . • Apoiados.) 

O SR. MA.c-DowELL:-E' uma bandeira para 
eleição. 

muito nobre. 
O Sn. ANDRA.DE FIGUEIRA:- E' uma pata.· 

coada eleitoral. (H a out1·os apm·tes .) 
O Sa. LEoPOLDO CUNH.\.:- E' sempre uma 

bandeira. eleitoral mais nobre do que a da 
reacção. Apoiados. 

O Sn. JoA.QUDI NABo co:- Faço-o para que o 
paiz saiba que ~vis. nest~ legislatura um grupo 

Faço-o finalmente para. que o partido liberal 
mostre que elle entra na adversidade com um. 
programma de reorganizaç:ão nacional que os 
conserva ores es a vez nao ao 0 po eL" a Sl
ficar, porque a monarchia não lhes ha de per
mittir, como f3.lsificaram, com o mais vivo 
intere~se e cumplicidade d'ella, o esse outro pro
gramma de reorganização social, que o aboli
cionismo l~vantou no paiz. 

Até hoje se podia Slll)pôr, Sr. presidente, 
pelo silencio relativo que reinava em torno 
desta idBa, pn ella não ter uma imprensll. sua, 
por n:io ha.vet• homens publicas que com ella se 
L en 1 cassem, que a au onom1a. oca m a 
lU') I' rido na co nsciencia do paiz ; mas o facto 
della npp~rec.et• ho,je, revestida das a~sign~turas 

desta casa, mostra, como eu disse, que ella. não 
morreu de todo, e o eco immenso qlle o pro•!e
dimento do p:1rti..to libe1·al ha de despertar em 
todas as provincias, as q uaes vão com prehender 
agora. a cansa da sua att>ophia. encontrará 
muito mais sympathin., muito mais interesse, 
muito mai;; enthusiasm.o, quero dizer mais 
generalizado, do que r.ncontrou esse immenso 
grito a favor da emancipação de uma ra.ça 
escravizada. 

Emerson. o grande pensador americano, es
creveu uma vez estas pa.lavras : c Cada revo
lução, p .)r maior que seja, é no começo ap~nas 
uma idéa no espírito de um só homem.» 

A federação é umn revolução contra as ve
lhas tradições monarchicas e contra as moder-

• o s inas; mas seria 1mposs1ve l-

zer no espírito de que· homem essa idéa. des
pontou em nossa historia. O que sabemos é 
que ella a illumina toda, e que póde apontar 
não só para os cadafalsos dos seus martyres, 
mas tambem para o campo da batalha de seus 
herors, para mostrar que ella foi irmã gemea da 
independencia.; e que, si a independencia ao 
triumpha1· procurou, esmagal·a no barço, é por
que foi feita sob uma fórma de governo, que, 
por educação erronea e preconceitos antigos, 
ropelle instinctivamente a auton<;>:q1ia. local. 
(Apoiados.) 
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De facto, Sr. presidente, ao passo que o· 
abolicionismo, com raras excepçõ !S, é um phe
nomeno recente em nossa hiatoria., a íedera.çlo 
é um phenomeno do nosso passado todo. Nós 
a encontramos no crescimento gradual e lento 
do .no,so p~iz '· encontramol-a associada. âa 

' independencia, e a despeito della, durante to-
do o primeiro reinado, durante toda a regencia 
e ara el"del-a de vista é I'eciso at1·avessar s 
4<> annos deste reinado, em que a centraliza.çlo 
se aperfeiçoou e fez.. desapparecer completa
mente Ja superficie o espirito que aviventa toda 
a historia brazileira. 

Com e~feito, Sr. presidente, as idéaa faderae-,~ 
acompanham em toda ella as esperanças de 
emancipação nacional. A independencia foi 
feita a favor delhs, á. sombra d·~llu, m·JI!J a 
constituição outorgada 'pelo Imperador abafou
as desde o começo. A essa constitui ão res-
pon eram natura mente movimentos como a 
confederação do Equador, supprimido nas ex
e~uções de Per~am.bu_co e do_Cea.r:i; mas o sen· . . . 
todos os fortes sentimentos populares, não 
mot•reu ainda dessa vez : IJ. Pedro I encon-
trou- na s · 
present:u-o n3. reper-cussão que teve em todo 

.o paiz a queda de Cal'los X, fugiu diante 
delle em Ouro Preto, até ser esmagado por elle, 
no campo de Sant'Anna, sem saber quem o 
derribava, na tarde de 6 de Abril. 

E'3ta é a hi.storia do nosso primeiro reinado. 
Com a l"egencia, com a minoridade do Impera
dor, com esse ensaio de republicl, viu·se 
naturalmente um verdadeiro cahos, e este 
cahos não foi mai d · 

vineias o mesmo que aconteceu com os es
cravos. 

Com eft'eilo, Sr. presidente, por mais agra
dava! que seja para as recordações 'de toda a 
nossa vJd:~, podermos reconhecer que nós, abo
licio.niatas, ch~gá.mos a tempo de apressar o 

nacional, o partido da reforma chegue a t~mpo; 
e, portanto, neste momento, em qu~ ainda é 
poniv11l salvar o f•1turo das proivncias, o par
tido liberal está no seu posto, querendo levar 
ao fim simultaneamente as duas gl."andes refor
mas, que são uma o complemento da outra, que 
ae associam entre si, que se dão for~a mutua
mente, e que representam juntas esse ideal 
nacionlll de uma patria. reconstituida. (Mui to 

pa.rticularismo contra o jugo .la nova metro· Si nós, que somos abolicionistas porque 
pole, transportada d~ Li!lboa para. o Rio, con ~ra somos patriotas, nos condemnassemos a ter as 
o systema todo da nossa cohesão politica quo, noaaac vistas perpetuamente voltadas para o 

er e orça e e au or1 a e s mente, am a so r1mtm o os escravos e para os supp 1cws a 
não Linha produzido a verdadeira unidade na· o~cravidlo, teriamos abandonado uma parte 
cional. · prin.!ipal do nosso dever para com esta patria, 

O Acto Addicional, concessão feita. ás ten- qlle é to.mbem o escravo, que é principalmente 
dencias da opinião, não satisfez ás nMeasi· o eRcravo emqua.nto elle fôr o mais soffredor de 
dadea provinciaes; o Rio Grande do Sul le- tolo• nó~, mas que não é somr·nte elle. 
Yantou a bandeira da republica; entretanLil. A propa.ganda f~deral não diminue, pelo eon
apenas foi lei do Estado, os conservadores da tra.rio eatimuh o movimento abolicionista. E' 
monarchia, que já se preparavam para o futuro na. emulação das prvvincias que o abolieio
reinado, entenderam dever inutilizai-o, inter- nismo tem encontrado o seu principal factor. 
petrando-o, e o interpetraram qua<;i sem (A~oiartos .) 
resistencia. Ne.ste dia morreu a autonomia.. Foi o emulação do Amazonas pela iniciativa 
(.4.poiados.J No dia em que por telegramma o do Ceaa·a, foi a emulação do Rio Grande do Snl 
Sr Visconde de Para.nagu:i suspende:J os im ~ue constituíram os principaes elementos da 
postos provinci~e > de Pe1·nambuco. não foi hbertaçlo do nosso solo, s.o ponto de se poder 
a. autonomia qu.l3 morreu: nesse dia apenas pisa.r em tres proviacias sem medo de encontrar 
pôde-se ver ue o es irito local não tinha o- a. sombra da escravidil:o. A oiados. 

o sobreviver á. annullação das conquistas Mas exaeta.mente, em honra e pelo interesse 
da regeucia. (Apoiadoz.) desses escravos, cujos filhos, si não proxima-

Pois bem, Sr. presid~nte, nós libera.es en- mente elles mesmos, hão de ser cida iãos bra
tendemos que chegou o tempo de parar nesse ziJeiros, é qne nos cumpre apresentar medidas 
caminho e que é m·gente voltar ás fórmas a.n· que acautelem a sorte desta patria, qae não 
tigas e primitivas do desenvolvimento natural pertence á geração de hoje, que pertence mais 
do Brazil. às gerações futuras; que não tem só presente, 

Pelo que me diz respeito peSS1almente. si que tem uma duração ind~finida, e que, por.
até hoje me tenho particularmente identificado tanto, é a.asim um deposito de honra, ainda mau 
com a idéa. a?solicionista, entendo que é I do que u~ p:1trimon.io. . 
chegada a occastão de começar uma outra pro- Posao dtzer de m1m mesmo, Sr. prestdente, 
paga.nda., para que não aconteça com as pro- . que na~ci abolicionista. E' esta a eonvergen-

v. IV.-26 
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cia de todac; as minhas idéas e sentimento~. A 
escravidão não a discuto. 

Quando mesmo uma grande nação fosse 
obrigada a renunciar a tola a sua prospe
ridade~ a viver ua pobreza montenegrin.a, 
ainda. assim era dever della abandonar e 
so ta.r os seus escravos : perseverar em um 
acto que a propria consciencia. nos diz ser 
um cnme, um roubo, póle ser a moral interes-
seira de e1·eio - · • -
moral honesta. do devedor eon~ciencioso. 

Com a fe leração, porém, deu-se em mim o 
contrario. Eu não nasci federali-::ta; tornei-me 
por um pr9cesso de conversão lenta. A evi
dencia _moral que o abplicionismo teve sempre 
para m1m e que nunca se empanou em meu 
espirito, infelizmente a idéa provincial não a 
teve; aiu la hoje~ comparando os perigos e as 
va~tang!"ns ~os ~ou~ sy!"temas o sa;ido li-

0 SR. JoAQUIM NABUCO :-Entre as duas pro
pagandas dava-se a seguinte differença : a.o 
passo que a marcha e a direcção do pa.iz Pra. no 
sentido abolicionista, de fórma que, mesmo sem 
a lei de 28 de Setembro, dentro de um prazo 
longo, é certo, o paiz teria. abandonado volun
tal'iamPDte a escravidão, pedir a federação. ou 
melhor a i P • • • -

de encontro verdadeiramente a tod~s as causas 
que têm consolidado o (lrdz na sua posição 
actual, a todas as influencias ue o tem diri-

1 o, a o o processo o seu desenvolvimento 
depois da. independencia, e até a essa mesma. 
aqui•·scencia das províncias, que já se satis-
fazem com o papel de simples dependenciaa do 
lmperio. 

O Brazil cresceu, Sr. presidente, quem estu
dar a. sua historia verá, de um modo muito di
verso, antes da. indepen .encia, daquelle pelo 
qud está agora. a se desenvolver. Si posso ser
vir-me de uma comparação astronomica$ direi 
que nós crescemos como cometas que se diri
gissem, ind ·pendentes nos seus movimentos, 
para uma gra.nd~ nehulosa transoceanica. Ha
Yia uma. serie de forças centrifugas que solici
tavam as capitanias e provinch1s no seu dPs
envolvimento interno, ao passo que ellas obe-
dec·a ' · - , 
que era o unico movimento geral. Depois da. 
independencia, porém, as provincias fundiram
se em um'l. massa compacta, A não são outra. 
cousa mais do que a vasta supertieie de um 
cor:po com um centro unico. não tendo outro 
movimento senão o de rotação em torno·delle. 

E' f'ssa. transformação que nos parece nociva. 
e fatal.; . nós entendemos ser urgent~ altet·ar 
e!_te mov1mento, fazer com q~e ss províncias 
n.ao gyr ·m em torno do etxo do lmp"'rio, 
mas do seu proprio eixo; que o desenvol
vimento não .seja aómente do tronco, mas dos 

ramos; que o crescimento s.eja por expansão 
e não por agglomeração. 

Ora, este effeito. Sr. presiiente, sómente a 
federação póje determinai-o; sómente ella 
póde localisar o sangue onde elle for produzido; 
sómente ella óde d .. r vida ao nosso territorio 
associar o homem com o solo, em vez de occa
sionar, o que a centralisação tem feito-esta 
hyp.ertrophla do centro~ -peior das doençi\B . 

Diversos projectos têm sido apresentados 
nesta casa.; diversos planos têm sido constan
temente apresentados na imprensa, mas não 
h a medidas parciaee de autonomia q o e alcan• 
cem o fim que nós temos em vista.. Todas essas 
medidas concorriam ~pen:~ s para extirpar os 
vícios menores desse systema defeituoso. Só
mente a independencia. real de cada. provincia., 
dentro d~\ sua orbita, dentro de tudo aquillo . . 

Ha quaLro 1·a.zões para que a. inrlependencia 
das provincias se imponha ao espirito de todo~ 
os br·azileiros. Ha em primeiro logar, só por s1 
su cten e, a ra.z o as 1stanc1as enormes que 
as separam. -

Ha em segundo logar a diversidade de inte· . 
ressE>s, diversidade sobre a qual seria ridiculo 
insistir, porque é tão absurdo sustentar-se a 
identidade de int·•resses ào povo que habita. as 
margens do Amazonas e do que habita as mar· 
geos 110 Pa1·aná, como affi.rmar-se que não são 
differentes os intPresses da costa da Gran·Breta· 
nha e os ela costa do mar Negro. 

u a erce1ra razao. e e que, emqnau 
o governo das provincias fôr uma delegação do 
c:nt:o elle nãc) poderá ser verdadeiramente pro .. 

Ha ainda quarta razão que é a impossibili· 
dade de impedir, sem a autonomia !l.bsoluta, a 
absorção das provin~ias pelo Esta:io, cada vez 
maior, porque, quanto mais o organismo cen
tral se depauperar, exa.ctamente, na razão da. 
fraqueza. que elle impõ:~ ás provincis.s~ tanto 
ma.ts os rPcur·sos provi nciaes serão absorvidos 
pelo ou collechvo chamado-Estado. 

Cada uma destas r"zõe;:; constitue, Sr. presi
dente, um fundamento de direito, com o qual o 
legi<:lador seria obrig-ado a. de~retar a federação 
brazileira.; mas, unidas, ellas formam um eon
juncto de sentimento nacional como nenhum 
povo. que até hoje tenha tomado armas pela 
s11a. independeneia e pela sua autonomia, apre-
sen.tou na historia ne.m ~ais legitimo, nem 

• • ~a 

Tomemos primeiro conjunctamente a distan
cia e a diversidade tle interesses, que eu disse 
serem uma e a mesma. cousa. 

Sobre este ultimo ponto é inutil insistir par
ticularmente. 

Não e preciso a. uma Cama.ra. como esh de
monstrar que o.;; interP-sses da. bacia do Amazo
nas são diversos dos da bacia. do S. Francisco, 
dos da bacia do Rio da Prata. , 

Basta olbar para. o map pa-mundi para ver-se 
que o Brazil é um paiz que não póde ter uma 
administração centralizada.. (Apoiados.) Oito 
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milhões de kilometros quadrados formam uma 
superficie que, 'só por não ser povoada, não 
exclue desde logo a idéa de uma nacionalidade 

~ 

c A delimitação a.ctual das. províncias do 
Pará e cl.o Amazonas, escreve Agassiz, é intei
ramente contra. a natur~zs.. O va.lle todo é cor
b.do em duas partes de alto a baixo, de forma 
que a metade inferior fica fatalmente opposta ao 
livN desen.volvim~nto da metade su erior · o 

ar orna~se o centro e tudo por as"'im dizer, 
exgotta toda a região sem viviti.!ar o interior, e 

·o grande rio, que d ,via ser uma estrada inter-
- · , .e um ct.rS) d'aga:1 local. 

Sup}Jonha.mos por um instante que, p13lo con
trario. o Amazonas, assim como o Mississipi, 

. s~ torne o limite ··ntre uma ser i e de provincias 
autonomas, situadas nas suas duas margens ; 
que na vertent·~ meridional tenhamos, da fro~n
teira. do Perú ao Madeira, a provincia lle Teffé, 
do Madeira ao Xi.ngú a província de Santarem, 
e que a provincia do Pará seja r ·duzida ao 
t••rritorio eom >rehendido entre o Xingü e o 

I O ' 
limites da Conf~deração Argentina e para os 
limites do Estado Ori~ntal, os unicos fios con-

ctor-' 1:1 da activ"dad · a ' 
queno centro que serve de cer·ebro a esse in
commensuravel tolo : é como se tivessem :1dap
hdo, Sr. president~, o ceração de uma rã ao 
corpo de um elephante, a musculatura de um 
pombo ás azas de uma aguia. 

E' esse o nosso systema so~ial conh•a. o qual 
protest8. a propria geographia do Impel"io e c: ajo 
poder plastico é tra.nsmittido não ainda pela ele
ctricidatle e pelo vspor,mas nos surrões dos ser-
tanejos, no fundo das canô · · 
de mulas, atravez dos immensos embaraços da 
nossa natureza phy~ica. E" um systema contra 
o ual rotesta o erimetro dos nossos oito mil 
kilometros de costa, junto ao immenso curso 
do Amazonas, ligando-se ao curso do Madeira. 
descendo pelo do Paraguay. e fechando·s~ no 
m:•r pelo Paraná e pelo Prata.. E isso desen
volvido do modo o wais vagaroso, porque a nos
sa burocracia se move por um territorio dcss!\ 
dim~nsão atra.vez do p1·otesto da fre1u"ncia 
das noss~s serras, do relevo do nosso solo, da 
largura dos nossos rios, das nossas lagoas, da:; 
nossas fl.ores;tas virgens, do noss!) immenso pla· 
nalto interior, em uma pah.vra, da formação 
pbysica de um paiz onde realmente o homem 
até hoje só consegl1iu estragar a naturPza, ma:s 
ainda não conseguiu p:1s ~uil-a, nem affeiçoal-a. 

0 Sn.. ADRIANO PIMENTEL:- Apoiado. 

O Sa. JoAQUIM NABUCO : - Tomemos o 
mazonas por ba1xo e aeima do Equa

dor. Si eu provar que esse systema não 
s9r-'e para o Amazonas, terei provado a minha 
theae. e tel-a-ei igualment~ provado si o con
seguir mostrar que elle não serve para Mato 
Grosso. 

E' difficil calcular a grandeza do valle do 
Amazonas. p:Jrém ella. póde aer imaginada. pelo 
me.Jiterra.ne~ que o atravessa. Lerei á Ca
m!lra. o que um sabio naturc~.Hsta, o Sr. Agaasiz, 
observou sobre a centr-a.lisação d~ todo aquelle 
valle ( ZG) : 

· scentando so·lhe a llha de Ma-
rajó, cada. uma dessas divisões, sendo uo mesmo 
teiXlp~ limitaJa e : trave -sa.da por grandes rios, 
asse<>"ut·ar-se-ia a toda a reo-iào uma acti · 
dup a, p~ a concurrencia e emulação nascida 
de interesses distinctos. Da mesma fórma, se
ria preciso que os t·~rritorios situados ao norte 

· · • · · cia in Rpen-
dentes ; a de Mont.e·Alegre, por e~emplo, indo 
do Ocean0 ;•o rio Trombetas ; a de Manáus en
tre o Trombet>•B c o rio Negro, e talvez a de 
Japurá, compreh~>ndendo toda a reg•ão selva
gem entre o rio Negro e· o Solimões. )) 

O Sa. MAc-DowELL :- E' uma generosa 
aspiração do sabio viajante ; porém, si V. Ex. 
conhecesse a localidade, veria. quanto elle 
exagerou. 

O Sa. JoAQUIM NAauoo:- V. E:s:. prohibe
me de tocat· nesse assumpto porqu~ não co
nheço a localid;•de. Eis ahi, Sr. pre.:iilente, um 
argumen o a meu ,Lvor. ccupo-me com estes 
assumtlto~ do valle do Amazonas desde muito ; 
desde menino a grandeza de~sa. -região e s.s 
suas ID'l.ravilhas fa!'cinaram-me o espirito e s. 
im:t.ginação; eu tFlnbo lido qua~i tudo o que ha 
escripto sobre a n 'Ltureza e o estado actual desse . 
admiravel t lrrit01·io, e entretanto o nobre de
put.ado ,julga-me incapaz de formar juizos. res
peito. M>ts a ser assim, não vê elle pra.ties
mente demonstralo que a sua pr()v!ncia não 
póde ser governada de tio longe por uma 
Caxnara com?osta d{} homens como eu 1 (Apoia
dos ; m"Uito be·m.) 

O SR ~fAc-DowELL :-Não di:;se isto. Não 
po<So intl3rrom:·el-o; do contrario, mo traria 
que V& Ex. não conhece as localidades de que 

O Sa. JoAQUIM NABUCo :.- Não e11tou fallandQ 
de localidacles, estou apenas lendo as palavras 
de Agassiz. · 

O Sa MA.c-DowELL :-Nio fa.ço injustiça a 
V. Ex., mas V. Ex. não conh~ce a generosa 
aspiração do Sr. Agassiz_. Não era mais. lo que 
uma alSpir>~ção de· futuro. Elle não podta. pre-
tender que localidades pequenas s& pudessem 
convertel' em provincias. (Apoiados e o.part~s.) 

O SR. Jo.&QUI'H NAauco :-Sr. presidP-nte, a 
idéa que o nobre deputado acaba de expressar é 
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exactamente a icléa que mais perniciosa tem As ditl'erença.::; são estas: os principias hoje 
sido áquella. região, e que foi o continua a ser são liberaes, ao passo que antigamente eram os 
a caus~ de todo o atrazo nacional. princípios da. obediencia. passiva. Tt)mos hoje 

A idéa é esta : desde que um territol'io é dire1tos constitucion~es, so passo que rão ti
novo B pouco populoso, é mesmo virgem, é nhamos senão os direitos das Ordenaçães. Mas 
iadifferente á natureza da semente ue se la.n a uanto á a n min r d · · 
nel e. (Apoiados.) governado de fóra do mesmo modo por um poder 

Esta tem sido a causa do mau desenvolvi- estranho, que nunca. lá poz o pé, e que tem 
mento nacional todo, e muito especialmente a tanto conhecimento das suas necessidades, das 

e_ ruul~ e eca enc1a. 1sso sem_ co~testa- que é reprí'sent·tda por seu distincto ir!!'ãO, 
çao JlSSSlvel o resul_ta~o da eentr~hzaç.~o .no verà que é pre!!iso tambem muita superstição 
P~ra de toda a actlVIdade real da reg1ao In· constitucional da. plu·te do poYo de Mato Grosso 
teua. )) para suppor que se gove1·na a si proprio, só 

~hi e~tá, Sr. presiden~e, na ?Pinião de um porque manda á Ca.mara doi~ representantes, 
sab10 em1nente,que conheeta pratlcalll"nte tam· um. dos quaes diz-Não, quando o outro di.z -
bem as vantagens da descentralização, porque Sim e que por co.nsequencia se annullam. 
Suisso ~e naseimet;1to morreu cidadão dos Esta- ( Ri;o.) 
dos-Un1dos. o etl'e1to prolongado da centraliza- A provineia. de Ma.to Grosso é uina prov1n· 
ção entre nós, e note V. Ex. ue elle a onta as · · · · · .elhor demonstl!ac6Çã~or----
esvant~gens tão sómente da concentração da do systema absurdo de centralização que nos 

actividade do Amazonas na sua capital do Parà. rege. 
Imagine-se ag~ra. a centrali.zaç~o nesta cõrte 

província tributaria. ' 

Mas quero ainda tomal' em consideração o 
aparte do nobre deputado o Sr. Mac-Dowell. 
Quando fiz parte desta. Cam:lra na primeira le
gislatura, senti-me obrigado, Sr. presidente, a 
combater um projecto de lei que approvava um 
contracto feito pelo governo, concedendo o 
valle do Xingú a alguns particulares. Esse sim
ples cont•·acto mostra. exactamente qual é o es
tado ainda da nossa administração politica. 
Doze anoos depois da. abertura do Am:o~zonas o 
governo do Rio de Janeiro àoava na.s suas mar
gens um ímperio a uma companhia. Nós ainda 
não sahimos do regimen dos donatarios, não 
sahimos ainda do regimen das antigas metro-
poles: ainda é possivel a um · 
fazer concessões de territorios em que se pode
r:a fundar um paiz como a França, territorios 
que elle não conhece, que nunca mandou ex
plorar e com o qual tem tanta relação quasi 
como o governo lnglez com a ilha de Bornéo. 
(Apoiados.) 

Sómente o patriotismo remantico do nosso 
tempo~ em que a idéa. de independencia., de au
tonomia. tem perturbado tantas im~ginaçõe11, 
poderia fa1.er acreditar ao Para que elle se go
verna a si mesmo porque manda seis deputados 
e tres senadores ao Rio de Janeiro ! 

. gar a ella 0 preciso atravessar, si 
não as aguas, pelo menos as bandeiras, de 
quatro e~tados differentes: é preciso atra.vas
sar o Estado Oriental, a Republica Argentina? 
as aguas estreitas do Paraguay e a margem da 
Bolivia. 

A guerra do Pa.rs.guay veiu mostrar que 
aquella provincia nos pedia ser arrebatada sem 
por muito tempo sequer constar na côrt~ que 
ella nns fugia das mãos. Entretanto é nestas 
condições, é dentro das nossas leis actuaes, que . 
se entende que a província do Mato Grosso é 
governada por si mesma. 

Uma observação ainda, Sr. presidente, com 
as immens·1s distancias deste paiz, corn a dis
tancia de dous mezes que eu supponho que se 

ta daq11i a Tabatinga, e de um mez da.q1li a. 
Cuyabá,a saber tres mezes de viag<>m continua., 
e isto nas melhoras condições, como é que se 
póde ultimar o mais pequeno negocio que de
penda de Tãbating a e de Cayaba,como partes do 
mesmo Imrerio ~ Não se póde calcular em 
menos de oito mezes on um anno, e póde um 
paiz ser governado assim, quando tem estas 
distancias entre os seus diversos pontos~ 

O SR. AuGUSTO 'FLEURY:- A província de 
Ma tto Grosso por certo não està contente com 
esse systema e apoiará. com enthusiasmo o 
partido liberal nesta nova aspiração. 
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O SR. MAc-Dow.ELL:-A federação attribue 
a defesa externa a cada uma das provincias ~ 
Si não é assim, a objecção de V. Ex., cahe por 
terra.. 

O SR. JoAQUIM NAauco: -A minha obs~r-

Mas o actu.al systema é tã•.) absurdo, para o 
Amazonas e para o Pará, como para o Rio 
Grande do Sul. 

Não sei, Sr. presidente, quem nesta Ca
mara, excepto os membros da bt~ncada rio 
grandense, póàe ter a pretenção de governar 

:-- . . 
ministro de estado, uma provincia como o 
Rio Grande, cuja approxima<;ão do Pri!ta, cuja 
producção cu·o clima c.u·a immi ra ão -
a ttuern pro em~-is compl::tame~tte diversos da
quel!es que .;ão agitados nP.sta côrte, e que têm 
necessidade de gove1."no proprio e -verd,1deira 
autonomi.•, para p i er sses, or
mar as suas milicias, aviventar o seu patriotis
mo, e por meio de leis ad:antadas que o seu 
espirito liberal aceita, attrahir a. immigração 
euro.,éa, conseguin,lo assim um cresClmento· 
parallelo ao do Rio da Prata, o que seria mais 
uma garantia de paz e mais um laço de un'ão 
entre as duas democracias limitrophes. 
(Apoiados . ) 

E' preciso confiar demais em nossa i noran-
c1a com re ação ã top:Jgráphia, á. economia, 
e a todas as condições diversas do Imperio, para 
se nos dizer que nevemos estar satisf ~i tos e . . . s 
interessfls de cada uma das p1·ovincia.s com a 
cent.-alização da vida a.ctiva do paiz. 

A autonomia, Sr. presidente, eis o grande 
interesse de todo elle (apoiados) ; o interesse 
dessas provincias novas, onde estão sendo lan· 
çadas as primeiras sementes da população do 
futuro; e o interesse dessas outras provincias, 
como a do Ceará, ond3 o antigo system::~. já pro· 
duziu todos seus perniciosos effeitos. 

E' o interP.sso das provincias pobres, que 
têm de fa.,er immensos eacrificios para snsten
tarem a sua organização, como das provincias 
ricas, que se gabam de estarem sust"lntando as 

· outras. rApoiados.) E' o interesse das provin
cias do Rio Grande do Sul, Santa. Catharir.a e 

' como das provincias do Amazonas, onde predo-
mina a popula~ão cabocla, como das provincias 
onde predomina a população mestiça. E' o in
teressa da região ~tlan tica, da região amazo
nica, da região platina. e do vasto interior do 
paiz. 

Nenhuma provincia. por mais compromettida 
que esteja, será sacrificada pela autonomia. A 
província do Rio de Janeiro, por ex,~mplo,que se 
suppõe erradamente interessadi:\ na centraliza
ção, teria um futuro grandioso, uma vez orga
nizada em provincia autonoma. 

0 SB.. LEOPOLDO CUNHA :-E' do interesse de 
todos. 

O SR. JoAQUIM PEnao :-De todos os brazi
leiros. 

O SR. TaoMAZ PoMPEU ~ - Todos estão de 

1ze ~. 
O Sa. MAc-DowELL:-Eu queria ver como se 

sustentariam no tempo de secca algumas pro
vincias que vivem do orçamento geral. 

O Sa. THOMAz Po~IP:Eu:-Iato não impede a 
federação. 

O SR. LEOPOLDO CuNHA:-E' preciso tirar
nos essa tutela. 

vincia não póde deixar de applaudir semelhante 
idéa. 

pedem até auxilio para fazer a policia. 
• O SR. JoAQUIM NABuco:-Essa é a consequen-

Confesso que para mim é uma causa de ma
ravilha e e>;panto que a.s provincia.s se re
signem ao govern.> que têm. E' preciso mui to 
boa vont·:de para acr•Jctitar-se que a. admi
nistraçã') inteiriça desta córte possa favorecer 
igualmente os interesl'es do Amazonas e os de 
Pernambuco, os da Bahia e os de Mato Grosso, 
os do Rio de Janeiro e os de Minas, os do Ma
ranhão e os do Rio Grande do Sul. Eu não 
t -

notaveis absurdos de seme1hante uniformidade, 
mas, Sr. presi•le u te, não posso deixar de ad
mirar ou a cr;-dulidade ou a acieneia dos 

A primeira, Sr. prff:;idente, e a impossibili
dade absoluta de converter em governo provin
cial um presidente representante desta córte. 
Quando fallo de-ta côrte, fallo do centro nomi
nal deste sy;;tema pernicioso de centralisação, 
do qual a. cidade do Rio de Janeiro é a primeira 
victima. 

E' a.bsolnla.mente im--possível, mesmo qu~ndo
sa alterassem 98 condiçõP.s actuaes da delega
ção, fazer de tlm governo, com ra--zes nesta 
côrte, um governo verdadeiramente provincial 
de espiri to e de coração. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/201 5 16:32- PÃjgina 25 de 48 

206 Sessão em 14 de Setembro de 1885 

Não me refiro neste momento ao nivel baixo Sim, eu o repito, quando fosse posaivel q}tear 
em que eahiram as presideneias de provincias, o nivel da delegação ministerial nas provin
nivel que por certo não será alteado de fórma . cias, ainda assim não se poderia alterar a cara· 
permanente pelo esforço eleitoral que acaba de ct ·ristica deste systema, que é da ter as suas 
ser feito pelo parti:lo conserva for. raizes nesta Côrte. 

Não acredito lle o esf•Jr o feito ultimamente Go rno h 
pe o governo para co ocar, para fins eleito!'"aes, dentes seria. melhor que o governo de ~imples 
homens de certa. ordem. nas administrações, instrumentos ; administrações prolongadas 
eleve o ni!"el das preside~cias. seriam melhore;; que administrações ue são 

• . - meros ov1c1a os ; a m1mstraçoes e os 
mens s3m independencia, nem a independencia estimados e respeitados das provineia~, seriam 
da fortuna, nem a. outra onica q11e a substitue, 111elhores que administt•:tções-como já as tenho 
a independencia do caracter; são homens que chamado-de beduínos. Mas tod:ts essas gra.n
se enc:1rregam de uma ce&"ta missão, que vão ás d ·s alterações, qne melh01·ariam consiuera.vel
provincias passar um certo numero de mezes, mente o systema administrativo brazileiro, 
que obtêm estas ville.ziaturas ou e:;::es empre- não pod;riam alterar substancialmente o l"e
gos, ~ que voltllm delles, distinguindo-se me- gi.uen actual, que consiste na falta de relação 
nos ainda prüa su • igaorancia J.e tudo que imm~diata, causal, entre o gov~rnant0 e o 
respeita á pbysiologia de um estado, ainda que govei"nado. 
peq11eno eomo é a pro · , , • pr ~ n a nas 
prezo yue affectam pela opinião das regiõ; s províncias o mandato que leva do poder cen-
que administram. tral e não ha nesta Côrte - sinto rlizel-o -

Elles sab •n ri: · 
da Boa Vista penetra e alcança com o mesma 
segurança. nos 1garapés do Amazonas e nas 
:tlor·~,.tas virgens de Mato Grosso, como nas 
c n ~1 ar.as a rua :.> uv1 or, e o seu untco 
dl3sejo é merecer a protec!:àO do lmuerador. 
P ... ra isso governam as prov ncias sempr-: ten
do a vista .1is1.rahida. para o poder cnntral, em 
vez de tel-a fixada nas circuml!cripçõss territo
rines qne lhes for,•m entregues. 

O aet11al governo presi tencial é, assim, de 
todas :•s fórmas de administração a peior. De
legados 1emi;;siveis de mini.sterio~ a"nuaes, os 
presidenles são administraclores eoactos-transi-
torios, automaticos, cr~>aturas poh 1ca.s e um 
dia improvisadas por ministros que não têm a 
minima idea das condiçõ:>.s, sP.quer topogra-
phicas quanto ma.i .. · ·· 
para onde os despacha.n. 

Entri1tanto, Sr. pre~idente, homens, como eu 
disse na semana pas~ada, que não tirariam em 
cone,rrso nenhum lollar ou honra J?Or mais in
significante de nenhuma profis -ão conhecida, 
acreditam que "er president ·, mesmo de uma 
grande provincia, é occupar posição infer·ior 
ãs suas a~pirações, e, o que é peior, a.' aspira
çõe>~ no Brazil não tendo mais, nem noviciado 
nem disciplina, ninguem sequer lhes estranha 
isso. 

Mas nA:o in<;isto no que é apenas doença, 
ainda que essa doença seja constitucional, do 
nosso systema administrativo, porqne é o sys
tema m~smo que é injustificavel. Quando fosse 
poss~vellevan~ar sob o nctual regir:nen-e não. é 

meira ordem, como são as prP.sidencias; quando 
fosse possit•el constituir partiios Íf)rtes e dis· 
eiplinados por uma tradicção seguida, tenJo 
gabinet~·s duradouros e dr>!S& fórm·a obter que 
os presidentes não só fossem homens de capa
cidade e prestigio eomo tambem tivessem tempo 
para conhecer as provincias, ainda assim não 
estaria modificado serrio no qne respeita a mo
ralid· de e intelligeneia o actual governo das 
províncias, governo de estrangeiros, de gover
nantes irrespoaa:1veia para com os governados. 
Esta é que é a earacteristica. 

vincias _ 
Temos sido definidos como um governo 

essoal, como um des :>tismo e co.mo uma de-
mocracia.. rma. exacts.mente dest~ governo 
·é uma bu1·ucrctcia ·monarehica. 

O Im:,erador póde muito na. sua. alta esphera. 
e. por consequencia~ ::;Pndo a fonte real de 'odos 
os pod~>re..;, e ju·to diz,r que o Imperador póde 
tlllO. Mas elle está. obrigado por sua. vez a go
vernar dentro de um systema burocratico, do 
qual não foi elle que traçou os limites, e que o 
forçarà a anrl;:. r pelo c .minho que quizer, como 
os jesuitas de Roma f ·rçam o Papa a su ·eitar-
s~~ as e 1 eraçaes a mpan la.. 

Ora todos o> facto::-es importantes da nossa 
politica são contrario~ ao desenvolvimento lo-

uma. dynastia, edu ~ado na persuasão e na 
crença de 'lue o paiz é elle (apoiarlos), mais 
parecido com o typo da família d r~. Hap~burgo 
do que com o typo da famü a de Bragança, e 
como os Hap.,burgos ligan lo mais importan
cia á opinião da su>\ capit·ll do que a. do resto 
do I,r.pe~io ; o Imperador não tem motivo ne• 
nhum para procurar de~membrar de si os po
d res administrativos que possue e para crear 
a v~~rdadeira autonomi•t provincial. 

Elle não recebe pressão alguma. provincial, 
ao passo que, p2la sociedade que o frequenta, 
p~la. população no meio da q11al viva, e pela 
impr ~nsa. dr~ todos os dias, recebe a. forte 
pressão da opinião desta cidade, indifferente á 
sorte do paiz. 

a o ntpe a or es ao os mmts ros. 
Mas, ainda que os ministerios organizem-se 
de alguma fórma. em attenção ás infinP.ncias 
rexionaes, o ministerio representa simplBs
mente o poder cent1·al. O presidente do con
selho e o inimigo natur<il de todas ac; preten
ções provincia"ls, e, no cahos a.ctual da orga
niz&:ção provincial, não serei eu quem o cena are 
por ISSO • . 

O Senado compõe-se de repl"esents.:ates das 
provinciaa, mas são homens que transplanta
ram-sP- todos para esta Côrte (apoiados), f<imilia. 
e penates ; são homens que quasi pel'Jera.m de 
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vist:s, por assim dizer, os interesses das pe
quenas localidades que formam as provincias 
que os elegeram (apoiados e não apoia·los), e 
que representam. constituídos em aristocracia 
do paiz, o espirito central e :aão os interesses 
provinc ia es. 

Mas não para ahi, Sr. preside:ate o aban
donos das provincia: em todos os factores da 
admini;">trar;ão public3. em todos os elementos 

, - m mo espren-

Representante de um poder diverso e supe
rior, com intaresses conatituidos em antago
nismo permanente aos interes3es locaes, elle 
r~p-reseuta esse antagonismo entre as provin
ctas· sem defesa e o poder central sern limites, 

Mesmo filho da provincia., elle não aderia. 
rornp~r o aço e so 1 ar1e a e que o prende a 
esta Côrte, e teria que fazer parte do sy~tema 
desde que se tornara um instrumento d'elle, . -

Sim, Sr. presidente, é <:bsolutamente impos
sível, sob o regimem constitucional existente, 
termos presidentes que se identifi.q_ uem com 
as províncias, em vez de identificarem-se com 
o governo geral. 

dimento pelo futuro e pelo engrandecimento 
das provincias, a. tremenda conspiração do si
lencio e da inditferença, que constitue, como 
eu já disse, a principal força deste poder cen
tral. 

A natureza deste governo é nntip~thica 
Mas a peor feição de tudo isso é que as pro- ao livre desenvolvimenio provincial. O que 

vincias mesmo não mostram interessar-a c elle quer é dinheiro para. gastar, empregos 
pelo seu e-.:tado, não exercem a. mínima pressão para distribuir, e das províncias só quer que 

ara reagirem, nem mesmo sobre os seus re- · - · · 
presentantes, e ptrecem não ter conscieneia publica. se mantenha.. Um governo cent1·al, 
de qu~ a CPntralização as está matando e im- estabP.lecido nesta cidade, primeiro dotado da 
pedindo o seu_legitimo desenvolvimento, crean- ca acidade de attender á totalidade do servi o 

· ' ' o - que pesa sobre elle, e dr•pois possu.indo o de-
lhes o futuro, por fórma que ninguem sabe si sejo de goJvern:1 r cada. província no iuteresse 
muit:~s d·~llas ;. iada têm um futuro. della. me~ma e não no intere~se de uma abstrac-

Como acontece com a e , mada E~> ta do, é uma utopia . Se me-
vemos 10.000.000 de brazileiros reduzidos á lhan.te governo, si fosse poesivel, seria um 
mais triste dependé'ncia a que um povo qual- grande mr·lhoramento político, ainda que não 
quer j:i s~ viu reduzido, em um paiz fertil e solvesse as dlfliculdades todas e portanto nã·() 
mal povoado, não comprehenderem que é a es- b:1stasse, mas imagina.l-o é o mesmo que suppor 
cravidão que os mantem nesse estado, pela uma revolução r->m todo o nos..;o clima e em 
for9a do seu triplice monopolio: da terra, lo todo o nosso solo,de um ex.tremo ao outro. 
capital e do tr~balho; a~sim tambem as pro- Não, Sr. presidente, o actuiil syslema não 
vincia.;; não comprehendem que o seu atrazo, o pód~~ ser mudado emquanto não tivermos a au .. 
seu abatimento, a decadr:.ncia de lllUitas, a rui- tonomia provincial, emquanto não tivermos go
na. de algamas e o futa ro tenebroso de to , overnados, 
resultam de um systema de ~overno de fóra e eleito-: por elles, obrigados a ganhí\r o que pu
de longe, organiz,tdo para depa.uperal-:• s, cuja d~.1·em ter de e~ti01a publica e d~ ~espeito pu-
func ão é a da 83 ""Ue u a · t 1 ' · 1 

aranha, que não deixa em ponto algum do pa.iz provincias ; e não emquanto, por mais que se 
apparecer uma superioridaJt~ qualquer que não melhor~, os interesses destas forem planejados 
arrebate, G'le lhes estiolou o patriotismo e o e decid1dos em um centro que pretende dar o 
eapirito publico, e que se consolidou e engran- molde pelo qual dwvem crescer províncias de 
deceu, sacrificllndo a eommunhão com a sua. que elle não f,,rma idéa, populações qae elle 
politica de de~igunldnde e de 11b~orpção, de não Ct•Dhece. e urn molde adaptado ás necessi .. 
guerra no Hxterior e de mercantilismo no inte- da,!es da absorpção central cada vez mai(Jr. 
rior, tendo a es~ravidão por a.lliado, e a btwo- A a.b-:orp~~ão roi a ultima. r azão que s.presen-
cracia por exercito. tei mas ella é outro ponto em <lue não é preciso 

Não creio, Sr. presidente, que, em parte insistir com gran le desenvolVimento. 
alguma do mun.lo, um povo civilisado tenha Tenho ouvido fallar em delimitações da receita 
soft'rido por tanto tempo um semelhante governo e da despeza. E' inutil classificar impostos, e 
c&e drenageansyatema.ticade todas as economias, absolutamente inutil nizer quaes são as fontes 
enet•gias e aptidões locaes, em uma tão pro- de receita provinci·-·1 e quaes são as fontes de 
digio~a área., sem sequer irritar-se contra elle, receita. geral, emquanto não se constituir a. au
tornando-se pelo c2ntrario ~umplice de~se sys- tono~ ia e a independencia das -províncias. 

' nes>:e acampamento oolossal. levantado no meio 
do de<:erto, ha logar para. Lodos os ambiciosos e 
para todos os famelicos, e que desse empobre
cimento do paiz ha de resuttar a grandeza e a 
opulencia de uma capital rica bastante ·para 
renovar indefinidamente a magnificencia da 
Roma antiga, nas vesperas da sua morte: dis
tribuindo soecorros ás vrovincias que ella. es
gottCiu. 

Em taes condições, Sr. presidente,o delegado 
ba. de representar o systema que arruina e não 
a provincia arruinada. 

, 
continuará a ter, o poder de taxar illimitada
mente, pouco importa saber qwaes são as ven- · 
tosas oue lhe ficam~ o importante para elle é
poder .. extra.hir a ultima gotta de sangue. 
(Apoiados.) 

Todas as populações têm naturalm~nte um 
limite de taxação: os povos, como os indi-
viduas, não podem ir a.lém dos seus proprios 
recursos. Desde que o Estado guardar o poder
de taxar, privilegia.'iamente esses recursos até 
ao ultimo vintem, lhe será indifferente deixa-r 
á. provincia este ou aquelle imposto, uma ve~. 
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que elle não se desfalque em nada. da. renda. de 
que precisa. 

Si em relação á receita dá-se isto, em re
lação ás despezas, ainda qusndo fosse psssivel 
organizar o custeio dos serviços publicas, deli
mit.ando a. áre da ·urisdic -o dos doas oderes 
geral e provincial, ainda. seria baldado o es
forço, porque enLre nós a. mora.lid<1de é litterat
mente o que cabe no domiaio do sophisma, e 

· · m s o. 
E' preciso crear forças_ externas, que mantJ

nham a autonomia das provincias, porque o 
Estado ·é incapaz de limitar-se a si proprio. 

Dividir os serviços sem organizar autono
micam~nt.e a. província é desconhecer a. natu
reza absorvente,invasora, e irreprimível do po
der central, assim como a impossibilidade de 
limitar-lhe a expansão viciosa senão por meio 
de uma força externa etrectiva e real.. O que 
uma ordinaria-le · ~ , :, · 
go; o que uma revolução abatesse, outra le
vantaria; o que fosse hoje d··ixado á provin-
. a.m - -· . . 

assim mais do que a.narchizar a. administração 
toda. lançando-a em uma estrad'i. de aventuras 
e mudan~as constantes e destruindo a fi~l.dez 
essenCJa qua quer so eran1a: a os 1mttes 
da sua juris ticção. 

Eu poleria multiplicar ad infinitum, Sr. 
presidente, argumenlos para d~monatrar a. ina 
utilidade de classificar impostos e s ~rviços em 
geraes, provinciaes e municipaes, emq uanto 
não se tiver organi2::ado a independ,~ncia da 
província dentro do Estado, e a do municipio 
dentro da província, mas devo d.e preferencia. 
apont~r o maior de todos os perigos da a.b-. 

No caminho em que vamos. eu perguntarei 
ao nobre d~put~do pelo Rio de Janeiro, o Sr. 

sorte do Thesouro, qual é o fut11ro reservRdo 
á1 nossas finanças ~ 

Eu vou mostrar-lhe. 
Para issl tomo, Sr. presidente, ao acaso um 

rela.torio da. fazenda, nlo tn\lito antigo; o do 
anno de t858, do Sr. Souza Franco, e tomo tam
bem o relatorio ultimo do Sr. Saraiva do anno 
de 1885. Ha. entre 01 doua aómente o intervallo 
incompleto de uma geraçlo-q11e inf,~ lizmen to 
nio e a minha, maa que ó a do alguns mem· 
bros desta Cama.ra, corno o honrado tleputa.do 
pelo 20o di~tricto de M.inaa, que tem asaim o 
privilegio de representar neote recinto um~ 
dupla juvent11de:a. da nova gera9!o, porquG a 
illustra, e a do espirito humano, porque é 
poeta. 

' -
43.000 contos (numeros redondos), no de f885; 
em 143.000, isto é,exactamente tOO.OOO conto!) 
mais. aos qaaes é preciso accrescentar o que 
nilo .havia. naqaelles tempos 8.000 contos da 
tabolla C. 

Agora comparemos essa despeza. : Imperio 
8. 000 contos incluindo Agricultura-hoje lm
perio 9. 000 e Agricultura. com a. tabe!la. C 
45.000 ao todo 54.000; Justiça. 4, hoj9 7.000 ~ 
Estrangeiros 700, hoje 1.000; Marinha 6. hoje 
ii.OOO; Guerra U, hoje 15.000; Fazenda 13, 
hoje 63.000. 

nessas 

. 
Devemos hoje para cima. de um milhão de 

contos de reis. Não quero imaginar o que de .. 
ver-:01os da ui a. 20 annos roas os afia. -
ça.r que, mantendo-se o actua.l system·L de ta
-xação illiruitada, e irresponsa.vel para com os 
cont1·íbuintes, as províncias, dentro de 20 annos 
não poderio ca"regar eom a despaza. do Estado. 
Ora nenhuma populaçio se sujeita :L ''iver sob 
um governo que as al·ruina: a divida, isto é a 
miseda, constituirá para. a populaç!o brazileira 
um vexame maior do que para a Européa, que 
emigra e vai fuadar 011 buscar uma no1a. patria 
onde s:-us filhos ossam luctar ela vi la. 

ra., r. presi ent~, deaatlo o nobre de
putado pelo Rio de JanGiro, o Sr. Andrade Fi
gueira, a que, fóra da antonomin. provineial,en· 

· · · o ro-
vincias desse poso de morte, dessa ce.usa. de 
separll94<>- o des.Jnvolvimento prodigioso da. 
divida publica. 

Apresentando este proj~cto, temos em vi~ta, 
nós liberaea, estes divaraoa pontos : 

1. o) Queremos organizar a responsabilidade 
effectiva da admiaistraçito neste paiz, tornan
do-a em to ia a parte e em todas a.~ susa partes 
electiva e reaponaavel para com os governado!i. 
(Apoiado1). 

2. o Queremos deixar onde elles são pro
duzidos os recurso& nacionat>s ; onde a. acth•i· 
dada é grande,os fructos dessa actividade ; onde 
o trabalho prospera, as vantagens dessa. pl'os
pPridade ; de fórma. a fazer com que cada geira. 
desta. terra fique entregue ás mãos dos ue 
VlVem e a e a ene c1am, porquanto e s1mp es
mentJ desse consorcio raal e eífectiTo do 
homem com o solo, que se deriva a prosperi
dade da.s naçõos, porq11e esc;a é a grande lei 
do desenvolvimento da. b.uma.nida.di>, 

3.4 Queremos extinguir o beduinismo politico; 
acabar em todos os aentidns com esta política 
de administração em que o paiz figura como 
um deserto, onde cada um póde levantar a sua 
tenda; com essas aoes de a1-ribaçao e de rapina. 
as qua.es sub::;tituindo a idéa. de l'Jp1na para si 
m~smas, pela idéa de rapina para o Estado,me
recem que se lhes appliquem as seguintes pala-
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vra.s de Burke aos magistrados inglezes na 
In dia: 

c Elles passam uns após outros, onda a. pós 
ond~, e não ha nada diante dos olhos dos natu
raes do paiz senão uma pet·spectiva sem espe
rança e sem fim de novos ban tos de aves de ra-
pina e de arriba - · · 
renovados, por um aliment 1 que continnamente 
diminue, e quando ··oltam para a lndaterra 
carregado~ de des o·os os ritos da lndia são 
en regues aos mares e aos ventos para. serem 
soprados cada. vez que se levanta. a monção por 
sobre um oceano remoto e sem ouvidos.)> 

4." Querem0s extinguir, nos limites em que é 
possivel, sem cercear o que não 11óde ser cer
ce!ldo, o enorme tributo que esta c·ipitalle
vanta sobre toda a sorte de superioridades pro
vinciaes; acabar com este systema de absen
teismo por um lado e por outro de engranagem, 
que faz com que todos os recursos do Brazil 
seJam esgo a os, nao em avor es a captta • 
mas em favor de um ente abstracto chamado 
Esta~o~ ·afim d~ que, qu~ndo o pat~io~ismo 

' outros tempos, isto é ligado não a uma idáa 
sómente mas a um ped,,ço da nossa terra e a 
uma or ão do nosso ovo . 

Agora, Sr. presidente, respondo a uma ohser~ 
vaçã:o que ouvi s.o nobre deputado pelo Pará, o 
Sr. Mac-Dowell, quando S. Ex. disse que podia 
citar diversos povos, no actnal mappa do mundo, 
governados como o Brazil. 

Pretendo que não ha povo nenhum do 
mundo governado assim, povo livre, bem en
tendido, pois não me refiro a esses grandes 
aystemas de governo despotico, como a China, 

o r ex,~m pio. 
tgo que o no re eputa.do pelo ará. ter 

de remontar-o;e a outro planeta para apresent;tr 
uma região da vastidão .do Brazil! com um sys-

• 
pareça com o nosso. Seria prP.ciso devassar, com 
o mesm'> telescopio que já descobriu canaes em 
Marte, esse ou outro planete.. para se descobrir 
uma á.roa da. extensão do Brazil govern:1.da como 
nós pela mesma centrllliza.ção, a não ser um 
governo d~spotico, cuja fonte e ponto de apoio 
eattl exactameute no aystema. de cent.ro.li~s.çlo 
a.bsurd' como nós t~>mos. 

Nlo, Sr. presidente, nem o nobre depatado 
nem ninguem encontrará. no globo um só paiz 
verdadeiram••nte livre, c:1mo é o Brazil, onde 
a distancia n4o seja cor•·igida pela mais ampla 
&utonomia local, a m:moa que as porções afas
tadas sej tm simples possessões, como a Algeria 
<> é da França. 

Sei que a immen~a expa.nsã.o do nosso ter-
i · · i · u o para 

todos os braz!la:ras, e que é uma e:xtraordinaria. 
fortuna. nacional oceuparmos a parte talvez 
mais promettedora dP. todo o globo em uma 
extensão que permitte que centenas de milhões, 
constituinJo a. naeion'.llidade brazileira dos se
culos futu roa, vivam e prosperem dentro do seu 
proprio paiz • . . • 

Eu nlo quizera.diminuir de uma pollegada o 
dominio ineomparavel que nos coube na. par 
tilha do mundo e que é só por si uma garantia 
de que, no sólo que habitamos,ha de existir um 

V. IV.- 27 

dia uma. das mais fortes e poderosas sociedades 
h.umana.s. O que eu digo é que não encontra
r,•is em toda. a terra um paiz Jivre da extensio 
do Brazil governado pela mesma centralização 
absu.r ia. . .. . 

O facto de s7rmos uma nação n~o justifi.ca 
• a 

ainda mais o 1ioso. Ser governado por um poder 
que está longe de nós um e dois ruezes de 
via. em e cu·hs ru • 
a periph.eria nacional, para ultimar o mais sim
ples dos negocioc:;, consomem quasi um anno, 
havendo P.r··ssa na macb.ina bu•·oc:atica, ;~ue se 
mo-ve mu1to descançadamente, s1 nãt• e estar 
na posição politica úe colonia, por certo é pos
suir um governo que tem o peor de todos os 
defeitos . colonbes-o de governar-no-> de longe 
e para Sl. 

Sómente a federação torna possível a exis
tencia, neste seculo, de ra.ndes aizes com 
os sta. os- u1dos. i não houvesse o systema 
federal, aquelle-; Estados'já Sl teriam rei1artido 
em diversas porçõ~s. (Ha um aparte e.m que 

diga que a sua popula).ãO e mais homogenea 
do que a nossa, elles tem quatro raças em 
o e · • -

A nossa população tambem não ó homogeue1, 
tambem tem diversos factores, diversas cor
rentes subterraneas, diversos temperamentos, 
di vers:\s consciencias. 

Chama.rei a attenção da Camara par3. o que 
está. acontecendo na Inglaterra, onde as colo
nias as mais longínquas, como a Australia, 
estão procurando federar-se, onde o Canadá se 
federou, onde 11ma parte do pe.rtido liberal pede 
a federa ão total do lm erio e on -
to a liberd.tde de cada uma das coloniü.s é tal 
que ellas poctem ta%11.1' até aa im;>ortaçriea do 
Rei~o-Unid11; o que vrova que o vinculo que 

<~. s o v1ncu o nom1-
no.l da monarchia.. 

Um illustre professor de Cambridge, aujo 
livro acaba rie dar um immenso impulso ás 
idée.s fedaralistaa ingl~zaa, livro que foi um 
verdadeiro aconteeimente nacional no:~ ultimos 
10 n.nnoa, o Sr. Seeley, estudando o phenome
no, que ello chama cExpa.nslo da Inglaterra,» 
mostra como na antiquidade os Estados de typo 
superior eram vet·dadeiramente cidades, Mes
mo Roma, quando tornou-se lmperio, teve de 
sujeitar-se a um go"erno de typo mferior. Na 
idade media, Oi Estados maiores furam tambJm 
de governo infArior. 

« A invenção do systema representativo, 
porém, continúa elle, fez com que esses Esta
dos .se elevassem a um nível superior. Nós ve- · 
mos OJe na es o l as e um p eroso espl
rito político occupando territorios de 200.000 
milhas q11adradas com uma popula~ão de 30 
milhões de almas . Um novo melhoramento so
brevem. 

c O systema federal vem juntar-se ao sys
tema. representativo e, ao mesmo tempo, o va.por 
e a electricidade fazem a sua apparição. Sio 
esses progressos que tornam posai vel a erea
ção de Est-tdos de organismo superior em ter
ritorios aiada mais vastos. Os Estados-Unidos 
mostraram-se capazes de conciliar as mais li-
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vres instituições com a. expansão sem li· 
mites. :. 

Pois bem, applica.ndo essas palavras. ea 
direi : O or:.ranismo actua.l do Brazil, nominal
mente representativo, é um organismo inferior, 
e sómente cotn o e stoma f~deral oderemos 
ter, em tão vasta extensão, um typo superior de 
Estado, isto é um Estado que se _desenvolva tão 
livremente em uma extremidade com em outra, 

suas part~>s. 
Isso quer dizer que, sem a federação, não 

existe a democracia real. A nação póde ter um 
caracter representativo, desde que de toda ã 

parte são enviados homens a. um parlamento 
qun delibera. para tod() o paiz, mas não tem a 
r~a.lidad•J de governo proprio. Sacrifica-se o 
que é perpetuo ao que é provisorio. 

Per,1etuo é a terra, é a população ; . - - . 
e outra so dividem. 

Sacrific 1r, por exemplo, o ralle do Amazo. 
nas á existencia de uma communbão cha.mada 
Br•·ZÍ , =-eria conservar sempre ao patrioti~mo 
o caracter sentimental que no seculo XIX elle 
está. perdendo.A prova é a i_mmigração, que faz 

; , . - s, m a. q u a. 
patria,ao contrario do q11e dizia Da.nton,o homem 
a leva nas solas dos pés para collocal-a onde 
encontra a liberdade, a remuner.ção do seu 
trabalho, o respeito dos seus direitos indivi
duaes e o futuro da sua fa.miLa. (Apoiados e 
apartes.) . 

A nosc;a actual fórma. de governo centrali
zado é uma fórma gros~eira de socieJ.ade po
litica, uma fal~a democra.t:i.a <~ando em resu_l-

que só serve para. falsificar, na transmissão 
para o centro, as Impressões da nos:Sa va.-ta 
s erfi.cie es a rO'an · ., · 

côrte; emqnanto um':l só vontade irresponsllvel. 
de uma abstracção chamada. Estado se esten· 
der soberanamente por 38 graus de latitude e 
32 de longitude, poder.se-á dizer que somos 
uma. nação que ainda não se constituiu defini-
ti amente ue ainda nã c a 
do seu metamorphismo democraticoe está ainda. 
na. phas~ colonial. 

Todos nós somos brazileiros, e i 0 para unid1de 
a · 11 , .., ara a ~ o nosso erri or1 , 

3o para o desenvolvimento da nossa civilização; 
eliltamos promptos a fazer o ultimo sacrific1o, 
ainda que o· mono pelo qual o poder central 
concorre para manter a unidade nacional seja. 
quasi contra.!"io a ell;-~; a defesa do nosso ter
ritorio perca em vez de ganhar com a centra
lização seguid-~o; e quanto ao desenvolvimen .. 
to da civilização, os processos ado,,tados qaasi 
totos t~nharn .sido em direcção_ opposta. . 

poliadora 'lue, em vez de aj dar a viver, esgotta mente injusta. (Apartes.) 
em nom~ e com a força do Estado a actividade Não b.averá meios de regular os aacrificios das 
de cada uma de su·•s partes, n5o illadirá. por diverss.s provlncias. 
muito tempo a intelligencia da. nossa epoca. Administre-se como s~ administrarz, a cen• 

As provincias hão d·~ comprehtmder dentro traliza.ção não póde dar O\ltro reaLLltado; 
de pouco, Sr. presidente, que o .que constitue coro as melhore,. intP.nções, a maxima hauili• 
o governo colonial não é a falta. .te represen· dada e a mais patriotica coragem ou o maia 
ta.çã.o pa1·l•mentar, nem a d& Constituiçf.o, corajo .. o patrioLi .. mo, o atreito ha. de ser o mesmo: 
nem o norne de colonia., nQm a.· 1.htfarença de repartição Jesigual do!t onus e dos favores do 
nacionalidade. O que constitue o governo co- Esta.cto, dos pre~uizoa e baneftcioa da com• 
lonial é a a !ministração em e>~uirito contrario munbln, aacri.1lc1o do umas províncias por ou
ao do desenvolvimento local. O que o~ terri· tras, des·•nvolvimc~nto contrariado d~ todas, e 
torios que ae rebellam peb independl!neia por ultimo uma divtda esm11gadorll que ,[eter· 
querem nã'> e de,.de logo representaçio nem minará, em um futuro immedi·· to, cnndiç~es de 
dea:ocra.cia: é autonomia, isto é que '!esse a. vida. tão duras que a. p1pulação brazileira ficará. 
exploração de fóra. · debaixo dellas e n perpetuo atrazo e e!ll situação 

Demro do mesmo territorio, da mesma.lingua.-+-II}jm~KHWIIW<i!.PJli.V-"'-.l-11>-Eli98-WV61H+el;tmtfHl68-1l6L"---
da. mesma religião, do n..esmo povo. a n~ceasi- grandes dagellos pby .. icos. A e~sencia do sys• 
dade do crescimento livre e independente de tema é a desigualdadH e portanto a e:uorsão • 
.ada uma das partes componP-ntes de uma com- Falia-se da secca do Ce;~ rã ; citam·~e as obras 
:mullhãn soCiHl qualquer é tão imp·,riosa que, em de estrategia e defP.za. do Rio Grande do Sul; 
não l"enJo respeitada, crêa. logo um patrio- falla.se no ab·istecimento d'agua ao Rio de Ja-
tismo local Fepar.a.tista e começa a .desenhar os neiro; lança-se em rosto aos deputados de Per
contornos e os orgãos de uma nação dttferente. nambueo a garantia dada. a estradas de ferro, 
Emquanto o Brazil com a extenslo que tem e um porto que nunca chegaram a conceder ; e 
fôr um govPrno centralizado, e. excepto nos entretanto nada 89 sabe ao certo sobre a par· 
grandes momentos naci~naes, em que ~ p~iz tilha geral dos recursos do lmperio. O que sabe 
d~-ye to·to ter a mesma. vtbraçlo, a.e provtnclas aómente é q11e emqua.nto durar este syste.na, 
itverem que agaa.rdar as ordens e o lavor da emquanto o que fór nacional n1o estiver aepa-
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ra.do do que fõr local, será. impossível fazer constituição de uma magistratura nacional que 
uma distribuição que se aproxime de qualquer mantenha 'ssa que Bismark disse dever ser a 
appareo.cia de igualda:le. (Apoiados.) · unica soberania- a soberania da. t~~i~ de modo 

O Sa. MAc-DowELL : _ Antigamente ela· : tão patriotico e ~atisfaetorio par.a tolas as par-
·mava.m só pelos 10 o/o• tes:da commu~hao como o tem feito nos ~atados-

• ~R. JosÉ M.Ali.IANNO:- Nem isso conse- · -verdatleiro eixo da União Ame~icana.. 
gu1mos. Utilisando e con,iderando toJos os grandes 

O Sa. MAc-DowELL: - De ois interesses ue a o · · · 
morta, az a festa do noivado. dente. de que a fórma. federal impor-se-á á. con· 

O Sa . JoAQUIM NA.BUC~: ~Esse aparte do stituint? brazil~ir~. I) -

nobre deputado sugg·"re-me um argumento. ; ,Ella ~em pr1tne1ro logar a fór~a am r1cana. 
Estes tO o/0 pt·opostos pelo nob.·e deputado ; ~ a fót ma que! ~>xcepto nos raues o_n1e está. 

por Pern<~.mbuco e que se afastam natur .. Iweo.- · lmplant~do 0 Vlr·u~ tbeolog· ~· e e_m palZes onde 
te do systJma actual do plano d~ :;e par ação das . o despotismo e a dtctadura te !li re1n~do constan
deapezas gP.raes das'provinciaP.s~~ vem provar : t~me!lt~, pr~valece em tod~ a Amert~a. . . E' pre
uma. cousa, que é eucta.mente uma das ma1s : c~o 1r ao Chlle para ~rocutar ur:a p~lZ hvre que 
fortes razõ ·sem favor da federação: a. facilid de . nao a ten~a a.doptado, mas o Chtl'l e uma ~e.sga. 

ue ba de terra a10da ~e do~ada de um f rte e~ 

• 
1 

• JS. ac aru 1 cu a e em au- não ha nada mais im!Jortante para a. vicia fa .. 
gmeotar 20 °/o ás suas imposições, e o munici- tura de qualque1· paiz do que a natureza das 
pio não conseguiri 1 por ventura. augmentar primeiras s~mentea Lnçadas no seu solo. (Ha 
10 °/o· Sem algum perigo de ordem pessoal na diversos apartes.) 
faculdade ou no capricho d '~ lanç:1r tributos para. Não creiam os nobres deputados, porque a 
o representante, os impostos geraes e •ntinua- vegetação do Amazonas é collossal, porque as 
rão a. ser lançados sem relação alguma com a sua~ aguas perd ~m-se á. vista, que seja alli in
fortuna. dos contribuintes. differente o principio pelo qual a sua imm~nsa 

Propondo a fórma federal, Sr. presidentQ, região comece a ~er colonizacla. E' miuto im-
devo accentuar os limites. dentro dos ua s me ortante dentro mesm d i 
parece qseJa.ve a e eração . Como acabo de área, a natureza dos primeirds contactos do ho
dizer, todos esses planos genero~os que foram, mem com a t~'-rra, do e:;pirito cocn o barro que 
durante toda a vida do partito lib ·ral, engen- elle tem de tra naf·•rmar durantG SP-Cotlos. 
dra.dos para produzir certa aut momia pr · s : a os, como raz , em or-
eis.l, e aos quaes entre outros está. associado o çosamente q11e ser pelae suas distanci;1s estados 
gran.ie nome de Tava.res Ba~tos, não pr dem dar federaes. Ba~ta olhar pars. o nosso territorio 
resultado .. ]gum. Só a in lependeneia dos go- para. v"r·se que d •ntro de iOO ou 200 annos, 
vern .. s elP.ctivos rrovinciaes corresponde á gra- cao.ia um de seus grandes rios ter-se-â, tornado 
vid·1de do mal, mas por is~o mesmo é p reciso a arteria vivifiante ele uma reg-i'o f.>rtemente 
gue o grande plano da. fe.iera.ção acautele ta.m- cohesa e li~aja. em todas a~ suas partes, assim 
oem grand~s perigos. como ao Ion~o da sua. irumensa costa. t'l espe.· 

Dove ser- reservada para a constituinte, que lh ,dos pela s•ta vaaLis~ima superficie havr~d. 
tiver algum dia de tomar conhecimento do;; um •· se ie de centros de commerc o e industria. 
votos e .Jesejos Jl-ls provincias, a solução deste em competencia e rivalidades uns com os 
problema, mas desde já. devemoa escla.rP-cer as ontro~, e que necessariamente aq aptidões, as 
nossa.; idé •s a. re -;peito para. que se veja que va-riedad,..s, a.s enet-g-ias todas e ditfer-P.nles de 
demos a este grave assumpto toda a attenção uma area em q•ae cabem CP.nten:1s de milhões 
que ,.Jle impõe . de alwas. rer·se~ão accentuado e especificado, · 

A Constituinte a nosso ver deverá evit'lr, en· em constituições e organizaçõeslocaes div••rsas. 
tre todos. estes perigos: o P 'l'igo do de.;;roem- Pois bem. quem não pensará. ue. B'n iô esse 

, no nac10na o u uro e as es~as reg1ões em vinte, em 
forte; o p ·rigo da oly~archia, pela constituição cincoenta, em cem ou duzentos annos, nós. que 
forte das democracias provinciaes ; o perigo não somos senãc., os depositarias tP.ooporat>ios de 
da retrogradação de algumas provincia<~, pela todo ec;te ter-ritorio, dP.vemos fazer com que 
protecção da unidade naciC\na.l e da civilisação elle seja administrado de fórma a não l<er pre
adianrada do paiz; o perigo do particularismo, maturamente estragado como o tem sido. mas 
mao.tenrlo a unidade da ~ommanhão brazileira ; que O! germens de Estados que ha esp·-dhado~ 
o perigo da bancarota provinei:•l, esse só se póde por ell~s desenvolvam-se pela liberdade. em vez 
remeliit~.r da mesma fórma. que o d;t banca rota de 11 trophiar-se pela abaorpção ! 
geral, limitando o -poder taxativo da provineia Agora, Sr. presidente, que expoz a natur~:r, 
pela creaçào autonomica, independente do mu- a. n~<"esaidade e o alcauM da. medida proposta, 
nieipio dentro della: finalmente, o perigo de consinta V. Ex. que eu faça. algumas observa
con1lictos entre o geral e o particular, pela ções finaea. 
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Acredito ser de vantagem para o paiz que o 
ensaio da federação. julgo uma fortuna para 
o paiz, seja. f'lito sob a fórma monarchiea. Pensu 
que~em vez Je preceder a repu.blica á. federa(}âo, 
a federação deve proceder á. republica ; que, no 
momento em que se ensaiar o s stema re u-

wano em esta os 1 erentes, eve ex1sttr 
um poJ.er central iort.e baatan.te para. corrigir os 
excess?s_ 011 os de'l~ios da organização federal e 

atrazo e na morte do paiz que a sustenta~ 
reeeiosa da expansão das idéas democraticas. 
(Apoiados.) 

Nesse terreno, o part.ido republicano daria 
prova de flllta de sinceridade e intelligencia si 
não se ·untasae comnosco ara formarmos 
uma união democr$\tica federal que res~rvass9 
a questão da fórma <lo governo do Estado para 
dopais que ~s provin,·ias tivessem adquirido a . . ' 

unidade nacional. (Apoiados e apartes.) zido resultados de liberJHde .em ve:t: de olygar-
Não sei, porém, si para a monarchia ó van- chia, de moderação em vez de vindicta, de en

tajosa ou desvanb,josa a organização federal. gr;,.ndecimento em vez de retrac~ão. 
Inclino-me a crer que é vantajosa; inclino-me O mesmo .tirei do partido ab 1licionista. O 
a crer que, si a monarchia pudesse t~r a intui- abolicionismo e o proviac.ia.lismo têm q11asi os 
.ção das reformas nacionaes, si pudesse, por mesmos fundamentos- O abolicionismo significa 
exemplo, pôr-se á. testa do abolicionismo, pôr-se a liberdade pessoal, ainda melhor a igualdade 
á. frente da federa~ão, e acompanhasse assim as civil de todas as classes s~m e:s::cepção - é 
aspirações nacionaes até chega.r a constituir-se, assim uma reforma :';Ocial ; significa o trabalho 
como é na lnglat~l.ada-tna.u· .J.-Gf)-4~~~l!'l·l--f-l+- m~,-é-· -as~si·lm--UIJaa--reJffil'HH~ootleffrl(. ~.0H-.g0'Ifi . ..----

meiro servidor do povo, tendo por unica missão, fica no futuro a pequena propriedade, é assim 
quando a nação quer. substituir um governo uma reforma agraria, e como é uma explosão 

or outro, a monarchia eseudaria assim o sP.u da d1 o-nitlade human do sentimento da fam·-
uturo mu1to me or o que condemnado-se a lia, do respeito ao proximo, é uma reforma mo• 

resistir a todos os movimentos, até ser forçada ral de primeira ordem. 
a sujeitar-se a elles por uma. capitulação, que Nu todo~ o que se pretende eom elle é elevar 

- • · • s cia o ra.zi eir . 
apar~es .) Pois bem. em mim pelo menos a origem do 

o SR. CAMPos SALLEs:-A monarchia havia meu provincialismo de hoje é a mesma. Não se 
de oppôr-se com todas as forças à federação. trat.a d~ cr~a;r divel'sas patrias. mas de fortale

cer o sentimento da patria ; não se quer des-
0 Sa. JoAQUIM NABuco:- O nobre deputado truir a unidad~~ moral do nosso povo, tão forte

imagina em todas as provincias fed~~rBdas a mente a.ccentaada, mas p6lo contrario fazer 
monarchia, ou o poder central, consph·ando com que essa unidade corresponda a um alto 
com os immensos recursos de que dispõe para aprr~ço do valor da nossa nacionalidade ; o q11e 
o descredito àa forma federal. se quer sobretudo é tornar em toda a parte o 

----~E,j..:.'-<c:~.laa~~Je--lm~;et!ta--w:Jil---'D&rn!~, -MiiEH:HI'Ue~tel'nt" t>:nrl·teor-tb)t'razileiro vivo, animado, indetscm
a monarchia d ;'ssa forma conspirasse contra si dente. para que o Brazil readquira a sus. ex
mesma, mas não é perigo que deva fazer recuar pansibilidade e se desenvolva, em vez de retra
dian te da neces&idade de ensaiar a refop ma · · · 
. e eral, e uma vez ella ensaiada~ todos os es
forços e sacrificios devem ser empregados, para. 
que em cad:i provincia dê os melhores resul
tados, deixando ao futuro a solução do outro 
problema, que é o problema. mon.archico. 
(Apar tes .) 

O unieo perigo, Sr. presidente, que póde 
haver pa~a uma dynastia. patriotica, como é, 
por e~emp1(), a de Saboia, em dirigir a transfor
mação dewocr~tica do seu tempo. é que um Jia, 
pelo desenvolvimento natural do p·,iz, em con
sequencia. me,;mo dessas reformas que ella 
promoveu, a monarchia chegue a se1· desne
cessaria. (Apoiados e apartes.) 
. :Mas todo o principe digno de sent~r-se em 

um tbrono dt·ve esta.r prompto a perdel-o quan
do essa erda resultar do ro rio d •• 
menta que elle tenha dado á. liberdade em seu 
reinado. Uma dynastia assim, Sr. presidente, 
ficaria s~ndo a primeira, mais respeitaria e 
mais influente das famHias brazileiras-desde 
que vivemos em um paiz onde não haverá. par
tido restaurador - e qualquet' homem de pa
triotisl4o qoe ella produzisse havia de exercer 
uma dessas diet·,duras da opinião que formam 
o governo democratico mo.lerno e que valem 
mais do que um throno. Esta perspectiva. é por 
certo melhor do que a de ser ama famil ia de 
pretendentes ou a de se julgar interessada no 

é qqe neste ineompara:vel ·1ominio de terra. não 
cresça uma abstracção chamada Estado a custa 
de um territorio e .de uma nação, e que um 
g.werno, isto é um nome, não esterilize e atro
phie es.::as duas grandes realidades: um povo e 
um mundo. 

Agora, Sr. presidente, volto-me para o par
tido liberal e com estas palavras pretendo ter· 
minar o mP.u extenso discurso, de cujas pro· 
porções peço desculpa. á Camara, agradecendo· 
lhe a attenção sustentada com que u1e ouviu. 

O partido liberal, como hoje se ach~ e como · 
hoje comparece perante o paiz, sujeito 4 au
tori1ade de diversos chefes inimigos flntre si, 
obedecendo á.s inspirações de um :Senado, onde, 
como ío~ eloquentemente dito, ha. lib~raes, 

• ã·> ha pf) r tido liberal (apoia€ltJ.> ), Yol-
tando-se para perscrutar os ssntimentos do Im
perador, cujo lapis desenha os limitPs possi· 
veis das reformas necessarias e cujo olhar pa
rece domar os grandes luctadores, como se do
mam serpentr s venenosas, preparando-se para 
voltar ao poder para representar os mesmos 
p<l peis, sujeitar·se aos mesmos homens. prati
car as mesmas apostasias e soffrer as mes
mas humilhações, o partido liberal, assim 
constituído, nã \) tem nenhum fim ut.il e, pelo 
contrario, illade a todos que adherem a elle 
pelo nome falso e falsa bandeira que levanta. 
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illude a democracia nacional. que se sacrifica 
por elle e seus homens, quando a sua intenção 
era sómente sacrificar-se por nobres idéas. 
(Afoiados .) 

Mas, a o lado dessa disposição . . . . -
acreditam, Sr. president~. · que, si a união 
effectiva do partido se realizar em torno de 
idéas e não de cbP.fes mas de idéas ue se·am 
grandes aspirações naeionaes, o ultimo dos sol
dados. quando todos os marechaes nos aban
donassem em caminho, seria capaz de levar 
a democracia á vietoria e de mostrar que os 
partidos, como os povos que sabem o que 
querem, . não precisam, como preci~avam 
os exercltos romanos, de serem acompa
nhados á batalha por um grupo de sa
cerdotes ps.ra lhe interpretarem os presagios 
celestes. 

~ 

a grande bandeira da abolição, da federação 
e da paz: a abolição, que é o trabalho e a 
terra ; a federação, que é a independen
cia e o crescimento ; a pa~ que é o en
grand,cimento (•xterior e a expansão legitima 
de to.los os estímulos da actividade tbcional ; 
e, esse partido, ha de moc;trar, qualquer que 
seja o seu numero , que ê a maior força 

deste paiz, porque o coração do paiz está ainda. 
são · · · 
tico. 

Todos se recordam 
mona. chia 
e o Imperador era por assim dizer adorado 
por meio de ceremonias quasi religiosas 
como o beija-mão. Todos se lembram do tempo 
em quP. o escravo ainda não tinha sentido as 
primeiras esperanças de liberdade; em que 
uma política de tradiçõt>s suspeitosas tinha 
os brazileiros constantemente voltados para o 
Rio da. Prata, onde os governos de uma classe 
que nunca se bateu sacrificavam, em carnifi··i
Jlas inuteis, a flor da população e o exercito do 
trabalho; em que o fanatismo não tinha soffrido 
os primeiros golpes da liberdade do pensa
mento. 

Hoje os tempos são· muito diversos : a adora, 
ção monarcbica está. viva apenas no espirito de 
algunR sub;;erviHntes; o fanatismo acabou na-

· - · o ar -
a escravidão foi varrida de Not·ta ao Sul pos 
um verdadeiro Simoum na.eiona.L ; e já. nã.o 
ha medo de que o phanta<;ma. da guerr·a. s~ ler 
vante dos tumulos do Paraná. e do Paraguay; 
para vir agoirar o aoaso futuro pacifico, liberal 
e americano. 

E' por isso que eu digo: é desconconfiar muito 
da cor:~g<;}m e do patriotismo do paiz, suppor 
que, elltre a idéa liberal que se aftirmaase com 
todas as suas forças em defeza do ideal de uma 
patria reconstituida. sobre os grandes alicerces 

modernos, o paiz, fa.llando de um homem, prefe
risse o culto de algumas mumias, ou fullando 
dP. instituições decadentes, o culto dos sarco
phago<; que guardam a poeira embalsamada do 
passado. · 

A Assembléa Geral Legislativa resolve: 

Artigo unico.- Os eleitores de deputados á. 
proxima legist-~.tura darão aos seus represen
tantf~S poderes especia.es para. reformarem. os 
artigos da Constituição que se oppuzerem ás 
proposições seguintes: 

O governo do Brazil é uma monarchia fede
rativa. 

t0.rna. e interna do lmperio, á. sua representa
ção exterior, á arrecadação dos im11ostos ge
raes e às instituições necessarias para garan
tir e desenvolver a unidade nacional e proteger 
effecti vamente os direitos constituciona.es dos 
cidadãos brazileiros, os governos provinciaea 
serão completamente independentes do poder 
central. 

Sala. das sessões, i4 de Setembro de !885.
Joaquim Nabuco.- Jose Ma1·ianno.- Joa
quim Ta'Oares.-Cat•los Affonso.- Vianna 
V a::. -.4.l'Oes de Araujo. -Adriano Pimentel. 
- Augusto Flew·y.- Valdetaro.- Ma1·es 
Guia.-Dr. João Penido.-Be::erra Oa'Oal
canti.- Paula Primo.- Mascarenhas.
Leop&ldo de Bttlhões.-Bezerra de Menezes. 

' · · ptn a.- tgue as ro. -
Affonso Oelso Junior.- Diana.- Joaquim 
P"dro Soares.- Ju1::encio Alves.- França 
Oar'Oalho .-Se_qismundo Gonçal'Oes .-Egidio 
Itaqui.- Satyro Dias.- Almeida Oli'Oeira. 
Schutel.- Joaquim Ped1·o Salgado.- João 
-DantaJ Filho.- Costa Rodrigu"s.- Tho
ma~ Pompeu.- Moreira Brandão.- Sil'Oa 
M afta,- Co~ar Zao1a,- Lecpoldo Cunha. 
-Cauditlu do Oliucirtt .-J. Romaro. 

O projecto ó lido o fica •obra a mua, para 
ter aa tro1 leitura• con•titucionae1, 
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O Sn. P .AULA. PRIMo, que tinha um& urgencia 
concedida pela Camara, desiste da palavra.. 

'tERCEIRA.. DIBCUS~ÃO DO PROJECTO DE PROROGA..
TIVA DO ORÇAMENTO 

conjtmctamente com o projecco, as seguintes 

Emendas 

Paragrapho. O actual Asylo de Mendicid::~de 
será de-tinado exdusivamente aos indigentes, 
mendi,!!'os e vagabundos adul;os. Em falta de 
estabelecimento especial para menores, fica o 
governo autorizado, dentro da verba. consignada. 
para aqu•~lle serviço, a despender ate á quantia 
de 10:000$, como subvenção a um ou mais asy
los, qu ~ recebam menores infligentes, mendi
gos e vagabundos dos ~:Jus sexos. !':ando bes 

,.. 
menorPs possam nelles dmpr"gar-se, tanto 
quanto for possivel,em trabalhos de agricultura 
e outro~ ue constituam educa ão rofission .1. 
-L. Ratisbona.-L. de A,bvquerque.-Joa
quim Ta'Da,·es.-Moreira de Barros.-A. J. 
Hen.riques .-.Antonio de Siquei,·a. 

Fica o governo autorizado a applicar o cre
dito concPdido à empreza de navegação a. vapor 
do bai::xo Tocantins, em virtude do contracto res
cindido com o ·~mprezario, Dr. Couto de Maga
lhães, a dar maior desP.nvolvimento :i ampreza 
de Vlpores do Araguaya e a mandar e::xplorar e 
estud ti." os rios das Mortes e ~1lto Tocs.n tina.
Lourenço de .AlbuqMerque.-Leandro Ratis
bona.-~. de Siqueira.-F. de M oura.-A. 

Sub-emenda à emenda apresentada sob1·e na
vegação do A1·aguaya e Tocantins 

Da emenda apresentada, supprima·s~, d~pois 
das palavras Dr. Co" to de Magalhães, a. phrase 
-dar maior desenvolvimento á. ewpreza. de va
porl'ls do Ar.1guaya. 

Rio, f4 de Setembro de 1885.-Leopoldo de 
Bulhões. 

Depois de i9:97:?$S26, aceres~ente-c;;e; e a 
2• com ». de 5:000$ parà os vr~ncimentoa do 
consul nomeado para S. Peterabourg. 

Sala daa~;essões, 14 de Setembro de 1885.
Lourenço de Albuqu.erqu~. 

Fica o governo autorizado a innnvar os con
tractos vigentes com a Companhia .Nacional de 
Navegação a vapor, reduzindo a.s res·•ectivas 

- , · os 1 nerar10s con-
forme for mais conveui~>nt3 aos int~>resses do 
eommercio, e ampliando os prazos até tna.is dez 
annoé.-Lour~~o de Albuquerque. 

Fica o goverJlo autorizado a fazer as necPs
sarias operaçõe.q de credito para 01 etl'eitoe do 
contl'&cto celebrado com a compaab.ia The 
Bahia Oentr.al Sugar Factories, -J.imited, em 
6 de Abril do corrente anno. 

Sala chaseuõea, 14 de Setembro de i885.
Lo'Urenço tle Alkq1'8rq'.CS. 

Fica o governo autorizado a reorganizar o 
serviço sanitario nos limites da ver~a vo
tada.. 

Sala das sessões, 14 de Setembro de 1885.
Lourenço de Albuquerque. 

Fi a con did M'nis i 
Estra.ngP.iros o creCito supplemen ta r d~ ••••• 
48:539$158. sendo a;; quantias de 11:142$193 e 
4:974$ó23 para. serem applicadas ás despezas 
as ver as- x raor mar1os no ex eriOr-e

Commissões de limites-da lei de orçamento 
do exercicio de 1881-1882, e a. quantia de 
32:422$:342 para se1· applicada ás despezas da. 
verba-Ajudas de custo-da lei de orçamento 
do <>xercicio de 1884-1885.-Lourenço de A~ 
bv quergue. 

Apresento como emenda, o art. 1° '.!o pro
jacto n. 28- 1885 (transporte gratuito pela 
e~trada de ferro D. Pedro Il ara o material 
de quaesquer outras estradas que nella se en
tronquem.) 

Sah das sessões, 14 de Setembro de 18~5.-

-uerba-. a.ccre,-cente-s<>.: e a 2Sa com a quantia 
de 4:000$ p~ra pag&.meoto 4e uma collecção 
compraJa ha tO annos pelo Museu Nacional e 
ainda. não paga.- Lourenço de Albuquer
que. 

Emenda. ao § 1o : 

nerk.- lldefonso de Araujo.- Guahy. 
No srt. 1 ',§ia in fine, onde se lê :-a 31• 

com a d~ 2.0d:8t8$740- diga-se: com a de 
2 .0:!4:~8$710.- Loure11.ço de Albuquerque. 
-Antonio de Siqueira .-A. J. Henriques. 

Seja englobada a verba. destinada para a. 
construcção do prolnngamento da Bahia e de 
P·~rn·mbuco e via-ferr,.a de Caruarú, pod ~ndo 
as ~oQras d • uma ser applicadas as obras da. ou
tra.- Jose Marianno. 

A sociedade Monte-pio dos Artistas da cidade 
de Nazareth. na provincia da Bahia, fica rele
vada do p" gam~>nto de impo~to predial que e:;ta 
a dever e is·mta do pagamento do mesmo im
po;;to d'ora em di~nta. S. R.- Ildefon:;o de 

Sã1 liclos, apoiados e postos em discussão 
conjnnctamente com o projecto, os seguintes 

ADDITlVOS 

Ao pro;'ecto n. 65 de 1885 

Art. Fica o Governo .autorizado a rever o 
contracto de subvenção á Companhia Brazi
leira. d~ Na.vegaçlo a . V a 'Por da linha do norte 
do lmperio. sómente para fazer incluir o· porto 
da Amarração, no Pia-ahy, no numero doa 
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portos de escala da referida companhia, sem I Os funccionarios publicos remunerados pelos 
augmento de despeza. ofre!'l. geraes, incluidos os empregados das 

Sala. das sessõee da Camara 14 de Setembro administrações de estradas de ferro custeadas 
de 1~8'5.-0oelho de Rezend~.-C. GiL C as- pelo Estatfo (e~ce~tu~dos os que exercerem 
tello Branco. eml!,regos ou ~o~mJs..;oes de. confiança) só po

qua.l':luer eleição,não poderá o Governo transfe
rir ou remover m:-tgistrados e empregados civis 
e militares. -Jose Mari 

Não poderão ser nomeados novos juizes de 
direito emquanto não forem designada~ co
marcas p;j,ra todo<; o:-;juizes avulsos, inclusive 
os que não percebem ordenado, uma vez que 
estes o requeiram.- Jose M ario.nno. 

Ficam revogadas todas as leis eontendo auto
rizaçõe;;, que até o presente não tenham sirlo 
executadas.- Jose M arianno. 

Fica a Com anhia de BebArib isenta o 

. d~rao ser demtttidos or effetto de senten a con-
emna.tor1a passa a em JU ga o. 
Sã> declarados de confiança os logares de 

p,:esidentes ~e provin~ia, seus secretarios, offi.-

' commandaates de armas, seus secretarias e 
ajudantes Je ortlens, os de chefe~ de policia, 
seus secretarias e deleg~:~dos; os de offi.daes de 
gabinete dos ministros de Estado ; o de director 
do Dio.1·io 0/ficial ; os de fiscaes de emprezas 
subvencionadas ou privilegiadas, e todas as 
commi--sõe-> provisorias ou especiaes, creadas 
pelo governo, emquanto não f01·em estas con
vertiJas em serviço re~ular e permanente. 

gamento de direitos geraes pur todo o machi- regula..uentoe tenha sido dado direito de ae
nismo e m·tteris.es que forern importados para cesso nas ~uas repartições. não serão obrigados 
as obras ,Jo abastecimento d'agua á. cidad"} do a. aceitar remo õr>s ue lhes im ortem em de-

· . . • e em ro e ;>.- cesso ; e os que orem tli-<p+-nsado."- de commis-
José .llf al"ianno. sões em que se achavam, voltarão a occupar no 

A carnA de xarque de procedencia. dos portos :"spe.ctivo quadro Jogar de c~tegor-ia nunca 
· .. , a· :z, ecaa • 

15 k;lus despachados nas alfandegas e me:<as S. R. Em 14 de Setembro de 1885.-Jose 
de readas do Ic.nperio. - J use M arianno. - M arianna. 
Diana. -Itaqui. Otferecemos como P.menda ao projoct(\ n. 65 

Dos addicionaes ao imposto geral de impot"- (prorogativa) o seguinte projecto creando uma 
ta.ção serão deduzi os 10 "/ , cujo pro.iucto, de- et~cola supedor de pharmacia, sem augmento 
vidamente escripturado, será. ~"Dtregae men~al- da verba votada no orçamento. 
mente aos cofrPs d11s provincias, como rPceita. S. R.-Sa.la das sessões em 14 de Setembro 
das mesma-;, CP.ssando a. cobrança. por inconsti- de 18S5.- Itde(or~so de A,-auj!J.- Franklin 
tucional, de todo e ual uer im osto rovinciall or· - B z · ~ -
que reca Ir sobre a importação de generos na- de Olí'l)eira.- B. de Mendonça Sobrinho.
cionaes ou estrangeiros. Candido Gil CaRtello Branco .-Paula Primo. 

O pro1ucto dos mesmos10 °/.o addiciona~s, ar- I -Ba1·ão do Guahy .-Cunha Leittio. 
reeadados na. Alfand,•ga do RIO d~ J.an~tro ou Offereço como additivo, o pro~ecto n. 67.
et_:? qoalt1U~'r outra que suppr'\ P~0v1.n'~1a que 1885 (isenção de imposto ás loterias concedidas 
nao . te~ha alfan~ega, será dtstrt~utdo pel::s pela Aasewbléa Provincial da Bahia para a 
provln~tl1:s suppr~das. na proporça.o app!'O'S.l- Associação B..:neticente dus Servidore.d doEs
tnada da 1mportaçao de cada uma dellas e .en- tado). 
treg':le t;nensalmente aos cofres das respect1vas S. R.-Em 14 de Setembro de 1885.-Ilde· 
provmct:.s.- ~· R.~ Em 14 de Setembro fionsa de Araujo. ae 1885.- Jose M artanno. 

Fica supprimido o curso annl'lxo ás Facul
dades da Direito, sendo o governo obrigado a 
dar destino aos respectivos professores. po
dendo encarregai-os da inspeeçào e fiscalisação 
de exames na côrte oo. nas província~, ou de 
qualquer commis~ão de instrucção publica 
eomtanto qM não percebam outros vencimen~.os 
ou gratificações alem das que lhes competem 
como :·ofessorP.s dos ref~ridos cursos. 

Serão considerados válidos para. o effeito de 
darem direito á matricula nos curc;os supe
riores do lmperio, os exames prestados nos ly
ceu~ custeados pelas provinciis, nos quaea sr~ja. 
adoptado o plano dq estudos do Imperial Colle
gio de Pedro 11, dnendo os ditos exame,. ser 
fiacalizadoa por um •lelegado do govP-rno geral, 
JJ.Om~>ado pelos preaidllntes das provinc as, com 
aa vantagPnl que estão marcadas por lei, saho 
quando sejam profeasores em disponibilidade, 
na fal h dos q~aes sômente poderão ser nomea
dos outros. -Jose Maria.nno. 

Ofl'ere~o como adt:litivo ao projecto n. 65 o 
projecto n. 66 (isenção de direitos pa.ra o ma· 
te1·ial nf.!cessario ás obras do abastecimento 
d'agaa potavel á cidade de Nictheroy). 

S. 1{.-Ern 14de Setembrode 1885.- Oesar 
Zama.-Carlos Castrioto. 

Offereço como additivo ao proj9cto n. -65 
(prorogação da t:i _do orçamento) ~ projecto 

jecto elaborado pela commissão de · saude pu
blica p~ra ser apre~entado como substitutiv() 
na. 3a discussão do proj c to n . 59 de 1883, so
l r" junta de hygiene e seus auxiliar,•&.( De
creto n. 8.387 de 19 de Janeiro de 1882.) 

Sala das seaa!iea 14 de Setembro de 1885.-. 
Felicio dos Santos. 

O Sr. CaJDposSa.llea:- Sr. p'l'e
sidente, como autor de uma das interpellaçõea 
que provocaram o inci iente que tio discutido 
tem sido, comprehende a Camara que eu não 
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podia. deixar de tomar a palavra nesta dis
cussão. 

O projecto oft'erece-me opportunidade para 
discutir este ponto, porque est>~.belece um au
gmento de 1.000:000$ sobre ~ verba desti
nada. ao servi o da cotonisa ão e da immi-
gração. 

O Sr. Barão de Cotegipe,fazendo referencia á 
interpellação que tive a honra de propor, disse 

responder á~ questões nella propostas, e re
clamou o auxilio dos S3US doutos_ collegas, pe
dindo-lhes que indicassem a. resposta. que 
algum delles porventura julgasse conveniente 
dar a essa int~rpellação. 

Eu não comprehendo bem o pensamento do 
nobre presidente do consslho, e por isso a 
minha resposta. torna-se mais difficil. 

no Senado que nã · · · 

Si o nobre presidente do conselho teve a in-
ten~ão de eonfesaar sine - -
julga. habilitado para. resolver sobre assumptos, 
a respeito Jos quaes S. Ex. podia obter impor
tantes e valiosas informa ões do se11 illustrad<.t 
collega. da. agricaltura, si essa foi realmente a 
intenção do nobre presidente do conselho, eu 
direi que, por mais avançada que seja. a idade 

• . a 
deca.dencia em. que se ache o seu espírito, nem 
por isso o paiz perde a. o direi to de esperar de 
S. Ex., desde que aceitou a posição que occupa., 
o esforço intellectual necessario, não só para 
compreb.ender as questões desta ordem, comu 
para. dar-lb.es a conveniente solução. 

Mas, si a intenção de S. Ex. foi lançar uma 
ironia. ou um gracejo, eu pedirei ao illustrado 
ministro da fazenda, que conhece bem o deficit, 
pe Irei :1m em ao onra o mm1s ro a agri
cultura, que conhece o estado da melindrosa 
ueatão da escravidão, que advirtam a S. Ex. 

- I • • 

destroem e que muitas vezes produzem antes 
males do que b~neficios, precisamente porque 
deixam de vir acompanhadas das medidas, que 
com ellas se rel~cionam e formam seus natu
rar>s complemento3. 

Desde uP. se formo a 
era. sabido que nenhum paiz do mundo, qnaes
quP.r que fossem as suas circumstancias, po
deria contar com a perpetuidade da e~cravidão, 

m n o e ra a o, para o esenvo Vl
mento de Sll!iS indastrias. 

Já tinham si to celebrados os congressos de 
ViEmna. e de Verona, e por consequencia. .já 
tinha. sido proclamado e aceito no mu.ndo civili
zado o direito de dar caça aos navios negreiros: 
o que quer dizer que a força. começava. a. in· 
tervir em. defes1. do direito, e que a civilização 
começJ.va a atacar a. esc1·avidão em todos os 
seu_s refugio;. A situação era, portantJ, ~as 

gracejos. (Apotados.) Si é por esta fórma que prPscindivel a adopção· de· medidas que deter
os estadistas manipulados pelo rei pretendem minaesem a cessação do trafico~ o poder publico 
resolver as diffi~uldades do presente, então é adoptou as providencias da lei de 7 de Novem
preciso de uma vez conf·~s-:ar que a instituição bro daquelle anno. 
monarchica não pódP. otferecer garantias de so- Mas providenciando deste modo para repellir 
luçlo para essas difficuldades. do nosso solo o pernicioso elemento africano, 

qu·~ nio podia servir senão para. a.ccumular as 
O SR. PaU DENTE DE MoRAES :-Apoiado· ditliculd.ades do futuro, tornando cada. vez maior 
O Sa. CAMPOs SuLEs :-E' por isso, Sr. pre- a massa i á crescida da escravatura; entretanto, 

sident.e, que eu entendo que o paiz tem razão parece não t~r comprehendido que era igual-
para responsabilizar os partidos monarchicos me11te urgente e indispensavel a.Joptar medidas 
e, portanto, a propria monarchia pelo estado que facilitassem a acquisição dos bons elemen
melindroso em que elle se acha e que, no con- tos de trabalho e de povoamento. · 
ceito geral, é um estado quasi desesperador. Examinando-se a legisla~ão desta. época, veri-

E, senhores, para verificar qa.e etf.•ctiva- fica-se que, como unicaa medidas destinadas a 
mente o e, basta. assignalar que nos achamos facilit'lr a organização do trabalho livre, só se 

_ _ ___Je!l,ln.~..~tt.~::re~aueas!lõc<J.:Jrall.lVlu.·.!.lidãoi:W.JetLUo...l.d'"-<e~fi~c~z~t.---.uMr.~.iaif.!s::;_qqu""e~.Lil~;&--a>--J-&ruWntram a.s leis de 13 de Setembro de 1830 
· escravidão~ quem fsz o deficit? e quem foi e de 11 de Outubro de 1837 sobre locação de 

que ajuntou estes dous terriveis problem:is, serviços. 
tornando-os cada vez mais complicados pela. i.n- Para honra e para salvar a memoria dos auto
curia, pela procrastinação ou pelo descuido, res da revolução, é conveniente que fique desde já 
apl'esentando-os afinal ao paiz, cheios de diffi- assigna.lado que a p1•imeira dest~s leia pertence 
culdadea, impondo-se ambos, a um tempo, a aos ulLimoa 1nsh.ntes do despotismo que prece· 
uma soluçAo urgente 1 deu o 7 de Abril, e que a segunda ja pertence 
. Senhores, eu já d.isse uma. ve1. e repetirei ao periodo da reacção contra revolucionaria. 

a1nda, que neste patz nenhama <}Ueatio ha de Nóa, ~ue conhecemos os effeitoa destas leis, 
ter solução conveniente, emquanto predominar hoje felizmente revogadas, sabemos que com 
o funesto sy~tema das meias reformas. das re- ellas, em vez de offerecermos attractivos ao 
formas isoladas e incompletas, que por si se estrangeiro, não conseguimos senão levantar 
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barreiras á. immigração ; os seus preceitos bar
baros e deshumanos não fizer.1m senão auto
rizar a que no estrangeiro se _qualificassem os 
nossos colonos de negros brancos. 

Fóra destas duas medidas não se encontra na 
nossa leg~s~ação daq uelle. tem_po nenhuma ou-

este o pensamento do actual governo que nós 
vemos a prorogativa em discussão propondo 
um augmento de 1.000:0008 para a verba. 
destinada a este serviço. Visto que est~ é o 
systema preferido pelo governo, é neceasario 
que soffra um exame mais detido. 

Em consequ11ncia desta disposição, do exer
ciciO de 1850-1851 ao e:x.ercicio de 1880-
1881 despenderam-se 49.400:250:;;;780 ; o que 
dá. uma mé ia 1 · ·"' -

livres, para supprirem aquelles que teriam úe tada. 
faltar, em virtude da me:ii.ia toL·nada urgente e Como eu disse e como se vê da disposi~ão que 
já em elabOJ·ação. r~'produzi, o pensamento da. lei &ra. substituir o 

Pel• primeira vez entendeu o parlam~nto trabalho escravo pelo trabalho livre n~ lavoura: 
brazileiro conveniente tratar da importante e er!l o systema restricto, era a protec~ão á la
grave questão da immigração estrangeira. voura.. Mas eu pergunto: o que foi que ~e sub-

Foi então pr01ilulgada a lei de 18 de Setem· stituiu e em que escala se acha. organizado o 
bro d ·1850, que se .jestinava. a estabelHcer me- serviço livre na agricultura do paiz 1 O nobre 
didas no sentido de facilitar a immigração. A ministro da fazenda conhece bem o estad., da. 
medioa mai~ imp rta ~ é a a • · . ema-
art. 18 d:1 mesma lei, aue diz : nho dos resultados completamente negativos 

« O governo fica autoi·izado a mandnr vir an- I desse systema, no qual ainda hoje o governo 
nua.lmente, á. custa do Thesouro, certo numero 'ter insistir-

c onos 1vres para serem emprega os, pe o or outro a o, eu perguntare1: qua foi a 
tempo que fõr marc~do, ern estabelecimentos vantagPm adquirida para o movimento immi-· 
agricolas, ou nos trabalhos dirigidos pela admi· gratorio do nosso paiz em virtude dessa disposi· 
nistração publica, ou na formação de coloni~Ss ção 1 Não vemos a lavoura ainda. mantendo 
nos loga.res em que estas mais convierem ; to- quasi a mesma attitude, tomada dos mesmos re
mando antecipadamente as medidas necessa- ceios, mostrando achar-se em frente de um pro
rias para que taes colonos achem emprego logo blema. tão insoluvel hoje como o era em 1850 '? 
que desembarcarem. » · Do mesmo moJo, a corrente immigratoria que 

· Como se vê, o pensamento de,.ta lei era se dirige para o nosso pa.iz, é tão pobre, tão es-
man.1ar vir colonos á. custa. do Estado para cassa, como relativamente naquella época. Para 
ser1•m empregados nos estabelecimentos agri- provar estas asserções, ~u auxilio-me dos dados 
colas. estatisticos, dados officiaes. Nos ultimas annos o 

Senho1·es, eu devo declara!', desde já., que não movimento immigratorio tem ~ido o seguinte: 
sou de moJo algum infenso ao systema de Em 18S2 recebemos 24.493 immigrantes; em 
subvencionar a immigração. 1883, 24.827; em 1884, 19.608; e no fo semes

Ao contrario, entenrlo que est13 systema. tre deste anno, 14.574. Baslam estes alga.ris-
. · . - mos ara mostrar o com 1 Lo atraz era 

que são necessat"ia~ pód'3 produzir excellen.tes 
resultados. 

O Sn.. PRUDENTE DE l\[on.AEs: -E ·em S. Paulo 
tem produzido muito. 

O Sn. C.uiPOS SALLES :-Mas o que con
demno, e condemno energicamente, é este sys
tema daa medidas parciaes e isoladas, quando se 
trata de resolver um problema que se apresenta. 
sob aspectos multiplos e variados. O que eu con
demno igualm~>nte é o systema de le!lislar para uma classe determinada, exclusivamente para 

V. IV.-2g 

achamos, ainda hoje, em relação a este S2r
V1ÇO. 

Mas, si se quizer tornar ainda mais evidente 
a pobreza da nossa immigração, basta. procurar 
um confronto. Eu não collocar.<>i o lmperio do 
Sul em presença. da grande União Norte Ame
ricana.; farei o confronto com a Republica Ar
genlina. A jnimigração argentina no mesmo 
periodo a q_ue acabo de referir-me foi a se
guinte : Em 1882, 59.843 immigrantes; em 
1883, 73.210 ; em 1884, 103.210 ; e no 1 o tt'i
mestre deste anno, 39.026. Isto quer dizer que 
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ai o movimento continuar nts mesmas propor
ções, a immigrt~.ção argentina cor:e•pon~ente 
ao 1° trimestre deste anno será mUito matar do 
que a immigração brazileira em todo o anno 
de 1885. 

que elles deixaram passar o melhor ensejo, a 
ultima opportunidade talvez, para. resolver de 
todo essa. questio sem os perigos e os abalos 
que s.inda hoje ella far; receiar. 

Si a lei de 28 de Setembro tivesse decretado 
a. lo~alisa ão dos escra.vos si ao lado de s 

explica isso. 
O SR. CAMPOS SALLES:-Eu mostrarei que 

...... • • • o 

con~lus§:o- a impossibilidade completa de con
tar-se com a immigração européa; e contra isto 
protesta a experiencia já adquirida. · 

Pretende-se obscurecer a nossa inferioridade 
assignalada por estes algarismos, dizendo-se 
que a immigração argentina é insubsistente e 
ephemera, porque na sua quasi totalidade, 
ou pelo menos na. ?Daior #parte, os ~stra~
geiros q~e se du1ge~ aquelle pau vao 

nas obras publicas em construcção. .Mas é 
ainda apropria estatística qa.e destroe comple
tamente esta observação. 

m ex•st1am, na epu ica Argentina, 
em exploração, 2.394 kilometros de estradas de 
ferro. 

Em 1885 exis , 
quer dizer que durante esse }Jeriodo, de 1 81 
até hoje, foram eonstr11idos apenas 1. 734 kilo
metros. 

Ora, s3 esta razão prevalecesse, nós teria
mos hoje uma immigração muito maior, muito 
mais abundante do que aquella; porque, segun
do os dados officiaes, só em 1884 estavam em 
construcção, no nosso paiz, 2.402 kilometros 
de estrad~s de ferro. Em um anno, construi-
mos mais do que a Repabliea. A · 
periodo de cerca de 4 annos. 

E' visto, pois, que não são as obras pr.
blicas e o servi ·o da construc - d . 
ferro que podiam offerecer a.ttractivos ou collo
ceção ã actividade dos 275.289 estrangeiros, 
que se destinaram áqa.elle paiz no referido 
per iodo. 

Isto revela que ha uma outra causa que em
ba-raça, si não entorpece completamente, o 
1uovimen to immigratorio do nosso paiz. O 
systema até hoje adoptado não satisfaz, e, por
tanto, c<~mpre fazer a1guma cousa mais. 

Chegamos deste modo á 3a. phase da questão. 
Em 1871 o progresso social, exigindo golpes 

mai~ decisivo~ e directos sobre a escravidio, 
fez que se fechasse a sua ultima fonte, decre
tando a. emancipação do ventre da. mulher e5· 
crava. Ma~, como naa épocas anteriores, como 
em 1831, como -em 1850, o poder publico, com-
prehendendo a necessida.de de ceder a · 
mento das idéa.s, á corrente do progresso, ás 
ex.igencias da sociedade moderna, deixou, toda
via, de ser previdente; deixou de estabelecer 
medidas que · deviam figurar ao lado das que 
foram decretadas. 

medida fossem tomadas providencias efficazes, 
para fazer convergir para o Brazil uma forte 
corrente emigratoria, acredito que, em vez 

· u · o· r ur am a v1 a 
economi~a do paiz, estariamos agora gozando 
dos beneficios de uma resolução pacifica, que 
teria operado a transformação completa e satis
factoria. 

A localisação, supprimindo o trafico inter
provincial, teria collocado as industrias do sul 
do Imperio na impossi.l>ilida.de absoluta de pro
verem-se de braços escravos. Por outro ladl), a 
corrente imwigratoria, assim estabelecida,teria . . . . . . -

. 
Senhores, eu peçO licença para fazer uma 

referencia. que me é pessoal, sobre este as-

Em Junho de 1870, isto é, um anno antes, e 
faço questão desta data, d~ ser discutido e vo
tado o projecto que é hoje a lei de 28 de Se
tembro, eu dirigi uma carta á redacção do 
Co'rreio Nacional, folha politica que então se 
publicava nesta côrte sob a direeção dos nota
veia jornalistas Rangel Pestana. e Limpo de 
Abreu. Nesta carta, prestando adhesão franca ao 
movimento emancipador, qu/3 nesta. époea. co
meçava a tomar certo incremento no paiz, eu 
dizia, em relação ao ponto de que me estou 
oceupando : · 

c Parece que não seria sem vantagem pugnar 
pela cessação do trafico de provincia a provin
da. Como meio indirecto para. a emancipação, -
este seria dos mais edicazes. Todo o l!orte des-

. ' 
dade para S. Paulo, onde a. la-voura. é mais pros-

Eu penso que os legisladores de 1871 mere
cem. não só o respeito, como a gratidão nacional; 
mas, no mom~nto em que nos achamos, parece 
que já. é opportun.o pedir á. historiao seu juizo 
sobre aqu~Ua obra. 

Eu entendo que os legisladores (le i87i não 
tivenm a previs§:o do futuro; entendo mais 

pera. Daqui resulta um graTe inconveniente 
para a emancipação, e é que S. Paulo, por 
exemplo, não cuidará energiea.mente da substi· 
tuição emquanto puder contar com a immigra
çio escra-va. Portanto, considerada a natural in· 
curia dos lavradores, é logico que não se tratará. 
da substituição, e a emancipação, por mais tardia 
que seja, virá sorprender os agricultores no 
estado d~ completa imprevidencia. Ao contra
rio, cessando o trafico inter-provincial, a la
voura de S. Paulo, para supprir os braços que 
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lhe forem faltando, irá gradualmente introdu
zindo colonos, e dentro em pouco estará prepa
rada para qualquer desenlace . ., 

Eis aqui, senbores, como os homens que hoje 
se acham á frente do movimento republicano 
na provincia de S. Paulo, encaravam a uestão 

o e ement.o serv1 , um anno antes da discussão 
e da decretação da lei de 28 dP Setembro. E, 
para mostrar que e3tes calculos não podiam 
fa , · - · u a 
escravidão nAquella província. Segundo os do
cumentos o:fficiaes, existiam na provincia de 
S. Paulo. na época do encerramento da matri
cula geral, 168.000 escravos. 

Depois do encerramento da matricula, en
traram 75.878. 

Ora, deduzindo-se aquella entrada, que não 
se teria effectuado, por virtude do preceito 
legal que es~abelecPs:e a localização dos es-

mente a 92. 122. 
Deduzindo-se ainda os f<1llecidos 

foram libertados em n m 
crav1dão estaria hoje reduzida a 52 .529; o que 
quer rlizer que as industriaa daquella provincia. 
repous~riam agora exclusivamente ~obre o tra-

. 
Temo~, portanto, que a simt·les previsão de 

1870 seria a esplendida realidade de hoje. Mas, 
isto que dá-se com a provincia de S. Paulo, 
que eu tomo para exemplo, tambem ter-se-ia 
dado em relação ás outras províncias, em maior 
ou menor escala. 

Por conseq uencia, em vez do abolicionismo 
estar hoje lutando com a resistencia mais ou 
menos energica, que ainda otf·recem alguns 

· aiz, n s e-
riamos essa força cooperando em auxilio de 
mov.iment:_ em_.,.ncipador. 

fui injusto, quando affirmei que o paiz tem o 
direito de responsabilisar os partidos monar
chicos, e, portanto, a propria monarchia, pelo 
estado em que ainda hoje se acha. esta questão. 
Eu não fui tão pouco injusto quando disse que 
os legisl11dores de 1871 commetteram erros e 
erros gravíssimos, porque não tiveram a pre
vio:ão do futuro. Infelizmente parece que ~inda 
hoje o poder publico se acha resolvido a re
incidir nos mesmos processos e nas mesmas 
faltas já eommettidas. 
- Não posso saber quaes eram os planos do ga
binP.te Danta~, quanto á questão da organização 
do trabalho livre, porque esse gabinete não 
teve tempo de apresentar ás Camaras as suas 
vistas e as suas intenções a este respeito; o 

· · a u ica me i a nesse sent1 o, 
adoptada pelo mesmo gabinete, mostra. que elle 
se achava exactamente no met:Jmo plano, no 
mesmo systema da lei de 1850. E neste ponto 
é justo dizer-se que o gabinete Dantas estava 
de perfeito accôrdo com o que agora quor o 
gabinete Cotegipe. As suas vistas são as mes
mas, o seu systema é o mesmo, o seu pro
gramma é absolutamente o mesmo. 

O Sa. JoAQUIM N.A.Buco:- Não apoiado. 

O Sa. CAMPOs SALLEs:-A unica medida co
nhecida desse gabinete, em relação á organi· 

zação do trabalho livre, em relação á irnmi .. 
gração, foi a ordem dada para que fossem 
pagas as passagens aos immigrantes, que vies
sem, a convite dos seus parentes e dos seus 
amigos, para este paiz; não conheço outra. 

P rt.a t - ' 
cer differença alguma entre aquelle e o actual 
gabinete. 

Porém o gabinete Saraiva, que lhe succedeu 
::.nic10u a sua a m1ms raçao, revoga.n o comp e-
tamente as ordens expedidas naquelle sen
tido. 

Deste modo, um gabinete que se apresentava 
annunciando um projecto que nos seus cal
calos devia produzir a extincção colllpleta. da 
escravidão em um prazo muito breve, iniciava 
a sua administração dando golpes decisivos 
contra todas as providencias que serviam para 
organizar o trabalho livre em substituição do 

' . 
E' certo que esse gabinete confiava de mais 

nas meJidas propostas no l'rojecto de el:tincção 
nto servil, qae ainda hoje 

fe acha em disc1 :saão no Senado. 
Esse projecto estabelecia duas providencias ; 

a 1a., a da emanei a ão dos estaiJelecimeotos 
agr1co as, por meiO de titulos da. divida publica; 
a 2a., a. a.pplicação de uma parte do producto 
de taxa addicional para o serviço da immi
gração • 

. Não sei quaes sejam as vistas do actual ga
binete a resprito da primejra providencia con
signada neste .projecto ; tenho 011vido dizer que 
o governo actual tenciona não dar execução ao 
proiecto nesta parte, isto é, não pretende emit
tir o;; tit•llos da tlivida publica ara a eman-
c1paçao os es a e ec1men os agr1co as. 

Pedirei no nob1·e minisLro da fazenda que 
se acha presente, que, quando tiver a palavra, 

elareça a Camara e o paiz a. re:;peito deste 
assumpto,que reputo um dos mais importantes. 

Entretanto, Sr. presidente, não insi!"tirei na 
discussão desta primeira providencia, porque, 
em todo o caso, parece-me qoe ella estli virtual .. 
mente condemnada pelo actual gabinete, não 
só porque o honrado Sr. ministro da agricul· 
tura aqui, na discussão, mostrou·se completa
roP.nte ibfenso á medida,julgando-a,pelo menos, 
ineffieaz ; como tambl?m porque parece que o 
governo se acha resolvido a contentar-se só
mente com o ultimo expediente, isto é, com o 
augmento da verba destinada á immigração e 
colonização. 

Em todo o caso, sendo este o programma do 
governo em relação á questão, nós temos que 

o n ainda · · 
1850, tratar, não da immigração, mas sfmples
mente da. colonização, não do povos.mento e .do 
supprjmento de braços, em geral, para as m
dustrias do paiz, mas el:clusivamente pal'a. a 
indnstria agricola. 

Senhores, creio que no momento em que nos 
achamos, este problema e muito mais vssto do 
que se affigora. ao actual governo. 

Sem querer fazer offensa a. queUl qur- r que 
seja, penso que daria prova de sua incapaci
dade o estadista que quizesse contentar-se 
actualmente com a questão de fornecimento de 
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braços à lavoura, colloeando tão vasto problema ~ recer cousa. melhor talvez do que isso, porque 
dentro de tão apertados limites. · - ó o principio consagrado pela autoridade de um 

o sa. PaunE TE DE MoRAES:_ Apoiado. dos seus notaveis es.tadistas; e o principio é 9ue 
N • regula as boas prat1eas.Nem se devem conside-

0 Sa. CAMPOS SALLES:- E' prec1so enca· rar a.ceitaveis venham de onde vierem, as pra-
rar a uestão sob um onto de \ista mais ele- · ' · 
va o ; é preciso tomar horizontes mais largos. festo antagonismo com a boa doutrina. 
Em um paiz como este, de tão dilatada exten- O Sr. Gladstone, em uma conferencia publi
são territorial, no desp'~voado, onde não exis- ca, disse ue o ue fazia. o se"'redo doa re os 

· · · , P a na antiguidade e da União Norte Americana 
foge das emprezas, evitando os perigos do des- nos tempos modernos, como povos colonisado· 
conhecido, onde não se conhece ainda bem a res, era a liberdade, mas a liberdade total, a 
pod~-~rosa força da iniciativa e da associação, liberdade que garante a cada um o direito de 
onde~ emfi.m, tudo está por fazer-se, o grande governar-se por si mesmo, a. liberdade sob a 
problema que se acha lançado e que pede a sua triplice manifestação, política, civil e re
collaboração de todos os esforços. po~"que con- ligiosa. 
tem em si a solução, não só da qu'·'Stão do tra- Ora, eu poderia declarar agora. que, si o no
balho, como das qu~>atões economicss e sociaes bre presidente do conselho tem o direito de 
qu" s_e agitam.' é o do povoamento, é o da immi- dizer, com verdade ou por ironia ou O'race ·o 

que nao est a 1 1ta o para comprehender as 
Senhores, é uma verdade comP.sinha.. er.un~ questões propost~s na minha intcrpellação, 

ciada. por todos os economis~s. que a riqueza ~elo menos está. obrigado a considet·ar-se babi-
----~P~·u~b»]i~.~~~~~~~-~~~fiu~~~~~~Nrl~~r-u-~~~~-nttrmr-----

qu" se expande a população do pa.iz; porque, grande estadista inglez. E' essa a synt.heae 
quanto mais intensa é a população, tanto mais do grande programma que eu entendo qt:e de-
forte e ener ica. se torna a lucta ela ida · ,r · 
por consequencia, tanto mais se desenvolve e tissiroo problema da immigração. Desejaria, 
e:!:pande a capacidade pro.ductora de cada um. port .. nto, saber ai o governo persiste nas medi- · 
Darei um e~emplo. das empiricas que já têm sido tão fataes aos 

De 1790 a.1874 entraram nos Estados Unidos interesses nacionacs, ou si quer ir nlém, si 
9. 554.000 immigrantes. A este accreseimo de pretende procurar uma solução m:l.is racional, 
população correspondeu um grande accrescimo si quer adoptar este programma que acabo de 
de riquezf\ nacional. A média que em ii90 era esboçar em synthese. Mas, si o quer adoptar, 
de 187 dollars por individuo, em 1870 subia a eu desejaria saber como o adopta, quaes são as 

· 775.96 dollars. me,iida... que quer apresentar; si tem, por 
Por C'Onsequeneia,a nossa maior reoeu a ão exem lo em vista tte con i 

grande questão que eu queria levantar na mi- consciencia ~Mas, si quer ·estabelecer as ga
nha interpellação ao honrado presidente do con- rantias da liberdade de consciencia, pergun
selho. Qaaes as medi-!Hs que deve adoptar o ta rei qual o modo por que pretende realizar o 
po ler publico para chegar a conseg-uir este re- seu intuito 1 Pt·eteode supprimir a relig: ão do 
sllltado, que deve ser, como disse, a. nossa su- Estado1 Porque, senhores, eu não comprehendo 
prema ambição 1 PoJer-se-á conseguil-o só- a liberdad~ de consciencia com a religião do 

. mente com o systema ds. lei de :1850, como pre- Estado. Si a religião do Estado não é a. nega-
tenrle o governo 1 ção completa e absoluta da liberdade ri e con-

Tados nós sabemos que não são as condições sciencia, é pelo menos uma ameaça p~rmanen
do clima, como disse ha pouco o nobre depu- te a essa. liberdade . 
. tado pelo Pará, nem as affinidades ethnicas os A religião repou~a sobre a fé e sobre o do
.unicos faetores da immigração. Concorre tam- gma, e a fé é um phenomeno intjmo da con...: 
bem, como factor poderosissimo,o estado social; sciencia. Por c~mseq uencia, estabelecer uma 
isto é, para attra.hir o estrangeiro, não b3sta religião do Estado, isto é, tirar a religião do 
offerecer as :vantagens physicas ou moraes, é domínio exclusivo da moral para collccal-a no 
preciso.tambem assegurar as vantagens sociaes, dominio do direito, seria o mesmo ue confe-

, · a. an agens o c 1ma e r1r :JO • aLado o absurdo poder de subjugar as 
das que resultam das affinidades da historia. de cousciencias. 
relizião, de costumes e de raças, tenhamos uma 0 SR. ÜLiMPio DE CAMPOS :-Não apoiado . 
legislação tão livre que possa garantir o bem 
estar da. vida social ao estrangeiro que vem O SR. CAMPos SALLES : -Ainda que valha 
procurar n P-ste paiz a fortuna. e o bem estar que muito a opinião do nobre deputado que me con-
não póde alcançar na sua patria. testa, eu prefiro saber qual é a do governo. 

O nobre presidente do conselho,desde a pri- Nos E <:tados-Unidos os legisla:lores con<:;ti-
meira vez que se apresentou a esta Camara, tuintes, obedecendo ao poderoso raciocínio de 
mostrou-se muito afeiçoado ás praxes e aos pre- Thomaz J effer:;on, deliberaram que nada. se pu
cedentes inglezes. Eu não poderei apresentar desse legislar sobre mataria religiosa, porque. 
um precedente da Inglaterra, nem uma. praxe diziam ell"s, não se fazem estatutos paTa a 
adoptada por aquelle governo, mas posso offe- consciencia. 
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Eis aqui, senhores, o profundo bom senso 
com que raciocinava aquelle povo no moml'lnto 
em que era convocado para estabelecer as blses 
da sua existencia politica. · . 

E. entretanto, um seculo depois, a nossa con
stituição outorgada ainda mantém, com o mais 
supers Ic1oso respeito, a re 1g1ao o sLa o com 
toda a sua. intolerancia, com todos os seus fu
nestos preconceitos t 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs: - A camara 
municipal de Itú até propoz emendas. 

O SR. CAMPoS SALLES : - Ou nós estamos 
em um paiz onde prevalec1 o systema do suf
fragi~, da representação_ nacional, e ncst.e caso 

á influencia de poder algum ; ou então reco
nhecem os nobres deputados a legitimidade do 

oder absoluto, unico meio de sanccionar o 
R. IAs ARNEJRo: - o Jlilzo e golpe e fo1·ça que dispersou a nação quando 

O Sa. C.A.:I1Pos S.\LLES:-No juizo do paiz. era convocada para constituir-se politica
mente. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Não ha intolc-
rancia religiosD; si hL per~eguição é contra a O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Não tem nada 
igreja ca.tbolica. (Ha outros apartes.) uma cousa com outra. Todas as legislaturas 

que se seguiram, e de ambos os llartídos, ap-
0 Sa. CAMPOS SALLES:-Mas ent.re o irrperio provaram 0 facto. 

do sul e a gr<tnde republic 1 norte americana, 
e~iste uma diffet·ença capital: e que nós nunca O SR. CAMPOS SALLES:- Pcrdõe-me o no
tivemos a. posse desse primeiro momento, em bre deputado ; esta constituição nunca foi 
que o os os povos sao convoca os pat•a tratar · t ã r 
da sua propria organização; não tiv~mos siquer O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Foi sempre: 
o dire:to de raciocinar quando se tratava nem póde deixar de ser. . . . 
dad O Sa. AMPOS S.u.LES:- E nem a monar-

e. . _ . r. • • , chia. se exporia aos perigos dessa consulta. 
~qm, a razao nac10nal . 01 v1olentamente sup- Para re;:ponder a observações ue ainda ha 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Houve uma ac::
S0mbléa constituinte que nada fez e nada podia. 
fazer: tentaram obra menos liberal do que a 
constituição outorgada. 

O SR. PnuoENTE DE Mon.AE,:-Isso é o quo 
não se sabe, porque t\ obra não foi feita. ( Hc~ 
o·utros apartes.) 

O Sa. CA:O.IPos SALLE~ ~ -E' por isso ~ue ~u 

tricto de Pernambuco terb hoje representado 
mais goenuina e iegitimamcmt•' a aspiração na
cional, si em vez da a resontar um ro'ect 
convoca.n·lo u~aa. con<;tituinte phra reformar um 
dos defeitoa da nossa organização, tivesse am
plia lo ns suas vists.s ao ponto de 1>etlir uma 
constituinte sGm restricções, quo tivesse facul
dade l'-mpb, diecricionaria, para dar ao paiz a 
melhor organização que ent•mdesse; emfim.para 
constitt:il-o legalmente,porq' tC ainda não o està. 
(ApMtes.) 
· Haverá quem affirme que estamos constitu~ 
cional e legitimamente organizados, quando é 
certo que a. Constituição não foi decretada pela 
soberania da nação ~ 

Pois a constituinte não foi dissolvida vio
l:~ntamente e a vontad ! do paiz substituída pela 
vontade do despota ~ 

E' verdade qne se tratava do despotjs 
cob~rto, diffcrente do actua.l, que dava golpes de 
estado dirigindo seus canhões para a casa da 
representação nacional. 

O Sn. MAc-DowELL : - A constituição foi 
adopta.da, teve a adhesão das camaras muni
cipae3. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA.:- Não valem nad" 
as numerosas legislaturas que se têm seguido 1 

O Sa. CA!IPOS SALL:ES :-Houve em S. Paulo 
eomo em Pernambuco, eamaras municipaes que 
stt oppuzeram . 

pouco oram eüas, eu 1ret que esta questã 
religiosa não é tão rstranha aos interesses da 
immigração quanto pensam os nobres dP.puta
dos ; ao contrario, quem tem reflectido um 
pouco, quem tem ::1companhado esta questão, 
não só no p:1iz como no estrangeiro, sabe per~ 
feitam<~ntP. qu~antas difficuldadcs ella nos tem 
ct•eado; sabe muito br3m que ella t~m servido 
para dar in<!remento á propaganda do descre
dito que no estrangeiro se tem levantado contra 
n s, como p:uz e ~~s mo. 

Em 184G o ministro de estrangeiros da 
Prussia. dirigiu ao nosso plenipotenciario uma 
no a, 1znn o que nao era. a1n a. empo ·e so
licitar para. o Brazil a. immigração allemã; que 
era necessario antes de tudo adoptarem-se 
cert~ s modificações na. legislação do paiz, 
f\zendo assim referencia positiva á.s restricções 
op··ostas á. liberdade religiosa. 

Em 1858, a camara dos deputados da Prussia 
votou uma moção para que todos os governos 
allemães fossem convidados a se oppnr a toda 
a emigração ·para. o Brazil. A moção era 
motivada por este duplo facto : que os culti
vadores allemães eram tratados no Brazil como 
negros brancos e que aquelles que professa
vam o culto protestante encontravam aqui a. 
maior intolerancia. 

O SR. 0LYMPIO CAMP~s: :-A província de 

O SR. CA!IIPOS SALL:ES : - Agora, eu per
guntarei si o governo pensa,como complemento 
da. liberdade religiosa, na. necessidade de dar 
andamento aos projectos sobre casamento civil, 
registro civil e secularização dos cemiterios. 

O SR. MAc-DowELL : - Isto é nm motte 
político. Os cemiterios estão secularizados no 
Brazil, são campos profanos. 

O SR. CA)IPos SALLEs : - Perdoe-me o no
bre deputado ; ba entre nós uma grande dif
ferença. V- Ex. se contenta com os actos de 
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puro expediente administrativo ; eu não penso 
do mesmo modo: quero a lei ; quero a garantia 
collocada na lei: quero que a lei proteja o meu 
direito, dando-me uma garantia. Não me sa
tisfazem os actos voluntarios da administração. 

o SR. CAMPOS 
fazem opposição :i idéa? 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:-Póde ser enter
rado em logar sagrado ou no campo e até quei
mado, ·si o preferir. (Crttzam-se outros 
o,partes .) 

O SR. CAMPOS S.A.LLEs:-Senhores, o imuc
cesso da nossa immigração provém principal
mente do facto de teram sido annullaJos casa

ntos celebrados or ai i · 
accôrdo com os costumes, com a religião e até 
com a legislação dos paizes de origem. Ess r>s 
factos produziram 11ma repercussão tão escan-

a osa. no es range1ro, que, nao ~ provocaram 
reclamações por parte de diversos goyernos, 
como collocaram ~ noss.o paiz na necessidade de 

tias mais solidas para a formação da familia dos 
estrangeiros que não adaptassem nossa religião. 
(Apa1·tes. \ 

Foi em consequencia de se reconhecrr e!' ts. 
necessidade que decretou-se a lei de 1861, pro
videnciando sobre o casamento dos acatholicos. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA:-Ahi estã. 

0 Sa. CAMPOS SALLEs:-Ma.s essa lei não foi 
senão uma cilada armada á boa fé dos estran
geiros que nella confiaram (nao apoiados), 
porque casamentos celebrados posteriormente, 

. . se 1pç es, e 
accórdo com todas aa formAlidades nella estabe
cida~o~, foram tambem considerados illegitimos, 
nulloa e incapazes de qL\aJquer effeito •.• 

O Sn. OLYMPJO CAMPos : -Então nilo forllm 
celebrado• d~ accórdo com essa lei. 

O Sn. CA~rpos SALLE~ ... e isto porque pelas 
autorida.daa eccleaiasticaa e civis do p!!iz foi 
decidido que t.aes CJsamentos eram celebrados 
de encontro ás prescripções do Concilio Triden
tino, em execução entre nós. (Não apoiados.) 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA : -V. Ex:. está 
enganado ; o casamento feito de accôrJo com 
a lei de 1861 é tão insoluvel como o feito de 
accôrdo com a lei ecclesiastica. (Ha outros 
a artes . 

O SR. CAMPos S.A.LLEs :- V. Ex. é que está. 
enganado, porque esta doutrina foi consagrada 
pelo proprio conselho de Estado, que em tal 
sentido opinou relativamente a um facto que 
ae deu na colonia ·Leopoldina.. V. Ex.. deve 
conhecer estl decisão. . 

O Sa. ANDRADE FrGURIRA : - Não póde ser ; 
V. Ex. quer referir-se a outra hypothese dif
ferente. 

O Sa. CAMPos S.A.LL:zs : - Perdoe-me • não 
h . ' ' sen or, e esta exactamente. 

O SR. CAMPOS SA.LLES :-E tanto isto é ver
dade que o propri? chefe ~a escola conserva-

como ministro do imperio em i870, depois de 
ter feito bem clara a insufficiencia d::. legisla· 
ção do pa.iz, a res eito de assum to tão melin-

roso, lDSlStJU pedm o ao pa1·laruento provi
dencias solidas. que estabelecessem a mais 
perfeita e complet:l garantia:; p_?rqL:e, dizb 

• ., t> ' 

não ha garantia nenhuma para os casa.mentos 
acatholi.cos que aqui possam ser celebrados. 

Recentemente a imprensa da capital do Im
perio deu publicidade a um facto que occorreu 
na minha provincia. Um casamento de a.catho
licos alli celebrado foi depois annullado. (O 
orado1· (a:; a leitum do occorrido, sendo 
inte1·rontpido por alguns apartes dos Srs. 
Olym·,io Campos, },1 ac-DoweU, Andrade Fi· 

· • utados .) 

que em Lodos os tempos têm sido feitas, aqui 
mesmo no parlamento, pelos representantes de 
todo~ os partidos. 

Em 1~29 o senador Campos Vergueiro apre
sentou um projP.cto estabelecendo a completa 
secularisa.ção do casamento. Esse projecto insti· 
tuia. o casamento civil para todos, sem distinc
ção de nacionalidade nem d{:l crença religiosa 
13 ind :pendentemente da benção ecclesia~tica. 
O nobre sens.tJor, identificado com os interesses 
d~ uma provincia,que desde eedo começou a ver, 
como unica garantia do trabalho, o braço liyre, 
reve~ou pelo seu projecto qu~ ja naquella. · 
época o que preoccnpava o seu elevado es
pirito não era a colonização, mas o grande 
problema da immigração. E neste ponto não 

· · G-E-r- --

ver que o partido liberal maia uma yez desce 
do poder~ sem ter cogit::tdo nos meios de levar á 
consagração pratica uma medida, que um dos 
seus mais conspicuos mem. broa já em 1829 con
siderava uma. necessidade indeclinavel. 

Em i847 a}iPareceu um outro pr;Jjecto as
signado pelo então deputado Wanderley. E' 
para sentir que o honrado presidente do con
selho neste momento não esteja presente, para 
lhe dizer que o homem publico, que cogitava 
desta questão em f847, a ponto de s~ julgar 
habilitado para propor uma solução pratica, 
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organizando um projecto, bem podia certa
~ente, cerc.::t. de 40 anoos depois, responder ás 
1nterpellações que lhe eram dirigidas sobre este 
ponto. 

Este projecto procurava estabelecer a hat·
monia entre os interesses da igr€'ja e as ex.igen-. . . .. -. 
complehmer.te a celebra~ão religiosa, mas tor
nou o casamento dependente do acto civil, para . . . 
reito, devendo este acto preceder á celebração 
religiosa. 

Em 1848, appareceu ainda nesta Camara um 
outro projecto a.ssignado pP-b Sr. Carvalho 
Moreira e ainda pelo Sr. Wanderley. 

Esta segunda assignatura mostra que este 
projecto era modelado p3lo de 1847, apenas 
mais desenvolvido em certos pontos de de
talhes. 

Seria conveniente sabe -s" l:l. o re 
dente dó comelho repudh hoje estas idéas. 

Em 1875 appareceu um outro projecto as
signado pelo Sr. Alencar Araripe, hoje dele-

o J a ça o governo. 
Este pi"ojecto tinha as mesma base::. que o 

do actual presidente do conselho; mas continha. . ,· . . - . 
~ ' 

poi"qne, depois ile estabelecer a necessidade dos 
a.ctos simultaneos, religioso e civil, accrescen
tava que, todavja, uma vez celebrado o acto 
civil, si o sacerdote se recusasse a praticar o 
acto religioso, apezar disso, e talvez por isso 
mesmo, ficaria considerado válido o ca.;;amento 
e capaz de todos os etl'eitos de direito. 

Por consequencia. não ó sómente a escola 
repu~licana, co~o disse o }lObrc deputado por 

MAc-DowELL :- Escola, nil:o, alguns 

O Sn.. CA:'trPos SALLES •.• quo to:n nffirmn.do n. 
:necessidade e a conveniencia dessa reforma. 

Em 1879 foi apresenta:lo um projecto p~lo 
Sr. Saldanha Marinho, projecto elaborado pelo 
instituto da or.lom dos advogados bra.zileiros o 
com a sua activa cooperação. Esse projecto 
esbbelecia o principio d() qu13 o casamento é 
um contracto e que este <'.ontracto só deve ser 
regulado p'•la lei civil. 

Eu propositdmente fiz a. exposição de tolos 
estes projectos com a referenda. nominal dos 
seus auctores, para. chegar a esta conclusão : 
que o casamento civil e uma reforma reclama
da, como uma necessidade social e urgente, por 
todos os partidos deste pa.iz, pelos lib2raes, 
pelos republicanos e pelos conservadores. 

O SR. M.~c-DowELL:-Não apoiado. 

O SR. CAMPos SALLES :-Mas se eu acabo de 
citar os projectos com os nome3 dos seus au
ctores ~ 

O Sn.. MAc-DowELL :-Asseguro a V. E:x. 
qu9, si o casamento civil estivesse no progra.m
ma do partido conservador, eu deixaria de ser 
conservador. (H a outros apartes.) 

O SR. CAMPOS SALLES :-Eu estou esta.bela
eendo as questões porque desejo ouvir a opi
nião do governo. O nobre ministro da fazenda 

está presente e ha. de ter opportunidade de re
sponder-me. Eu quero saber si o Sr. Barão de 
Cotegipe repudia as idéas do deputado Wan
derley; eu quero saber se o actnal pr~sidente 
d? conselho julga hoje inopportuna uma me
dtda que em 1847 reputava necessa.ria e indis-

nsave p:1ra o progresso nac10na . 

O Sa. MAc-DowELL:-Era muito moço; hoje 
tem mais experiencia . 

O SR. CAMPOS SALLES :-Acabei de citar a 
opinião do Sr. Paulino de Souza, que além de 
chefe do partido conservador, era governo 
quando denunciou que era iusufficiente ale
ghdação actual em matqria de casamento, e 
fez sentir a necessidad'3 de medidas legislati
vas que supprissem essa lamentavel lacuna. 

O Sa. MAc-DowELL :-Está perfeitamente ga
rantido. O que se quer é o casamento dos . . - . . . 

hade 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-0 que se quer é 
acabar com o casamento. (H a o~tros apartes.) 

. A rpo;:; ALLES:- a c; !Zem que 
não temos o direito de invadit' a esphera de 
competencia que não no3 pertence. (Conti
nuam os apartes.) 

A questão principal, que faz eom que o no
bre deputado pelo Pará se pronuncie desse 
modo, é a. controversia levantada. sobre a. com
petoncio. quo deve pertencer ao Estado. 
Tam~se dito que o E"3ta.do não tem eompeten

cia ara rc ular a mataria. E' deste falso au -
p:>ato que resultam os embar9.9os oppostos a 
uma rt~formrl tito reclamada. 

O Sa. MAc-DowELL:- Isso Ó uestão dou-
trinaria, que discutiremos em outra oeeasiito ; 
por oro., fiel n.o juramento que prestei, mante
nho a religilo do Estado. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA: - E a competen
cia ostá firmada.. (H a outros apartes.) 

O Sa. CAMPos SALLEs:- E11 responderei ao 
noure deputado pelo Pará. 

O Sa. MAc-DowELL:- Desculpe si o in
commodo com os meus apartes. 

O Sa. CAMPos SALLES : - Pelo contrario, 
aceito-os como prova. de sua attenção. 

Quer antes, quer depois do christianismo, 
foi sempre entendido que a. materia. de casamen
tos era subordinada á jurisdicção do poder leigo. 
Só depois do Concilio Tridentino foi que se 
es a e eceu rov rs1a. 

O SR. M.Ac-DJWELL:- Não apoiado. 

O Sa. CAMPOS SALLEB:- E' preciso notar 
que mesmo nas disposições do Concilio não s& 
encontra acto algum negando positivamente a 
compet.encia. do Estado. 

O Sa. MAc-DowELL:- Está em absoluto en
gano ; desde o Direito Romano. 

O Sa. CAMPos SALLEs:- Não entrarei no des
envolvimento desta questão, porque me levaria 
muito longe. Mas direi que, mesmo quando as 
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deliberações tives3em sido tomadas no sentido 
do que a.ffirma o nobre deputado, qual seria. a. 
~us importa.ncia 1 

Não sabemos todos desse antagonismr, ener
gic:) e perseverante qu~ tem-se mantido entre 
a Igreja e o Estado~ 

r ão e sa 1 o que a. razão dessa luta tem ·sido 
principalmente a. ambição de est<~ belecer a 
IgreJa a sua suzerania sobre todos os Estados ~ 
. . 

Os proprios concilioJ apparecem, ou para 
dar uma apparancia. de legitimidade ás usurpa
ções tentadas pela. Igreja. ou para. sanccionar 
aquellas qlle já têm sido feitas. (Apartes.) 

Deste modo, eu entendo que subordinar a so
lução desta questão á aut~)riJade da Igreja. e á.:; 
sua.s deliberações, seria o mesmo que entregar 
a. causa da. reivindicação ao julgamento do pro
prio usurpador. Po1·tanto. esta questão ha de 
ser reso v1 a, nao uz o~ p1·ece1tos a. greJa 
e da. autoridade ecclesiastica, mas á.laz dos 
verdade~ros pr.ine_ip_ios do ~irei~o, ~ luz dos 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA: - Não ha luz 
mais verdadeira que a do evangelho. 

R. .BIPOS ALLES:- . IUguem a que 
possa contestar que o casamento tAm um fim 
social, porque delle de correm ralações jurídi
cas que estabelecem o direito não só dos conju
gas entre si, como destes para a prole. relações 
que se vinculam aos bens materiaes. Portanto, 
quer se considere o casamento como um simplee 
contra.cto, ou tamb~m como um sacramento; 
com um fim temporal e com um fim espiritual, 
elle é s~mpre dominado pelo Estado. 

O Sa. A~oRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O Sa. C.uz~o.s SALLEs:- E' sabi-lo que 

dua.s ordens diversas: deveres voluntn.rioa o 
dovercs condicionao~. o~ primeiros perten
cem ao dominio exclusivo da. moral ; os so
gun los, que se c 1 racterisam pelas relações 
juridicas, p'lrtoncem a'l dominio do clireito. 
Mas o direito, como uma idón. fundamont!tl, 
precia~t de um orgão ospecbl que o appli<tue e 
desenvolva no sei c) Jo organismo social: o or
gão egpecial do direito ó o Estado. Portanto, 
ao Estado comp"~te a applica.çA:o exclusiva. do 
direito, da mesma fórma. que á Igreja. incumbe 
a. applicação e desenvolvimento das idéas reli
giosas. 

Estabelecidas estas noções, comprehende-se 
que não ·ha confusão possível ; trata..:se de dous 
orgi!os diversos, cada. um dos quaes actuando 

ica n e ro a. esp era. que e e 
propriR.. E' as;;im que o Estado recebe o cida
dão e o dirige em suas relações sociaes, snbordi
nando-o a suas regras, aos seus preceitos ; da 
mesma fórma que a lgrej~ re~ebe, não o cidadão, 
mas o fiel, o crente e o dirige em suas relações 
espiritua.ea, nas relações da alma. para com 
Deus. 

O Sa. MAc-DowELL dá um parte. 
O Sa. CA.MPos SALLEs: - V. Ex. não me 

eomprehendeu, porque não esperou a conclu
são do meu raciocínio. 

Dizia eu qu'3 nestas circumstancias não hs. 
nem póde haver confusão alguma. entre os dous 
poderes, si se póJe classificar assim. 

O Sa. ANDrtADE FrGUEIB.A. : - A Igreja e um 
organismo social. 

B.. Al\IPOS ALLES: - OS antigos go
vel•nos theocraticos coni!ebe-se que houvesse a 
confusão, porque o seu caracteristico era pre-
. ão entre 6 poder temporal e 

o poJer espiritual: todo o poder vinha de Daus. 
O Sa. MAc-DowELL:- Vinha, não~ vem. 
O Sn.. CAi\IPOs SALLEs:- Vinha de Deus. 

(Apartes.) Peço que me deh:em concluir o 
pensamento. 

Nos antigos governos theocraticos, a unica 
Conte legitima do poder politico era a. vontade 
divina. Mas hoje q11e, em frente do direito, dos 

rinci ios poattivos, se r ••conhece que o Es-
tado é uma instituição social, porque é creação 
e:i:clusiva da. sociedade; hoje que, em VIrtude 
destes princípios, nós sab3mos que desappa-
receu o prmc1p1o o 1re1 o 1vmo pnra. ar 
logat· ao principio da s~,bel'ania popular; hoj o 
que a unica fonte legitir~a do podei- publico é . ' 
tamente essa. preponderancia, esse poder absor-
v·~nte, que em outros tempo~. isto i>, no~ go
vernos theocraticos, n. Igreja exercia sobre o 
E~tado. Hoje a esphera da compctencia ~'Stà 
co1npletam·lnte discriminada e a acção de 
Est.,<lo é complotam" nte livro c aatonomica.. 

Ora., destes prineipioa eu ~·oncluo que o Es
tado nada teu1 quo ver absolutamente com o 
sacramento ou com as relações ospirituae~, quG 

compoto exclllsivnmento rogular a materin. do 
ca.sam"nto, detormina. ~1do as con:liçõo~ do. vali
dado dG contracto, o mocb do Ol~'CU ilo os 
otl'eito11 '}Ue o e dovom docorreL". Resumindo 
oste rac1ocinio, diroi que, t ·~ndo o onsaml\IltO 
um fim sooial, Jo •tunl doeorr.,m relações juri
dicnB, ct•onndo o di!·oit•l , o sondo o Estado o 
o1•glo ospfH~iRl do dirflito, ó no Estarlo que 
compet•! regular a mataria do caumnnto. 

Este principio tom sido tllo gornlmento aceito 
quo o.to nos pn.izoa em qu~ prevalece n reli· 
gião catbolitica, nóa v .llnos adaptado o casam·'n· 
to civil. A Fr.1D9a, quo é insuspeita; a lt:1.lia, 
quG ó a séde do ca.tholicismo; a Hespanha, 
q\:e é o pa.iz onde o r\ireito canonico deixou mais 
fundas raiz~s . e onde a Igr~ja exerceu a maior 
preponierancl!l; mesmo Portugal, a Belgica, 
a Austria, na Europa., e o Mexico, o Chile e 
o Uru~uay, n!l. A_merica •• p~ra .nã~ fallar senão 

, s cu a-
rização do casamento sobre bases mais ou 
menos amplas. Por consequencia, não é sanão 
em virtude de preconceito!!, que se fundam na 
superstição religiosa. ... 

O Sa. MAc-DowELL:- Não apoiado._ 
0 Sn.. CAMPos S.iLLEB • • • que ainda hoje 

se nega ao nosso paiz um?. medida, qae se tem 
julg ado indispensavel desde a fundação da nossa 
nacionalidade. 

O Sa. MAc-DowELL:- E' uma medida cor
raptora dos costumes. 
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O Sa. CAMPos SALI.Es: -Em todo caso pe
direi ao nobre ministt·o da far.enls, que se ach.a. 
presente, que enuncie o pensamento do go
verno a este respeito. 

O Sa. BELLISARIO (ministro da fazenda):
Responderei a V. Ex. com muito prazer. 

0 Sa. CAMPOS SALLES:-E' um assumpto de 
actualidade e cumpre que a seu respeito se
jam devidamente esclarecidas todas as inten-

Os projectos sobre registro civil e secula.
riza«tão dos cemiterios, que, como jã tive occa.
sião ds dizer, foram votados por esta Cama. r a. em 
:3a. discussão h a tal vez 5 annos, acham-se ainda 
encravados no Senado, e eu preciso saber si o 
governo toma ou não interesse pelo seu anda
mento ou si preten.le dei:s:al-os em abandono, 
onde tem permanecido até hoje. 

E para ue se fa · usti a. a uem a merece 
ec aro que e~tes pt·ojectos foram aqui propos

tos e vota11os, não em virtude de iniciativa e 
esforços do gover~o ou de qualq_uer dos repre-

:-; , o 
Sr. Saldanha Marinho, o venerando chefe da 
democracia brazileira, aquelle que se tem feito 
o mais energieo e o mais deno lado defons 
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liberdade de consciencia.neste pai~. (Apoiados.) pleta e perfeita cohesão social. 
O S.a. ALvEs DE ARAUJO:-Apoiado. Portanto, ainda que seja importuno, pedirei 
o SR. EuFRASlO CoRREIA:-E 0 mais desin- ao nobre ministro da fazenda que declare quaes 

as vistas do governo a respeito desta. questão. 
teressado tambem . Não é uma questão trazida pela primeira vez e 

O Sa. CAMPos SALLEs:-Outra. questão sobre pelo representante de uma. escola l'adica.l na 
a qual desejo muito Ollvir o pensamento do go- politica do paiz; mas que já. consta. de um pro
verno é a da grande naturalisação. jecto que é obra de um dos mais distinetos 

O a.nno ll&.ssa.do foi aqui apresenta·lo um pro- correligionarios do governo . 
jacto pelo então distincto representa · u. NDRADE I GUElRA:_ ate anno não 
Santa. C·ttharina, o Sr. Escr;1gnnlle Taunay, ha. tempo. 
espirito adiantado e grande patriota (apoiados), 
que só pela extra vagancia da nossa olitica O Sn. C.ufpos Suu:s: -Isto ·á. nós sabemos • 
ac a-se 1:1. o a escoa conservadora. mn.s o que ese1amos e sn. or quaes silo as idea!i 

o Sa. PnuoxNTE DE MoRA.Es:-Era.com cer- com que o governosf'l apresenta pedin:lo a con
fiança da. naç!to no pleito que vai abrir-se. 

teza o espirito mais adiantado da Cama.ra pa.s- Por ultimo, pl\rguntarei uo governo si ainda 
sada. julga conveniente conservar na no11a. legisla-

O SR. CAMPos SA.LLEs:-Esto projecto o am- çito a exigenda do passaporte para os astran• 
plo e bem concebido, si uem que no meu con- geiroii. 
eeito deva soffrer algumas modificações. E' preciso que so aa.iba que esta cxigencia, 

Elle conf•lre a plenitude dos direitos politi- alóm de ser um onua que ncct·esce aos muitos 
cos ao estrangeiro que se naturalisa., e dá a. que já tem o immigraute, ainda. constitue um 
natur Llisação pelo simples facto da residencia verdadeiro vexame, uma. ver lad~ira offensa á 
no paiz durante o periodo de 3 annos, salvo slla libl3rdade individual ; e si esta medid·:1. po
quando declare perante seu consul ou a ca- dia ser justificada no tempo da policia. de es
ma.ra municipal que não quer ser cidadão bra- 1 pionagem, não comprehendo que ainda hoje 
zileiro. - se mantenha, quando os recursos da sociedade 

E' a naturalisação taeita, conforme a classifi- moderna são outros, mais promptos, mais com-
cação do seu proprio autor. letos e mais efficazes. 

em uv1 nen uma que e um gran e pro- Senhores, eu sinto ter occupado por tanto 
gresso em relctção ao nosso regimen actual. tempo a attenção da Camara; mas necessitava 

Ha, entretanto, uma escola mais adiantada dizer qual o modo por que entendo que deve ser 
que sustentg, as vantagens e até a necessidade resolvida esta grande questão. Eu re"-umirei 
da. na.tura.lisação compulsoria.. em uma synthese todo o meu pensamento. Eu 

Os adversarios dessa escola combatem-n•a pen~o, como acabo de mostrar, que para enri
porque a consideram como um ataque ou at· quecer este paiz, é preciso povoai-o; mas para 
tentado á liberdade in:iivid11al ; mas os seus povo:\1-o é necessa.rio offereeer ao esh-angeiro 
adel'tos defendem-n'a dizendo que o que se um duplo attra.ctivo: ao lado dessa natureza 
ataca quando s~ pede a naturalisação compul· esplendida que abre o seu seio fecundo á avidez 
soria não é t:1 l a liberdade individual, mas sim dos exploradores de toda a parte, é necessario 
os preconceitos, os prejuizos do nacionalismo. que se eolloque uma legislação tio livre, tão 

V. IV.- 29 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16 32- PÃjgina 45 de 48 

226 Sessão em 14 de Setembro de f885 

generosa, que offereça. por igual ao estrangeiro 
como ao Racional, garantias de completo bem 
estar na vida social. 

Eu entendo que e tempo de pro-vocar franca
mente a lucta. da concurrenci.a, e -o resultado 

escravo: a immigra.ção matará a escravidão ! 
(Mui to bem, rmtito bem. O orarlor e feUcitado 
pelos Srs. deputados presentes e pelo Sr. mi-

A discussão :fica adiada pela hora. 

O SR. PREsiDENTE dá para amanhã a seguin
te orlem do dia : 

Urgeo.cia de 15 minutos co'llcedida ao Sr. 
Francisco Sodré. 

Urgencia de 1/2 hora concedida ao Sr. C. da 
Cunha. 

onttnuaçao a 1seussao o requerimento o 
Sr. Candido de Oliveira ao projecto vindo do 
Sena~o, com emendas, sobre execuÇões com-

Da harmonia entre esses tres instrumentos, 
dGpende a. producção economica e complexa : 
destruido ou desorganizado qualquer delles, 
está destruida ou desorganizada a procluc
ção. 

tantes da Nação : duas graves guestões agita'Ql 
o solo da patria, uma soJial e economica, outra 

·puramente economica, m.1s em ambas acham-se 
compromett1 os ous mstrumentos a pro uc
ção : o capital e o trabalho. 

A municipalidade do Cabo pede toda vossa 
attenção sobre o in'5trumento-trabalho. 

O trabalho divide-se em inanima !o e ani
mado, este divide•se em irracional e racional, 
este ultimo divide-se ainda. em intellectual e 
manual. 

O trabalho normal é baseado e garantido pelo 
braço escravo. Si re:..aonta.c,semos aos tempos 
passa os, ver1amos nossos campos a 1ta os 
pOL' senhores e esc~avos, os povo1dos insigni
ficantes e p~ucos, sendo completament~ ni!llO 

A's 2 1./2 horas da tardt duzia. com abundancia tudo quanto se lhe pedia, 
a lavoura era respeitada, bastando para pro .. 

~ te eira a lei ue diz : tirar o alheio c ntra 
de 1885, prorogando a lei do orçamento 
1884-1885 para 1885-1886. 

Discussão unica das emendas do Senado ao 
projecto dP. monte-pio dos operarios do Ar·senal 
de Marinha da Côrte. 

fra. discussão do projecto n. 8-1885, pensão 
ao musico reformado João Felix: Martins de 
Mendonça. 

vontade de seu dono é furto. 
Sendo naquella época os campo:; habitados 

por senhores e escravos, os povo~dos distantes 
e pouco populosos, não se fartava a lavoura e 
seus animaes, ou ahi eram raros os furtos. Pas
saram-se os tempos, o elemento escravo di
minuiu. o livre augmentou, as povoaçõr>s se 
approximaram, sua.s populações au~mentaram 
e a mesma lei, com todo o seu cortejo de encom .. 
modos, diffilmldades e inexe uibilidade con-

tenção do major Tb.eophilo Soares Gomes, admi- tinua a tzer : trrar o a eio cont1·a a. vontade 
nistrador da Mesa de Rendas de Antonina. do dono é furto ; de tal sorte que grande parte 

da; população livr", pode abundant~me~te furtar 

exames de preparatorios feitos na Universidade 
de Coimbra. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas. 

REPRE ;E~TAÇiO A QUE SE REFERIU O SB.. SIGIS
MUNDO NO DISCURSO DE HOJE 

O amara .M ttnicipal da cidade de Santo 
Agostinho do Cabo 

Em 20 de Janeiro de !885. 

Augustos e dignissimos senhores represen
tantes da Naçio. 

A Camara Mu~icipal do Cabo, em vista 
a a e seu mu-

nicipio e de toda. província, vem, perante a 
augusta representação nacional,expôr as causas 
dos males que afiligem a mesma lavoura. e e s
pera. do patriotismo dos representantes da Na
ção que seus reclamos sejam tomados na devida 
conside ração. 

O illustre agronomo Visconde de Gasparin 
diz: cque a agricultura é uma aciencia que 
Lem por fim produzir veget1es da maneira. a 
maia complexa. e economica poaaiveb . 

Os instrumenLot nece!laarios a eaqa produc
çlo aio tres : terra, capital e trabalho. 

medo de errar que nossas matas, rios, campos, 
animaes são sus.s propriedades : uma população 
que tem abundantemente onde furtar e impune 
furta, não trabalha. 

Diz a s~iencia. que todo individuo para viver 
tem necessidade de receber diariamente uma. 
certa quantidade de alimentos a que ella chama 
ração da vida (entretien) e C:l.lcula essa ração 
em 1,66 °/o do pezo uo individuo ; grande parte 
de nossa população de ambos os sexo~ não pre
cisa tr.tbalhar para essa ração ; a lavoura. e 
seus animaes dão-lhe sufiicientemeole para 
isso, mas, se essa população não achasse a. 
ração de vida na lavoura e seus animaes, teria 
necessidade de trabalhar para obtel-a ; mas, 
para trabalhar é necessario desenvolver ea-
orço, e on e se SP.gue per a na economta, 

tanto maior quanto fõr o esforço desenvolvido, 
resultando da.hi a. ne~essidade impresc.indivel 
de recuperar essa perda por meio de alimentos 
a que a sciencia chama ração de producção e 
diz : a ração de producção é proporcional a.o 
esfor~o desenvolvido. Uma população que nio 
tem necessidaie de trabalhar para a ração da. 
vida, tambem não a tem para. a. ra.ç.ão de pro
ducçito e, nes1e easo, encontramos na. historia o 
povo hebreu, que no• desertos do Sinai apa
nhava o ma.né., oa tho11aregne!t que nos doaortoa 
da Syria vivem da pilhagem au caravanas, 
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••. e graças a nossos patrioticos legisla
dores. 

Esses principias de economia rural desrle 
longa data são conhecidos na velha Europa e 
os legisladores daquellas nações tomando-os na 
devida consideração ahi os têm sabido a -
p 1car. 

Augustos e dignissimos Srs. 
~a nação : examinemos quaes 

no furto e vagabundagem. 
A lei manda que aquelles que furtam a la

voura e seus animaes sejam submetttdos ao tri· 
bunal do Jury; instituição sublime, dizemos 
mesms santa, mas que entre nós tem chegado 
ao ultimo grau de degradação, pelo abuso con
stante que de lia se faz, ao contrario das .ou!ras 
nações que só a ewpr,·gam nas penas a:ffhct1vas 
on infamante~. c?~C, por_ exemplo, ~ Franç~. 

bunal do jury, é precio;o incommodar·se uma 
autorid:~de policial, um pt·omotor publico, um 
"uiz munici al um "uiz de direito um escri-
vão, otficiaes de justiça, pelo menos duas teste
munhas de vista. e 48 jul"ados,ao todo cinco.~nta 
e tantos, e, si a isso ajuntarmos a morosidade - ... 

' .. ·-' 
mau est<1do dos caminhos, a falta absoluta de 
policia nos campos, :~s fí.~petidas sess15es (4 por 
anno), a pouca imtrucção nos campos, vê-se 
que o tribunal do jury fica re Jusido aos colonos 
parceiros (lavradores) e que só ahi apparecem 
pelo receio da multa e aos proletatarios dos po
voados. inimigos gratuitos dos proprir~tarios ru
raP.s (salvo excepções), de onde resulta ou a ne· 
nhuma applicação da. lei, ou a. absolvição dos - . ., ' . 

Em nosso paiz , onda o furto da la
voura não tem correctivo algum,, si lançar-se 

pulação ladra e vagabunda, far·se-á. 
me~mos oscravos outros tantos ladrõeq e 
vagabundos; ficará desorganizado o trabalho e 
por tanto a producção. 

Vê-se, pois, que a abolição immediata é um 
mal, dirc•mos mais, será. a ruina completa da 
agricultura. ; mas, si. hoje é um ma.l, nmauhã 
será. m ., I maior si de hoje não trabalha.rdes para 
que amanhã seja. ella. um bem. 

Au•~ustos e dignissimos s~nhores repres"n
tante~ da nação: ha 1.4 annos foi decretada. a 
lei de 28 de Setembro e em :14 annos nada 
tendes feito para garantia do trabalho e da 
lavoura.; tendes pelo contrario cada vez mhi-> 
afrou:x~1do os laços que devem ligar o homem 
livre ao trabalho sem duvida alguma na per· . .. ..... . .. 
quando fall~cesse o ulti~o es;ravo, engano 
manifesto, diremos mesmo 1ncur1a; os escravos 
de hoje não são aql?-elles boçaP.~ africanos que 
preferiam a escrav1dão em long1quas terras, a 
serem devorados por sous conterraneos; não, os 
escravos de hoje nasceram em um paiz livre, 
vivem com uma população livre e noite e dia. 
soa-lhes aos ouvidos essa palavra sublime
libes·oade. 

A liberdade vence a escravidão. 
Vê-se, pois, ao que se acha exposto q~e pre

cisamos já e jã de reforma em nossa legislação, 

dando á lavoura: fo, os tribnnaes de policra; 
2°, os processos snmmarios ; 3°, leis coercivas 
da vagabundagem ; 4o, a policia. particular; 
unicos meios de garantir a lavoura, donde re
sulta, não somente a garantia do trabalho ma-
nual im e.iindo d · -
do terceiro instrumento da producção, como a 
elevação da sublime instituição do paiz. 

Au ustos e di nissim s 
tantes da nação.- Perdoai-nos a expressão; 
nossa agricultura é escrava; uma agricultura 
livre, não resistirá ao populacho ladrão e vaga
bundo. 

A Camara Municipal do Cabo vos apresenta 
o seguinte proj- cto de legislação rural e orga
nização policial e espera a torneis na devida 
consideração: 

PROJECTO D.E LEGISLAÇÃO RURAL 

Art. i.o Se1·ão punidos de multa desde 5$ 
até i O.~ aquelles que tirarem fr~ctos pPrten-. ' 

que não senrlo proprietario da ~m terreno, ou 
seus prepostos penetrarem nessP- tert'1mo, es
tando elle )l'e arad 

Art. 2. 0 Si os fructos ou produ c tos uteis da 
tP.rra forem tirados ou conduzido3 em feixes, 
cestos, s1ccos, ou objectos equivalentes, quer 
por um ou mais indiviàuos, quer em costas de 
animaes, quer em vehiculos, apenas será no 1° 
caso de 10$, por inJividuo, no 2° de 15$, por 
animal de carga, e no 3>, de 20$, por vehi
culo. 

Art. 3. n Serão punidos de multa desde 5 
a é • os que nao sen o propr1etar1os, usu-
f1'UL·tuarios ou locatarios de um terreno ou seus 
!li'Opostos. tira1·em lenha ou madeira sob as se-. . . 

• •. b ,; 

mem: 10.~ por carga de cava.llo: 15$ por carga. 
de vehiculo: 20$ p:,r arvore abatid'l. ; as arvo
res de~pontada. .... , descascadas, mutiladas são 
tambem consider.1das ab3tidas. 

Art. 4.0 Todo aquelle que for encontrado 
nas mattall ou r•apoeiras fóra das estrad:1s ou 
caminhos ordina.rio!'l, com machados, foices, 
se1•ras (lu instrumentos equivalentes, será. con
demnado a i O$ ue multa e á. confiscação dos di
tos instrumentos. 

Art. 5. 0 Todo a.quelle que tira1· fructos syl
vestres, folhas, varas ou productos uteis das 
matta" ou capoeiras, será condemnado como 
se segue : 5$ por homem ou carga. de àomr.m: 
i~$ por carga de animal e f5$ por carga de ve-

Art. ô.o Todo aquelle que abrir ou offender 
uma cerca YiYa ou morta, para se fazer uma 
passagem ou para outt·o qualquer fim, ser~ 
condemn&do a 10.) de multa. 

Art. fJ.o O furto de avPs de cria~ão será pu
nido como se segue : 5$ por gallinacia ou 
ave equivalente: 7$ por perú ou ave equivalen
te; iú$ por aves de luxo: se o furto for à. 
noite a pena sná dupla. 

Art. 7. 0 Serão punidos d<!sde 5$ até 10$ os 
que pescarem ou caçar~m nas propriedades d& 
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outrem, sem licença dos proprietarios: si a 
pesca ou caça fôr á. noite a pena será. du
pla. 

Art. 8. o O furto de animaes miados será pu
nido como se segue : 5$ po~ coelho ou ani
mal equival~~nte ; 10 pot· cabrum, ovelhum e 
sumo: o por amma e uxo ; se o urto àr 
á noite a pena será. dupla.. 

Art. 9. 0 Todo aquelle ue fabricar cal'v~o 
sem consen 1men o o propr1etar1o as ma
deiras será condemnado a 10$ de multa : per
derá o carvão e instrumento de fabrico. 

Art. 10. Todo aquelle que fabri~ar ou vender 
srmas p1·ohibidas, como por exemplo: facas de 
ponta, punhaes etc., ser à condemnado a 10$ 
de multa. 

Art. i L Todo individuo que for encontrado 
com armas prohibidas será. condemnado a 20$ 

Art. 12. Os pais, maridos, tutores, são res
ponsaveis pelas contravenções aqui referidas, 

Art. 13. A falta de pagamento da multa, 
dará logar à pr.isão, eRtretanto nenh.am con-

dias, si elle j ustifi.ca não poder pagar a 
multa. 

Art. 14. Cada dia de prisão será. dia de 24 
horas e na razão de i$ por dia. 

Art. 15 A reincidencia serà contada no es
paço de 12 mezes e aggravarã a pena de um 
terço. 

audiencia do tribunal, dará com antecedencia 
sciencia do facto ao seu substituto. 

Art. 4.0 O tribunal funccionará. duas vezes 
por semana nas terças e sextas-feiras, das 10 
da m.a~hã ás duas da ta~de, n~ paço da Cama.ra. 

de qualquer um dos magiatra.dos, eom 
que seja de portas abertas. 

os processos su.mma1·ios 

Art. Lo Apresentado o contraventor ao tri
bunal, quer por um guarda, quer a mandado de 
um commissario ou de uma. autoridade policial, 
o tribunal primeiro ouvira o depoimento do
guarda, ou as peças comprobatorias do pro
cesso, segundo as t~stemunhas, si as houver· 
ou julg,\r conveniente, terceiro o contraven
tor e decidirá. 

· Art. 2. 0 No caso de appellação ou do guarda 
ou elo accusado ou do commissario ou de em
pate dos membros do tribunal, decidira o 'uiz 
e 1re1 o ou seu su st1tu to, nao po en o a 

decisão ultrapassai' oito dias, entretanto o con
traventor em caso algum serã posto em liber-- . . . 
pena : essa caução serà depositada no cofre da 
Camara Municipal. . 

Art. 3.o O contraventor caucionado que não
comparecer no dia apraz:~do rerante o tribunal 
serâ considerado tBl' delinquido e como tal con
demna.do ao ma.ximo da pena. 

Art. 4.o O contraventor que, por citação do 
commissario, não comparecer á audiencia do-

Eis, Augustos ! Dignissimos. St·s. Repre- t ib nal uer r si r 

quasi tota.ldade de indiviãuos da peior espe
cie, nenhuma garantia dá. á. lavoura ; seu 
numero limitado mal chega para guarnecer as 
prisões, e si esse numero fór augmentado com 
o :fim de garantir nossa lavoura e animaes, ter
se-á. dessa sorte augmentado · o nnmero de la
drões e desordeiros em nossos ca.m poa, e si a 
isso ajuntarmos (triste verdade dita aos repre
sentantes na nação) nossa policia esmola, a 
provincia. não tem dinheiro para pagar-lhe o 
soldo. 

Vê-se, pois, do que acaba-se de expôr que só 
nos re<~ta um recurso : o da policia particular 
facultativa aos proprietarios ruraes e ás expen
sas dos mesmos. 

Art. i. o O tribunal de policia será composto 
de dous membros e um escrivão. 

Um juiz municipal, um commissario na séde 
do tribunal residente, dous supplentes. 2o sub
delegado em exercício do mesmo districto e 3° 
supplentes. 

AI't. 2. o O escrivão do tribunal receberâ a 
quinta parte das multas. 

Art. 3 o O magistrado que por molestia ou 
por motivo justificado não puder comparecer á 

enviarão sGmn.nalmente aos commissarios de po
licia, e por via das camaras municipaes, as listas 
dos contrave:atores que forem coniemnados por 
contumacia. 

Art. 6.o No caso do tribunal reconhecer que 
o caso não é de sua alçala, enviará o delin
quente á autoridnde superior, que decidirá 
como entender de justiça e fôr de lei. 

Dos vagabundos 

A:-t. f.o O vagabundo ou individuo sem 
occupação será conderunado a 60 d.ias de prisão; 
na reincidencia a pena será dupla. 

Art. 2.o O vagabundo ou individuo sem 
occu.pação serà co~gid? a trabalhar nas ob1·as e 

' rio nunca superior a 500 rs. diario~, que serão 
applicados em alimento e roupa, restituindo-lhe 
a camara o excedente, completada a pena. 

Art . 3.° Compete às camaras municipaes_ 
a segurança dos vagabnndos e ao tribunal de 
policia a classi:ficação de vagabun.dagem. 

Da policia rural 

Art. i.0 A policia rural será composta de 
commissarios pugoa pelas Camaraa Municipaes 
e por ellas nomeados, o de guardas particulares 
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com. a denominação -de guardas campestres 
particulares. 

Art. 2.° Cada munieipio será dividido em 8 
ou iO commissariad.:>s, a arbitrio das eamaras 
municipaes, percebendo cada commissario 20.$ 

. Art. 3.0 0? commis3ario~ das propriedade~. 
distantes 4. k!lometr~s do tr1bu~al. serão obr1-

s r1 unaes ; rece· 
berão 40$ meusaes, e farão parte dos tl'ibunaes. 

Art. 4.° Compete aos commissarios de po· 
· licia : 

§ 1. 0 Receber dos guardas campestres todos 
os indivíduos <.JUe ferem encontrados em con. 
travenção ou vagflbundagem; ouvir as teste
munhas pro ou contra, si as hoovet·, lavrar de 
t~~o um termo e enviai-os ·ao tribunal de po· 

§ 2. 0 Receber dos guardas campestres, no 
mez de Agos~o de ca~~l anno, mappas. deta-

em que são guar las e sujeitos á contribuição ; 
remettel-os a Camara Municipal até ao dia 5 
de Setembro sob Jena de H.V .de multa não ·ua-
t1 can o ter s1 o a falta commettida por qual
quer um dos guardas de sua circumscripção. 

§ 3. o A comparecer G. uatro vezes por anno 
em sessão da. Camara, afim de expor o estado 
policial d~ lavoura de sua circumscripção, sob 
pena de 10$ de multa e demissão na reinciden
cia, competindo ao secretario da Can..ara o no
tificai-o. 

caso de resiatencia. contraventores. ' 
Art 5, 0 No caso do contraventor não poder 

alcançar a audiencia. do tribunal dA policia, a 
r~mess·\ será feita. à. autoridado policial mais 
pro:r.ima que o porá om aegurant;a e o fará 
chegar ao tribunal com os competentes do
cum,ntos. 

Art. 6. 0 E' expressamente prohibiclo ao 
commiss1rio por em liberdade qualquer contra
vantor, sob pena. de 20$ multa e demissão. 

Art. 7.0 Os processos summarios ficam isen
tos de custas e sellos. 

Para occorrer ás despezas com o corcmissarie 
d~ ."Policia ficam pertecendo ã.s Ca.maras mu-

licia ; as multas sobre o porte de armas pro
hibidas ; crear-se-à mais os imposto~ se
guintes: 500 rs. por cão que caçar animaes 
da.mninhos, i$000 por cão de luxo, guar
da etc. ; i$000 por cavallos de sella.; 500 rs. 
por animal. de cargas; 200 rs. p:>r boi de 
trabalho; 5$ por l icença de caça. 

Dos guardas campestres 

Art. 1. 0 Os g11aràas campestres dos parti
cularea são encarregados de procurar (cada um 
na. propriedade onde é guarda) as contraven-

ções de policia que causarem damno ás pro
priedade, ruraes, farão constar por escripto ou 
verbalmente aos commissarios de policia de 
sua. circumscripção a natureza, as eircllmstan· 
cias, o tempo e lo~ar. ~a contra.venção, assim 

as cousas furtadas até os 
depositadas e as porão em 

Art. 3. 0 Prenderão e conduzirã'l perantl! os 
commissarios de policia todos os individaos 
apanhados em :flagrante delicto de contraven
ção. 

Art. 4. 0 Denunciarão aos commissarios os 
crimes e pedirão a força publica no caso de 
resistencia dos contraventores. 

Art. 5. o Todo ~U:arda será o:O~i~ado a usar 

' . 
fé perante o tribunal, até prova em contrario, 
essa prova só poderá ser dada por duas t<'!ste
munhas de vista · uramentudas e a ·bit · 
tribunal. 

Art. n.o Nenhum individuo será aceito guar
da sem que a presente: 1°, certidão de baptismo, 
:filia.ç:ío, etc.; 2o. certidão do subdelt•gado do 
districto, onde 1•eside, que prove ser elle de boa. 
vida o costumes, residir no município por mais 
de anno e nüo pesar sobre elle culpabilidade 
alguma. 

Art. 10. o A apresentação do guardu. será 
feita. no juiz municipal com recurso para o juiz 
de direito. 

Art. H.o Todo guarda campestre que pren
der, em flagrante, um ladrão de a.nima.l cavallar 
ou vaccum, pelo qual tenha o seu dono pago o 
devido imposto, receberá da Camara. Municipal 
onde se der a prisão, a gratificação de 30,t OOO. 

Artigo ultimo. A policia rural é exclusiva
mente da competencia das camaras munici
paes. 
· Vamos concluir: o trabalho que vos apresen
tamos não c perfeito, tanto mais quanio não 
sabe da penna de um legista,mas podemos dizer 
sem medo de errar: -conhecemos dos males dos 
m11Dicipios, para elles queremos remedios. A 
vós cumpre dal-os.-Vicente de Cysneros Ca
valcaMi, presidente da camara. 
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SESSÃO EM f5 DE SETEMBRO DE 1885 

P1·esidencia dtJ Sr. Padtta Fleury 

SIDfl\fARIO.-Leitura e approvação da aeta-Reetifieação 
do Sr. Alves de Araujo.-f.a leitura do projeeto 

. .. ~ (_ 

projocto n. 52 de !885.-D<! claraçõos de votos.-Pedido 
do dispensa do impressão da redacção o approvação 
da dita rouaeção para subi r á saneção.-Continuação 

a . . .- . . ' ,_ 

scntação do cmendas.-Discurs• s 
Junior e Prudente de 1\lorllc:>. 

' acham-se presentes os Srs . : Padua Flenry, 
Affonso Celso Junior, Bulhões, Schutel, Barão 
da Leopoldina, Lacerda w~~rneck, Silva Maia, 
P aula Primo, João Penido, Lourenço de Albu
querque, Rodrigues Junior, Bernardo de Men
donça Sobrinho, Antonio Bm~erra, Bezamat, 
Aug-usto Fleury, {.eitão da Cunha, Maciel, 
Alv-,s de Araujo, Martim Francisco, Chag~s, 
Joaquim .Tavar!3s, João Dantas ~ilho, Alcofo-

, , ' 
Mano ~ 1 Portella, Gomes de Castro, Ratisbona, 
Ribei•·o da Luz, Accioli Franco; Val.letnro, 
Rodrigo Silva, Itaqui. Cruz Gouvêa., Zama, 
.Al v:t ro Botei ho, Eu frnsio Correia, Thomaz 
Pompeu, Coelho e Campos, Rodrigues Alves, 
Dias Carneiro, Campos Salles, Delfino Cintra, 
Moreira Brandão, Cruz, i~ ezorra. de Menezes, 
Cunha Leitão, Sinimbú Junior, Henrique Mar
ques, Leopoldo Cunha,BRrão da Villa da Barra, 
Silva Mafra, Barão do Guu.hy, Francisco So !ré, 
Carneiro da Cunha, Olympio Carnpos, Antonio 

· de Siqueira, Ribeiro de l\Ieuezes, Soares e 
Castrioto. 

Ao meio dia., o Sr. presidente declara aberta 
a sessão. 

, ' 
Srs.: Bento Ramos, Gon~.alves Ferreira, Mac-
Dowell, Corrêa de Aranjo, Andrade Fig ueira, 
Carlos Peixoto, Coelho dr~ Rezr>nde, Costa Perei
ra, Alvaro Caminha,C:1rlos Affonso, Montandon, 
Felicio dos Santos, França Carvalho, Prudente 
de Moraes, Fre ierieo Borges, lldefonso de 
Araujo, Camargo, Joaquim P 1,dro, Joaquim 
Nab!ICO, José Marianno, Joviniano Romero, 
Salgado, Castello Branco, Affonso Penna, 
Diana, Candido de Oliveira, Sigismundo, Ulys
ses Vianna, Almeida. e Oliveira, Henriques, 
Franklin Doria, Ferreira de Moura, Dantas 

Góes, Miguel Castro, Bezerra Cavalcanti e 
Adriano Pimentel, 

Faltam, com causa pa.rticipad9., os Srs.: 
Antonio Carlos, Araujo Góes Junior, Barão 
de Anadia, Barros Cobra, Costa Rodrigues, De-

. ~ ' t 

Drummond, Maacarenhast Moreira de Barros, 
Pri~co Paraizo, Fernandes de Oliveira e Lean
dr Maciel. 

Faltam, sem causa participada, os Srs.: 
Antonio Pinto, Aristides Spinola, C<1rneiro 
da Rocha, José Pompeu, Mares Guia, Satyro · 
Dias, Vaz de Mello e Valladares. 

E'lida a ~cta da sessão antecedente. 

OSr. Alves de Araujo :-Sr. 
presidente, peço a V. Ex. que mande recebar a 
rectificsção, que fiz, de alguns apartes, que 
ei on em e que nao oram oma os, ev1 o a 

agitação, que reinava na Camara, quando fal
lava o meu collega, deputado pelo Paraná. 

I 

beiro do Nascimento, e do capitão Theodorico 
de Camargo. 

0 SR. PRESIDENTE : - 0 nobre deputado será. 
satisfe1to opportunamente. 

Encerrada a disc11ssão, é apprOV<lda a acta. 

EiPEDIENTE 

' o 
artigos da Constituição do Imperio, apr.:\sentado 
na ~es~ão de 14 pelos Srs . deputados Joa
quim Nabuco e outros. 

E' lido e vai imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 57 A.-1885 

Legitimaçtto dos filhos espurio.~ por subse. 
quente matrimonio 

A comrnis;;ão de justiça civil, adoptando na 
generalidade o projecto do Senado, n . 57, sobre _ 
a legitimação dos filhos espurios por subse
quente matrimonio, e entendendo ser o as
sumpt·) de su p ·rio r alcance, reservando-se o 
Irei o e no e a e propor- e 1ge1ras m 1-

ficações, é d~ parecer que o mesmo projecto 
seja submettido á discussão. 

Camara dos Deputados. 15 de Setembr0 de 
1885.- Sigismundo A. Gonçalves. -Maciel. 
-Ribeiro de Menezes. 

A Assembléa Geral resolve : 
Art . 1. o O subsequente casamento legitima 

os filhos espurios, reconhecidos p elos pais e 
mães no respectivo assento, por disposição tes
tamentaria ou escriptura publica anteriores, ou 
posteriores áquelle acto. 
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Art. 2. 0 Os effeitos da legitimação correm 
desde a data do casamento. 

Art. 3. 0 A legitimação aproveita tanto aos 
filhos como aos seus descendentes. 

Art. 4. 0 Na falta de pai, compota á. mãe 
o I?atri_? poder com todos os seus direitos e 

§ A mãe perdera o pa.trio poder casando-se 
ou passando a novas nupcias. 

Art. 5. u Ficam revo adas as dia 
contrario. 

Paço do Senado em i8 de Agosto de i885.
Barão deCotegipe, presidente.- Antonio Can
dido da. Cruz lri achado, i 0 secretario.
Barilo de J.ltl amangttape, 2° secretario. 

E' lido, apoiado, e posto em discussão, adiado 
por ter pedido a palavra o Sr. Eufrasio Correia, 
o seguinte 

denuncia que se lê naGazeta de Noticias. Sala 
das sessões, 15 de Setembro de 1885. -Al'Oes de 
Araujo. 

O Sr. Soares :-Sr. presidente, a com
missão parlamentar de inquerito, nomeada por 
esta augusta Camara para dar parecer sobr·e a 
reforma. da tarifa das atfandega.s e de outros 
assumptos importantes, interrompeu seus tra
balhos com a dissolução da Camara · mas ante;; 

e er-se aqut o ecreto de dissolução, o pl"esi
dente de então nomeou os mesmos membros 
para uma. commissào extra-parlamentar. 

Nesta qualidade a; com · -
do seu ultimo relatorio que con"iste no projecto 
de reforma da tarifa. das alfandegas, projecto 
sobro bancos de emis ão e outros trabalhos. 

Eu tenho a honra de remettel-o á mesa e 
V. Ex. se dignará mandar publicar o referido 
relatorio no jornal da cas:1 . 

Vem i mesa, é lido e r.-~mettido á commissão 
de orçamento o rela.torio apresentado pela com
missâ:o parlamentar de inq uel'ito, nomeada em 
ses~ão de 24 de Outubro de 1883, sob1•e as con
dições do nosso commercio, induatria fabril e 
serviço e tarifa das alfandegas. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões: 
-Sr. presidente, eu faltaria ao cumprimente 
de um dever, que reputo sagrado, si deixasao 
encerrar es a sessao,que ser a u ttma a actua 
legislatura, sem occupar-me com o problema 
da viação da província de Goyaz, problema· que 
int~res::;a tanto a essa provincia, como a todo o 
interior do imperio. 

E' de ma~im':i. importanci9. este assumpto, 
que prende a attenção de todos os brazileiros, 
que estudam as co•1sas do seu paiz. 

o a~sumpto e tão importante que tem-se im
posto á a.ttenção do governo, á attenção do par
l amento e hoje, mais do que nunca, reclama a 
aua. solicitude. 

Não me occuparei do conjuncto do problema 
de viação publica da. provincia de Goyaz, toca
rei simplesmente na parte principal deste pro
blema. que P. a relativa á navegação do Ara.
guaya ao Tocantins e á. estrada de ferro de Al
cobaç~ ã Boa Vista. 

- vo preju tear aos co-
legas que se acham inscriptos nos tres quartos 
d~ hora2 e por isso não ent~arei :m largas con-

teriam logar e seriam apresentadas na. discus
são do orçamento da agri~ultura. 

Senhores, ha pouco tempo discutia-se muito 
e estudava-se com interesse a questão de esta
belecer-se um systema, um plano geral de 
viação do Imperio. 

O congresso de estl'adas de ferro convocado 
pelo Cluo de Engenharia tr,üou detidamente 
desta mataria, e nomeou uma commissão para 
estuJal-a. 

As opiniões dos especialistas divergiram : 
uns entendiam que rra de alta convrniencia 
publica estabele ~:er-se um plano geral de 
· a , qu·l s concessoes e estra. as de 

ferro protegidas pelo Estado fossem feitas de 
accôrdo com este plano; outros contestavam a 

· ·a, as va.atagens e ereio que mesmo 
a po~sibilida.ie actualmente, des~e systema, 
cuja adopção se pretendia aconselhar aos pode
res p 1 blicos. 

Em um ponto, porém, que eu considero capi
tal, est>e ·ialistas e não especialistas estavam 
de accôrdo. E' o seguinte : 

Na actualidade é impossivel, e impraticavel 
todo e qualquer plano de viaçr.To estr-ategica, 
t~do o systema P_3litico de viação, isto é, que 

Norte ao Sul do lmperio com ramitica~õea para 
as provincias. 

Todos os esforços, ois, da uelles ue ,ro-
curavam orgamzar o p ano gera da rede de 
viac;:lo devbm convergir para a "'iaçüo mittta, 
para a ligaçlio das aguas navegaveis dos nossos 
rios, por pequenos trechos de estradas de ferro. 

Subordtnando-se a este pensamento, o Sr, Dr. 
Honorio Bicalho o~tudou a navegabi!idade dos 
STandns caudaes do lmperio e for·mulou o seu 
plano, ligando o Araguaya, Tocantins e Ama
zona!'! no S. Francisco e alto Paraná. 

O Sr. Dr. Oliveira Bulhões, igualmente, 
eomo relator da commissão nomeada. pelo con
gresso das e~tradas de ferro, lavrou o seu pa• 
recer sobre o magno assurnpto, tendo em vista 
ligar aa grandes bacbs do Imperio por meio de 
pequenas vias ferre as. 

Em todos estes planos, Sr. presidente, 1igura 
a estradl\ de ferro de Alcoba a a estra 
ferro marginal ao Tocantins~ salvando a parte
encachoeirada de:'tG rio . (Apartes.) 

O Tocantins e o Araguaya correm parallela·· 
mente milhares de kilometros reunem-se em 
S. João das Duas Barras, em uma distancia de· 
cento e tantas leguas do oceano 

O alto Tocantins como o alto Aragua.ya são 
navegaveis. 

As diffi.culdades sérias da navegaÇao são 
communs a ambos os rios, porque surgem na. 
secção em que Tocantins e Araguaya já estão. 
confucdidos. Para clareza da minha exposi-
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ção, considerarei só rio Ara.guaya, dividindo-o 
em tres secções : a. superior, de Santa Maria a 
Leopoldina, a. média de Santa Maria a Alcoba
ça e a infl:lrior, de Alcobaça. a Belém, capital 
do Pará. As 1• e 3a. secções, é sabido, são 
francamente nave aveia e nave adas a va or • 
a 2• é obstru1da e só admitte navegação por 
botes, eheia. de riscos e perigos. 

Para a navegação da. P secção do Arag~aya, 

40:000$ e depois sub-vencionou com 82:000$ a 
da 3•, obrigando a empreza da fa secção a 
fazer seis viagens redondas por meio de botes 
na 2a.,que é a secção encachoeirada. e p"rigosà. 

Senhores. quando se tratou de obter do 
parlamento este grande auxilio de 122:000$ 
de aubvenção, as vantagens da navegação, nas 
eondiçõe~ acima descriptas, foram discutidas 
e examinadas. 

' continúa a entreter as suas relações com a 
pra~a do Rio de Janeiro e até as rela9ões pos
taes com o Pãrá. são feitas pelo correio da. 
Côrte. 

Por que razão o negociante de Goyaz prefere 
pagar o frete de i2$ por arrob&, em costas de 
animaes, a pagar 4$ ou 6$. importando merca
dorias do P t.~.rà pela via. fluvial ~ Não é por falta 
de botes e nem de vapores, é sim pelos perigos 
da. na.vegaçi.o na. secção enca.choeira ia, e pela 
moro;;iJade da viagem. 

Multipiiquem-ae as viagens de v a. pores e de bo
tes, e o resultado sara o mesmo quanto á prospe· 
rida.de da minha. provincia. Foi convencido 
de q:re !?:-estaria_ um relevante serviço á. minha 

' dos S1·s. Deputados e eomba.tenrio-as, que na 
sessão passada discuti esta questão e p'3di ao 
governo que rescindis:;e o contracto da navega
ção do baixo Araguaya, a meu ver completa
mente inutil, porque não auxiliava por fórma. 
alguma a navegaoão do alto Araguaya, e por
que companhias particulares fazem e conti
nuarão a fazer, segundo sou informado, a na
vegação dP-~se trecho do rio, sem auxilio dos 
cofre;;: publicas. O go-verno tratou de rescindir, 
e rescindiu de facto, o eontracto que fôra cele
brado com o Dr. Couto de Magalhães. 

H!l. por consequencia em disponibilidade .na 
prorogativa que vamos votar uma verba da 
82:000$ que se destinavam outr'ora ao serviço 
da navegação do baixo Araguaya ou baixo To
cantins. 

O em rezario do alto Ara ua a em. enha-se 
para que seja augmentada a. sua.subvenção. 
Não vejo va.nLagem alguma no augmento dessa 
subvenção, devo. declat·ar a C amara. e ao gover

o :1 
par·a o Pará., já o disse e repito, ·:não e porque 
não sejam frequentes as viagens a vapor nas 
sec~ões livres do rio. 

A actual empreza é obrigada a fazer quatro 
viagens redondas na primeira secção livre, e é 
quanto basta. , 

As I"elações commerciaes de Goyaz não se 
enc:l.minham e não se encaminharão para o 
Pará, emquanto as cachoeir<'s que juncam e 

- I • • 

secção interior dos alludidos rios, o augmento, 
a multiplicação mesmo de vapores ~ da s~b_:ven
ção para as emprezas será um dtsperdiclO de 
1n e1ro, um esserv1ço ao patz e a am as as 

províncias interessadas na. navegação. 
Qual a melhor applicação, pois, a dar-se aos 

82:000$ que foram poupados pela rescisão 
do contracto Couto de Magalhães 1 A emenda 
apresentada pela commissão d·~ orçamento, ada
ptada em pa1:te por mim, responde a e_s<>a in
terrogação. Essa verba deve ser destmada. : 
1 o, á. rectificação dos estudos feitos pela com· 
missão de engenheiros, presidida pelo Dr. Lago, 
so t•e a na veg~ t t a e o oaa.n ms ; , -
tudos e melhoramP-ntos do alto Tocantins, que 
nunc~~o foi exami~ado por profission!leS; 3°, 

Senhores, as difficuldades que offerece a na
vegação do Tocantins e do Arag11aya. são muito 
sérias. Sobre ellas ha. um rela.torio, acompa
nhado de plantas e perfis, formulado pela com
missão de engenheiros, a que me referi, tiepois 
de tre3 ou quatro annos de exames e estndos.-

Essa com missão entende que uma parte da sec
~ã:> encachoeirada é inteiramente incorrigi vel, 
inaproveita.vel; que a outra parte pode ser me..: 
lhora la. e int~iramentf3 desobstruida. 

Para sa.lva.r a secaão encachoeirada a. com
missão abriu uma. estrada de rodagém margi
nal, de Alcobaça. a. S. Vicente, e suscitou a idéa 
de uma estrada de ferro na. parte da secção que 
não pudesse ser m~lhorada. 

Na primeira sessão da. legislatura. passada . . . 
governo a garanttr juros a essa linha ferrea. 

O projecto foi á. commisssão de commercio, 
induetria e artes, na fórma do regimento, e. o 
illustra.do relator dessa commissão, o Sr. Feh
cio dos Santos, deu sobre elle um parecer, que 
muito honra á Camara, e que não cessarei de 
encarecer. 

A commis9ão modifico11 o projecto, á.presen
tando um substitutivo, q_ue foi approvado pela 
Ca.mara ; entendeu que era bastante, para. fa
vorecer a. navegação de dous grandes tributa
rios do Amazonas, a cons~ru~ção da i • secção 
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da ef3trada proposta, que se . estende do Alco-
baça. a Santo Anastacio, e tem 103 kilometros 
-de extensão. 

A commissão entendeu mais que em vez de 
garantia de juros, devia o Estado dar um::~. sub
venção kilometl'ica, porque era diffi.dl a fisca-. :"" - ,. . 

Approvn.do peb. Camara o projecto substitu
tivo da. commissão d~ commercio, industria. e 
artes ao uiu ara. o Senado e lá b::~. ueou o 
anno passado. 

Quando foi posto em discussão na C::tmara 
alta, deba.ltle o Sr. senador Cruz Machado ten
tou salval-o, dizendo que o Senado não podh 
-cond•Jntnar summariamente um3. idéa gt·andiosa 
e util. que o auxilio pedido era insignificante, 
e . que em vez da rejeição do projecto, devia-se 

· votn.r o adiamento da discussão. 
O Sr. Chri.stiano Ottoni, porém, relator da 

commisaão que propunha a morte do ro· ecto, 
evan ou·se para mpugnar o adiamento reque

rido, em boa hor~ lembrado, e para. revelar 
q_ue não tinha lido cousa alguma sobre a qu~s-. 

As perguntas qu~ foram feitas por S. Ex. 
nessa occu.sião, as duvidas que foram suscita-
das mostram u o r I ':- :-
condemnou in limine o projecto da estrada 
de f·Jrro tle Alcobaça'- não havia lido o dis
curso que proferi quando fundamentei o mesmo 
projccto, nem o parecer 4a. commissão de com
mareio, industria. e artes desta Camara, e nem 
o relatorio, qu~ perfeitamente elucidava a ques
tão, do. commissão de engenheiros presidida 
pelo Sr. Dt•. Lago. · 

St·. presid~nte, ·o districto que eu aqui repre
sento e ue ó a arte mais d ·,s roteo-ida deste 

O Tocantins o o Araguaya correm pn.rallela
mento até S . . João; um atravessa sertões e 
d~sertos, e o outro banha cida.·les e povoações, 
serve a um. nucleo de popula~.ão muito impor
tante o de mais de 100 mil n.lmã.s. 
. O Araguaya, a._pczar . do rcceb:lr o favor tão 

. a SUJV n-
ção, não tem sido do utilidade alguma para. o 
interior. O Tocantins é navegado por 50 a 70 
bar · ~ 

Palma, Porto Imperial, Bo:1 Vista e Caro' ina; 
para Belém, no Pará . 

E' uma clamorosa injustiça estarmos a auxi
liar uma uwegação que t:ão tem produzido re
sultado algum, e abandonarmos a outra que 
prospera e dá vida ~uma região inteira. Não 
esqueçamos o Tocantins, pat·a só cuid·trmos do 
Araguaya. 

Em conclusão, Sr. presUente, o meu pensa
mento fica bem claro. A cml)n, a ·~ r s n a 
pela co.riimissão autoriz·1 o governo a applicar 
a verba do ~2:000$ :~.o desenvolvimrmto da em
preza de vaporesdo.Aragna.y~~ o :i e~ploração 

1 c a ores . 
Eu.affirmo á lhmara, corn o c Jl1hot!imento 

que tenho da minha proYincia, fJUO o dosonvolvi .. 
• Lo Araguaya 

não é um set·viço á. pz·ovincia uo Goyaz ; póde 
ser um serviço á em I_) reza. .•• 

O SR. SoAB:l'.:s : -Não apoiado. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES ; - 0 nobre 

deputado que me interrompe, s:tb:l que até o 
sal, genero de primeira. nec~ssidade, impor
tado pelo Araguaya~ fica em Goyaz pelo preço 
do sal que vai de S. Pau!o, em carros d~ bois. 

E S. Ex. mesmo j:i aqui r eferiu este facto e 

vasto mpr)rio, porque é a mais c:mtral de todas 
e está tiío afastada dos nucleos de população O Sa. SoARES : -Tratava da subvenção de 
que devia. formar uma provincia distincta, tem 40:000$00:>. 

· · - i SR. LEOPOL.:lo DE BuLHÕEs : -O nobt·e de-
discuto . O futut·o de minha provincb e de putado conte!l1tou a. vantagem dG continuarmos 
grande parte do interior do lmperio depende da. a subvencionar essa navegação, e como vem 
navegação do To:::antin.s e Araguaya. agora interrompe1·-me? 

Eu muitl) confio no patrioúsmo do actual" Sr. o S.a. SoAREs : _ Peço a palavra para uma 
ministro da. agricultura, por isso creio que explicação pessoal. 
S. Ex. ha de dar uma applica.ção conveniente à 
verb5 que está em disponibilidade na proroga- O S.a. LEOPOLDO DE BuLHÕEs:-Si o commer-· 
tiva actual o q ue,deatinada. a beneficiar a Goyaz, cio não se desenvolve, não é por f:11ta de va.
nunea. foi empregada em seu beneficio. pores ; existem alli em numero sufficiente, 

e fazem viagens regulares entre Santa. Ma-
Eu peço a. S. Ex.. que mande rectificar os ria e Leopoldina. 

estudos feitos nas cachoeiras do Tocantins, o proprio em prezaria que recebo vapores do 
porque ~11ando se estudava a desobstrucção do governo, que recebe 40:000$ de subvenção, 
rio S. Francisco muitos engenheiros declara- que tem botes seus, é negociante, e pócle trazer 
ram que o trecho de Boa Vista a Jatobá era im- cargas para si, do Pará, compra fazendas no . 
praticavel e que até á.quelle ponto devia esten- Rio de Janeiro . 
der-se a eatfad. ; · um cumu o. 
entretanto o Sr. Milnor Roberts, de saudosa E' inutil qualquer tentativa de m.elhora-
memoria, estudando depois a navegabilidade do mento da navegação antes da. constrricção da 

· rio S. Francisco, entendeu que o referido tre- estrada de ferro de Alcobaça. 
cho. podia ser corrigido com pequeno dispendio · Em vez de quatro, podem ser oito ou dez 
e isto se realizou. · · vapores ; em vez de 40:000$. póde a ãubvell-

Peço por consequencia. a rectificação dos es- ção ser de 60:000$ ou 80:000$; o resultado 
tudos do baixo Tocantins e que se mande esta- serà o mesmo. Fique, pois, bem claro o 
dar igualmente a secção superior do me~mo rio~ que eu digo : não é um serviço e sim um des
euja. navegaçio encontra embaraços removi- serviço á provincia de Goyaz dar desenvolvi
veia nas proxim1.dades da cidade do Porto lm- mento á navegação a vap_or do alto e baixo 
perial, e abaixo da cidad~ da. Boa V~.& ta.. . Aragua.ya.. 

V, IV.- ·30 
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Nesta questão não appello para o patriotismo 
da Camara, mas para a sua seriedade e rcora
lidade. 

nas que tanto abonam a riqueza do nosso vo
cabulario de invectivas e a robustez dos nossos· 
pulmões. ~ 

Si ao orador corria. a obrigação de felicitar 
S. Ex. om razão da. proeminencia tão justa
mente ad uirj.da não o óde fazer no que diz. 
respeito á. mencionada oração. Não vê alli senã() 
uma serie de articulados sem prova, de pt•opo

se esforçam por parecer perempto-

cumpre ser promovi<la com a maxima presteza. affirmações de S. Ex. possuem incontestavel 
São i.mpropri.-s, por consegubte, todas as prestigio, porém não gozam ainda, ao que se 

questões estranhas áquellc assumpto, mor::nente saiba, da autoridade infallivel e inamolgavel 
as que, versando ~obre politica local, embora dos dogmas. 

• · a a e as e • .l s 

se atavi~m com o nome de discussão, não pas- Negou por acaso S. Ex. que se houvesse 
sam de vão amontoado de palavras apaixonadas, iniciado na provincia de Minas Ge.:.-aes violenta 
de um improfi.cuo-~li;-e tH, direi eu,-cuja in- reacção? Não só não a negou. como e~timu
spiraçã:o unica e cujo unico resultado é a satis- lou-a, aconselhando que, em vez de :i5 agen
fação d ~ interesses porventura muito el'3vado~ tes do correio, se demittissem 350 de uma só. 
c diO'nos mas ue certamente bem is 

o. m · horas, foram exonersdos cerca de 
dor I\I. J . So~re~, o qunl, cotno peç·~ notavel, 40agentes do correio, cujos empregos não im
foi ho.;e estampado na siJa integr~ brilhante nas plicam de forma alguma confiança política. 
colam nas e litoria~s do Jornal elo Commercio. Ouviu dizer que esse numero é insignifi.-

Envidará. esforços par:J. ser o ~ais succinto cante em relação ao de mais de 500 que exis
"Possivel. tem na província. . As 40 demissões, porém, 
~ Antes, perém, pede venia para apresentar ao recahiram apenas sobr.~ dois districtos, o 19 e 
r~ferido Sr. Soares sinceras congratulações o 20, o que torna o tal numero avultadissímo e 
pela efficaz influencia que ultimamente tem denota desvairado espirito partidario. O orador 
exercido nos ne~ocios p_uulicos. E' S. Ex., não tem o prazer de conhecer o actus.l Sr. 1o 

' ' com alguns collegas, faz ao governo toda.s as in-
dicações relativaa a Minas Geraes; quem nomeia 
e demitte • uem desincom• ati ilisa o-
can 'lida. tos; quem concebe e e~ecuta planos de 
camp~nha ; quem aconselha, dirige e fiscalisa, 
naquella. provincia, a acção governamental. 
Perigo não hn. que seja desta feita esquecido, 
cow.o parece, pela queixn. externada no final do 
seu discurso alludido, haver sido na transacta 
situaçã:> cons~rvador!).. 

Bnm comprehende o oradot· que á conhecida 
~odestia de S. Ex. repugna c:1rroborar a con
sagração dos seus recentes triumphos ; mas 
os Í;\CLos ahi estão fallantlo eloquentemente :
não ha como fugir-lhes á responsabilidade ou 
i gloria. . 

Demonstração !lo que vai dito é o proprio 
debate de hontem. A occurrencia que o mo
tivou fôra. relatada no Senado. Nessa casa do 

' . . 
das a~ e~plicações que reputara convenien
tes. 

Parecia finda a questão. Não o entendeu 
assim o Sr. commendador:- Sem a minima 
provocação, sem que a mais ligeirJ. referencia 
i sua pessoa justificasse a sua intervenção, 
mas de certo por entender incompletas e defi
cientes as explicacões do Sr. ministro da jus
tiça, trouxe de novo S. Ex. a mataria. a ter
~eiro, n.o discurso de hontem, que, pelos apartes 
a. que deu logar, enriqueceu os annaes parla
mentares com mais uma dessas edificantes sce-

v1ce-pres1 ente e ~ 1nas. a a consta que o 
desabone. Corre mesmo que são bons os seus 
pre.ce~entes, mas que, entre as qua~i~ades que 

l:> ' ii -

trema com que ouve e pratica os conselhos dos 
mais peritos e experimentados. Nisso está. tod(} 
o mal. 

Não se pense que o orador se queixa, como 
affirmou o representante do 19° districto. Sabe 
perfeiLamente que, nas altas regiões politicas. 
<lo paiz,subsiste, por desgraça nossa,como !em
ma cardeal dos p~rtidos o 'Ure "ictis dos barba
ros e o spoil's systhern das facções corrompi
das da Ame rica do Norte. Não_ sé queixa, re
pete:-o que deseja é apenas patentear, á to ta 
luz, o que vale e em que consiste a modera
ção e a justiça apregoadas pelos conservadores, 
Moderação não a conhecem, justiça não a sa
bem ou não a querem praticar. 

• 
a inscripção daquellas divL as nos escudos da 
violencia e do s.rbitrio. Sejam francos; mos
. trem-se taAs quaes são; não rompam o fogo 
tendo arvorad:~ a bandeira branca das treguas. 
O orador considera-se homem de lucta e não se 
arreceia della. Pede-a s1mplesmente leal. Con
fessem os conservadores que,si em sete annos de 
opposição aprenderam alguma cousa,foi apenas 
novos proce.ssos de compressão, que só S9 oc
cuparam. ne~se tempo de accumular odios e. 
resentimentos, cuja explosão constituirá a re
generação annunciada. 
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O Sr. J oaquitn. Tavares : -
Sr. presidente, em uma das sessões anteriores, 
quando o meu nobre amigo deputado pelo 2° 
districto dl3 Pernambuco, discutindo a mudan
ça de situação que nos foi annuncia:h p·elo 
ukase que tem a data de 20 de Agosto, fazia 
esforços para mostrar quaes eram os deveres 
de Sua Magestada diante da crise determins.da 
pela retirada do gabinete 6 d·3 Maio, dei o se
guinte aparte : « Sua. Magestade não tem de
veres, só tem direitos. )) 

A transparente ironia destas palavras não 
esca ou a.o nobt•e de utado nem aos illustres 
oo egas que me ouviram. 

Todos comprehendP.ram que eu não formula
va uma. these constitucional ad ttstun D~lphini, 
~ffirmando a omnipotencia da corôa, mas ape
nas recordava, a propo3ito do facto de que o 
<1rador se occupava, a doutrina. corrente n~ es
cola conservadora, segundo a qual Soa Mages
tade o invioZavel, Sua Magestade o sagrado, 
Sua Magesta.de que não està sujeito a 'i·espon
saõilidade alguma, tem o direito de muJar o 
governo dos seus humildes e reverentes sub
d itos com o mesmo desembaraço e despreoccu-

p2ção com que qualquer fazendeiro muda àe 
feitor. 

Foi este o meu pensamento. 

Entretanto, Sr. presidente. vi com sorpraza 
ue um do3 ·ornaes de maior circula ão d s 

Côrte reproduziu e commentou seve1·amente 
a phrase-Sua. Ma.gestade não t~m dl3vcres, 
só tem direitos-, como si fo3se a manifes

- de uma. opinião rninh·::t. Peço, pois , 
permissão a V. E:s:. para restabelecer a ver
dade e desfazer um equívoco que bnto me póde 
comprometter no conceito dos meus correligio
narios, declarando desta tribuna que, no modo 
de entender as prerog;.tivas do Poder Modera
dor e as suas funcções no nosso mecanismo 
politico, eu pertenço ao numero daquellei\ que, 
atravez dos archaismos da nossa Constituição. 
não "êm no ~mperador m~is d? quo um de!e· 

, -
sima categor:a sem duvi la, mas com atLI·illui-
ções certas e det~rminadas,qu~ elle é <.•brigado a. 
exercer àentro da o:·bita tra ada ela. le· 
sempre em vista o bem p ublico e a vontad0 na
cional. 

Nesse arti,.,.o 11e se occu a de meu a ::rt 
diz-se o seguinte (lê): 

«O partido lib:>.ral, entr?t:lnto, irà subsc.-e
ver a estranha theoria, ·que só confere direitos 
e nenhum deyer a Sua Magestade 1 

« Absolutamente não .será placitada seme
lhante doutrina. 

4 Ella sobrepuj 1 a pbrase ile Honorio Her
meto, tão flagicia.Ja por Theophilo Ottoni:
E' sempre legitimo o govern1 qHe -ti"c1· â sua 

• I 

« Ella e:xcede em temeridade ao dito de 
Inhomerim a seus eleitores:-Det1.:?mos ao Im
erador obediencia sem ~imites. 

c. a a range maior somma e pr•vilegios 
do que a declaração de Itaborahy:-0 rei reina, 
govel"na e administra!'» 

De pleno accordo. S•1bscl'evo to ios es~es 
conceitos. O illustre jornalista t~V·> razt o em 
tudo isto, menos em considerar opinião de 
um liberal o que vs.i de encontro ãs convic
ções de todos os liberaes. (Apoiados .) 

O SR. ·JosÉ MARIANNo:- Foi apenas uma 
acerba ironia. 

O Sa. VuN:-\A V.Az:- E o Imperador havia 
de comprehender por esse modo. 

O Sr. Francisco Sod:ré : -
Aguardava a discussão c!o orçamento da justiça 
par~ tratar do assumpto de que me vou o;c~-

' ' 0 3 orçamentos pela prorogati-va, prevaleço-me 
da urgencia que me foi concejida hontem, e 
que muito agradeço, para respond-~r ao hon
rado deputado p~lo 4° districto do Rio de Ja
n eiro, sobre a increpação e censura que S. Ex:. 
fez a respeito de acto meu, sobre o pro-vimento 
do officio de tabellião do publico, judicial e no
t~s, ~o termo de Itaborahy, na mesma pro
Vlncm. 

Exporei os factos_, taes quae::; se p~ssar~m, 
para mostrar que o meu procedimento foi pau
tado pela& normas do direito e da r e-gularidade 
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do serviço. A questão é esta, que vou submet
ter ao alto conhecimento da Camara. 

Era serventuario proprietario e vitalicio da 
quelle o~cio de justiça, n~ municipio ~e ltabo
rahy, o ctdadão Braz Corre1a., que requ1reu snc
cessor, em virtude de inva.lidez a.dquerida no 

· - p '=' • i para 
exercer suas funcções João Coutinho · Pereira 
Velasco Junior. FaUecendo Bra.z Correia, o 

vincia. consultou ao governo si devia. pôr em 
concurso o officio, ou si devia prevalecer o 
titulo de nomeação que Velasco tinha obtido 
em seu favor, com a clausula de vitaliciedade. 

Esta consulta da presidencia da província, 
sujeita ao exame e apreciação da secr~taria ~a 
justiça, entendeu esta que Velasco tmha dl
reito a. ser confirmado no offieio e que não se 
devia abrir concurso para novo provimento. 

Eu or · n " · t · · · 
prevalecessB a disposição da lei de H de Ou
tubro de 1827, que é o assento da questão e 
fonte da qual dimanam as nomeações de taes 
empregos. 

Vellasco representou contra este meu des
pacho ; mandei novamente oavir sobre suas . . 

O Sn.. FRANcrsco SoDn.É:- Por erro, equi
voco ou engano da secretaria, até então se
guido. 

O SR.. C.ASTR.IoTo:- Então, este erro, este· 
engano ou este equivoco foi est?ndido ~ todos-

O SR. FRANCisco SonRÉ:- Mas eu, que pro
curei restaurar a lei de 1827, não poderia de 
mod n · · 
um titulo que não lhe podia aproveitar: (A.par· 
tes .) 

Eu lerei a V. Ex. o que ha. e até a consulta 
do conselho de Estado, que foi ultimamente ou
vido. 

0 SR. ANDIUDE FICUEIRA:- Ji foi publi
cada no Dia1·io O fficial. 

Dizia a secretaria nas informações das uaes 
m n e1 1rar c p1a, que ten o commJgo e passo 
a ler: 

' , o en ao, 1s o e, epo1s a a a o mesmo e-
melhor exame e apreciação mais aprofundada ereto de 1853 até 27 de Janeiro de 1871, quando 
da materia do objecto, deu parecer, opinando baixou o decreto n . 4683; mas, como diz o Sr. 
que, em virtude d:.~. lei de 1827, o officio devia Conselheiro Director Geral (parecer de 30 de 
ser posto novamente em concurso. Dezembro de 1884) esta praxe, que se explica 

V. Ex. sabe e o honrado deputado a quem pela er~·oneaü~telligencia ào referido decreto 
respondo não ignora que a lei de 1827 foi que de 1853,não se fttnda1)a nem na lett1·a nem no 
estabeleceu o actual regimen para o provimento espi1·ito das disposições vigentes, antes ia de 
dos o:tficios de justiça, revogando o regireen encont1·o fm·mal a uma lei exprersa (lei de 11. 
antigo, pelo qual taes officios eram dados por de Outubro de 1827). ». . 
venalidadc e por 

Estabeleceu a lei 0 principio da livre con- Por estes fundamentos. expedi a.viso ao pre-
currencia, do concurso, em cujo certamen, po- .sidente da provincia do Rio de Janeiro, deci
dendo todos se habilitar e exàibir rova.s seria. dindo da seguinte fórma (Z8)! 
um me1o seguro e a er1r o governo da capa.- «Nos termos expressos do art. 6o, da lei de 
cidade e idoneidade de cada um dos concur- 11 de Outubro de 182i, os successores só ser
rentes, segundo a.s provas que dessem nomes- vem durante a vida dos serventuarios pro
mo concurso. Assim, :ficava, pelo rcgimen da prietarios dos officios de justiça. ; fa.llecidos que. 
nova lei, firmado o grande principio da igual- sejam estes. deve proceder-se a novo concurso, 
dade, em contraposição ao antigo, isto é, ao na conformidade dos arts. iO e seg-uintes do 
regimen da venalidade e ao da hereJitariedade. decreto n. 817 de 30 de Agosto de i851 e mll.is 

O nobre deputado entendeu, porém, que eu disposições em vigor~ caso em que está a con
me tinha desviado da pratica seguida e dos sulta que fica assim resolvida. >) 
precedentes, porque suppunha. que Velasco, De modo que os succeSSC'!'es deveriam ser 
tendo sido provido em virtude do decreto de só nomeados nestes casos; para que, fallecido 
1853, deveria ser mantido em sua primeira que fosse o serventuario vitalicio, se abrisse 
nomeação. Peço licença para dizer a S. Ex. nova. concurrencia. para. ser assim tambem res
que esse. de~reto não cogitou de modo algum peitada a disposição da lei. 
da. espec1e. E foi exactamente o que procurei fazer e 

O SR. CASTB.lOTo:-Si regulamentou a lei mandar cumprir. 
---~~~~camc6--!tã-:o-t~tt· :6ft"--àa;-@Stte(~·ê+----r-~-~~a...informação é que está a verdade 

e san doutrina. Disse a. secretaria nesta e 
sobre a replica de Pereira Velasco Junior (Lê).: O Sa. FRANCisco SoDRE : - Não regula

mentou ; o decreto de 1853 não aproveita à 
hypothese. O que serviu de regulamento à lei 
de 1827 foi o· decreto n . 817 de 30 de Agosto 
de 1851, que consagrou a. disposição que acabo 
de indicar, isto é, mandar submetter a novo 
concurso o logar, no caso de morte do serven
tuario vitalicio e proprietario. 

O Sa. CABTRlOTo:- Então, como explica o 
facto de ter a secretaria. da. justiça passado o ti
tulo vitalício 1 

c O Sr. conselheiro Director ·Geral assim se 
pronunciou : 

4. O decreto de 1853 não autorizava. a no
meação de suecessor com seroentia vita
lícia, nem mesmo traton da condição de tempo. 
que era regida pelo art. 6° da lei de 1827, 
que nem esse decreto nem outro qualquer do 
Poder Executivo podia alterar. 

<( ·O decreto de 1871 não creou direito · novo, 
reconheceu o estatilidô pela lei de 1827, e 
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ainda assim não a observou completamente ; o 
que deu origem aos recentíssimos decretos, 
que firmar:J.m a verdadeira intelligencia da lei 
citada. 

«0 que se decide contra lei expressa em ponto 
substancial c nullo e o ue ó nullo não óde 
pro uz1.r eifeito valido, desde que se verifica a 
nullidade. 

«A l?rax.e que se explic~ pela. erronea intel-

~ " na lettra nem no espirito das disposições vi-
gentes ; antes ia de encontro formal a uma lei 
expressa. 

«Essa pra:'i:e nem se apoiava em interpretação 
authentica,que só o poder legislativo podia dar, 
nem mesmo em instrucção ou regulamento para 
a boa e:s:ccução da lei. 

«Assim a 1·e{erida praxe tomou antes o ca
racter de descu~do ou eq'l)ivoco de fórma nos 

' 
cia, ain'la. mesmo apadrinhada. por longo 
tempo de serviço, não póde :firmar um direito, 

ue aliàs não :fica irr m dia lm · 
desde que nada impede o supplicante de obte1· 
nova nomeação em algum concurso. 

«~ requ~ri.nento, portanto, está no casoj de 
1 . » 

Os novos decretos foram por mim promul
gado~> em 22 de Novembro de :1.884 e 28 de 
Abril deste a.nno. 

O Sa. CAsTIUOTo :-Agora vem outro minis
tro e expede outro decreto dando intelligencia 
di versa á lei. 

O SR. FRANCisco SoDRÉ~:- Não póde dar. 
O SR. CAsTaroTo :-E' o que se deve esperar. 

O SR. FRANCISco SonRÉ :-Não senhor; o 
que h~1.via era um engano da secretaria., que 
não póde crear direito ; .não se tinha levantado 
am a es a ques ao. 

O Sn. CASTRIOTO :-V. Ex. começou a. endi· 
reitar o mundo por este empregaJ.o conser
vador. 

O Sa. Fn.A:::~crsco SoDRÉ :-Está enganado, a 
lei foi applicada a todos e devo responder ao 
nobre deputado qu~ ninguem me_ fallou. a res
peito desta nomeaçao e que eu na o sab1a que 
Velasco era liberal ou conservador. 

O Sa. CABTRIOTO :- Accredito desde que 
V. Ex. o diz. · 

0 SR. FRANCISCO SoDRE -Posso garantir a 
V. Ex., assim como hei de responder 9. outra. 
parte da censura que me fez por não ter de· 
cidido logo a questão. 

ao presente respeitadas, ao ponto de ter sido o 
mesmo substituto considet•ado vitalício, como 
no caso que citei, occorrido no Rio Grande do 
Snl. (Apartes.)» 

. Já acabei de dizer ao nobre deputado que 
DlU~'>' • • r- • 

si era conservador ou liberal. Foi uma con
s.ulta que me foi feita pelo presidente do Rio 
de Janeiro o que eu decidi sem a menot• re-
vençao, como consu ta vm a. o elegado do 
governo, á qual devia app!icar a minha atten
ção e resolver como entendesse justo . 

A r3.zão da demora foi que, expedido já. o 
aviso para novo ccncurso em U de Dezembro 
e comô estivesse collaborando no decreto de 28 
de Abril do co::·rante anno, guardei não só o 
caso de Velasco como outros para applicar a 
todos as disposições do novo decreto, na parte 
respectiva a cada uma das hypothesea. 

O SR. CAsTRIOTo :-:-Mas não podia ter effei
to retroacLivo. 

O SR. FRANCISCO SoDRÉ :-Não h u 
retroactivo, porque tratP.i de restabelecer a. lei 
de 1827, que o decreto de 1853 não podia revogar. 
E si fui eu quem. rompeu com a erronea praxe 

, s aque a e1,. 
que estavam olvidados, é obYio que não posso 
apresentar, nem citar casos em contrario a 
pretenção de Velasco, que hoje, por tudo quanto
acabo de expender, não póde subsistir. 

O SR. CASTRIOTo dá. um ~parte. 

O SR. Fn.ANcrsco SoDRE:- V. Ex:. me me
rece tanta estima que as sua.s palavras são 
sempre bem recebi.das. 

. , na osperar pe o 
decreto de 28 de Abril. Antes disso, já tinha 
indeferido o replica de Velasco, e eis aqui o 

,.. . 
« Indeferido, por subsistirem as razões do 

pt•imeiro despacho, que são reproduzid~:s no re
q uerim en to.» 

Por este indefi.rimento, Velasco interpoz re
curso para o Conselho de Estado. Entendendo
eu que o caso não estava contido nas disposições 
do decreto de i853, e :nesmo no regulamento .de 
i5 de Fevereiro de 1852, ndguei o recurso ~no 
seguinte despacho (ld) : 

« Não é caso de recurso, por não estar com
prehendido na. bypothese do art. 7° do decreto 
de i6 de Dezembro de 1853, e portanto, ina.p
plicavel a disposição do art. 46 do regulamento·. 
de 5 de Fevereiro de 1842. » 

O decreto de 1842 só permitte t'ecurso das de-. - . . . . 
R. ASTRIOTO:- • 0 SR. CASTRIOTO :-Decisões contenciosas. em que foi derrotado. 

o SR. FRANcrsco SonR:E: :-Decidi, no dia 4 O SI}._ FRANcrsc~ SODRE·:-A questão não era 
de Maio, a interposição do recurso, negando-o ; de dec1sao c01;tenc1o~a.. O. decreto d~ i6 de De-· 
mas jà havia expedjdo 0 aviso de 11 :le Dezem- zembro de 18;:>3, porem, d1z o segumte no ar~. 
bro e j:l. havia indeferido a replica.. Disse 0 no- 7° : « No caso de o governo declarar.~ offici(). 
bre de utado no seu discurso (lê): l vago e o successor .nomeado obrl0 .ado ou 

p , · não ao pagamento da 3~ parte do rend1mento, 
cParece, senhores! q.ue este e. u~ caso umc?, 1 haverá. recurso para o Conselho de Estado .. :.-

e desafio o nobre mm1stro da J~Sttça do gabl- ; Mas 0 de Pereira Velasco não estava compre-
neta 6 de Junho para que me Clte um só ~aso ~ hendido nas duas hypotheses. . 
em que nomeações para esses logares, felta~ ~ , 
no regimen do decreto de f853, não fossem ate , O Sa. C.ASTRIOTO da um aparte. 
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O SR. FRANCISCO Sona:E : -Eu ji disse a 
V. E:s:. que o decreto de 1853 não podia fazer 
obra sobre a especie, porque estava em oppo
sição á lei de 1827._ 

.., 
que a decis:io seja sobra materia contenciosa. 

Sr. presidente, vou abreviar as minhas con
sBerações para corresponder ao amavel con
vii.e de V. Ex. O mea illustre successor, en
contrando o requerim3nto de Velasco, s~m que 
.dé;;se provimento ao seu recut•so revogando 
:meu despacho, suj~itou todavia. o assumpto ao 
Conselho de Estado, e este, por un~nimidade do 
voto:;, foi de opini~o que d·:Jvia. prev::Iecer o 

illustra 
, 

deputado acerca do pretenso direito qne en
tende assistir s Velasco, ou em virlude das 

raticas da secretaria até então ou da intelli-
ligen~ia erronea dada ao decreto de 1853. 
{Lê): 

« A secção de justiça conforma-se com este 
segundo voto do illustrado conselheiro director 
geral, cuja doutrina é correcta.. 

c. Por menos equitativa que sejt semelhante 
solução na especie de que se trat·\, visto r (lfe
rir-se a um funccionario em exercicio ha. lon
gos annos, que se acha provavelmente em 
.avanQad;\ idaJe e desca.nçava na fé de ter obtido 
provimento vitalicio, baseado jà nos preceden
tes e já. na declaração do tituto de sua no
meação, muito . mais importa, por motivos de 
-ordem p11blica, o respeito da lei e sua rigorosa 
observancia. 

c. Cumpre ~eata?elecer o regimen legal, que é . 
v - ' 

segundo o qual os successores de serventuarios 
vita:icios dos officios de justiça sómente con
servam a') respectivas funcções durante a vida 
·dos effectivos, impropriamente denominados 
proprieta:rios, ou emquanto prevale:!e seu le
gitimo impedimento. 

<Os a.ctos do Poder Executivo que poste
riormente firmaram doutrina contraria não 
podiam derogar a lei, cuja restauração não 
prescreve.» 

Sr. presidente, si não fos~e a disposição da 
lei de 1827 em seus artigos 1 o e 6°, si os decre-

tos ulteriores e posteriores pudessem revogar 
disposiçõ~s tão salutares, os officios de justiça 
deixavam de ser dados por concurso dentre os 
mais idoMos e habilitados, para serem provi
dos por influencia do patronato, muitas vezes, . ,.,.· . 
c:)hibidos pela citadii lei. 

Tenho concluido. 

O Sr. Carneiro da Cunha : 
- Curnpt·e-me, Sr. pt·esidente, agradecer a esta 
Camara a benevolenc1<1. com que me conce
deu hontem a urgencia de que hoje vou usar. 

V- Ex. comprehend:3 a difficuldade, em· que 
me acho,d'~ conciliar a attenção de um • Camara 
q uasi morta, nos ultimos momentos de ums 
existencia qne lhe esc.ap:1, pelo q uc peço mil 
descuJpas em tvmar ainda alguns minuto~ pa:a 

o • 
Eu, Sr. presidenb~ não posso dúxar de rego

zi.iar-me por ver. aquelle illustre senador re
stituído ao pleno exercic1o de suas funcçõee, 
p.Jrque V. E:t. sab·•, por ter andado envolvido 
na crise, que na vespera dGste acontecimr>nto 
o ex-min1stro do imperio se embarcou para. 
ir ao L9.zareto da Ilha Gra.nde f:1.zer quarentena. 
(riso) ; e de l:i voltou tão aturdido com a. quéda 
da sit11ação e do ministerio passado, que obri
goll-O a deixar aquella pasta por elle tão aca
riciada, que S. Ex. esqueceu-se inteiramente 
de que o presiJeute que neste momento ainda. 
admini.-tra a minha província é o Sr. Dr. Pe
dro Beltrão, nomeado por S. Ex. ,o chefe de po
licia. em e~e ·cicio,o Sr. Dr. D. Luiz da Silveira, 
seu parente, os vice-presidentes são l ~beraes, 

- · · orneaçao e um 
só conservador. Conseguintemente, nenhuma. 
r P.acção se podia ter feito porque toda:; as au
toridades são da situação decahida, e eu po
deria dizer que o partid.) conservador, na mi~ 
nha província ainda não subiu ao poder. 

Foi no dia. 10, ás 4 horas da tarde, que em
barcou no vapor do norte o presidente no
meado para aquepa provincia., um moço dis
tinctissimo pelo seu talento e por uma illustra
ção não vulgar ; e com essa nomeação o gabi
nete mostra que não quer re·lcções, mas um 
governo intelligeute, moralisado e justiceiro, 
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capaz de levantar a província do abatimento 
em que a deixaram ...• 

O Sn.. JoAQUIM NAnuco:- Não é mais dis
tincto do que o Dr. Pedro Beltrão. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA:- ..• as admi-- . 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA : - Sr. resi-
ente, justiça é dizer que as nomeações dos 

novos prPsilentes escolhidos d'entre os ho
m·ens politicos dos mais honrosos precedentes 
e de F:erviços prestados nos c:trgos elevados de 
presidentes de provincia, mi.niãtro.;; de estado e 
na alta magistratma (apoiados), dão prova 
exuberante que o ministerio não pretende inau
gurar uma politica I"eactor.l e de perseg·uições, 
m3s just>t e moderada, firmar um governo de 
patriotismo previdente, e de ordem financeira, 
p:tra que o pa1z entre no regimen legal, den
tro do qual sómente se poderá encontrar o res
peito do direito de cada um e a liberdade de 

Sr. prêsidente. parece-m~ que a. nobre op
posição que me interrompe com os seus apartes 
ucr ainda di:; u a · -

fi.a.nça. politica e que o novo ministerio, 
que inicia. uma política larga de justiça c de 
g1·anrles reparações , continue a servir-se 
dess~s instrumentos gastos, só empregados pela 
intra.nsigencia. parti laria. (Apoiados.) 

O parLido liberal, ap.?a'IO do poder, levanb 
doutrinas as mais bizarras e extravagantes: 
temos ouvido a nobre opposição. nesta Camara, 
declamar que a subida do p:u·tido conservador 
foi anti- arlamentar e o nrtido libet·al não 
devia cahir apezar da divisão, que o traba
lhava, emquanto restasse um chefe lii.Jeral, 
mesmo o Sr. Meira de Vasconcellos, de quem 

O Sr. Meira cle Vasconcellos, depois de di
vagar, por e"'sa reacção que phantasiou,na. pro
víncia da Parahyba, onde até hoje não houve 
uma só demiscão, leu o telegramma e apresen
tou o requerimento. Eil-os (lê) : 

marca. Borburema. Cedo começam. 
« Requeiro que se peça ao governo, por in

termedio do Ministerio do Im erio informa -
sobt·e a suppressão da comarca de Borburoma, 
na provincia da Parahyba, pela assembléa pro-
vincial. Em 9 de Setembro de 1885 . ., · 

Fundamentando o seu requerimento, S. Ex. 
pe:liu providencias ao governo p:1ra conter a. 
assembléa dentro da orbit1. do suas preroga
tivas. 

Diante desse procedimento só temos a la
mentar que os liberaes dêm sempre uma triste 
idéa da sua escola olitica. (A oiados e a ar-
tes.) 

E' uma attribuição da assembléa provincial n 
u~vis.ão civil, judicia~ia e ~cclesiastica da pr?-

(apoiados e apartes); si, porém, a assembléa 
provincial, não se inspirando no interesse pu
blico. mas em uma paixão p1rtidaria, suppri
misse a comarca, o correctivo está no Acto Ad
dicional. que tot·na dependente esta proposição 
da s:1ncção do presidente, que é da confiança do 
Sr. Meira de Vasconcello.::, o qual negaria a 
sancção ao projecto. (Apoiados e apartes.) 

Mas o que é notwel é que na sessão do dia 
10 em a e o Sr. Meira de Vasconcellos offe-
receu o seu requerimento no Senado, já um 
outro telegramma. de 9, publicado no Pai:;, no
ticia v~ que o projecto ~ão tinha passado na as-

. . M~ 

gabinete ! (Riso.) uma maioria de dous terços doa membros pre ... 
Subinclo ao poder em 18i8, enrolou a sua ban- sentes (?êJ : 

dein de reformas tão apregoadas e só hontem ~ Parahyba do Norte, 9 de Setembro. 
desenrolou-a nesta casa o nobre deputado pelo « Foram de.sprezados os proJectos suppri-
5o districto da provincia de Pernambuco. com o minJo a comarca de Borburama e mudando a 
bl'ilhantismo proprio de seu talento,justifieando séde de Itabavana para Campina. 
essa reforma que intitulou- a mtJnarchia fede- No emtantÕ o Sr. Meira. de Vasconcellos não 
rnti v a· quiz deixar de fazer taxnbem o seu papel ao e 

Confesso, Sr. pr r•sidente, que pela. estreiteza. nem perder o seu latim, nesse requerimento 
de minha iutelligencia (nc'Zo apoiados), não feito com data antecipada. 
pude bem comprehcnder este projecto da- mo- S Ex. tinha receio de que a maioria con-
narchia federativa. servadora da. assemblea não copiasse o procedi-

O SR. Jo.~QUIM NAauco : -V. Ex. não com- mento do seu p·~.rtic!o. 
prehende a monarchia federativa 1 Pois a AI- O primeiro acto da assembléa liberal de i8i9 
lemanhs. é uma monarchia federativa. foi supprimir essa comarca de Borburema ser-

• vida. or um ·uiz de direito o Dr. Genuino 
V. Ex. Alli ·existe u~a confed~ração d~ varias Corrêa Lima que tinha o grande peccado de ser 
Estados independentes. conservador, homem pacato e pai de numerosa 

A monarchia representa a unidade e a here- familia, com iO ou i2 filhos. 
ditariedade ; a federação, a variedade e a mul- · Supprimida a comarca, foi posto avulso sem 
tiplicidade; são duas correntes oppostas que hão meios de subsistencia, em estado quasi de 
de entre-chocar-se e combater, 8 por fim anar- desespero, e com demora foi-lhe designada uma. 
chisar o governo. Deveria antes se intitular:- comarca do interior de Pernambuco, de clima 
a a.narchia federativa. (Apoiados e apart~s.) arde~te,. ond,_e. veiu a fallecer. Eis aqui a lei 

Sr. vresidente, tenho-me desviado um pouco provmc1al (le) • . , 
da.mateJ"ia que tinha em vista, arrastado pelos c: Lei n. 664, de i8 de Fevere1ro de i8~9. 
apartes ·dos nobres deputados. Voltarei ao meu I c O bacharel Ulysses Machado Perell'a. 
as1umpto. Vianna, presidente da provincia da Parahyba. 
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Faço saber a todos os seus habitantes que a As
sembléa Legislativa Provincial decretou e eu 
sanccionei a lei seguinte: 

c Art. 1. o Fica extincta. a comarca de Bor-
burema. · 

~ r • . 1ca azen o parte da comarca 
de Bananeiras o termo de Cuité, que forma a 
comarca de Borburema. 

« r . 1cam revoga as as disposições 
em contrario. 

~ Mando. portanto, a to:las as autoridades, à 
quem o conhecimento e execução pertencer, que 
:a cumpram e façam cumprir tão inteiramente 
.como nella se contém. · 

« O sMretario da presidencia desta província 
a faça imprimir, publicar e correr. 

« Palacio da Presidencia da Provincia da 
ara y a o orte em 1 e evereiro de 1879, 

5So da lndependencia e do lmperio. L. S.
Ulysses Machado Pe1·eira Vianna.» 

u sm o nao estar presente o nosst> collega. 
Sr. Ulysses Vianna para lhe perguntar si 
quando sn.nccionou esta lei foi inspirado por . - . . . . 

bléa Legislativa Provincial resolveu e eu sanc
cionei a lei seguinte : 

«Artigo unico. Fica. revogada a lei n. 664 
de !8 de Fevereiro de 1879, e resta.belecida a 
comarca do Borburema com os mesmos limi-

contrario. 
1spos1çoes em 

«Mando, portanto, a todas as autoridades, à 
ecimente e exesa~o da presente 

lei pertence!', que a cumpram G façam cum
pri!', tão inteiramente como nella se contém. 
O secretario da presidencia desta provincia a 
faça imprimir, publicar e correr. 

<( Pa.lacio ela presi lencia da Parahyba, em 
20 de Outubro de 1881, 60~ da lndependencia. 
e do Imperio.- L. S. -Justino Fer~·ei1·a 
C arnei1·o. • 

O SR. PAULA PRIMO dá. um aparte. 
R. ARNEIRO DA CUNH.o\.:- Eu estou fal

lando sobre o facto da supposta. suppressão da 
ca.D?-arca de Borburema a que se referi~ o Sr. 

apresentado no Senado. 
Agora veja a Camara a moralidade da cen-

1879, a assembléa provincial da Pa-
provincia. rahyba, em sua maioria liberal, supprimiu 

essa comarca e destituiu o juiz de direito con-
0 SR. JosÉ MARIANNO :-Tinha passado por servador, para depois restabelecei-a e ser 

-dous terços. nomeado um jniz de direito liberal, nenhum 
O SR. CARNEIRO DA CuNHA :-Não é exacto. senador, filho daqueliaprovincia. atacou o acto 

O nobre deputado acaba de ouvir ler a lei ci- da assembléa. e nem se quei:tou de reacção par
·tada. tidaria; hoje apresenta-se um projecto suppri

O SR. Josi M.A.RIANNO :-Mas passaria si 0 mindo a mesma comarca, o qual não passou, 
presidente negasse a sancção. apezar de ser a maioria conservadora, o Sr:. 

· ão par-
R. ARNEIRO DA UNHA :- Aquelle ex- ti daria e pede providencias ao governo para 

presidente não negou a sancçã:o e nem ella embaraçar a assembléa no livre exercício de 
passou pelos dous terços da assemblé!l.. Elle suas rero ativas ! Como é differente o nosao 
saneeionou•a logo. Ma~. o escandalo nã e o vosso procedimento! E querem que o paiz 
tanto na suppressão dessa. comarca como no acredite em taes censuras e accusações ! 
seu restabelecimento no fim de pouco tempo... 0 SR. JosÉ MARIANNO dá um aparte 

O SR. JoSÉ MARIANNO :-Talvez V. Ex. es-
teja agastado porque o Sr. Trindade não foi O SR. CARNEIRO DA CuNHA : - Sr. presi"':' 
nomeado vice-presidente. dente, todo mundo se podia queixar de rGacção 

na minha provincia, menos o Sr. Meira de 
O Sn. CARNEIRO DA CUNHA : -Não sei a Vasconcellos, que, apezar do seu ar de cam

que proposito vem o aparte do nobre deputado, ponio do Danubio, investido do poder no mi .. 
.que está sempre a erear caatellos no ar! Devo, nisterio, tem exercido pequeninas vinganças. 
todavia, dizer-lhe que esse cidadão é mui to ( N ao apoiados.) 
digno de oecupar um dos primeiros lagares da 
liaLa doa vice-presidentes, na qual já figura Eu declinei aqui estes factos e provei quG 
em 4o logar. Como dizia, 0 grande escandalo S. Ex., quando ministro do gabinete 3 de Julho, 
-consistiu em que, supprimida. essa comarca. e promoveu a transferencia de pobres militares 
destituido 0 juiz de direito conservador, unico para províncias r emotas; a remoção de empre .. 

· fun que se teve em vista, foi ella restabele- gados publicos, e até fingiu-se amigo e protector 
-eida. poàeo tempa-depA''H:i---nAfA--if.A-1-' ~--?.l-~~h=--t-"~""""'-.t' ..... • ~ua conseguir a sua 
tubro de i881, tendo sido para ella nomeado um remoção· . 
amigo e correligiona.rio daquelle senador, quan- O SR. JosÊ MARIA.NNO dá. um aparte. 
do membro do gabinete 3 de Julho. Pelo que o SR. CARNEIRO DA CuNHA: -Eu censurei 
se deve inferir que tanto a suppressão como este ·acto em presença de S. Ex. quando aqui 
o restabelecimento da.quella comarca foi a seu veiu assistir á discussão do orçamento do Mi· 
conselho. nisterio do Imperio. · 

Eis a integra da lei (lê) : O Sa. MA.c-DowELL dá um aparte. 
c Lei n. 733 de 20 de Outubro de 1881. o SR. CARNEIRO DA CuNHA: -E demonstrei 
c. O bacharel Juatino Ferreira Carneiro, pre- com documento ~ue o motivo dessa remoção 

&dente da provineia ds. Pa.rahyba : · Faço sa- foi porque esse dtgno magistrado, no eumpri
..ber a todoa os seus habitantes que a Assem- mento aos seus deveres, ma.11dou dar andamento 
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a um processo em que estava indiciaio em 
crime inafiançavel.um irmão de S. Ex. (Apar
tes.) 

Ainda no seu ultimo minis te rio, o Sr. Meira 
de Vasconcellos pel.'seguiu um pobre boticario, 
que exercia a profissão na cidade de Campina 

, a min a provmCia, com a compe en e 
licença, mantendo a violencia. que lhe :fizeram 
de mandar fechar a ~otica, por ser elle con-

' amigo e eorreligionario daquelle ex-ministro. 

O Sn.. JoAQUD! TAVAREs:- Não teve pa.rte 
nisso. 

O Sn.. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:- Não é 
acto delle. 

O SR. CARNErRO DA CUNHA:- Perdôem-me os 
nobres deputados; no SenaJ.o um chefe liberal, 
o St•. Ma.rtin~~ Campos, o tem accu~aclo yor 

' tenho aqui o discurso, por elle hont·~m pro-
ferido, que se occu pa da. ma teria, dando logar 
a um incidente desl:\o-rads.vel entre a uelles 

ous .se na ores, como resa a gazeta (lfJ): 

Gran.de, a nomeação de Trindade para presi
dente ; a demissão do funcciona.lismo em massa; 
a nomeação de energumenos para a policia. ci
vil e milita1', e perseguições de toda a ordem. 
Pedimos garantias. » 

Pura. hantasia! No meio destes va os 
cu ca os rec;nos envolvem muito de prop::>sito o 
nome desse distincto cidadão, o Sr. Dr. Trin
dade, como um ann~n~io de reacção, de v in-

O Sa. JosÊ MARIANNO dá. um aparte. 
0 Sa. CARNEIRO DA CUNHA:-Para que o 

nobre deputado está a :figurar essas hypotheses, 
destitui.das do menor fundamento ? O governo 
n!o cogitou dessa nomeação, pois jà é conheci
do o presUente nomeado para aquella província. 
Os amigos não apresentaram o nome delle para 
esse cargo nem elle teve semQlhante pre
tenção. 

s1tuação 1beral,porém,não se terminou sem 
praticar um acto de reacção contra esse digno 
~agistra.do, removendo-o d::1. comarca. <le Cam-

O Sn. Jos:E l\hRIANNO dá um a.parte. 
~ O boticario de quem se trata é influencia 

conservadora, e or isso . não tendo votado no O SR. CARNEIRO DA CuNHA:-Mas elle nã 
r~ senador pel:l. Parahyba, tornou-se alvo de , pe_ lU :sse. eneficio, ~foi de t~~ ordem que até 

od1os por parte de S. E:x. (contestação do \ hoJe nao pode concluztr a. fam1ha para. a nova. 
Sr .. J.ll eira de Vasconcellos) e dos seus cor- comn.rca pelo receio de febres alli reinantes, 
religionarios parahybanos. visto estar ella habituada em clima diiferente, 

«A boa. fé da Junta de Hygiene foi illnqueada, o do sertão. 
e a policia prest~u-se a. uma violenci.a p~ra O Sn. Jos:E MARIANNO E oUTROs dão apartes. 
fechar o estabeleCimento d? J?harma.co~tttco . o Sn.. CAR~EIRO D.A. CuNHA:_ Sr. presi-

«Restava. o recu:~o ao .'JU.li'. de dl~etto. ~ste donte, nest!l. campanha de telegrammas, o nobre 
p;oc~deu com mal:'> hum.<mdade 0 dlsso ao JO- detlutado pelo 4o distt'ieto da -minha. provinci 
t1car1o: Apezar desta cnsa ser sua, ode ficar . . a! 

licença muito regda.rmente obtida.. ~ O telegramma ó este (lê) : 
« Da corte n.nnuncia.m que foram reintegra-

O SR. Jo~:E M,uuANNO:-Agot·a Y~ não so d l · J c 'lh · 
falla ma.i ;; na t•eforma das faculdades do diroiLo: 08 os (•ngen ten·oB · usta. e astl o, 0 que Val 

ser construido o prolong-amento da. estrada de 
tonho csp<:ll'ado. fet•ro Conde d'Eu p:tra o Cabedello. Estos factos 

O SI\. RoDiuoo Ru,v.\:- Continúo a pensar constitu•)m verdadeiros desastres para a pro
do mesmo mo.lo o hei Je fuzet· ns m•:smas ro- vineia. A as<;etublóa provincial trata. de divi
clamnçõas. di r em tres !\cadeira. de geometria, para accom .. 

O Sn. CAll.NE!RO DA CuNIH.:-Sr. presidente, 
o nobre cloputado pelo fo distl'icto da pro,'incin. 
do Rio Grande do No1•to em umo. das sessõ·.:s 
passadas censurüu a'lui os m~xericos do tele
grapho. Conheço hoj e a razão com que aquolle 
honrado deputado prJ!ligara o abuso que se 
está fazendo desse meio rapido da transmissão 
a~ noticias. 

par 1 o conse rva or su til ao po et· no ta 
20 do mez passado. e sem que até hoje o go
verno tivesse praticado um só acto de d·)mi.ssão 
ou nomeaçãopara aquella. provincia,que nem de 
longe se parecesse com relcção, como ficou c1e
mon:3tr;tdo, alguns deputado;; liberaes. no dia 
23, passaram este tele; ramma., publicado nos 
jornMs desta côrto (iê) : 

« Parahyba do Norte, 23 de Agosto de iS35. 
-A deput2.ção liberal parahybana vê a. provia
eis. ame:1çada de violenta. reacção. Annuncia.-se 
a suppressão das comarcas de Cuité e Campina-

v. IV.-31 

moda r afilhados. l> 

O nobr,1 deputado, publicando sob sua assi
gnatura este telegramma., faz sua a. denuncia
ç.ão dflstes fa.ctos, pat·a. os quaes reclama a. at
tenção do governo. Desta. vez o telegramma. 
j à não fall:'l. da. suppressão de comarcas, mas da 
creação de cadeiras, do que se deve inferir que 
esta ct·eação de cadeiras terá a mesma sorte da 

- rarcas, cnjo projecto não 
passou n~ assembléa, como constataram tele
gramma.s post~riot•es. 

A r e in t.~gração do Dr. Justa. foi um acto 
de ju~ta reparação feito a esse digno e intelli-. 
gente engenh~iro .•• 

O SR. CANTÃo : - Engenheiro muito dis
tincto. 

O Sl. CARNEno DA CONHA :- .• . contr:t a 
demissão injus:a. e r.cintJsa por motivos politi
cos, pm·q \le elb me deu o seu voto na ultima 
eleição geral. 
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Voz:zs:- Oh! oh! 

O Sa. CARNEIRO D!. CuNHA : -Querem a 
prova. os nobres deputados 1 Eu vou dal-a. 

Mais de 11ma vez tenho tido occasião de quei
xar-me nesta Camara de certo corrilho de can-. . . . .. 

cia, que attribuem sempre a sua derrota aos 
poucos emprega~o~ conservadora~. que resta
vam, pelo que extgtam a. sua dem1ssão e remo-
çao, as quaes consegu1ra.m; a u tima dert·ota 
foi attribuida aos poucos em pregados da estrada 
de ferro, e para limpai-a desses infieis, era 
preciso principiar pelo digno engenheiro fiscal. 
(Apartes.) 

Demittido o Dr. Justa, entrou o seu a.juda.~te 
em exercicio, e immediatamente um dos chefes 
liberaes da capital impoz-lhe a demissão de to
dos os empregados conservadoi"es, da estrada de 
f~rro ; mas esse brioso e independente func-
c o arto repe 1u a ms1nuaçao, e 01 em1tt1 o 
tambem. (Apartes.) 

Tenho a fé de officio daquelle - , . . 

certos individues da capital, qu~ ha ~~ito ma
chinam a. sua exoneração do logar. 

O Sn.. D.A.NTAS GóEs da um aparte. 

. O Sa. CARNEmo DA. Ct!NB~ :-0 quo se qua
rta. ~ra prepa.rar-s~ o d1str1cto para a futura 
ele1çao com a dem1ssão desses poucos empre
gados conservadores d!i. estrada de ferro cuja 
companhia. estrangeira,quando montou o s~rviço 
com o poa3oal .• empregou indistinctamonto con
servadores e hbera.ea,sen1o nomeado af)ocnte dn 
estação mais importante da. capital um 

0
liberal e 

como este muitos outros. 

O Sa. DANTAS Gó.Es :-E o foi por ordem da 
côrt~. 

O Sa. CARNEIRO D.A. CuNHA :- P 
que a or em fosse daqui, o que é ce'rto é que fo
ram nomeados conservadores e liberaes sem dís
tincçã_o ~e cores politicas.Seria uma iniquidade 

. a dem1ssao em massa daquelles, e por servir de 
emb_araço a este plano foi demittido o enge
nheiro fiscal Dr .. J usb, e mais tardê o seu aju
dante, Dr. Castilho, por não querer tambem 
curvar-ae a semelhante imposição.j 

o. Sn. . DAN!AS GóEs :-0 Sr. ex-ministro da 
agr1cultura d1sse aqui para todos ouvirem que, 
em uma. conta mandada ,pelo Sr. Castilho, a. 
secretaria glosou 4:000$000. 

O SR. CARNEIRO DA CoNHA:- Não conheço 
e~se facto e nem ouvi a declaração do ex-mi
mst~o da agricuhura. O que sei é que o enooe
nhelro Dr. Castilho é um moço intelligent~ e 
probidoso. A glosa a que se refere o nobre de-

utado feita ela · · 
tancia de justificar essa demissão; porque quasi 
sempre é resultante da intelligencia que se dá. 
ás despezas, que devem ou não entrar nas con-

s e1o as es ra as e erro, em v1sta 
dos contractos celebrados entre as emprezas e 
o governo. 

~r. presidente, não quero demorar-me por 
ma1s tempo neste assumpto; porque tenho neces
sidade de tocat" em outro ponto referente ao pro
longa.mento da estrada de ferro Conde d'Eu até ao 
Cabedello, sobre o qual o nobre deputado pelo 4o 
districto da. minha provincia emittiu a sua opi
nião nesse artigo, a. que Jà me referi, dizendo 

d1ta ~ sua.. op1mao o o mesmo que. me domina, 
a prosper1edade da nossa provinc1a commnm. 

Divergimos, orém,no modo de encarar a ues· 
ao. :s. 'x. entende que aquelle commetti

mento é ruinoso e lesivo aos intet"esses da. pro
vi~ci:l, eu, pelo conti·ario, entendo que ó van
taJoso, fundado em estudos, e:tames,relatorios e 
no juizo de profissionaes. Nó::; não somos com
pet.en.tes .n~sta.s ma terias, po.rtan to não podemos 
em1tt1r JUlZO seguro sem 1nspirar-nos nestas 
fontes de esclarecimentos. Apenas peço permis
são ao meu honrado collega para dize~lhe que 
S. Ex. nunca estudou esta uestão à luz dos 

ocumen os o ctaes, ex1stentes na Secretaria 
da Agricultura. 

s .r. presidente, ~ u.ma verdade geralmente 

se e progredir po~· meio do commercio directo 
coai os merc::~.dos estrangeiros, donde se suppra 
das mercadorias, de que necessita, e para. onde 
exporte ~s generos de sua producção, pois o 
commerc1o de cabotagem interprovincia:l só 
serye para a.trophiar o desenvolvimento e a 
prosperidade commercial e a riqueza nacional; 
mas para esta.belecer·se esse commercio directo, 
uma contli.ção se torna indispensa.vel : ó ter-se 
um porto de mar, q11e offereça todaa as facili
dades á navegação. 

O porto da capital de minha provincia está 
quasi obstruido pelas grandes e constantes 
cheias do rio Parahyb!~ que arrastam enormes 
massas de areia o detritos e as depositam no 
canal, !orman~o e:!.tensos bancos de areia, que 

1 muem a sua pro un 1 a e, a 
pon.to de ser hoje qnasi impossivcl a navegação 
até áquella, capi tal, ficando os na\'ios e vapores 
~e maior calado, distantes da cidade com grave 
mcommodo dos passageiros, detrimento do com
mareio e das malas do correio do Estado. Para 
obviarem-se estes inconvenientes, fazer-se a 
dragagem do rio e m~lhorar-se o porto, tem-se 
vot.l:l.d.O na~ le!s ~o 01•çamento varias quantias, 
CUJO~ cred1tos cahuam em exercícios findos sem 
que esses melhoramentos se executassem. E' 
uma questão velha que por muitas vezes tem 
occupado a attenção do nosso parlamento. 
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Sr. presidente, um dos ministros mais 
distinctos que teve a situação liberal na. secre
taria da agricultura, engenheiro nobvel que 
alli de";empenhava o cargo de director e se en
~regava ao estudo destas questões com o maximo 

houvesse iniciativa particular, nem d"' tJarte da 
companhia da estrada de ferro, o Sr. Buarque 
de Macedo,. cuja perda será sem re lamentada 
pe o paxz apoza os), tratou de rcso ver a 
questão. Verdade é qu13 os seus successores j:i.
m:ais se collocr.ram: na altura daqucllc mi
nxstro ..• 

O SR. VIANNA Vaz:-V. Ex. que tal acha o 
actual? 

O SR. ÜAUNEIRo DA CUNHA:-En refiro-me 
apenas aos da situação liberal. O actual entrou 
ha. poucos dia~ no _:xercicio da pasta e_ ata~e-

. 
Macedo, quando ministro da agricultura (lê) : 

« Aviso do Ministeri"o da Agricultura em 30 

« Julgando procedentes as pon:leraçí3es f:3itas 
pelo engenheiro fiscal da. estrada de ferro 
Conde d'~u, em. officio de 14 de Dezembro cor
rente, c, tendo em vista. o futuro commercial e 
agricola dessa provincia, recommendo a V. Ex. 
que p!ocure entender-se com a gerencia 
daquella estrada para que, procedendo aos es
tudos indispensaveis, proponha o que jt1lgar 
conveniente para realizar o prolongamento 

a é o po o a e o, 
visto ser de diflicil acce-;so o porto in temo dessa 
província. 

o r p c ivos esu,ose a pro~ 
posta, que for organizada, o governo imperinl 
resolverá. o qno for mais acertado. 

<.~ Deus gu:.t rJe a. V. E~c -Sr. p1·csidcnte da 
})\•ovincia da. P,u·ahyb~.-Y cmoel Buarque de 
Macedo. » 

de d'Eu em 4 de Julho de 1884. -Relatorio dos 
estudos do porto da. capital da. provincia. da 
Parahyba. 

dllm. e Exm. 81•.- De conformidade com o 
telogramma. desse ministerio de 21 de Abril 
u .1mo, av1so n. e..., o mesmo mez e of
fi.cio da Directoria.de Obras P11blicas, sob n. G 
de -19 de Maio pro:x.imo fi~o, determinando, 

. . . ' 
nheiro Benjamim Franklin da Albuquerque 
Lima, ausentar-se da commissão em que se 
acha na. provincia. do Pia.uhy,para vir commigo 
desempenhar a de que trata o supra-mencio
naQ.o aviso, eu informe com urgencia., depois 
dos estudos e exames necessarios. 

« 1°, que melhoramentos são precisos para 
que o por lo da c.al>ital desta província se preste 
á navegação franca por navios de grande ca.-

« Antes de responder aos quesitos propostos 
por V. Ex., peço permissão para fazer algumas 
considerações indispensavcis ao a.ssnmpto : 

« O ancoradouro desta capital ê formado 
pelo rio Sanha.uá, braço direito do Parahyba, 
justamente onde as aguas de ambos se con
fundem. O rio Sa.nbauá de pequeno curso, 
mal tem a nccessaria c~pacidade, desse pon
to em diante ara a nave a ão de canôas 

. até ::. distancia de duas milhas ; e o Para
hyba, cujas nasccnç'ls di!>ta.m 80 leg.uas no in
terior da provincia, é difficilmente navegavel 

· ,aéa o-
radouro na extensão de nove milhas, mesmo por 
navios que calam apenas i2 pó;:, chegando 
a influencia das marés sois milhas além do por
to da capital, bojo tão aca.uha.do, e reduzido 
simplesmente ao estreito canal de Sanbauâ 
p :.do grande banco do arôa e la.nto. existente uu. 

Foi, portanto, em virtude deste aviso do 'Mi- sua. embocadura. 
nisterio da. Agricultura que ee procederam aos ((. As grandes baixas que so en:lontram \)Or 
estudos e e~:~mes sobt·e o rio c levantaram-se toda a extens:to do rio, desde a capital até ás 
plantas e orç:lm~nto do~sas obras, acampa- proximidades da barra do Cn.bedello, são for
nhados da p1·oposta de sua constt·ucção, exis.. m8das de detritos, at·rastados pelas cheias an.
tentes naquella secretaria. nuar.s do Parahyba e seus afftuentes, augmen-

:M~<;: ' os ministros quo lho sncc 'deram, uns tados considera-velmente pela porção que, de 
por não quererem estudar a questão, outros por suas margens cobertas de mangue, é , levada 
quererem adiat" a solu~ão, ql1e interessa ao pelas aguas no r efluxo das grandes mares. 
melhoramento de uma rovincia obre e e- « A es treiteza do canal de n n.vegação e a 
quen8, limitaram-a:~ a pedir novas informaçõ :s, e cvaçao o seu ~c1 o pt•ovem e mu1 d.s causas, 
formulando qUGstionario para 0.3 engenheiros sobretudo das que :ficam mencionadas, e das. ir· 
responderem. Estas informações t ê:n sido pre- regularidades das correntes da:; aguas, dev1das 
stadas e 0~ relu to rios se nccumulam na Secre- á alteração do leito do rio. Sem duvida, este 
taria da Agricultura, sem que até hoje tives- trabalho constante do apparelho :fiuvial operado 
som a menor solução. pela natureza, durante saculos, tem progredido 

de modo assombroso nestes ultimos a.nnos, por 
Tenho aqui as informa~ões prestadas em of- i:;so que, em Dezembro de i864, quando p~la 

ficio do anno passa:!?, pelo ?ngenheiro do g~- primeil·a vez vim a esta provincia, em commls
verno, que peço hcença a Caruara para ler são des~e ministerio, o vapor Tocantins, da 
(lê) : Companhia Braziloira, calando 14 pés, mais Otl 

4-Provincin. da Parahyba. N. 73.-Escripto· menos, fez co_mJranqucza o trajocto do Cabe- . 
rio do engenheiro fiscal da. estrada de ferro Con- 1 dello ao Boqueuao, ondo ao acha o grande ban-
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co em fi·ente ao ·ancoradouro. Hoje, por~m, a 
navegação é difficihma e até impossivel para 
navios de calado superior a 12 pés, que deman
dam o porto da ea.pital, não só pela estreiteza 
do canal, !Uns sinuosidades e grandes baixas 
do rio, como t1mbem or carecerem elles e .:: e-
rar gran es mares e ventos do quadrante NE e 
SO, par2o transporem certos pontos, consumindo 
~lguns dias ne~te curto tr~ecto ·de 12 milha1?, 

o • o 
cagem, além dos prejuizos resultantes das de
moras no porto, provenientes das mesmas cau
sas apontadas. 

« Como uma prova do que fica dito, referirei, 
dentre as informações colhida.;;, o r~cente faeto 
do Warrio,-, vapor inglez, de 260 toneladas, 
com o calado de 13 pés, que, em Abril proximo 
findo, coneeguiu descarregar no trapiche junto 
á alfandega, mediante a despeza de~ 1i7, e o 
do At~tk&r, da. mesma nacionalidade, de 40 
toneladas, calando 15 1{2 ~és, que no principio 
de Junho mal pôde alcançar a ponta norte da 
ilha do Stuart em frente ao ] · · 

« A despeza. de construcção desta pequena 
obra é insignificante e unica, porquanto o an
coradouro, que póde ser consid'3rado uma dóca 
natural, continuará. a manter~se, pela sua po
s: ção top:)graphica, no mais perfeito estado, 
como mostra r. hn~ dess o f 
mim a essa Secretaria de Estado em outra oc
casião. 

« A liq1itação do tempo para este trabalho, 
a a m·gencia com que me foi exigido, e a 

falta de meios que não me foram fornecidos 
para proceder a estudos m:tis completos e mi
nuciosos do rio, não me permittem agora ap-re
sentar a V. Ex., como desejava, um orça
mento detalhado da-:; ob1·as indicadas ; todavia 
julgo tel" dito bastante para que V. E:t. possa 
d~liberar sobre negocio de tanta importancia. 
Em conclu~ão, devo acrescentar que, . sendo 
i.nevitavel a obstrucção do '[)Orto desta capital 
" . . . -

fez sua descarga. em alvarengas com uma des- testação o Cabed~'llo o uni co porto que póia sa
peza de~ 160. · tisfazel" as necessidades da agricultura e do 

<t.Finalm~nte, para da: melhor idéa do estado commercio decadentes nesta rovincia, attra-
' ar as u 1mas son a- 1n o a navegação transat ant1ca, quG virá fa-

gens cuidadosfl.mente feitas, cujo resultado foi cilitar a sabida dos productos e desenvolver as 
o seguinte: no porto do Cabedello 30 a. 36 pés transacções eommercihes. 
d'agua na. prêa-ma.r de lua, e 24 a 30 pés na «Portanto, considero da maior importancia tl. 

baixa mar. Do porto da C'apital até âs pro:x:imi- transferencia do porto dt?sta cida te, para o do 
dades da ilha do Stuart, nas mesmas condições, Cabedello, assim como o prolongamento da 
i4 pés nas grandes marés e 8 pés na baixa- ferro-via Conde d'Eu, em orJem a estabelecer 
mar, como verá V. Ex. da planta junta, repre- communicação dos centros p~·oductores com este 
sent2ondo os prineipaes córtes transversaes e a ultimo ponto. 
linha do canal. « São intuitivus as vantagens deste prolonga-

ac ua men como um comp emen o a estra a e 
do rio, as difficuldades e embaraços com que ferro, cuja construcção não póde e nem deve 
luta;n os navi~s que demandam o porto da por mais tempo ser adiada.. 
. ~ s u • I.- m. e xm. r. 
satisfazer a V. · Ex.. respondendo aos quesitos conselheiro Antonio Carneit·o da Rocha, muito 
que me foram dirigidos: fo, para<lue o porto digno Ministro da Agricultura, Commereio e 
desta capital se preste ã navegação franca por Obra!'; Publicas.-Antonio Gonçalves ela Justa 
navios de grandes calados, é neces~ario trans- Amujo.'l> 
formar por meio de grandt?s obras a parte do 
rio, desde o Cabedello até pouco acima do Bo- O Sn. - PnESIDEl'l--rE:-Peço licença. para pre
queirão, em uma. grande dóca sujeita somente venir n V. Ex .• que o tempo da urgencia está 
a influencia das marés, dando outro cur:0o ás esgotado; V. Ex ji o exced 1u cinco minutos. 
aguas propria·s do Parahyba, em ordem a s~hi- O S:t. Tno:-.w: Po'MPEU:-Já esta fnllando sem 
rem no rio Forte Velho pelo lado oceident:• l urgencb. (Ha otrt~·os ap(l?"tc,· .) 
das ilhas do Stuart e Restinga; depois disto o Sn.. CAR':\Emo DA CuNHA:-l\fa~, Sr. presi
proceder-se por meio de draga.gcm á. desob- dent ~·. eu proponho uma transacção a V. Ex •.• 
strucção do ancoradouro e do leito do rio em 
toda sua extensão ate ás prox.imidn.des do C.1be- O Sn.. PRESIDENTE:- Não posso entrar em 
dello; 2o, as despezss a fazer com taes melho- transacc:.ões; tlâo tenho pod·~res para isso. 
ramentos são tão avul~adas, attenta a magni- (.cipoiados .) 

------~~~~~~~-ru~~~~~~bn~~-~~-trs~. -exrr~rnw-nx-~~u~aA : -- . . . tenhoa 
cução, que não haverá erro calculando-as em palavra na prorogativa do orçamento e desis
quantia superior a 3.000:000$, assim como a do tirei della. com tanto que possa concluir as 
serviço de conservtJ çãd em mais de 60:000,!; an- minh·1s observaçõe:;l, nas quaes não pretendo 
nu11.lmente ; 3a, o porto do Cabedello, situado consumir muito tempo. _ 
quasi na. foz do rio Parahybt, espll çoso, abri· DeBtas informaçõel'l offieiaes se collige:-1\ 
gado e de facil accesso aos navios de grande que o porto interno da capital da minha pro
ea.lado em qualquer estação, reune ns éondições vincia e stá quasi impraticavel por navios e va .. 
precisas de um bom anc,;radouro. As obras n r.- pores qm~ demandam. maior calado d'agua, corno 
c·essarias no porto do Cabedello, limitam -~e s~ demons tra pela. phn ta da sondagem do rio 
a um trapiche ou ponte de Í<\Cil construc<;ão e Parahyba (mo.<: t rando u ma pla u ta); 2o, que as 
poneo custo, onde os navios de qualquer calado obras bydrauliras necessarias para. tornar de 
p08Sám átràcar para fazer earga e descarga. facil navegaç.ão este rio até áquella cida.dé, dês· 
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penderiam quantia superior a3.00Q:OOO$, a.lém 
das despezas constantes do serviço da dragagem 
do canal, no que se gastaria a quantia annual 
de mais de 60:000:1;, afóra. o custo das dragas, 
que cada uma não poderia custar menos de 
100:000$000. . 

es as 1 cu a es e espezas, enge • 
nheiros inglezes e nacion~es projectaram um 
ramal da estrada de ferro na extensão de iG a .. .. , , 

-- ' 
existe um grande ancoradom·o, facil, abrigado 
espaçoso e profundo, que consideram uma doca 
natural, meLiindo de 30 a 36 pós d'agua, ao 
passo que o da capital mede apenas de 8 a 14 
pés d'agua. 

Este projecto mereceu a approvação daquelle 
ex-ministl'o, da agricultura, que recommendou 
pelo citado aviso ao presidente dt>. província se 
entendesse com a gerencia da estrada de ferro 

a 
çamento das despezas das obras do prolonga
mento projectado afim do governo imperial re
solver. 

compan 1a. apresentou n~ secretar1a a pro
posta acompanhada da estudos, planos e orça
mento das o~ras, pelos quaes se propoz a fazer 

com as obras bydraulicas indispensav-:is no 
Calledello para a carga e descarga dos navios, 
pela. importancia. de 600:000$, como tudo existe 
naquella secretal'ia. 

Em vista da utilida.rle e urgencia deste me
lhoramento do porto d:l minha provincia. o par
lamento votou na lei do orçamento n. 3141 de 
30 de Outubl'o de f882, art. 7", § i", n. 3,- o 
credito até 800:000$ para o prolongamento da 

' . 
' 

de Cabedello, na. provincia da Parahyba, não 
excedendo o juro de O o/ .. ao anno. 

Parecia estar esta. uestão de uma e 
solvida. Mas assim não t~Jm succedido. Esta. 
autorização debalde se repete nas leis do 
orçamento seguintes sem que ::tté hoje tivesse 
a de~ida execução, qu!l.ndo aliás outras auto
rizações congeneres se têm executado. 

Quando mesmo se tornas~e effectiva esta gn
rantia de juros na importancia mn:ima de 
39:()00$, seria. sempre muito menor cpte o 
di~pendio orçado para as obras neeess!lrins ao 
melhoramento do porto daquella provincia. 
M11s posso assegurar que esta garantia se~ia 
inteiramente nominal. Tomando-se para base 
do calculo o estado actual de ddiuhamento do 
commercio daquella capital e calculando-se os 
fretes pela k ilometragem do ramal da estrada 
de ferro, por onde .transitariam as mercadorias e 

alfandega, cujos dados exactos existem no 
Thesouro Nacional, teriamos uma renda. bruta , 
certa e infa.llivel de 101:121$702. Deduz :da 
desta. renda a quantia de 20:768$ no maximo 
para as desp;zns do CIIStP.io e conservaç~o da 
linha, o m:na a de 39:~00 . ..:. da garantia de 
juros de li oJ,, a q no se obr·igass~ o l·:stado 
sobro o capitul do lili0:01H)1) n ccs~. ario para a 
COn~tJ•IIC\'fiO dGS110 ('II'IIIPIIg'IUUBIIto, I'O" t ·11'iR. Ulll 

sa!dfl li·~n ldo •lO \l -1:75:-J:,i":R'.!, 'l"e ~ori~A. )(1 \'ILdo 
em conta tla gnrnnLia ~to .i1aro1 do 7 "/o aobre o 
capital de li.UOO:OOO:!;, jri oa•apr(lgqrf,, na n1trada 

para os cofres do 

prolongamento ao frete de 2 reaes por cada 10 
kilogrammas e por kilometro ~om a. mo lificação 
de 20 ofo nas tarifas, roduziria a renda de -

. • · . ccrescentando a esta somma a 
de 54:000$, proveniente do frete da i5. 000.000 
kllogramrnas de mercadorias estrangeiras, ne~ 
cessariamente impor tadus pelo prolongamento 
no mesmo período, para o commercio da. capi~ 
tal sujeitas ao pagamento de direitos na al
fandega : e a,j nda mais, a de 18:200$ do tra.ns~ 
porte de 14.000 passageiros da.s tres classes, 
resultantes sómente da visita mensal dos cinco 
vapol'eS nacionaes e dos navios de diversas pro~ 
ce enmas que es acwnararn no por o o a. e
àello, afim dG receberem ca.rga. para. portos 
estrangeiros, ter-se-ia. a importancia total 

97:133$132 

« Addicionando ainda a este· valor a quantia. 
de 63:938$6:~2, resultado da renda do trafego 
de 17.774.621 kilogrammas de productos con
duzidos em costas de animaes pljlas estradas de 
rodagem da. provincia para. serem e:xporta.dos 
para o estt·n.ngeiro, segundo os dados estn.tis~ 
tico; du. Alfandnga , so elevará a renda. bruta 
do pequeno p1·olongamento a 161:121$762; e, 
deduzin,lo desta renda a quantia. de 26:708$080, 
no maximo. para. as despezas de conservação da. 
linha; e mais a de 39:600$ da garantia elos 
juros de 6 °/o. a que o Estado é obdgado sobre 
o capital de 660:000$, necessario pal"a as con-- . . . 
94:753$682, que, além de cobrir o deficit de 
31:545$260, deixará o saldo de 63:208$422 para 
ser levado em conta da. g arantia de juros de 
7 oj0 sobre o capital de 6.000:000$, j:i empre
gado com vantagem para os cofres do E;:;tado. 
Portanto, <'Stá bastantemente demonstrada a 
vantagem do prolongamento da estrllda ao porto 
do Ca.berlello. Rio de Janeiro 4 de Set.embt·o de 
1~85.- .·lt?.tonio Go;1çalt'es da Justa Ara·u,jo. 
- N. R. A. eotatis tica official do exercicio de 
1R83 & 1884, de que me Bervi, fornecida. pela. 
Alfandegn. da. provineia. ao Thesouro Naeió~al, 
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dà a exportação de 24.700 . 4 t9 kilogrammas 
de productos no valor de 2.498:502[; . Daquella 
quantidade foi destacada a de 6.925.870 kilo
grammas exclusivamente importada pela es
trada de ferro.» 

levadas em conta no preço dos generos que os 
negociantes compram afim de exportarem p;;ra o 
estrangeiro. E' esta a o inião com etente do 
superm en ente :lo estra a e erro, manifes
tada pelo engenheiro fiscal no seu relatorio, 
dirigido ao Ministerio da Agricultura em 6 de 
Junho do corrente anno, cujo topico vou ler 
(lê) : 

4. Ouvida .a companhia sobre tão importante 
negocio, declarou por intermedio do seu ex-re
presentante nesta provincia, que tendo estu
dado as causas do decrescimento no trafego e 
da sua 'ta c 
estado de cousas provinha, não tanto da crise 
economica, pela qual está p:$ssando s. lavoura, 
como principalmente da baixa de preço dos dous 
prmc1paes generos e pro ucção- o assu- 11 - ' ~:> ' ' " a 
car e 0 algodão-no mercado desta capital, que, seus co egas ausentes, qne serão lOrça os a 
não po:lendo competir com os de Mamangu~\pe, entregar o seu gado ao privilegiado, pelo preço 

d · d G que elle taxar, vis to que o contracto nat!lral-
à margem 0 l'lO 0 mesmo nome, e ~oyana., meu te matará a concurrencia. dos actuaes mar-
na provincia visinba, onde os generos são pagos 1 · 
pelo seu justo valor, pela facilidade do embarque chantes e de qua quer outro negoc1ante que 
e tran-.porte pOL" agua. para. 0 mercado do Rc- possa vir ; e r est ringindo-se o negocio a ter 
cife,tem desviado da estrada. todoa oa pro:luctos um só coropr,ldor está visto que não teremos 
do s~rtão e os de uma grande parte dJ. sua zona para. onde recorrer, si não entregar-nos á. von-
de activid:1de. tade e gan:~ncia do contractante. 

c Comprehende-s~, diz ainda a ex-super- «Os supplicantes, Exm. Sr., pedem não seja. 
intendencia, 0 motivo dessa. b::tixa de preços approvada. medida alguma. que estabeleça pre
uos genGros do exportação no mercado da ca~ ferencia, que equivale a condemnavel monopo
pital, em relação àqueJlcs pontos. li o e se estabeleça o regimen da liberdade, 

({ Aqui os n~ociantes levam em conta, alc3m que favorece a emulação, que anima o trabalho, 
de outras despezas, as que avultam da pratica- que melhora ~ industria e protege os consumi
gemdosnavios, qued~an~~~~~~~~~~~d~ogr~os~.L----------------------------------------
receber carga, fazendo com difficuldade e riscos «Nestes termos, P. P. dBferimento.-E. R. 
o trajecto, d,esde o Cabedello, em oito e de1 dias, M. -José Paulo de Souza. Marinho. -Firmino 
devido ao mau est:1do do rio Parahyba. AyL·es Albano Costn..-Florencio da Fonseca 

« E para que desappareç:L tão grande incon- Cavalcanti. -João Praxades Benevides Pimen
veniente, que parece p3rduravl'l, ao de~envol- ta..-Manoel Scveriano dn Nobrega..-Manocl 
vimento do trafego e receita da estt•ad:i, con- Joa(ptim de Amorim .-João da Cruz M. Monto. 
vém que seja quanto antes prolongada a linha. -Manoel José de Souza. . -José Paul ino do 
até o Cabedello, onde os navios de qualquer ca- Vasconcellos Paiva.-Manoel de Mello .An:lra
lado encontram ancoradouro extenso e seguro de.-Manoel Thimoteo Barbosa. .-José Soares 
para embarque e desembarque da~ merca·Jorias. de Lima.-Serafim Herculano do Souza.-Faus-

« E' sem contestação de grande vantagem to de Souza Marinho. -João Maximiano de 
este prolongamento, que mede 18 kilometros de Souza.-Antonio Quirino da Silv~. -Sebastião 
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Ourique de Vasconcellos.-Francisco Camillo 
de Araujo .-José Noato dos Santos.-João Al
bino Leite.-Joaquim Davino Leite .-João Ve
nancio Saraiva de :Medeiros.-Tiburtino Hen
rique do Couto Cartax.o.-João de Freitas Lira. 
-Emiliano Luiz Pimenta.-Manoel Gomes Pe
reira.-João Barbosa de Carvalho.-Fclinto de 
de Souza. Marinho .-Bartholomeu José Be· 
zerra.-João Cavalcanti de Souza .-Antonjo - . . e 
de Ara.ujo.- Manoel Gonçalves de Mello.
Manoel Joaquim de Araujo.-João Evangelista 
Ponce de Leão .-Manoel Dantas Corrêa.-

que não se opponha aos costumes publicos, á. 
segurança e saude dos cidadãos. 

Alàm disto é contrario á expressa disposição 
da lei de 1° de Outubro de 1828, que no art. 66, 
§ iO, prohibe as camaras municipaes taxarem 

~ ~ ~ 

os preços dos gencros ott dd lltes pôJ• outncs 
1·est1·icções â ampla liberclade, que compete 
a seus ·donos. » . 

O Sn. Josi: MARIANNO : -Mas alli não se 
taxou. 

. O Sn: C.tRNEmo DA CuNHA:- Como não, si 
se estipula o preço de 480 ré~s pelo kilogramma 
de carne verde, durante o verão, e 400 réis du
r::m te o inverno~ .,-1 :)Oiados e a artes. 

e me or .c1ua 1 a, e; este principio se deve 
observar com tanto maior rigor, quando se 

Senhores, é uma -verJade a:Iiomatica. na 
sciencia economica que só pela livre concur
rencia se póde obter o-eneros mais baratos 

trata da alimentação do povo e das classes 
------~~~~~~~~~r..~~~~~~~~nrl~~~,e~s~d~a~s~o~ei~~~da~d~e~.----------------------------

Ferreira. Paiva.-José Francisco Coito de Lira. O presidente da provincia de Pernambuco já 
-Jose Pereira do Nascimento e Oliveira.-Joa- deveria ter suspendido este contracto... · 
qtüm· Evencio de Lyra.-Jeronymo Nunes Pe-
reira.-Reconheço verdadeiras as firmas supra O Sa. Josi: MA!UANNO : -Não póde. 
e dou fé.-Itabaiana, 1f de Agosto de !885.- O Sn.. CARNEIRO DA CUNHA :-Póde perfeita
Em testemunho da. verdade.-Lui~ Lopes Pe- mente; porquanto tudo o que é feito contra a 
rei1·a. :t expressa disposição da lei é nullo de pleno 

Este contracto fere os direitos dos represen- direito, e conseguintemente o governo tem o 
tantas e de todos os criadores da minha pro- direito e o dever de suspender a.s posturas mu-
vincia, porque eat - · · · tos celebrados pelas ca-
do abastecimento das carnes verdes na cidade maras municipaes, que offenderem as leis ge
do Recife em favor de uma commandita, que 1'aes, de conformidade com a doutrina exarada 
:fh::ará. o re o do ado como bem lhe n r u " · ... 
para o consumo daquelb cidade, 

O SR. JosÉ MARIANNO:- Não ha tal. Já. o 
provei el:uberantemente. 

O Sa. CARNEIRO DA CuNHA: -E' perfeita
mente o monopolio, pois se dá o direito exdu
sivo a uma associação para abater certo ntt
mero de rezes. 

O Sa. JosÉ MARIA.NNo:- Não ha tal; não se 
priva a quem quer que seja de abater carne. 

0 Sn. CARNEIRO DA. CUNH.-\.:-Pela clausula ga 
desse contracto se estipulava que somente ao 
contractante ficava permittido o direito, pelo 

. tempo do presente contrf.lcto, d3 abater rezes 
para o consumo do mnnicipio do Recife ... 

E' certo ue a assembléa rovincial do Pe -
na.mbucc modificou um pouco esta. clausula, 
mas deixou quanto era bastante para constituir 
e firmar a prefcrencia o privilegie em favor 
dessa. commn.ndita. pn.rn o abastecimento de 
carnes verdes, com oflensa. dos direitos dos 
outros, o que redunda. em verJn.dciro mo
nopolio. 

O contracto fo1·mulado nestes termo:; vi.ola os 
preceitos liberaos da. nossa Constituição, que, 
no art. 179, § iô, aboliu todos os privilegias e 
monopolios, e no § 24 permitte todo o genero 
de trabalho, industria ou commercio, uma vez 

Sr. presidente, vou concluir pedindo no 
governo, em nome da moralidade e da livt•e 
concurrencia, de mandar suspender este con
tracto, po1·q ue a concurrcncia ó a. liberdade e a 
vida, o monopolio é a oppressão e a morte. 
(ilfuito bem.) 

O Sn. JosÉ MARIANNO :- Muito bem ! Aca
bou com uma bonita chava de ouro. 

O Sn. CARNEmo DA Cu~HA :-Tenho apren
dido com V. Ex. (M'uito bem, muito bem. O 
orador e cumprimentado.) 

Continua a discussão do seguinte requeri
mento do Sr. Candido de Oliveira sobre o pro
jecto de e:Iecuções commerciaes. 

« Requeiro que sejam separados das emendas 
do Senado, para sujeitarem·s':l aos tramitas 
regimentaes as que com o ·nome de additivos 
constituem os arts. 4°, 5°, 6°, 7°, s~, 9° e i0.0 

Sala das sessões, i 1 de Agosto de 1885.
Candido de Oli-ueira. ~ 

O Sr. ~lartiJD. Francisco (pela 
otdcm) : - Sr. presidente, ha um geral recla
mo pela passagem da lei sobre execuções com
merciaes, q11~ depois de discutida nesta Camara 
foi para o Senado e de lá nos voltou emendada. 
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O Sa. MAc-DowELL : -Apoiado. Ao art. 2<> § 1.0 Substitua-se -pelo seguinte: 
<.{ Para que o executado, sua. mulher, ascen

dente ou descendente possa. remir ou dar lan
çador a todos ou a alguns dos seus bens, é 
preciso que offe!'eça preço igual ao da avaliação . . . 

O Sa. 'MAR.TIM-FaANCisco: -Tive, em vista 
da geral instancia. de todas as classes dirigen
tes do lmperio ·e de todos a.quelles que se inte
reasam pelo bem do paiz, o cuidado de enten
der-me com o nobre deputado pela provinci 
de Minas Gera.es que me manife~tou p_or sua nellas fôr offerecido. » 
vez o interesse que elle e seus am1gos ligavam Ao art. 3.o Seja substituido pelo seguinte: 
á passagem desta lei. 

« prazo e 1as para as propos as escrl-
Assim, de accõrdo com elle, ou pelo menos ptas nas praças judiciaes, a. que se refera o 

com o consentimento do nobre deputado, peço art. i_o da lei de i5 de Setembro de i869, fica 
o encerramento da questão de ordem por elle reduzido a 1.0 dias. ~ 
apresentada, e espero que a Camara. approve. Ao art. 4.o Seja collocado antes do ultimo 

E' approvado. artigo do projecto, que será o 11.0 

O requerimento do Sr. Candido de Oliveira. é Accrescentem-se os seguintes artigos : 
regeita.do logo depois. « (Art1go que, segundo estas emen-:las, d~ve 

Continúa. a discussão das emendas ao projecto ser 4.o) Nas acçoes e execuções hypothecar1as, 
_ __ _l)5~2-º&_ll:l~..__ ________ ____ ---t--al:e'Bl-1a{orqf!1utlieH3-1se~aeehflla~. ddlmp-aposto nos a-rtigos a;nte-

0 Sa. MARTIM F.J.u.Ncrsco (pela ordem) re- cedentes, serão ma1s observadas as segumtes 
quer o encerramento da discussão. disposições: 

Procede-se á votação e são approvadas as 
emendas do Senado sobre execuções commer-

----je~iit<aes-As. emendas approv · s. 

Ao art. i. 0 Seja substituído pelo seguinte: 
<.< Nas execuções civeis serão observadas, não 

só as disposições contidas na segunda parte, 
tits. i o, 2o e 3o do regulamento n. 737 de 25 
de Novembro de 1850, gull.rdado, quanto ás 
peças de que se devem compor· as cartas de 
sentenças, o que se acha estabelecido no decreto 
n. 5.737 de 2 de Setembro de 1874, mas tam-

tuida p~lo processo executivo, estabelecido nos 
arts. 310 a 317 do regulamento n. 737 de 20 de 

mbr O 
do immovel ou immoveis hypothecados, seja a 
a.cção intentada contra o devedor, seja contra 
os terceiros detentores. 

« § 2.o Para se propor a acção e effectuar-se 
a penhora, quando aquella fôr intentada contra. 
os herdeiros ou succes;;ores do originario deve
dor, basta que o mandado e:xecutivo seja inti
mado áquelle que estiver na posse e cabeça do 
casal ou na administração do immovel ou im-

. 
lamento n. 737, com as seguintes alterações, o devedor, de modo que não seja possivel a. 
extensivas igualmente :is execuções commer- prompta intimação do mandado executivo,- s~ 
ciaes. • procederá ao sequestro, como .medida assecu-

Ao § t.o Seia substituido pelo seguinte: ratoria aos direitos do credor. Contra. o seques-
., tro assim feito não se admittirá. nenliuma 

c Fica em todos os casos abolida a adjudica- especie de recurso. 
ção judicial obrigatoria. Si os bens penhorados c§ 4.o A expedição do mandado executivo 
não encontrarem na primeira praça lanço eu- ou do mandado de se1uestro, nos casos em que 
J?erior ã avaliação, irão á segunda guar.!ado o este couber, não será concedida sem que a 
mtervallo de oito dias, dispensados os prégões petição, em que taes diligencias forem reque
com abatimento de 10 °/o, e si nesta. ainda não r1das, seja instruida. com a. escriptura de divida 
encontrarem 1anço superior ou igual ao valor e hypotheca. 
dos mesmos bens proveniente do referido aba- « § 5.o A jurisdicção será sempre a com
timento de 10 °/o, irão á terceira com igual aba- mercial, e o fôro competente o do contracto, 
timento de 10 °/o e nella serão vendidos pelo ou o da situação dos bens hypc. thecados, á esco-
maior preço que fõr offerecido, ficando salvo ao lha do mutuante. · 
e , · · . ervi para ase n. as a pu 1ca a 
de lançar, independente de liçença do juiz ou avaliação constante do contracto. 
de reque1•er que os mesmos bens lhe sejam ad- «Art. 5. o Ao exerutado, além dos embar-
judicados. 7> gos autorizados nos art-.. 577 e 578 do regula-

mento n. 737 de 25 de Novembro de 1850, nA:o 
Ao § 2.o Seja substituido pelo seguinte: é permitti;lo oppõr contra as escriptur~s dll hy· 
c Quando nas execuções houver mais de urn pothecas outros que não os de nulhdadea de 

licitante, será preferido aquelle que se pro- pleno direito, definidas no mencionado regula· 
puzer a arrematar englobadamente todos os mento e das rrue são expressamente pronun
bens levados á -praça., comte.nto que offereça na ciadas -pela legislação hypothccar1n.; subsia
primeira praça preço pelo menos igual ao da I tin ·Jo em vigor, quanto aos credores, as dispo
~valiação, e nas outras duas preço pelo menos sições dos arts. 617 e 686 §§ 4o e 5° do dito 
1gual ao z:naior. lanço offerecido. ~ • regulamento, sem prejuízo das prescripções 
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do§ 5° do art. 240 e do§ 3o do art. 292 do re- 1 Ao art. 5.o Sub3titua-se pelo seguinte: 
gulamento n. 3453 de 26 de Abril de 1835, para (A t 

12 
p· 

os c<isos que não forem de in solvabilidade ou « r · qu_e será 0 · 
0

) Icam revogacos o 
de flillencin.. ar~:. f o d:\ le1 n. 2587 de ~ de N~vembro de 

« Art. 6.o Em quaesquer e:c:ecuções promo- ~~to, o§ 4o do . art. 14 da lel n. ~2~7 _de 24 de 
vidas por credor.'·a chiroo-rapharios contra o e embr_:o de iS64, e quaesquer dtspos1ções em 

, o contrariO. )> 

rio defender por via de embargos os seus -di- em a mesa e e 1 a a redacç1fo o projecto 
rei tos e privilegios, para. o fim de obsta.r a v ~n- n. 52 de 1885 · 
da. do immovel ou immove1s h othecados. O Sn. MARTJM Frt.ANCisco re uGrdi~ ensn. de 

« rt. • S·lypothecas legaes de toda. e Impressão para are acção. 
qua.lquBr espec:e em nenhum caso valerão con- E" approvado 0 reque··imento. 
tra terceiros~ sem a indi~pens~vel formalidade 
da. inscripção, ficando designado 0 prazo dé E• approvada. a seguinte redacção: 
um anno, da presente lei, pa.!"a a inscripção BEDA.CÇlo no PROJEC<ro N. 52 DE 1885 
da.queUas a que se refere o art. 123 do regula-
mento n. 3453 tle 26 d~ Abril de 1865 e que (EMENDA DO SENADO) 
anteriormente conslituidas, não tenham ainda 
sido inscriptas. 

«No regulameHto que o governo expedir 
para a execuçao c es a e1 xar as orma 1-
dades e diligencias que devem ser satisfeitas 
para a etlectividade da inscripção orde~ada, 

.... ' ' 
de taes hypothecas, .e para os funcc!onarios 
incumbidos de promovei-a e realizai-a, de mui· 
ta até 500 além das mais em e sam ·n-
coTl'er pela legislaçãa em vigor. 

« Art. 8. 0 _g• da subst:J.ncia das escriptaras 
de hypotheca, pa.ra que pos~am ter validade, 
s declaração expressa que nellas deve se1· feita 
por parte do mutuario, de estarem ou não os 
seus bens sujeitos a quaesquer responsabili
dades por hypothecas legaes, importando para 
o mesmo mutuario as pen!ls llo crime de este· 
lionato, a inex,1ctidão ou falsidade da declara
ção feita. 

« Art. . o As lGtras hypothecarias, além dos 
favores dí3cretados p~la legislação ern vigor, 
gozarão mais da. isenção conferida pelo art. ~30 

. ' 
de não serell! penhoredos, senão na falta abso-
luta de outros b~ns, por parte do devedor. 

c Al't. 10. Os bancos e sociedades de credito 
real, e qualquer capitalista poderão tn.mb~m 
fazer emprP.stimos aos agricultores, a curto 
prazo, sou o penhor de colheitas pendentes, 
proàuctos agrícolas, de anim:1es, machina.s, 
instrumentos e quaesquor outi'OS accessorios 
não comprebendi.dos nas esc1·ipturas dll hypo
thPca., e quanJo o estejam, prec~dando con
sentimento do credor hypotbecario. 

« § i. o Este p~nhor ficará em poder do mu • 
tuario, e a prelação deile proveniente e~cluP
todo e qualquer pri v ll~:gio. ilevendo ser in
scripto no competente !'egistro hypotbecado, 
p~ra que possa pr0duzir os seus devidos ef-
e1 os. · 

« § 2. () Serão 1mnid s com as penas do art. 
264 do codigo criminal a alienação sr,rn con
sentimento Jo crr.dor, e os desvios dos objectos 
que tiverem sido dados em pe:~hor para. a. cele
bração de taes emprestimos, e bem a:;:sim todos 
e quae~;quor actos praticados em fraude das 
garantias do debito contrahido. 

« § 3. 0 Na execuvão à este pellhor serão ob · 
servada.s as preseripções dos arts. 4° e 5°, 
quanto ao proee11s0, julgamento e execução das 
acções hypotb.ecarias. :. 

"\'. IV.- ::l2· 

Execuçõ?s commm·ciaes 

Art. 1. () Na.a execuções civeis serão obser
vada~, não s~ as disposições contidas na segan-

' . ~ .. 
n. 737 de 25 de Novembro de 1850, quanto á~ 
pGça.s de que se devem compor as cartas de 
s nten a o ue se · 
ereto n. 5737 de 2 de Setembro de 1874, mas 
tambem todas as disposições sobre mataria de 
nullidades e recurso de aggr{\.vo, appel\ação e 
revista., sua interposição e fórma de processo 
de que trata a. tBrceira par~e do mencionado 
regulamento n. 737, com as seguintes altera
ções, extensivas iguslmente ás execuções com
merciaes. 

§ 1. o Fie a em todos os casos abolida. a a~j a
dica .ão ·udicia.l obri atoria. Si os bens n' -
rarlos não encontra1·em na primeira. praça. 
lanço superior á. avaliação, irão à segt~nda. 
guardado o intervallo de oito dias, diepenan.doa 

• - • .,, Bl nos :\ 
ainda não enl~ontrar lanço s\lpOl'ior ou igual 
ao valor dos mesmos bens proveniente do refe .. 
rido la batimento de 1 O 0/o, ir!o à. tercf'ira eom 
igun. abatimento de i O o}o, e nella. ser!o ven
di los pelo maior preço que for olfer~cido, fi
cando sah·o ao e:xequento, em qualquer das 
praças. o direito de lançar, indepondcnte de 
lkença elo .i niz ou de r·~q uerer que os m ~!!tnos 
bens lhr. !3ej:>..m adjudicados. _ 

§ 2.0 Quando n'1s execuções houver mais dle 
um licitante, serà pref~rido aquelle que se 
propuzer a arrematar engloba lamente todos O!:! 
bms le,.ados :i praça, corntanto que off:~reça 
na primeira praça preço pelo menos igual ao da 
avaliação, e nas outras '.luas preço pelo me
nos igufl.l ao maior lanço offerecido. 

rt. -· , 1c1 o nao so ao e~ecu a o, ma. c; 
tamb~m á sna mulhet·. a.scendentes e desc(m· 
dente~, r~mir· ou dar lançador a todos ou a. 
a guns dos bens penhorados até ã assignatura 
d aiuto d ·~ at"!'í.'matação, sem que seja neces-
sar a a cit•!çãO do executado. . 

§ 1.0 Para qnn o e-s:~cutado, sua mulher, 
aFC(mdente ou descendente possa remir ou dar 
lançador n. todo.;; ou a alguns tios seus bens, é 
preciso que offereça preço igual ao da avalia
ção na primeira JJraça. e l"las outras ao maior 
que nellas fr.r. offerecido. 
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§ 2.0 Nenhuma das pes:;oas acima indicadas 
poderá remir ou dar lançador a. algum ou a 
alguns bens,havendo licitante que se proponha 
arrems.tar todos os bens, offerecendo por elles 
os preços, que na occasião tiverem. 

tas escriptas nas praças judic1aes, a que sere
fere o art. fo da. lei de 15 de Setembro de 1869, 
fica red.uzido a 10 dias. 

<< Art. 4. 0 Nas aeções e execuções hypothe
carias, alem do que se acha disposto nos artigos 
antecedentes, serão mais observadas as seguin· 
tes disposições : 

« § i. o A assignação de 10 dias é substi
tuída. pelo processo executivo, estabelecido nos 
arts. 310 a 317 do regulamento n. 737 de 25 dP. 
Novembro de 1850, effectuando-se a penhora. do 
immovel ou immoveis hypothecados, seja. a - . . . 
terceiros detentores. 

« § 2.0 Para se propor a acção e eifectuar-se 
a ]Jenhora, quando aquella for intent 
os herdeiros ou succes':iores do originaria deve
dor, basta que o .mandado executivo st>ja inti
mado áquelle que estiver na posse e cabe 
casal ou na administração do immovel ou im
moveis hypothecados, podendo a intimação aos 
demais interessados se~ feita por editaes com o 
praz~ de 30 dias. 

<e § 3.o Achando-se ausente ou occultando-se 
o devedor, de modo que não seja possível a 
prompta. intimação do mandado executivo, se 
procederá ao sequestro, como medida assecura
toria aos diraitos do credor. Contra o sequestro 
assim feito, não se admit · · 
de recurso. 

c § 4. 0 A expedição do mandado executivo 

este couber, não será. concedida. sem que a pe
tição em que t '.1.es diligencias forem requeridas 
seja. instruída com a escriptura de divida e hy
potheca.. 

c § 5.0 A jurisdição serã. sempre n. commer• 
cial e o foro competente o do contracto ou o da. 
aituaçlto dos bens hypothecndos, :1. rscolha do 
n1utun.nte. _ 

« § 6. 0 Servirá para base da hastn. pnblica o. 
:walia.ção constante do contt·acto. 
• c Art. 5. 0 .~o executado, além dos embargos 
autoriza.1os nos a rts. 577 e 578 do reg ub.mento 
n. 737 de 25 de Novembro de 1850, não ó per
mittido oppor contra as escripturas de hyppthe
cas outros que não os de nullidades de pleno 
direito, definidas no mencionado regularn~nto, 

pela legislação hypothecaria; subsistindo em 
v igor, quanto aos credores, as ~isposições dos 
arts. 61í e 6S6, §~ 4° e 5~, do dito regulnmento, 
sem prejuizo das prescripções do § 5° do 
art. 240 e do§ 3o do art. 29.2 _do regulamento 
n. 3453 de 16 do Abril de i865, para os casos 
que não forem da insolvabilidade ou de úl
lP.ncia. 

« Art. 6. 0 Em qua.esquer execuções promovi
das por credores chirographarios contra o de
vedor commum, poderá o credor hypothecario 
défen1er, por vias de embargos, os seus direitos 

e privilegias, para o :fim de obstar a venda do 
immovel ou immoveis hypothecados. 

« Art. 7.0 As hypothecas legaes de toda e 
qualquet· espede em nenhum caso valerão con
tra tercehos sem a. in1ispensavel formalidade 
da inseri ão ficando desiO'nado o razo de um 
anno, da presente lei, para a inscripção daquel~ 
las a que se refere o art. i23 do regulamento 
n. 3453 de 26 de Abril de i865, e que anterior-

. · , - · si o i -
scriptas. • 

<< No regulamento que o governo expedir pau 
a execução desta lei, i :fixará. as formalidades e 
diligencias que devem ser satisfeitas para a 
effectividade da inscripção ordenada, sob pena, 
para os interessados, de caducidade de taes hy
pothec:J.s, e para os funccionarios incumbidos 
de promovei-a e realizai-a, de multa até 500$, 
além das mais _em que possam incorrer peta 

o o • . 
«Art. 8. 0 E' da substancia das escripturas de 

hypotheca, para que possam ter -validade. a - . 
por parte do mutuario, de estarem ou não os 
seus._bens sujeites a quaesquer responsabili
dades por hypolhecas legaes, im ortando ara · 
o mesmo mutuar10 as penas o crtme e este
lionato, a inexactidão ou falsidade da decla
ração feita. 

Art. 9. o As letras hypothecarias, alem dos 
favores dec.':"etados pela legislação em vigor, 
gozarão mais da isenção conferida pelo art. 530 
do regulamento n. 73i de i850, para o effeito 
de não serem penhoradas, senão na falta abso
luta de outros bens, por parte do devedor. 

Art. iO. Os bancos e s ::lciedades de credito 
rea e qua quer cap1 ts 1 po erao tam em 
fuzer emprestimos aos agricultores, a corto 
prazo, sob o penhor de colheit1s pendentes, 

0 • , animaes, maehinas, 
instrumentos e qunesquér outros accessorios 
não comprehendidos nas escripturns de hypo
theca., e quando o estejam, precedendo consen
timento do crelor hypothecnrio. 

« § 1. o Este penhor ficará. em poder do mu· 
tuario, e a prelação delb proveniente e:tclue 
todo e qunlgtrer pt•ivilegio, d9vendo ser inscri
pto no competent·3 registro hypothecario, pari!. 
que possa produzir os seus devidos elfeitos. 

« § 2." Serão punidos com as penas do 
art. 254 do codigo criminal a ali0nação sem 
consentimento do credor, e os desvios dos ob
jectos que ti. verem sido dados em penhor para 
a celebração de taes emprestimos, e bem assim 
todos e quaesquer actos praticados em fraude 
das garantias do debito contrahido. 

s·. . v s r o 
servadas as pres-cripções dos arts. 4° e 51), 
quanto ao processo, julgamento e execução das 
acções hypothecaria~ . » 

Art. 11. As disposições da presente lei re
gerão sómente as execuções por dividas contra
hidas depois de sua publicação. . 

Art. 12. Ficam revogados o art. fo da lei 
n. 2ô87 de 6 de Novembro de i875, o § 4° do 
art. i4 d·l l~i n. 1237 de 24 de Setembro de 
!864, e quaesquer disposições em contrario. 

Sala das commissões em 15 de Setembro de 
i885.-Itagui.-SiZ~a !J!o.fra. 
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V em a mesa as seguintes declarações de 
votos: 

Declaro que votei l"Ontra. os additivos do Se
nado ao projecto n. 5'2, que acaba de ser ap
provado pela Camat•a, regulando as execuções 
civeis e commercia.es. Sala das ses3ões, i5 de 

e tem r o e · :.>.- at~sbona. 

Votei contra os additivos do Senado ao pro
j e c to sobre execuções comroerciaes. Sala das 
sessoes, ;:> e etem ro e v.- Andt·ade 
Figueira. 

Conti.uúa a 3~ discussão dà prorogaLiva do or
çamento. 

Vêm â mesa, são lidas, apoiadas e entram 
conjunctamente em discuss~o as seguintes 
emendas: 

Fica restabelecida o. antiga taxa de at•ma
zenagens.-Jose Maria~mo. 

Fica o Governo autorisado a innovar o con
tracto com ~Companhia de Navegação a Vapor 

S. R.- Sala das sessões, 15 de Setembro de 
18"35.- Gomes de Castra. 

Jfferecemos como emenda ao projecto n. 3 
do corrente anno. 

S. R.- Sala das sessões, 15 de Setembro de 
1885.- Delphino Cintra.-Rodrigues Alves. 

N. 3-1885 

da I r'llzandacle da M iserico1·dia da cidade 
de S. Joao do Rio Cla1·o, na pr:ovincia de 
S. Paulo. 

A' com missão de. fazen la. foi presente o re
querimento .da. mesa da Ir~andad~ ela Miseri
cordia da cxdade de S. Joao do Rto Claro, na 
província de S. P.au~o, solicitando i~~n!.:to do 
imposto de transmxssao para a. acq '!tstçao de 
um editicio destinado ao estabelecimento de 
um hospital. 

Allega a supplicante a escassez de seus re
cursos para poder comportar tão avultado dis-

. pendio, e a impossibilidade, em que se acha., 
de aceitar tão valiosa offerta da um de seus 
irmão;;, ca.so lh.e seja. negada a graça que 
impetra. 
· Considerando a cJmmis<são que ao Estado não 
sendo dado, attentas as ciscumstancias tinan
cei as do aiz dircctrtment~ e coro v rbas o-
tadas, auxiliar pecuniariament':l a creação de 
tão uteis quão humanitarias instituições, cum
pre-lhe todavia indirectamente animal-as e 
protegei-as~ alliviando-as dos impostos com 
que, pela legislação commum, se acham gra
vadas-

Trata-se de um estabelecimento pio e de ca
ridade, e a commissão entende que nunca. é 
demasiada a'l;protecção dada a. semelhantP.s m
stituiÇões e-assim, julgando attendivel o pe
dido é de parecer que se o defira, para o que ' . offerece o segu1nte 

Sala da.s commissões em 29 de Maio de 1885. 
-P1·isco Pamizo.- Vianna Vaz. 

A irmandade da Santa Casa de Misericordia 
da cidade de Valença, província do Rio de Ja
neiro, poderá possuir pelo tempo que lh.e con
vier os predios que á mesma foram doados por 
Manoel de Paiva Mattos, em data de 14 de 
Julho do corrente an:ao. 

Revogadas as dis osições em contrário.-
acer· a ernec ~. - Alberto Bezamat. -

Thom,az J. Coelho de AZmeicla.-Araujo Pi-
11ho.-Ba1·ao da Leopoldina.-C. Castrioto. 

1ca o governo autor1 sado a mnovar o contra
c to com a Companhia Nacional de Navegação 
a Vapor, reduziado as respectivas subvenções e . - . . . . 

' gmento do prazo de cinco annos, concedido no 
contracto que vigora.-Alves de Araujo.
Silva Ma(ra.-Sclwtel.-Ev,ftasio Correia. 

Fica a.utorisado o governo a renovar o con
tracto para navegação a vapor nas Lagôas
Norte e Manguaba, na provincia das Alagôas, 
com a respectiva companhia.-Ber-nardo de 
Jlf endonça Sobr-inho.-Bartt'J da. Anadia .
Lo1~1·enço de Albttque1·que. -Sinimbú Juni01·. 
- au a nmo.- ntonta ezerra.- zogo 
de V asconcoUos. - Jttstino Chagas. - Joao 
Dantas Filho.-Juvencio AZ'Ues.-S~hu_teZ.-

Lu~ .-.lfartim F1·ancisco .-Itaqui.-Bento 
Ramos.-Silva Mafra. 

· E,nenda d p1·orogativa do orçamento 
Ficam concedidas duas loterias para. a re

construcção da igreja matriz da. villa do Tei
l:eira, na Parahyba do Norte; outras duas 
para a. da matriz do Campo Grande na côrte.
Be~erra de .il!ene.zes.-Pau~a Primo.-Dan
tas Gàes.- Lourenço de Albuquerque.~ Si-
1tirnbú J unior.-J. Romero.- João Dantas 
Filho. 

Fica o gov-erno autoris:"do a fazer as n~ce~
sarias operações de credito ou para rescmd1r 
o contracto celebrado com a D. Pedro I Ra~t- · 
toay C ompany Limited, ou para levar a ~ffexto 
a o ra con rac a a c m , 
termos e condições que forem .ajustados,, con
forme fôr achado mais convemente aos mter
esses do Estado. Rio de Janeiro, i5 de Se
tembro de 1885.- Bernm·do de Mendonça 
Sob'rinho.-L. Ratisbona.- .4.ccioli F1·anco . 

Ao § fo do art. 1o accrescente-se, depoi(das 
palavras-no da · agricultura-a verba 23 com 
35:000$ para o proseguimento . da linha tele
graphica da Conceição do Arro1o a Cru7. Alta, 
passando por Santo Antonio, S. Francisco de 
Paula, Vaccaria, Lagoa Vermelha, Passo Fan-
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do, Soled!l.de~ Nonohay e Palmeira, na. pro- Para. diante do futuro vos empra.za.mos, que 
vincia. do Rio Grande do Sul.- Joaqui?n P. só então o confronto entre a situação que sobe 
Salgado.-Diana.-JoaquimPedro.-Itaqui. e a situação que desc~ dirá si merecemos a. 

Ao § {o do art. fo accrescente·se, depois corôa civica dos bons patriotas ou os apodos da 
d 1 d · l t.. 23 execração publica. 
as pa avrss-no a agrtcu tura.- a verua . E' cedo ainda. ara s. reciar os actos desse 

com 2?.:000$ para o proseguir.aento da. linh 
telegraphica até Sànta Victoria do Palmar, na partido que, si erros e fraquezas teve no 
fronteira do Chuhy.-Diana.-Joaquim P. Sal· poder, conta por muitos os esforços louvaveis 
gado.-It u.í. para bem administt·a.r os publicas negocias, ini· 

· - eformas que, creadoras de 
Ao § to do art. fo accrescente-ae, depois opinião independente, clarão camsras livres, 

das palavras- no da agricultura- a verba conscia.!; de sua responsabi.lid<lde e sujeitas im-
23 com i5:000$ p:1ra estender-se alinha. tel e- mediata.mente à censura do corpo eleitoral. 
graphica até. a Encruzilhada, no R.io Grande Anda em seis mezes que~ os mais moços na 
do Sol.-.Diana.-Itaqui. representação nacional, aqui viemos, tempera-

Fica o governo autorisado a gastar 30:000~ dos da fé de que, no seio do parlamento, as 
com a. construcção da linha. telegraphica de opiniões, embora desaggregadas, haviam de 
Alegrete a. Quarahim, já creada. concorrei.' todas para o serviço da patria com

Em i5 de Setembro _ de iSS5.- I ta ui.-· mum; foram loucas chimeras que, como bando 
------~~~~~~~~~~~~~T-~~~~~~~nm~~ffi_~- ~~.~~~spalhad?.saos 

iana.- algado.-Joaquim Pedro. açoites das ambições atrevidas e das paixões 
Fica o governo autorisado a equiparar os desordenadas. Acreditamos vir séria e hones· 

vencimentos dos em reo-ados das Faculdades de ' 1 

ireito aos das Fa.euldades de .Medicina. paiz, mras, a cada acena de degradação e 9-Vil
S. R.-C01-reia de AratJjo.- A~cofol·ado tamento que pl'esenceamos n~ste recinto, esta.

Jttfl.ior.- Henri ue Mar ues . - Duarte de laram-se-nos,dentrodo coraçãoamargu:ra.do, os 
Azet1edo. -Ratisbona. -Bm·ão do Guohy. _ sen 1men os am lClosos 'Vl a. po 1 1ca, como 
Olyrnpio àe Campos. _ Diogo de Vascon- estalam cruciantes, na. convulsão pungitiva, os 
cellos. osso:; do tetanisado ! · 

Parece que a razão e a dignidade apavoradas 
se haviam. e~ilado desta casa; procurou-se 
transformar a santidade do purla.mento na mais 
desenfreada e sá fara. açougaria de brios. · 

Fiea o governo autorisado a estender a linha 
telegra phica da cidade do Pilar atá à villa da 
Assembléa, na província. das Alagoas. 

Ca.ma.ra dos Depuhdos, 15 de Setembro de 
1885.-Ribeiro de Menezes. 

Desculpe-me a. Camara a vehemencis da. 
pbrase, as demasias da palavra têm commigo a 
incontinencia da impetuosidade ; calumnias e 

- i· · 'qu a. naosa rm.u ar. 
çt%o) :- Entro no debate sem prevenções nem Estes factos, ~ue quero esquecer, estão na. 
odios, levado tão sómente do desejo de cumpt"ir consciencia de todos nós : entrega.os sem mais 
o meu dever :aesta hora e 'os aQ jlliZQ imparcial da posteri• 
tes do partido liberal regressam para as provin- dada. Ella que nos julgue! 
cias, no empenho da narrar aos companheiros Do governo do meu partido nenhumas posi-' 
de idéa a historia dos graves e~ros e dos com· ções officbes recebi, nem fa.vores lhe devo ; o 
mettimentos gen-erosos desse nobiliasimo par- pouco qaG sou, o nada. que valho, digo-o, alto e 
tido. altivo, com uma certa va.ida.de, devo-o exclusi-

Talvez, para maior relevo à verdade histo- vamente ao povo brioso e independente da mi· 
ricll, devesse eu recordar as peripacias to las da nha provinda. 
vida. governamental da situação que acaba de Fizeram-s~-me aqui increpações injustas-ju
ser a.pea.d :~ do poder, afim de que, pl'e~entes os rei a. mim e á minha consciencia não re· 
per~onagens mais salientes, não pudes~em os ceai-as. 
vin 1ouros desfigurar o q1Je lhes trs.nsmittir o Qnando formou-se a dissidencia ao gabinete · 
escriptor sobre o desenlace desse drama poli- 6 de Junho se disse q ue eu· estava de mãos 
tico, que maia feições tem á victoria de Pyrrho dadas com os .adversarios, que havia renegado 
do que á derrota heroica. e gloriosa das Ther- o evangelho das minhas crenças políticas e 
mopylas. . não sei se mais alguma jnfamia propria dos in-

lJeixo, porém, de largo, no momento em que fames que a fantasiaram. .. 
vai caminho dG-GstrM:is , ue me importa que maldissessem de mim, 
lhe contra as costas os ferretes ignominiosos si tenho como seguro não haver resvalado no 
da ingratidão, aquellf's que por elle m9is pro- cumprimento severo do meudever pal"la.mentar'l 
veito e renome alcançaram, deixo de largo as De espanto e de vergonha cobriram-se de 
phases luminosas dos seus triumphos 1ncontes · certo os amigos sinceros da liberd;1.de, da liber
taveis, os beneficios rea.es prestsdos l!O paiz nas dade eleitoral que procuramos salvar por honra 
conjunctQ.ra.s difficeis em que fôra chamado a do nosso partido. 
governar. Ardua e escabrosa é a posição do homem in-

Depois da. mor~e. vem a justiça da historia: õ dependente n"'sta cas~, Sr. presiàente, que a. 
cedo ainda pa.ra. julgal-o~ Com o tempo, impar- justiça. dos politicos e os applausos da opinião 
cíaes, a calma, a reflexão, a lealdade dirão não espera-os elle, em revolta com as con.v~ 
q~aes os grandes ~r~mes delle, qaaes as suas nienci~s mesquinhas de partido, sqrdo ~s i~ti~ 
~rtud~s ])Obres! · mações do rancor desatinado. ' • · · 
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· Chovem-lhe sarcasmo!;!, como premio da ele- ' trogrado e emperrado escravocrata. Nunca pe
vação dos seus sentimentos, cospem-n'o com o di-lheo; o alvará do seu credo politico, tão só .. 
insulto protervo, na esperança de magoar-lhe o mente o diploma. legitimo de suss eleições 
caracter, ex.poem-n'o á praça publica com os verdadeiras . 

. atavios do esearneo, deslembrados de que os ho- Passarei agora a. outra ordem de idéas. Sor-
mens de alma rigida são, C()mo os rochelos, in- preza não deixou de ser ara. o artido liberal a 
sensxve1s aos vaga oes 1nso en es as pa.1xoes u tma mutação m1mster1a ; desgraçadamente 
enfurecidas. estava fraccionado em varias grupos, avidos de 
~~ra gue~ se. colloca acim~ das exigencias poderio, anciosos_ por ~e dilacerarem mutua-

. ' 
se trate de reconhecer o direito na ordem pri-
vada., ou de· firm:;r a mãnifestação do voto po
pular, que direito ta.mbem é, não ha sympa.thia 
para a in6ependencia do proceder delle, não ha 
applauso par:l. !;Ua fortidão de espir; to, Bruto 
moderno sacrificando no alt~r da verd9.de elei· 
toral as suas mais caras e intima~ affeições. 

Negue-se-lhe turio ; a sinceridade nas con
vi~çõe~, o es~ud? reflectido das provas, a con-

arma de coragem para enfrentar impavido os 
seus mais crueis e irnplacaveis calumniadores. 
Pa.ra esse não ha conforto, nem condescP.nden-
c1a : em. po 1hca não a Justiça ; pertenl'e·se a 
um partido, vot~-se cegamente no corroligio
nario, que1· tenha, quer não sido eleito; as leis - . . . 
cional, cilad!i estendida á credulidade do!'J povos, 
que ain1ia confiam na honestidade dos seus 
e::tecutores. Fallou em justiça eleitoral~ Morra 
por ell:l. 

Que a queiram poucos esta posição, onde a 
cada phrase rebenta uma e:tplosão de odiosy a 
cada acto uma multidão de vitupet·ios, compt"~
hendo-o eu, ma~ tomei-a corajoso, e d~lla não 
me afastaram, nem a ~loquencia das palavradas 

. ' 
nias. 

Commig-o proprio s&llei um pacto (não desses 
f, m s orrc t' a hum' os -

brios dos palncio~, nn. phrasa indignada de um 
deputado), que o praguejat· do cnda bbPphemin. 
vigoraria a integridade do meu convencimento 
e não haviam as invectivas de molestnr-me a 
crença de que b~m servia ao meu partido, er
guendo·o d~o:; baixezas que o condemnariam 
amanhã na bistoria parlamPntar do pair.. 

Ouvi fallar aqui em justiça partidaria, como 
si a senha do dever politico fossf\ a sancção a 
quant:J. immoralida.de SP. commettesse em nome 
da cabala, ou a negação do voto livremente 
manifestado. 

Não me demorarei sobre o assumpto : perten
ce ,já ao passado desta. sessão, nem venho des
piear-me das offensas com que suppuzeram 
ab~ t~r-me em_ uma hora que cuidaram de an-

' facciosos. 
O grande partido liberal estava dividido e 

~ubdividido, e nessas condições, peza-me con· 
fcssal-o, impossibilitado de governar. Praza a 
Deus que, nos dias amargos da p1·ovança, esque
çamos velhos odios e resentimontos pessoaes ; 
que, unidos e compactos, varridas as lutas in
testinas, nos caiba reconquistar o poder, forta
lecidos pela communhão em atfeeto e vontade, . - . ·- . 

O honrado deputado por Minas, ex-ministro 
do gabinete 6 de Junho, cujo talento e saber 
reconhe o e a laudo no discurso com u 
rompeu a primei1·a discussão da prorogativa, 
adiantou proposições constitucionaes, que peço 
venia para contestar. 

- A . . 
se operem sempt'e pela votação das ma10nas 
parlamentares, e si assim acontece na Ingla
terra, Belgica, etc., ha nações que dão exemplo 
co ntt•a rio • 

Em these,o seu principio é exaeto; relativâ
mente à Inglaterra, ordinariamente citada 
como modelo do confititucionalismo, permitta· 
me o honrado collega que lhe prove, com innu
meros casos, que o revezamen~o dos pa1·~id~s no 
o ·- . ' 
pelo criterio d:1. Corôa, emposs:1da do supremo 
poder da livre escolha dos seus ministros. 

( 

tenta. a opinião de que, escolhidos os ministros, 
a estes passa o poder oxecu tivo, ficando a co
rôa reduzida. á inn:1ção govern:1mental, reco
nhece que é direito virtualmente conferido ao 
soberano :t plenitude da escolhn. ministerial, 
apenas exige que o exercicio dessa dit•eito seja 
fiscalizado pelo paTlamento. 

E' falso suppor que pela. Constituição ingleza. 
o rei seja um mero automato, testemunha muda 
e inditferente dos acontecimentos políticos do 
paiz, uma especie de tn.bellião encarregado de 
regisirar a passagem do poder executivo das 
mãos de uns para as mãos de outros. 

Faz lembrar a phra!';e de Napoleão I ao pa
dre Sieyes, . qua~do este propunha que o 

O que pos::o affirmar à Camara e dizer alta- um simpies eignatario das resoluções dos ou
neiro ao paiz é que, na commissão de verifi- tros poderes. « Acha. que fico bem, reduzido a 
eação de poderes, como nas votações em que cevão com tres m.ilhõe, ao anno 1 » 
tomei parte, impulsionou-me um unieo senti- 0 SR. PRESIDENTE:- Lembro ao nobre de
manto, guiou-m.e um uni<·o principio- a jus- putado que na 3a. discussão não se permitte a 
tiça. E não conheço distincção entre justiça 
civil e iustiça politica ; para. mim ellaa são politiea geral. 
uma e a ··mesma: da.r a cada um o que é seu, J O Sa. SINIMBÚ JuNIOR. :- Dou-me por 
reconhecer c; direito onile quer que elle esteja, sciente. . . . _ . , 
qualquer que seja a sua fórma. . . o. m~camsmo ~a c?nstttu1çao mgleza e espe-

Votei indistinctamente no ma.1s c::xaltado e Ciallsstmo. Prectso e conhecer-lhe bem as va· 
intransigente :1bolicionis~a como no mais re~ ri~~ institQições para compre~en~er 3: nc~ãq e 
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reaeção de umas sobre outras. A questão é de 
saber, diz lórd Brougha.m, si o rei tem uma 
funcção real ou nominal, si é uma sirnples fór
ma ou um poder substanr.ial na nossa consti
tuição tão cheia de nuances e tão perfeitamen
te equilibrada. As. op~n.iões do monarcha de-

e t u c1oso mesmo con ra os 
sentimentos mais oppostos do povo e dos pares, 
e o individuo:- monarcha- dev_e. ser uma 

ção, é atttribuição especial do poder moderador 
a faculdade de dissolver a Camara dos Depu
tados. Não cabe, como acredita S. Ex., entre 
nós a dístincção que fazem os tratadistas entre 
dissolução régia e dissolução ministerial, porque 
esta attt'ibuicão não com ete ao chefe do oder 
cxecut1 vo, m·as ao pc er modera.doi•, exclusivll
mente regio e pessoal. 

freio dos outros ramos. dizia que o vicio era or:ganico, não estava nos 
Lord Grey, no seu << Ensaio sobre .Governo ·homens e sim na lei fundamental. · 

Parlamentar », entende que o rei deve ter in- Innumeros têm sido os gabinates que na 
:fluencia sobre a condu c ta do governo e recUI;ar. Inglaterra foram chamados ao poder contra o 
lhe as medidas que enyolvem abuso da autori- voto do parlamento e unicamente pela vontade 
dade-real, em proveito dos seus fins partidarios. do soberano. O primairo qu~ mencionarei foi o 

Razão tinha o nobre depubdo por S. Paulo, 
esentante do partido republicano, quando 

Lord Derby corrobora esta doutrina dizendo de Pitt em 1783, e nessa época agitou-se uma 
« o povo deste paiz estâ em grande erro, sup- questão similar à que se deu no nosso paiz : 
pondo que o soberano não exerce uma real, sa- si~ Caroa~8. d~via. con~eder ou negar a. lei de 
lutar e decidida. influencia sobre os cons.elJW.H--IruM&-.;;-Pi-ti--tH~rstibidcHl'o-tl:OVmrro--cuntJ~aa;-aa~--
e o governo da. nação, póde aceitar ou recusar vontade dn. maioria parlamentar, quasi que por 
os conselhos dos seus ministros responsaveis e a simples favor do r-ei. Ao principio recusou-se a 
confiança t•egia, accrescenta lord BrouO'ham é dissolver · recia pre-
con 1ção essene1a para sua. permanencia no parar o p~1iz para essa. dissolução ; os communs, 
poder.>> Nunca. se poz ei:n duvid~ a prerogativa porém, não se subordinaram a este plano e elle 
da livre escolha, -!lem deseJos ha de reatringil-a, foi obrig!l'do a d1ssolvel-os. 

o m 10 os c oques e a m· 1as que cara-
mentes. cterisam a.quelle parlamento, os communs, 

Estes são: fo, si ha. divergancia entre os exasperados pela. mudança. da situação e a pl'e-
membros do gabinete; dilecção do rei para com o novo organizador, 

2o, si ditferem do rei ou. do 'Paiz em geral ; adiaram a votação d~ lei de meios, pedindo ao 
ao, si suas medidas são ruinosas aos inte- monarcha que demittisse o gabinete e amea.-

resses nacionaes; çando negar as l~is. Pitt demonstrou a injus-
40, si exista um sentimento geral de descon- tiça de s~ repc;,llir um governo a quem não sa 

íbnçã ou reprovação em todo o paiz. tinha concedido <<um ensaio razoável.)) Acal-
Pitt enten~e que o sobe:[lno tem opini~o roadas as paixões e pesando fortemente no 

J - es i i~o · maíorHI. e que era sem prece entes, 
nistros e se julga-os incompetentes õ de sua desde a revolução, s. negativa dos meios, con
prerogativa. e dever demittír t1es ministro3, por- cederam-n.·os. Era grande a. respo~sa.bilidade 

ue como ex)- -· ·- · -
obrigado a tomar conselhos de homens em quem 
não confia.. 

O ps.rla.mento pó,lo ncons"!lhar a Corôa sobre 
o exercício deiõt~~ ou dflquella prerogativa. mas 
este direito não vai ao ponto de tornar o sobe
rano l'esponsavel perante o parlamento pela 
mu<lança dos gabinoteg, nem se pode questionar 
sobre os motivos da demissão ou perda de con
:fianç:l. nos seus conselheiros, porque seria re-

. stringir a. prerogativa da. escolha, salvo <> caso 
extremo em que a Corôa houvesse chamado para 
o governo homens notaria e reconhecidamente 
incapazes e indignos. Em geral suppõe-se que 
os novos ministros, se não têm direito à con
fiança. implicita da. Camara, ao menos deve
se-lhes permittir um ensaio ra:r.oa.vel. 

:- . 
' ' toria parlamentar da Inglaterra, encontraremos 

o que entre nós se appellida de-p~>der pessoal, 
encontral-o-emos antes da revolução, no ten::.po 
de Jorge lll e até hoje no reinado da rainha 
Victoria. E' e:x:acto que o parlamento póde 
aconselhar e al"isar a. rainha, mas este conselho 
e aviso não vão -ao ponto de modificar a acção 
do poder real. Vê, pois, o honrado deputado por 
Minas que, mesmo nos paizes mais livres, não 
se operam as mutações politicas unicamente 
pela vontade das caroaras. Sabe perfeitamente 
o honrado deputado que, peb nossa Constitui-

viços e o credito publico da nação. 
1\lay,nn. suá Histo1·ía OonstHucionaZ,mostra 

o erro da negativa quando se póde refrear o 
poder e~ecutivo por outras medidas mais effi.
cientcs p::tra a direcção politiea do Estado . 

Referindo-se n. estes factos, dizem os escri· 
ptol'es inglezes Stanhope, Masscy o Campboli 
qun, á vista das di•isões int0rna<> do partido em 
maioria, o rei procedera sabiamente chamando 
os ad versarias. 

Vinte annos mais tnrd·', fr.l1ando daquaUa 
Camara, dizia Pitt:-« Nunca se poz em duvida. 
o direito exclusivo do rei de nomear os seus mi
nistros e era irregular o procedimento della 
querendo fiscalizar a prerogativa da Corô3. na 
escolha ministerial, denunciando-os sem aguar-

E' principio corrente que não se repelle um 
ministerio sem primeiro conceder-lhe o que de
nominam-ensaio de governo. Reconhece-se a 
incapacidade de um gabinete quando9 em se
guida a um « ensaio razoavel » e ~'i dissolução, 
não consegue ~!eger maioria ou est:1 se torna 
contraria ; então sua perms.nencia é inadmis
sivel. 

Em 180i, formou-se o gabinete Portland con
tra o voto da Cam::tra. Estabeleceu-se um eon
tlicto entre o rei e o antecessor desse ministe
rio, Grenville,rclativamente ao biU dos catholi-
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podia se converter em teibunal de appellação 
contra a decisão do rei. )) -

Em 1834, Sir Robert Peel ass~miu o governo 
com uma immensa minoria em ambas as casas. 
Antes de apresentar-se ao corpo Iegislath·o, 
julgou imprescindi.vel uma dissolução prévia G 
a Camara. que foi eleita reprovou a politica mi
nisterial por grande maioria. 

Depois da moção Russell retirou-se declaran-
o o seu pr1me1ro ministro« que~ de conformi

dade com a constitui~ão,nenhum governo d ' ve 
persistir no poder, depois de urn en!':aio razoa-.. .. ·- . . . . 

' ' commur.t:t, embora tenha a confiança da corôa e 
dos lords. )> 

ram chamados sem maioria, simplesmente pelo 
criterio da rainha. 

Tendo Lord Palmerston em 1852 se retü·ado 
d-l gabinctc-Russell-, fez em seguida nma 
moção do desconfiança, der1•otando-o. Em vr.z 
de chamal-o, como era de suppor-se, preferiu 
\.\ Ro.inhe. rnudar a. situação fazendo entt·ar parn. 
os conselho;; Lot•d Derby, chefo t!o partitlo con
sel'Vador.. E.;to encontrou logl) grande oppos!-

constitucional o ndiu.mento da. dissolução o a 
tenta.tivn ele g-ovornal' sem maioria. 

Glad,.lono o Pnlmerston affirtmram r uc con-
stitucion:dmontc, o noyo mini~tei·io dovia ga
rnnLit• qur•, uu1u vo:~ terminados os negocias 
ut•gonto~ dopond1mtcs ela. Curuat•a, seria. :l. corôa 
ucon~elhndn. a faz~r nppello á naç:'to. 

Dot•by rospon lr•u que nppollavn. pn!':l. o prece
douto l'ool r.m 1:-;3~). qu:l.ndo em minori:~ acei
tou o podN', fJHO não po:lia rrsig·nttr o g-overno 
quo nom nllc, nem os stJUs nmigos haviam soli
citndo, nom g:trn.ntil· a época em que acons~J
lhnrin. a dis5olução: No emt::mto mostrou 
desejo de appellar para o p!liz e accrescentou 
« que pensava que o novo parlamento se deve
ria reunir no fim do outono prox\mo afim de 
pronunciar sua. decisão definitiva e final. )'> 

Disr::teli fez igual declarnçi'io em resposta a 
Russell que deu- se por satisfGito. dizendo mais 

t . . 

didas govcrnamcnta.es afim de apressar-lhes a. 
passagem. 

Terminando a sessão Derby confessou não 
haver encontrado « urna opposiçü:o facciosa, 
m::~ s uma opposição leal, legitima e constitu
cional. » 

No seu segundo g-abinete em 1858, ao annun
ciar a d1ssoluç.ão, Derby disso « que o motivo 
não e ra. somente sobre os meritos do bill da 
Refot·ma, m~s para. saber, si o paiz approvava o 
ministerio em quem a soberana. havia. deposi
tado a sna confiança e que tinha pela sua con-

ducta publica procurado obter a confiança que 
os communs lhe retir:wam. >) 

Disraeli disse mais « a dissolução é um 
appello ao paiz sobre a nossa posição pessoal. )) 

Pa.lrnerston concordou, accrescentando « ad
mitto que o goyerno ponha a questão ao paiz nos 
ermos-si es e em 1n CJra con an\}a no ga 1-

nete ou prefere outra combinação de homens.» 
Feito o appello, a Camara eleita apresentou . .. : - .. 

nos t~rmos de que ~os actuaes conselheiros 
da rainha não possuem a confiança do parla
mento ou do paiz . ~ 

Portanto, são insustentavei&, á. vista dos 
exemplos que acabo de expôr·, os motivos in
vocados para e.ffirmar que na Inglaterra a.s 
mutações politicas se fazem unicamente pelo 
voto da Camara. 

Em lheoria, o ideal é por certo que o poder - ~· . 

c.: •. ' 

rado <leputado por Minas que o appello feito 
nas circumstancias actuaes de um eleitorado 
reduzido não representará a opinião nac;ional, 
e t ::mto mais quanto ser:i. immensa. a pres
são moral do governo com a reacção violenta 
qu 11 so pt·atica nas Yesperas cle eleição, em 
favor de candidatos som maioria nos seus dístri~ 
c tos. 

Lembrarei ao honrado ex-ministro que, si 
cs e pr·1nc1pto c app 1cave ao ac ua governo, 
sel-o-á tambem ao ministerio 6 de Junho, 
q?:1ndo appellou ~~ra o paiz, afim de conhecet· 

Si o eleitorado de 188:3 merecia a confiança 
illimltn.da do honrado deputado como manifesta
ção da opinião publica, ú forçoso convir que 
esse olcitorado tem hoje a mesma capacidade, 
como thcrmometro da opi niiio, por ser perfoita
menlc idcntico. 

O Sn. CANDIDO DE Or.tVRIHA:- As condiçõ.: s 
eram outras: não houve mut:t~ão politica.. 

O Sn. SINnmú JuNron:- Perdão, a questão 
é a mesma, o eleitorado não mudou, trata-se 
hoje de saber si o paiz approva ou não a. con
fh\nça depositada pela Corôa. no ministerio 20 
de Ago<s to. 

E si são susceptiveis de emprego os meio~ 
inconfcssaveis e re rovados de intervenção offi-
cia1, tanto s e pó Je dizer deste como aque o 
ministerio, desde qu·; o factor legislativo con
tinua inaltera.vel. 

Feitas es tas obset·vações, tocarei em outro 
assumpto para o qual reclamo a attenção do 
governo. 

Incontesbvelmente ó a miuha provincia uma 
da.quellas que incromentú mais notayol vai 
obtendo em todos os ramos da industria. , graças 
ti. intdligencia, trabalho e persnver~nça de 
seus filhos ; e, sobretudo o meu districto, onde 
a. protecção governamental se tem feito ultima.-
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mente sentir lenta, insta e com razão po::- ~er
viços urgentíssimos. 

Em primeiro logar mencionarei o melhora· 
mento da. barra do rio de S. Francisco. 

E' sabido que este magestoso rio está des
tinado pela Providencia a ~e~ o d.esaguadouro 

a natureza esp:dhou, removíveis, felizmente, 
por meio dos esforços do engenho humano, que 
aos poucos vai destruindo os obst:tculo;:. e os 
empecilhos. 

A parte inferior do rio é navegavel , a ex
tensão que não o póde ser está ligada por ferro
via e a. parte superior apenas espera pela 
desobstrucção de algumas cachoeiras para tor-
nar communicave~s todos os pontos. . 

de Penedo, é de accesso difficil~ de modo que 
as entradas e sabidas dos nr.vios são arriscad<:!s, 
o que traz gr~ve prejuizo para o commcrcio 
e en orpec1mento e morost a e no transporte 
regular das mercadorias. 

Para acudir a. .esta necessidade foi objecto 

gem, q11e ató o presente não pôcte realizat• o 
seu fito pela escassez dos auxilios concedidos. 

A a.ssembléa provincial votou uma snbven
ção de 7:000$ e a. geral a de i~:OOO.~; mas 
é evidente que estas subvenções são insnfficien
tes para custeiar urna empreza daquella or· 
deni. Pedirei. portsmto, ao honrado Sr. mi
nistro da agricultura que, tendo bem presonta 
ser o porto de P!3nedo ac uolle por ondf'l 5:0 ~a~ 

que torne prompta, efficaz e immediata a sua 
acção na garantia e defeza dos direitos dt com
.munhão social. 

E' de tal mo::lo intuitiva a vantagem de uma 
linha telegraphica que me sinto dispensado de 
insistir por mais tempo n~ sua demonst!3;ção. 

do Ouro, Curral de Pedras, Collegio e outr-Js. 
Para occorr:;r a este serviço, basta pequeno 

dispendio : nos depositos .-!a farro-via ha ma
terial sufficiente pat•a a construcção dos dous 
terços, e a extensão restante não importará em 
quantia superior a 70: 000), perfazendo a tota
lidade uma distancia de 240 kilometros. 

Durante as enchentes, formam-se no leito 
do rio xnultipJos e crélscidos bancos de arêa, 
• • O' -

panhias Bahiana e Pernambucana, que de
mandam o porto de Penedo, obrigando-os a 
ficar leguas distantes dess'l. cidade, o ue causa 
transto1•no gera , onerao o o eo:. arque e es
embar,lue das mercadorias, além dos riscos de 
avarias a que ficam visivelmente sujeitas. Are-- . . 

·-
seguir pelo emprego da. dt·agagem. 

Ct,nsta-me que existe encostada uma draga 
em Pernambuco, destina~:l talvez á fer1·ugem e 
a eo:upleto ostrngo. na fórma de noesa luxuo~a 
e inut.il administração·. Qtle muito era que o 
honrado ministro em quer11ndo favorecer aquel
IM paragrJDs orrleansse 11. exccnção desse ser
viço cujo di~pendio se ri la., quando muito, de dous 
n tre<~ contos o.nnunes ·• 

a S. Ex. que lo.nee suas v1~tna pn.ra cs~e coube~ae n sua pas-1o.gam e pnro. não delongar 
serviço Uo reclnmnr.lo q11nnto urgonto e cptA n diFJcussâ:o, n. c:tomplo de muitos, desisti por 
intel'(IUB vivamente um dos centro~ mni1 1\Cri- varia.FJ V07.t'R dt palavra. 
vos e industrioso<~ dns provinciM do norto. l"rnnenmento direi quo niio npprehendo bem 

Não e bonoficio unicllmonto pnr/\ o Mmlllor-- n onoJ•mo rlivergencin., notada pelos honrados 
cio daqllelllt terra, merecf'ldor, por corto, rins oproai~·ionifltas, entrl!l o projecto de 12 de Maio 
euidlldos elos poderes publico~~ como tBtnl.)I:JJn c o d11 i5 de .Julho. Em a:nbo~ deparo fri:;antos 
melhorn.mento para o Estado qu~ D.tlferirá. pl'llo n.ffini,Jodes, sendo o caractoristico di;;tintiv? o 
mai<lr ~yro dos negoeios provent * in:tiroctoa. principio da. iu~emnização; no mais a simlla-

..Além desse melhoramento ha outt•o que de.'!"· ridade d evidente. 
java. fosse toma!.io em séria consider3çA:o-ó a. Pelo proj~cto Saraiva a abolição completa-se 
lig-ação telegr,tphics. entre a. villa de Pira- em menor espaço de tempo. Isto se demonstra 
nhas, termino da via-ferrea de Paulo Affonso, mathematicamente. 
e. a cidade de Penedo, porto de todo o movi- Ern ambos vêm consignados os impostos :::.d-
mento commercial do centro. diciona.~s, 80ndo que o projecto Dantas au-

E' por este rumo que as communicações para gmenta.va-os em mais 1 ofo· Por-que. pois, tanta 
• • ~ • • f • • 

' l 

dição de destacamentos, conducção d0 generos, 
corr3io, etc. ; é o caminho mais breve -pat',\ al
cançar-se o centro da Bahia, Ceara, Piauhy, 
que por ahi exportam as su~s merc:tdoriaf':, não 
sendo m :ior a. circulação p~las d.ifficuldaJes 
ainda existentes, dcvid<lS a não esbrem con
cluídas as obraa. de d'3sobstrucção do alto 
S. Francisco . 

No emtanto, a auseneia de facilidade e ra
pidez na transmissão de noticias e informações 
prejudica grandemente a todas as classes, in
clusive o proprio governo,· privado de um· meio 

de 12 de Maio L"ccna.ram diante da responsabi
lidade de votar esses impostos, quando, sign~
tarios do outro. entendiam ser indispensavel 
esta impoaição para op3raçã~ efficiente do pro
cess~ emancip:l'ior? 

A r :• nd::t. dos arldicionSJes pelo projcclo Sa
raiva. ~e divi<le em tres q •lot~Js, um:t para a li
bertação dos velho.,, outra para. o S'!rviço dos 
juro!f e amortização dos titulos de 5 °/0 , outra 
finalmente para a colonização.· No projeeto 
Dantas a renrla se destina exelu!':ivamente para 
augmento do fando de emancipação. 
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A' primeira vista., parece que o fundo au
gmentado do projecto de 15 de Julho agiria 
com. mais intensidade do que a renda fraccio
nada ; no cmtanto é um eng::mo, porque as 
apolices libertam maior numero. 

O pri~cipio da depreciação está em a~bos, 
q um a eprec1açao 

é annualmente pt>ogressiva, no outro annual
mente invariavel. 

livres com indemnização por serviços, outro 
sem condições. Eis o ponto verdadeiramente 
dessemelhante entre elles. 

A questão do dia, depois do elemento servil, 
é a immigração. · 

O governo actual carece de tomar medidas 
pensadas para a evolução .lo trabalho, senão, 
em pouco, verá diminuir as receitas orçamen
tarias e perigar no estrang:: iro o nosso credito. 

empobrecidas em um diminuto periodo de 
annos. 

A grande lavoura, me parece, está condem
nada, sobretudo no sul, pela especio de sua. 
cultura; o grande proprietario tende a desap
parecer, porque, por si só, não poderá. resistir . . . . . 

b r n e 
propriedade. Esta, ou se fraccionará, ou, para 
pe;manecer, terá de substituir o individuo pos-
sutdor ela ass ia - · 
o ac::rescimo de capital, augmentando a inten
sid~de do trabalho, deixará compensações que 
o s1mples esforço e riqueza do individuo nunca. 
attingirão. Semelhantemente ao que se dá nos 
Estados Unidos, :i associação está reservada a 
exploração das fazendas. 

O europeu emigrando traz comsigo a idea fixa 
de ser proprietario e é aliás um sentimento na
tural ao homem. A coUocação delle será. de 
prcfercncia no sul ela similitude do cli 

necessar10s nas presen es CircumstanClas o rio sou da immigração européa, mas estou 
paiz. - · · convicto de que ella se destinará exclusiva-

Existe entre nós um poderoso elemento de mente para o sul. Por isso, sem oppo1·-rue á 
trabalho que até hoje pouco tem merecido ás vinda deste elemento, insisto para. o remedio 
vistas da. administração- é o trabalhador na- unico que aguarda o norte- a condensação dos 
cional. Costuma-se dizer que é refractario por- braços nacionaes- po1• meio de legislação cs
que, além de :não ter ambições, é naturalmente pecial. 
preguiçoso. Erram os que assim pensam. O que Não basta, Sr. presidente, introduzir o im
falta ao nacional é quem lhe eduque o instincto migrante, é preciso transformai-o om cidadt!o 
da ambi ão e lhe fa a sentir a necessidade do bra.ziloiro de mod 
traba ho, que a muitos conheço complot:t mu- não vem para uma terra onde é condemna.do a 
àança pela força do exemplo ou pela pacicncia 801• alheio no sen progresso e administração, 
e esforço de bons patrtías. mas que, iclentificando-se com ella pelo traba-

- • • t a crean o am1 ta, er tguo. 
o Imperio, e a condensação della para as mar- direito e privilegio ao nascido no pn.i1., parn. 
gens elas ferro-vias ou regiõos pl'Oiimas do lit- intervir no governo do Estado sob cuja vigi
toral deve ser programma de todo governo ver- lancia o!ltão os seus haveres c~ sua viJa. 
dadciramcnte compenetrado dn crise por quo vn.i A isto so oppoom, porém, alguns pontos do 
pas~ar o principal factor da producçtio agri- no:,:s:t l~gi~lação- 1•estricçüas á nat11ralizaçiio, 
cola. intolerancia roli:dosa, falta de casamento civil, 

Assim collocados os nucloos colonia.e~, ni'io desigu:l.ldado llOlitica par.~ os cal'gos. 
somente encontra.rüo os productore~ facili- Ainda ó dominante entre nós o sentimeulo 
dada paea a. exportação dos generos, como igual- do estrangeirismo- este preconceito, porém, 
mente concorrerão, embor:t indirectamente, deve cessar afim do apertar os lnços entre o 
para o allivio dos onus provenientes da garan- elemento que deixa a velha patria em busca de 
tia de juros com que são subvencionad:ls as nova e o elemento indigena que carece do seu 
nossas estradas de terro. auxilio para dar incremento á prosperidade pa- . 

Chamo a attenção do actual Sr. ministro pna tria. Objecta-se que ha inconveniencias na fu.são 
os abusos concernentes ã vend,,. di) te1•ras de· porque descaractcrisa o typo nacional, modi
vólutas do Estado. Fazem-se c.oncessões de ficando-lhe as tendencias e incutindo-lhe ou-
gran es r e as, por preço m mo, a par 1cu ares tl'a s asp1raçoes. esta uma questão e raças, 
que as não podem explora:-, com grave detri- regulada pelo destino e subordinada inteira
manto ao futuro estabelecimento de colonias ; mente ao im pcrio das leis biologicas. Que nos 
e em tempo bem proximo verá a administração importa a nós que a raça mais forte absorva a. 
publica os inconvenientes de taes condescen- mais fraca, si nessa retorta sómente á Provi
dencias. O nosso proprietario tem uma certa dcncia é dado conhecer os segredos da cornbi
vaidnde em ser possuidor de grandes extensões nação humana? Em que se avilta a. organização 
territoriaes, eml;ora fiquem incultas, e, como social brazileira, si em umas cousas predomin!l. 
entre nós não existem legislação florestal e o espirito indigena, em outros, o arlventicio, 
medidas referentes á bon comervação da. pro- quando ambas formam no seu conjuncto admi
priedade, a devastação se faz immensa., com r:wel a feição de um povo mais energico o 
evidente prejuizo para as terras, desta. arte mais perfeito, amortecidos os defeitos origi-

v. IV.- 33 
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naes de ambas as raças~ Não as enxergo eu ! s~us sacrificios, com o esquecimento das pro
essas graves deformidades ; longe disso, animo- prias necessidades. 
me a crer que será remedio benefico o fusio- Tenho assim exposto syntheticamente as 
nismo e solução unica compativel com o idéas que julgo mais imprescindíveis ao actual 
problema palpitante da actualidade, embora desenvolvimento do paiz. 
vagarosamente seja ensliia.do e seus effeitos Uma explicação mais e terei terminado. 

r • Ignoro porque se insiste em me appellidar de 
Hontem apresentou o honrado deputado pelo escravocrata. Escravocrata eu, que não raras 

5° dist1·icto de Pernambuco o seu projecto Je vezes tenho concorrido para. a liberdade de mi-

minhas sympathias pelas grandes ideas q Ud 

nelle se encerram, pertencerá por tempos ainda 
ao mundo das aspirações nobres. Fôra talvez 
melhor que o distincto rep1·esentante, em vez 
de enunciar em these as suas idéas, tivesse 
procurado concretisal-as de modo a revelar a 
sua exequibilidade pratica. 

Por ser assim a propensão natural do meu 
espirito, reconheço não poder acompanhai-o, 
na convi -
luções se fazem lenta e gradativamente. 

No presente é de toda urgencia, por inte
ressar o roblema immio-ratorio, a maior am-
p tu e a er a e de cultos. :Nem é novidade o 
que proponho. Foi objecto de attenção da Con
stituinte que, sob o n. i03, apresentou o. se
guinte pr · , · · , 
Alves Branco, Evaristo da Veiga , Odorico 
Mendes, Costa. Carvalho, Amaral e outro.s : 

< Que a religião seja negocio de consciencia 
e não estatuto da lei do Estado.» 

Parece que reclamar, meio seculo depois, por 
um principio que naquella época já era tido 
como de nece~sidade publica, não é attentar 
contra as intituições vigentes, nem atacar o 
melindre · da. sociedade que, pelo orgão de todos 

-----Ro:s partido , · · -
rias camaras legislativas. 

A ex.periencia vai provando que urgente 
' .. 

0 SR. DroGo DE VASCONCELLOS:-Não apoiado. 
O Sa. SrNIMBÚ JuNIOR:- Sou sectario do 

casamento civil obrigatorio para produzir todos 
os seus effeitos civis: quanto á parte religiosa, 
esta fica á. livre consciencia dos nubentes, por
que constitue a Í:ice delicada do matrimonio, 
oRde não deve ser permittido ao Estado inter
ferencia alguma. 

Outro ponto que necessita immediata atten
ção do go.,·erno é a discriminação das rendas 
provinciaes e geraes. Os factos ultimamente 
occorridos que trouxeram em resultado a des
organização das :finanças provinciaes e os con
:tlictos inevitaveis que ameaçam aprofundar os 
odios ~ntr~ os dous governos mostram que esta . 

Discriminada a competencia das provincias 
para arrecadação dos seus impostos, é preciso 
descentralizar os serviços que affectam mais 
intimamente a sua. vida. economica e trans
ferir-lhes aquelles impostos geraes cobrados 
para enfrentar as despezas desses serviços. 
A ntrophia., o circulo de ferro em que ellas 
têm gyrado estes ultimo~ annos, vai de:;p~r
tanrlo u1n cspiritn tl1) l'Ovolta contra o governo 
central, fMigadna do se vor·eru do pau p~"'radna 
para aeudir ao luxo e f,wslo da capital do lm
perio, onde vai conver·gir a moeda do tudo!! os 

seros cap 1vos, nao entre o ru1 o estron oso a 
publicidade, mas no remanso de minha vida 
obscu1·a e desconhecida 1 A estas objurgatorias 
respondo sobranceiro- não tive, não tenho, 
nunca terei escravos ; separo-me, sim, desses 
Lincolns caricatos, desses Browns palhaços, 
que os possuindo, e delles auferindo constan
tes vantagens, vêm catonicamente pleitear 
pela abolição, atirando, impudentes, ás faces 
d? paiz a hypocrisia de seus sentimentos. 

u r merecer cre 1 o, 1 er em-n os pu-
meiro honestamente e venham depois prégar o 
abolicionismo. 

1 o po r om1n1ca o s&n or me exaspera 
e me irrita, porque não se funda na troca reci
proca dos serviços, na razão e na. justiça natu-

0 - • • oprie-
dade ; si esse poder me indigna, co·mo homem 
publico sou forçado a curvar-me diante da. cres.· 
ção da lei que o garantiu, e nas circumstancias 
desesperadas àe nossas finanças arruinadas, 
diante do abalo profundo por que se arrs.stam as 
classes productoras, seria louco e maldito quemt 
levado alias de sentimentos generosos, viesse 
propor a abolição immediata. E:3ta instituição 
anomala devia ter sido riscada de nosso codjgo 

· · clamou-se a indopendeneia 
bra.zilcira, que pagam caro as gerações hodiernas 
as culpas e os crimes do pa~sado, Ah! que para. 
mim será o dia mais fdiz da. minha vida a uelle 
em que vir desapparecido o ultimo esc1·avo. 

E si pudesse me convencer por um momento 
do ~ue a minha patria só podia. ser grande, só 
pod1a ser pr·ospcra pela escravidão, pregados 
os olhos no symbolo que destaca na. humanidade 
o torrão brnzileiro, eu blasphemaria da religião 
do Cal vario e do patriotismo, na. suprema. doses• 
perança da redompção do meu paiz. 

Não ! ninda. tenho fó no porvir dest·.1 terra; 
na sepultura do ultimo escravo não se ha de in· 
acrever o cpitaphio dos destinos àesta nação. 

Que o Cruzeiro que até hoje tem servido de 
bassola p:-tra aponta1· uma terra amaldiçoada, 
seja amanhã a constellaçã.o scintillante que 
guie o viajar do velho mundo para uma nova 
>atria-a atria da liberdade- santa dimi 
grande. (.Mui to bem ! 1nuito bem, /) 

O Sr. Pau!a Prhn.o (pela o1·dem) 
pediu a palavra pela ol"dem afim. de apresentar 
uma emenda. e, para que esta emenda. não s~ja 
taxada, como o foi hontem pelo nobre deputado 
pelo Pará, o Sr. 1\fac-Dowell, o projecto apre
s t! ntado ••• 

O Sn. PnESIDENTE :-0 nobre deputado pediu 
a palavra pela ordem. 

Vor.ES : -Vni mandar a emenda. (Reclama• -. ) çucs. 
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O SR. PAuLA PRIMo-.•. para que não seja ta
xada esta emenda, como bandeira para as elei
ções vai explicai-a. 

VozEs:- Não pócle. 
OuTa.As VozEs :-Pode. 

a. o assignou o prOJec o apre
sentado pelo nobre deputado pelo 5o distt>icto 
de Pernambuco,, na persuação de qu~ assig-

o 
seus illu.$tres chefes liberaes. 

O Sa. PRESIDENTE :-V. Ex. não póde justi
ficar a emenda.. 

O Sa. PAULA Parl\Io diz que é este o pro
gramma, é este o seu liberalismo. Não prestou 
a sua assignatura á bandeira de eleições . 
(Apoiados.) 

O Sa .. P~EsiDENTE:- Peço a V. Ex.. que 

Dave dizer que entendia a lei de 28 de Se
tembro como a. entendeu o nobre deputado pelo 
H 0 di5tricto do Rio de Janeiro .•. 

O SR. PRESIDENTE : - V. Ex.. está fóra da 
ordem. 

O Sn. PAULA Pun.w-... e como as circum
stancias permittiram que ella hoje fosse redu-

• • , ' • • • O pl'OJeC O 

que 13assou na Camara e que está para ser con-
vertido em lei. · 

Esta questão par-J. si está morta. 
Portanto declara solemnemente que é liberal 

e que não assignou o projecto como bandeira 
para as eleições. 

Declara mnis ·ao nobre deputado pelo 5') dis
tricto do Par:i, que o encontrará sempre prom
pto, C?illO soldad~ vel~o para abt•aço.r-~e cotn a 

' ' o SR. PAULA PruMo:- Tenha paciencia, nestG empenho, morrer:i. com honra, satisfeito 
· · h no's temos de si mesmo. (Lil uito bem; m.uito bem. O qu~ro jusbfica.r a mm a emenda; orado!· e cttm ri?l 

0 SR. PRESIDENTE:- Não M trata de pa
ciencia, é o regimento que o ordena. 

ozEs:- o regtmen o • 
O SR. P A.ULA PriMO provoca aos illustres 

adversario;;, deputados pela sua província; sa
bem SS. EE3:s. pei"feitamente qtw o seu clis
tricto é eminentemente liberal (apoiados e nüo 
apoiados), a ponto de não poder ser ahi eleito 
um conservador. 

Por consequencia, não precist~.va o orador 
assignar um projecto daquelles, sómente para 

a · r 1 
Nem tambem o illustre nobre deputado pelo 

fio districto do Rio de Janeiro, teve razão 
quando disse que o projecto era uma « pata-
coa a.:. • •x. respe1ta o m·a or, porque c 
conservador cnragd (riso); ma.s com relação ao 
nobre deputado pelo Pará poderia tumbem jul
gai-o com a mesma inju)';tiça o com o mesmo 
rigor, com que elle o julgou. Si o quize~se, 
poderia dizer que o nobro deputado, sendo aliás 
Intelligento, illustr:.do e tendo boas idéas, com
bata nquello projocto, porque estâ em uma 
li1ta para senador (Oh! Oh! Riso.) 

O Su. MAc-DowELL:- Não ha tal; V. Ex. 
está enganado. 

O Sa. P.A.DLA PmMo podi~ tambem dizer 
isto, ma.s não o diz. (Riso.) 

A sua emenda é para. que se transforme a 
prestaç~o de soccorros pul>licos em retribuição 

Concluindo, 'diz que o nobre deputado pelo 
5o districto de Pernambuco ha de ser o imitador 
de seu pai. (Apoiados.) .•• 

O SR. JoAQUIM N.A.Buco:- Obrigado. 

O Sn.. PAULA PRuro-. . • desse illustrs ci
dadão, que do céo abençoará o seu filho, que 
está realizando as idéas por ellc assignadas. 
(!ti tdto bem.) . . . _ 

Diz que ha amda uma cncumstancta. Poderao 
perguntar-lhe : « O Sr. que pensa. dessa ma
neira, como era escravocrata t" 

E' lido, apoiado o entra conjunctamente em 
discussão o seguinte : 

.A.DDITIVO 

Quando o governo houver de dar soccorros 
::1. populações flagelbdas por secca ou cousa 
semelhante, só os prestará a pessoas válidas 
quando se empregarem em construcções de 
quaesqurr obras publicas, durante o periodo 
em que forem pt·estados os referidos soccorros. 
-S. R. -Paula Primo. 

• 
(fl.ttençilo):- Pretendo, Sr. presidente, ex-
pender ligeiras considerações na. discussão 
dest~ ro · et:t ma V. Ex: e 
tirão que ess:ls considerações , qu.e vers1rão 
pt•opriamente sobre a materia, seJam prece
didas d3 outras, ainda mais ligeiras, de ordem 
politica. 

A Camat·a está dissolvida, e só funcciona em 
virtude da con.-lici.onal de viver os dias precisos 
pat·a votar ao novo gahinete os maios da go
verno, e set• convertido em lei o projecto sobre 
a extincção gradual do elemento servil. 

Nestes dias de verdadeira agonia, Sr. presi
dente, a Camara tem-s~ occupado principal
mente em ou vir denunciar a reacção iniciada 
p3lo ministel'io inaugurador da nova situação. 

Os protestos os maia vehementes têm sido le· 
vantados pelos reprt>scntantes do partido deca
hido, n •tt> vêm denunciar à Camara, nos seus 

• L. rr • • ". 

apparecer nas diversas provincias do lm
perio. 

Para mim, a mudança. da situação politica 
tem a mesma importancia, a mesma significa
ção que a mudança de i878, que a mudança de 
1868 e que todas as outras que a estas prece
deram. Si actualmente ella não se effectuou 
segundo as nórmus do systema constitucional 
representativo, como allega o partido decahido, 
parece que tambem em i878 a mudança de 
situação .não .so operou de accórdo. com .esses 
preceitos, asaun como em 1868 ; 1sto e, n!o 
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foi p~la. vontade da nação, representada por 
esta Camara, que se effectuaram estas mudan
ças de situação, mas simplesmente pela.von
tade do poder omnipotente, que, outorgando 
uma. carta constitucional, a carta intitulad:L da 
liberda.d~ dos brazileiros, teve a. habil.idade,t~ve 

carta-de nomear e demitti1· liv1·emente os 
seus rninist1·os- que a corôa effectuou as mu
danças de situação em 1868, em 18i8 e 1885, 
assim como todas as precedentea. 

O facto é perfeitamente legal, é perfeitamen
te legitimo.. Não está, 1sso de accôrdo com o3 

preceitos do systema constitucional represen
tativo ; mas, a culpa é do paiz que tolera uma 
constituição ela ual a soberania, em vez de 
res1 Lr ne e, res1 e e acto, em virtude dessa 
constituição, naquelle que deveria ser seu de
legado, seu representante. 

R. AMl"OS ALLES:- po1ado. Essa e a 
verdade que devia ser proclamada. por esse 
partido que se intitula liberal. 

O SR. Z.uu:- as o partido liberal não 
nega que a constituição seja muito autori-
taria. · 

O SR. CAMPOS SALLES: -Pois, então, porque 
não atacam esta fonte do absolutismo ~ 

O SR. ZAMA:- Isto é lá com os chefes que 
estio no Senado. 

O SR. CAMPos SALtEs:- Mas, então, é pre
ciso de ôr os chefes uo não são lil>er 
(Apoiados.) 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs:- Sr. presi
dente nesta. mudan a ele situa .ão o· it' a 
corôa quiz convencer o paiz de que foi forçada 
a despedir o partido liberal e entregar o poder 
ao partido conservador. 

E' isso. o que nos revela a historia da crise 
narrada pelo Sr. ex-presidente do conselho e 
por V. Ex., Sr. presidente, que foi chamado a 
intervir como representante da Camara. dos 
Deputados. Ao honrado e:s::-presidente do con
selho Sua Magestade fez insistencia para que 
continuasse, ao menos, até que o seu projecto 
fosse convertido em lei; a V. Ex. Sua. Mages
tade deciarou que julgava improcedentes os 
motivos allegados pelo honrado estadista, com 
quem devia insistir-se para manter-se no posto; 
e, insistindo o honràclo conselheiro Saraiva em 
resignar o poder, Sua Magest~de houve por 

lei o vosso projecto, que ainda não era lei, 
que ainda dependia do exame de uma das casas 
do ),(}rlamento. 

Est~ observação tem . toda a procedencia. 
Mas, as razões allegadas foram estas ; a de
missão deu-se, e o paiz não sabe si o honrado 
Sr. conselheiro Saraiva m•ldou de criterio no 
modo de apreciar a sua situação p:1rla.mentar, 
ou si, ao contrario, houve alguma causa extra
nha a esta Cam:ua, extranha aos represen
tantes immediatos do povo, que determinou 
naquelle honrado estadista. a retirada .?rusca 

nuncie.do, quando disse: << Hei de manter-me no 
meu posto até que possa converter em lei o 

ro·ecto ( ue 'ul o de necessidade ara o aiz.» 
(Apoiados .) 

O SR. LouRENço DE ALBUQUERQUE: -Elle só 
tinha es~a maioria para. o projecto. 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs:-Mas, os ami
gos do proj ecto, dis.;;e-o Sua Mngestade, e não 
precisa ser magestad~ para comprehender que 
não abririam hostilidade ao honrado Sr. conse 
lheiro Sat·a.iva, emquanto este projecto não 
estivesse convertido em lei, porque niiás te
riam um procedimento contradictorio, soria 
querer os :fins recusando os meios. (Apoiados.) 

Si era precisa a permanencia. do honrado Sr. 
conselheiro Saraiva no poder, os conservadores 
amigos do projecto não podiam recusar-lhe o 
seu apoio, mesmo em ques tões de outra ordem, . - . 

ia ainda. tentar u·m ministerio libersl. t ido em lei. ( ;lpoiados . Apar tes.) 
Sr. presidente, farei ligeiras observações A Camara é testemunha de que os conservado-

sobre os factos que occorreram na crise que res amigos do projecto assim 0 declararam, e 
determinou a mudança de situação. O honrado foram consequentes, porque, em questão de con
Sr. conselheiro Saraiva mais de uma vez repe- fiança, foram em auxilio do governo, sustentan
tiu perante esta Camara que, emquanto tivesse do a candidatura. do Sr. Franklin Doria á pre 
maioria em favor do seu projecto de ex.tincção sidencia d~ Camara, quando reconheceram que 
gra~ual do elemento servil, ~· E't. se conser~ corria pcrio-o. (Apartes.) 
var1a no seu posto, pouco se 1mportando com a. t) 

pr~ce~encia dos votos de que se formasse e ssa I OSR. CAl\lPosSALLEs :-OSr. Antonio Prado 
ma10na. Por outro lado, os conservadores foi e~plicito : os conservadore11 deram voto de 
amigos do projecto haviam manifestado clsra- confiança. (Ha outros apartes.) 
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0 SR. PRUDENTE DE MORAES:- 0 paiz fará 
as conjecturas que quizer,diante destes factos, 
que não são normaes, porque não se devia 
esperar por elles ; depoi3 da declaração formal 
do honrado Sr. conselheiro Saraiva. não se 
podia esperar a sua retirada, nas cÓndições 
em que a rea tzoo; essa retua a rusca 01 
uma sorpreza para todos. . 

Concedida a demissão ao ministerio de () de . . . 
, o ' ~ 

no Palacio Isabel, para. onde quer desde já cha-
mar a nossa attenção, e no velho palacio de 
S. Chris tovão .•• 

O Sn. CAMPOS SALLES :- Principia o 3° rei
nado. 

O SR. Pn.UDENTE DE MoRAEs ... tendo decL:.
rado que desejava ainda tentar um ministerio 
liberal, mandou chamar o illustre Vi:;;conde de 
Para ao- á e encarre o - a-
binete. 

Ora, Sr. president~, . Su~ M~gestade queri'l 

cm·ou realiz1r este desejo por um modo manifes
tamente impossivel. Como Sua Magestade queria 
ainda tentar um ministerio liberal chamando 

O SR. CAMPOs SALLEs:-Era por isso mesmo: 
porque o intuito da C0rôa é sempre abater os 
c hcfes dos partidos. 

O SR. Pn.uDENTE DE MoRAEs : -0 Visconde de 
Paranaguá, solidnrio com o ministcrio de 6 de 
Maio, tendo c?n_LI'a. ~i todas n.s razões c~ue acon-

da idéa liberal, reconstituisso a maioria libe
ral em cujo nomo foi organi;:ado o ministerio () 
de Maio. 

O Sa. SoAIU~s:-Mns podia indicar outro. 

O Sa. PauDJCNTI~ DE 1\fonu~-:-Não sabf'!mos 
ntó si su~ Mnge!!lndo hOU\'0 por· hetl1 pedir ao 
Sr. Visconéla de Pnr:tnrJ gwt a i ndieação de outro 
nome:-isto não constt\ d:ls revelações feitas 
nesta co..fla. o no Scn:\do. 

O Sn. CAliiPos SALT,Es:-Isto ó sogi·edo quo 
ficou em S. Chrietovão, assim como o que oc
cor·reu na confet•encia entre Sua Mage~tade c 
o Sr. Cotegipe. 

o Sn.. PRuDENTE nE Mon.AE&:-E~bs cir
umsta cias a.recem revelar ue Sua Mao-es-

tade não procedeu nesta emergencia com a se
riedade que o caso exigia, pox:que _não é seri?, 
Sr. presidente, tentar a orgamzaçao d~ u~ nn
nisterio liberal, chamando para organrzador 
deste ministerio o Sr. Visconde de Paranaguá, 
que estava absolutamente impossibilitado de 
emprehender essa missão pelos mesmos meti
vos que determinaram a sua retirada do poder 
com os seus collegas do ministerio 6 de 
Maio. 

O SR. CAMPOS SALLES:-Apoiado, tudo isto 
era uma enscenação com o fim de preparar o 

espirito publico para. receber sem grande 
choque a transição. 

O Sn.. PRUDENTE DE MoRAEs: -Isto, Sr. pre
siJ.ente, faz recordat• a occurrencia da crise de 
1878! em qu~ Sua ~Ligestade o Imperador, 

a reforma. eleitoral era uma necessidade, si sa
bia que era idcia do partido liberal, comquanto 
este no seu ron-ramma de 1862 condemnas 
a eleição dirccta e só a aceitasse em 1869 para 
as capitaes e grandes cidades ; mas, se estava 
convencido de que era de conveniencia publica 
que esta reforma fosse realizada, como idé[·. li
beral, pelo partido liberal, para que, Sr. pre
sidente, essa comedia de ouvir a dous estadistas 
conservadores sobre si o partido con::;ervador in
cumbia- se ou não de realizar a reforma 1 Não· 
parece sério • 

. • ' Imperado!" 
cn tende mais de peças lyric:1s do que de peças 
politicas. 

gana ·lo : entende maia de astronomia ..• 

O Sn.. CAMPOS SALLEs :-Adiou a solução da 
cris~ para assistir á Gioconda! •. • 

0 SR , BEZERRA CAVALCANTI : - Pccn.s 
políticas sabe ello pt•ógar. (Ha outros apa1·· 
las .) 

O Sn. PRUDE~TE DE MonAEs:-Diante, Sr . 
pl'osLit'nt0, drl nova sitnação, a minha. posição 
ó n. mcsm:~ quo eu linh<~ diante da aituação que 
tlecnhi u. Corno representante do partido repu
blicano, nad.~ tenho com a mudança, com a. 
troca ue Um governo Ch!lmado liberal por um 
governo chamado co nsarvador. Si não podia 
inspiL·ar-me confbnça a situação liberal, apezar 
de ter no ~e_u programma idéas, muitas das 

. ' muito menos, Sr. presidente, pódo inspirar-me 
confiança a situação conservadora, que tem do 
fazet· a administração de accôrdo com a sua 
indole, com o seu programma, que é manter o 
stattt quo do paiz, conservar •.. 

O SR. JoAQUIM TAVARES :-0 que é não ter 
programma. 

O Sn. PRUDENTE DE MoRAEs ••• pl'omet
tendo justiça e moderação, que não é pro• 
gramma, mas obrigação de todos os governos. 
(Apoiados.) 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/201 5 16:33 - PÃigina 33 de 41 

2G2 Sessão em 15 de Setembro de 1885 

0 SR. ANTONIO BEZERRA :-A nossa historia 
politica prova o contrario; o que o paiz tem 
ue melhor é feito pelos conservadores. 

(Cru:am-se outros apa1·tes .) 
O SR. PRUDENTE DE MoR.AEs:- Assim ois, 

r. prest en e, no ponto e v1sta da confiança, 
si nem aquella situação m'a. inspirava, a actual 
ta.mbem não o póde fazer:- a sua origem é a 

... - .. . -. ' 
conservadora, não representa. a vontade desta. 
nação, representJ. s. vontade omnipotente · da 
.Corôa, que tem o capricho de fazer governar o 
paiz ora por conservadores, ora por liberaes. 
Sendo esta a origem, este simples defeito, este 
simples vicio é mais que su:fficiente para 
alienar a minha confiança, porque não posso 
depositar confiança política senão em um go
verno que repre~entasse (infelizmente nas ac
tuaes eireamstanciea é isso imp - · -
dadeira opinião nacional. 

Continúo a ser opposicionista, mas essa op-
. - não será. s stem.a tica · 

por isso mesmo que rasulta de divergencia 
profunda de ideias. 

A reaeção já não me impressiona, estou ha-
1 ua o a e a, e uma consequC3ncla necessar1a 

desde que a mudança de situação não é operada 
pela. vontade da nação, mas sim do Impe1•ador; 
naturalmente os conservadores a farão agora, 
como os libera.es a fizeram em 1878. 

O nobre deputado pelo Pa1·á, que honrou-me 
com seu aparte, disse que os conservadores 
haviam feito reformas liberaes. 

E' isso verdade, Sr. presidente, apezar dos . " 

Ao passo que o partido liberal deixava o poder 
em 1868, como debtou em 1885 ••• 

0 SR. PRUDENTE DE J\fORAES • , • , sem, ao 
menos, esforçar-se ~ériamente pela realização 
das idéas cs.pitaes de seu programma,que foram 
a sua bandeira em opposição ; não direi todo o 
pa.rtido conservador, mas a parte adiantada 
desse partido, sob a d irecção do illustrado esta
dista, o Visconde do Rio Branco, reali:tou di
versas reformas no sentido liberal. (A .. JJOiados 
e apartes.) 

Si ellas não satisfazem, ai são defeituosns, e 
ea reconheço qae ~ão eivadas de muitos dafei
to3, entretanto, apezar de toJos oa defeitos, 
essas reformas re rE:sentam a realização de 
1 eas que estavam escl'lptas no programma 
liberal, e que foram realizadas, embora mal, 
pelo partido conservador. 

Em 1868, os liberaes desceram do poder, sem 
deixarem realizada uma só de suas reformas. 

Mas, então, allegava-se uma escusa, q.ue até 
certo ponto justificava a esterilidade da situação 
que então terminou:-era a. guerra no estran
geiro, que absorvia toda a attenção do governo, 
dora.nte o periodo da.quella. situação. 

Entretanto, o mesmo não acontece na. si
tuação de sete a.nnos e meio, que terminou 
agora. 

Si em f868 aquella escusa absolvia o partirlo 
da falta de tentar, ao menos, a realização de seu 
prograrnma, qual o motivo por que o partido 
liberal terminou uma situação de sete annos e 
meio sem deix:a.r vestígios de soa passagem 

O Sa. lLDEFONso DE ARAUJo:- Não apoiado. 
O Sa. PRUDENTE DE MoRAEs: -Sem que pro-

s ar a smcer1 a e com que e en
dia as idéas de aeu programma de opposição, 
redizando, ao menos, uma dessas Uéas,quando 
poder, quando governo 1 

O Sn. . lLDEFONso DE ARAUJO:- O partido 
liberal fez a reforma eleitoral, e fez passar a 
lei das sociedades anonymas, assim como o 
registro civil e a secularização dos cemiterios, 
que estão no Senado. 

O Sa. PRUDENTE DE Mon.AES :-Res ondo ao 
aparte do nobre deputado. A lei das sociedades 
anonymas estava quasi concluida quando subiu 
o ~artido liberal em 1878 ; pertence, por isso, 

• _par e". 
O Sa. JoAQUIM: NAnuco:-0 nobre deputado 

affirma que o partido conset•vador é mais libe-
ra . 

O Sn. . PRUDENTE DE MonAEs:-0 nobre de
putado não prestou-me attenção . Não a:ffi.rmei 
isso; o. q_ue sustentei, e sustento, baseado nos 
factos, é que o partido liberal, no governo, 
esquece-se das idéas, das reformas que préga 
na opposição. (Apa1·tes.) 

Jâ declarei que, si o partido liberal, cujas 
idéas mais se approximam das do meu pro

ramma não ôle ins irar-me confiem a o 
pnrtido conservador, cujo programma. é a au
senci:l. de programma, ainda. meno3 póde inepi
rar-me confiança. 

ve no re epu o que eu n· o 
fazer a affirms.ção que me attribuiu. 

Estou assignalando fa.cloa de que todo o 
pair. é testemunha. 

Já disse que no3 ultimos tempos o partido li
beral teve duas situações, uma. de cinco annos, 
outra de sete a.nnos e meio. Não realizou ne
nhuma. das reformas tão a.pregoadas na. opposi
ção, nem :~ da restauração do acto addicional. 

Aceitas as all- 'gações de que n~o pôde fazel
u na primeira des~as situações porque n guerra. 
o impediu, 'Perguntava eu: mas, na situação 
ultima, qual foi a razão por que o partido libe
ral retirou-se do govetno sem dei-s::u· realizada 
a.lguma.s das reformas que constituiam sua ban
deira de guGrra na opposição 1 

O nobt·e de utado ela Ba.hia contestou-
me então, dizendo que o partido liberal, na 
situação finda, deixou duas leis. a das socie
dades anonymas e a reforma eleitoral. 

Respondi eu a S. Ex. que a lei das socieda
des anonymas, si a alguem pertence, pertence 
ao partido conservador, porque o partido libe· 
ral encontrou-a quasi aca bada. Aceitei a ai
legação da. outra lei, e ia responder quando 
V. Ex. me interrompeu com a sua pergunta. 

E' verdade que o partido liberal deixa no seu 
inventario a lei da reforma eleitoral, mas em 
primeiro logar essa. lei, si constitue um titulo 
de gloria para os partidos que nella collabora-
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ram, esse titulo deve pertencer mais ao partido 
conaenador que alli conseguiu implantar as 
suas itléas,e não ao partido liberal, que, estando 
no governo e em unanimidade nesta casa, acei
tou urna lei qM excluiu a qual"i totalidade dos 
cidadãos razi · · · 
lei, que nesta nação de 12 milhõe$ de habitan
tes reduziu cs eleitores a 150 mil. (Apoia
dos.) 

se am a · uma ou ra cons1 eração, e e 
que aquil1o que ha de um pouco mais libe
ral nessa lei, não é obra da. Camara. dos Depu
tados, onde o partido liberal- estaYa em unani
midade. (Ap(jiados .) 

Si a lei como está, depois da elaboração d::~.s 
duas casas do parlamento, reduziu o nosso elei
torado a 150 mil eleitores, pergunto eu aos no
bres deputados, que me ouvem, a que estaria 
reduzido o eleitorado representante de uma 

- · ~s a 1 an es, s1 nao 
fossem introduzidas pelo Senado conserv<'ldor, 
embora por indicação de liber·aes~ as emendas . .. - . 
juizes de paz independentemente da prova dn 
renda, nos termos e~igidos pela lei eleitoral 1 

Si não fossem estas emendas ar tidas da casa 
conserva ora o corpo legislativo, o partido li
beral teria feito uma lei que reduziria, com 
certeza, a um t~rço do que é ac tualmente o 
eleitorado nacional, que é a penas de 150 mil. 
(Muitos apoiados.) 

Eis ahi a unica lei que o partido liberal 
póde invocar como legado da sua ultima situa
ção de 7 1/2 annos ! 

O Sa. JoAQUIM NARUCO :-0 partido não se 
nsi e 

tão ; e nesta Cam::~ra houve uma grande mino
ria que pugnou por todos os principios verda
deiramente liberaes. 

O SR. Pnun'ENTE DE MoRAES :-Mas cnt.iío 
V. Ex. pretende rP-tirar do partido liberal a 
responsabilidade dessa situação 1 

O Sn. ILDEFONSO DE AnAUJO :-0 Sonado 
não consentia outra causa, porquo tinha maio
ria conservadora. 

(lia ottt1·o.'> apartes.) . 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES : - O S(lnnrlo 
não consentia; ó a allegaç:lo que so fa1.! E' 
sempre a mesma escusa ! 

O Sn.. JoAQUDl NAnuco:-A minha não ó essa• 
A minha allegação é que os chefes não eram 
liberacs. Respr?ito-os muito, mas sempre me 
achei em desaccordo com elles. ( 11 a outros 
apa1·tes.) 

• " A e n r.:-s, sei 
que este paiz não é dirig-ido seriamente pelos 
partidos, - é go\·ernado pelo Imper:.:.dor com 
meia duzia de chefes de um e de outro partido. 
Isto é o que està na minha consciencia e na de 
todos. Mas o partido liberal tomou a respon
sabilidade da situação; consentiu que n ella 
se inscrevesse o seu rotulo; conseguintemente, 
é direito do paiz, quando esse partido se retira 
do poder. inquerir pelos serviços prestados du
rante sua longa administração; a re~ponsn.
bilidade não e só dos chefes ' pertence a todo 
o partido. (Apoiados.) 

Si·. presidente, eu fui interrompido com um 
aparte do nçbre deputado pela Bahia, o Sr. llde
fonso de Araujo, em defesa do partido liberal, 
dizendo que o Senado não consentiria que a lei 
eleitoral fosse feita. em sentido verdadeiramente . . 

punha-s9 de 12Z deputa•los, como poderia em
baraçar a realização das idéas do programma 
liberal o Senado, uma corporação que está. por 
metade, qua.nto ao numero de votos, o Senado, 
cujo poder seria annullado por meio da. fusão ~ 
(Apoiados ; mt,ito bem !) 

O Sn.. SoARES :- E' irrespondival. (M ~itos 
apoiados.) 

. D NTE DE ORAES : - O erao OS 
nobres deputados convencer a alguem-de que, 
si o partido liberal no governo, em vez de . }, - . . 

' ' zesse seriamente realiz:\r M idóas prégadas na 
opposição, encontraria embaraços na. opposição 
do Senado uando eesa o) osi ão óde r 
annu a a, inutilizada completamente pela 
fusão das Camaras '~ 

O Sn. JoAQUIM NAnuco:- V E~. tem razão; 
mas tudo quanto possa dizer não attinge á 
idéa. liberal, como toJas as deserções republi
canas não attingem ao partido republicano. 

O Sn . PRUDENTE DE MonAES : -Não attinge 
:i idéa l.iberal, m:1~ atting~ ao parti~o. Qu'!'nto 

O Sn.CA~I?os SALLEs:-Não ao julga. nenhum 
partido pelo;.; trnnsfugas. (Apa;-tes.) 

O Sn. PnuoE:-õTE DE MoRAEs: - Ell só con
fronto !\ nttitude 'l ue os lillora.,~s conservam na. 
opposição e no gJvorno. 

Reconheço, Sr. pre~idento, que no partido li
beral ha verdadeiros apostolos da. democracia ; 
mlls tambom conheço, e o~ nobres deputados 
podt•m dat· molhar te~temunho do que eu, que 
exi,_t,!m muitos que dG liberaes só têm o ro
tulo. (Apoiados.) 

De<:to~. falsamente rotulados, alguns são 
chefe.; para dirigir o partido no governo e mis~ 
tifical-o. (.4poiados .) 

\o • 

chefes que são verdadeiros liberaes. 

O Sn. PnuDENTE DE MoRAES : - Não fallo 
em absoluto, o que seria injnstiça : digo
alg·uns. 

O Sn. C A :MP Js SALLES : - Em todo o caso 
seria bom dizer q uaes são os chefes verdadei
ramente liberaes. 

O Sn . SIGISliiUNDO : - Todos os dias dizem 
que o Sr. Dantas é.um chefe ver~adeiramen~e 
libe ral c aponto so esse, para nao levar ma1s 
adiante a exemplificação. 
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O SR. VIANNA VA.z : - E sustentou idéas 
tão li8eraes que mereceu o apoi~ dos repu
blicanos. 

O SR. C.urPos SALLES : - Na questão do 
elemento servil. 

• r 
quero levar esta discussão para o terreno das 
personalidades, não pretendo verificat• quaes são 
os c . . -
int-: resse e nem competencia para isso. 

O SR. SIGISMUNno: - O seu collega pe.diu 
.nomes, eu citei um. 

0 SR. PRUDENTE DE MORAEs:-Eu disse que 
ha chefes que de liberaes só têm o rotulo 
(apoiados) ; os nobres deputados não podem 
contestar-me seriamente, porque apenas estou 
repetindo o que tenho ouvido de SS. EEx. 
mesmo. (Apoiados e a artes ent1·e os ttaes 
um o r. igis·mun o.) O que V. Ex. 
aceita já. não aceit3. o seu collega d'3 depu
t~ção pel~ 5° district~, o Sr. Nabuco; tal é a 

O Sa. SIGIS:\IUNno:-Eu não estou de accôrdo 
co~ o Sr. Nabuco, já. o declarei na tl'ibuna. 

R. RUDENTE DE OlUES: -1\'fas, ou acei
tando a opinião do Sr. Sigismundo, cujo nome 
declino por ignorar o numero do seu dis
tri c to .•. 

UM SR. DEPUTADo:-Setimo. 
O SR. PRUDENTE DE MoRAES. , . ou acei

tando a opinião do distincto representante do 
5° districto de Pernambuco, a verdade é esta: 
ou que to~o.o partido liberal, segun:lo a opinião 

. , os a par 
adiantada. deste partido modera, qu:1.ndo go· 
v~r3o, as suaa cxigencias dos tempos da oppo-

U:"tt Sn. DEPOTADo:-Todos se submettem aos 
chefes. 

O SR. PrtoD:ENTE DE MoRAES:- Todos mais 
ou menoe acompanham a estes chefes, que 
maics tarde são accusados de mystificadores do 
sou partido ; csra. é a verdade. (. tpo iados.) 

PortaRto, si os chefes são rcsponsaveis, não 
menos responsaveis são os liberaes, os soldados 
que no poder seguem a bandeira. alçada por 
estes chefes, quando esta não é a verda:leira 
bandeira fio partido liberal. 

O SR. JoAQUm NAnuco:- Nós erg·uemo.'-5 a 
nossa bandeira, a grande bandeira literal. 

o 
O SR. JoAQUm NABuco:-Sempre. 

O SR. PRUDE~"TE DE 1\IortAEs:- Mas o nohre 
deputado por Pernambuco diz que não está. de 
accôrdo com V. E::x., e ahi c~meça a divcr
gencia. 

O SR. LoURENÇO DE ALnUQüERQUE:- Estás 
divergencias dão-s.e em todos os partidos. 

O SR. JoAQUiiii NABUCO: - Eu reivindico o 
-?leu direito de ser liberal, quaesquer que se
Jam os erros do partido liberal. 

O SR. CAMPOS SALtEs : -Então está trans
viado desse partido. 

(T1·ocam-se outros apartes entre os Srs. 
Campos Salle.s e,Joaquim Nabuco.) 

O. SR. PRUDEN~E D~ MoRAES : -Hoje, Sr. 

onde não pôde manter-s~. em consequencia 
das divergencias, que não ~ão pequenas, como 
disse ó honrado deputado ela rovincia de 

agoas, mas 1vergenc1as entre os propr1os 
chefes, divergencis.s profundas, que trouxeram 
o enfraquecimento do partido no governo, logo 
que cahiu, tratou, como em i858, de reunir 
suas forç::~s, de sacudir o pó da velha bandeira 
que ahi estava, ha sete annos e meio, encos
tada a um canto. 

Mas, Sr. presidente, comparando as dnas 
épocas, eu noto differença entre uma e outra, 
ditferen a ara eio · ; · · · · 
do futuro dJ partido liberal. 

O SR. ZAl\IA:-Acho que tem razão. 

. \. ~ . 
vimos, como que por encanto, acabarem-se as 
dissidencias entro progress~~tas, radi~aes . e 

is r· c 
em que Sua l\bgestade despediu-o:.; do governo. 
Vimos esse partido, dirigido por seus principaes 
chefes, reunir-se, não em torno de homens, 
mas· em, torno de um grupo de iJ.éas, que atirou 
ao paiz como seu programma, com o manifesto 
que tornou-se celebre pelo lemma-R-3forma ou 
Revolução. 

O SR. ANTONIO BEZERRA : - Que dez annos 
depois foi es 1 uecido, quando o partido subiu ao 

tados que o afflrmaram e repetiL·am nesta casa) 
tenta reunir, tenla congregar' as suas forças, 
tenta congregar os seus homP.us, o os primeiros 
que deixam de comparecer ás suas reuniões 
são alguns dos seus mais importantei chefes ! 
(Apoiados.) 

O SR. ZA:\U.:-Não se póde tapar o sol com 
a"> mãos: infelizmente é verdade. 

O Sn. JoAQUDI NAsuco:-Nem ha vantagem. 
0 SR. PRUDENTE DE MORAES:- Vê, portanto, 

V. Ex., Sr. presidente, que eu tinha razão em 
dizer que o confronto das duas épocas é desfa
voravel para a actualidade do I>artjdo liberal. 
( 
,. - • 7 ) ..:. ,. ao o.pOUUt.OS. 

mos d0 cabeça levantada: não cahimos, deixa
mos o poder. (Hc~ outros apa1·tes.) 

O S!:l.. PnunENTE DE MoRAEs:-V. Ex. tem 
razão. Em 1868 formulou·se um programma. 
que foi <1presentado ao pa.iz com a assignatura. 
dos chefes do partido- havia compromisso, ha
via bandeira de partido, este congregou-se em 
torno de idéas e não em torno de homens, como 
costuma fazer qua.ndo está no governo, esque
cendo completamente as idéas. (Apartes.) -

Mas, ainda h a, Sr. presidente, outra desvan
tsgem para o partido liberal, do confronto das 
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duas épocas, e é a seguinte :-em 1868 o par· 
tido l iberal retirou-s'3 do poder, mag soube 
fazel-o, apegando-se a um:1 idéa, a um princi
pio, que havia aceitado como dout:-ina-a res
ponsabilidade dos ministros pelos actos do po
der ~o~erador. Cahiu, portanto, defendenlo 

Mas em 1835, V. Ex. vê que este partido 
retira-se d.o poder p~r achar-se completamente 

forças para manter-se no governo. Não sou eu 
quem o diz, Sr. presidente, a Camara ouviu 
diversos deputados, rept·esen tantas da idéa libe
ral, o Sr. conselheiro Lourenço de Albuquer
que, o Sr. Ratisbona, o Sr. Zama, o Sr conse
lheiro Martim Francisco, dizerem que o par
tido cahiu porque estava enfraquecido pelas 
divisões, pela dissidencia, de modo a não poder 
mais manter-se no governo. 

• ' • o 
enfraqueceu o partido foi o apoio conservador 
procurado para Cfísa reforma. (H a outros crpa,·
tes. 

0 SR. PRUDENTE DE MORAES:- Cahido do 
poder o partido liberal agora, como em i868, 
tratou de reunir-se e de congregar as sua~ 
forças, mas não o conseguiu. 

Começou a debandada da parte de chefes que 
não se dignaram ao menos, segundo ouvi nesta 
Camara, comparecer ás reuniões do partido 
para. aconselha1•em a melhor direcção nos dias 
da adversidade. 

O Sn. CAMPos SALL'Es :- Por um rei estran
geiro. 

0 Sn. PRUDENTE DE MORAES .•• appellando 
assim do 2° para o 3'' reinado. Essa divergencia 
9.ue se nota c~tre os maiores v~ltcs do pa!tido, 

b 

public:~no de que ha uma crise no seio do par-
tido liberal, que ha de terminar por es.tinguir 
esse p ::J.rtido. . 

O Sn. CAMPOs SALLES :- Impellindo os mais 
adiantados para a E:.ua verdadeira posição. 

O Sn. PRUDENTE DE MonAES :- Sr. presi
dente, si a realização do meu programma, que 
consiste em ~ubstituir a forma monarchica pela 
republica federativa, pôde merecer a qualificagão 
de sonho e utopia, como tenho ouvido aos nossos 
adversat·ios qu:tlificar pot· toda parte, inclusive 
nesta Camara, parece que utopia verdadeira é a . - . , 

sorcio ontro a mon:trchia here Iitaria e essen
cialmente contralizadora e a liberdade consti
tucional, si foi oxactamente a convicção da 
mona ruosH ai e asso consorciO 1mposs1ve que 
creou o partido a que tenho a honra. de per
tencer, como acred1tar na possibilidade do con• 
sorcio do. monarcbia hereditaria com a federação 
da a provincins 1 

Poi~ o nobre deputado, que vôa tão alto, nas 
azas de sua. eloquencia. invejavel, que prendeu 
completamente a. attençio do parlamento, não 
viu que o seu projecto, si traduz uma idéa pa. 
tri.otica, si traduz uma 1déa filha dos seus sen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~n~t~o~a~l~ib~e~r~a~enerosos, entretanto en
volve o absurdo de pedir á monarchia heredi· 
taria e cer:tralizadora que .se suicide, a.ceitando 

p 

OUI!la. Est·1do! 1 
O SR. ZAMA:-Homens notaveis, 

dominado1'es, os explorado1·e3 deste 
(Risadas.) 

não ; os Com certeza, isso é que é um sonho, uma 
partido. utopi3. irrealiza.vel, e tal é a minha convicção, 

que não tenho duvida _:m propor ao nobre de
putado uma transacçao, hon.rosa para ~mbos. 
Si o nobre deputado conseguir neste reg1men a 
conver."ão das província.;; em. Estados confede
rados com monarchia, eu deixarei de ser repu
bl: cano. pn.ra i r assentar praça nas fileiras do 
partido do nobre da~ut~do ; -mas~ em compen;... 
saçào, tr:mho o d1rclto de ped1r. ao. z:o~re 
tl •·p~ltndo que, si encontrar nas Inst1tu1çoes 
actnaes, especialmon.te na corôa omn~pot~nte, 
um obstaculo invenctvel para a reahzaçao do 
seu sonho patl'iotico, que nrsse dia: o nobre de
putad!) yenhn. tambem asse?~ar praça no par-

O SR. PRUDENTE DE MoRAES : -Parece, como 
bem observou a FedemçiZ:1, distincto orgão do 
partido republicano na província do Rio Grande 
do Sul, que <~omcçou para o proprio partido li
b:lral uma grave crise interna que ha de acabar 
por dissolvel-o definitivamente. 

Os liberaes d•?dica.dos ás idéas, aquellos que 
querem caminhar- tondo á ft•ente o distincto 
representante do 5° districto de Pernambuco . .. 

O SR. JoAQUIM NAHUC0 :-0 ultimo logar na 
vanguarda. 

- · - · s seus 

pre na frente. - talentos com a. sua i!lustração, nesta propa
ganda q~e ha de afinal levar-nos_ a extirpar do 
solo da Ameri<-a e,:se anachromsmo, que se 
chama-monarchia, e dar-nos a federação, cuja 
necessidade e vantagens S. Ex. demonstrou 
com t:lnta proficiencia. (llfu ito bem.) . 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES ... trat!t.ram 
de congregar-se em torno de uma idéa sympa
thica e adiantada. ; outros, porém, voltando as 
costas a essa idéa, apregoada. como essencial 
para. a felicidade, para a prosperidade e para 
a salvação deste paiz, contentaram-se em ap
pellar para outro recurso, não pnra. idéas ele· 
vadas e adi:mtadas como a do nobre deputado 
por Pernao:ib'aco, mas simpleamente para a 
sttbstitnrção do réi ~~lho por um rei moço • .. 

v. iv.- 34 

O Sn . JoAQUil\I NAnuco: - O pacto está 
feito. (Ha ouwos apa1·tes.) 

O Sn . PnunENTE DE J\-IonA~s : - Feitas es
tas consideraçõe~, eu pretendia entrar em ~ma 
série da observações de outra ordem,. relatlvas 
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ás finanças do paiz e ao modo por que são f•3itos 
e executados os orçamentos no Brazil, occupan
do-me finalmente com especialidade de algu
mas verbas do orçamento que o projecto de 
prorogativa, em discussão, manda vigorar no 
actual exl3rcicio · mas a hora está adi,mtada e 
a. C:1mara naturalmente muito fatigada (nüo 
apoiados) ; por i:;s~ passarei por alto as consi
deraçõ~s de ordem geral sobre finnnç:~s, limi-

- · · segui n e, que 
é a conclusão a que eu pretendia chegar no 
desenvolvimento dessas considerações. 

O orçamento é .a mai~ importante das leis 
nos governos livres ; mas a sua força moral, a 
sua. autoridade, nasce da certeza ou d~1. crença 
que tem o paiz de que é o poder legislativo quem 
realmente decreta a receita e despeza, que o 
faz com pleno conhecimento e inteira liberda
de, e ~ue essa lei será fielmente execut·;da 
pelo po er competente, so ~ 
a. s:mcção que merecem os que ·se constituem 
infractores das leis.· 

verno, neste paiz, é absoluto; o ministerio é um 
verdadeiro mandarinato, faz o que quer, não 
encontra obstaculos, e muito menos correctivo 
a seus desmandos. 

Só com o que não posso conc.ordar, Sr. pre-
~dent ' ~ · 
d·tquelle distincto orador maranhense, quando 
disse que, si não fóra o admirn.vel bom senso do 
rei que possuimos, em um bello dia acordaria-
mos em per e1 o es a o e espo 1smo ; e nao 
posso concordar, porque, Sr. presidente, foi o 
autor desta mesms. phrase o primeiro a con
demnal-a!. quando, em outra occasião, inquiria 
do honrado ex-presidente do conselho- si não 
lhe parecia que existia neste Jmperio um genio 
perverso, <lotado, não de udmiravel bom senso, 
mas àe admiravel agudeza, qne espreita quando 
as nossas circumstancias são mais difficeis e an
gustiosas para suscitar no parlamento as ques-
- · i i ca scen s . 

O oloquente orador fazia esta pergunta ao 
honrado Sr. conselheiro Saraiva. Mas ests. 

unta., come disse, envolve a melher r es-
se acha o orçamento neste paiz ~ posta ao bom senso do 1·ei que no3 salva. de 

Eu não quero repetir o que a Camara j:i. tem cah1rmos em completo despotismo, porque nã~ 
ouvido de outros mais competentes- r uc os se odem conciliar estas duas ro osi Õ:3s. · 
orçsmen os sa.o asea os, como o attestou um O actual reinado, Sr. presidente, começou 
ministro de estado, na. gere:ncia da sua pasta, sob os anspicios de uma lei especialissima e 
em documentos falsos e informações fraudulen- característica em materia. de finanças é a lei 
tas, são feitos á tesoura, à vontade dos mi- de 28 de Agosto de 1840,que elevou a dotação de 
nistro1, que augmentam nmas verbas· e dimi- Sna ~\1agestade de 200 a 800 contos e dotou com 
nuem outras, conforme as necessidades da. oc- igual liberalidade a todos o.s membros da fa
ca.sião; que nos ultimos annos os orçamento ;; milia imperial. 
do imperio íecharam-se com defi,cits de muitos Quem conhecer da nossa. legislação, da nossa 
milhares de contos, e no em tanto foram apre- historia financeira unicamente esle acto do po
aents~os ao parlamento assignalando p '?quenos der legislativo, deverá concluir ue o a iz en-

, z s e·1u11 r10 en re a rece1 a tão supera un ava der1queza, que os seus or-
e a · despeza e ·até saldos fictícios ! çamentos fechr.vam-se com saldos enormes, dos 

Não quero. ab~sar da attenção dn. Camara, quaes podia düspôt• tão genero~amente, dotando 
b • • • • radar e a 

conclusão: - que a lei mais importante nos todos os membros da familia imp.eria.l. 
paizes livres, no Brazil é de todas a mais in- 1\ln.s, Sr. presidente, quanto errado, quanto 
util, porque governa-se, aqui, tanto sem lei de longe da verdade estaria quem assim julgasse, 
arçamento, como com o orçamento amplo ou portpH~ nesse mesmo anno, o primeiro deete 
restricto, quer uma, quer outra parcial idade reinado, e logo após aquella lei caracteristica, 
politica. Os governos têm inteira lib~rdadc , foi orçada a receita em 15,COO : OOO.~, ao passo 
gastam quanto querem e como querem. quej:i s~ orçava a despez::t eru 20,077:000$, o 

A Camara é incumbida de tomar contas ao q1:e importava um dcficit de 4,477:000$ ! 
govern?, mas . nunca o fez, coi?o já disse uma E' este, Sr . presidente, o prim~iro oryamento 
voz mata autonzada do quo a nnnha. do se~undo rein~do : e!lo f·~chou com um de-

E ' incumbida de examin~1.1· as contas do the- ficit ~uperior a 4,000:000BOOO. 
souro; exis~e uma commissão para esse fim, mas . Vê, porianto, V. Ex. qtw o d eficit é conge
ess~ com~nss~o nunca cumpriu o sell dever; é nito do segundo reinado; com eUe nasceu, com · 
entidade m~hl. olle desenvolveu-se, c a nação, a nação real, a 

Nestas ctreumstancias comprehende a Ca- contribuinte es tá. convencida de que, em
mara. que é uma verdade, embora tris te, que o quanto houver o segundo reinado, o de-

. · · · · · oci nao e1xara G ex.1s 1r; ao con rar10, cres-
(Apoiados, contestações . ) cerá mais, tomará proporções ainda mais assus

·tadoras do que as do momento a ctual: -tal é 
Mas, Sr. presidente, ·quando a receita e a a. sua politica desastrosa. 

despe~a são decretadas, não p ela iniciativa 
consciente dos representantes da nação, dos O Sn. LOUREXÇO DE ALnUQUERQUE : - O de
representantes dos contribuintes, mas segundo flcit nada tem que ve r com a. fórma de gover
a vontade do governo, é fóra de duvida qu~. na no. 
realidade, vivemos no mais completo, embora O Sn. P RUDENTE DE MoRAES : -Nem o es.tou 
disfarçado, governo absoluto. dizendo ; estou fallando das finan ças do segundo 
~·por isso, Se.. p~esidente, que estou d~ per- reinado. O aparte do nobre deputado .não tem 

fe1to aceordo com o 1llustrado deputa ao rêpre- razão de ser, porque é fóra de - duVid~ que . o· 
sentante do Maranhão, quando disse :- O go- deficit nasceu COPl o segundo reinado, e com 
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elle tem-se desenvolvido em uma progressão 
aterradora. 

O SR. A.>.iDRADE FIGUEIRA : - Creio que a 
nação não está convencidl:L disso. 

Ha out1·os a' m·tes. 

O Sr... PRUDENTE DE MoRAEs:- O Sr. Fer
reir-n. Vianna até disse, aqni, que não podia 

uali.ficar melhol" o se,.,.undo reinado do ue 
chamando-o de deficit: a onmipotencia ttsttr
pado?·a e o de ficit. (.Apartes.) 

Actualmente, Sr. presidente, o projecto em 
discussão, segundo bem o demonstrou o honrado 
e illustrado Sr. deputado Ulysses Viauna, no 
seu voto em separado, limita-se a augmenta1• 
a despeza com mais 3.500:000$ pat•a poder 
prorogar um deficit superior a 40.000:000$000. 

.o SR. Lo~RENÇO DE ALB~QU,ERQUE:-Elle n~o 

seriamente a ex.tincção do cleficit. As sessões 
do parlamen.to encerram-se sem elle decrdar 
medidas, sem tomar providencias, par-a. com-

a er esse mons ro o e ctt, ao con rano, vota 
medidas que, augmentando a despeza, contri
buem para augmentar o cleficit ainda mais! 

o Sn.. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE : - o 
Sr. Ulysses Vianna consider-a como augmento 
de despeza o pagamento de dividas de exerci
cios findos. 

(Ha out1·os apartes.) 

O SR. PRUDENTE DE MonAEs:- Est:l questão 
o no re e pu a o 1qm ara com e e: -nao se 
pagão dividas sem despender. 

Agora, Sr. presidente, vou occupar-me ligei-
t:> 

O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA :-Apoiado. 
O SR. PRUDENTE DE MoRAES :-Sua Alteza 

o Sr. D11que d/) Saxe, diante das leis do pa.iz e 
do contracto matrimonial, não tem direito nem 
aos 1.200:000$ do dote, nem aos 75:000$, me-

o açao e o : ;), que oram garan .. 
tidos á. sua finada esposa. pelo cantracto matri
monial. . 

' 
servações, porque é facil fazel-o. 

O Sr. Duque de Sa.xe (é a minha pri
meira. affirmação) não tem direito ao dote d3 
1.200:000$000. 

S1·. presidente, pelo conlracto matrimonin.l 
do 1° de Novembro de 186:1, art. 6o, o Imperador 
garantiu á sua filha, a princeza D. Leopoldina, 
o ~eguinte: 300:000$ p:1.ra acquisição de prcdios, 
200:080$ para enxoml e outros objectos, ..• 

ciedade conjugal levando os bens mencionados 
no art. 10 desle contrac:to que são: (lendo) 
« além d::ts sommas declaradas nos artigos 
anteriores, os bons que então possuia consis
tentes emjoia~ e outros objectos. >) 

O Duque de Sax·::~ le\·ava tambem para ames
ma socielade os bens constantes do art. H do 
contracto, e que são os objectos que lhe perten .. 
ciam como joias, o capital de 1.000.000 d3 

seria paga por seu pai. 
Discriminados assim os bens com que caia 

um entrava ara a sociedade o art 12 do con-
h·acto declara o seguinte (lê): é prorogado pelo projecto em discussão. 

«Suas Altezas .. . . (o contracto mencion1 
E nessas considerações conto certo que terei todos os nomes dos principes) declaram que se 

0 apoio do nob1·e deputado representante do casarão sem communllão de bens. Por conse
Ho districto da provincia do Rio de Janeiro. qnencia 0 esposo que sobreviver não terá di-

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : -Sem duvida r.;ito á propriedade dos bens e ás vantagens 
nenhuma, V. Ex. terá. sempre o meu apoio pecuniarias com as quaes o outro esposo tivel" 
p:1ra tudo aquillo que fôr córte de despeza. entr"1do para o casal. » 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES :-Em :1883, o Assim reza o contracto matrimonial, cujas 
distincto ministro do imperio do gabinete de j expressões e:Icluem to:la a duvida. 
24 de Maio, combatendo uma emenda offere- Portanto o Duque de Saxe, tendo sobrevivido 
cida n.o orçamento do imperio pelo honrado de- á sua mulher, não tem direito á. proprie:Iade dos 
putado a quem me referi, disse que-a sup.. bens pertencentes e:Iclusivamente a esta e ao 
pressão da verba de 75:000$, que esse orç:1mento dote de 1.200:000/; e outras 1>antagens pecu
consignava para o S1•. Duque de Saxe, não niarios t1·azidas · pot sua esposa para o 
dependia de arbitrio do governo, nem de deli- casal. - . -

· ' ' ' a · · O SR. ANDilADE FrGUEIRA.:-Apoiado. do príncipe de haver fis:ado a sua residencia 
na Europa, caso em que ter-se-ia de entregar- O Sn.. PRUDENTE DE MoRAEs:- Isto é evi .. 
lhe por uma vez o dote de 1.200:000$, a que dente do contracto ; mas, além destas disposi
Sua Alteza. t~ru. direito pelo contracto matri- ções tão claras, ainda outras disposições do mes~ 
monial. mo contracto confirmam que essa era a intenção 

dos contractantes na occasião da celebração do 
contr~cto. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. :-E eu aproveito 
a occasião para contestar que elle tenha direito 
a qualquer quantia. 

0 SR. PRUDENTE DE MORAES :-0 honrado 
ex-ministro do imperio daquelle gabinete não 
tem rt\zão; o nobre deputado é quem a lem. 

o art. 13 do contracto dispõe o seguinte 
(lê) : 

« Quanto ás vantagens pecuniarias concedi .. 
das peh lei n. 1:?.17 de 7 de Julho de 1864, 
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Sua Magestade o Imperador, em virtude das 
disposições do art. 2° -desta lei e do art. 2° da. 
lei n. 166 de 29 de Setembro de 1840, garante: 
fo ••••••••.••.•••• ; 2° que, Ei SuaAltezaa 
Princeza D. LeopoHina vier a fallecer depoia 
de ter recebido o dote, sem deixar herdeiros .ne-

s · , za uque e axe er o 
usufructo da metade da renda deste dote; e q_u~ 
si ella deixar taes herdeiros, o Sr. Princ1 pe 
terá sômente o t -

Portanto, si a nossa princeza D. Leopoldtna 
tivesse recebido o dote, tendo fallecido e dei
xado herdeiros, o D•tque de Saxe teria apenas 
direito ao usufru0to do terço da renda do dote. 

Ora, a cont1·ari.o sensu, conclue-se que, 
desde que a princeza falleceu sem ter recebido 
o dote, o Duque de Saxe que sobreviveu não 
tem direito nem ao terço da remla d~ste dote. 
(Apoiados.) 

Isto é logico e resulta das disposiç
minantes do contracto. (Apoiados.) 

O Sa. ÁNDRADE FrGUEIRA:-~anto mais que 

contraeto, que é a lei para o caso, e não só 
ape:z:ar dellas, como ainda invocando-as, como 
fez o ex-ministro do gabinete de 24 de Maio, 
pretende-se que o Duque de Saxe, casado sem 
communhão de bens, cuja mulher falleceu 
antes de receber o dote, tem direito- nãG 
sómente ao terço da renda do dote, mas á pro
priedade de todo o dote ! 

E o parl~mento brazi~ei~o, 

exercicio, autorizou o governo a entregar a Sua 
Alteza os 1.200:000$ do dote a que elle não tern 

• • I 

O Sn. ANDRADE FrGUEIRA:-Apoiado. 
O Sa. PRUDENTE DE MoRAES :- A segunda 

affirmação que eu fiz foi esta :- o Duque de 
Saxe, que não tem, como acabo de demonstrar 
pelo contracto, direito ao dote de 1.200:000$, 
tambem não tem direito aos 75:000$ metade da 
dotação, que recebe annualmente, e isso pelas 
razões seguintes, que resultam de disposições 
claras do contracto e da lei que o autorizou. 

O Imperador gal"antiu á sua filha D. Leopol
pina. a dotação annual de i50:000$ emquanto 
os augastos consortes na:o estabelecessem resi
dencia fóra do paiz. E' a disposição do art. 6° 
do contracto . Portanto, era condição para o 
recebimento dos 150:000$ ter a pdnceza D. 
Leo ld' · · · · · · 
o Imperador pelo art. 13 que o esposo sobrevi· 
vente continuaria a receber metade dessa do
tação de 150:000$ emquanto 1·esidisse no Im
perio, ou deUe se ausentasse com licença. A 
resideucia.. no paiz é pois condição para o Duque 
de Saxe receber os 75:000~, metade da dotação 
constante do seu contracto matrimonial ; -en
tretanto, Sua Alteza reside de facto na Europa 
desde 1871 e tem recebido constantemente essa 
prestaÇao a que não tem direito e cuja somma, 
em 14 annos, já ó superir a 1. 0')0: 000$ ! E 
Sua Alteza, segundo a opinião do parlamento 

brazileiro, apezar de ter recebido essa enorme 
. somma, ai'lda conserva o direito de receber . 
como propriedade sua o dote de i .200:000$000 ! 

Apezar dos esforços patrioticos do nobre de
putado pelo Rio de Janeiro para eliminar do 
orçamento esta verba de 75:000 , a maioria do 
par amen o sempre cons1gnou a ver , e o go
verno sempre fez o pagamento! (Sensaçao.) 

O SR. AuGUSTO FLEURY:-Eu sempre acom-
pa e1 o r. n ra e 1gueua. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Emqttanto o go
verno der as licenç·>s o parlamento tem a obri
gação de votar a verba. 

0 SR. PRUDENTE DE MORAES :-0 nobre de
putado não tem razão; a lei neste caso é o con
tracto matl"imonial. Este exige residencia no 
pai:r.. Com as licenças o governo póde, por 
meio desse abuso, conservar a Sua Alteza o 

aiz, porque este póde eonser- · 
vs.r-se só com o animus ;- mas conservar a 
1·esidencia é um absurdo de ta.l ordem que 
auo-menta ainda muit -
dalo, que constitue o a c to do governo proro
gando as licenças . Por meio de licenças não 
póde o governo manter a residencia. O con

o e:xige simplesmente domicilio, fãllla 
terminantemente em residencia no paiz. 

Além disso o S1·. Duque de Saxe, pelo con
tracto matrimonial, pelo acto que o ratificou 
e por lei posterior, tinhs. a effectividade do 
posto de almirante da armada brazileira, que 
conservaria emquanto tivesse domicilio no 
paiz, ou delle se ausentasse mediante li· 
cença. 

Ora o Sr. Du ue de Saxe ha muit s 
de1xou de ser almirante da armada brazileira, 
naturalmente porque o governo do paiz en
tendeu que Sua Alteza tinha perdido o direito 

, · cia e e c 1 va. no 
estrangeiro. 

O SR. CAMPos SALLEs:- Assim deixasse o 
outro de ser marechal do exercito. 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs: - Note a Ca
mara que o contracto, no que se refere ao 
posto de almirante, exige simplesmente que 
Sua Alteza tenha domicilio no Imperio ; mas, 
quando se refere á dotação, exige residencia. 
Pois, o Sr. Duque de Sa:xe, que não tem domi
cilio no paiz para continuar a honrar-nos com 
o exercicio do posto de almirante, tem ,·esi
dencia aqui para continuar a receber i5 contos 
todos os annos 1 ! 

O SR. ANDRADE FrGUEIRA:-0 Brazil vai ficar 
pobre ; isto não óde continuar . A 

O Sa. PRUDENTE DE MORAES :- Além deste 
argumento, adduzirei outro que foi lembrado 
pelo honrado deputado pelo i 1" districto do Rio 
de .Taneiro. O contracto matrimonial manda 
que, quanto â successão dos bens, sejam obser· 
vadas as disposições da Ord. L. 4° T. 100, 
que determina o modo da successão dos mOl'
gados ou outros bens vinculados. Ficaria 
fóra de duvida, por esta dis~osição,-si duvida 
pudes~e ~aver,-que o Sr. Duque de Sa:xe não 
tem duelto aos 75 contos que recebe, nem tão 
pouco aos 1.200 contos, porque estes bens 
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P.ertenciam a sua mulher. nos quaes elle não 
tinha. a menor parte, visto que o contracto 
exclutu a communhão. 

O Sa. ANDRADE FrGUEIRA:-0 contracto ex
cluiu e e:xeluiu a ordenação pela qaal se deve 
re er 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs:-Ainda mais 
Sr. presidente, no orçamonto que se proroga: 
manda-se a 
Sax.e alimentos, na iroportancia de 6:000$ a 
cada um. Estes dous priacipes, que figuram no 
orçamento nos §§ 10 e 11 do art. 2o são os 
Srs_. D. Luiz c D. José, que ha muitos' annos, 
ereto q!le desde que nasce~a~, estão na Europa, 
e por 1sso perderam o direito aos alimentos, 
porque, segtmdo a Constituição, arL. i09, só 
podem recebei-os emquanto estão no Imperio. 
Estand~ elles fóra do Imperio não é justo que 
se contmue a violar o receito da le · -
~enta do pa~z, consignando alimentos a prin
ctpes que restdem fóra do Imperio. (Apoiados.) 
. Os nobres deputados representantes dos par-

s pr1me1ros a 
aeom panhar o Sr. Andrade Figueira e o 
Sr. Gomes de Castro ... 

. 
nhado sempre. 

(Ha outros apartes.) 
9 .SR. PRUDENTE DE 1\{0RAES ••• para sup

prtmtr-se estas verbas, si não por esta razão 
como já foi lembrado pelo Sr. Gomes de Castro' 
como m~io de obrigar esses dous penhores d~ 
monarch1~,.q~e por lá andam correndo perigo 
nos prectplctos das montanhas da Austria.
Hungria, a virem para o paiz afim de educa-
rem-se aqUI nos a ntos e nos costumes do povo 
que lhes tem de pertencer por uma herança, 
embora muito problematica. 

• • R. AMPOS ALLES : - mq uanto orem 
prmc1pes, que fiquem por lá. 

0 Sa. PRUDENTE DE MORAES:-Deve-se fazer, 
Sr. presidente, a estes dous príncipes, aquillo 
mesmo que o honrado deputado representante 
do fio districto do Rio de Janeiro, depois de 
muito lutar, conseguiu que a Camara fizesse 
e~ re.lação á. princeza D. Januaria; pois estes 
prtnetpes, filhos do Sr. Duque de Sa:te, não têm 
melhor direito aos alimentos que percebem, 
porque o titulo em virtude do qual ~e lhes paga. 
é a Constituição, que serve para uns e outros, 
e exige residencia no pa.iz. (.4.poiados.) 

O SR. VIANNA VAz : -Em vez de convidar 
os deputados do:; partidos monarchicos, V. 
Ex. devia convidat• o governo a assim pro-

OUTRO Sn.DEPUTADo:-Por que não apresenta. 
uma emenda~ 

O SR. PRUDENTE. DE MoaAEs:-A opinião do 
governo, segundo vejo no parecer da commis
são, é que não se põde alterar o orçamento 
prorogado. 

O SR. CAMPOs SALLEs:-Em todo o caso, pó
de-se mandar a emenda. 

O Sn. lLDEFONso DE ARAUJo:-Sim, mande 
uma emenda suppressiva. 

~.~a. PRUDENTE DE MORAES:- Apezal." da. 
opm1ao do governo, satisfarei aoa nobres depu• 
tados, mandando a emenda. 

Sr. presidente, além destas, existe outra 
verba, que deve ser supprimida : é a que refe-
re-se aos mestres d f: · • · · 

O Sr. ex-ministro do imperio do gabinete de 
6 de Maio, respondendo ao nobre deputado pelo 
Maranhão, o distincto Sr. Gomes de Castro, 

v rno poL" nao supprull.lr o 
. orça_91ento esta verba, disse-nos o seguinte, na 
sessao de 14 de Agosto (lê): 

'f Os mestres da familia imperial, depois que 
det::s:aram d.e exercer as suas funeções, perde
ram a. gratxficação, mas ficaram percebendo or
denado, em virtude da lei n. 317 de 21 de Otl· 
tubro de 1843, art. 2 >, § 5°. Emquanto esta lei 
vigorar, ha de ser cumprida.» 

São as palavras textuaes, ue eu co iei do 
t!'curso o no re ex-mmzstt·o. 
Ora, Sr. presidente, eu tinha lido um dis

curso proferido a23 de Julho da 1883 pelo hon-
, . . . 
neiro, que neste, como em outros assumptos, 
falla ex-cathedra, como verdadeiro :mestre 
a oz"ados •• 

O SM. ANDRADE F1GUEIRA dá um aparte. 
O Sa. PRUDENTE DE MoRAEs- • • . nesse 

discurso encontrei o seguinte (lê): 
<e Quanto á verba-Mestt·es da. familia impe

rial-a minoria propõe a sappressão desta 
verba, porque não se funda em lei alguma. A 
minoria insiste na suppressão. Si ha profesa(r 
req aposentados pela mordomia da casa impe· 
rial a dota ão civil ue os a ue.)) 

Tendo lido estas palavras do discurso do il
lustre deputado, como era natural, sorpren
di·me ao ouvir o ex-ministro do im eri "t r 
uma lei, em virtude da qual se pagava aos pro
fessores da familia imperial, e concluir a sua 
citação dizendo, com emphase esmagadora :
Emquanto esta lei nc%o für ·revogada, ha de 
ser cumprida. 

Tratei de verificar, Sr. presidente, simples
mente com o intuito do aprender, quem tinha. 
razão, si o mestre ou si o ex-ministro, e veri
fiquei que quem tem razão é o mestre, é o 
distincto Sr. An !rale Figueira: não ha lei al
guma estabelecendo ordenados para os mestres 
da familia imperial, ordenados com que pudes
sem ser aposentados para continuar a perca
bel-os, mesmo depois de não exercerem o seu 
officio. 

A lei com que o Sr. ex-r.ainiatro do imperio 
d ma s a e 

pelo illustre deputado pelo Maranhão, é a lei de 
orçamento, que para o anno de i844 - i845 
consignou, no art. 2°, §5°, a verba para o pa
gamento dos mestres da familia imperial. 

Essa lei, como lei do orçamento que é, não 
crêa ordenado, não estabelece vencimento de 
natureza permanente; consigna apenas a verba 
para a realização, durante um e:.tercieio, de 
serviços, orllenatios ou obras de qualquer natu
reza, ja estabelecidos por leis anteriores. 

Portanto, nem era uma lei que pudesse ser 
invocada por S. Ex. para. justificar a. consi-
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gnação da verba na sua proposta de orçamento, 
nem essa. lei, como S. Ex.. disse, está em vigor. 

O Sa. ANDRADE FrGUElB.A:-Apoiado. 
O Sa. PRUDENTE DE Mo1u:ms:-E' uma lei 

e r amento u f. · 
de 1844- 1845; extinguiu-se, por consequencia, 
o seu vigor com o decurso do ex.ercicio que teve 
Je reger. 

O Sa. ANDRADE FrGUEIRA.:-Apoiado. 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs : - Como • esta 
lei, o nobre ex-ministro podia citar muitas 
outras , podia citar todas as leis do orçamento, 
algumas anteriores a essa, outras posterio
I'es a ella, inclusive a ultima, porque todas 
consignaram verba para. pagamento dos mes
tres da família irnperial; mas lei estabele
~endo. ordenado pa~a os mestres da f~milia 

, 
denado mesmo depois de deix.at·em o ex.ereicio 
do ot'ficio, mesmo sem apos3ntaCloria, não e::siste 
na le ()ois la -o do aiz. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - E, si exis
tisse, elles deviam passar para a verba dos 
a osentados. 

O Sa. PRUDENTE DE MoRAES: - Portanto, 
Sr. presidente, esta verba deve ser eliminada 
do orçamento, como as outras relativas ao Du
qu~ de Saxe e aos seus dous filhos, porque 
constituem vo-rdadei'J;'OS presentes, verdadeiras 
doações .•• 

O SR. CAllfPOS SA.LL:E:s:- Verdadeiras espolia
ções. 

paiz ~ão póde fazer e~ eircums~ancia.. ~lguma, 
e mUito menos nas Clrcumstancias cr1hcas em 
que se acha, de não ter recursos nem para 
-pagar o que eve, es an o o seu orçamen o 
desequilibrado por enorma deficit. 

Mas, Sr. presidente, o honrado ex-ministro 
do imperio "disse, na mesma. occasião em que 
respondia ao Sr. Gomes de Castro, ns seguintes 
palavras, que vou ler (lê): 

4. E, por amor á verdade, devo declarar que 
Sua Magestade o Imperador já tern-se offere
cido para pagar de sua bolsa os mestres da fa
milia imperial. O governo é que não póde con· 
sentir, porque a lei o prohibe. ~ 

O Sa. SoAREs:- E é formado em direito 
esse ex-ministro ! (H a outros apartes.) 

O Sa. Pn.uDENTE DE :MoRAEs:- Ora, Sr. pre
sidente, si a. despeza fosse legal, naturalmente 
não occorreria a Sua. Magestade a lembran a de 
que nos eu not1c1a o seu m1mstro, de querer 
passar para. a sua bolsa a importancia da des
peza com os mestres da família imperial. O 
governo oppoz-se, segundo informou o Sr. ex-

. ministro, porque a lei o prohibe. 
E a lei que o prohibe é a. que S. Ex. nos 

citou, é essa lei do orçamento de ::1843, que não 
vigora mais, ha muitissimos annos, e quo ape
nas consignou a verba para o exercicio que 
regeu. 

Não ha, -portanto~ lei alguma que prob.iba 
q~e essa despeza seja paga pelo bolso impc
rlal. 

O ministro, pois, foi mais realista. do que o 
proprio rei ; a opinião deste, que foi citada 
ainda. mais condemna o governo. 

E repetirei com o honrado deputado pelo 
11° districto do Rio de Janeiro :-Si existem 

. 
Entretanto, o seu ministro veiu dizer-nos 

com tanta emphase: « Todos sabemos como sua 
Magestnde procede em questões de dinheiro». 
(A.pa1·tes .) . 

E creia V. E:s::. que nestas considerações que 
acabo de fazer não vai nenhum eapirito parti~ 
dario; e a prova. é que eu hoje venho apenas 
justificar, perante esta Camara., emendas ao or· 
çamento, a~resentad:a.s desde 1883 e até em 

ii0 districto do Rio de Janeiro, que não se póde 
averbar de suspeita. nesta questão e que foi 
guiado elo seu reconhecido zelo ela a lica-
ção os m c1ros pubhcos. (Apoiados.) 

Não vai nisto espirito partidario ainda, St•. 
presidente, porque creia V. Ex. que a despeza 
com a dotação de Sua Magestade e da famllia 
imperial -aper.ar de avultn.da, como é- não 
constitue o maior mal que a mona.1·chia causa. 
ao nosso pai z. 

Não viria eu, pois, atacar a instituição, a 
qne combato em nome das idéas, trazendo como 
~rma exactamente aquil!o que considero o me
nor dos males c!l.usados por essa instituição. 

O Sa. CA!IIPOS SALLEs: -Apoiado. 
O Sa. PauDENTE DE MoRAEs:-Não é posai .. 

vel que este paiz que não tem com que pagar 
o que dev~. que este paiz, que adia a realização 
Je melhoramentos d•3 uro-ente necessidade ela 
a ta de recuraos, que este pa.iz, cujos orçamen

tos têm-se fGchado constantemente, desde o pri~ 
meiro orçamento deste reinado, com deficits 
cada vez maiores, continúe a pagar verbas desta 
ot·dem, que constituem verdadeiros presentes 
feitos ao e~-genro e netos do Imperador. 
(Apoiados.) 

O paiz não pó.le, nas circu•nstancias aperta
daa em que se acha, tir11r tributos do povo, já. 
tão sobrecarregado, para continuar, por méra. 
co1·tezia (para não empregar outro termo), 
para com Sua Magcstade, a fazer presentes 
como estes que tem feito, durante muitos annos, 
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ao SI.". Duque de Saxe, a.os seus dou a filhos e 
aos .mestres da familia imperial. (Apoiados. 
M tnto bem; muito bem,. o OTadm· e felicitado 
pe~o~ Srs. deputados presentes e pelo Sr. 
m~mstro da fazenda.) 

e a ta a pe a ora.. 

O Srt. Pn.:ESIDENTE di para o dia 16 a se
guinte ordem do dia: 

rojecto n. 20 de 1885. (Discussão unica. das 
e:nendas do _Senado á proposta do poder ex:ecu
tlvo converttJa em projecto ue lei, autorizando 
o governo a pagar dividas de exercicio~ findos 
do Ministerio da Agricultura Commercio ~ 
Obras Publicas). ' 

Projecto n. 53 de 1885. (Discussão unica 
d~s emendas do Senado ao projecto de Monte
piO dos operarias do Arsenal de Marinha da 
Côrte). ~ 

A's 2 horas da tarde, ou antes 

L~vanta-se a se·,são ás 51{2 horas. 

SESSÃO El\I 16 DE SETEMBRO DE 1885 

P;·esiàencia do Sr. Padua Fleury 

SUàniARW.- EXPEDIEXTE.- Loítura c approvação tia 
act:~:.- Hcclamaçõc;s uos Srs. Leopoldo Cunha. o José 
i\lananuo c rcs os la Jo S · · . 

-0 Sr. Sch~tol ~r;lla. •lo u<!gocios de 'suá provinti~ • ...:. 
Doclaraçõcs uo S1·. prcsitlcutc sobre o pro:timo encerra· 
!llOnto ua A_ssomilléa lioral:-Ur::~ncb pedida pelos Srs. 
Zama o Sp1!1ola .- Urgonc1a ped1t.la pelo Sr. Leopoldo 
Cunh_a. o lctlura uo 11111 tclc;ramma.- OnnE:u DO DI.A.
Crodtto p_ara oxorcici()~ !inJ.os ao 1\lini:;tol"io tla A••ricul
tur~~--~lscu~;u do ::>r. Amaro Uozorr;l.- r.onti~u ;H'ião 
da 3a dtscussao da )lrorog:tliv;. d.o orçamcnto.-Lc!lÚra 
do Oll}Ctlllas.;- Eu~otTamonto da. _tliscuss~o, requerido 
pelo Sr. Jose i\bnanno.-ll.cquenmonto Jo adiamento 
da V<l~açi\~.-Etplica~.ões a llcm lia ordem da votação, 
pelo :s_:. DJana.-Vo!.:lç;"io tias em ondas.- Approvação c 
adopçao tia [li'Or0~3LiYa. ,- Jto, ucrimonlo do SO acã 

eury, 

!-.~o~tandon, Dantas GóGs, Zama: Bulhõe;, Jo~ 
vm1ano Romero, Bento Ramos, Dias Carneiro 
Rodrigues Junior, Bezamat. Cantão, August~ 
Fleury, Lacerda "Werneck, BernardJ de Men
donça Sobrinho, Bezerra de Menezes, Lourenço 
do Al:buquerque, Felicio dos Santos, Maciel, 
Prudente de Moraes, Martim Francisco, C;1rlos 
Atfonso, Paula Primo, Camargo, Carnoiro da. 
Cunha, José Pompeu, Carlos Pei:toto, Jose Ma· 
·a 

Compnrecem, depois da chamada, os Srs.: Ro
drjgo Sih•a, Araujo Pinho, Itaqui, Rodrigues 
Alv - • · · rr 

RECTilo'rc.tçõEs • ccllo~! Leitão da Cunha, Alves de Araujo, Del-
fino Crntra, Manoel Portella, Valdetaro, Mac

No discurso do Sr . Eufra.,io Correia a publi- Dowell, Alcoforado Junio1·, Juvencio Alves 
ca hoje no Diarío Official não encontl'o al- R:ot\sbona, Ribeiro de Menezes, Bezerra Caval~ 
guns a~artes que dei. . . ca.nti, Barão dG Guahy, Olympio Campos, 

R~fermdo-~e a favores fe1tos pelo 1° cx-v1ce- Coelho e Campos, Correa de Araujo, Henrique 
prestdente, d1sse :-Cite os factos. Marques, .João D<1.ntas Filho. Franci~co Sodré, 

Attribuindo á perseguição a exoneraçr:o de Riboiro d~ Luz, Cruz Gouvêa, AccicJli Franco, 
funccionarios couservadores repliquei.- Con- Antonio Bezerra, Sigismundo, Barão da Villa 
servados seis annos. pela situação 1il>e-r~l - . da. Br~rra, Joaquim Tavares, Miguel Castl"o, 
procure outt•o mohvo. . . Coelho de Almeida, Alvaro Botelho, Moreira 

Endeosando a franqueza da conducta do Brandão e Ca>t.rioto. 
vice-presidente, como melhor thcoria em re
lação a demissões de seus a.dversarios, disse : 
-Não posso tomar conhecimento do seu pro
gramma, tenho a do Sr. Barão de Cotegi pe, 

1 . . . ' 

tudo. 
Lida a carta do ex-presidente da provincia 

ao inspeetor da Theeouraria, accrescentei : -
Será para a defesa do inspector a quem denun
ciei a cabala. que se faziJ. nn. repartição, fican
do elle de e:!aminar e providenciar conforme 
declarei em meu. discurso.-Alves de Araujo. 

Ao meio-dia, o Sr. prcsident'3 declara a.l>crtn. . 
a sessão . 

Comparecem, depois de aberta. a sessão, os 
Srs . : Gomes de Castro Antonio Carloà 
Franklin Doria, Metello, Cruz, Sinimbú Junior, 
Costa P ereira., Gonçalves Ferreira , Cunha 
Leitão, Adriano Pimentel, Campos Salles, Mo
reira de Barros, Salgado, Jo:~quim Pedl"o, 
Frederico Bol."ges, Leopoldo Cunha·, Antonio 
de Siqueira., Ullysses Vianna, lldefonso de 
Araujo, Joaquim Nabuco, Henriques, Affvnso 
Penna, Andrade Figueira, Ferl"eira. de Moura, 
Diana., Almeid't oliveira, Costa Radrigues e 
Carneiro da Rocha . 
. Fàltam. ebm causá '[)à.rticip~dá .. OB Srs·.: 

Araujo Góes J nnior, Barros Cobrâ, Castello 
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Branco, Demetrio Bezerra, Eufrasio Corr~ia, 
Gaspar de Drummond, Leandro Maciel, Prisco 
Par-1izo e Fernandes de Oliveira. 

Faltam sem causa participada os Srs.: Al
varo Caminha, Antonio Pinto, Barão de
Anadia., Candido de Oliveira, Duarte de Aze-
ve o, ran!{a. Carvalho, Mares Guia, Satyro 
Dias; Vaz de Mello, Valladares e Thomaz 
Pompeu. 

- 1da e approvada a acta da sessão antece
dente. 

O SR.. 1° SECru:TAIUo dá conta do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio do Imperio, de i5 de 
Setembro corrent<', re·nettendo para os fins de 
que tra~a o art. 16 do. A~to Addicional o officio 

E' lido e vai a imprimir para entrar na 
ordem dos taabalhos o seguinte 

PROJECTO 

N. 95- i885 

irmão o B~rão de Araujo Gondin a mebde de 
igual quantia, que lhe pertencia, por se achar, 
para com a fallecida sua irmã, em condiçõ3s 
identicas :is da su pplicante. 

Con~iderando a commissão procedentes as 
razões com ue a su licante fundamentao s u 
padtdo e não ser de justiça que fique prejudi
cada em sea direito por não t~r, em virtude 
dos !llotivcs expendiJos, requerido, no prazo que 

, -o que lhe competia, é de 
parecer que seja a sua pretenção deferida., para 
o que offerece o seguinte 

Projecto 
A Assembléa Geral Legislativa resolve: 

Art. i. ° Fica relevada da prescripção em que 
incorreu D. Josepha Leopoldina de Mello Gon
din, para o fim de poder receber o que lhe cou
b2r da tença de sua irmã D. Maria Jose de Mello 

· , mais me a e a reversao 
a que tinha direito seu irmão o Barão de Araujo 
Gondin, a con~r do dia do fallecimento do mes-

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

1885.- llde{onso de A1·aujo.- Thomaz 
Pompeu. 

~· lido, posto em discussão e approvado o se 
gumte 

PARECER · 

N. i85 -1885. ReZe.,açao de ptescripçtlo a D. Josepha Leo
poldiniJ. de Mello Gondin, para receber a 
tença de sua ir~ã e o que tifJer direito pel.a Reforma dos estatutos das Faculdades de Di· 

· perio 
Gondin,. 

A commissão de íazend:~,,e:s:aminanlo a pe-
• o -

din e os documentos que a instruem, t•econhe
cea: 

f. o Que em remuneração llos relevantes ser
viços prestados ao Estado pelo desemb:1rgador 
Antonio Jl)sé Duarb de Ara~jo Gondin foi con
cedida, por Alvará de 9 de Julho de 1828, a seus 
filhos Antonio José Duarte de Araujo Gondin, 
Manoela Carolina de Mello Gondin e Ma.r:a José 
de Mello Gondin a tença annual de 823$ re
partidamente e com devolução de uns a. outt·os, 
por fall~eimento de algum delles ; 

2.o Que tendo fallecido, ern 14 de Janeiro 
de i867, D. Maria Jo.:;é de Mello Gondin, sua 
tença r.~verteu aos trea irmãos que a sobrevi
veram na razão de 63$i5~ a cada um, e ass.im 

que logo requereu ; 
3. 0 Qu-e posteriormente requerendo a suppli

cante e seu irmão Antonio, depois B:1rão de 
Araujo Gondin, a reversão das outras duas ter
ças partes, foram indeferidas pol' haver incor
rido em prescripção o direito que lhes assistia 
á reversão solicitada; 

4. o Que, dispensada a prescripção, compete á 
stlpplicante não só a rêversão da terça parte da 
tença. de sua.ftnada itmã D. :Maria Jose de Mello 
Golld-in d~sd&' o dia i4 de Janeiro de 18ô7 ·. como 
Eadlbeá a C'*'? dú data dó· fà:llecimênto de seu: 

A' commissão de instrucção publica foi pre
sente a representação dt\ congregação da Fa-
eu a o e 1re1to e . au o contra a e:xe· 
cução dos novos estatuto.:; dados ás Faculdades 
de Direito pelo decreto n. 9360 de i7 de 
Janeiro do corrente anno, e contra o de 
n . 72!7 de 19 de Abril de 1879, e pedindo que 
sejam declarados irritos os mesmos decretos, 
ficando de novo em vigor os estatutos a.nte· 
riores até serem reformados convenientemente 
em virtude de autorização do Poder Legisla
tivo. 

Conside1·aodo a commissão que das ref01•maa 
poL· que têm passado as Faculdades de Direito, 
desd3 a autol'ização conferida pela lei de 16 de 
Agosto de 1851, nenhuma ainda foi expressa
mente approvada pelo corpo legislativo ; jul
gando-se pol'tanto o governo com a attribuição 
de reformal-a.s como tem feito or diversas 
vezes; 

Considerando ser da attribuição do governo 
a solução das questões tendentes ao ensino 
superior, é de parecer que a referida represen
tação seja enviada ao Ministerio do Imperio 
para tomal-a na consideração que merecer. 

Sala das commissões em 16 de Setembro. de 
1.885.- Almeida Oli.,ei1·a.- Schute~.- Joa
quim Ped:~o. 

. . Vem à ~ésa, é lido, apoiado e, po;;to em dis
~assão, adiii.dç;, por ter pedidô a palavra o Sr. 
Catnêiro da Cun.hà o sêguinfe 
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Requerimento ll<?gar em que Sua Magestaie o Imperador se 
!tequeiro que p&lo Ministerio da Guerra me d1gna receber a commissão que vai obter do 

seJa fornecida cóph do relatorio apresentado mesmo Augusto Senhor a designação do dia, 
pelo Sr. brigadeiro Floriano Peixoto como logar e hora em que tem da ser encerrada a 
inspector da companhia fixa da provin'cia da. }Jre:sente sessão legislativa. 
Parahyba e bem assim dos officios e teleo-ram- O 
n;as troca. os. e_otre o refet·ido brigadeir~ Fio- a p:1lavra pela ordem, diz que deseja~a que a 
r1s.~o _e o m1~1stro da gu~rra, a proposito do mesa lhe mforma.sse ai já. vieram a~ informa
capit~o Joaquim Pedro do Rego Barros.- Jose ções que solicitou em uma das sessões assadas 

O S1.•. Felicio dos Santos: 
Sr. presidente, não me ten :o sido possivel 
estar presente ã seilsão de hontem logo l{Ue ella 
se abriu, foi apresenLado á Camarados Srs. De
putados pelo meu amigo e collega, represen
tante do 1'1° districto d'3 Minas, o relatorio da 
c~mmissão parlamentar de inqU•3rico, da qual 
t1ve a.honra de ser rdator. 

Se eu estivesse resente faze d a ~> 
tução desse trabalho teria aprovr!itado a occa
sião para~ em nome da commissão e do parla
mento, agrade:!er aos distinctos cidadãos bra-

• s p tcos e 1n u.s r1aes, 
que tanto nos au:dliaram com suas informações 
e seus trabalhos para o de;;empenho de nossa . - . . . 
bons serviços dos dignos empregalos de fazen
da. quõ f•>ram nossos auxiliares e os recommen
damos ao governo. 

Eu teria ainda aproveitad,) o ensejo para de
clarar á Camara que uma das partes mais impor
tantes desse ral1 torio, aq uella que se refere á 
questão do meio circulante, foi redigida pelo 
noasodistincto collega, o Sr. Barão do Guahy, 
cuja. competencia. nest~L mataria é por todos reco-
nhecida. A oiado · · 
te, porqu~, como já disse. tendo si.:io eu o re
lator desse trabalho, não q11eria chamar a mim 
glorias que não me pertence.m. 

, porem, ou ro 1no IVO que me ez pe 1r a 
palavra. Creio que o meu amigo o collega Sr. 
Soares, cuja experir,ncia e aenso pratico muito 
nos auxiliou, apresentando o relatorio da com
mis~ão do inquerito, a que mo refiro, requet·eu 
que fos<::e éllo oublicado. Nem era necesaario o 
pedido, porque, tratando-~o de um trabalho de 
pommiso:ã:o da Camara, a inserção delle no 
Dia1·io 0/ficiat é dclS e.-tylos. Importantissimas 
são a~ quest0es u.gitadas no relatorio (apoiados) 
e, portanto, de grande conveniencia é a publi
cação elas nossas opiniõe9 sobre ellas, sendo ue 
lamentar que tão pequena seja a circulação do 
nosso jornal official. 

Hontem pe.li ao no'Sso collega, di~ no f o secre
tario, que recommendaase a publicação ... 

o o 
para urn aparte 1 

O SR. FEr.rcro nos SANTOs:-Pois não. 

O SR. AFFONSO CELSO JI':TNioR :- Não sahiu 
hoje publicado por falta de espaço ; sahirá 
amanhã. 

O Sa. FELICIO nos SANTos: - Bem; á vista 
da doclar8ção do Sr. i 0 sec~·etario, desisto da 
reclamação que pretendia. agora fazer. 

O Sa. PaJ-;siDENTE declara que vai-se officiar 
ao governo imperial para sabet• o dia, hora e 

V. IV.- 35 

re mmts ro a agrtcu tura, commercio 
e obras publicas a re,peito dos d1versos decre
tos que têm successivamente prorogado a con
cessã? f~ita ã Estrada de Ferro de Carangola 
para m_ternat· os se~s,!hos pelo município de 
Cachoeuo de !tape . , na provincia do Es
pirito-San to . 

Tem muita necessidade dessas informações. 
Ha quasi um mez que o seu requerimento foi 
approvado pela Camara, e não póde tratar deste . . , . . 
para a provincia que tem a honra de represen
tar, sem que essas informações lhe sejam mi
ni tradas. 

O Sa. AFFONSO CELsO JuNroR (f o> secreta?·io) : 
-Posso informar ao nobre deputado que as 
inform~ ões ain a nã · 

O Sa. LEOPOLDO CUNHA pede então :i. mesa 
que renove o seu pedido. 

O Sa. PRESIDENTE:- O nobt•e deputado será 
attendido. 

O Sr. José J)J:ariauno (pela oí'
dem) aiz que apresentou um requerimento 
pedindo informaçõ s diversas relativas aos mi
nisterios do imperio e da justiça, as quaes até 
ho ·a não lhe foram entrao-ue:-

Aproveita tambem a oeéasião para perguntar 
a S. Ex. si a commisaão de policia já tomou 
em co!lsideração a indicação para a reforma 

_ '· , seu onra o 
amigo e collega, deputado pelo 5o districto de 
Pernambuco. 

E' uma reforma importante, tanto mais quanto 
trata. de esclarecer pontos postos em duvida 
pelo nobre presidente do conselho no direito 
de interpellar, assim como tr.1 ta ta.mbem de 
syndicat• quaes as relações entre o governo e 
a c ornara.. 

Por isso pediu a S. Ex. quo se dignasse ver 
si ainda antes do terminar esta sessão a com
mi.::são de policia podia. apresentar o seu tra
balho. 

O Sr . AfFonso Celso Junior 
(fo secretario) diz que, em resposta. á recla
mação do seu nobre amigo, d~>putado pela pro
vincia de Pernambuco cabe-lhe sim lesmente 
dizer a S. Ex:. que a mesa emprega sempre a 
maior attenção em da':' destino a os projectos, 
pareceres e quaesquer papeis que lhe são re-
mettidos. · 

O SR. JosÉ MARUNNO:- Perfeitamente. 
Sou o primeiro a reconhecei-o e a fazer essa 
justiça. 

O Sa. AFFONSO CELSO Jumoa: -Si qualquer 
demora ha. nesses a que S. Ex. se reportou, 
não cabe a. menor respnsabilidade á mesa.. 
(Apoiados.) 
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O S:a.. Pl!:NIDO pede e obtem urgencia 
de uma. hora. para. na primeira sessão .tratar do 
ensino medico do Imperio. 

E' concedida. 

O Sr. Vianna Vaz:-Não venho 
r. pres1 en e, trazer ao con ec1mento da Ca

ma.ra acto.:; de viol•:mcia praticados em minha 
provind:t. Felizment-3 para os liberaes do Ma-

;- . .~ .. . ... . 
' ' pintada em estylo grave e el,!vado pelo nobre 

presidente do conselho, ainda não chegou até 
áquella província. 

Preoccupou-me a e.e ção aberta. pelo go
verno á minha provin . , devo dizer a V. Ex. 
suppuz que o p:1rtido h ~ral do Maranhão hou
vess3 encontrJdo no actual gabin ~~te quem lhe 
fizesse justiça, que o governo estivesse con
vencido de que os liberaes do Maranhão proce-
deram de fórm +:- - • 

necessario e conveniente precipitar a inversão 
da situação. 

Convenci-me, orám de ue estav o- -
na o,e quem me ez conhecer o erro em que me 
achava foi o :nobre senador pela província de 
Minas G ~raes, o Sr. Cruz Machado, em um 

s1m se ex
prime (lê): 

<.<O Sr. Cruz Machado: - Qllem falla no 
Maranhão! 

Alli nem partidos ha. : ha cinco 011 sús 
grupos.'> 

O Sa. ALV:Ei n: ARAUJo :-Entretanto, foram 
as melhores eleições que apparecera.m na. pri· 
meira commissão de inquerito. 

• .- om que me 
honra o nobre deputado demonstra que o hon
rado senador por Minas Geraes não tinha razão 

ua.ndo afih·ma · 
mente constituidos na provincia do Maranhão. 
Onde não ha. partidos não ha moralidade elei
toral. 

A moralidade eleitoral suppõe a existencia 
de p~rtidos arregimentades,c?~ chefes respon
savels, que não se podem BUJeltar á pratica de 
acto3 im1u01'aea e abusivos. 

Outro alcance tiveram para mim as palavras 
do illu~tre senador mineiro. 

.s: Ex,. ~e foz conhecar a razlo por qu"l o 
m1n1st•)r1o amda na:o deu aos seus co-religio
nurios um vice~presidente ; i~to é um elemento 
político indispensa.vel em uma. mudança de si
tuação. 

A divi~ão profunda do partido do governo é 
a causa do respiradouro, de que ain.da gozam 

Difficil é, com effeito, a posição do Sr. Barão 
de Cotegipe, em escolher um vice-presidente 
entre os grupos que disputam a primasia. 

Mas, deixando de parte este incidente, eu não 
posso deixv.r de estranhar a fó1·ma pouco cortez 
por gue o nobre senador se exprimiu e~n refe
rencla á provincia que tenho a honra de re
presentar. 

O SR. SoARE:s:- Pouco cortez, não apoiado. 
O Sa. VIANNA VAZ:- S. Ex. disse:- Quem 

falia. no Maranhão ! Ora, Sr. presidente, o 

Maranhão á uma provincia que se recomm,nda 
pelo seu amor ás le ttras, pela sua actividade 
industrial e pelos importantes melhorllmentos, 
que vai alcançando p?r meio · de seus proprios 
esforços. 

nador para com a provincia do Maranhão, eu 
lembrarei a S. Ex. que um dos mais brilhantes 
e f~ste 'ado'l oradores desta casa é s u r 
sentante. Só o nome do illustre depu ta lo pelo 
3o districto basta para provar que o Maranhão, 
na phra.se do meu illustre amigo, o Sr. Jose 
Ma.rianno, não é um .f~Obre diabo carregado de 
esteiras velhas. 

nhão levantou-se com energia e protestou con· 
tra a sua a.dmintstr..1ção, que foi ominqsa. (Nãr; 
apoiados.) 

O Maranhão, provinch e1Bencialmente or
deira, viu perturbada a ordem publica pelos 
excessos pratbados pe1o nobre senador. 

O Sa. SoARES : -Não apoiado. O Sr. Cruz 
Machado é um homem muito moderado. 

UM SR. DEPUTADO : Na Bahia andou mui t 
bem. 

O SR. VIANNA VAz : -Não sei si na Bahia· 
andou muito bem. Eu só conheço de S. Ex., 
com reb ão á ahia · · 
ponca moralidade com que os membro~ do seu 
partido pretendiam que a provincia fosse go
vet·nada. Os Annaes ahi estão, e si com effeito, 
o nobre senador procedeu como disse em sen 
discurso, sua posição foi a mais correcta.. 

Mas, Sr. presidente, o honrado senador por 
Minas deu o aparte a. que me t~nho referido 
porqu~ o meu a.mi go o Sr. Franco, de Sà, to
mando parte no debate provocado pelas justas 
reclmações feitas pelo honrado Sr. conselheiro 
Alfonso Celso, dis;e que estranhava que S. Ex. 
e o partido liberal se admirassem do que se 
estava passando em Minas, onde, por uma só 
portaria, foram demittidas todas as autoridades 
policiaes. 

0 Sa. DrOGO DE VASCONCELLOS :-Não é ver-

O Sa. Vr.ANN.A V .A.Z :-V. Ex. tenha pacien
cia. Eu não estou apresentando factos, estou 
apenas repetindo o que se disse no Senado. 

O Sr. FELICIO DOS SANTos:- Demjttindo 
toias as autoridades, não; mas aos magotes. 

O Sa. So.a..RES :-E' falso; V. Ex. não póde 
exhibir a prova. 

O Sa. FELICIO oos SANTos :-Agon., n~. 
O Sa. SoAREs :-Nem mesmo no tempo do 

Sr. Barão de Camargos. (Ha outros apartes.) 
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O SR. VIANNA VAz :-V. Ex., Sr. presidente 
queira dizer si eu posso continuar. ' 

Dizia, Sr. presidente, que o Sr. Franco de 
Sá declarara, em aparte, que não havia razão 
para excitar a admiração do Sr. conselheiro 

onso e ao, porque a provincia de Minas 
tinha estabelecido o principio de, por uma só 
P.ortar~a., demittir tcdas a.s autoridades poli-

O Sa. SoAREs:-E' falso. (H a out1·os apa1·tes.) 

. O SR. VIANNA VAz :-0 ministro da justiça 
d1sse que o nobr·e senador pelo Maranhão não 
podia e não devia intrometter-se nos negocios 
de Minas. 

Causa admiração que um estadista, que levou 
tanto tempo a fazer-se, dissesse que um repre
sentante da nação não tinha o dirPito de inter-. . . . . 

O SR. RIBEIRO DA Luz :-Que 
tantes no Sena~. 

O SR. VIANNA V.Az: - Perdôe-me o nobre 
deputado-; a explicação de V. Ex. não me sa
tisfaz : é suspeito. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS: -Por que? 

R. IANNA AZ : -Porque é liberal. 

O SR. FELIC!O DOS SANTOS -Eu apenas digo 
que é melhor para nós. 

O SR. VIANNA VAz : -\"ou maudar à mesa 
Sr. presidente, um requerimento justi1h:ativ~ 
de minha presença nesta tribuna . 

A lei ~ete1·minou que, antes de dar destino 
aos juizes de dir ito a:vulsos, não podia o go
ve_I"J?-O fazer. novas no?leações. Este principio 
fo1 mtroduztdo na legislação pelo honi"ado de
puta~o p~lo 11° districto do Rio de Janeiro, o 
~ue e ma.1s uma prova eloquente do patrio-

R . IANN.A. AZ :- ao e argumento. ão 

1 

se póde dizer a um representante da nação que O SR. Vr.ANNA VAz:-•.. e do interesse que 
lhe é ved::d? t~a t~r dos negocias dest:l ou ~a- lhe merece a ~a usa publica, especialmente as 

' ' 
tere,sando-se pela sorte de todo o paiz. (Apoia- Com effeito, Sr. presidente, a lei, estabele-
dos ·) cendo que a nova inve•tidura não pcd~ria ter 

O SR. ALvEs DE ARAUJO: -Não é assem· log;;~r emqu:anto houvesse juizes avulsos, de 
bléa nem Senado provincial. alguma fórma previu o progi"amma com que 

V V mais tarde deveria apresentar-se ao parlamento 
O Sa. IANNA AZ : -São os representao- o illusrre Barão de Cotegipe. S. Ex.. declarou 

tes da nação, e eu não pod~>rei negar aos no- . que o objectivo principal do seu programma de 
bras deputados o direito de fiscalizai"em os ne- governo consistiria em cortar vivo nas des
gocios da minha província, como SS. E Ex. não 

odem im e di r ue eu e ::r e r a o meu dever o c- pezas • 
cupando-me de qualquer circumscripção do 
lmperio. 

Antes de assar adiante devo dizer ao Sr. 
senador Cruz Machado que, em vez de occupar
se S. Ex. da discordia que diz lavrar no s•io 
dos pai"tidos no Maranhão, devia empr·egar todo 
o seu esforço para fazer desapparecer a. dissi
dencia. que existe no seio de seu propr·io par
tido em sua provinda. 

O Sn. SoARES : -Qual é ella ~ 

O Sa. VIANNA V .A.Z : - Eu vou responder 
ao nobre deputado com as suas proprias pala
vras. S. Ex. deve recordar-se da fórma por 
9.ue tratou o illustre Sr. desembargador Tertu
liano Henriques, quando declarou que o parti
do consei"va:lor de Minas não precisava do con
curso de estranhos para a sua direcção. 

O SR. Drooo DE VASCONCELLOs : - Para che-

O SR. SoARES :-Confirmo o que disse. 

O SR. VIANNA V.AZ - Diga-me S. Ex. : 
quaes as relações que existem entre o grupo 
hoje chefiado pelo honrado ministro da justiça, 
que representa. o poder e o grupo da familia 
Veiga? 

O SR. SoARES :- São amigos peFisoaes : es
tão de inteiro accôrdo. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS (para O orador): 
-Melhor para nós. 

R. ARNEIRO DA UNHA:- ue contmuem 
os abusos que existiam no tempo doe libe-
rs.es .•.• 

O Sn. VIANNA VAz:- Eu estou vendo que 
V. Ex .• por interesses partidarios, está disposto 
a encampar os actos do seu governo,justamente 
na parte que hontem censurava.. Perrnilta-me 
que eu use das palavras a V. Ex. ha pouco 
tempo endereçadas: V. Ex. cuide da questão 
Trindade, que deve preoccupar-lhe m9o1e o es
pirito do que o meu requerimento e as minhas 
proposições. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA:- Não ha. questlo 
nenhuma: é fantasia de V. Ex.; são sonhos de 
mogo ... 

O SR. VIANNA VAz: -Mas, dizia eu ue, com 
effeito, o nobre deputado pelo 0 d1str1cto do 
Rio de Janeiro, assim procedendo, tinha acau
telado os interesses publieos e de alguma fórma. 
previsto o programma. com que o seu partido 
teria de se apresentar ao parlamento. Foi uma 
medida de alcance. O governo abusava da fa
culdade de nomear juizes, esquecendo os 
avulsos. 

0 SR. CARNEIRO DA CUNHA dá um aparte. 

O SR.. VI.ANNA VAz: - V. Ex. vote o meu 
requerimento e eu agradecer-lhe-ei o con
curso. 
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Grande é o numero de juizes arolsos. O go
verno, com as nomeações de chefes de policia, 
tem feito vagar comarcas no Imperio; mas não 
me consta que ellas tenham sido preenchidas. 

.No numero. das com!l-rc~ va~as. ~atá. a de 

movido para a comarca de Nova Friburgo. 

<?SR. ~AB.l~EI_RO DA CUNHA: -Um ma.gis-

O Sa. GoMxs DE CAsT.ao:-Não quero sinão 
tl."es minutos. · 

O SR. VIANNA VAz:-Eu, portanto, atten
dendo aos actos do Sr. ministro da justiça, não 
~cred~to em ql!e S. Ex. esteja no proposito de . 

O poder pessoal, que tem sido proclamado 
e reconhecido nesta Camara e em todo o paiz. 
em eral se faz sentir em a.ctos de ouca im-
porta.ncia. 

O SR. VIANNA VAZ:- Mas quem disse a Assim pois, eu pederia ao Imperador que . 
V. Ex. o contrario~ exercesse o seu poder pessoal, f,:zendo com 

Vagou a comarca de Vian:na, e si o ministro que a.' lei fosse re~peitada, não prestando o seu 
estivesse no proposito ·4f . cumprir a. lei, teria nome e assignatura a actos illegaes, salvando 
designado um juiz parà ella; si S. Ex. qui- ")Or este modo sua respon,.abilidade c a digni· 
zesse mostrar-se imparcial em relação á con- <la.de do poder publico. (Muito bem!) 
stituição de um poder que joga com os mais 
importantes interesses do cidadão brazileiro e E' este o meu requerimento (lê) : 
não quize~se fazer da magistratura um meio de ~~equ~iro que o. gov:erno, por intermedio do 
compensar amigos e remover--di· fficuic:httie-s----el:eio' --t-Mmi-ste-ri:o-t~fusti~.;-ilrnuirõ:W..----------
toraes, S. Ex. teria encontrado na provincia do d . o Quaes os juizes de direit~ que estão 
_Maranhão quem com vanbgem fosse distribuir actualmente avulsos, com venctnientos e a que 
· · a · o • ~ · eito ~ 

R--tlro-:me ao integro magistrado, 0 Dr. Tor- «2.o Quaes as comarcas, que se acham va-
quato Mendes Vianrta, juiz avulso e com direi· gas ~ 

--~~~"~un~d~a~~t~r~a~~ia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~au~~~~~-Y~~~~----
illuetre companheiro de deputação, o g, .• Dr. 
Gomes de Castro~ afim de que S. Ex. diga si é 
ou não um magistrado digno de ser ~provei
tado. 

O SR. GoMEs DE C.A.sTRo:-Peça ao Sr. pre
sidente q11e me dê depois a palavra para uma 
explicação pesso&.l. 

o SR. VIANNA V.AZ:-Sim, senhor. 
A nomeação do Dr. Torquato, além de ser 

um ac o e JUS 1ça, um ac ega , era vantaJo
sa. para. a ft~zenda publica, :filha predilecta do 
~inisterio. de 20 d_e ~gosto. O Sr. M~ndes 

da a comarca, a que me tenho referido, não 
perceberia ajuda de custo, que terá de receber, 
si for para fóra da provinda. 

ilf 
O SR. BEZERRA DE MENEZEs:-V. Ex. é 

inimigo de..:ae j11iz de direito W 

O SR. VIANNA VAz:-Não, senhor. 

0 SR. BEZERRA DE MENEZES:-Poia parece ••. 
O SR. VIANNA V AZ: -Por que 1 
O SR. BEzERRA DE MENICZEa:-Deade que o 

está indicando, é o mesmo que dizer que elle 
n11nca mais será ~omeado . 

O SR. VIANNA VAz:-V. Ex.~ Sr. presidente, 
attenderá~ estou certo, ao pedido feito pelo re
presentante do 3° districto de minha provincia 
e a amara er occas1ao e ouv1r o Jruzo 1n, 
suspeito de S. Ex:. • 

O SR. GoMES DE CAsTRo:-Sim, peço-a para 
uma explicação pessoal. 

O SR. PREsmENTE:-Peço a V. Ex. que se 
restrinja á materia do seu requerimento, porque 
ha sete Srs. deputados inscriptos. 

O Sn. GoMES DE CAsTRo:-E eu peço a pala
vra para uma explicação :pessoal, pelo que devo 
ser preferido a todos. 

VoZEs:-Tem preferencia, pelo regimento. 

Vem a mesa,é lido e posta em discussão, ad
diado por tel' pedido a palavra o Sr. Carlos 
Peixoto o seguinte 

Requerimento 
Requeiro que o governo, por intermedio do 

ministerio da justiça, informe : 
i o Quaes os juizes de direito ue estão actu-

a mente avu sos com venctmentos, e a que en
tra.ncia têm os mesmos direitos ~ 

2° Qllaes as comarcas que se acham vagas. 

a a as sessoes, 85.-
Vianna Vaz. 

O Sa. PRESIDENTE : -Tem a · palavra, nos 
termos do regimento, o Sr. Gomes de Castro 
para uma explicação pessoal. 

O Sr. Gon1.es de Castro não 
abusará do favor que o Sr. presidente acaba 
de fazer-lhe •.. 

O Sa. PRESIDENTE :- Não é favor ; cumpro 
o regimento. . 

O Sa. GoMES DE CASTRO : - . . • mas é cha
mado nominalmente á. discussão pelo nobr e 
deputado yelo 6° districto de sua provincia, e 
portanto, S. Ex. comprehende que não podia 
deixar de àar a? mesmo nobre deputado esta, 
p v c· ns1 eraç ao, a cu m o 1mme 1a -
ao seu chamado. 

O SR. VIANNA VAZ : -.E eu agradeço a 
V. Ex. · 

O SR. GoMES DE CASTRO estranhou que o 
nobre deputado occupasse a tribuna da Camara, 
para pedir providencias contra violencias pra
ticadas na provincia, que o orador representg, 
embora sem competencia para isso ( mio 
apoiados), porque, nes~a provincia, ainda não 
subiu o pal'tido conservador, e, portanto as au
toridades são todas liberaes. 
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Diz que o nobre deputado .r~f~riu-se a umas 
expressões que escap:tram,no Senado, ao Sr. se
nador Cruz Machado, e que lhe pareceram of
fensivas dos brios de sua provincia. 

O orador ac_redita que aquelle illustre sena
e 

uma provincia de quem S. E:s:. recebeu provas 
do maior respeito e estima (muitos apoiados), 

de uma parte do Imperio a administração da
quelle illustre servidor do Estado. (i)fuitos 
apoiados.) 

O orador era ainda muito joveu.quando a sua 
provineia foi administrada pelo illustre Sr. Cruz 
Machado, mas sabe que S. Ex. foi apoiado com 
o maior enthusiasmo pelo partido cnnservador 
inteiro, e a sua administração foi hnstilizada, 
de modo que pede licença ao seu illu<:tre com-. . . . 

" . 

A respeito do funccionalismo, o ora1or en
tende que o governo tem o dever de cercar
se de funccionarios dedicados. (Apoiados.) 

A opposiçào tem o direito de ~ensural-o 
q.uando elle demitte injl!stamente funcciona~ 

sõ perque elles não dão o voto. (Apoiados.) 
A opposição tem o direito de censurai-o, 

quando, em vez de rocura.r nas sua I · · 
que . a de mais honesto, fó1· procurar, de prefe
rencla, a corrupção e a a~jecção. (Apoindos,) 

O governo que proc~de deste modo é um re
probo. Sejt conservador ou liberal,mP.reco cen
suras de todos os hom~ns de bem. (Apoiados.) 

Mas, o que é que já fez esta situação ~ Si 
alguem pude~se quei:!:ar-se, eram os conserva
dores. (Apoiados.) Limita aqui as suas obser
vações. 

sordeiro (Apoiados e apa~·tes .) E foi uma palavra nos 3 quartos de hor.~ para occu-
parte do partido liberal que occupou sempre a par-me de assumptos da. minha provincia. Não 
van uarda venho Sr. residente fazer re 1 m -
prudencia. tra o governo, por manifestações partidarias e 

O nobre deputado, instruido pelas licções de insultuosas e violentas. o que tem sido taxado 
seu artido diz o orador receia ue o actual ~~ rccad? mandad2 á provincia.: Recado,. p·>is, 
gabinete, principalmente o nobre ministro da. . ' . provincia, 
justiça,seja continu .. dor dos pessimos exemplos pelo contrarto de la vem elle, e para o governo 
dd 1 d .. - 1.b 11 .... ohwo. 

a os p~ as a m1mstraçoes 1 eraes. ( éJ. ~H to N- A f· lt t • A · · d 
b~m, muito bem.) • ao e que II?-e <~ e m3. er1a. provmc1a. e 

E' assim que s. Ex. vem á tribuna edir ao l Sanh .C~tharma, como todas .~s outras, t~ve 
governo 0 cumprimento da lei de i879 p a res- d:~ assi.stlr a scenas de rogoslJO pela subida 

· · d ' j do parttdo conservador. 
pelto de provrmento 3:8 comarcas,_ porque. S · Ma-. com isto eu pouco tenho ue ver; o ue 
E(Mx. ~tabbe que) e3sa lel nunca fol cumprida. em verdade importam essas pas;eiatas, de Ju-

ut o em. · · f fi • ·11 • -
A · d v· d t t il s1ca a J"ente, oguetor1o, 1 ummaçoes, arvores comarca e 1anna, e ue ra ou o - · · 

ustre . e pu ta o, a e ser prov1 a, iz o oi·a
dor, mas não o será por um magistrado 
idéas oppostas, 

O Sr. Dr. Torqu2to Mendes Viann· , 
disse o seu illustre comprovinciano, ê um ma
gistrado muito digno, e podia ser nella provido, 
mas não deseja que elle vá para o Maranhão 
por um motivo muito simples, e é porque quasi 
que a totnlidade da magistratura de sua pro
vincia pertence ao partido liberal. (Oh! c apar
tes.) 

Acha-o um moço honesto, mas, si quizes.;;e 
ser pouco generoso para com o nobre deputado 
diria que o Sr. Dr. Torq o ato Mendes foi o 
unico cidadão, até hoje, que mereceu ver a sua 
nomP.ação de presidente de provincia, em pleno 
exercicio, decbrado sem effeito. 

O SR. SIGISMUND:> GoNÇALVEs:- Foi uma in
justiça, uma iniquida:ie, E' um cidadão distin-
ctissimo. · 

0 SR. GOMES DE CASTRO concorda com O nobre 
deputado, mas ob:;erva que essa injustiça, essa 
iniquida.de não foi praticada pelos conserva
dores. (Apartes.) 

Assim vê o nobre deputado, que no Mara
nhão ainõa. não ha motivo de quei~a . 

Ora, nestas circum~tanc:as, não parece ge
neroso aecusar o nobre ministro da justiça. 
Dovem esperar-se os actos do governo, e desde 
fJU8 o pa1·titlo conservador aceitou o poder, 
elltt nllo tJóde conservar os agentes da adminis
tra~llu que combateu. (Apoiados.) 

sido relatados nesta casa.,. 
O Sa. ALvEs DE ARAUJo:-E em que se 

mandam algumas balas de rewolver para o corpo 
dos adversarios. 

O Sn. SCHUTEI. :-••• chegando-se a atacar sob 
taes pretextos e occasião a vida dos cidadãos, 
como acabamos de ver oue se deu no Paraná. 
Daquellas festa!!, nós tivêmos tambem em Santa 
Catharina, e não deixarei talvez hoje mesmo 
de refel'ir nlgumas ; rnas jà. disse que não ó isto 
que m~ occupa u~ste momento. 

Eu sou nat"r~1lmente inclinado a consentir e 
a a.char muito natural esta e~pansão necessaria. 
do povo; é uma v:1lvula de segurança. para os 
governos. e eu considero de grande perigo não 
a deixar livre. 

Não acompanho o pensamento daquelles que 
ente.adem que nasce d"ahi um insulto, quand,o 
taes manifP.stações são a expressão de uma 
idéa contraria á sua. 

Eu não chegaria á intolerancia por exemplo, 
como do Sr. bacharel Taunay quando presidente 
da minha província, pois, dando-se então uma 
manifestação destlls por occasião de vencer a · 
eleição da capital o partido liberal, exultando o 
povo, atacava centPnares de foguetes, S.S. man
dou chamar o chefe do partido liberal; e no meio 
da sua côrte e estado-maior, como elle conside-
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ra.va. a roda que o cercava em palacio, intimou perturbavam o socego das famílias que áquellas 
a esse chefe para que fizesse calar o povo, ces· horas repousavam, durante esta algazarra in
sar a manifestação, não consentindo qu'3 se fern,\1, ~té ao amanhecer de 20. 
atacaS&e mais foguetes ! « Era falta de res- «Neste dia, 20, durante todo o dia., reuniu-se 
peito.:.- Não levo até este ponto a minha in- na casa onde funcciona a.escola subvencionada 
tolerancia ; Sr. presidente, deixo isso ara o mesmo ru o de r c:: • 

quem, como o r. aunay. preza tanto as proro- logar, em pl•mQ dia, o espectaculo vergonhoso: 
gs.tivas de qualquer cargo que exerce, que não esse grupo dirigia a varias íamilias, que moram 
admitte a seu lado, na rua, quando presidente pelas immediações da. escola subvencionada, 
de provineia, nem o pr - · · . · · rios&s e o scenas e pnltica.vam 

Di ~e eu, Sr. presidente, que não vinha fazer toda a sorte de desmandos, sendo, dentre elles, 
reclamações a este respeito, e, repito, não as o ms.is intemerato o marido da professora. 
farei; porque si alguma cous-a tenha que dizer, .. A escola do sexo masculino foi interrompida 
será antes em abono do actua.l gal)inete ares- em seus trab~lhos por causa da grande fogue
peito de minha província, visto como tenho tada, que atiravam em direcção ao recinto da 
notado da parte delle, até aqui, um certo es- aula, que en1ão funccionava ; não podendo a 
crupulo em decidir as cousas proprias daquel autoridade policial intervir, por terem-na tam-
la provincia. . bem desrespeitado. 

o Sa. SILVA MAFRA :-Apoiado. «A' noite sahiu es~e mesmo grupo pe_las ruas 
, 1 u cs 

O Sa. ScHUTEL :-Esta justiça que faço, até mot·adores de varias !.!asas de familias a fecha
agora, insisto, ao governo, eu a fi:lÇO expon · rem suas portas e janellas ; sendo em seguida 
taneamente e àe boa vontadA desejarei poder a rf' ·a · · · · 

m er a e que ciona a escola do sexo masculino. 
trazido bons momentos para o cNo dia 21, á noite, reunia-~e de novo esse 

mesmo grupo, e então armados de cacetes er-
corr1am o a a vu a, trtg1D o mc:;u tos e pro

causa de amargas horas, principalmente para vocaçõe3 a pe~soas de conceito, indo na frente 
S. Ex. o Sr. presidente do conselho, como fa- do grupo os dous juizes de paz, o t:1bellião Ze
cilmente se vê no que se deu com a recusa. da ferino Quadros e o marido da professora sub-
nomeação de um vice-presidente. · vencionarla. 

O tenente coronel Domingos Luiz da Co~:ta, «0 professor publico da. villa e sua familia 
tendo sido proposto para iu vice-presidente, foi estiveram amear;ados de ser invadida a casa de 
recusado pelo nobre presidente do conselho, e sua residencia pr->Io grupo de desordeiros e ca
o proposto respondeu a esta recusa com um ar- pangas e dos conservarlores. 
tigo que publicou, por elle assignado, que não cOs trabalhos da junta do alistamento militar, 
deve ter tra · - · - , m no ... 1a suspen-
como ao partido cons~rvador. sos por ter o juiz de paz (presidente da. mesa.) 

Não falta wateria, Sr. presidente, para que de fazer parte da passeiata. escandalosa. 
g:unt~ tambem al umas vozes ao côr · · ~o faneeionou 
manift>stações de regosijo que se têm dado nas nos dias 20 e 21, por estar occupada com esse 
outras provindas . grupo, e estar bmbem servindo de deposito 

Eu tenho a narração dos factos que se para os foguet~> s. » 
deram na minha província, em Paraty, Tijucas, Isto em Pa.raty; vejamos o que nos dizem 
S. Joaquim da Costa da. Serra e outros logares, de Tijucas (lê) : 
em yue as manifestações s, mpre degeneraram « E' de todos conhecido o zelo, a probidade e 
em insultos e ameaças a cid~1dãos respeitaveis. inteireza de caracter do distineto administra-

Citarei apenas as de Paraty e de Tijucas (lê): dor da mesa de rendas geraes de Tij ucas, Sr. 
cOs dias 20, 21 e i2 c~o corrente foram esco· João Martins Barbosa, modelo dos funcciona. 

lhidos para um espectaculo horrendo e deso- rios da sua classe, e que, á par de uma dedi
lador, que teve por theatro esta villa, desem- cação a toda a prova no desempenho de seas 
penhado por um ·grupo de capangas e alguns devere::, não f:1zendo nelle distincção de côres 
conse:·vadores, sendo os papeis de protagonistas politica.!;, é de uma moderação que toca. ás raias 
des .. :npenha.dos por dois juizes de paz e o ta· da indifferença em a«sumptos partidat·ios. 
bellião Zeferino Quadros ; e a casa onde teve « Pois bem, é a este pacifico e honrado func
logar foi a da -escola subvencionada do sexo· cionario que os chefes conservadores de Tiju-
feminin · ·-

cEia o caso: 
«No dia 19,pelas 11 horas da noite, ao serre

cebida a noticia da quéda. da situação liberal, 
comP.çou a agglomerar-se pelas ruas um grupo 
de enthusiastas do partido conservador da loe ·
lida.de, não com o fim de festejarem a noticia 
qae acabavam de ter, mas sim para apresen
tarem aos olhos dos homP.ns civilisados umas 
das mais tristes acenas por parte do grupo que 
se intitula conservador, os quaes, ao grito de 
fóra a canalha-e outros. que a decencia pu
blica .manda. aqui occultar, atroavam os ares e 

rem a subida do seu partido, uão pelo facto de 
ser elle um adversario, ms.s sim pelo motivo de 
ser um exnctor que os obrigava a p:• ga.r im· 
postos, e de quem por isso se querem Y•·r livres 
a todo o transe! 

c Hontem,domingo, foi que 01 conservadores 
sabiram aqui com a sua folia. Um bando de 
moleques capitaneados por macuco,., melins, 
izidoros e la.u ~, percorreram a!i ruas desta villa 
acompanhadPs de uma. gaita e foguetes, di
rigiram-se á casa de reeidencia do Sr. Bar· 
boza, _digno collector desta villa, e ahi o des· 
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feitearam com foguetes e os maiores insultos. 
chamando-o de gal~go, e outras palavras insul
t~osas, ordena.ndo-lhe que embarcasse incon
tmente. Faça. 1déa q_ue susto levou a honra da 
familia do Sr. Barboza. Insultaram este se
nhor unicamente por ser um empreg 
loso e cu mpridor dos seus deveres como talvez 
~ã? ha outro na pro~incia, ~ não por ser po
hhco, que nunca f01, e umcamente concorria 
~ seu vo o ; porem, como co rava os d1-

re1tos dos cl)nservadores por is~o não era bom. 
Os ~onserva~ores todas . as vezes que sabem 
aq111 com foltas sempre procuram uma victima 
para des~'eite1rem, e é este o grande partilo da 
ordem, que anda batqndo nas portas e insul
t~ndo familias honestas unicamente por serem 
hberaes. » 

Houve tambem grandes reuniões dos conser
vad~re~, em que se ?rganizaram listas para 

' mais tremenda de que se tenha recordação. 
« Com effeito, na sessão magna., realizada ha 

oi dias a · -
berou e:s:igir do directorio central a demissão 
dos s~guintes empregados, e combinou a dis
tribuição dos respectivos cargos pelos amigos: 

Promotor publico · 
Administrador d~ Mesa de Rendas Geraes ; 
Escrivão dessa repartição, que serve ha mais 

de 7 annos; 
Dois guardas da mesma Mesa de Rend.:~s, um 

dos qua•ls tem 28 annos de bons serviços alli. 
Escrivão da Mesa de Rendas rovinciaes 

unccionario que tem mais de cinco annos de 
serviço ; 

Dous g~ardas da ~esma rep_artição ; 

' P.ttrão do escalar de visita do porto; 
Prof.~s;:ora da escola mixta do Sahy ; 
Collector da cidade de Joinville ; 
Coll"ctor da villa do Paraty ; 
Escrivão da coll·~ctoria de Joinville ; 
Escrivão da collectoria do Paraty; 
Agente do corrdio de Joinville; 
Profe>Jsor do Paraty, nomeado effectivo por 

concurso. 
<.< São estes, por emquanto, os empregados 

publicas que estão destinados para victimas 
do alfang-e da derrubada. 

c E não são aómente os daqui que têm de 
soffrer o golpe: a machina está. montada em 
todas as localidades da provincia. » 
• Mas tudo isto é natural e não me compete 

' dá sem consrmtimento seu. O meu objectivo é 
outro . Eu quero prevenir ao governo de que 
deve ter muita cautella em aceitar· as indicações 
<JUe, sobre mataria de serviço publico, lhe são 
levianamente feitas. 

O Sa. SILVA MAFRA:-E por ahijâ começou 
o Sr. Junqueira. 

O Sa. Scaun:L:-E' justamente deste ponto 
que eu vou tratar. 

Achava-se a repartição do Correio funccio
nando no andar terreo de um edificio da 

praça principal do Desterro. Reclamava-se 
con>;tantemente por parte da administração 
q_u~ fo!'se .retirada daquelle logar uma repar: 
tlçao tao 1mportante. Não havia nessa casa a 
menor condição de salubridade e de commodi-. - . . 
administrador e o governo ordenou a remoção 
10 Correi<:> para. um edificio apropriado e de
cente. 

O Sa. SILVA MAFRA :-E o administrador é 
conservador. 

O ~R..: ScHUTEL :- Dava-se a mudança da 
repart1çao quando mudou a situação politica. 
I:nmed1atamente fizeram um pedido da provin
Cl<l.,_ e por um telegramm;JtO nobre ministro d~ 
agt'lcultura orJenou que fo.ss·~ sustada a mu
danç~ da repartição. FelizmP-nte, ao chegar o 
telegramma, a mudanç:1. estava effectuada~ 

arece uma causa multo stmples, parece uma 
cousa muito insignificante, que nnda vale 
esta mudança. d~ repartição e o acto de su~ - . . . 

' ~ 
se enxerga a Í<l.cilidade com que os nossos go-
ve.-nos praticam acto;; inconvenientes ao ser
vi o )ublico re ·11diciaes á 'usti a e ao 
por não darem o devido apreço ao assumpto, 
mas antes á pessoa que delle trata. 

Daqui se vê, Sr presidente, que quem quer 
que fez o pedido a. S. Ex. tinha interesse e 
intere~se muito sério em que a repartição se não 
mudasse. 

N:ão foi o chefe da repartição, não foi o 
presidP-n te da província, não foi nenhum dos 
r<>presenta.ntes della aqui na casa e tambem 
não quero crer que tenha sido o senador da. 
provmc1a que pe m :1 cousa; mas, quan o o 
tenha sido, carregará elle com a responsafJili
dade, visto c~mo vou mostrar a V. Ex. q11e o 

' 
digno de ser escondido, isto é, não podia ser 
confes~&do . 

O cidadão indicado para fo vico3-presiden
te e que foi recusado depois, preveniu a admi
nistraçito, ~egunde fomos informados, no dia 
em qu..J soube c'la mud~nça da situação, de que 
não devia fazer transferencia da repartição, 
visto como ell13 ia assumir a presidencia. da 
provincia e ordenaria que a repartição ficasse 
naquella casa. 

Esta casa, Sr. presidente, pertencia. ao cida
dão que ia ser nomeado vice-presidente da pro
vincJa.. Aqui está, pois, manifesto o motivo do 
empenho que se fazia em conservar a repartição 
naquelle logl:j.r. 

V. Ex. consinta que ~n fa.ça a si~ples lei-

vincia (lê) : 
«Referimo-nos-á ordem que o actual Sr. mi

nistro da. agricolturn. expediu por telegramma, 
á presidencia, mand~ndo sustar a mudança do 
Correio,do indecente pardieiro em que funccio
nava, para uma excellente cása-sobrado,limpa., 
arejada e em condições de bem servir. 

«E porque isto se deu 1 
<Porque é proprieta.rio do pardieiro o Sr. Do

mingos Luiz da Costa., e se interessava contra a 
transferencia o Sr. Taunay que aBSim queria 
garantir ao seu amigo-cabo eleitoral, o alu-
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guel de 70$ por mez, não ?bstant~ com isso 
prejudicar a fazenda e o se~VlÇO pubhco. 

«Felizmente, a ordem VGlu tarde; e a mudan
ça e~tava realizada. • 

Outro acto de menos refl,xão ou, si quizerem, 
de i .,.ual facilidade e ue tam a 
primeira vista; de nenhuma importancia, ma.s 
para o qual chamo a attenção da Camara-foi 
o que se deu na mesma. occasião, por parte do 

. • . . a. 
Um cadete, José Juventino de Lellis Pontes, 

que gq achava na. capital da provincia. aggre· 
gado á. companhia de guarnição, teve ordem, 
como todos os outros militares nas mesmas eon~ 
dições, ie recolher·se ao seu corpo. E~ta ordem 
por diversos motiv4tinha sido demorada, e 
fôra consf3ntido que alli ficMse até ao fim de 
Junho o ca lete Lellis, pelo ex· presidente, Sr. 
Dr. Par;~ naguá.. 

«Ao Illm. Sr~ capitão commandante.-Com
munico a V. S. que o Sr. 1o cadete José 
Joventino de Lellis Pontes tendo est 
um ba.tle de negras captivas, na noite de 4 para 
5 do corrente mez, foi pela manhã do mesmo 
dia, ás 5 1}2 horas da. manhã,acompanha.do para 
casa de sua residencia pelos cabos Joaquim 
Francisco das Chagas e João Francisco dos 
Sant•1s, por achar-se o referido cadete ém 
mangas de camisa e em estado de embria
guez. 

c.Sio testemunhas os cabos Joaquim Francisco 
das Chagas, João Francisco dos Santos e o sol-
dado Carlos Romeu Vasques. · 

c.Qaartel em Santa Cath<trina., 6 de Julh.o de 
1885.- Bene'Oenuto da Silva e Albuquerqt'e, 
alferes de ronda de visita..- Está conforme. o 
tenente secretario, Arthur C a'Calcanti do Li
'Cramento .-. 

O Sn. PRESIDENTE:- Declaro a V. Ex. que 
já està esgotado o temp:>. 

O Sn. ScHUTEL :-Então pedirei a · V. Ex. 
que, visto ter sido prejudica•lo, no tempo que 
me era concedido, consulte á ca.aa ai me concede 
mais lO minatoa. 

O Sa. PnESIDENTB :- Como V. Ex. sómente 
precisa de 10 minutos, não julgo neceasa.rio 
consultar a casa ; póde continuar. 

O Sa. ScBUTEL :-Bem, e agradeço a V. Ex. 
Sr. presidente. 

Esse cadete, de que fallava, que estava com 
ordem de seguir para. o sul, falta ao emb:1rque · 
confiado nos seus protectores. Com effeito, logo 
foi expedido um telegramma do Sr. ministro 
da guerra, levando contra-ordem de embarque 

· se acha.ya presa 

ao embar-

O Sa. SCHUTEL:-~u já. disse que faltou ao 
embarque. 

Ora, pergunto, saberia o Sr. ministro da. 
guerra do caso que se tinha dado em Sa.nta · 
Catharina a respeito dessa praçD. ~ 

O Sa.. SrLYA. MAFR.o\.: := Não podia saber, 
porque, si s··besse, não faria expedir em tele· 
gramma es::>a ordetn, que é indisciplinar. 

president3 nada. lhe communicou, S. Ex. nem 
sabia que existia no mund> semelhantq cadete. 
Como, por_tanto. sa aprP.ssou em mandar essa. 
croem por um te egre.mma que chegou em 
occasião opportunissima para desmoralizar 
não só o comm:tndo da. guarnição, como a 

· · · ovinci:t e quebrar 
desandalosamente a disciplina· do exercito? 

Ve-se, Sr. presidente, que tambem neste 
caso obrou o governo em virtude de pedido, e 
pedido a.nonymo. 

Para fallar contra ta9s pedidos anonymos 
foi, pois, que me levll.ntei, previnindo ao go~ 
verno de que se deve acautelar muito quando 
tiver occasião de obrar em virtude delles . 

tocar em um ponto para. mim d;~. maior impor
tancia e urgencia. 

metti a tratar de ass!lmptos referente3 â es• 
trada de ferro de D. Pedro I. quando o governo 
tivesse feito conhecidos todos os documenfos 
precisos para a apreciação desta. mataria.. 
Nessa. occasião o meu estimado e illustrado · 
collega de deputação, o Sr. conselheiro Silva 
Mafra., uma vez publicados aquelles documen
tos, em um f. loquente discurso, com a mais 
cerrada argumentação ••• 

O Sa. ALVES DE AaAUJo:-Apoiado. 
O Sa. ScHUTEL:-..• dP.ixou fóra de toda. a du

vida~ si ainda. duvida houve~se no animo de 
alguem, a importancia e urgencia. da estrada 
de ferro D • P e 1ro I. 

Logo depois deram-se os factos politicos, que 
a ao es a o ac U ;l , e 

não me foi mais permittido uma. occasião, uma 
hora, um instante para trat::Lr deste assumpto ; 
apenas agora furtando alguns minutos á. at
tenção d:~o casa., venho satisfazer a.quelle com
promisso, não como quizera., mas sómente como 
me permitte o curto espaço de tempo qa9 
tenho ao mau dispor. 

Como diase, Sr. presidente, a. utilidade, a. 
necessidade desta estrada. de ferro nunca foi 
nem é ainda contestada.. 

Sobre tal assumpto não admitto, porque não 
é possivel admittir, a. minima discus3io. 
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Com efft:ito, ligar a capital da provincia. do· 
Rio Grande do Sut com um porto franco na 
provincia de Santa Catharina, é ideia aceita, 
apenas enunciada. 

O SR. SiLvA MAFRA:-Apoiado. 

r i o nao a ques o. 
Foi o que ficou estabelecido peh lei de :1.2 de Ou
tubro de 1870 que mandou fosse el!a construida, 

semelhante acto. Si a estrada de ferro não con
vem pE-la zona. na qual se fizeram os estudos, 
innove-se o contracto, façam-se I•ovos estudos 
•· m outra zona, procurando atr<lves~ar, por 
~xemplo, a provincia de Santa Catharina de 
leste a st · · 1--a Lanes e de 
Lages se dirigindo a Port? Alegre·~ 

0 

O SR. PREBlDEN'r.E:- O tempo està termi

ma . 
nado, e V. gx. nãJ óde continua 

preliminares. Em virtule d·ts subsequentes 
leh e d eretos de Outubro dA i882,Janeiro e 
Fevereiro de i883,foram realisados pela com
panhia, que tal empreza contratou, os es&lldos 
preliminares. 

ui"gencia. 
O SR. ScHUTEL: -Nesse caso peço 10 mi~· 

nu tos de urgencia para coneluir. (E' conce
dida.) 

Estes estudos foram ·acompanhados por uma 
commissão fiscal por parte ·lO governo, e apre
sentado o relatorio dos trabalhos feitos pela 
companhia foi sobre elles formulado o parecer 
da uella. commissão. 

sob1·e tudo isto, não se pronunciou ainda 
o governo. 

Pob bem~ devo desde já dizer, Sr. presi-
• - 0 çao nem nos es-

tudos f •i tos pela com missão fiscal e:ncontro 
base sufficiente para admit.tir o parecer c?m 

Que a estrada de ferro de D. Ped1·o I não 
se deve construir; que a est1·ada ele fr-rro de 
D. Ped1·o I e um desastre. Com isto começa 
e com isto termioa o parecer da eommissão 
fiscal. Mas o desastre será. outro, como mostra
rei d'aqui a pouco: 

Não me occuparei, que não posso, em tão 
curto pt·azo, de analysar ou refuts.r a. argu
mentação ·apresentada pela commissão fis-
c.:~.l • uão a reciarei a c nt o · 
soffrido este assumpto em vivos df!bates, já na 
jmprensa já em a~soda~ões technica.s, já em 
conferencias especiaes, parecendo-me quo está 

· o, em JU go que seJa no 
parlamento onde se deve dizer a ultima palavra 
sobro a questão. (Apoiados.) 

O governo ainda nada disse relativamente á 
estrada de ferro . Ouvidll o. comm~asão, o go
vern calou·so e no meu entender nisso não fez 
mal. 

Toquei neste ponto nã . só para dar a ra.liio 
pela qual n!o havia fallado neste nssumpto,como 
para enca!·ar uma emAn la que vejo apresentada 
á prorogativa do orçameuto. Não posso discutir 
a emenda,bem o sei, ne3te momento; mas, como 
trato desta ma.teria não m.~ é permittido o silen .. 
cio ante a fórma. por que foi redigida, e quo me 
causou basbnte impressão. 

Alli se diz que fica autorizado o governo a 
fazer o erações de credito 1ara, ou rescindir o 
contracto ou, evar a atreito a obra contractada, 
etc. 

Diante dt>ssa alternativa de rescisão de con
tra.cto em meu nome e no nome do meu col
lega de deputação, em nome da provineia, em 
nome da razão e em nom3 de tudo quanto é di
reito, me cumpra protestar contra. a idéa de 
rescisão do contracto dessa estrada de fer1·o. 

O Sa. Srtv A MAFRA. : -Apoia1o. 

Como dizia, dirija-se a estrada de ferro, par
tindo da capital da. provincia, :i cidade de 
Lages, atraves"ando de leste a oeste mais de 
metade da provincia. Essa estrada, Sr. presi
dente, traria toda a vantagem e a cceleruria. o 
desf3nvolvimento de todas as ri ueza 
província de Santa Catharina ; assim como, 
P.Sten lendo-se de LagPs para o sul, levaria para 
Porto Alegre tod>t s a' riquezas e todas as van-

' · · nao apro-
veitada da província do Rio Grande do Sul. 

O SR·. SILVA MAFnA:-Apoiado. 
R. 'cHUTEL:-Todas as immensas rique

zas mineraes do municipio de Lages, todas as 
producções daquella va~ta. e fertilissima região 
acima da. serra tse acham perdidas actualmente. 

O SR. SILVA M.A.FRA: -Desconhecidas até. 

O Sa. ScuuTEL : - .•• desconhecidas n.té, 
como bem diz meu illustre collega, emquanto 
que seriam aproveitadas incontinente si a es
t:arJa podasse Lr buscai-as e traze} .. as para. o . 

Do municipio de Lages, Sr. presidente, des
cem de 20 :1. 25 mil cabeças de g·do (de 800 a. 
i . 000 contos sem es da ' · s 
ell~s da. ria pelo menos o dobro. 

Todas as producções da lo.voura e da i ndus
t:-ia, n.lli npen9.!'! rn~a.iadas, tomariam rnpido e 
completo desenvolvimento. O fumo, o trigo, o 
feno, cevada e o lin hn,-de outro larlo o couro, 
a carne, os ossos, chifres e o cabf'lllo.-e ainda. 
o proprio carvão de pedra, a.lli abundante, 
bastarig,m para determinar o engrandecimento 
de taes regiões e j ::stificar plenamente a.quella. 
idéa. 

Para. o Rio Grande do Sul, iguaes vnntagens 
resultariam, com o desenvolvimento das ri
qu~zas dessa ain la ine:s:plorada região de Pe
lotas "o U1·uguay, que seriam levadas á sua 
capital. Porto -" legre . 

O fim principal da estrad!i. de ferro, ligar as 
doas ca itaes isto é a. ca ital do Rio Grande 
do Sul com um porto da provincia de Santn. 
Catha.rlns., ficaria preenchido da mesma ma
neira, nós ter-iamos de Lages a Porto Alegre 
um trajecto natural, atravessando pelo Pelotas 
e entrando immediatamente no Rio GI"ande do 
Sul. 

O SR. ScHUTEL: -Não é possivel compre
hender que algnem se lembrasse de praticar 

V. IV.- 36 

Eu não me estenderei mais em. enumerar, 
P-m fazer avultar as vantagens desta. idéa. Só 
digo que, si o traçado apresentado, si a zonn. 
explorada até aqui 1w1a companhia que con
tractou a estrada de ferro D. Pedro I, não sa
tisfaz ao governo, resta-lhe màndar explorar 
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uma. outra zona; proceder a novos e::;tados; mas 
nunca, Sr. p1•esidente, seria possível deduzir 
d'ahi, como f~z a commissão fiscal, o aban
dono da idéa da estrada de ferro D. Pedro I, e 
ainda mais. a. r.~scisão do contracto. 

Hoje que se falia em, economia, ho'e ue se 
quer poupar ao pal.Z espezas a1uda mesmo as 
mais insignificantes, como se pretender res
cindir o contracto daqueUa estrada 1 A desmo-. - . . . 

'-' ) 

os interesses, postos em jogo já. pela compa.: 
nhia,já. por aquelles que se têm encarregado dos 
trabalhos feito.> os compromi;;sos tomados e 
obrigações do proprio governo ; tudo isto iria 
Sêffrer gravemente .. 

E no final de contas o que teriamos? Cinco a 
seis mil contos de réis entregues, com o unico 
proveito de restarem. par,1 o paiz dous folhetos, 
um consignando o trabalho da comp<\nhia e o 
ou r e a ori r. 1rmo e e o. 

Eis o q•Ie se nos queria dar por 5 ou 6 
mil contos. Isto é que seria um desastre, e 

esas e SHm JUS 1 caçao. ao a m\ to, pots, 
que o governo se julgue autorizado, nem por 
pensamento, a resc~ndir semeba.nte contrar~to, 

-----4e~e81D!Wtendo que d 
esforços para que e::;sa. estrada seja realizada, 
ou pelo tl'aça.do estudado ou por outro qual
quer, como é necessario e urgente á provin
cia de Santa Cat~arina, á provincia do Rio 
Grande do Sul, e, direi mesmo, a toda a nação 
br.azileira. 

Reflicta o governo. 

Terminarei, Sr. presidente, agradecendo a 
V Ex. a bondade e m 
palavra, e pedindo desculJ>a de algum abuso de 
minha parte, porquanto, V. Ex. deve compre
hender que necees1dade eu tinha de me O:!Cupar 

mp o, e provar que st J nao o z 
ha mais tempo, não foi por falta de vontade, 
mas, sim, por n!o me ter sido concedida a occa
sião. (Apoiados; muito bem, muito bem; o 
orador e cumprimentado.) 

O Sa. ZAMA (pela otdem) requer· 1/2 hora de 
urgencia, p!~.ra, no primeiro dia de sessão, dar 
conhecimento á Camara. de factos extraordi· 
narioa que· se estio pas:;ando no interior da 
provincia da Bahia. 

E' approvado o requerimento. 
O Sa . .Aar.:;TmEs SPINOLA requer 30 minutos 

de urgencia para, no primeiro dia de sessão, 
fundamentar um requerimento. sobre estradas 
de ferro da Bahia. 

E' approvad 

O Sr. Leopoldo O unha pronun-
ciou um discurso que se acha no· appendice. 

O Sa. Pusu>EN'l'E: -Ordem do dia. 
O SR. CoSTA PEREnu:-Peço a palavra_ 
O SR. PaEBIDENTE:-Ordem do dia. 
O Sa. Cosu PEu:raA:-:-Peço a palavra. 
O Sa. PustDENTE:-DiSeussão unica das 

emendas do Senado ao projecto n. 20 de 1885 .•• 
O Sa. CostA PERJ:m.A:-Peço a . palavra. 

O SR. P.aESIDENTE : - . • • autorizando o 
governo a pagar dividas de exercícios findos do 
Ministerio da Agricultura. 

O SR. CosTA PEREIRA:-Peço a palavra para 
uma explicação pessoal. 

l.l.. RE3IDENTE:
Bezerra Cavalcanti. 

o Sr. 

(attençd'o) :-Ter-se-á comprehendido que eu 
não ~retendi~ discutir a prorogativa do orça
mento, desde que o partido liberal entendeu, 
como ponto de honra, deixar de faz el-o. 

Inscrevi-me pela necessidade que tinha de 
fazer um simples protesto, não contra a mu
~ança da situação política, nem pelo modo por 
que foi feita, ma.s por circumstancias espe
ciaes que a mim me>mo S3 referem. 

Rece1an to. orém o encerrament · 
cussão antes que me toque a palavra, resolvi 
aproveitar a occa~iã.o deste credito para não 
ser preterido no meu int )nto. 

a r 1 o conserva or a.o 
poder e ao caracter que terá de tomar,. como já 
vae toma.ndo, a. politica do paiz, eu só tenho 

'm.tar o parti lo liberal 
por se ter realisado tão d~preesa o voto que ex
ternei no meu ultimo discurao, a que logo se
guiu-se a crise corr.binada para entregar-se o 
poder aos adversarios. 

Para elle, o partido liberal, antes cahir ou 
ser deapejilo, como foi, do que continuar a aer 
dilacerado e humilb.edo por este ou aquelle go
vernicho de conspiração fratricida .. • 

O SR. CARLOS AF~ONSO :- Muito a oiado. 

0 Sa. BEZERRA. CAVALCANTI :-•. • incapaz 
de realizar a reforma do elemento servil de 
um modo digno· da nação, e só viaando o o1er 
para monopo 1sa -:>em prove1to e um corr1 o 
de predilectos. 

Na adversidade, poderá o partido exp·1rgar-se 
e reconstituir-se, persistindo na. revolta, que j-1 
começou, contra. os chefes in:fensos que o sa.
criticaram, e tratando de organisar !lUa propria 
dir~cçio,para que reb.abilhado possa entrar au
tonomica e francamente no desempenho de sua 
mia!iio de reforma~ políticas e economieas,que 
o paiz indeclinavelm~nte reclama. 

Sem ta.es condições é melhor abandona!." in
teiramente o pus to, deixando em campo sómen
le o partido conservador, e desembaraçado o 
caminho da polit1ca imperial ; que é só a. que 
temos tido, e provavelmente a que só teremos, 
a.o menos durante e11te· reinado. 

O SR. JosÉ MAIUANNO :-Póde. ser. 
0 SR. BEZERRA CAVALCANTI : -0 meu prO• 

testo, pois, t "m outro fim, que exporei com 
toda a jusciça e moderação, de accôrdo com o 
prog1·amma do governo, que não quero in
fringir. 

Quando me resolvi a tocar nas chagas gan
grenosas de nossa politica, e a. stigmatiaar os 
vicios profundo ~ que a deturpam, bem como a 
propria fórma. constitucional do governo, previ 
o que se daria ; sabia e disse-o que iria pro
vocar uma furiosa tempestad~ de odioa freneti .. 
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cos,que desprezo tanto como os caracteres mea
quinbos que delles se nutrem. 

Sabia que se havia de levantar o poste da 
difamação anonyma, que só deshonra a quem a 
emprega e não as suas vict.ima~,. a~ma que 

dignos que não podem melir-se . commigo em 
luta franca. 

Isto uer sómente dizer ue tenho uma vida 
1nte1ra e uta contra o crime, e contr~ a pre
potencia de governos, e poderosos desta terra .. 
(Apoiados.) 

PreLndo.porém, as>im terminal-a observando 
sempre a seguinte max.ima de um publicista : 
<.< Ha dous modos de servir a nobre causa. do di
reito, defendei-a quando forte, soflrer por ella 
quando fraco » 

Continuarei, pois, sem acovardar· me no p:::
pel que pela sorte me tem cabido, soffrendo 
quan avio enc1a, quan mac maçao e quanta 
calumnia se qU<'ira continuar a empregar con
tra mim, porque tenho a consciencia altiva e 

Já. tenho espancado por vezes com documen
tos ess:1 poeira immunda .que não !Jóde absolu
tamentA alcançaL·-me, e ue só faz furtuna or-
que infe IZmente acredit3-se que encontra 
abrigo nas regiões olympicas, das quaes entre
tanto eu nada r>retendo. 

Que prova jámais se adduziu ou se poderá 
adduzir das infamias que taes inimigos tiram 
de si proprios, no intui:o impotente de man
char-m~ 1 Nenhuma absolutamente. 

Reproduzem-se as machinaçõea, repetem-se 
as mesmas calumnias, ja completamente refll
tada s e nada mais. 

n re o as as a sas argu1çoes que se me 
têm feito, uma. só é ver.ladeira, como já o tenho 
dito. 

de vulto, atr:~zoil, que alguns felizmente já 
tenho ve!.lcido, e outros ainda o não pule con
seguir, provenientes de successivos e immensos 
sacrificios políticos que faço ha 37 annos, 
(apoiados), nessa. luta insana em que tenho 
semp1·e vivido atravez do~ revezes que a prepo• 
tencia de cima atira. sempre sobre mim. 

Mas, senhores, esta arguição, eu creio geral
ma <'Onsiderada como improcedente para. O 
fim'\lllifapoiados), mesmo porque alcançaria a 
muitos. e ella quanto a mim só tem por causa 
o desamparo em que se acham as províncias do 
norte.reJativamente a instituições e recursos de 
credito para os que vivem da. lavoura. ·Si tives
semos por !:i a carteira hyJ.loth~>cal'ia do Banco 
do Brazil (apoiados), p~r~ dar dinheiro ou in-

jurn de 3 {0 ao anno,como acaba de ter o nobre 
ministro da fazenda, além de outros fwores, eu 
por certo não teria impontua1idade alguma. 
(Apoiados.) 

Mas, em Tez de juro tão modico e de trans
acção tão commoda. com amortização annual 
·moderada. e mais alludidos favores que tenha 
recebido o nobre ministro, eu o que tenho en
contrado no Norte é a necessidade de tomar 
fortes quantias até ao juro de 24 °/o ao anno, 
para solver pesados compromissog (apoiados); 
e isto a prazos c~.tos, eomo por lá se costuma. 

fazer, com a mira nas accumulações progres
sivas e invenciveis ! 

O Sa. FRANCisco SonRÉ : -Dinheiro a 5 o/0 
e 6 °/o só ba para o Sul. 

O SR. "BEZERRA CAvALCANTI :-Eu não sei 
nada. da Bahia ; fallo de Pernambuco para o 

O. Sa. Z.-\.MA.: -A 18 °/o já eu tomei di
nhetro. 

O Sa. BEzERRA. CAVALCANTI :-Pergunto 
agora quem t:óde, em taes condições, ser pon
tual, desde que soffra qualquer descquilibrio 1 

r\ão devo, nem seria mesmo digno revolver 
aqui arguições a.nonymas. Sou a. ellos sobrân
eeiro, e acato devidamente o decoro da corpo-
a ão de · -

com ellas neste recinto. Todavia peço licença :i 
Cama_ra par;l tocar em um pon~o. afirn de que 
se veJa quanto se profana a verdade e or ahi 
s JU gue o-que sao aes argu1çoes . 

Em 1859 fui obrigado, para amparar meus 
amigos ~a província contra uma associação Qe 

rs no , que queriam e:tc.1Ul -os a arre
matação dos dízimos de gado que a lei manda 
fazer por freguezias e tal associação queria 
ol.Jtel' por con tracto engloba.do do toda a provin
cia, 1sto com o fim manifesto de matar toda a 
concurrencia para estabelecer monopolio d'ahi 
em diante; fui obrigado,digo,a contrahir com
promissos pesados com o thesouro p"ovincial,na 
qualidade de fiador com outros . O honrado se
nador Nunes Gonçalves era presidente da pro-. . ·- , 

t 

minha ausencia., e sem nenhuma fisealisação 
por minha parte, o que igualmente ~uccedeu 
quanto :l distribuição pelos diversos interessa
dos; sC'breviudo, além de o:: tros contratempos, 
a seeca de 1860, o que tudo fez com que o ne
goc: o désse os mais funestos resultados. D'ahi 
proveiu que eu me achasse na dura neces~idade, 
como um dos fiadores, de car1·egar com a r.e
spon..:abilidade que me coube, e que foi muito 
maior do que a. do::; outros tres fiadores. Tudo 
p.; guei ao thesouro provincial, capital e juros, 
real a real, não de prompto e de uma só vez, 
porque era impossível, mas por diversas e no 
esp::t ço de do11s:annos,pouco mais ou menos,sem 
pedir nem acceitar o minimo inJulto ou favor, 
a que ~iás tinha; direito, por for9a ma-i~r. 

, 
sinão mesmo caprichosa homadez (muitos 
apoiados), é completamente deturpado ! 

Eu tinha meios de obter grande abatimento 
pelo menos, e até mesmo -exoneração do debito, 
para. o que havia fundamento ;juridico, por ser 
caso de íurça maior, a secca devast!!-dora. .que 
naquellc:l anno, como é 'Sabido, assolou os ser· 
tões da. Bahia para-o norte. Não q.uiz, porém, o 
menor favor. 

Tinha amigos na. .Aasemhléa,pl'~vinci.a.l, quasi 
unanimidade :nP.lla ; amigos, .que me diziam: 
« Deixe-nos propor alguma concessão em :aen 
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favor; para que quer arruinar-se, tendo por si 
a lei~» 

Tudo, porém, recusei; não quiz o menor fa
vor, e fiz todos os sacrificios para satisfazer o 
~eu compromisso com o thesouro, como satisfiz 

O Sa. JoAQUIM P.KDao:-0 que é muito hon
roso para V. Ex. 

R. EZERRA A V ALCANTI:- as tudo 80 

adultera, tudo :se deturpa, com mentiras im
pudentes. como si tudo i:.-to não constasse dos 
livro3 do thesouro provincial, como si eu ji 
varias vezes Dão tivesse, e positivamente em 
1868, por occasião da eleição Torrei!! Homem, 
rebatido, com documentos, todas as ca.lum
nias que então propositalmente se inventa
ram~ 

No emtanto, repetem-se a intervalos as mPB-
mas ca ummas em esa a o e o ws propr1os 
e alheios, triste especulação que faz fortuna. 
neste nosso ca.raeteristico mundo politico ! 

tal as~urnpto. dando-lhe assim um specimen 
para julg-ar tudo mais. 

Talvez, em tem o ainda. me resolva. 
oceu par· me de novo pela imprensa. des~e e 
outros pontos, para com documentos dPstruir 
todas as torpes imputaçõ"s, que por odio e 
esperul• ção me fazem ~etractores anonymos, 
embor:1. quanto nelles haJa. de despreziv~:l. 

Mas com esse recurso vil se acobertam ás 
vezes grandes injustiças, e se preparam outras 
machinações odiosas, pelo que talvez não con
venha deixar que p~irem no ar, sem repet~da 

Ha pouéo mais de um mez tive necessidade 
de recordar, em artigo assignado, a inimizade 

·figadal que me vota o Sr. conselheiro João Al
fredo, r,ferindo a perseguição detestavel que 
soffri por occasião da eleição senatorial do então 
ministro da justiça, na qual foram agentes, por 
par.te do ref~rido cone~lheiro, u~ seu particular 
am1go e muito protegtdo, que fo1 seu secretario 
na pt•esidencia do Pará. 

O Sa. CANTÃo:-E' de muito merecimento. 
0 S~. BEZERRA CAVALCANn:-Seja de que 

mereCimento fôr, que não que:o contestar, 
estou tratando de um facto sabtdo, e o nobre 
del!u.tado póde, 9ua_ndo quizer, pedil-o para 

OS~. M.lc-DowELL:-~Ile já declarou que 
nada tmha com essas pubhcações. 

O Sa. BEZERRA CAV.ALCANTI:-Com as publi
cações aqui, não quero duvidar de sua decla
ração. (Apartes.) 

Mas nâ:o estou tratando das publicações, trato 
d~ p~rseguição contra mim exercida na pro
Vlncia. 

O_ SR. CoB.BÊA DE Alu.uJo:-V. Ex., que se 
queu.a de tantas inja.stiçae, não deve ser injusto 
com os outros. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:-Eu não faço 
injustiça a ninguem, pelo menos intencional
mente, e, si fizesse, seria o maior peccado de 
que pediria perdão a Deus. 

O primeiro dever do homem é ser justo. . . . . 
vida, e por isso tenho afrontado grandes lutas 
que, emquanto viver, hei de afrontar, sempre 
or amor da 'usti a or ne tenho a. aixão 
e a como a da verdade. 
E' por isso que ás vezes querem considerar

me exaltalo. Tendo vivo o sentimento do di
reito, sinto igualm •nte .. como disse, a paixão 
da 'justiça e da. verdade e, quando é necessario 
rebat~ a violencia, venhs. de onde vier, em
prego toda a energia da minha tempera, o que 
s1 acoima de exaltação. 

Mas a verdade e a justiça e o que estou enun
ciando. 

a pt>rsegmçao 01 e1ta, sen o agentes l• 

rectos della um protegido e amigo particular 
do Sr. conselheiro João Alfredo, seu ex-secre-. . . . . . , 
com"lrca, Dr. Guedes Goudim, para alli man
dado então de proposito, primo do mesmo con
selheiro. 

O S. MAc-DowELL:- Um magistrado muito 
distincto. 

O SR. BEzERRA CAVALCANTI:- Não ~stou 
contestando distincções. 

O S:a.. MAc-DowELL:- V. Ex. faz censuras, 
n.ós estamos contestando. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI: -Não quero 
entrar no exame de tal contestação. Estou .sim-

' 't ' que não pode soffrer duvida, p01•que fui as-
~umpto discutido aqui á luz da mais alta pu· 
licid •• d • 
Houve a proposito uma interpellaoão nesta 

Camara, discussão no Senado e âeeisilo com· 
petente do supremo tribunal de justiça. 

Consta-me até, cousa interessante, que o mi
nistro da justiça nessa occasia:o, o Sr. Gama 
Cerqueira, mandou pedir informações reser
vadas ao presidente da província a meu res
peito ! -consta-me- porque nunca P..rei 
vel-as e nem a cousas taes me rebaixo 

Era presidente da provincia. o Sr. Nicolau 
Tolentino, conserva .. 1or de Pernambuco, a 
quem já fiz justiça nesta casa, como faço a 
outros adversarios : o Sr. Alcoforado por exem
plo, foi t~mbem presidente daquella provincia, 
administrador moderado ~ ~irct;tmspect_o, como 

o • 
Reato de novo o fio interrompido. Ao lado dos 
agentes do Sr. João Alfredo, o presidente, seu 
amigo, e o jaiz de dir~ito, s~u primo, figura..;. 
ram o promotor da comarca, nomeado pelo 
presidente, e primo do min.istro candidato, 
a quem este remu~erou depois, nomeando-o 
juiz municipal para o mesmo termo de minha 
residencia, e o juiz municipal, que tinha sido 
mandado para. alii por um padre que o Sr. mi
nistro da fazenda conhece bem e marcou de um 
modo singular e noto rio . . • 

O SR. JoAQUIM NAsuco:- Qaem é~ 
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O SR. BEzERRA CAVALCANTI:- ... O Sr. Be
lisario o dirá... o qual juiz municipal estava 
tratado para casar-se com uma irmã do mesmo 
padre. Foram estes quatro os .forgicadores da 
peraeguição medonha e vergonhosa ao mesmo 
temp?! 

0 ,- - •. i sur za, por-
que, desde 1868 não me sorprendeu, nem 
me admirou mais co~sa al~11ma do gue entre 

na política e no governo deste pa~z ! Até cos
tumo dizer que risquei do meu diccionario 
por'tuguez todas estas palavra~ grossas: escan
dalo, inaudito, e outras semelhantes ; portanto, 
nem me admirou, nem podia receber com sur
preza o facto a que me vou referir, qu13 tenho 
~ntretanto o direito de aquilatar deviuamrnte. 
Vejo agora, dizia, que acaba de ser nomeado 
para presilente daquella provincia um pa-
rent · · · 
João Alfredo. 

O SR. CoRRÊA DB An.~üJo:- Não é muito 

devendo todavia o do governo ate certo ponto 
determmal-o. 

O SA. CoRRÊA DE AilA.uJo:- Esta é a questão. 

0 SP... BEZERRA CAVALCANTI :-Agora á pre
ciso ainda que nos entendamos. 

R. ONÇALV~S FERREIRA dà Um aparte. 
O SR. BEzERRA CAvALCANTI :- O SR. Mo

reira Alves não teria or si motivos directoa de 
1n Jsposição contra mim, porque nunca h?uve 
razão para. isso ; mas quem tem esses motivos~ 
ou de quem suspeito é do Sr. conselheiro João 
J\lfredo, que e meu inimigo~ ba muito tempo. 

O SR. CORRÊA DE ARAUJO:- Mas por que~ 

O Sn. BEZERRA C.-\. v .A.LCANTI :- Eu vou di
zel-o e VV. EEx. me contestarão depois :é 
porque foram pa1·entes e instrumentos d.·lle que 
forgicaram a execranda perseguição, na qual, 

· - , • 0 -ia om 
occulto de tentar directamente contra a minha 
vida. 

por S. Ex., vendo um seu parente na presi-
0 SR. BEZERRA. CAv.A.T.CANTI: - Muitissi- dencia, recobraram nova auda.cia. 

mo pr?ximo; conheço o gr:~u de parentesco e 

contestam antes de · ouvir-me ? E' parente 
muito proximo do Sr. João Alfredo, seu primo 
segundo ou como antigamente chamavam, seu 
sobrinho, porque o pai do Sr. José Moreira 
Alves da Silva é :filho de uma irmã da mãi do 
Sr. conselheiro João Alfredo; são por tanto 
aquelle primeiro e este primos em primeiro 
grau, e o Sr. Moreira Alves primo eru s•··gun
do • Como não são parentes muho proximos! 
E' - v . 'l 

O SR. CoRRÊA DE. ARAUJo: - E' exacto, 
mas não é isso que dá marocimento ao Sr. Mo· . . . 
digno. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI : - Não quero 
tirar merecimento ou dignidade de ningu(~m 
nem é disto que se trata e até drclaro que 
sinto o-maior constrangimento em ter de fallar 
ni~to, porque sou amigo velho do pai do Sr. 
José Moreir.1 Alves da. Silva. Mas por que 
não v.ai este para outra provincia 1 

O Sn. CoRRÊA DE ARAuJo dá um aparte. 

O SR. BEzERRA CAvALCANTI:- Perdoe-me; 
quando o nobre deputado me ouvir até o fim, 
verá que talvez eu não deva esp~rar pelos 
factos; salvo si o nobre deputado desde já pu
desse contrahir um compromisso deante do 

aiz, dando-me, como se fazia anti <'~ mente 
uma carta e seguro, até da p:-opria vida •.•• 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJo : -Isto eu não 
poaso fazer. 

O Sa. BEzERRA. CAvALCANTI : - A h ! Eis 
a questão. Portanto não posso esperar pelos 
factos. Não da vida que se perde naturalmente 
pelos decretos da providancia: não ! 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO dá um aparte. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI: - 0 proce
dimento legal dos meua amigos eu garanto ; 

instinctos perversos e alentar odios ferozes de 
facinoras, com o que minha vida ficar:í em L"isco. 

u Sa. ConnÊA DE ARAUJO :-Nisto niic creia 
V. Ex. ; a este respeito eu dou carta de se
guro : o Sr. Moreira Alves não se prestará a 
isso. 

O SR. BEzERA CAVALCANTI :- Isto não é 
questão de crer, nem de nã~ cr~r ; é simples
mente uestão de facto, ou s1 U1zere1u de a -
pr·e ensões u.a adas. Se1 a insistencia obsti· 
na~la com qufl o Sr. conselheiro João Alfre lo se 
envolve nos nogocios daquella provincia, pro· . . . . 
directa •.• 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO :- E' um engano 
de V. Ex. 

0 SR. BEZERRA. CAVALCANTI :-••• querendo 
enfeudàl-a a.os seus dominios de Pernambuco. 

Isto, curnp~dizel-o, tem querido sempre os 
don:1 tarios poli ticos ou chamados vi•·c-l·eis de 
Pernambuco, procurando ter como feudata.rias 
as províncias do Rio Grande do Norte e da Pa
r~hyba : mas consta-me que e~ ta. já se vai 
smancipando am pouco. (Apoiados e apartes.) 
Querem tambem enfeudar o Rio Grande do 
Norte, sim; eu sei a historia de 37 anns alli, 
sei os elementos com que tenho lutado de 
dentro e de fóra da província. 

:a. ORREA. DE RAUJO :- as Se er-
nambuco quiz alguma vez enfeudar o Rio Gran
de do Norte, foi na pessoa de V. Ex., que é 
muito distincto Pernambucano. 

Si alguem enfeud·ou essa provincia, foi V. 
Ex. ; os conservadores, não. 

O SR. BEzERRA CAvALCANTI : - Eu não en 
feuiei, nem podia querer enfeudar o Rio 
Grande do Norte, porque lhe pertenço, e a 
fraca pos:ição, que tenho, fil:a por 37 .~nnos 
de residencia, trabalho e sacrdictos contmuos 
em prol de sua boa. causa. E, primeiramente, 
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si eu quizesse enfeudar, quereria tambem ser 
enfeudado: são co usas co-relativas; e no caso de 
queret· enfeudar-me,o nobre deputado sabe muito 
bem que me bastaria querer fazer-me pe1·u do 
Sr. Visconde de Ca.nangibe, que este sabia. 

ar om iz"a v· ( -
renço, e como deste soube o Sr. Saraiva fazer-se 
aguia. Bastava-me querer, e bem sabe o nobre 
deputado que teria nesse caso uma C!lrreira 
ac1 tma. o, porem, nao qutz nunca en eu ar

me; como poderh querer fundar ou estabelecer 
dominio feudal ~ E com que meios, si este se 
funda com os meios officiae~, que eu nunca 
tive W 

Ao contrario só tenho procurado o apoio vo
luntario da provincia, .fazendo por merecei-o, 
e com elle tenho lutado muitas vezes contra o 
goveruo e o.tenho vencido, encontrando aqui 

rinci a1mente hostildades .ue me o õe a re-
potencia e injustiça do poder. 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO:- V. Ex., por-
tanto óde attribuir essa inten ão aos 
outros. 

O Sa. BxzERRA CAVALCANTI:- Não attribuo 
inten ão ue não se ·a manifestada elos faetos. 

licença para. ler trechos de um discurso dé mes
mo senhor, transcripto neste folheto que ha 
pouco um eollega. e amigo me deu. 

Apresentando em i883 uma moção, diz o fo
lheto, p~ra. ser abolido. o juramento dos depu-

desta terra que não têm fechado os olhos ás 
irradiaçõe~ da seiencia, que não vivem engol· 
phados aas crenlices da religião catholica. 
possuem o direito de ser vota.:!os e exercer car! 
gos publicos. Dantes o cidadão que não cria 
era forçado a ser hypocrita. • . ' 

c O m~u espirito, felizmente, se pôde já li
bertar-se do predominio fatal das classes sacer
dotaes, já não aceita a autoridade dos livros 

« Quando abraço um principio, aceito . todas 
as suas conseq•1encias .... Já S. Matheus, que 
nao era su~pe1 o, 1z1a que nao s1 ev1a ter 
dous pesos e dua.s medidas... Jgso de jurar 
com ~estricções mentaes foi puro invento de 

Estou d zendo a . Ex. que ha. 30 e tantos an- . 
nos luto na provincia do Rio Grande do Norte, « ~u.:_enho m3;1s de uma vez jurado manter 
e a luta m;;is difficil não tem sido propriamente 

1 

a rehg1ao ?athobce., e a tenho m•:ntido (riso); 
com os elementos da mesma provincia, tem mas esses Juramentos eu os hei prestado _por 
sido, ou com a influencia central do governo, ser a e_lles obrig~do, e os considero como uma 
ou com pretendentes da provincia, que vão formahdade, ass1m _como calço uma luva, quan
·buscar recommendações em Pernambuco. E do tenho de ass1st1r a certos actos. (Riso) ~ 
é contra a força dessas recommendações que Ha .mais alguns tr.echos frisantes, de épocas 
tenho lutado sempre. anteriOres, que me d1spenso de ler; este é re

cente e caracteristico, 

!vemos a prova na eleição passada. 
O SR. CARr.os AFFONSO dá um aparte. 

. . 
voco; eu fallei simplesmente do presidente da 
provincia. e dos tres funccionarios judiciaes da 
comarca, dos quaes dous eram pernambucanos, 
agora estou fallando da intervenção e recom
~endações continuas para se fazer eleger ca.n• 
d1datos que venham ser 3ddidos ou adjectivos 
da. .influencia de Pernambuco.• 

O Sa. Jo..tQUIM N.ABUco:- Não é propria
mente de Pernambuco. 

O Sn.. BEzERRA ÜA"/ALCANTI:- Eu fallei dos 
dona.tarios politicos de Pernambuco. 

O Sa. Jo.1QUIM NA suco:- Só ha um. 

O SR BEZERRA CAVANCANTI:- Ma.sjá houve 
outro. _lsto é antigo~ é desde o tempo do Sr. Ca-

. Fiz v~ ~m ~empo ·as circ~~stancias, a q~e 
eu tenb.o ·referido, a dous mm1stros que saht
ram destas. bancadas, e ~que têm a gentileza 
.de approx1mar-se de .mim e comprimentar
me com ~tfabilidade ; · manife~tei-lhes minhas 
appre.he~sões a :espeito dessa nomeação por 
demais mconvemente, .que entretanto vejo 
:confirmada. 

A p1'oposito, .e entre . pr1renthesis, visto que 
·:osnobres·depuoados tanto me interromperam 
querendo discutir o merecimento do Sr. Morei: 
7a Alves, . que Jilo me ··.propuz ~onteatBr, peço 

O SR. JoAQUIM NAsuco : -Eu acho que 
e~le ~em alguma razão; ma~ o que acho exqui
slto e que vá fazer a eleição do um padre. 

0 SR BEZERRA ÜA.VALCAJSTI :-Si quizerem, 
posso ler mais alguma cousa, visto que não ha 
pressa e mesmo não está. presente o Sr. 
ministro da ag-ricultura, para discutir o credito 
da. sua repartição .:. 

cO S:. M oreir!' Al"es :-0 quo n!o se póda 
negar e que os bn~pos querGm collocar-se aci
ma de tudo, desprezam as leis, calcam aos pés 
o q~r. ha de mais sagrado, .comtanto que ao pri
meiro a('eno de Roma, CUJa tendenci:J. sempre 
manifesta é dominar o mundo, possam apre-

'Bentar um grande numero de combatentes ca· 
pazes de tudo arrostar. (Discurso proterido' na. 
Assembléa Provincial, em 5 de Maio de 1876.) 

«0 81·. Moreira Alves :-Eu sou senhor s 
parbdariO ranco e decídido da completa liber
dale dos c~ltos. ·Não comprehendo que o Es
tado possa 1mpo1' esta. ou aquella religião. (Ses~ 
são de 16 de Abril de 187i.) 

c. O Sr. M o1·eira Al-ves : - Christo . uma vez 
- expelli~ os me~cad~('S . do templo... ·Pois 
bem, si elle :hoJe v1esse ao mundo, fosse a 
Roma e entrasse no Vaticano, faria então o que 
fez aos mercadores do templo. (Ses•ão de 21 de 
Abril de 1877.) >) 

. O·SR. JoAQUIM NABUCO dá nm -.aparte. (Con
tinuam. os apartes.) 
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O Sn. BEZERRA. CA v A.LCANTI : -Quanto a 
mim, o impot·tante para o caso é o que elle 
diss , em 1883, e de então para cá., em dous 
annos, não pôde ter envelhecido tanto que 
possa. hoje considerar o juramento como cousa 
mais séria do que calçar uma lu,a ! 

ONÇALVES ERREIRA :- • X. CO-
E' um homem muito distincto. 
BEzERRA. CAVALCANTI:- Conheç.J-o 

· iz r qu9 ou amigo par i. 
cular de seu pai; este foi meu conte:nporan~o 
de acnd ·mia, e desde então a·omos amigos e nos 
trat1lmo~ com familiaridade. Eu tenho o maior 
constrangimento em precisar fa.llar nisto ; mas 
é bem n:1 tural que quando se trab de cousas 
tão sérias não se possa deixar de fazer res
tricções á affeição pessoal, tanto q_uanto e ne
cessario. 

O SR. MAc-DowELL :-Ahi estou de accôrdo. 
0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Eu accres

centei ncn'a occasião aos nobres ministros d:~ 
fazenda e d:1. marinha ue em olitica nã!.) e o 
favor nen 11m absolutamente aos meus adver
sar·os; não sei rne;mo, esque9o até quando 
elle:;; estão 1?-0 poder, O caminh~ do palacio. OU 

~ ' 
ricordia ; mas creio que m~ compete reclamar 
garantias e segurança para a minha pessoa e 
direitos, salvo si do alto estive.;se decretado o 
meu exterminio em todos os sentidos. Então 
não ha.veria 'emedio smão resignar-me. 

O Sa. BARÃO DE LEOPOLDINA dá um aparte. 

O SR. BEzERRA. CAvALCANTI :-Si V. Ex. 
me. dá. es~a seguranca, eu a receberei com 

, 
em conta as observações que fiz aos dous mi
nistros a quem me referi, julgo dever perguntar 
diante do paiz o que isto quer dizer 1 ! Por
ventura pretende-ao renovar na provinda. todas 
aqu'3llaa acenas de execranda perversidade?! 

O Sn . ConRÊa DE ARAUJO: -V. Ex. não póde 
saspeitéLr isso. 

O SR BEZERU. CAVA.LC,\.~TI:- V. Ex. sabe 
que a suspeita. é. ph~nomeno subjeetivo, não 
pó !e s · ~r destruida por qualquer observação, em~ 
quanto não h:1. factos, que a façam desappa
recer. Si o SI". Moreira AlTes não fJsse pa
rente do Sr. João Alfrado, a:ffirmo que não teria 
taes suspeitas. 

O SR. CoRRÉA DE 

pessoa~ 

O SR. BEzERRA CAVALCA.NTI:-Sei que ha. Isto 
ta.mbem é acto sobre o qual o nobre deputado não 
póde ser juiz, n em fazer ponderações proceden
tes. Des·ie qae. eu tenho certeza, qualquer ob
servação ó infructifera par.:1. me arredar de tal 
certeza. E ainda direi que não estou attri
baindo tão abominaveis int!:!nções directamente 
a qnem seja. eatr&nho as cousas da. provinci&; 
disse que indo, como presidente, para alli um 
parente tão conchegalo do Sr. João Alfredo, 

protegidos destP., entre os quaes ha indoles 
pervet·sas e muito capuP.s de tirar illações de· 
accôr!o com- suas intenções sinistras, contanlo 
com tal protecção, podem arrojar-se a. reali• 
zal-::ts. 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO dá um aparte. 

O Sa. BEZERRA. CAvALCA.NTI:-Sem questão 
nenhuma. São cousas que eu conh~ço e o 
nobre deputado não póde conhMer. 

u nao vou 1n agar quern seJa ou nao 101-
migo do nobre d puta.do , nem procurar con
vencei-o de que estã enganado. 

O SR.. CoRRÊA 'OE ARAuJo :- O Sr. João 
Alfi"e:io não tem conhecimento das razões de 
sua inimi <;a de. 

O Sit. BEZERRA. CAVALCANTI:- Sabe p~rfei
tamente. Eu indiqnei-as, ha pouco tempo, e 
decl~ro que? o_dio I?-ão é meu, q~e o não gu~rdo 

' para commigo. 
Estes numerosos apartes transviam muito o 

es•)irito. 
Preciso continuar as perguntas que estava 

fazendo : 
Qu ~r-se r,moval" aquella.s acenas nefandas~ 
-o s) quer somente derrotar-me em politica, 

mas supprimir-me de todo ~ O governo quer 
préviamente tomat' a responsabilid:1de de 
vinganças particulares~ A Corôa quererá ~n
camp:~l-as 1 Deveremos esperar, em agumas 
provincias politica de mashorca ~ Ficarão 
estas interrogações nos annaes, sem recon
sideração de qualquer acto do govei"no, por
que parece mesmo que foi condição impo~ta e 
aceita para. a união do tdpli~e ponttticado con-

, n ar provmcias ernamM 
buco e Rio Grande do Norte para a.j uste de 
contas velhas e novas. 

B. EA E ONQA.L VES 
FERREIRA. dão apartes. 

O SR. BEzERRA CAvA.LCA.NTl : - .Afinal 
de c·mta.s os nobres deputados dizem tudo 
quanto lhes pa.I"ece e querem tolher-me o 
direito de dizer ta.mbem o que penso. 

O SR . CoRRÊA DE ARAUJO:- Nós temos o di· 
reito de conte~tar as asserções de V. Ex., quan· 
do pnracerem infundad:.ls. 

O Sa. BEzERRA. C A. v ALCA.NTl :-Que duvida. ! 
Esta é a. minha l lõli ; tenho o direito de dizer o 
que aliberde.d·~ da tribuna me permitte e dou 
exemplo e pleno direito de contestação. 

Mas, repito, parece que foi clausula proposta 
e aceita para a união do tripli~e .pontificado 

nambuco e a do· Rio Grande do Norte, para 
ajuste de contas velhas e novas. 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO:- E' uma phan
tasia. de V. Ex. 

0 SR. BEZERRA. CAVALCANTI :-Póde ser que
seja. Eu não de•~jo ser propheta em semelhante
es.so, tratando-lia, como já disse, -Ia. minha. vida 
ou da de quHlquer s9mt>lhante. 

Mas não haverá em todo o sul deste vasto 
lmperio outro conservador capaz de gover
nar a provincia do Rio Grande do Norte 9 Será. 
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preciso que seja por força. d~ Pernambuco, e 
parente do Sr. João Ahredo, ·o qual, como já 
tenho dito na imprensa. e na tribuna, tem 
eommigo inimizade fidagal e antiga, e quando 
é certo que parentes e proteg-idos seus fur<~m 
agentes dn. perseguição odiosa que soffri, por 
occastao a e eiçao . ena or1a e um m1ms ro . 

Jã se vê que neste caso tenho o direito de 
tirar illações e aind..:. mais de nutrir apprehen
sões. porque as illações regulam-
cesso de logica e as apprehensões, não. 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO dá um aparte. 

O Sn. BEZERRA CAvALCANTI : - Elle não foi 
quem nomeou, mas o ministro de accôrdo com 
clle. da mesma fórma que o seu proteg ido foi 
para lá ta.mbem de accôrdo com elle, ou mesmo 
a seu pedido. Finalmente, todas esta.<> cil·cum
stancias se reunir.1m naquella occasião por 
acaso mas é contra um acaso semelha t 
eu me desejara. precaver, si pudesse. 

O SR. ConRÊA DE ARAuJo: -O Sr. Alcofo
rado ó a.mi ooo intimo do Sr. Jo-
Ex. f •z-lhe justiça, como po1· certo fal-a-á em 
breve ao Sr • .Moreira AI ves. 

0 SR. BEZERRA C.~VAL A 

muito. Entretanto, o Sr. Alcoforado não e p::~.
rente, nem dP.pende tanto do Sr •. João Alfredo 
como o Sr. Moreira. Alves; depois o Sr. Al· 
coforado e homem conhecido por seu caracter 
moderado. p:lr ~ua circumspocção e por todas 
a.c~ qualidades honrosas que eu me lisongeio de 
reconhecer nelle. 

Demais. o nobro deptttado sabe quo o Sr. 
Moreir·a Alvos não é absolllt·tmente moderado. 

ue 'á teve na useUibléa 1'ovincial 
scena e pug1 ato com um seu collega, sabe 
que o Sr. Moreira Alv~'s, por iruprudenciac;; de 
c~rll\ ordem: jú. so!l'rou ntri na c1dade do Re-

Rio Grande do Norte a noticia. da. subida do 
parti to c:mservador, o vice-presidente da pro
vincia expe=iiu-me dous tclegrammas, um dos 
quaes é em~l~matico ou caracteristico da si
tuação, que alli se pretende crear, e alguns 
dias depois um terceiro. 

ou er e~ses te egrammas, que não são de 
amigos particulares, que não tenham respon
sab,lidade otficial e qu~ .P.oss~m autorizar a 

' -
grammas inveridicos 011 suspeitos, os qua.es de-
nominei de mexe1·ict1$ do telegrapho: são tele
grammas do 1o vice-preeidente da provincia, 
em e::s:.erdcio, a quem eu respondi que ccmmu
nicasse tudo directamente ao governo. e elle 
avisou-me de o haver feito. Por isso não me 
apressei em 1•·1-os; o governo já estava dire
cta.mente informado. 

Agora. o faço por desencargo, e para que a. 

delles. 
Eia o primeiro, expedido de lá no dia 22 e 

aqu1 rece 1• o no 1a -
« Nata.l-22 de A!.l'osto. 
« Amanheceu hoje forca . armada. praça da 

u1 n• a, pun aes, espst as e aços e cor a. 
Insultos. foguP.t~>s em f:.-ente palacio· 

« O vice-presidente Ribeiro Dantas. >) 

O SR. MAc-DowELL:-Ha. de ser {01·ça a1·
mada. 

O Sa. BEzERRA CAVALCANTI:-Não, senhor ; 
é mesmo forca. 

Eu ti \ ' 6 essa duvida, no ler; mas refiecti logo, 
que não podia ser, porque a força armada não 

· - , - ebellada, sem 
ordem da presidencia, e nesse caso o telegram-
ma. seria em outro sentido. . 

Mas i l 
amigos confirm~mdo forca armada com pu

O ~n. Conn~~A DI AuA.UJO :-E' um acto qve nhaes, espadas e laços de co1·da. (Oh!) 
o bom·a muito. Isto é cara ·~teriatico dalli. 

O Sa. Go~QU.VEs FmnREinA.:- Foi um acto Os nobre~ d3putados não conhecem o genio 
de reboldia do seu ~rnndo aapirito contra a mau de uma parte daquella. provincia nem 
violenc~'' do uma autoridade. podem mesmo imaginar até onde póde P.sse ge-

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI::_ A verdade é nio chegar; quem o conhece infclizmr nte sou 
que taes factos nüo silo coute tados, 0 a mode- eu porque luto alli ha 37 a.nnos consecutiva
raçlo que expl'imem não pódc tranquillisar-me mente. 
a.bsolutaUlente. O segundo telegramma é este (lê): 

Eu nio p!·etendo contPstar o que dizem os c 22 de Agosto. 
nobres deputados em favor do Sr. Mor1~ir.i « Escrivão prulente reassumiu exercício, 
Alves. nem mesmo querb fallar nestas cousa!':, dia 18, mesmo dia juiz de direi to tornou sus
mas obrigaram-me a fazel-o pelas contestações pendel-o por 60 ·!ias. Comarca Penha anar-
que me têm fe~to. chisaea. Geral indignação contra o juiz. 

Como fs.ço justiça ao~S~r..-. -J.AIJl,eoGtGfl!.·aàEr.,~~io-if----c--tr-vt(. ~'iH'-es=.J·:aeru~·~nttta'T:!.sc.,-~)r--,-----
sempre fazel-a a todos. As minhas a,pprehen- o juiz de direito de Canguaretama impoz ao 
sões, porém. baseiam-se em factos e preceden- escrivão uma suspensão por 60 dias, e no dia 
tes, que . ningue.::n póde contestar. em que termiAaram es tes, impoz-lhe outra 

Sr. presidente. creio que tPnho dito bastante igualmente de 60 dias. E por tal modo, si não 
para consubstanciar o protesto, qne quero puder conseguir fazel-o perder 0 Iogar, 0 ma-
deixar consignado nos annaes. tará de fome com suspensões reiteradas l 

Agora, terminarei dizendo á. Cama.ra, que 
não é porque não tenha. recabido da provincia O terceiro é o seguinte (lê): 
telegrarnmn.s inquietadores, que tenho deixado c Natal, 2 de Setembro de 1885. 
de occupar com ellee a sua attençio. c Juiz de direito Cassiano acaba de suspen-

Tenho·me abstilo disso por outro motivo. der escrivão interino, escrivão vitalício já duas 
Logo no dia seguinte ao em que chegou ao vezes suspenso: encontra. dLfficuldade achar 
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pessoa. idonea para nomear, ninguem quer 
servir como-tal juiz de direito. Fôro anarchi
sado, partes sem garantias. 

<.< Clamor geral. Principiam perseguições po
liticas. Peço providencias. Avisei ministro da 
justiça.- O vice-presidente, Ribet"ro Dan-

. 
Er!l. só o que tinha a aconselhar, e me cum

pria, em resposta.: -communique tu.io dit·e-
ctam.ente a <>-o o 
disse, não me apressei em dar conhecimento 
disto á Camara, certo de que j:i tudo sabia di· 
rectamente o Sr. ministro da justiça., que t~m 
na sua. secretaria informações e documentos 
cabaes contr!l. abusos gravíssimos de tal juiz 
de direito! 

Julgo deso.ecessar:o adduzir outt·as conside
rações, concluindo com este adminiculo p3ra 
que fique tam\.lem nos annaes, e declarando 
de novo ue l a • rd · 
nem discutiria a p:-orogativa, nem discutirei 
o ct·edito, de que se trata, preferiu ·lo votar 
contra uma e outro silenciosamente. 

no ass1m cone Ul o. ( tttlo em,. muito 
bem ! o otador e cumptimentado .) 

A discussão fiel adiada 
Continúa a 3a discussão do projecto n. 65-

1885, prorogando o orçamento de 1884-1885 
para o exercicio de 1885-1886. 

São lidas, apoiadas e entram em discussão, 
conjuntamente com o proje-to, as seguintes 
emendas: 

1 
Fica o• governo autorizado a in novar o eon

tracto com~ Comp:mhia de Navegação a Vapor . 
Sala. das sessões, 15 de Setembro de 1885.

Gomes de Oast1·o. 

Torne·se extensiva. a emenda. do Sr. Lou
renço da Albuquerq ua relativa á Corupa.uhifL 
de Na.veg.1ção n. Vapor ás outras companhias da 
navegação subvencionadas pelo Est~ado, que so 
acharem em identica.~t circumRtanoiae. 

Sala. das sessões, 16 de Sotembro de 1885.
Lcopoldo Ct~uha.- Almeida Oli...,ei'ra. 

3 
Fica. o governo autorizado a innovar o con

tracto com a Companhia Nacional de Navegação 
a Va[lOI', reduzindo as respectivas subvenções 
e sem modificação do actual i tinerario, nem 
augrnento do pt·azo de cinco annos, concedido 
no contracto que vigora. 

Sala. das sessões, 16 ele Setembro de i885.-. . 
-
-Eufrasio Correia. 

4 
A' emenda apresentada sobre navegação do 

Araguaya e Tocantins acerescente-se, depois 
das pa.lavras-Dr. Couto de Magalhães:-a re
ctificação dos estudos feitos sobre a na vegabi
lidade do Tocantins e Araguaya, e orçamento 
das d•!spezas com os melhot•amentos dos mes· 
mos rios. 

Sal:1. das sessões, 1G de Setembro de 1885.
Leopoldo de Bulhões. 

v v -3 

Depois de 19:972$826, accrescente-se: e a 
2a. com a de 5:000$ para os vencimentos do 
consul nomeado para S. Petersburgo. 

Sals. das sessões, 14 de Setembro de 1885.
renço de Albuquerque • 

6 

na o 
Araguaya e Tocantins. 

Da emenda ~presAnta.da. 
Supprima-se depois das palavras Dr. Couto 

Magalhães a phras9:- dar maior desenvolvi
meu to :i. em preza de vapores do Amazonas.
L~opoldo Cunha. 

Sub-emenda 
Si passar a emenda do Sr. Lourenço de Al

·bcJquerque, ampliando até mais dez annos os 
prazos dcs contractos vigentes com a Com a-
n 1a ac10na e ayegação a apor-accres· 
cente· se: 

E obrigando-se 9: Companhia a fazer duas 
~ 

vidéo á Cuyabá. 
Sala das sessões, 16 de Setembro ds 1885.

Augusto Fleury.-Metello. 

s 
Fica autori~ado o governo a renovar o con

tl•<'cto para na.vP.gação a vapor nas lagôas
Norte e Manguaba-, na província das Alagôas, 
com ares ectiva com anhia-

Sala da~ sessõesr, i6 de Setembro da i885.
B. de Mendonça Sobrinho.-Barao de Ana· 
dia.-Lourenço de Albuguerque.- Sinimbú 

· a imo.- n omo e.:erra. 
-D. de Vasconcellos . -Justinian.o Chagas.
Ju...,Citcio Al-ucs .-Jotlo Dantas Filho.-Schu
tet.-Ratisbona.- Coelho e Campos. -Ri· 
beiro da .Lu:: .-M artim Franc-i.sco.-Itagui. 
-BentoRamos. -Sil"'a M afra. 

9 

Emenda a prorogati"'a do orçamento 
Ficam concedidas duas loterias para a recon

struc~ão da. igreja matriz da villa do Teixeira 
na Para.hyba do Norte. 

E outras duas para a. da matriz de Campo 
Grande na Côrte.-Be.zerra d~ Mene:;es.~ 
P~ula Primo. -Dantas Góes.- Lourenço de 
Albu u.er ue .-Sinimbie Junior. -J.Romero. 

antas Filho. 

10 

Artigo. Fica o governo autorizado a rever o 
contracto de subvenção á Companhia Brazileira 
de Navegação a Vapor tia linha do Norte do 
[mperio sómente para incluir o porto da Amar
ração, no Piauby, no numero dos portos de 
escala da referida. companhia, sem a.ugmento 
da despeza.. 

Sala das seasões da Ca.mara., i4 de Setembro 
de 1835.-0ocZho de Re:endc. 
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Dentro de tres mezes antes ou depois de 
qualquer eleição, não poderá o governo 
tra.nsferir on remover magistrados e emprega .. 
dos civis e militares.-Jose Mariarmo. 

ser nomeados novo-; juizes de 
·o a omar-

cas para todos os juizes avulsos, inclusive os 
que não perceberem ordenado, uma vez que estes 
o requeiram.-J os e M arianno. 

13 

Ficam revogadas todas as leis contendo au
torizações~ que até ao prasente não tinham 
sido executadas. -Jose :b-1 arianno 

Ficam concedidas duas loterias, de 500 con-

ja (iq No~sa Senhora do Amp:tro da. cidade de 
Goy.1nna, e da matriz de Itambé y na provincia. 
de Pernambuco.-Joa uim Ta,ares. -José 

1S 

Os direitos de exportação a que estão sujeitos 
o café e o assucar terão á reducção de 2 ofa 
quando es~es productos forem exportados em 
saceos de panno fabricados no paiz.- Joaquim 
Ta.,ares.- Sigismundo. -Vianna Vaz.
Jose M arianno. 

16 

autorizado para contratar a 
am uco con orme o me

lhor plano adopt.ado, ou executar arlministra
tivamente a dita obra, si assim julgar mais 
conveniente aos interessf.ls publicas, conce
dendo à companhia que se organizar para. tal 
fim os mGsmos favores rle que gosar a compa
nhia concessionaria daa obras do melhoramento 
do porto do Cear,.- José Marianno. 

1.,., 
Ficam concedidas quatro loterias pa.ra n con

cluslo das obras da Igreja matriz da fregaezia 
da. Cõrte, on ie serão extrahidas segundo plano 
de SanL'Anna adoptado. 

Camara dos Deputados, i5 de Setembro de 
i885.-Henriques.-Bezerra de Menezes.-

ymp'o ampos.- astrt.oto .- elfino in
tra.-Alberto Bezamat. - Bartlo dN, Villa da 
Barra.-Coelho e Camr;os.-Diogo de Vas
cqncelZos. - Bartlo do Guahy. - Barão da 
Leopoldina. - Oarlos Peixoto.- Ribeiro da 
Lu::.-fose Pompeu.-A.ntonio Bezerra. 

1S 

No art. 1o § {o, in fine, onde se lê a 311\ com 
a de 2.021:8t8S740 - diga-se com a. de 
2.024:288$710.-Lourenço de Albuquerque.
Antonio de Siqueira. -H~nritJ11e&. 

l 19 

Fica o governo aactorizado a f4zer as neces
sarias operações do credito para os effeitos do 
contracto celebrado com a. companhia The 
Bahia Sugar Factorie$ limited, em 6 de Abril 

Sala das sessões, i4de Setembro d~ 1885.
Lourenço de Albuquerque. 

~o 

Augmente-se na verba Telegraphos-a quan~ 
tia de 35:000$ para proseguimento da con
strucção da linha da Conceição do Arroio ao 
P<1sso Fundo, passando por S. FJ·ancisco, Va
caria. e L1.gôa. Vermelha, na provincia. do Rio 
Grande do Sul, e a quantia de 40:000$ para 
oc~o;rer ao p~osegLümen.to e conclusão da li~~a. 

' sando-ae do material já e:Iistente nos depositos 
da ferro-via de Paulo Aff0nso. 

':) .. .-
Joaquim Pedro Salgado.-Itaqui.-Joaqui>n 
Pedr!J Soares.- Camargo. -Diana. -Si-. , . . . 

Ficam concedida~ ás obras da nova matriz da 
cidade de Petropolis uma. ou mais loterias, 
conforme o plano que fór approvado pelo Mi
nisterio da. Fazenda. Os bilhetes deshs loterias 
ou de outras quaesquer já ~oneedidas, só po· 
darão ser vendidos no escriptorio do thosou
reiro. 

Sala das sessões. i5 de Setembro de i885.
Lotttenço de Albuquerque. 

A autorização concadida ao governo para in· 
novar os contractos vigentea com a Companhia 
Nncion:1.l de Navegação a Vapor, comprehende 
tambem a faculdlide dl3 innovar, com as mesmas 
condiçõe.~, o contraeto d~L Companhia Brazileir& 
de Navegaçlo a Vapor. . 

Saio. das sessões, 15 de Setembro de i88S.
Lourenço de Albuquerque.-Dr. Oan.ttlo. 

Ficam conoedidas duas loterias, cujo prodacto 
será. applicado a reconstrucção da igreja mu
triz do Rio Pardo da Leopoldina, segando o 
plano estabelecido. 

Camara dos Deputados, i6 de Setembro de 
1885.-Ba,·ão da Leopoldina.-.4 .. J. Henri
ques .-José Pompeu.-Justittiano Chagas.
Antonio Bezerra.-Vaz de Mello.- Carlos 
Peixoto.-Ribeiro da Lu:.-Cantao. 

Nenhum imposto inter-provincial poderá ser 
cobrado, e o governo providenciará. no sentido 
de tornar effectiva a responsa.bilidade doa que 
arrecadarem taxas dessa. natureza.- Joaquim 
Tova,·es.~José Marianno. 
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Serão isentos dos impostos de exportação os 
productos dos estabelecimentos agrícolas, em 
quenão forem empregados braços escravos.
Jo_a'J.uim Ta-,.ares-José M a1·ianno. -.4.driano 

26 

s quan xas que o overno 1ver e espen er 
para soceorrer a. população do interior da pro
víncia da Parahyba, ameaçada do fiagello da 
secca, sejam de preferencia applieadas ao pro
longamento das estradas de ferro Conde d'Eu, 
do Pilar a Itabaiana, proporcionando trabalho 
a essa· gente, mediante accôrdo com aquellas 
companhias. 

das suas linhas telegraphicas e respectivo ma
terial ao governo geral..:.._J. Sttlgado.-Diana. 
-Camargo. -Sinimbu Junior. -Joaquim P. 
Soares. · . 

33 

· Ficam concedidas duas loterias para a con
clusão das obras da igreja matriz da capital da 

Sala. das sessões, 15 de Setembro de 1885. Parahyba segu~do o plano geral. 
-A S. 

verba,-ajunte-se:-e a 27a com a quantia de 
4:000$ para melhoramento da linha de correios 
de Ouro Preto a. Curvello e ontos interme-

1ar1os. 
Sala das sessõe~, 16 de Setembro de 1885.

M ascarenhas. 

28 

Fica o «overno autorizado para mandar vi
gorar a. tarifa das alfandegas, apresentada pela 
eommiesão parlamentar d3 inquerito, devendo, 
entretanto, ser submettida á approva!:ão do 
par amen o em sua prox1ma reumao.- o se 
Marianno. 

~ica o governo autorizado para elevar ate ,; 
ma1s 50 °/o a toxa de entrada nos portos do 
Brazil do MILHO, ALFAFA e TRIGO de procedencia 
dos portos das republicas Oriental e Argentina, 
conforme fôr aconselhado pela eonveniencia das 
nossas relaç~es eommerciaes com as mencio
nadas republicas. 

Sal~~o das sessões, 16 de Setembro de 1885.
Jose Mm·ianno.-Itaqui. 

ao 
Ao § {o do art. fo accrescente-se, depois das 

palavras-no de agricultura á. verba de 23-a 
quantia de 30:000$, para o proseguimento da 
linh 1 · · · • 
Santa Maria a S. Martinho, na provincia de 
S. P edro do Rio Grande do Sul, conforme o 
ajuste com a província.- Joaquim Pedro Soa
res. -I taqui. -Salgado. 

31. 

Ficam concedidas quatro loterias para a con
clusão das obras da Matriz de Quipapá, e .recro
lhimento de orphãos da cidade de Beserros em 
Pernambuco, sendo duas loterias para ca.da 
uma das mencionadas obras.-Alcofo,·ado Ju
nicr. -Henrique M m·2ues. 

' . 
A. S. Carneiro da Ctmha.-A. J. Henriques, 
-Paula Primo.-Barao da ViUa da Barra. 
-Cr z Gou eí • 

34 

Ficam concediias duas loterias ara a con-
e usao as o rua a IgreJa matr1z a. VI a. e 
Alhandra, da província da Parahyba. 

Sata das sessões, 15 de Setembro de 1885.
A. 8. Carneiro da Cunha-A. J. Henriques. 

3~ 

Ficam concedidas duas loterias para a cons
trucção das obras da igreja matriz da freguezia 
da Serra da Raiz, da província da Parahyba, 

Salla das sessões, 15 de Setembro de 1885. 
A. S. Carneiro da Cuttha.-A. J. Henriques. 
-Pau&a Primo.- 01·uz Gou.'V i 

36 
Emenda. 
O governo mandará. pagar aos empregados 

da Thesouraria do Pará os vencimentos a que 
tiverem direito desde a data da publicação da 
lei que elevou a fa ordem a mesma Theson
ra.ria.- Cant:to 

S?' 

Ao§ to do art. 1° accreacente-se, depois das 
palavras- no da agricultura-! a verba 23 com 
22:000$000 para o proseguimento da linha 
telegraphica até Santa Victoria do Palmar na 
tfonteira cio Chuy.- Diana. 

Ao .§ 1° do art. 1° accrescente-se, aepois das 
palavras- no da. agricultura- :a verba 23 com 
f5:000$000 para. estender-se a linha telegra
phica até á Encrusilhada, no ..Rio ,Grande do 
Sul..- .Diana.- Itaqui. 

39 

Ao § 1° do art. i~ accrescente-se, depois 
das ,palavras-no da ag-ricultura-.a verba .23 
com 35:000$ .para o proaeguimen to aa liriha 
telographica. aa Conceição do Arroio.! Cruz 
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Alta, passando por Santo Antonio, S. Francisco 
de Paula, Vaccaria, Lagóa Vermelha, Passo· 
Fundo, Soledade e Palmeiras, naprovincia do 
Rio Grande do SuL-Joaquim P. Salgado.
Diana.-Joaquim Pedro.-Itaqu~· 

Fica o governo autorizado a gastar 30.000$ 
com a construc ão da li b t · 
Alegrete a Quarahim, já creada.. 

Em i5 de Setembro de 1885.- Itaqui. -
Diana.-Salgado.-Joaquim Pedro. 

4I 

Fica o governo autorizado a estender a linha 
telegraphica da cidade do Pilar até á villa d&. 
Assembléa, na provincia das Alagôas. 

C!'ma.ra_ d~s Deputados, 15 de Setembro de 

das meswas, cessando a cobrança, por inconsti
tucional, de todo e qualquer imposto provincial 
que recahir sobre a importação de generos na
cionaes ou estrangeiros . 

O producto dos mesmos 10 °/0 addicionaes, 
arrecadados na Alfandegado Rio de Janeiro ou 
em qualquer outra que suppra. provincia que 
não tenlia alfan lega, será distribuído pelas 

supp~das, na proporção approxi-

t.reg':le ~ensalmonte aos cofres das respectivas 
provmctas . 

S. R.-Em 14 de Setembro de 1885.-Jo e 
artanno. 

43 

Fica supprimido o curso annexo às facul
dades de direito, sendo o governo obrigado a 
dar destino aos respectivos profesaores, podendo 
encarregai-os da inspecçA:o e fiscalisaçio rle 
exames na côrte ou nas províncias, ou de qual
quer eommiasão de instrucção publica,comtanto 
que não percebam outros vencimentos ou gra
tüicaçõea além das que lhes competem como 
professores dos referidos cursos. 
· Serão considerados validos para o effeito de 
darem direito á matricula. nos cursos superiores 
do lmperio os exames preshdos nos Jyceus 
custeados pelas provincias, nos qua~s seja ad?-

edro II,devendo os ditos exames ser fiscalisados 
por um delegado do governo geral, nomeado 
pelos presidentes das provincias, com as van ta
gens qne estão marcadas por lei, salvo quando 
sejam professores em disponibilidade, na falta 
dos quaes sómente poderão ser nomeados ou
tros.-Josê M arianno. 

44 

Oa funeeionarioa publicoa remunerados pelos 
co!r!B geraea, inclutdoa 01 empregados das ad
mlnutraçõu de estradas de ferro Cllstondas 

pelo Estado (exceptuados os que exercem em
pregos ou commissões de confiança), só pode
rão ser ttemittidos por effeito d9 sentença con· 
demnatoria passada em julgado. 

São declarados de confiança os logares de 
residentes de rovincia saus secretarias offi-

ciaes de gabinete e ajudantes de ordem ; os. de 
commandantes de armas, seus secretarias ·e 
ajujantes ·de ordem, os de chefe de policia, 

• o a, e o cia 

Additi"o ao projecto n. 65 
A garantia de juros conéedida á estt•ada de 

ferro Conde ll'Eu, na província. da Parahyba, 
por decreto n. 3. 140, de 30 de Outubro de 1882, 
art. ·7o para o prolongamento da mesma estra
da. até ao C;ibedello será applicada ao seu pro

mento para Itabaiana. 
S. R. -Paço da Camara, 15 de Setembro 

de 1885.-Dantas Gucs.-Thoma:: Pompe·tt. 

Fica o governo autorizado a equiparar os 
vencimentos dos empregados das f.tculdades de 
Direito aos das faculdades de medicina. 

S. R.-Correia de Araujo.-Alcoforado 
Jttnior.-Henrique .J.lfarque:. -Duarte de 
A.=cvedo. -Ratisbona. -Ba1·ilo do Guahy.
Olympio de Campos.-Diogo de Vasconcellos. 

~_l7' 

Fica o governo autorizado a despender a 
quantia necessaria. com a construcção de es
taçõas telegraphicas nas villas do Ciroatá c 
Turyassú, provincia do Maranhão. 

S. R.- Vianna Vaz. -Almeida Oli-

Fica elevado a 2a. classe o correio de> Ma-
ranhão. 

S. R. -Vianna Va.z. -Almeida OU
"eira. 

48 
Quando o governo houver de dar soccorros a 

populações fl.agelladas por sacca ou causa 
semelhante, so cs prestará a pessoas validas 
quando se empregarem em construcções de 
qua.esquer obras publicas, du1·ante o periodo 
em que forem prestado~ os ref 'ridos s:~cc0rros. 

S. R.-Paula P1·imo. 
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49 

Apresento como emenda o projecto n. 96, de 
1883, sobre pensão ao padre Felix Fleury 
Alves Amorim, parocho da fregaezia de Santa 
Rita do Paranahyba, em Goyaz. 

lhões. 

tes, mendigos e vagabundos dos dons sexos, 
sendo taes estabelecimentos organizados de 
modo que os menores possam nelles empre
gar-se. tanto quanto fcr possivel, em trabalhos 
de agricultura, e outros, que constituam edu
cação profissional.-L. Ratisbona.-L. de Al-

Ba'rras. -A. 
õueira. 

q i a vares.- oretra e 
H ~nriques. -Antonio de Si-

erecemos como emenda ao projecto n. 65 56 
o projecto n. 71, relativo a isenção de direitos 
à companhia Tke Oea·rá Harhow4 Corporation Fica revogado o decreto n. 94!5 de i8 de 
limited. Abril de i885 e o governo autorizado a pagar 

S. R.- 15 de Setembro de 1885.-Thomaz aos concessionarios ~~11'~11:8' Brotbers unica.
Pompeu.- Miguel Castro.- Lourenço de mente o preço que se hq~1aar dos estudos que 
Albuquerque.-Frederi~o Borges. 'fi.zer~m ~ara a c~n~trucçao d~ estrada de fe~ro 

da V1ctor1a á. Nachv1dade,na forma do respectiVO 
õi contracto. 

t> • 

i885- N. 67.- Isenção de imposto ãs lote
rias concedidas pela Assembléa Provincial da 
Bahia ara a. As · -
vidores do Estado. 

S. R.-Em f4 de Setembro de i885.-i885. 
- IZde(onso de A1·aujo 

Apresento como emenda o art. i o deste pro
jacto: i885-JN. 28.-Transporte gratuito pela 
Estrada. de Ferro D. Pedro Il para o material 
de quaesquer outras estradas que nella se en
tl·onquem. 

Sala. das sessões, i4 de Setembro de i885.
Lourenço de Albuque1·que. 

Ofl'erec~mo.; como e~enda ao pr?jecto n. 65 

cob. superior de pharma.cia, sem 3ogmenLo 
dn. verba votada no orçamento. 

S . R. -Sab. das sessões i4 de Setembro de 
i885.- llde(onso de Araujo.-Fmnltlin Do
?'ia.- Be~erra de 1l!tmc~cs.- Fernandes de 
Oli'Ueira. -B. de li! cndonça Sob?·inho.-Can
'dido GiZ Castello Branco. -Paula Primo. 
-Guahy. -Cunha Leitllo. 

Ofl'ereço como addilivo ao projecto n. 65 (pro
rogaçlo da. lei do orçamento) o projecto n. 49, 
elabo:·ado pela commissão de saúde publica 
para ser apresentado como substitutivo na 3a 
discussão do projecto n. 59 de 1883, sobra . . .. 

Costa Pereira Junior.-Coelho e Campos.
Antonio Beze1·ra .-Diogo de Vasconcellos.
Bernardo de 1lf endonça Sob~·inho. -H enri-
que a1·~ues.- ento amos.-A.rattjo Pinho. 
-Guahy.-ThomazJ. Coelho de Almeida.
Leopo~d~ Ounha.-Loúrenço de Albuquerque, 

.- ar os 
Peixoto.-L.'lCerda Werneck,-OZympio Oam-
pos.-Carlos Castrioto.-Rodri,gues Alves.
Soare . .,.-G. Cruz.-J. Pompeu.-Cunha Lei
tc%o.-Justiniano Chagas.-Rodrigues lttnior. 

S?' 

Fica o governo autorizado a fazer as neces
sarias operações de credito ou para. rescindir o 
contracto ceie rado a . Pe R · 
Compauy Lim1ted ou para levar a effeito a 
obra contractada com a mesma companhia, nos 
termos e condições que forem ajustadas, con

rme i ac a o ma1s convea1en e aos m eres-
sP.s do Estado. 

Rio de Janeiro, i5 de SeLembro de f885.
Bel4natclo. de :Mendonça Sobrinho.- L. Ra
tisbona,- .tlccioli Franco. 

Art ... Os planos ds.s loterias das províncias, 
que tenham de ser expostas á venda na. Côrte, 
serão submettidos ao ministro da. fazenda, que os 
podet•á alterar ou neg;lr approvaçilo; não po
dendo correr nenhma nessas loterias antes de 
approvado o re~pectivo rlano, nem ser e:xposts. 
ã venda mais de uma de cada vez. 

Par;;1grapho unico. Reverte.~!i em favor dos 
beneficil\rios, deixando de ser desviados para . - . . 

. ' Sala das sessões, i4 de Setembro de i885.- leis orçamenta.rias são isenLas algumas loterias. 
Felicio dos Sanios. -J. Salgado.- J. P. Soares. 

Paragrapbo. O actual Asylo de Mendi
cidade será destina<lo exelueivamente aos in
digentes, mendigos e va.;abundos adultos. Em 
falta de estabelecimento especial para menores 
:fica o governo autorizado, dentro da verba con
signada para aguelle serviço, a despender até 
ã quantia de i0:000$000 como subvenção a um 
ou mais asylos, que recebam menores indigen· 

Offerecemos como emenda o projecto n. 3, 
de i885 do corrente anno, sobreisenção de 
imposto de transmissão em favor da Irmanda~e 
da Miaericordia da cidade de S. João do Rio 
Claro, na provincia de S. Paulo. 

Sala das sessões, i6 de Setembro de i885.
Delfino Cint1·a.-Rodrigues Alve~. 
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60 

01fereço como addtivo ao projecto n. 65, o 
proj(>cto n. 66, de 1885, isenção de direitcs 
para o material necessario ás obras do abas
tecimento d'agua potavel á cidade de Nitheroy. 

. e e em ro e 
Zama-CarZos Oastrioto. 

Art. Afim de occorrer ao custeio de 80 ki
lometros que vão ser entregues desde já ao 
trafego na ferro-via de Porto Alegre a Uru
guayana, fica augmentado de 60:000$ o cre
dito findo no § 20, art. 7°, da lei n. 3230 de 
3 de Setembro do 1884, para o custeio da 
mesma estrada. 

S. R.-Low·enço de Albuque1·que. - Ro
drigo Silva. 

6.2 

Estrangeiros o credito supplementar de 
48:539$158, sendo as quantias de H: 142$193 e 
4:974$623 para ser _app~icados ás despeza.s 

s- · x raor 1nar1as no ex enor e 
commissões de limites-da lei de orçamento do 
exercicio de 1881-1882, e a quantia de 
32:422$342 para ser applicada ás despezas da 
verba-AjudGIS de custo-da lei de orçamento 
do e:s:ere1cio de 1884-1885.-Lourenço de 
Albuquerque. 

63 

Fica o governo autorizado a reorganizar o 
11erviço sanitario nos limites da verba vo
tada. 

Sala dasaessões, 14 de Setembro de 1885.
Lourenço de Albuquerque. 

66 

A iaençlo do pagamento de direitos de impor
tação do material nece;sario para o abasteci
mento d·agua á cidade do Recif'3 peJa com
~nhia do Beberibe, concedida pelo art. 26 da 

tensiva ao novo material e machinismos que 
tiver. sido importado e que for importado para 
os encanamentos, aquedoctos e obrae neees~a
rias á ampliação do mesmo abastecimento 
d'agua por · aqoella companhia, em vista. do 
novo contracto celebrado ent.re a mesma e a 
administraçio da provincia. 

s. R.-Jose Marianno. 

66 

. A Sociedade de Mont~p!o dos Artistas da 
Cidade de N&zareth, na província da Bahia, 6 ca 

relevada do p9.gamento do imposto predial q~e 
está a dever e isenta do pagamento do mesmo 
imposto d'ora. em diante. -S. R. -Ildefonso 
de Araujo. 

' 67 

Ao§ fo: 

Depois das palavras de ser'Uiço jd contr'!-

de 42:80{$ para pagamento de despeza Já feita 
com a impressão de a c .naes parlamentares.
Lourenço de Albuquerque.- Eu(rasio Cor
reia. -Soa1·es .-Sinimbú Junior .-Dioqo de 
Vasconcellos. -C esar Zan. a.-Lacerda W er
neck.-Ilde(onso de Araujo.-Guahy. 

68 

' ' 
gmente-se a quantia de 1:305$064: para paga-
mento do Dr. Demetrio Manoel da Silva, que 
dei::tou de ercebel-a na ualid de de sec ari 
iaterino do prolongamS\nto da estrada da ferro 
da provincia da Bahia a S. Francis~o, no perio
do de 4 Julho de 1877 a 31 de Agosto de 1878, 
se u o s i ormaçoes min1s ra as pe o go
verno. -Araujo Pinho . - Guohy. -- Accioli 
Franco.-Diogo de Vasconcellos.-Alcrforado 
Junior .-H .. Marques .-0 .!Campos .-Coelho 
eCampos.-João Dantas Filho. 

69 

Seja englobada a . verba destinada para a 
construcção ~o prolougamedto das estradas de 

de Caruarú, podendo as sobras de uma ser 
a pplicadas ás obras da outra. -Jose M a,·i
aft.no. 

,.,o 
Fica o governo autorizado para diminuir 

a actual ta:s:a. de armazenagens. -Jose Ma
rianno. ,.,. 

Fica o governo autorizado para elevar a 
taxa. da entrada da carne de xarq ue e gordu
ras de procedencia dos portos da Republica 
Argentina, até mais 2$ de cada {5 kilos despa
chados nas alfandegas e mesas de renda do 
lmperio, conforme for aconselhado pels. con
veniencia de nossas relações commerciae;; com a 
refe~ida republica.--Jose M arianno.-Itcqui. 

Fica o gove1·no autorizado a applicar o cre
dito concedido á empreza de navegação a vapor 
do Baixo Tocantins, em virtude do cou tracto 
rescindido com o em preza rio. Dr. Couto de Ma
galhães, a. dar maior desenvolvimento á em
preza de vapores do Araguaya. e a m~::nd:lr 
e:xplorar e estudar os rios das Mortes e .Alto 
Tocan~ins.- Lo~renço de Albuquerque. -
L~andro Ratisbona.-.-1. de Siqueira.- F. 
de M oura.-A. J. Henriques 
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Ao art. 2° accrescente-se : 
Fica tambem approvado em todas as suas 

partes o decrato n. 7063 de 31 de Outubro de 
1878, podendo o go.vr:_rno elevar á. categoria de 

decreto, que arrecadarem renda superior a 
500:000$ em um e:s.ercicio. - Maciel. - Af
onso Penna.- Cesar Zama.- Adriano Pi-

menteL.-Leopoldo de Bulhões .-Juvencio.
Jose Marianno.-Joaquim Tavares.-Schu
tel.- Alves de AraujJ.- Paula Primo.
Vianna Vaz.-A. Fleury.-João Dantas Fi
lh?.-L. Ratisbona.-Martim Francisco.
ThGmaz Pompeu.-Bezerra de Menezes.--: 
M oreira Brandão. - Jovinian() Romero .
Silva Ma(ra.-Valdetaro.- Ribei1·o de Me
nezes .-llf ontandon.-Leopoldo Cunha.-.4.. 
Carlos.-Ma~carenhas.-Felicio dos Santos. 
-Sinimbu Junior.- JoiJ? Penido.- Sigis
mundo. -Miguel Cast1·o.- Almeida Oli
"'eira.-J o~é Pompeu.-Saty1·o Dias. 

A irm 1ndade da Santa Casa de Misericordia 
a c1 a e e a ença, provmc1a o 10 e a

neiro, poderá possuir, pelo tempo que lhe con
vier, o:; predios que á mesma foram doados por 
Manoel de Paiva Mattos, em data de i4 de Ju
lho do corrente anno; revogados as disposições 
em contt·a.rio.- Lacerda Werneck.- Alberto 
Be:::amat -Thomaz J. Coelho de Alm.eida.
Araujo Pinho. - Barao da Leopoldina.
Oarlos Castrioto. 

• .> 

Art. A diapor~ição do art. :18 da lei n. 3018 
de 5 de Novembro de iaqo nito será. a r a el 
ás dividas reclamadas por correios estrangei
ros por serviços estipulados na convenção pos
tal universal nom ás q_ue provierem de trans
porte da correspondencna por mar com destino 
a paizea estrangeiros.- LoUI·enço de Albu
gucrque.- Rodrigo Silva. 

~6 

Concede-se a isenção de direitos p:ua os 
m'lteri11es import:\dos para a companhia de 
abastocimanto d'gua. de M·lceió, dura.nte are
eonstrucçlo. 

S. R.- Em t6 de Setembro de i885.- Ri
beiro de Jfen~zes. 

Fica o governo autorizado a innovar os con
tractos vigentes com a Companhia N!lcional de 
Navegação a Vapor, reduzindo as respectivas 
subvençõ:s, modificando os itinerarios, con
forme for mais convenienie aos interesses do 
commercio, e ampliando os prazos até mais dez 
a.nnos.-Lourenço de Albuquerque. 

~8 

Fica igualmente autorizado o governo a in
novar os contractoS' das demais companhias de 

navegação subvencionadas, no sentido de relu
zir as subvenções, ampliando os prazos até mais 
dez annos.- Lourenço de :Albuquerque.
Mac- Dowell.-Ribeiro de Menezes. 

Ao art. i o accrescen te-se 
Fica revogado o § i 3 do art. 2° da lei n. 3230, 

d 1884 • t · a -
tregar a Sua Alteza o Duque de Saxe o dote 
de :1.200: 000,;; garantir.lo á finada Princeza 
D. LeopolJina, pelo contracto de casamGnto. 

Ficam supp~imidas, no Ministerio do lmperio, 
as rubricas seguintes: 
7. a_ Dotação ao Sr. Duque de 

Saxe... .. . . . . . • . • • .. . . 75:000$000 
10. -Alimentos ao príncipe 

D. José............... 6:000!.000 
1mentos ao prmc1pe 

D. Luiz............... 6:000$000 
1.2. -Mestres da familia im-

. ............... . 
S. R.- iê d~Setembro de i885.-Prudente 

de ~l!oraes.- Campos Satles.-A.lvaro Bo-
e o.- taqut. - ugusto leury.- José 

Ma1·ianno .- 'Tlaldeta1·o.-J oaquim Ta'Oares. 
-Vianna Vaz.- Jovini1l7W Romero.- Af
fonso Celso Junior.- Bezerra de Menezes. 

O Sr. José Ma-rianno (pela or
dem) requer o encerramento da discussão, que 
não deve ser protrahida depois das declarações 
feitas pelo nobre deputado pelo 5° districto de 
Pernambuco. Isto posto, oa libe~aes devem se 

adaptado·. 

E' approvado o requerimento. 

O Sr. José Maria.nno (pela or
dem) acha toda a razão nas reclamações que se 
levantam e es~era. que a Camara concorde no 
requorimento que V<ll apresentar, com o fim de 
habilitar os deputados a votar com conheci
mento. Propõe qu1~ fiquem adiadas, para se
rem Tota ias amanhã, as smendas que ainda não 
foraw impre~sas. 

Pede ao Sr. presidente que consulte a casa .•• 
O SR. PRESIDENTm:-Ha e-xemplos de se adia

rem votações, m:1s não parte de votações. 

O SR. JoSÉ M.\RIANNo,nest9 ca.~o, requel' que 
seja adiada tiJda a votação até amanhã. 

Consultada á. casa, é rejeitado o requeri
mento. 

O Sr Diana (pe~a ordem): -Sr. 
presid·mte, me parece de conveniencia que o 
pi"ojecto volte á commissão, para serem separa. 
das aquella.s emendas que em grande numero 
ahi se acham, creando despezas. Ha. uma allu
vião de emendas apresentados á ultima hora~ 
que muitos não ouviram ler siquer, e que não 
podem ser devidamente apreciadas. O voto que
sobre ella.s ae der ha de resentir-se da preci
pitação e tumulto com que foram apresentadas. 

Entre essas emendas, Sr. presidente, ouvi 
ler uma, que entendo que não póde ser aceita. 
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porque versa sJbre objecto que se acha. pen · punham-se ao esta.belecim~nto de uma mesa. 
dente de deliberação do Senado, emenda que , de rendas alfanlegada na c1dade de Pelotas. 
_ipsis "!erb!s a mesma apres3nhda em 1882 o SR. PRESIDENTE :-Mas V. E:r. não póde 
com o 1ntmto de renovar o alfandegamento da. discutir a emenda. 
Mesa. de Rendas de Pelotas. 0 S D E '% t d' t' d 

R. !ANA :- ll Da.O es OU lSCU lD O ; 
Na uella occasião manifestei-me contra essa. · · 

injusta. e inconveniente pretenção, e hoje de da, 0 que ó uma questão de ordem. 

novo 0 faço.·· O Sa. PRESIDENTE :-Isso é discussã~. 
vra pela ordem. 

O Sa. DiANA:-•.• em nome das.legitim·1s 
convenien~ias do commercio de minha provín
cia e dos interesses do :fisco. 

Desje que esta medida. passou em 1882 e se 
acha no Senado, pr•ndente a~~ delibe1·~ção, não 
póde esta Camara nada resolver sobre ella, em
quanto o outru ramo do poder legislativo não o 
tiver decidido definitivamente. 

' nado, para constituir projecto distincto e se-
guir os tra.mi tes da di se ussão. 

• # • c:: -

mara tem de esperar que o Senado se manifeste 
definitivamente sobt·e as proposições que daqui 
lhe são enviadas. 

O Sa. ULYSSEs VIANNA :-V. Ex. póde con
testat· a utilidade da emenda, mas não póde 
contestar a. competencia da Camara. 

O Sa. DIANA:-Desde que a Camara vota um 
projecto, remette-o para o Senado e lá se acha 
para entrar na ordem dos trab:1lhos, a Cama.ra 
não póde renoval-o sinão depois de rejeitado. 

Além disto, Sr. presidente, esta materia é, 
or sua natureza, administrativa.. O o-overno, 

como V. E!:. sabe, está autorizado por lei a 
crear alfandega.s onde fõr conveniente estabe
lecei-as e a dar ás mesas de rendas attribuições 

Por consequencia, essa. emenda é completa
mente desnecessuia. 

O Sa. PRESIDENTE: V. Ex. está discutindo 
a emenda ; não o pó:le fazer ; a discussão está 
encerrada. 

O Sa DIANA : - Mas é uma emenda que não 
podia ser aceita, porque versa sobre assumpto 
pendente de decisão do Senado. Sobre este 
assumpto, V. Ex. sabe, em 1882 houve 
uma interpellaçã~ por mim dirigida ao Sr. 
Visconde de Paranagu:i, então ministro da fa
zenda, o qual declarou ... 

O Sa.. PRESIDENTE :-A Cama.ra resolverá. 

O Sn. DIANA :-: .... que não havia razão 
o ' 

volta ao rcgimen estabelecido pelo de0reto d~t 
31 de Outubro de 1878. 

Este assumpto foi submettido ao Conselho 
de Estado, e em virtude de parecet· da sua sec
ção de fazenda, de 25 de J anho de iR81, o Sr. 
conselheiro Saraiva, então ministro da fa
zenda, expediu o decreto de i 0 de Julho do 
mesmo anno ·alterando o art. 9° do decreto de 
31 de Outubro d9 1878, cuja approvação se pre
tende com a emenda. agora ·renovada. A secção 
de fazenda chegou a esta conclusão : que as 
condições topographicas do rio S. Gonçalo op-

a. IANA :- ecre o o governo, que se 
quer approvar, já foi alterado por neto do mes
mo governo, e, pois, a a.pprovação proposta só 
póde cahir sobre o a.cto tal qual e!le existe 
actualmente, e não aproveita á parte que no 
mesmo acto se acha revogada, })Ol'q ue uão pos
so comprehender a approvaçil:o de uma disposi
ção governametal, que já. nã.o existe. 

O SR. AFFONso PENNA : -A emenda diz 
exact"mento o contrario · re. tab Ieee d e-
to que foi alterado. 

O Sa. DrANA:-Não restabelaeo ; approvar 
..;. . 
O Sa PaESIDENTE:-Eu n~o po~so consentir 

na discussão da emenda. 

O Sa. DrANA:-Tendo o encerramento Im
previsto da 33 discu~são da prorogativa me to
lhido o uso da palavra, pois quem~ achava in
scripto, não posso dei:s:ar do reclamar nesta oc
casião contra a aceitação dessa emend:·1. que foi 
hoje apresentada e lida, aenJo irnmediatamente 
enc ·ri·ada a discussão. 

Trata-se de um assumpto importantisstmo, 
ue ainda uma vez vai ser votado s·~m dis-

cussão. 
Apresentala. a 13menda á. ultima hora e 

abafada a .discussão, que ato hoje S9 tem pro ... 

' eu não podia consentit• que ella fosse votada 
silenciosamente. 

Pt·otesto contra a aceitaçlto cleasa. emenda, 
pelas razões que ligeiramente expuz. 

VozEs:-Votos! votos! 
São approvada'> ao; seguinte11 

El!ENDAS 

19 

No art. 1° § 1°, in fine, onlle sele a 3ia. 
com a de 2.021:818i;740- dign-se com a. de 
2.024:288$710.- Lourenço de A.lbttguergue. 
-Antonio de Siqueira.- Hem·igues. 

Paragrapho . O actual Asylo de Mendicidade 
será destinado exclusivamente aos indigentes, 
mendigos e vagabundos adultos. Em falta de 
estabelecimento especial p~ra menores, fica o 
governo autot·izado, dentro da verba consignada 
para aquelle serviço, a despender ate ã. quantia 
de 10:000$~ como subvenção a um ou mais a.sy
los, que recebam menores indigentes, mendi
gos e vagabundos dos dous sexos, sendn taes 
estabelecimentos organizados de modo que os 
menores possam nelles empt•egnr-se, hnto 
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quanto for pofclsivBl em trabalhos de agricul- 1 da Misericordia da cidade de S. João do Rio 
tura. e outros que constituam educação pro- l Claro, na provir..cin. de S. Paulo. 
fis'liona.l.-L. Ratisbona.-L. de Albuquetque. Sala. das sessões. 16 de Setembro de :1885.-
-Joaquim Taval'es.-lJforeim de Barros.- Delfino Cint-ra -Rodrigues Alves. 
A. J. Hem·içr.,e~.-Antonio de Siqueira. 

Fica revog-ado o decr.:to n. 9.415 de 18 de 
Abril de 1885 e o governo autorizado a pagar 
aos concessionarios \Vat•in Brothe.rs unica-
mente o preço que se liquidar dos estudos que 
:fizeram para a construcção da estra:da de ferro 
da Victoria á N•1tividade, na fórma do respectivo 
contt•acto. 

Sala das sessões, 15 de Setembro de 1885.
Costa PereiTa Junior.-Coelho e Campos.
Antonio Be::;erra.-Diogo de Vascorl.cellos.
Bernardo de J.llendonça Sob1·inho.-Tlenri
que M a1·ques.-Bento Ramos.-Amujo Pinha. 

~ . . 
Leopo[d,J Cttnha.-Loarenço de _4..lbuquerque. 
-Feticio do.~ Santo .o; .-Montandon.-Cartos 
Peixoto.-La ~·da W 
pos .-Gados Castt"iuto .-Rodrigo Silva.
Soares.-G. Cru; .-J. Pompeu.-Cunha 
L~ilc!o .-Justiniano Chagas .-Rodrigues Ju-
n~or. 

Fica. o governo autorizalo a fazer as neces
sarias operaçõ~a de credito, ou p:ira rescindir o 
contracto celebrado com a D. Pedro I Rttil
way Company Limited, ou para levar a eff..~ ito 
a obra contra.<~hda com a mesma companhia, 
nos termos e condições. que fJre;n aj usta~os, 

t~rcsses do Estado. Rio de Janeiro, 15 de Se
tembro de 1885.- Be1·nardo d~ Mendonça 
Sobrinho .-L . .Ratisbona.- Accioli Fra 

Art ..• Os planos das loterias das provincias, 
que tenham de ser expostas á venda na 
Córte, serão submettidos ao min1stro da fazen
da, qae os poderá negar approvação ; não po
dendo correr nenhuma des•as loterias antes de 
approvado o respectivo plano, nem ser e~posta 
á venda mais de um1. de cada vez. 

Paragrapbo unico. Reverterá em fayor dos 
beneficiarios, deiundo de ser de;;viados pa ra 
commissõ~e e premios, os impo~tos de que por 
leis orçamentarias são isentas algumas loterias, 
-J. Sat,qado.-J . P. Soares. 

O Sn . JosÉ MARIANNO ela o1·dcrn re 
que a votação s~ja effectuada. por partes. 

E' rejeitada a ia. parte e approva.da a se
gunda. 

São approvadas ás seguintes 

EMENDAS 

Offerecemos como emenda o projecto n. 3, 
de 1885 do corrente anno, sobre isenção de 
imposto de transmissão em favor da. r:rmandade 

Y. tí.- 38 

60 

Ofi'ereço como additivo ao projecto n. 65, o 
projecto n. 66, de 1885, isenção de direitos 
para o ma teria! neeessario ás obras do abas-

. · i i roy. 

S. R.- 14 de Setembro de 1885.- Cesar 
Zama:-ca1·los Castrioto. 

61 

Art. Afim de occorrer ao custeio de 80 ki
lometros que vão >:er entregues desde já ao 
traf~go na ferro·via de Porto Alegre a Uru
g?aynna, fica augmentado de 60:~00$ o cre-

I I 

3 de Setembro de 1884, para o custeio 
mesma estrada. 

2 

Fica concedido ao Ministerio dos Negocios 
Estrangeiros o credito supplementar de 
48:539;:i;i58, sendo as quantias .de 1i:i42$193_e 
4::9i48623 para ser applica.dos ás despezas 
das verbas - Extraordinarias no exterior e 
commiasões de limites~da lei de orçamento do 
e:xercicio de 18~1 - 1882, e a quantia de 
32:422$:342 para ser applicada ás despeza.s da 
verba.-Ajudas de custo-da lei de orçamento 

· · . - ourenço e 

Ao § 1°: 
Depois das palavras- e outros da mesma 

ve~·ba-accrescente-se : e a 2Sa com aj quantia 
de 4:000~ para pagamento de uma. collecção 
comprada ha 10 annos pelo Museu Nacional e 
ainda não paga.- Lourenço de Albuquerque. 

64 

Fica o governo autorizado a reorganizar o 
set·viço eanitario nos limites da verba votada. 

Sala das sessões, 14: de Setembro de 1885.
Lourenço de Albuquerque. 

portação do m:1terial necess·2.rio para. o abaste
cimento d'gua á. cidade do Recife pela com
panhia do Beberibe concedida pelo art. 26 da 
lei n. 243 de 30 de Novembro de 1841, :fica e:I.
tensiva ao novo material e machinismos que 
tiver sido importado e que for importado para 
os encanamentos, aqueductos e obras n~ces::::a
rias á ampliação do mesmo abastecun.ento 
d'agua por aquella. companhia, em vista do 
novo contracto celebraào entre a mesma e da 
administração. da provincja. 

S. R.- Jose .~.lf arianno. 
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66 

A Sociedade d•3 Montepio dos Arli;;tas d!l. ci
dade de Nazareth, na provincia da Bahia, fica 
rGlevada do pagamento do iu1posto predial que 
e3tá a dever e isenta do p~gamento do mesmo 
im 03to d'ora em diante. S. R. -Itde ons d 
Araujo. 

Emenda ao§ i O : 

Depois das palavra<; -de se1·viço já contra
ctado -, acct·escente-se : e a i7a. com a quan
tia de 42:801$ para. pagamento de despeza já 
feita. com a impressão do3 nnnaes parlamen
tares.- Lo!wcnço de A_lbzt,guerque.- E. Cur
?'eia.- Soa.tes.- Siniml;ü hc.ním·.- Diogo 
de Vasconcellos.- Cesat Zama.- Lacerda 
We1·acck.- Ildefonso de Arazdo.- Guahy. 

Na verba, 3ia. do 3\Iinisterio d ;l Fazenda, au-
a . o· u' pnra paga-

mento do Dr. Demctrio Manoel da Sih•a, que 
deixou de percebei-a na qualidade de secretario 
inter' -
da Provinci-:1 da Bahia a S. Francisco, no pe
riodo de 4 de Julho de 1877 a 31 de Agosto de 
1878, segundo as informa~ões ministradas pelo 
governo.- Amttjo Pinho.- Guahy. - Ac
cioli F1·anco.- Diogo de Vasconceilos.-Al
co{orado Juni01·. -H. J.li arques .-0. Campos. 
-Coel.ll.o e Cam1Jas. -J oao Do.1~t.as FiihLJ. 

69 

' a p plicadus ás 
1·ianno. 

Fie~ o governo at1t0rizado parJ. diminuir a. 
actu:ü taxa de armazenagens. - Jose J.li a
?·ian,w. 

"']_ 
Fic·a. o governo autorizado par·~ elev;u !l. tax!l. 

da entrada da carne de xa.rq~te e go:·dur:ls de 
procedencia dos portos da Rcpublica Argentina, 
até mais 2$ de cad:l. 13 ki!os despachados nas 
alfandegas e mc~a.s de rcn !a do Impcrio, con
formê fôr aconselhado r;la conveniencia de 
n'Ossas re a.çoes c.ommerc1aes com a referida 
republica.-JosJ ~lf aríanno.-I taqui.-Diana. 
-Joaquim, Tavares. 

17'2 

Fica o governo autorizado a. applicar o ct·e
dito concedido à emp10za de navegação a vaoor 
do B:üxo Tocantios, em virtude do contra'cto 
rescindido com o empreza.rio, D'. Couto de Ma
galhães, a. dat• muiOl' desenvolvimento á em
preza de vapores do Arc1guaya, e á mandat• 
explorM é estudar os rios das Mortes o Alto 

Tocantins. -Low·enço de Albuque1·que.
Leandro Ratisbona. -A. de Siqueira.. -F. 
de lti oura. -A . .J. H em·iques. 

~3 

Ao art. 2° accrescente-e 
Fica tambem approvado em toJas as suas 

partes o decreto n. 7063 de 31 de Outubro de 
1878 odendo o overno el ar à · 
nlfandega as repartições, de que trata o mesmo 
decreto, que arrecadarem renda superior a 
500: 0008 em um exercicio. - lli aciel.- Af
fonso Penna.-Cesar Zama.-Adriano Pi
mentel.-Leapoldo de Bulhües.-luvencio.
Jo se J.lla1·ianno.-Joaquim Tavares.-Sc1w
tel.-.4.l-ves de Al·aujo.-Paula Prim.o. -
Vianna V a: .-.-1 .. Flezwy.-1 vão Dantas Fi
lha.-L. Ratisbona .-M m+.m, Frrr.ncisco.-
1'homa:.; PomJeu.-B .,. · · 
.Moreira Brandtio.- Jo~;iniano Romero.
Stl~;a illafra.-Valdeta.,·o.-Ribeií·o lle 111e
ne:.;es .-U ontandon.-Leopoldo Ctmha.-.4. 

A irm;~ndade da Santa Casa d~ Misericordia 
da cidade de Valença, provincia do Rio de Ja
neit·o, poderá possuir pelo t~mpo que lhe con
vier os predios que á mesma foram doados por 
Manoel dr~ Pa.iva. Mattos, Gm data de i4 de 
Julho do cori'e~te anno. 

b 

Lacerda 
Th?ma:; 

· a tspos1çoes em con rario.-
1Verneck.-Albel·to Be:.amat. -

J. Coelho de A.m,eidet.-A.ratcjo Pi-·- ... 

Art. A disposição do art. -18 da lei n. 3018 
d~ 5 de Novembro cb 1880 não sed applicavel 
rl.s dividas rechmadas por correios e~tt·angciros 
por serviç1s cstipulc~.dos na. coiivcnção postal 
univet·sal nem à;; que provier~m de transporte 
d t ccrrespondencia por mar co~ destino a 
paizas estrangeiros. -La ztrenço (le Alb uq uer
t]lle.-nodrigo Silva. 

7'6 

Concctlc-se a isençJo de direitos para os 
materiacs importados }Ytt'a a companhia de 
ab~stecimento d":1gua de 1\Iaceiô, durante a. 
rcc m rucçao. 

S. R.- Em 16 do S :~terubro de 1885 .- Ri
beiro de ~iieHe;;es. 

~7' 

Fica o gov@rno aut·.)t•izado a innovar os con
tractos vigentes co:n a C:)mpanhia Nacional de 
Navegação a Vapr•r, reduzindo as respectivas 
subvenções, modificando os itinerarios, con
foL'llle for mais convenient ~ aos interesses do 
commercio, e ampiianJo os prazos ató m!tis dez 
annos.- Lourenço_ de Albitrziwi·qtte. 
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'7'§ 

Fica igualmente autorizado o governo a in
novar os contractos d:Js demais companhias de 
navegação subvencionadas, no sentido de re
duzir as subvenções, ampliando os prazos até 
mais dez annoã. - LoUl·enr.o de Albtf uer ue. 
-Mac-DoweU.-Ribeiro de 111ene;;e:;. 

Procede-se a votação por partes da emenda 
n. 79 e são a rovsdas : 

~9 

Ao art. 1° accrescente-se : 
Fica revogado o § 1° do art. 2 1 da lei 

n. 3230 de 1tl84. (Autorização ao governo p::tra 
entregar a Su:::. Alteza o Duque de Saxc o dote 
de i. 200:QOO;)oOO ge.rantido á finada Prin
ceza D. Leopoldina, pelo contracto de casa
monto.; 

, 
rio, as rubricas seguintes: 
10. - Alime~tos ao principe 

fi. - A.liment~~ · ;; · ]?'ri~~ip; 
D.Luiz .... ~ ..•....... 

12. -Mestres da familia im-
perial. ..•....•..•....• 

Declaramos ter votado contra a emenda quo 
autorii:a o governo a fazer novação do con
tracto celebrado pau construcção da Estrada 
de Fet·ro D. PeJro I. 

Sala d~!S sessões, 16 de S:::tembro de 1885.
A ffonso Pcnna.-Jooqttim .J.Vabuco .-João 

·( .- '1 ~ ce tt .u~s.- ose. 1· a-
rian1io.- Jf ascarenhas. -M i!Jttal C C!stro.
V aldeta.J·o. 

O S::t. PRESIDENTE d:i para. o dia 17 a se 
guinte ordem do dia : 

Urgenci.1 de uma hora concedida ao Sr. Pe 
nido. 

U rgenc.ia de meia hora ao Sr. z~~ma. 

Urgencia de meia hora no Sr. Spinola. 
_4.'s 2 hora.~ da tm·de- Continuação da dis

cussão nnica do l;roject·) D:· ~O d~ 188õ (em~nda 

Mendonça. E' rejeitada a seguinte parte: 
7. a.-Dota~ão ao SI.". Duque de 

Sa.xe .... . ..••...•..... 
zo. d:scussão do projecto n. 23, de -1834, vali-

75:0~0;)000 d(\.ção elos exames feitos na Uni.versid:ide de 
Coimbra. São rejeitadas as emendas de ns. :1 a 54. 

O projecto ci adoptado em fa. discussão e .re
metti:Jo à. commissão de redacção. 

O SR. ANDR.-\DE FIGUEIRA (pela ordem) 
' . . 

consente que a commissão de redacção re
dija :i parte todcs os ndditivos que não tem 
conne:x.ão immediata. com o orçamento, afim de 
serem reme 1 os para o ... enn o separa a
mente. 

1:1. dita do projecto n. G3,de l835,sobre a pr-3-
t-=nção do major Th.cophilo Soares Gomes. 

1o. dita doprojecto n. 5, de 1884, contagem de 
tempo de serviço ao b~tcharcl Luiz Pedreira Ma-
ga aes as ro. 

Continua((ão da discussão unica do projecto 
n. 25, de 1835, licença ao Dr. Faurc. 

Vwanta-s~ a sessão às 5 f/2 horas da tnr.~e. 

SES'::ÃO E:U 17 DE SETE)IflR.O DE 1385 

O SR. JoAQUIM N,~nuco (pela m·dem) p2r
gunt3. si est.i incluido na. proposta elo Sr. An
drade Figt1eirn. o additivo rebtivo àr:: compa-
nhias de na.veg:.lção · P 1·csiclencia do Sr. Pacltta Fletwy 

O Srr. ANDRADE FIGUEriu diz que esse tem i . . . . ~ .,.. .,,.. 
rela~'ão co•n a tie~r)ez ~ l SüJDJAniO.-LcH:nm o .'l prr~1aç~'o ~a. a.cta. -""x. ,,-

~ • ~ ' • 111~:-.n:. -Hcquerunculo t.lo l:ir. L;arncuo da Cunha.-
0 SR. AFFONSO PENN.A (l;C!a oJ·dern) ~nüica. c;ã_.o U(li'CSOI:tatb~pdo s,:- Josti Marianno.·-Pro-

d . . . . l · ' ;ccto n. 1'1. - Ob,;crrar_:ucs do Sr. Cno!ho do Rczcndo o 
eseJa · saber Sl esta lDC utdo no regue- aprcsontar.~o dt~ um requcdmcnto .- Obsorl'ar.ü!ls dos 

l"imento a emend 1. que diz respeito á estrada de 8<>. ~ostà PcrciJ"a, lltlcl"onso du. Araujo ~ F"r·ancisco 
ferro de D. Pedro I, pornue si não està inclui- :-o~lrc.- ~nnE"I po IJ!.\.- UJ:~o:cucia .conccdrt.l_a ao Sr. 
d •1 · C Joao Perat.lo.-Dr:;curso tio :Sr. l'cmdo.- Lcrlur:~. das 

a, requer que se consu to a &marn. para que rcJac~õcs tia pro:·r.!(ali\·a do on~:uncnto.- Requerimento 
essa emenJa seja tambem redigida em sepa- do St:. Ho1lrigo Silra . -Oilst'i n·.u;ü~s dos Srs. Zama c 
rado Spinoia.- lloclarru:ilo tlo ~r. Hotldgo Sill·a.- Conti-

• nuacii.c• tio tiisc'!li'S~l elo Sr.João l'oniJo.-Dist:ussão da 
• rc âcca 1 a pr. :·t•0 :t ·~. ame 1 :),- • crramon o. 

Figueira e bem a.~sim o do Sr. Affonso Pcnna. Emcu"J:ts tios SrJ. AlldJ•aolc Fi~n cir.1 c Di<1na..- Er.ccr· 

S:Xo rcmettidas à mesa as seguintes 

Decla1·ações de votos 
Declaramos ter votado·conlra as emendas que 

autorizam o governo a innovar os contractos 
com as comp:mhias de navega\.ãO a vapor p 2lo 
prazo de dez annos e mais. 

Sala. das sessões, 16 de Setembro de 1885.
Alves ele Arau.fo ~-Affonso Penna.- J. Na
buco.- João Penido. 

ranHm~o da discus:-ão c ,·otaçüo5.-Discurso uo Sr. Zama 
c apt· c~e ntnção Jc um rcqucrimilnto.- Discurso do Sr. 
Spinola. -Dcclaraçücs de voto~. 

A's ·11 horas da manhã, feita a chamada, 
acham-se presentes os Srs. : Pa;l ua Fleury, 
Affonso Celso Junior. João Dantas Filho,Ro:lrigo 
Silva, Coelho do Rezende, lldcfonso de Araujo, 
S:lva. Mai:1, Paula PJ."imo, Bezamat, Macie1, 
Alve::; de .Araujo, Bar:io da L~opo!dina, Dant.a') 
Gó3s, Z a m1, Itaqui, Cantão, Leitão da Cunha, 
Fr.mça Carvalho, Moreira Brt~.ndão, Cruz, La-
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cerda Werneck, Augusto Fleury, Carneiro da. 
Cunha, João Penido, Ferreira de :Moura, Ju
vencio Alves. Coelho de Almeida, Joaquim 
Tavares, Frederico Borges, Olympio Campos, 
Lourenço de Albuquerque, Rodrigues Junior e 
Ratisbona.. 

. ' ' 
Mendonça Sobrinho, Barão do Guahy, Coelho e 
Ca.mpos, Carlos Peixoto, Leopoldo Cunha, Barão 
da Villa da Barra, Cruz Goavêa, Alvaro Bo
telho, C11nha Leitão, José Marianno, Gomes de 
Castro, Campos Salles, Almeida Oliveira, Cas
trioto, Ribeiro da Luz, Manoel Portella, Hen
rique Marques, Chag-as, Correa de Araujo, 
Sinimbú Junior, Delfino Cintra, Alvaro Cami
nha e Antonio Bezerr~. 

' ' Rocha, Ulysses Vianna, Mac-Dowell, Bar.:to de 
Anadia, Diogo de Vasconcellos, José Pompeu, 
Monlandon, Henriques, Joviniano Romero, 
Silva Mafra, Ca.stello Branco, Gonçalves Fer
reira, Diana, Bei..erra Cavalcanti e Alcoforfl.do 
Junior. 

Faltam, sem cnusa participada, os Srs. : 
Adriano Pimentel, Antonio Pinto, Bezerra de 
Menezes, Candido de OlivBira, Camargo, Duart.e 
de Azevedo, Felicio dos Santos, Joaquim 
Pedro, Joaquim Nabuco. Mig•1el Castro, Me
tello, Salgado, Satyro Dias, Sigismundo, Vaz 
de Mello, Valdetaro, Valladares, Vianna Vaz e 
Thomaz Pompeu. 

E' lida e approvada a acta. da sessão antece
dente. 

O Sn.. f o SEcREun.ro dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requ~rimento do Dr. Anton~o Henriques 
-~ 

pedindo um anno de licença com todos os ven~ 
cimentos. para. tra.t!l.r de liltl9. saúde.-A' com
missão de pensões e ordenados. 

yem â rnesa, é. lido e, posto em discussão, 
ad1ado, por ter ped1do a palavra o Sr. José Ma
rianno, o seguinte 

Requerimento 
R~queiro .q~e s: peça. ao gowrno por inLcr

medio do Mm1ster10 da Guerra, cópia do pare
e~r ~o conselho de investigação que foi á pro

. vmcta da Pa.rahyba syndicar de factos oceorri-

dos na companhia. de inf.<1ntaria da mesma 
provincia, e da qual fizeram parte o tenente
coronel Leopoldo Augusto Ferreira e o major 
Paulino Pa~s Ribeiro. 

Sala das sessões, i6 de Setembro de f884.
Carneiro da Ow~ha. 

em a mesa, e 1 a e rem·:) t1 a. ã. comm1ssão 
de policia para. interpor parl3~er, a segiunite 

Proponho a seguinte alter.1ção ao regimento: 

Os requet·imentos em que. por intermedio da 
me.sa da Camat·a, os deputados pedirem infor
mações ao governo sobre q11a.lque1' facto ou ser
riço publico, não precisarão de apoiamento, sen
do aceitos independente de votação para o fim de 
serem ministradas as informações solicitadas. 

As informações pedidas verbalmente . pelos . 
o 

pellações aos mesmos dirigidas, serão respon-
didas immedhtamente; si, porém, n&.o achar
se resente ou não tiver a 0nto 
ministro a qnem se didjam, terão logar na 
sessão seguinte, ao começar a ordem do dia, para. 
o. que a mesa. da. Cama r a lhe fará a necelilsa-

1 aça . 
Quando o ministro entender que, por alta ra

z3:o de E..:tado, não é conveniente dar as ex.
plicações ou informações pedidas, declarai
o-á á Camara, perante a qual comparecerá para. 
esse fim e neste caso poderâ a Camara, si assim 
entender conveniente, designa,.- uma sessão 
secreta na qu«l o ministro dê as informaçõas 
ou explicações pedidas. 

A· entra.cla da Camara haverá dous livros em 
u qua s ass1gnarao os epu a os que 
comparecerem á sessão do dia, devendo pelo 
dito livro ser feita a chama.·la para abertura. da - . .. .. . -

~ . 
dos deputad.os que quizerem fallal' nos 3}4 
de hora destrnados para a apresentação de re
quet·imentos e pedidos de informações. 

Deduzido o tempo gasto na leitura e discus
são da acta e l r>itura do expediente, será desti
nada a pt·imeira hora de cada sessão pat•a a. 
apre;;entação de interpelbções, pedidos de in
formações, apresentação de projeeto:~ e sua fun-
damentação. · 

Em 17 de Setembro de 1885.-Jose Ma
ria,~no. 

Vem á mesa, é lido e mandado a imprimir 
para entrar na ordem dos trabalnos, o seg11inte 

N. 74.-1885 

tcença ao I'. Antonio Henriques Lea1, 
reitor do Internato do C oLlegio de Pe
dro li. 

A' commissão de pensões e ordenados foi pre
sente o r~querimento do Dr. Antonio Henriques 
Leal, re1tor do . Internato de Pedro II, pedindo 
um ánno de hcença com o respectivo orde· 
nado para tratar de sua saude. 

Allega o supplicante estar soífrendo de mo
lestia que o inhibe de continuar a exercer o 
sea cargo e o prova pelo esame feito por um 
dos signatarios, o qual entende que para. o seu 
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tr.atamento cat·ece o supplicante de mudar tado, os filhos do povo, os :filhos daquelles que, 
quanto antes de clima, e 3ssim é de parecer menos favorecidos da fortuna, encontravam até 
a commis~ão que aeja nttendido o pedido, para hoje nas escolas da nação facil accesso e pa-
o que otrerece o seguinte projecto: terna! acolhimento. 

A Assembléa Geral resolve : « Muitos dos snpplicantes, Senh?r_, Cllrsam 
actualmente a Faculdade de Medtcma desta 

Artigo unico. E' o governo autorizado ara · · • · · · · · · · 

quelles que c a r • me tema 
desta côrte dirigiram ao Sr. Miui:'tro do Im
perio do gabinete 6 de Maio uma reclama
ção, no sentido de serem 1'~\'0gados estes esta
tutos. rtcbmação que passo a ler (lê.) 

« Senhor ! - Os abaixo assignados, alumnos da 
Faculdade de Medicina desta. Côt·te, feridos em 
direitos adquiridos com a puiJlicação do decreto 
n. 9J 11 de 25 de Outubro do anno p:~ssado, que 
deu novos est:1 tu tos às Faculdades de Medicina 

«A não retroa.ctividade da lei tem á hypothese 
perfeita. applieação, pelo principio jurídico :
Odiosa ·rescringenda, benigna amplianda. 

« Por outro lado, os novos estatutos suppri
miram a s'!gunda época normal dos exames, a 
de .Março d·~ cada anno, p ermittindo, comtudo, 
exames em é,IJocas anormues com propinas 
pro labo1·e ao;; lentes e empregados das Ft<cul
chlcles. 

. . e~ 

, ro o ~ ·ossa ! n.- tr.ment•) permissilo
1 
a Vossa Mageetade Imperial 

ge;;tade Imperial impr trar a graça de con- p:1ra d·~monstrar qu;l e:<ta innovação é preju-
cluirom Heus estuJos sob o r·~gin . en elos esta- dicial aos ec;tudos e aos estudan e • 
tutos rt~ formaJos,e--Col-ilfa.!ln7.~.e~na-l--ssreo-lHlS--:fuiid-artfl1im!Wir-l-'~(j~, ~N~e~ru~Tó~l~o'='= .... Tic~o~e~n~e~m~é~p-=r~o~e~ed~e~n::-;t:-:::e-:o=-=m:-::o~b!:·v=o-:----
quc passam a expl\ ndex·: da innovação. porquanto, a mol .. stia ou qual-

<s. ·Senhor, é principio fundamontal do nosso qunr outra causa. de força maior pócle impossi
PactoC•mstitucional-que a lei nilo tcln effeilo billit:1r, no todo ou parte, os estudos do alumno 
retroactivo. durante o anno lectivo, ce~sando nos quatro 

«Os supplicantes iniciaram os :<eus ast•Hii.>R ~:mbs:'quente;; meze;; d rl ferins, utilizados pelo 
quando vigoravam os estatutos revogados polo ulurono na acqui~ição dos conhecimentos não 
cit:ulo dr~creto de 2:1 de Outubro, . ~ocrcto quo, reali:~.ado .; em tempo propriro. 
ampliando o curso das sciencias medkas. 1·e- ({ A isto accre~ce que aquelle que tem maior 
striogiu as épocas de exames, CI'•'ando oult'ai tempo ele estudos tem po1• si melhor pl'esum
dispo~içõ2s complemrm tares prejudiciaes aos in- pçflo de habilit.açãn. 
teresses bem entendidos dos supplicautcs. «.Ainda mais. Desde que são permittidos e:x:-

« A~sim vê-se quo o augni•'nto dos estudos u1a ames e::draordinarios com intervallos de quatro 
dicos. ebvando o nuwe1·o de cad:~ira.s nas ro- mezes, meJiante propinas e em qualquer tem
spectivas escolas, disLribuin-as em oito serieH, po. cessa a razão allegada para a suppressão 
o que importa dizer que um alumno não póde dos exames em Março, permittidos pela lei re-
obter o rau academico s · · · -
dade de Medicina pelo longo perio lo de oito 
:\nnos. 

«Como esta, outra-; novidades vieram com O! 
estatutos de 25 de Outubro, que, Senhor, r e
speitosamente fallando, transformam o systema 
do ensino livre e gratuito em systema aristo
crat1sado pdo dinheiro, o supremo mouopo
lisador das cousas humanas. 

(< Sim, Senhor, os accrescimos de tempo e de 
ta:tas, inventados pelos novos estatutos das Fa
culdades de Medicina do lmpet·io, vêm ex.clujr 
do estudo gratujto, proporciona -~o pelo Es-

«. Senhor, os supplica.ntes, em sua grande 
maioria, vêm de longiquas provincias, one
rados de despezas, fazer seus estados nesta. 
Côrte, onde se mantêm parcamente, não poden
do, as mais das vezes, supportar o accrescimo, 
se quer, de um ceitil. 

(d~' preciso, Senhor, que por meios indirectos 
o templo de Minerva não saja trrancado aos sub
di tos do Imperio, deafavoreci3os da fortunà. 

(<Com ist') os supplicantes não querem dizer 
que a faculdade dos exames e::xtraol·dinarios 
deva desappa.recer. 
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«E ahi tem Vossa f.bg-esta.dc Imperia.l bem P.1la leitura de~t'3 documento c p elo que se 
p:tt~nt-J o m;)tivo por que os supplic,1ntes, .-1ata s~be, vê-se que os novos estatutos, organisando 
'l)enia, pe::lem o restabelecimento dos e~a.mr~s o estudo supt~ríor das Facutdad~s de Medicina do 
em Macço sem o onus da p~opina. Impet·io, não só augmenta.ra.m mais dois annos 

«Senhor, o director (i) da Faculdade de Mo- em relação r,o tempo que os r.studantes devem 
dícina da. Côrte. entendeu e fez exe:utar- que cm·sar ~s referid::s Faculdades,como augmenta-
o . , ao u o< s ram · vez uma erça par e ma1s o numero · os 
parada.mente dos examos th~oricos, confo::"rne o preparatorios e fiz·~ram transposição de mate
art. 412 dos novos estatutos, ficam inva.lid-:.dos rias; e :3.~sim, em vez d<3 organisar e facilitar 
com a subsequen , - as elasses, 
exame::; theoricos respectivos. (i) constituiram, pól r~-se 1:ssim dizet·, um mono-

<<.Esta resoluç.ão fere o principio da couaa sobe. polio sórnente em favor da riqueza, como mui
ranamente julgada e cat·ece de funàa.mento to b~m allegaram os estudantes de medicina em 
pbusivel, desde que o exame pratico independo sua redamação ao Sr. Ministro do Imperio. 
do theorico, nos termos da lei c segundo a praxe Os estudantes de medecina desta côrte, que 
a.doptada no dominio dos anteriores estatutos. dirigiram r. rept·esentn.ção q uc acabo de ler :i 

« O art. 4-17 do3 estatutos vigentes diz o se- cas::; , ao Ministro do lmperio do gabinete 6 de 
guint9 : -O alumno quf! prestar o exame pra- :Maio, estão até hojt~ sem ser deferidos. 
tico de uma matcria e faltar a chn.mah no dia E' ved:.-.de que o Sr. ministro do imperio 
seguinte para o exame de outra mataria da ~ .. . " - , , 1anclo pela ultima ve:t fallou 
rio, perderá o primeh·o exame e não será cha- nesta casa, decla1·ou que · ainda não tinha at
mado senão quando todos os outros inscriptos tendido á mencionada petição porque, estando 
tiverem sido examinados.- a:ffe to s.rl m n n ui ã d s 

«Sen or, esta disposição não exceptualsequ.,r, tos, t·mto das Faculdades da medicina, como 
o caso de força maior, como molasti.a. compro- d:1s de direito3, o governo entendeu não inter- _ 
vada, incidentes supervenientes, etc. E' rle um vir, por emquanto. nem proferir despacho al-
vigor e. , · - g um nas rec amaçoes, que 1e m am s1 o L

estudantes a. obtenção do gráu academico . rig-idas, no sentido de serem elles annnllados. 
Desde que ha e::s:amcs feitos separadamente, Mas hoje, que a. Camara se póde co.a.sidera1· 

não se póde, com o devido respeito fallando, ad- ui!-;solvida e que a presente sessão toca ao seu 
mittir o principio da homogeneid.a.de nos termos t0rmo, é t~mpo de o governo lançar suas vistas 
expostos. para o en;;iuo superiol." de~sas Faculd~1des, fa-

« A logica tambem ensina que exames sepa- zendo revogJ.r taes estatutos, que, além de te
ra.dos e de materias separad::.mente e:\:amiua- rem sido expedidos sem a. competenci~ devida, 
das não d:::vem ficar á mercê dos re:mlta•1os isto ó, sem autorização do parlamento, desor
de e::s:ames sub~equentes pd) facto de versa.- ga.niza1·am, e m vez de organizar, não só o en· 

s1no e il'Ol o, como a.m em o ensmo me 1co, 
« Si a conveniencia. de estudo exige a. repro- e e tem·po de fazer ce;::sar qua.nto antes ess1\ 

vaç::io do alumno que não exhibiu prova<; de ca- :mom'llia, porque os estatutos em parte estão 
pacid a de em todos os exa.m~a~;;--'dl-Ee~n~-~:mG-fl~. --Ilm~ea,~s;tmRT.'\--H;-e.r.tt'te-<~ .. ~mt.aà· &.~. ,-e--nef'--1:!01'1-Sefftl-enet:· ,:t-6-emn· w---
e:~deira, então o alumno devcser s.ujeito a um dado no corrente nnno le~tivo oslã sendo dP-
só julgamento, decidindo este d ~> su11 sorte. conformiJa:le com as noYas dispoúções, que fi-

« Assim procedendo, os supplicant ' s esperam zeram tt•ansposiç:Io rlo muibs materi::ts, jst" é, 
que os exames pra.ticos não continuem a Mt' pass'l.rem materias d :J annos superiores para. 
invalidados pelos motivos apontados, fic~ ndo :-~nno :.~ inferiores e vicc-vers!l.. 
nesta parte insubsistentes as disposiçõ."'s dos Tenho, pot· tanlo, de envia.r á me3a um re-
novos est'ttutos e aresoludio do dire~tOl'. qttwiment:> nnst') sentido. M::t.~, antes de con· 

« Senhor, ainda clispoel:ll os novos ~'Stntutos cluir, d :vo, Sr. vre::.idcntl3, ainda fazer cet·tas 
(art. 432) q•1c os alumnos fa.ç :1 m n proYa C5ct·i- oll~crva,;õe,;; com r.:-Jnçs io ú academia de medi
pta. de tres mater\a.s em tre .~ horas. dna da. côrt•) e ao modo pratico por qne ne!la 

«Os sttpplic~mto:; roputam este prazo insnffi· i''J vai csb.beleceude o ensino pr.,tico ue ant1-
ciento pa:ra a m~dit>ç1o c escripta de tros oon- tomia . 
tos sobre outras tantas ma.t erias. • Entt·e oc; estudantes que cu:·sam actual-

« Os supplic:tntes imploram, por conseguint e, mente a Faculd:tde d.~ l\1edicin1. desta Côrte, 
:J.ind::1. a Vossa Magestade Imperi~ l o alarga- exist ") no 3 1 anno um de nome Manoel Dom!n
mento do dito prazo 1~ara qua.tro h r;ras. gos Gonçalves P edreira, cujo talento e estim~-

, .. ., ' 
feito conhec~r a sua intençã:), impetrando ape
nas o que 6 legal e sobretudo cqui t:1 ti vo. 

« Da indefectivel jus tiça de Vossa 1-hgestade 
Imperial, os supplicantes aguardam, porta.nto, 
o b :migno e costumado 

Defer imento. » 
SGguem assig:naturas e du. ta. 

(t) Qaando fize:nos a. petição, n:io rei'OrJ:l.
v~mos-no de que o minis lrv fi.~cra baixar um 
~wiso a respeito . 

Yels qual 1 es mm o aprec1o, porque o co
nhe~o de per to. 

Sei mesmo que não h a nessa faculdade, in
dlvi-luo que trmh':t qualidades mperiores a este 
distincto est udante de medicina, qne muito 
honra :1 província. que lhe deu o berço. 

E' pobre. como muitos outros. não póde l utar 
com as dífii:.:uldadcs que lhe vão croanlo nem 
corn o;; propinas ct·eadn.s pela nova o rdem de 
com; '.S , que vi-: ram com os e.s~atutos de 2'5 de 
Outubro, e ffi tlito meno:; o s~u di nheiro póle 
se r desperd içado com gorg·.':tas a 9s empregados 
e prepat'.l.dore:; do amphitheatro anatomico, 
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en•le s3:o depositados, de ordem do govemo, ' siclenle ob -;en'a qtw 11{ía podem dwr manifcs
cudaveres para o estudo daqu·;lles que se deJi- taçtio de app1·ovação ou 1·cprovaç~io do qt'? se 
cam á anatomia. passa no í·ecinto.) 

Este moço, comquanto já. não est0j:1 cursando " . . . 
os esLudos anatomicos, todavia de conflmnidadc V c~ •· mesa, o hdo, a~01~do e po:5to em dis-
cam os estudos adoptados no academia de me- cussao, approvado, o segumte . . . . . -. .. . .. 

lhe fui concedida pelo Sr. dircctor geral da 
mesm:t faculdade, o Sr . cnns·'lh"iro Saboi:1, 
tem queri:lo nproveiiar-se desta facaldade de 
contmuar os seus estu os de :m:üomia prat1ca 
no amphi thea.tro ; mas tem encon tt·a.Jo os maio
res embat·a.ços da parte, ás vezes de alguns dos 
empregados que, habituados a rec! berem gor
getas, segundo me comt·1, dos e:;tudanles que 
se d<:dicam ~ este estudo, não têm qu-'}rido, ou 
pelo menos, não têm facilitado a este moço os 
cada veres que p:\ra alli vão, para que gratui
tamente nell~s aprendam a scienci• unato
mica estudante' ue cu1·sam o 2' anuo, bem 
corno aque cs que têm para iss) a preá=m au
torização do Sr. director geral, cntt·e os q n::~.cs 
se ~cha. o estudante a que me tenho ref~rido. 

• 
R~qneiro s~ peç1 ac Goyerno Imperial, por 

intermcdio do Sr. mini~tro do imperio, o se-. . 
' . " o ' 

ção ou do di:-ector da Faculdade de Medicina 
de:;ta Cô!"tc, dada na petição dos alumnos da 
mesma Facu!da.de,pr.dindo a revogação do decre
to n. \.):}li de :?5 de Outubro do anno passado; 2°, 

· o despacho nessa petição proferido pelo ministro 
competente, do gabinete 6 d·~ Maio. 

Sala das sessões, 17 de Setembro de 1885.
Cocth·) de Re;;e;zde . 

., 

Imp0rio, ao Sr. director da f:J.culdade de me- semb!éa provincial, a presidcncia. não sanc
dicina da Côrte, ou a quem competir, que SG cimau esta resolução e entendeu exonerar o 
facilitem os meios aos moços estudioso; apren- e'iactor da. fraude que não tinha. cumprido o 
derem a pratica de que muito precisam; por- s en dev/jr. ' . 
quant'J aquelles que 8ó::nentQ apr.mdem a theo- : • 
ria, quando sahem das academias póde-se dizer I O §1.: • Ilde.f'ons3 de Alr~auJ o :-
que vão ás eé ...,.as e desde cu c elles têm I Sr. pr.~s1dente, dtanle dos acontecimentos que 

o, 1 - d d . f" ta.len to, applicação c bons desejos, ni'ío se lhos se vao succeden o, ca a vez mats nsante~ e 
deve negar aquillo qne 0 governo g 1·,:tuita- eloquentr:!s, parece qne . tercm:1s d9 prosencwr 

· - e. "Cta , ·•· h o-· 

~.erva or, convcncen o o patz c e q :te a e c.nçao 
dirc:!ta, refot•ma considorada. uma aspit-ação 
nacional~ ~npaz d) regencrat· os nossos cnstumes 
políticos, de ri:tda servid. dia a te d:~. violencia do 

mesas de ex::tmes que existem nas div·~ rs 1s 
provincias do lmp:'rio, fnça. cohibir 01 ab ·! sOs 
qn~ nellas ~e têm int1·oduzitlo no seuticlo da 
fac_ilidade das ap,:il'oyações ·, mas n::Lo as SU[) govemo. 
przma, como ha pouco tem pu p-·diu, em :lf!artcs, Voltaremos cnti'Lo a ::Js :lntigos tcm(JOS em quo 
0 digfi:} repl'·"S:- ntante (b Ô I distdeto [i:J, FO• 
vincia do l\IaJ·a nh:t:o, b:•sC:Ldo uos ab t:"OS intro- as. ig t·ej :tii eram im·aJichs, as urnas despe

daça. ias, a policia d isp:!rs LYa. o; votantes, o 
duzidcs ncss ~~ s 0!\ll t'a !:l d 1 C' ~C1.n1C", f>UUSOS C!UC 1 d ld d d 

c:~cdo .• o cap mga o a bayoneta o so a o e-
se dão, D<tO ~ó n::s prcdit·\s ba nca$ d11 oxam"S, cidiam da :-;outcnç1. da.s urnas. 
como tambem nos cut·a·Jg ::mnexrJs .t~ Facnlda.·lo • A Cawat·a se h a d J recor·Jar de quG em uma 
do direito e m0dic i n '1 , mn.~ quo no:n po:· isso <h-; sc~sõ~::; pa!;S:td~ts dei-lhe conhecimenLo de 
devem ser s t:pprimi.:las. fac lo ~ selva t.icos, que tinham ~ido pr,Lt~cado~ 

Os o.busos é quo d· vem s-:: r supprim1dos em divct'S:\s loca l!rl:trles d·.) minha provrncia, 
o governo, ante.> de cmpregat· out!'os m~ios, ' pt·incipahtentc em Nazareth, onde gl"upos de 
deve empt·egat• os CO!·recti \roa par~• c1 no a '; m0sa" homem ar m:1dJs va g-a ndo, p :;ias ruas da. c idade 
· · ·r sea dc ,•er · e si or ventura ( · · T 

. os abusos cuntinua rem, en tão c.leYe o .:;o\' ei·no respeitaveis , apedrejavam as casas de liberaes 
su pprimir as ban .·as de ~xam0s onde ell o~ mais distinclos, e de!=irespei tavam até as proprias 
~e desen voh:cr r.m , porem nunca devera su p- autoridt\d~.: s j udiciarb s, que s:lo libera.es. Tudo 
primir a i nsti tuição,que i mporta ur:tn conqu~st:l isto se f~l:~ia, Sr·. pres idente, em nome do par
f l3ita :i centrali:~ação e que a provelt:1. especul- titto da ordem , em nome da m oderaçc!o e 
mente àq11ellcs que são mais desfavorecidos da da.ju.<~ tiça . 
for tuna. g cu, Sr. pro:~s idcnte, nãJ c:>:nprehendo Inspira ndo-me m s principias de justiça, fui 
qnc os s~ctarios da e -;cola l~b eral venh:'.m aqui o primeiro a dizer que ;~ão tornava o governo 
p~dir a su ppre~siic de ~edtdas gue !oram pela de meu paiz responsavel por esses atten• 
liberdade con qmstad:ls a ce utrah zaçao. tados .... 

. Tenlio concluído. (11fte ito uem, 1ilttito bem. O Sn •. CANTÃo:- Lngo não de·ve fa -.el-o res· 
Applcwsos dás galcJ·ias, a quem o S t. P.rc- ponsavel pelos successos que rélata. 
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0 Sn. lLDEFONSO DE ARAUJO:- • • . G antes 
acreditava que providencias seriam tomadas 
para a punição dos autores de ta.es crimes .•. 

O SR. Jo..tQum TA.Y.AREs:- Para serem pre
miados~ sim. 

ganei-~e, chegam-me noticias ~ais~~ontrist~= 
doras e horrorosas. 

reeeui do deputado provincial Dr. ~1 pidio de 
Me::;quita, representante do 5') districto da pro" 
vincia da Bahia. 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS DA B.UIIA:-E muito 
digno. 

O Sa. lLDEFONSO DE ARAUJo:-E' de 10 do 
corrente (lê): 

<t Hoje, o tenen~e-coronel ~atricio te!egr9.-
c a o 

de::.acatos a amigos nossos na villa de Amar
gosa. Já fui ao Dia1·io e:x.pol-os para que aaia 

- :'I • • 

ção do acto que nomeou o Maia delegado da
quella cidade. >) 

No dia seguinte o Diario da Bahia u-
1cava o te egr~mma recebido de Amar· 

gosa (lê): 

c Mais desatinos. - Liberaes aggPedidos, 
portas violentadas pelos capangas dos conset·
vadores. As '\'"idraç:1s das cas:ls do tenente
coronel Patricio Cerqueira e do prof ~s.~or Tho
maz de Aquino quebradas. A'> auto1·idade:~ não 
garantem. Providencias. >> 

O mesmo Dia1·io, comment::mdo os facto.~ . . ' 
o e . 

« Jà contavamos que aquelia pacifiea locali
dade seria thea~ro dessas tropelia'3. 

. p1 1ra en regou a e egac1a a 
quem é absolutamente incapaz de e~ercer func
ções tão sérias. O delegado nomeado, Dr. José 
Mai~, ainda ha pouco celebrisou-se por ag
gredlr armado de um rewolver a case\ do juiz 
muni?ipal, e por esse facto foi proces.;;ado e pro
nunciado. 

« E' a. um homem destes que cntren-a-~:;e a. 
vida e a fortuna de uma popula<;ão pa.ciftc:t, 11m 
nome de um governo, que se diz de m'l<leração 
e de um partido qu 'l se diz d , ordem. » ' 

Pois bem, Sr._ preside.nt;, não parou a h i, 
espantosa ~eac:çao contmua a opera.r-se na 
mmha provmc1a; não foram estes os unicos 
desatino.:: , outros mais horrorosos ainda. e ;; tão 
sendo praticados. 

Hontem, á noite, recebi o seo-uinte tele
gramma, 9.ue me foi enviado po~ m '3 U amigo 
e parente o Sr. tenente-coronel Pat:ricio de 
Cerqueira (lê) : 

(< Liberaes sem garantia, casa Olympio Ra
mos arrombada, aggredidas sua mulher e filha' 
preso e chicoteado urn .criado seu, saquead~ 
sua ca.sa. por tropa de hnha , e por ordem do 
delegado. Grupos de desordeiros conservado
res percorrendo a villa.-Pat1·iclo Cerqueira. 

Amargosa., 15 de Setembro. » 
E' assim, Sr. presidente, que se executa ••• 

0 SR. FREDERICO BORGES :-As autol"idarles 
policiaes desses logares são conservadoras ~ 

0 S!l. lLDEFONSO DE AUAUJO :-São conser
vadoras. V. Ex. não ouviu ler a censura que o 
Diario d.;t Bahia fez á nomeação do Dr. Mah 
ara dele""ad.o d termo de Amar osa ~ 

O Sn. CARLOs PEIXOTo :-Isto não póde ser 
verdade. 

• ... - • :A 

V. Ex. ache o facto tão c~tr~~ordinario que 
duvide de sua veracidade ; mas affirmo qne é 
\rerd,~deir.). 

Eu não viria ler um telcgr:unma si não ti
ves~e n. certeza de que quem m'o enviou é in
capaz de faltar á verdade. (Apoiado.-;.) O cava.
lheiro q :1e m'o dirigiu, é meu parente, cida
dão muito respeíta.vel (apoiarios); não era ca
paz de. por t~·i~a.s politiqa..;:, pret.e~der pertur-

O Sa CARLos PEr:tOTO :-Póde estar mal 
informado. 

Sn. lLDEFONso DE An.A.uJo ~-Si elle mora 
dentro da villa e si o facto >;e deu pouco distante 
tlella, no districto do ~ibeirão, yue dista dous 

J 

pouco. E é este o homem escolhido para. de
legado desse logar ! 

Eu não quero que o governo nomeie autori
dades dt miuha parcialidad 1 ; {lcdi a p"nas ao 
nobre presUente uo conselho quo recommen
d ~ss:! ao seu deleg ldO na prO\'incb o maior es· 
cru pulo na escolha das u.utol'id:uh.; policia.e.;;. 

Senhores, nenhum pnr·tido polilico lucra com 
os ahsurdos, com os excesso, quo se est~o pra
ticando. (Apoiadll s.) 

Isto só tem por effoito en f!•:Lquecar, dos mo· 
r~lisar os partidos. Quero que o nobre pro
stdr:nte do conselho cumpra o seu progra.mma. 
de ~l~Oderaç{to e do j ustiça, que aqui nos an
nunc10u. 

O Sa. Fn" · A 

ps ra S . Ex., que perde o seu tempo; cumpra 
o seu dever. (H a ou. t1·os apm·tes.) 

O Sn.. P nESIDENTE .-Attenção! Peço aos 
nobres deput::tdos que não interrompam o ora
dOL·. 

O Sa. IL-oEFONW DE ARAUJo :-Senho-res, o 
cidadão que acaba de se1· victima do revoltante 
desaca to, do horroroso attentado, de que acabo 
de dar noticia à Garoara, dist~ngue-se pelo seu 
trabalho, é pobre mas laborioso, vive honesta
mente da Iavou1·a e tambem tem lilll. pequeno 
negocio. Eu o conheço : é em todos os senti-
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dos digno de estima; tem, porém, um crime, 
senhores, um grande crime: ê ser bom liberal, 
dedicado ás idéas do seu partido, incapaz de 
praticar actos que o deslu~trem. 

E' este o seu crime; não tem outro. 
A perseguição exercida contra e~sc homem, 

acompanb.am naq aelle districto, espavoril-os, 
plantar no animo delles a convicção de que o 
partido uê subiu póde tudo, póde á sombra da 
sua an·etra pr:1t1c:•r os m:~.1ores aru1tr10s, con· 
tando com a impunidade. · 

Senbot•es, estou desilludido, creio que o go· 
verno não dará as p1·ovid•:!ncias que têm sido pe
didas. 

O SR. CARLOS PEIXoTo:- Não tem rasão. 

O SR. ARISTiDES SPINOLA :-Esse é vêzo an
tigo do partido conservador. 

. . 
tivesse dado ; os factos a que me referi, não se 
torbm reproduzido; não teriamos (le lamentar 
os actos ele ue a im rensa e o tele o-ra bo nos 
dão diariamente noticw. • poi.a( os). 

O SR. SoAnEs:-M:lS, perdão, V. Ex. está 
edindo rovi..l.encias agora. 

O SR. ltnEFONSO DE Ar.AUJo: - Este tele
gramma C do dia 15, e ha mais de 8 dias Clt pedi 
nesta c~.sa ao notwc presidente do conselho 
providenciás contra os desn.tino;:; que já se e::ta. 
vam praticando na cidáde de Nazareth. (Apoia
dos.) 

Em voz de cessarem esses abusos, essas 
arbitrarirJdades, novos actos criminosos se pra· 
ticam n~ comarc1 dr} Amargoso. 

O Su. CArtLO.'> PEIXOTo:-Bem, mas é em um 
ponto diflerente. 

. I · ·so DE ARAUJo: -Sr. resi-
dente, quãndo cu vi a minha provincia entregue 
ao governo int·)rino do Sr. Aurelio Espinheira, 
que póde ser bem inten..-ionado, mas que é 
ft·a~o diant•J de EFm par:ido, não tem autoridatlo 
pat·a. imt~or-se, nem força pat·a domin 1l-o, e 
que portanlo inrJvitavdmente seria ar.ra~tado 
pela camarilha que o c orca, previ q ne se 
d:u·iam. os abu•os de que a Camara tem tido 
noticia. 

Sr. presidente, prevenno tudo i:;to, subi á 
tribuna e pedi ao nobre presidente do con~elho 
que mandasse governar a B:.thia um homem 
feito, de autonomia, e quo pudesse re;;istir às 
ex.i.gencias inconfess>tveis de certo grupo que 
mais prejudica do que auxilia o partido. 

n ·ido e 
o governo não d.{ rá providencias, e que por fra
l{Ueza continuará. · a condescender com seus 
amigos, tambem prometto não mais pedil-as. 
Venho hoje, no seio do parlamento, no seio da 
representação nacional, declarar que vou tele
graphar para a Bahia, aconselhando aos meus 
amigos que não consinta.m que os seus nireitos 
sejam conculcaio'l (apoiados), que tlcfendam 
com energia sa.us direitos políticos e indivi
duaes, e flUe contem commigo para pugnar por 
elles, no terreno em que se lhes oíferece o com
bate. (.ll!uito bem; muito bem.) 

V. IV.- 39 

O Sr. J:t-,rancisco Sodré:- Sr. 
presidente, bem conheco qae estamos no o:ffi.
cio maldito da opposição, na phrase eloquente· 
a apropriada do Sr. conselheiro Martinho 
Campos. 

Não venho traze~ hoje ao conhecimento da 
• "' • !':- • 

policiaes e dos agentes imme:liatos da con
fiança do governo. Acho h•).je, como hontem, 
como acharei sempre, que o governo tem ne-
cess1 ar a c e se cercar e m 1v1 uos que seJam 
verdadeiros auxiliares de seus planos, de seus 
desejo~ na gesti•) dos negocias publicas, fieis 
interpretes dos seus sentimentos e de seus in
tuito.:; na admjnistração. 

O SR. ULYSSES VIANNA. dá um aparte. 
O Sa. FRANc:sco SooR:E:- V. Ex. acaba de 

ouvü· qu~ f'ou dest::1. opinião. 
Si, Sr. presidente, entre os proprios amigo3 

\ . - . . . . 
gionarios, ha muitas vezes necessidade de se 
fazerem sabstituições de funccionarios que não 
estão nas mesmas vistas das autoridades su-
periores, esta necessidade sóbe e ponto, q uan o 
se dá uma revira-volta politica, quando se 
ina.ugura desde seus al!c(wces uma ;nova situa-. 
~' .. , ' . , 
tendo não ser justo, nem que reacções seme
lh:mtes se possam fazer quando se trata de 
cargos retribuidos, que não são de immediata. 
confiança e pertencem ãquelles que consti
tuem uma certa carreira., com as vantagens e 
pr0dicados de promoções por serviço, mereci· 
menta ou por antiguidade. 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJo:- V. Ex. remo\·eu 
::1.té 'uizes de direito or motivos eleitoraes. 

O Su. JoÃo DANTAS F:LHo:- V. E::t. não 
tem razão ; foram promovidos, como é de le1; 
mas niio removido:; á for a e menos por- mo• 
ti~·o~ elr:itoraes. (T1·ocam-se muitos outros 
apm·tes.) 

O Srt. PnESIDENTE:- Atten·;ão ! 
O Su. FRANCisco Sooa:F.:- Sr. presidente, 

t·e.spondo ao~ :1 partes dos nobres deputados. 
Não ha Juvilla rpte eu removi juizes do dit·eito, 
não o nr~go, mas ta.mbem é certo que os removi, 
dando-lhes o acce.•so que R lei determina, que 
a lei nr:lena. Assim tlevo dizer aos honr~dos 
,leputados que tu1titos j nizes do direito ou po
del'i;t removel' forç:.1.damente, nos termos dos 
decretos d;~ i850 •' lei t•espectiva. Encontrei 
muitos papeis dl) referencia c concernentes a es
te;; pt·eparados e ouvido j:i. o Conselho de Estado, 
e, tod&via, não os t•emovi. Um destes a que me 
refiro é o 'uiz de direito de Cam ina Grande, ue 
removi de uma comarca de ia. entrancia para 
uma de 2a., para a de Petimbu, na mesma pro· 
vincia, apezar de ter encontrado papeis na se
cretaria qlle podet•iam determinar, preenchidas 
as formalidades legaes, a remoção forçada deste 
jui.z para uma comarca da mesma entrancia 
em provinciadiversa. (Apa1·tes.) 

E já, . Sr. presi:lente, que os nobres depu-. 
tad"s me dão npart~~~. affirmando que eu re
movi magistrados forçadam~nte, o que não é 
exacto, pois que, desde que ha accesso, a remo
ção deixa de ser forçada., eu direi que a muitos 
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eu poderia r3mover forçadamente, depois das 
informa.çõ~s do presidente da provincia, e ou
vido o Conselho de Estado ; entretanto. não me 
quiz prevalecer desta faculdade, apezar de 
existirem alguns a respeito dos quaes, como 
disse, os papeis estavam convenientemente pre-
para• os, so a an o o ac o o o er xecu 1vo. 

Devo. ainda dizer que, ao contrario do que 
affirmam os nobres deputados, dei comarcas e 
comarcas mUl o oas a JUizes que estavam avu · 
sos, nomeei muitos conservadores de primeira 
investidura para. os cargos de juizes de direito 
e municipaes. 

O SR. JosÉ MARIANNO:- Para Pernam· 
buco cito dous : os St·s. Floresta e Bandeii.·a de 
Mello. 

O Sa. ALMEIDA E OLIVEIRA : - Para o Mara
nhão tambem. 

são de modo nenhum responsaveis pelo pro
ce:limenta mais ou menos escrupuloso de 
quem os nomeou, pela circumf:Jtancia de 
já ser annunciada a mudança. politica. (.Apoia
dos e apartes.) 

Si este;; logaros foram providos por estarem 
vagos, s1 outros oram promovi os ou aposen
tados om virtude de lei escripta, pergunto ao11 
h_onrados deputa~os _que razão tinha o vice-pré-

actos d~ seu digno antecessor prejudicando o 
direito adquirido destes cidadãos ~ ( Ap::dados e 
cru;;am.-se muitos apa?·tes .) 

Sr. presidente, os factos que acabo de apon
tar não se referem certamente a empregos de 
immediata confiança, nem tão pouco a subdele
gados e delegados (npoiados) ; elles affectam 
de certo modo a ordem que s~ deve manter e 
estabelecer no serviço pubhco,no modo por que . .. .. - . 

R· RANCISCo SonRE : - Sr · presidente, respeito e imparcialidade aos direitos indivi
os apartes dos honrados deputados desviam-me duaes. (Apoiados e apa,·tes .) 
do assumpto prin~ipal que me t:-o?xe á tri-

• 
çõss de V. Ex. 

Le.rei primeiram~nte os telegrammas, 

putados. 

O honrado senr.dor Dantas, chefe· do partido 
liberal de minha. provincia, acaba de receber os 
seguint9s telegrammas (lê) : 

« Todos meus actcs posteriores a 15 de 
Agosto passado sem effeito, violentamente, Es
pinheira., apezar de legítimos e fundadas lei.
Communique amigos.- Almeida Couto. » 

« Senador Danta.s.-Reacção violenta. Todos 
actos Couto posteriores a. 15 de Agosto . -
aposenta do rias fundadas lei. 

Reprovação geral, procedimento tão acin-
toso.- Diario. » · 

Estes actoa, Sr . presidente, foram nomea
ções para empregos vagos ou aposentadorias 
em virtude de leis provinciaea. O vice-presi
dente da provincia neste momento annullt ou 
cancella semelhantes nomeações, effectuadas 
pelo Sr. Almeida Couto, que tanto na provín
cia de S. Paulo, quanto na su.a propria, da 
Bahia, acaba de dar prov~s de suíl. parcimo
nia. partidaria. 

Sr. pt·esidente, não se rompe assim com a 
solidariedade que todos os partidos devem man
ter entre ai (apoiados), quando não se trata de 
nomeações de . mera confiança, como não são 

o ' 
são relativas a empregos de repartições pu-
blicas, da the;;;ouraria da fazenda provincial, 
nomeações que o Sr. Almeida Couto effectuou 
muito legal e legitimamente. (Apartes .) 

Interrogo ao nob:·e deputado por Minas 
que me interrompe : póJe ou não o presidente 
da provincia, emquanto exerc~ um cargo dG 
que está investido, prover 03 logares vagos~ 
(Di'Oersos apartes .) 

Esta observação de V. Ex. vai tirar direitos 
a~quirido3 pelo facto da nomeação, vai preju
dicar aquelles que foram nomeados, e que não 

digo a V. E:s:.. que se trata de continuas, 2os e 
3os officiaes da thesotira.ria da provincja da. 
Bahia, e outras re ar ti .ões ub1icas. 

O Sa. JoÃo DANTAS : -Todos muito dis
tinctos. (Ha outros apa,·tes.) 

O SR. FRANCisco Soor..:E:-Si continuar a pra
tiea, Sr. pre'Siiente,como espero e creio que ha 
de ser mantida em todo o Imperio, para que a 
reacção de hoje não destôe das anteriores, o que 
restará áquelles que são chamados pelos hon· 
rados deputados a virem disputar as elei~·'es no 
campo legal,_ certos de q11e os nossos direitos 
s ra garan 1 os . 

· 0 SR. CARLOS PEIXOTO:- E hão de ser. 
SR 

producção de semelhantes factos. {Apoiados.) 
Si isto se der, ou o desanimo, ou então a 

reacção e a violencia; mas si nem uma nem 
outra. cousa se conseguir, c á vista das cartas 
que vão pat•a as provincias de qu~ não ha mais 
esperança de que o pa1·tido lil.Jeml suba, ao 
menos ate o fim do seculo! não tenho senão 
que des~jar mil venturas aos dominadQres do 
dia, um longo cst::dio e carreira brilhante e 
desassombrada ..• 

O Sn.. Jos:E 1\L-\.R!:\NNo:- Eu é que não lhes 
des'!jo es~e longo ~stadio. (lUso. . 

O Sn.. FRANCisco Som~:E:-. .. certos de que 
si os me:os legMs não puderem conter os arJi
trios d.l autoridade , talvez que os dominadores . - - . 
forte no 'Oacuo que procuram produzir. (Muito 
bem; muito bem.) 

ORDEM DO DIA 

URGE:\'CIA CONCEDIDA AO SR. JOÃO PENIDO 

O Sr. J. Penido felicita ao Sr. presi
dente do conselho por haver S. Ex. não só 
conseguido as leis de meios, da C:1mara, po
rém mais ainda do que S. E~. pediu, e talvez 
desejasse. O orador lastima que alguns liberaes 
houvessem tomado a si a taref t de justificar a 
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asc~nção dos conservadores. Negou o orado1· os 
m_ews d~ governo,· porque os conservadores 
nao subiram parlamentarmente . 

Sustenta que o ensino medico 110 Brazil està 
completamente desorganizado ; os estatutos e 
regulamentos das faculdades formam um ver-

a e1ro ca os. ensmo medico perdeu o ca-
racter synthetico que devia tei". 

Occupa-se . o orador com a distribui ão dac:; 
ca.. eii"as nas facu da e e mostra ter sido ella 
fe1ta do modo mais inconveniente e pernicioso 
ao ensino. 

~ão sabe o que sGja physica, chimica bo-
tamca e zoologia. medicas. ' 

_:Acha impossivel estudar anatomia descri
phva em um anno ; só o systema nervoso exige 
esse tempo para ser leccionado conveniente
mente. 

A h 
ser s~pprimi~as as ?e pathologia medica e ci
rurglca ; só ~ essencial a d3 pathologia. geral. 

O actual d1rector da Faculdade de Medicina da 
or e e uma especxe e rwreu e cem bra

ços ; não poderá em caso algum desempenhar 
todas as funcções que lhe são dadas pelos es-. 

O regulamento em 152 dos seus artigos oc
cupa-se com o ?irector, que é guasi omnipo
tente ; pódc ate suspender ou ad1ar as sessões 
da. congregação. Acha que o director com as 
funcções que lhe dá o regulamento, ~ão póde 
absolutamente ser lente. 

Passa o orador a lei' minuciosamente os dif
ferentes ~rtigoa dos estatutos e sustenta qne 
outros pa1Z~s, on:le as faculdades medicas s:io 

\'Otações por . cscrutinio Sr'creto. Nilo com
prehende o orador de quo modo os l ;ontes po
derão organizat• listas dos alumnos se'' undo o . ~ 
aproveitamento dest~s .• dc ,:dn que pe_lo regula-
mento lhes fica prolnutdo f,tzer nrgu1ção. 

Entendo que é incornpo.tivcl com a l.bct·dude 
do en~ino a inspccç:'i:), eomo exige o art. 1-15 
dos c~ Lat u tos. 
~ào comprch'}n .lo quo Yanta.~·om ba em im

pcdt.r que o lente, só p:lo fa·~ to do pertencer ao 
parlamento, fique impedido do leccionar, desde 
que não r~ccl.J:l vencimento nem se lhe cont3 o 
t empo para aposentadoria. 

Recorda o que succedia com o fallecido con
selheiro Pn.ula Ca.ndido que. mesmo com as
sento no parlam~nto, nunca. deixotl de I~~ c-. . . 

, • L 

tagem pessoal. 
A faculdade esta constituida como um verda

deiro mand~rinato . 
Não sabe qual é a doutrina medica capaz de 

offeilder a moral e os bons costumes . 
A classe mais desgraçada de todos os empre

gados ~a faculdade é a dos adjuntos; são peiorcs 
do que criados d~ servir. No fim de 1U annos 
só lhes fica o direito de irem-se embora, po -l~m 
ser demittido::. e para tirat•em a lg uma cadeirn. 
hão de il" a. concurso com qualquer aprenJiz 
protGgido. 

Entende que ha um verdadeiro lu:s:o nos la
b?ratorios, que provavelmente não terão supe
~1ore~ na. Europn, na parte relativa ao material; 
mfehzmentf;l porém não t~mos pes~oal habili
tado e em numero sufficiente para elles. 

Sustenta. que a reforma das faculdades de . . . . 
' as nos:as neces~idades • 

. Combate o artigo relativo ao exame de cli-

Su~tenta quP. é excessivo o pessoal da Facul
dade de Medicina da Côrtc. 

(A'~ hora e 55 minutos, o fi;1•. prea!dente 
p~de hcença ao oradot· para interromper o seu 
d~scurso, a:fii? de ser lida a redacção da resolu
çao prorjgahva.) 

Vem á mesa. e·são liclas as seguintes 

nEDACÇÕES 

,) 

Re~acçüJ final do projr;cto sobre a pi·oroga
ttva do orçamento para o erx:e1·cicio àe 

A Asscmbléa Geral resolve : 

tembro de 1884, qne orçam a receita. o fixam a 
desp-:zn. geral do Imporia para o exercicio de 
188·1-1885, continuarão em v!o-or durante o 
c:s:e_:cicio de 1885-1886, com as 

0

seguintes altc
raç-oes: 

§ 1.° Ficam augmentadas: 
No Ministerio do Imperio:- A rubrica na 

com a qu~:ntia. de 4'2:801$ para pagamento de 
de:::peza ,Ja fe1ta com a. impressão dos Annaes 
:> f a. . . 

pai'a pagamento da despeza proveniente de 
acct•cscimn de serviço já con tractado. 

No Ministe1·io df) Estrangeiros: -A 5a com a 
quan ta. c e : Z'$826. 

No d~ Agricultura:- A 20:~. com üO:OOO;) · 
para o custeio da via·ferrea de Porto Alegre a 
Urugu~yana; a. 24~ co~ a. de ~ .000~000.~ para 
os sernçcs do colomzaç-ao, 1mm1graçao e outros 
da mesma verba; !'l 28a. com a quantia de 4:000$ 
p:tt·~ uma colleGção adquirida para. o Museu 
Nac1 mal. 

No Mini;;;tcl"io da Fazenda:- A soa com a 
·lt: ::.ntin de 2t; :OOO$ para conclusão d LS obras da 
C:.1ixa Eeonomi.ca. da Corte, em virtude. dores
pectivo contracto; a 3ta. c om a qug,ntio. de 
2 . 025:2/G$"5,15 para -pagam~nto da<; dividas de 
e:s:ercicios finros. conform~ a tabella nnnnxa e 
a 33a. com a de 82:755S751 pnra restituição iá 
na tori<;n.fla de direitos. · " 
~ 2 o Ficam u rimi~as no !\.tiniste i d 

Imperio~ as rubricas 10a., H a e 12a. (alimentos 
aos principes D. José e D. Luiz e mestres da 
Familia Imperial ) . 

§ 3. o Fica revogado o § i 0 do art. 2o da lei 
n. 3230 de 3 de Setembro d ~ 1884. 

§ 4. ° Fica o governo autorizado: 
I. Para despender a quantia de f8:0JO$ 

com os juros dos titulas de renda, que íoi"em 
emittidos, em virtude do art. f o§ {o da lei n. 
2040 de 28 do Setembro de f87i e a de 350:000$ 
com o laznroto da Ilha Grande e outras r rovi
dencia.s necessarias para prevenir a invasão do 
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cholera~morbus, :ficando dependente da appro
vação- do poder legislativo o regulamento que 
expecltr para o mesmo lazareto; 

Il. Para. innovar os contractos com a C0m
panhia Nacional de Navegação a Vapot· e com 
as demais com a.nhias de naveo-a ão subven-
cionadas, reduzindo as respectivas subvençõ-~s, 
modificando os itinerarios, conforme fôr mais 
conveniente aos interesse~ do commercio e am-. . 
p 1an o os prazo e ma1s e ·.cz annos ; 

III. Para reduzir a actual taxa de armaze
nagem ; 

lV. Para reorganizat• o serviço sanitario, nos 
limites da verba votada ; 

V. Para elevar até 2$000, por cada 15 kilos, 
a ta:s:a da entrada da carne de ::s::1r,1ue e gor
duras de procedencia dos portos d:~. R~publica. 
Argentina, despachados nas altandegas e mesas 
de rendas d? lmperio.conforme for aconselhado 

o 
tins, ao maior desenvolvimento da emprcza dos 
vapores do Araguaya e exploração e estudo dos 
rios das Mortes e Alto Tocu.n.tins · 

li. Para conceder ial3nção de direitos aos 
materiaes iwportaJos para as obras do abaste
cimento d'agu<• pota.vel ás capitaes das pro
vincias d•) Rio de Janeiro e Alagôas ; 

VIII. Para permittir á irmanclad0 d;l. Santa 
Casa da :MisericordL• da cidade de Valença, 
província do Rio de Janeiro, possuir, pelo tempo 
que lhe convier, os predios que ã me~ma fo1·am 
doados por Mano"! Je Paiva. Mattos, em data de 
f4 de Julho do corrente anno · 

. Para 1sentar do imposto de tran;:;missão 
de propriedade o edificio que tiver de adquirir 
por doação a I!manda?e da Misericordi_a cl_t ci-

. ' 
S. Paulo, com o fim de estabelecer um hospital 
na referida cilade. 

§ 5° A isenção de pagamento da direitos de 
importação do mat·:lrial necessario para o abas
tecimento d'agua :i. cidade do Recife pela com
panhia. de Beberibe concedida pelo art. 26 da 
lei n. 243 de SO de Novembro de :1841, fica 
extensiva. ao novo material e m1.chinismos que
tiver sido importado e quo fór impo!"tado para 
os encanamcntr~s, n.r1ueductos c obras necessa
ria.s á ampliação do mesmo aba•t•.~cimcnto de 
agua pol' aquella companhia. em vista do novo 
COllll·acto celebrado entre a mesma e a adminis
tr·nção da provincia; 

§ 6° A Sociedade de Montepio dos Arti::tas 
da cidade de Nazareth, na 1rovincia da Bahia. 

ca re eva a o prLgamento o 1mposto pre 1a 
que estã a rlever, e isenta do pagamento do 
mesmo imposto d'ora em diante ; 

§ 7. o Fica revogado o decreto n. 9415 de 
18 de Abril de f885 e o governo autorizado a 
pagar aos concessionario:s ·waring Brothers 
unicamente o preço que se liquidar dos estu
dos que :fizeram para a construcção da es trada 
de ferro da. Victoria á Natividade, na fórma do 
respectivo contracto. 

§ S.o Fica tambem approvaio, em todas as 
suas partes, o decreto n . 7063 de 3i de Outu
bro de !878, podendo o governo elevar á cate~ 

geria de alfandcga as repartições de que trata 
o mesmo decreto, que art·ecadarem renda su
perior a 500:000$ eu1 um exercicio. 

§ 9. 0 O actu~l Asylo de Mendicidade seri 
destinado exclusivament0 aos indigentes, men
dio-os e vao-abundos adultos. Em Íiilta de esta-
belecimento especial para menore>:, :fica o go
verno autorizado, dentro àa verba consignada 
parJ. aquelle serviço, a •lespender at9 ã quant~a 

~ . , o su v nçao a · u ou ma1 
asylos, q_ue recGb:lm menores indigentes, men
digos e vagabundos doa dous sexos, sendo taes 
estabelecimentos organizado3 de modo que os 
mennres possam nelles empregar-se, tanto 
quanto fôr possivel, em trabalhos de agricultura 
e outt•os que constituam edttcaçãoprofissional. 

§ 10° Ficam englob~\dos os cre.:litos especiaes 
destinados para construcção do prolonga
mento das e~tradas de ferro da Bahia e Per-

pelo decreto n. U392 de i o de Março proximo · 
finJo, para as vet·bas 26, 27 c 28 do art. 8'' da 
lei n. ;:>141 :le 30 de Outubro de 1S82 no exer-
cicio de 18 3-18S4. 

Art. 3. 0 A disposição do art.13 d:\ lei n. 30f8 
de 5 dn Novembro de 1880, não será applicavel 
ôs dividas reclamadas por correios estrangeiros, 
por scr~Tiços estipuladJs n::~. convenção postal 
uniVeJ·so.l, nGm ãs que provierem de transporte 
d:t cor:•e::;pondcncia. por mar com destino a 
paizes cstrang-eir~s. 

Art. 4.u Fica conceiido ao Ministerio dos 
Neg·ocios Est1·ann-eiros o creilit..> su , )lemcntar 
(e : ~ 9S1 • s0ndo as quantias de 11:142$193 
e 4:074$623, para _set·em applica clas ás despezas 
das verbas-Extraordi na rias no exterior- e -

-.1 r · 
e:terci~io de !881-:1882. e a quantia ~e 
32:422:$342, para ser applicada fs despezas da 
verba-Ajudas de custo-da. lei de orçamento 
do exercicio de 1884-1883. 
A~t . 5.0 Revogam-se as disposições em con

trariO. 
Sala das commissões, em i7 de Setembro de 

1885.- Siloa J.1[ afra.- Egydio Itaqui. 
Tabella das dividas de eo::e1·cicios findos 

pertencente.;; aos minis te1·ios nbaixo decla
nulos, as qt~aes se acha?n liquidadas e nüo 
p odem ser pagas, em 'l)irtude do art. 18 da 
lei n. 3018 de 5 ele Novembro de 1880 e 
Cl1·t. 11 d{J d e n. 3230 ele 3 de Setembro 
1Fox imo passado. 

)) 

)) 

» 
» 
» 
)) 

t .. • • • •••• 

da Justiça ....•... 
de Estr~ngeiros .•. 
d:t Marinha . ••.•• 
da Guerra •.••.•.• 
da Agricultura .••. 
d:~. Fazenda ..••.•. 

;) : . 
164:Q08S159 

563$760 
HO: 15f8316 
293:581$864 
i4S:i14s 3SO 
4l1:ô71$23t __ .... ___ _ 

2.U23:::7\l.~;5l3 

Primeira Contadoria da. Directori11. Gor~l do 
Contabilidade, 2G de Agosto de 1885.- O 2n Oli• 

cripturario. João Peixoto da Jf'on~t:ca Gui~ 
m arães . 
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Redacçao final do additivo à rwoi·ogativa 
do ot·çamento lJara o exercicio de 1.884-

1885 

A Assembléa Geral resolve: 
Art. i. o Fica o governo autorizado a fazer as 

nece;;sarias operaçoes e cre 1to ou pa1·a res- · 
cindir o contrato celebrado c;)m a D. Pedro I 
Rai.lway Company, Umited, ou para levar a . 
panhia, nos termos e condições que forem 
ajustadas, conforme fôr achado m:üs c:mve
niente aos interes;;es do Estado. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sab. das commissõGs em 17 de Setembro de 
1885. -Silva JJiafra.- Egydio ltaqui. 

Redacção final do adrlittvo â pro1·ogativa . . ) 

A Assembléa Geral resolve: 
Art. i. o Os planos das loterias das provín

cias qtte tenham de ser expostas à venda na 
côrte, serão submettidos á a rova ão do mi-
nistro da fazenda, que lh'a poderá negar; não 
podendo correr nenhuma dessas loterias antes 
de approvado o respe~tivo plano, nem ser ex
posta á venda mais de uma de cada vez. 

Pat•agrapho unico. Reverte1·á em favot· das 
beneficiari:1s, deixando de ser desviados para 
commissõe.~ e prHmios, os impostos de que, 
por leis orçamental'ias, são isentas algum,1s 
loterias. 

Art. 2. o Revoo-am-se as dis Josi ões em con-
trario. 

Sala das commissões em 17 de Setembro de 
1885.- Silva .i1Ia ra.- En rlio I ta ui. 

O SR. RoDRIGO SILYA (pela ordem):- Peço a. 
V. Ex. que csnsulte a Camarn si dispens~t a 
impressão da redacção para entrar na Ol'dem do 
dia sem:prejuizo das urgencias. 

O Sr. Za1n.a. (pela Mdem) observ::~. que 
não póde ser ~Mito o requerimento do nobre 
Zeadc1· conservador, e basta uma só consicleJ·a
ção para o p1·ovar . 

Esl:i. com a pal11.vr:~. o honrado Sr. Penido, 
que interrompeu o seu discurso pnra ser lido 
esse papel. Si a redacção entrn.r em dis·~ussão, 
e qualquer deputado pedir a pab.vra, es tá preju· 
tlicado o direito da.quelle honrado collega. a de 
todos que têm urgencias conc~didas pela Ca
mara. 

O Sn.. Jos:E 1.\L.arANNO :-Si houver discussão 
fica adiada para depois da urgencias. 

O SR. ZAMA diz que, nesse caso, o direito do 
deputado fiea dependente da vontade dos col
legas ; mas, as questões nesta casa não podem 
ficar dependentes da vontade individual. E ' 
preciso qne as determinações da Camara sejam 
respeitadas. 

Discutir agora a. redacção é offender o direito 
do nobre deputado, que està na tribuna, e de 
todos os outros que se lhe devam seguir. En
tretanto, o orador não tem remedio senão su .. 

jeitar-se á maioria da Camara. Não pretende 
impôr a sua vontade ; mas, re~erva-se o direito 
de protestar contra uma medida que não lhe 
parece a mais regular. E depois pe1•gunta : 
qual é a vantagem que nós temos de approvar 
de afogadilho esta redacção,quando podemos fa-

""""''""""'"'à. 
u~r SR. DEPUTADo : ·- E' adiantar ser

viço. 

O Sn.. Z.Du:- Emfim, a Caruara. decilirià 
como entende1·. 

0 SR. ARISTIDES SPINOLA (pela ordera) 
crê que comprehcndeu bem o peus!l.mento do 
nobre deputado por S. Paulo. 

S. Ex. quer que o seu req'U.~rimento seja 
votado depois d~ esgotadas as urgencias (não 
apoiados). 

O SR. RonRIGO SILVA ~ela ordem :- O ue 
eu requeri a S. Ex. é que se cousultasse a 
casa sobre a dispensa d<J. impressão para a 
redacção entrar immejiatamente em discussão, 
sem preJ utzo 11s urgenc1as cence 1 as. 

E' approvado este requerimento. 
O SR. PH.ESIDENTE :-0 Sr. Penido póde 

con muar. 
O Sn.. PENIDO, continuando, refere· se ao 

grande numero de livi'OS que tem a secretaria 
da Faculdade de M8dicina. 

Occupa~se com o art. i 56, c diz, que, em rela~ 
ção a bibliotl1eca, o que de mais curioso acb.ou 
foi a seguinte disposição: 

« A bibliotheca conterá tantas e~tantes 
quantas forem as_ necessaria~ para conter os 

' . 
Qu.mdo se fizeram os estatutos,já. se descon-

fiava que havia f,dta d.e pes8oa1, e, por is:;o, se 
· . eriu a autoriza .ão nra mandal-o vir da Eu-
ropa. 

São taes as hypothescs que até medicos cli
nicos são chamados para e:nminar nos con
cursos. 

Combate minuciosamente as disposições rela~ 
tivas às provas dos concursos . 

Não póde terminar sem fa.llar das propinas. 
Manda-se dar a cada lrnte 10.~ e ao secretal'io 
5:;;, a titulo do trabalho accresc.ido. N~io ha tal 
t;a,l)alho ~.ccrrscitlo; é trabalho quo se deixou 
de fazet· em Novembro ; os rapazes, em vez. de 
fc~ zerem e~amc em Novembro, vão ÍJ.zel-o em 
Março. E' uma multa, c mais multa do que 
tuclo. Ha dclictos insignificantes punidos com 
trcs penas. 

Entende que o maior serviço que o governo . . . ' ~ 

J ' ' e 
vigor os antigos, organizando o ensino, que 
està completamente desorganizado nas fac'?-1-
dades de medicina, e da.nlo maiores garantias 
aos preparadores e aos estudantes. 

O Sr. Rodrigo Silva (pela o?·
dem) pede ao Sr. pre.sidente que consu~te a 
casa si concede u1·genc1a pa ra que entre Já em 
discussão a rcdacção da prorogativa do orça
mento. 

E' provavel que ninguem peça a palavra, e a 
prorogativa. seja logo votada; mas, si se esta-
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belecer discussão, o orador retirará o seu reque· 
rimento, para não prejudicsr aos nob1·es depu
tados que têm a palavra., por crgencias que 
lhes foram concedi·las. 

Posto a votos,o requerimento é approvado. 

Entra em discussão a reiac ão .da roroO'ativ!l. 
do orçamento. 

O SR. JosÉ MARIA"NNO (pela ordem.) requer o 
encerramento da discussão cohel'ente com a 
attitude q ne o seu partido resolveu mante1•. 

V em á mesa, são lidas e apoiadas, as se
guintes 

Emendas 

Separem-se os ns. 2, i a H, do§ 4° arr. 1° 
§ 6o, e supprima-se o art. 4o,que está. em dupli
cata.-Andrade Figuei1·a. 

do decreto de 31 de Outubro de 1878, para con· 
stituir projecto em s~parado.-.Diana. 

A re uerimento do Sr. Zama o Sr. secre-
tarto e o:; 8rt1gos da prorogativ:~. a que se re· 
fere a emenda do Sr. Andrade Figueira. 

São &IJoiadaa n.s emendas, e postas conju-p.-
ctamente em discussão com as red!li!Ç'õ . 

deviamos levar os ~dversarios n. ferro e a fogo 
os que mais lhes facilitaram a tarefa .•• 

O SR. JosE MARIANNo:-Nó!! o que fizemos 
foi apressar a votação, depois de vencidos, para 
que quanto antc;s viesse a dissolução pro
mettida 

O Sn. ZAMA ••. : - ptrrque, dáquelles que 
entendiam <]Ue se deviam conceder ao adversa
rio as ei · ~ - · · · 
das emendas ou autorisaçõas, que foram lidas 
e approvadas, na Camara dos Srs. DeputadCis. 
O orador diz isto, como jà declarou, porque 
tomou a rasolução do emancipar-se, depois de 
velho, e direi aquillo que · entende ao dispe
dir-se de~tas cadeiras . 

Além disto, não pertence á escol::l. dos que 
sustentam que esta Camara está ferida de in
capacitlad'3 civil e politica, pelo annuncio da 
disso I u ão O ora o -
nhum eonsLitui<lo, nem consideração moral 
de ordem alguma, que posa resstringir o ramo 
tempor;1 rio do poder legislativo no exerci cio 

as a r1 UlÇOe> que a ,ono:; 1 mçao e con-
f.n·e, emquanto o decreto de dissoluçãe não 
baixar, emquanto não fõr cassado o mandato 

Posto a vot!>s, é approvado o encerramento O Sa. ULYSSES VrANNA:-Não podemos ex· 
da discussão, requerido pelo Sr. José .Ma- ercer a nossa mais importante funcçlo, a de 
ria.nno. · destruir o ministerio. 

::?ostas a volos, as redacçoes são approvado.!il, o SR. z .urA diz que em sua opinião, é esta 
salvas as emendas. a menos importante das attribuições do po:ler 
. A r equerimente do Sr. José Marianno. é legislativo. 
feita,por parte~a votação da. emenda do Sr. An-
drade Figueira. O Sa. ULYSSES VIANNA: - A mais impor-

E' rejeitada a f a. parte,que manda separar os tante . · 
, , a 0 un a, R. Ai\!A enten e que a mais importante 

quê manda supprimir o art . 4°, qui) está en:. os deputados a e:;tto exercendo: é decretu o 
duplicata. imposto, decret9:r os meios r~gulares de go-

AemendadoSr Di~~3~p~r~ej~Q~dlw·c~add~.----~~~rntmmtm~MnmrnL~~. ------~--------

As redacções, assim 2pprovadas, são remet- Esta é qM é a grande attribuição das as-
tidas para 0 Senndo. sembléas legislativas, segundo ãquelles publi

cistas, que hão escripto sobre esta materia, 
O Sr. Zama (cltrigit!.do-se á bancada a~ mo:lo quê têm rec.:bi:lo o applauso gerat 

que lhe fica em fre,~te) começa diz~n ·lo que, de todos os paües qul3 se reg:)m por est~ 
antes de retira1•em-se os nobres dr.putados, systema. 
recebam os para.bens do orador; ~m nome do Para demonstrar que não somos nô;:;, que 
p~rtidC) conservador, agr:tdeçnm á Divina Pro- sustentamos a plt>nitude d~1s attribuições do 
videncia ter proporciona.do ao ministerio 20 de rumo tomporario do poder legialatiro nas con-
Agosto um nrrolha:dor dt força do arrolhador do dições actuaes, os que estão em erro, basta 
ministerio 6 de 1\'laio. Realmente ó uma grande mesmo recordar a que se tem passado por nar· 
fortuna, quando um p1rLido político enc"nt.ra, te dos sustentadores da doutrina contraria. -
em ~parlamentos como este, para se os melhoi"es O Sr. Nabuco, que foi o jniciador dessa dou
susteutadore~. para s0u melhor elemento do trina, apeza.r da iuc::tpacidade civil e politica 
força, ·aquelles mesmos que pensav:m1 que era da Camara,lr;vantou-so para apresentar um pro
necessario negarem-se as lr:is de meios ao jecto d·~ reforma federativa do Im erio saben-. ··-

O Sn. . JosÉ MARtANNo:- Desde que fomo 
vencidos, o nosso empenho ó con~·luir isto 
quanto antes. 

O Sn. Z.nrA entende qoc esso facl.o acnha de 
<lemonstrar que niio ha dia em quo o homem 
não aprenda mais alguma. cous:t, assim como 
que é o mais verdadeiro o antigo rifão:- a. 
cousa melhor que Deus fez debaixo do f.Ol é um 
dia depois do outro. 

Assim, verificou-se que foram os intransi
gentes, que foram aqueUes que entendiam que 

o com an e~e encra que nem se quer as lei
turas da constituição esse projocto podia ter. 

O Sn. J. PENID):-E· semente que fica n:~. 
terra. 

O Sn. ZA:If,\ obser\'n qm~ o nobre f o aoero
ta.rio, qn::~ tnmbom foi dcss'l cscoln, \'ciu aqui 
reclamar contra excessos praticndos na Rua. 
província. E o Sr. Jn~ó Matianno, deputado pe· 
lo 2' di.;;tricto de Pernambuco, no orç~mento 
mandou mais de uma emenda e ex9rceu fune· 
ções, que são pertencentes á plenitude do exer
cicio das funcções legisla ti v as. 
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_O Sa: Aa~sTIDES SPlNOLA:-Por . minha parte I voto d~ nobre ex-ministro da agricultura,· do 
nao ass1gne1 nenhuma emenda. S~. Spmola. e do conego Barrozo (apoiados) ; e 

O Sa. ZAl\L\. està convencido de que està a nao obstante te~ a maioria d.o partido resolvido 
Camara n_o pleno exercício de suas attribuições, annu~lar tres d1plom~s dos adversarios, no dia 
de que n1ngaem a póde coarctat· nas suas d~li- segumte, como pres1dente da as11emblcia, ainda 
berações; por isso vem hoje à tribuna. pôde s:llVlH' esses tres diplomas. 

ra~ qualquer governo, não diz só que os au- ram e defenderam a ele1çao do,Sr. João Mendes, 
tor1ze, mas que, sabendo delles, não os puna de ~..: Paulo· . 
com severidade. Nao tem portanto, em materJ.a de verificação 

Quando o honrado Sr. Barão de Cotegipe d~ poderes, prova_do ser. homem só de partido, 
apre~entou-se nesta casa, à frente de seus col- nao ; pr<;>cura alh~r o~ mteresses :,legítimos do 
legas, dando noticia dos acontecimentos que 0 seu partido com aJUStiÇl que nestas .... oc~siões 
levaram ao poder e affi.rmando que 0 seu pro- se d~ve guardar·. . _ . . 
gran~ma invariavel serü1. moderação e tole- A:nda na ultima ~le1çao provm<nal, como 
ranc1a para com todos os cidadãos brazileiros pre~ld(mte da assemble~, concorreu para salvar 

· · ' o di loma do Dr. Anamas Ba. tis ta ue c 
mult~ bons fundamentos poderia ser aunullado. 
(Apozaclos.) 

Isto quanto à vida do orador no paria-

As previsões do orador começam a realisar-se: se tem caaçado de recommendar em todas as 
já a Camara teve noticia de violen.cias prati- occasiões a maior imp~rcia.lidade para com os 
cadas contra membros do partido liberal em adversarios. 
differentes localidades; o orador vem trazel·-lhe ~inda appella para os se_us collegas de depu-
novas noticias de iguaes violencias. ta9ao, que sabe~ que ~~po1s que se publicou a 

le1 de 9 de Janeuo, dmgiu uma circular aos 
O Sa. FruNÇA. CARVALHo:-Venha.m vindo ! amigos do interior pedindo-lhes encarecida-
O S~. ZAl\U .. antes, porém, de faz el-o, tem mente q_ue n_ão afastass~m do alistamento na

necessidade, amda que com grande constrangi- 1 nhum c1dadao nas cond1çõ.es le&"a.es, qualq~el" 

collegas com a. sua humilde e obscura pessoa. dos da deptttactto da Bahia.) 
Bem sabe que a de mau gosto fallar ·ae si pro- Em 18i8 mandon r ecor.amendar por toda a 

rio mas ha circumstancias em .:J • • • _ parte ue não raticassem um só neto de erse· 
savel que um homem deixe de parte a modestia gu1çao ou VlO ene1a contra os conservadores. 
pari\ po .ler ex pôr os motivos por que tem direit~ E o nobre ex-mi~istr<;> da ag1·icultura póde dizer 
de fazer a qualquer governo certas exiooen- a esta Ca.mara SI os llberaes de Maracás viviam 
cias. 0 

· 0'!1 não desgostosos com o orador, de quem di-
Desde que o oradol' se entende em politica, ziam que estava sempre prompto para defeftder 

tem procurado ser apostolo da verdade eleitoral. os co~serrado~cs,e::l.ttender ás suas informações. 
Nunca concorreu para falsear o syatema. eleito- (Apotaclos:da:..deputaçl!o da Bahia.) 
tora! entre nó;;. Conseguintemente, tem o direito de exigir 

Os prim'?iros desgostos dos correligionn.rios que procedam comsigo coruo têm procedido 
do orador com elle provieram de verificaç:io de sempre com os seus adversários. 
poderes de não a.comp:mhal-os em occasiões em E~s a razão por que não quer crer ainda que 
que elles preten·liam desconhecer direitos de aquillo que se está passando na Bahia seja 
seus adversa.rios . por ordem do ~o~erno, bem que o vice-presi-

Refere-se então á eleição do então 6o distri~ dente da prov1ncia declare que tem o orgulho 
do da Bahia, em 1873. de obedecer ás ordens do Sr. Barão de Cote-

Ne•sa occasião foi dos poucos que s e sep::tra- gipe. . " . -
conservadora-; feitas naquelle dia tric to. 

Mais tarde ainda, talvez na casa hajn. teste
munha de,te facto, tevo do oppoN;c aos seus 
correligionarios para salvar diplomas de indi
viduas que elles queriam a.nnular na assem
blea. provincial. 

Ainda em 1878, o nobre e1:-ministro da agri
cultura e o Sr. Spinola podem dar t~stemunho 
ú Clunara. de que resolvendo os liberaes an
nullar diplomas, foi caq uelles 'lu e sustentaram 
que elles não deviam fazer hes annullaçõGs, 
encontrando-se nesta occ.u:ião cpena.s com o 

qu~ elle. S"ja demittÚo. (Ris;.) 

O SR. ZAMA traz ao conhecimento do mes
mo Sr. Barão de Cotegipe factos que deve 
suppor n§o foram autorizados por S . Ex, que 
são r eprovados pelos conservador~s, e que hão 
de ser punidos pelo ministerio. 

O SR. ILoEFo~so DE AaAUJo:-Vcremos isto. 
O SR. ZAMA dil':: que a. Carnara ouviu ainda ha 

pouco o nobre deputado pelo 5° di"tricto da 
Bahia expor as violencias que se têm praticado 
na villa de Amargosa. 
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Casas arrombadas, familias insult.::das, famu-, orador 48, e agora elle teve sessenta e tantos e 
los chicoteados, e tudo isto com a força de o ot•ador 32, resultado do descontentamento dos 
linha á frente e por ordem do delegado '<ie po- seus correligionarios pelo apoio que sempre 
lici:1.. encontraram no mesmo orador o.s adversarios, 

Em Bom Conselho, ha poucos dias o nobre quando reclamavam qualquer providencia para 
de utado deu noticia das violencias raticadas, os garantir o ue além de um dever de homem 
que o r1garam o corone Si va e o v1gario Agri- po 1tico que quer ser respeitado, era um dever 
pino e outros a correr :i capital afim de pe- que nito podia esquecer para com os homens de 
di rem providencias ao governo. Mara.c·3 s, de~de qu~ o chefe politieo. daquolla 

ção do pat·tido conservador, as mesmas violen
cias começáram a ser praticadas, e um dos 
di.rectores do partido liberal naquella locali
dade. o capitão José Henriques dos Santos, 
pessôr.. qualificada, tem sido victima dos maiores 
ultrajes e attentados, ao ponto de ver-se obri
gado a entregar a sua casa. comrr.ercial ao juiz 
de direito, que lhe lacrou a porta e sellou os 
livros como garantia unica. 

(T1·ocam-se ap~1·tes entre os Srs. Beza
mat e Spinola.) 

• o ' 
terVlr em todos os negocios do Imperio é per-
feito, ning-uem póde restringir aqui o direito 
de qualquer collega apreciar quaesq\~er acon
tecimentos. (Apa1·te.s) 

Deve prevenir á Camara que a villa de Ma
racás é mais proxima da capital, dentre as 
que compõem o 10° districto, porque h 't uma 
linha fer·rea · no espaço de 15 leguas que a 
põe em co~mu!licação. 

daquellas em que providencias podiam ser to· 
madas no sentido de corrigir esses abuzos. E 
mais notavel é ue o chefe conservador de Ma-
raca" tm a. estado poucos dias antes na Bahia. 
Conseguint(lmente si se tivesse recommendado 
mo leração não, praticariam esses a buzos. 

Não foi debalJe que chamou a att~nç:'io da 
C::tmara o do paiz para as condiçõeR especiae::; 
do 10° districto, porqu(l o candi·lato conservador 
dalli é parente do nobre ministro da guerra, e 
talvez fiado na posição do seu illu!':tre parente, 
jul?ou-se com o direito de permittir aos seus 
am1gos estes excessos que o orador não com
prehencle como lhe podem aproveit:tr. 

O Sn. CANTÃo:-Não com consentimento do 
Sr. Junqueira. 

O SR. ZAMA :-Na villa de Maracás os con
servadores estão em g-rande maioria sobre os 
liberaes. 

O SR . CANTÃo:-Então não tem precisão de 
fazer v1olencias. 

O Sn. ZAMA pondera. que jã Verrier dizia 
que o movei de todas as "cções era o i11.teresse 
e o prazer. 

Não \'ê qual o interessll que po <; sam ter os 
conservadores em promover es!'a.~ pers(lgui
ç?es, e é preci~o que haja uma. ferocidade de 
t1~~e p&ra senti~ prazer na p(~rseguição de fa.. 
m1has e no so:fthmento de seus concidadãos. 

Já na eleição passada, em 1881, o ad't'ersario 
do orador teve naquelle collegio 66 votos e o 

tudos, e o orador não é daqueltes que esquecem 
estas relações. 

Conseguintemente, tendo pr0stado aos seus 
adversarius de Marac:is todas as garantias que 
por seu intermedio elles podiam obter, devia 
esperar reciprocidade na presente occasião, 
principalmente quando nenhum interesse elei
toral autot·iza. semelhantes exces:;;os. Entre
tanto, o contrario esta se dando, e e:;tá se dando 

cialmeute •lo f3o districto, onde ha individues 
que, quando oâ liberaes eram governo, apezar 
de terem elementos de for a, apezar de terem 
to os os me1os e repressão, durante cmco an
nos, alimentaram-se de sangue e das fazendas 
dos lioeracs. 

Vê ainda, e, neste ponto, espera qu~ o nobre 
presidente do conselho possa dar uma.resposta 
f1·anca e decisiva; vê ainda. no Diario da Bnhia 
que o vice-pl'esidente resolvera f::lzer partir 
p.ara a villa. de Urubu um destacamento de 40 
praças de linha. Ora, o orador sabe quanto é 
diminuta a força de linha ue ha na Bahia, a 
qua ma c egs. para o serVIÇO de guarnição, 
coahece as ordens r•:strictas de todos os gover
nos para · ~s províncias, rec3mmendando não . . .... 

':l 
policiaes. Logo só uma circurnstancia extraor
dinaria pl:db autot•izar o vic~-presidcnle da. 
província a tomar uma providencia destas ; e, 
ainda aso;.im, elle não a poderia toma1• sem 
autorização exp1·essn do minist~~rio da. guerra.. 

Quer, portanto, saber do no!,re Barão de 
Cotegipe si o vicc-p1·esidente d :\ Bahia requi
sitou autorização do ministerio da. guerra para 
fazer partir este destacamento ; si, tendo feito 
tal requisição, recebeu autorização do mesmo 
ministnrio, e, si tendo recebido ~L autorização, 
informou guaes os factos que justificam seme
lhante medida, tanto mais quanto collsta tam
bem que o escolhido para. commandar esse des
tacamento é o mesmo official que já esteve em 
Macahubas, o mesmo ue não tem escru ulos 
em eu::ar que praças do destacamento, inclusi
vamentc o tenente Nabuco, sob1·inho do nobre 
ministro da gue1·ra, fossem, armados, invadir a 
villa de Urubu, para impedir a apuração elei
toral em 20 de Novembro, no intuito de que se 
uão conferisse diploma ao Sr. deputado Spi
nola. O p1·oceclimGnto que teve este official, na 
sua ultima commis ~ão naquellas regiões, foi tal 
que o ex-chefe de policia,Dr. Moraes Sarmento, 
yue é um magistrado muito disti.ncto (apoia
dos),:que é um homem seria e de indole mode
rada (apoiados), conhecido em mais de uma 
província, dizia (lê) : 
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O SR. ARISTIDES SPINOLA. :-Eu estive com 
esse cadete em Urubú. 

O Sa. ZAMA:- Ora, si é moderação des
. tacar praças de linha. para. uma villa. que se 
achava. em paz, fazer commandar o destaca
. mento por aque.lle. que, pode-se diz~r, se ligou 

: , pro-
messa de tolerancia feita aos liberaes é irriso
ria, e têm o direito de ch~mar a contas o nobre . . 

0 SR. ARISTIDES SPINOLA:- E' tão ridiculo 
como o empenho de honra. 

O SR. ZAMÁ:- Não quer trazar ao l'eeinto 
da Camara accusações pela demissão de cargos 
de confiança. Demittam todos o:; empregados 
de confiança, estão em seu perfeito direito;mas, 
desde que as demissõ~s sahem deste terreno 
para abranger empregados de fazenda, e de ca
teg01·ias taes uc não odem ser re utados de 
con ança, a razao e seme hante procedimentó 
não é quere1• cercar-se o governo de pessoal que 
acompanhe o se!l I?:msamento; outro é o alvo 

Si o nobre presidente do conselho quer real
mente ser prudente e moderado, tome pro'riden
cias ; si não póde ser, si não póde vencer o seu 
partido, tenha a hombride.de de declarai-o, por
que, o orador ainda sabe o caminho onde neste 
paiz se póde encontrar_ a salvação ; sabe que, 

nas autoridades, no gov')rno, nos ministrÕs 
ainda ha o velho de S. Christovão. ' 

Em i869 de ois de ter 
rado de tndo, depüis de ter recorrido em vão a. 
todas as autoridades, foi o Senhor Pedro li 
aquelle que levantou as Lavras Diamantinas do 
estado miseravel em que se achavam. Si o 
Sr. Barão de Cotegii1e não póde conter os seus 
amigos,irá pedir ao Imperador que o contenha, 
e o Imperador tem talismans que obrigam os 
ministros a se lembrarem dos seus deveres. 

Possue o orador memoria muito viva para nãe 
es uecer o beneficio ur menor ue se ·a 
a guem lhe possa fazer. Já uma vez enconlron 
apoio em Sua Magestade. 

E é, pelo proce limento que Sua Magesttde 
• • q a e OJe os 

No seu districto, a rcacção é tão forte, si aão seus labias não tem sahido uma só palavra. 
ainda mais do que noa outros. E' a paga da contra. elle, porque tem o defeito de nunca es

------~P~a~s~s~a~g~A~tu~dMo~o~r~a~d~o~r~p~a~r~a~o~s~CQOn~se~r~v~a~d~o~re~s~,~d~e~~~~~~~~~~·~~~.elhefazem. 
que se tem falado. Já uma gazeta pintou o orador na figura de 

E' assim que elles tratam um correligionario um cão e agradeceu a imagem, porque real
novo, descar·regando sem dó nem piedade a sua manta t'3nho alguma cousa do cão:-a docilidade 
clava de Hercules sobre os melhores amigos do a fidelids.do e a gratidão. · 
orador, emquanto que se diz que elles se com- Si; porém, o nobre Barão de Cotegipe se 
prornetteram pela reeleição do mesmo orador. acha em condições taes que, não obstante dese-

Fel:zmente, ha uma cousa acima de nós e su- ja.r manter politica de moderação na. provincia. 
perior a todos nós, que se encarrega. de faz~r da B:1h\a., e;;tá forçado a dar, por todos os meios 
conhecida a verdade. para perderem-se na lama, po~siveis. um. a .cs:~eira no parla~ento ao so-
d n : -
se l'reten~e ferir o orador. a franqueza de dizel-o ao orador, porque, para. 

Est:i sendo juaticado pelo procedimento de ell~, as cadeiras do parlamento não têm sido 
· forradas de rosas ; tem encontrado nellas mui-u. 8 

tos esp1n os e nao e a ta a restgnação ne-
0 Rn. RIBEIRO DE MENEZES:- Não tem cie cessaria. para deixal-as, sobretu .o porque 

que justificar-se,; está superior a tndo isso. entende que não vale a pena. possuir uma ca-
0 Sa. ZA!\I.\ :- Apenas tem de dizer que deira na Camara dos Deputados, ljUando elb, 

jà conhece bastante o partido conservarto1• para possa custar uma gotta de sangue do mais 
esperar outra cousa. in~ignificante dos adversarios e muito menos 

dos amigos. Si S. Ex. quer a. todo o transe o 10° 
O Sn. CAnNnno D.\. RocH,\. : -Já foi uma districto, diga-o, porque o orador é capaz de 

victím:a.. mandar dizer a seus amigos que se abstenham 
O Sn. ZAllA: -0:> moços, que entram agora. e quo entreguem & cadeira ao sobrinho do 

como militantes, no partido, podem pensar, nobre ministro da guerra.. Mas, si o nobre Ba
sem a e:tperiencia dessas lutas, que os adversa- rão de Categipe quer a eleição no terreno legal, 
rios se devem respeitar, que a todos se deve não illuda agora, para dep:Jis, na. luta., tentar 
distribuir- severa jt;stiça; mas, o orador, qua já esmagar. porque então as consequencias serão 
experimentou o pulso conservador, que foi pro- fataes. 
cessado por assassino , processado por sedi- O orador ou se abstem ou luta : Si se 
cioso, ue viu todos os seus arentes e ami o ab tudo á san · 
recolhidos as prisões como criminosos, a sua nobre Barão de Cotegipe póde fica-r certo J.e 
esposa insultada, as suas sobrinha3 arrastadas, que elle não recuará,qualquer que seja a gra
as casas de seus irmãos cercadas e invadidas, vidade das circumstancias, e que, aceita e't:l 
que viu cinco povoações differentes incen- luta, mandará. Jizer aos seu!:! amigos que re
diadas, os objectos das casas de negocio ven- pillam a. violencia pela violencia, ·dente . por 
didos em publico leilão, não póde admirar-se dente, olbo por olho. . 
de que o partido conservador pratique actos Não quer continuar a occupar-se de assum-
desta ordem. pto que tanto o affiige, porque, de· um lado, 

Quer, porém, cartas na mesa; partida franca, lembra-lhe um passado que ainda hoje lhe faz, 
e na·la de offerta de tolerancia e moderação, sar.grar o coração. e, por outro lado, põe
quando se quer sangue, quando se quer a vi- lhe diante dos olhos o mo.:io por que tem 
ctoria. a todo o custo. procedido e o pabulo deste procedimento, 

V. IV.- 40 
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o modo por qu2 estão sendo tratados os seus 
amigos daquellas regiões, amigos aos quaes 
deve só e unicamente o que tem sido no 

mundo politico, porque, si não fossem esses 
amigos, es..;;es pobres sertanejos, que lá vivem, 
não tit·ando o menor interesse, o menor re:ml-
ta o da po ttica, mas, pelo contr,lrlo, azen o 
por ella. toda a sorte de sacrificios, ·o orador, 
com certeza, nunca se teria. assents.do em uma 

' -cial do seu partido não tem recebido senão in-
gratidões sobre ingratidões. . 

O Sr. deputado por Pernambuco prestou aos 
nobres conservadores e ao orador, grande favor: 
áquelles deu occasião de não precisarem aqui 
estar ,para ouvir o que o orador está dizendo; e 
ao mesmo orador o serviço d~ poder estar fal
lando um pouco mais desembJ.raçadatuente 
sem ouvir os contínuos gritos tumultuosos, que 

aque as anea as apontan o para a frente , 
se levantam contra os que se queixam dos ex-
cessos dos governantes. 

O Sa. Z.uu., entretanto, deve dizel' que o 
nobre deputado por Pernambuco não compre
hendeu bem as eonveniencias do partido libe
ral. S. Ex. devia ver que ainda hoje, feliz
mente, trib,tna parlamentar é aquella de· onde 
mais alto se podem fazer as queixas contra as 
perseguições dos adversarios, e que, no mo
mento ern que os p1·oprios libera.es a trancar~m, 
aqoe1!es hão. de ea.hi~ sobre estes, com certeza 

excessos denunciados (apoiados), e os que têm 
sido ministros bem o sabem. 

Qaanto ao mais, o nobre ministro da guerra, 
todo religioso (riso), que ouve missa e se con
fessa todos os domingos (riso) ; o nobre minis
tro da guerra em cuja intenção se manda dizer 
missa em acção de graças pelo facto de ter en
trado para o ministerio, como o orador leu em 
uma gaz'lta, se fez em Alagôas : o nobre 
ministro da guerra., que sabe tudo quanto é de 
religião, deve lembrar-a~ das palavras da es
criptura : < Não folgues nunca com a quéda de 
teu inimigo, nem pela ruina delle se regozij3 
o teu coração. » 

Si o nobre ministro da guerra pensa que já . . 
baixo do seu poderoso alfauge, o nebre mi
nistro está enganado. E' o caso de dizer-lhe : 
ainda havemos de ver quem tem garrafas va
sias· para. vender. (Hilaridade .) 

Não, ao Sr. Junqueira não cede o orador fa
cilmente o terreno. Já bash que elle, como um 
estranho, sem ter um só titulo para merece1· 
daquelle interior da B1hia qualquer prova de 
estima, tivesse colhido de todos os resultados 
politicos que um homem pôde colher neste paiz, 
á custa desses pobres sertanejos, a quem. ar
mava para. se trucidarem reciprocamente .•• 

pód 3 ser vencido ou pela matança, pela 
fraude ou pela falsificação. (Apoiados da depu
tação da Bahia.) 

O Sa. F. Sooa:E: - Os conservadores não 
querem ouvir, retiraram-se todos. 

O Sa. ZAMA.: - Fizera.m bem; tambem, no 
caso delles, o orador não quizera ouvir. 

O .Sa. lLDEF0NSO D:E ARAUJ0 :-0 nobre depu
tado está fallando para o paiz (apoiados), o seu 
discurso ha de ser !ido. 

. O Sa. ~AMA:-~a de re.colher-se. á proviu-

' ' entrar na luta, entrará com elles, e, si entrar' 
repete, não recuará. (Muito bem .) 

E ·ao mesmo tem o alli na uelle momentG 
do alto daquella tribuna, previne ao ministro 
da guerra qu~. ~i elle não se mantiver dentro 
da. linha de seu dever, como governo, si elle 
acoroçoar as falsincaçõe:; e violencias que já 
começaram, e o orador fôr eleito, dia por dia, 
hora. por hora, instante por instant·~, ha de 
tomar-lhe contas do s~u procedimento, e saber
lhe-á infligir o castigo que têm o direito os 
representant<>s da nação de infligir aos minis 
tros que não sabem cumprir os deveres do s~u 
alto cargo. (Mui to bem; m·uito bem.) 

Vem á mesa, é lido e apoiado, o seguinte 
Req~terimento 

Requeiro que se peça ao Sr. presidente do 
conselho as seguintes informações: 

. 
gue em. varias localidades da provincia da Ba
liia, taes como Maracas, Amargosa, Bom Con· 
selho e outras, estão sendo_pratic?.das contra 
os liberaes; e, no caso a:tirmativo,que providen
cias tem tomado para reprimir taes excessos. 

2•. Si pelo Ministerio da Guerra expediu-se 
ordem ao vice-presidente daquella provincia 
para destacar 40 praças de Iiilha para â villa 
do Urnbú, e, no caso afirmativo. quaes os moti
vos que aconselharam tal melida.. 

Sala das sessões, i7 de Setembro de 1885.
Cesar_Zama. 
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O Sr. Aristides Spinola (atten-1 que faziam as delicias dos nossos antigos par
ção) : -Sr. presidente, o illustre deputado lamentares, iam sendo retiradas desta tri
que acaba de fallar (o Sr. Zama) dispensou-me buna. Em nossa época cogita-se mais das ques-
de parte de minha tarefa, por tP-r-se referido á tões economicas. . 
politica re::J.cciona.ria, inaugurada na provincia Lembro ainda a política industrial, que o 
da Bahia, e, especialmente, a negocias do 13° Sr. Paulino de Souza. ueria ver inau u a 
1s r1cto. ou orme enunc1ou o no re depu- pa1z, quando quebrámos os velhos moldes alei

tado, o vice-presidente da Bahia determinon toraes. 
que seguisse para a villa séde desse districto A minha provincia é uma das que mais têm 

~ · . , · .. · a u a es er1 
nenhum motivo conhecido, a não ser já um dos partidos, que não possuem ex!lcta compre
prepat·ativo eleitoral. hensão dos seus deveres,-desse mal. que po-

Senhores, causa-me aimiração o ardor com derei chamar politicagem, que é a degeneração 
que falla o nobre deputado, apezar das desil- da politica. 
lusões da vida publica e da nossa descrença Os nossos chefes politicos, que~ liberaes, 
em rebção ás promessas dos adversarios... quer conservarlores,-demasiadamente occupa-

dos com outros assumptos,-não têm tido pelos 
O Sr.. FRANÇA CARVALHo:- Apoiado. interesses materiaesda provincia a devida soli-
0 _SR. ARISTIDES SPINOLA:- S. Ex: pa.r~ce citude. _Elles talvez. n~o .tenham, apezar das 

na violl.lncia, usam de palavras hypocritas, para 
encobril-a. (A.poiados.) 

v ALHO : - E' sys tema velho . 
O SR. AntsTIDES SPINOLA:- Seria preciso 

uma reforma radical nas idéas e habitas dos 
conservadores, que julgam propriedaie su~ o 
governo do Estado. (Apoiados.) 

No prim·~iro anno da legislatura finda, o 
Sr. Paulino de Souza, chefe da numerosa 
opposição conservadora, recebeu o primeiro 
n:inisterio liberal, or~anizado depqis da elei~ão 

, pa vr . : 
« Si quizermos ter partidos politicos dignos 

da missão constitucional que lhes incumbe 
nesta. fórma à@ g 
vez esse jogo estreito, em que o laLego reve
zava-se de umas para. outras mãos, emquanto 
ora. um, ora out1·o partido era fl.agella.do. 

« Esqll~Çamo-aos des')es dias em que a po
litica. local, ~em aspirações pa.triuticas, enco
brindo intere~ses menos confeasa.veis sob o 
manto da paixã.o partidaria, viveu de provoca-
ções o represalias.» · 

As esperanças dos que julgavam que, depois 
da. reforma de 1881, entraríamos definitivamente 
noregimen parlamentar,-doqual tio.hamos tido 
um simulacro,- estão ex.tinctas. (Apoiados .) 
Voltt\ mos aos antigos tempos, e renova-se a 
-« politica condemnada de perseguições >)- a 
que alludia o Sr. Paulino. Hoje, como hontem, 
o poie~ -..:em de S. Christovão. E' uma parodia 

Ouvimos fd.llar em toda a parte no que se 
convencionou em chamar a influencia da 
Bahia,· a qual inspira ciumes a outras ro-
'VlDClaS. 

Assacam-nos continuas censuras. Não falta 
quem compare a p1·ovincia a um enorme polvo 
a estender os tentaculos pela supedicie do 
Imperio. Si essa preponde1•ancia exist9, ella 
se limita aos empregos publicas. Esgotamos 
ahi a nossa actividade; de sorte que a preten
dida influencia se reduz a isto :-collocação de 
filhos da Bahj a em empregos publicas . 

Quanto, porém, aos melhoramentos materiaes 
a provmCla., ao esenvo v1men o os seus 

grandes recursos, á. expan~ão das fo1·ça.s pro· 
ductivas; quanto. á. poli~ica incl,ustrial -de 

O Sa. CARNEIRo nA RocHA:- Não é tã.nto 
assim como V. Ex. diz. 

O Sn. ARISTIDES SPINOLA :-A Bahia dá mi
nistros, presidentes, juizes, medicos militares, 
empregados de f~zenda,etc.;-ma~, supportando 
mais do que nenhuma outra os ~ncargos da com· 
munhão, definha., atraza-se, empobrt-'ce. · 

Em outro logar fiz algumas observações sobre 
o modo pelo qual o Brazil povoou-se. Repro
duzil-as-ei em poucas palavras. Na America 
do Norte a população agglomeron-se em al
gun;:; pontos do littoral, e quando os colonos se 
intern:wam e constituíam nueleos de ·população 
no interior do paiz, abriam estradas, levavam 
instrumentos aperfeiçoados · de trabalho, de 

- m p s 
O partido liberal , que tanto tem traba.- por fortes vincules ás de beira mar, e assim 
lhado pelo regimen parlamentar, vai reco- cresdam e prosperavam. 
meçar a tarefa. Vamos rolar o rochedo. Com o I .O 111esmo phenome.no não se deu .no Brazil. 
systema imperial de mutações politicas, os par· Os primitivos colonos espalharam-se pela nossa. 
tidos rebaixam-se e transformam-se, para ser- extensa costa e devassaram o interior, levados 
vir-me do estylo do nobre Barão de Cotegipe, pela cubiç:1 do ouro. ·Assim formaram-se pe
em caravanas de crentes, que olham pat'a quenos nucleos de população nos sertões do 
Mecca ..• (Apoiados .) p:úz, os qua.es ficaram .separados uns dos ou-

Vou cingir-me ao assumpto, para. o qual obtive tros, sem vias de communicação, sem relações 
urgencia . Não tenho tempo de entrar em ques- commerciaes, unidos apenas por um fraco laço 
tões p.oliticas, que, aliás, pouco attrabem-me. político. Em loga.r de levarmos .a .civilização ao 
As longas dissertações sobre direito publico, interior., ;~~erdemol-&, 
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Hoje a populaçlo se acha esparsa por um ter· 
ritorio immenso,privada de meios de transporte, 
formando pequenas povoações retalhadas pelas 
intrigas, sem instrucção, sem industria, sem 
commercio, de horizontes limitadissimos. 

Não ha. roblema., ortanto, ue mais nos 
deva interessar, que mais eva preoccupar a 
a.tten.çã.o dos nossos estadistas do que a viação. 
Della depende a riqueza da patria. 

' . 
Figueira, notei que as estradas de ferro não 
devem ser consideradas sómente como opera
ções commerciaes, apreciadas sómen.te pelas 
cot11.ções da bolsa. ELias podem constituir má 
collocação para as sommas do capitalista, e ser, 
entretanto, producti'Cas. 

A economia de tempo e de esforços que tra
zem para os particulares, a qual não figura na 
receita. das emprezas, ~oncorre p~derosa~ente 

o • 
rimos das prophecias dos nossos homens poli
ticos · sobre o desenvolvimento da ferro-via 

·l ná 
quando se tratava de levai-a a Vassouras : 
c Cahisse do ceo promptinha a estrada que 
"Cocês desejam, e a renda ntlo chegarià para 
conserva -a e custea -a. ~ 

Tem-se attribaido á construcção das estradas 
de ferro o mau estado das noqsas finanças. O 
ultimo ministerio liberal partilhava desse erro. 
Outras são as causas. Si erros houve na con-

. cessão de algumas linhas, erro indeacubavel, 
deplorabilissimo, seria parar na construcção 
da rêde de caminhos de ferro do Brazil. 
(Apoiados.) 

Senhores, em um paiz pouco conhecido como o 
nosso, nao e e a mirar que ouveas a gumas 
concessões infelizes de emprezas de estradas de 
ferro. Em t~da a parte as liouve. Franq.ueville, 

Inglaterra, divide e.n cinco períodos a hiatoria 
dos caminhos de fert·o desse paiz: ensaio (i801-
f.830), infancia (1830-1845), mania (1845-1848), 
concurrencia (1849-1858), fusão (1858·1874). 

Não se póde dizer que estejamos no pe
riodo da. mania; para se manifestar tanta 
prevenção contra as concessões de estradas de 
ferro. Quando o parlilmento inglez abrzu-se, em 
Novembro de 1845, teve .de decidir sobre pro
jectos apresentados por i.263 companhias, 
representando um capital de 14.075.000.000 
de francos. 

Diz ainda Franqueville : 
« Houve em 1844-1857 actos autorizando 

a. construcçào de i. 288 kilometr~s de novas . . 
cos ; em f845, 120 actos, 4.347 kilome
tros novos, despeza de 1.501.857.000 fran
cos ; em 1846, 270 actos, 7.306 kilometros 
.3.348.588.542 francos; em 1847, 190 aetos, 
2.i79 kilometros, 996.368.322 francos, etc. » 

Ainda estamos no período da infancia, e já 
os nossos ministerios querem fazer parar a 
construcção das nossas estradas ! 

Guiando-me por docu01entos publicados pelo 
Min.isterio da Agricultura, já apresentei nesta 
tribuna uma demonstração das despezas feitas 
pelo Estado com as garantias. a caminhos de 

ferro e as comparei a outras de menor im
portancia.. que têm pesado sobre os cofres pu
blicos. Em um periodo de 20 annos ( exercictos 
de :1.86!-1862 a 1880-1881) as despetas com ·as 
garantias de juros importaram em 38.107:09()$. 
Nrsse m~smo eriodo astâmos 53.269:000 
com serv1ços mumcipaes da cõde, e i .24 : 00$ 
com obras 'lmblicas aqui reali.zadas. 

Outras são as despezas que devem ser cor-- .. . -, 
ferrea. 

O Sr. Saraiva, que ó um estadista dotado de 
bôas intenções, mandou organiztr um mappa. 
com o esb~o de um plano de viação fer
rea par·a o Brazil. O trabalh • foi publicaào. 
Julgo que S. Ex. não o fez levado por mera 
curiosidade. Pena foi que o honrado Sr. Sa
raiva, voltando este anno ao governo, só tives
se palavras desanima~oras para a continuação 

' nasse a politica dos melhoramentos materiae3. 
Senhores, eu não disponho 8.bsolutamente de 

tem o ara ' -
são das estradas de f~rro em paizes de grande 
área, como o Brazil e os Estados-Unidos, não 
constitue argumento sério para se dizer, como 
an zgamen e, que s po em prosperar as es
tradas de pequeno percurso na proximidade dos 
portos de exportação. Basta examinar as recei
tas das grandes linhas que atravessam differen
tes paizes, e estudar a. sua poderosa irradia
ção. Elias realizam o mitho de Deucalião se
meando mundos ••. 

O engenheiro J. Brunf8.ut que, vão quasi 
10 annos, publicou um extenso trabalho sobre 
as Vias de Tra_nsporte na França, diz: 

« o os os pa1zes recon ecem OJe es a ver
dade banal : q ua.nto mais extenstl fór uma re
gião, tanto mais n~cessidade t~rá. de applicar o 

' ' mais eat~nder e desenvolver n. rêde errea, 
mais augmentará a industria, a agricultura, 
em uma palavra- o seu poder. As ferro-vias 
são destinadas a prestar serviços tanto maiores 
quanto mais extenso fõr o seu percurso.~ 

Entre nós, porém, ha. quem se opponha. a que 
a D. Pedro li vã ao Rio das Velno.s ou a 
Mogyana. chegue às margens do Paranahybn.. 

Volto ao meu requerimento,- volto á Bahia. 
Conheço um pouco o interior do paiz. 
A Bahia ó talvez a provincia do Brazil em 

que haja maior variedade de solo, apto -para. 
varias culturas. Percorrendo-se a provincia, 
não se nota aquella uniformidade monotona de 
uma vctsta extensão da província de Minas, 
coberta de campos de vegetação igual. Ha 

· zo as, es as a a 
do littoral até aos terrenos algodoeiros do alto 
sertão. As culturas as mais varias, como a. da 
canoa, do algodão, do café, do cacau, do fumo, 
do trigo, do centeio, da vinha, encontram alli 
e:stensas zonas apropriadas, bem como a in
dustria pastoril e mineralogica. 

Entretanto, senhores, tendo a provincia uma 
população de perto de dous milhões de almas e 
possuindo grandes fontes de riqueza, o seu 
desenvolvimento tem sido muito moroso. 

A população do centro, que se estende at& 
além S. Francisco, luta com difficuldades in-
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' o porto da capital ao Alto S. Francisco, pas-
sando por Alagoi:abaa. 

Ouvimos o que se disse contra essa prague
jada linha. quando se abriu a discus~ão sobre o 
ramal do Timbó. 

Senhores. pagámos, na constrncção des:>a. es~ 
trada, o tributo da inexperiencia, como pa
garam todos os paizes. 

A estrada foi de construc ão dis en i sa m 
seu primeiro trecho, porque teve de costear a 
bahia; entrou em concurrencia com o trans
porte por agua ... 

O SB.. CA.II.NEIRO DA RocHA:-Teve de passar 
por engenhos abandonados. 

O SR.. ARISTIDEs SPINOLA : - De ois rt 
uma região secca, onde a cultura eJ:tensiva não 
póde medrar. 

O preço da construcção dessa linha. foi ele
vado, como o de outras no Brazil e no estran
geiro. Ainda bontem, lendo. o opusculo do 

. engenheiro Ewbank da Camara , intitulado 
Caminhos de Ferro Nacionaes- bitola p1·e
feri'1Jel- verifiquei o preço da construcção de 
differentes estradas de ferro. Si uma legua ue 

k • • 

custou 900:000$, a mesma quantia custou a de 
Pernambu~o a S. Francisco; na de S. Paulo 
a legua ·attingiu a 1.000:000 ; na D. Pedro li 
a egua 01 e ma1s e : U$ no trecho cnLre 
a côrte e Be·Jém, e de mais de 1. 700: OCOS na 
secção de Belém à Barra. 

No prolongamento da. estrada da Bahia a bi
tola foi reduzida e o preço tem sido muito me
nor. Qualquer que seja o erro da. primitiva 
construcção, o dever do Estado é fazer continuar 
a obra para sah·ar os capitaesjá. empenhados. 

Ha 20 annos (20 annos !) a. Bahia recebeu com 
enthusiasmo a noticia d~ incorporação de uma 
companhia. para a construcção de uma via-fer
res. que, partindo de um porto no baixo Para· 
guassu, fosse á região diamantífera do interior, 
afamada pela riqueza de suas minas. A compa
nhia, ao iniciar os trabalhos, falli u. Era mais um 
desas_tre para e~morece~ as n~ssàs esperanças. 

O SR. P A.ULA. PRIMO:- Que é a. que mais 
precisa. 

0 SR. ARISTIDES SPINOLA.... que vai dar 
incremento a uma zona. importantissi.ma, s.vida 
de progressos, exti~gue-~e ~o meio d~ matta de .. 

, 
trabalhadores, desalentada a em preza., após tan..; 
tos annos de lutas ! 

Eis abi uma das rovas da ·nossa in uertt:ia. 
prmc1pal ferro-via da. província, a linha 

central- eixo do nosso mal esboçado systema 
de eommunicações, morre em logar ermo sem 
poder chegar, ao menos, à proxima localidade, a 
Andarahy, no coração das minas, 96 kilometros 
adiante. 

A locomotiva. estaca, como uma eloquente at
testação de nossa ineuria, no deserto ••• 

Não s~ pÔde aliegar contra e~sa estrada o que 

apresentado saldos, conforme consta dos se
guintP.s dados, extrahidos dos ultimes relatorios 
do Ministerio da A ricultura: 

1883 

Receita. . • . • . . • . . . • . . • '316:566 063 
Despeza. . • • • • . • • • . • • • . 290: 170.~03 

Saldo. . • . • . 26:395$760 

1884 

Receita ..•••• . ...... . 
Despeza ............. . 

Saldo ••.•..• 

439:779$090 
385:545$700 

54:232$390 

E' indispensavel q:.te essa estrada con
tinue. 

o.etualmente muito prejudicada, porqtte tropas 
carregadas que vêm elo winterior, já tendo reuli
Z!idO um longo percurso, f11zem mais algumas le
guas até á estação inicia.!. Será mais demorada 
a conducçlto, mas ha, por emquanto, convenien
eia rln. parte doa interessados em não so utiliza .. 
rem da ferro-via pat•a o tr:•nsporte de mercado
rias. E' preciso que a linha se prolongue para 
deso.pparecer essa coneurrencia que, á primeira 
vista, parece impossível. 

Não é men intuito discutir a conveniencia 
do traçado projectado para saber si era melhor 
que a linha, deixando as Lavras Diamantinas, 
seguisse pelo Brejo Grande a Caet9té -centro 
de uma vasta zona algodoeira. 

A companhia proced~u a um reconh~cimento 
' b • • 

associação organizou-se para levar a effeito s. tenho aqui a exposição que a este respeito 
projectada linha. E' de 28 de Outubro de 1874 o fez o engenheiro fiscal, referindo-se aos tra
decreto que concedeu à nova companhia a ga· balhos do engenheiro Fowler, a qual publicarei 
rantia de juros sobre o capital de 13.000:000$ . com estas observações. Publicarei tambem 
Encetados os trabalhos da linha principal, elles o rela torio do engenheiro Fernandes Sampaio, 
foram realizados com rapidez admiravel; mas o que, fazendo parte da commissão bydraulica. 
capital esgotou-se quando a estrada attingiu ao dirigida pelo fallecido Roberts, fez a viagem 
kilometro 257 e a construcção fieou paralysada. de Carinbanha. :1 S. Felix. Esses relatorios 
A linha parou. em um legar deserto, chamado dão uma noticia da vasta região que tem 
Riacho dos Bois. Uma. estrada, como esta, des- de ser servida pela estrada central, tendo 
tinad.a a favorecer a desprezada população do sido quasi toda ella percorrida por mim varias 
interior. • • i vezes. 
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Pelo recenseamento de 1872 vê-se que a. po
pulação dessa região é de cerca de 400.000 
pessoas, não entrando ne.sse calculo, que fiz, 
sommando parochia por parochia, nenhum dos 
municipios marginaes do S. Francisco. 

O Sr. André Rebouças, notando a necessi-
e a. 1n us r1a man · c ure1ra na prov10eia 

de Minas, diz, com razão: 
c. Para. a ~• províncias maritimas do Im erio, 

p :3 en rar em 1scussao que seJa me orou 
peior enviar o auucar bruto para ser refinado 
em Mars~lha, em Hamburgo ou Liverpool; o 
algodão para ser fiado e tecido em Manchester 
ou em Rouen; a lã para ser fiada e tecida em 
Verviers ou nu. Covilbã; o f:;mo para ser pre
parado em Bot·dàos ou em Hamburgo ; em uma 
só pal:wra, qualquer producto nacional para ser 
manufacturado e entregue ao consumo além do 
Atlantico; mas, para a provincia de Minas 

rae::, DJ guem ousar a rmar que o a go ao 
produzido no valle do Rio Grande, deva subir e 
d~scer a alcantil~da serra da Mantiqueira.; su-

' ' 
barcar no Rio de Janeiro; p::rcorrer 3.000 a 
4. 000 milhas do Oceano Atlantico, desembar
car em Liver ool· s•lbir ao lana.l 
ehester, para ser ahi manufacturado, e repetir 
depois a mesma longa e custosa viagem para 
vir vestir os sertanejos dos confins de Minas. » 

Estas observações quadram perfeitamente ao 
alto sertão da Bahia, onde é muito · sensivel a 
falta de fubricas de tecidos de algodão, já. intro
duzidas no sertão mineiro. Peço ao mesmo 
illustrado propagandista a seguinte pagina. do 
seu livro, sobre a Agricultura Nacional : 

provincis. da Bahia se menciona a cultura do 
algodão como uma das que ma.is soffrem, pela 
falta. de vias de communica ão. Effectivamente 
os me ores terrenos algodoeiros ficam 60 a 80 
leguas distante do littoral, e não podem SPr 
transportadas as colheitas sem despezas de 
frete, de 2$500 a 4$ por arroba. Taea fretes são 
impossiveis, quando o preço de venda. é, como 
agora, dr\ i$ a 8$500 a arroba. 

< O inquerito faz e~pecial mençio dos ter
renos algodoeiros de Caeteté, esp~cialm11nte no 
Gentio, em Almas e Umburanaa, onde realmente 
o produ c to é excellente. O algodio de Caeteté 
obtem dos exportadores mais 1$400 em arroba 
do que o das outras procedencias; em Li. vet•pool 
é sempre pago por mais um penny em libra. 
Quando tPremos fabricas de algodão no S. Fran
eisco, aproveitando a força motriz dos rapidos 
desse magestoso rio. e, · sim~ltanea.mente, o 

recio"o al - ' · 
Urubú e da Barra 1 

Os con.servadores sobem agora. Eis ahi uma 
dolitica larga, que os poderia elevar: esque
cer esses velhos odios, essas estareis intrigas 
partidarias, esses preconceitos antigos, essas 
perseguições selvagens que · nos barba.risam. 
Novas idéas, novos rumos. Convença-se o go .. 

,. o:; e que e 
urgente pôr termo a e-:sas lutas intestinas por 
amor dos cargos publicas. Precisamos descor-
. se largos horizontes. Attribuo ao 

atrazo industrial e commercial do Norte grande 
parte dos males que o affiigem. O Norte deve 
rehabilitar-se. 

Desde que as localidades não têm industria, 
não têm commercio, e arrastam uma vida me
ramente official, e são dominadas pelo funccio
nalismo, as mutações politicas produzem es~as 
terriveis reacções, que, ás vezes, as ensan .. 
guentam. 

empregariam a reacção, si, em logar de appel
larmos para comelhos vagos e palavras que o 
vento leva, como essas do ro ramma minis-
erta. , ttvessemos e lllvocar os seus pro· 

prios interesses prejudicados pelas perse
guições. 

' ' . 

para que o governo, passado o periodo de febre 
que o atordóa e domina, possa sa.hir dos es
treitos limites da velha política consern dora. e 
cuidar no melhoramento do paiz. 

Si idéas nos separam, h~ um laço commum 
quo a todos pre:ade - o dever de trabalhar pelo 
engrandecimento da patria. (Muito bem; 
muit~ bem!) 

PARECER DO ENGENHEffiO FISCAL DA E!o.TRADA. 
CENTRAL DA. BAHIA 

Fultam-me estudos para omitLir juizo seguro 
acerca do mt>lbor traçado do prolongamento nté 
S. Frt~ncisco; posso, comtudo, assegurar, desde 
jâ, que, para attcnder a todos os interoat~ea da 
lavoura. o do eommercio, nüo de.vo o prolonga• 
mento deixar do servir aos municipioa do Brejo 
Grande, Rio de Contas e Caeteté, seguindo 
uabi pa.ra o rio S. Franci1;eo a terminar em 
Carinbanha, por Monte Alto, 011 em Bom Jesus 
da Lapa, por Macahúbas. Em .toda essa região, 
slém das ci:lades e villas mencionadas, existem 
muitas fregueziaa o povoações, onde a lavoura 
do algodão, eaf~. assucar, eereaes e outras se 
acha em estado adiantado de desenvolvimento, 
além da criação de ggdo, que alli pro<:pera em 
grande escala. O commercio destas localidades 
, . . . -

«Quando tP.remos caminho de ferro J?"lra o 
S. Francisco~ Para o algodão devemos mce~ 
asntemente J}edir não só fazendas centraes · 
.como tambem fabricas centraes. .. 

=Posao accrescentar que o algodoeiro 1loresce 
admiravelmente á margem do S. Francisco e 
que o producto distingue-se pela exeellencia ·da 

e só av·iltará. bem sua. importancia. quem houver 
observa<o o grande movime!ltO de tropas que s.e 
e:ffectua pela estrada geral que passa em Ma
racás . 

Já actualmente., em toda a. zona de que trato, 
e no .rio S. Francisco; quando as e~tações são 
regulares, é tal a producção, que :a offerta. fica 
sempre .muito .superior :á procura, resultando 
naturalmente a deprecinção ou o pequeno valor 
doa produet.os. · 

fibra. . . 
·O a mesmos ~logioa merece o eaíé das Lavras 

:Diamantinas. 
Estando dada a. hora, voa concluir. 

A respeito deste aasumpto :fiz ponderações 
á companhia, que deliberou mandar eff'ectuar 
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um reconhecimento geral da zona considerada. 
Não possuindo esta província um mappa ·sobre 
o qual se possa fundar o plano geral de uma 
extensa via-ferrea e achando-se deslocada;;, n::>s 
mappas que por1suimos, as posi;ões geogra
phicas, de maneira. que nenhuma confiança 
1nspuilm nem mesmo a es u os pre 1mmares, 
foi incumbido o engenhei•·o Fowler de dirigir
se a Monte Alta, a Cúmeçar de~· Felix, e d~-

' . 
de Contas e Caetité, e devendo regressar pela 
Chapada, tendo por fim a com missão determinal", 
por observações astronomicas, as posições de 
to.ios os lagares, a direc~ão· geral e configu
ração approximada das serras e dos valles, o 
curso geral dos rios com um:t indicação da se
par :ção das aguas na zona considerada. e al
turas a barometro, de todos os pontos e ele
vaçõe;;; que i_nteressasse~ ao estudo. O illu~-

' nado a latitude e longitude da Feira de Sant' 
Anna, S. Felix, L·Lpa e João Amaro, determinou 
as osi õ:>s dos se uintes ontos: 

!~lara cãs, Bananeiras, Alto da Serra, Passa
gem d3 Sant'Anna, Maracanã, Tapagsm, B1·ejo 
Grande, Casa de Telha, Lagôa do Timotheo, Ria-

, e ·, jueuo, oço argo, oaze1ro, 
Monte Alto, Pé da Serra, Sitio Novo, Bonito, 
Cannabrava, Si pó, S. Sebastião, Rio do Pires, 
Mamonas, Salitre, Laginha, Andarahy, Len
çóes, Santa Izabel, Mocambo c Ri;:cbo dos Bois. 

Determinou tambem as posições das s"rras 
e dos vallPs e o curso dos rios, com indicação 
da s~paração das aguas e alturas dos seguintes 
pontos, em relação ao nível do m11r: 

Riacho dos Bois, Rio Una, Mocambo, An-
, i L - i ue, .. a a za , io ar • 

guassú, Joazeiro, Sipó, Poço Largo, Cajueiro, 
Escadinha, Divisão das Aguas, Caeteté, 
Riachão, Laginha, Carrapato, Rio Cochó, C 
nabravfl, Divisão das Aguas, Salitre, Mamonas, 
Lagóa Timohteo, Rio do Roque, Villa Velha, 
Villa do Rio de Contas, Casa de Telha, Rio da 
Conta\3, Santo Antonio, Rio do Açude, Rio do 
Pires, S. Sebastião, Rio de Santo Onofre, Bo
nito, Sitio Novo, Pé da Serra, Monte Alto, Brejo· 
Grande, Tapagem, Maracanã, Passagemde Sant' 
Anna, .Alto da Serra, Bananeiras e Maracás . 

Regressando ao escriptorio, organizou o 
engenheiro Fowler uma planta cheia de indi
cações uteis, tendo colhido informações das 
mais lisongeiras a respeito da ub~rdade do 
solo, prosperidade da lavoura, do commercio e 
riquezas minera.es, inexploradas em quasi toda 
a zona percorrida. 

Em fin~ de Setembro P.1rtiu das Queimadi-
.... e r a 

uma turma de exploração que se dirigi11 ao 
Brejo-Grande, pas:~ando pela fazenda de Um-

. bura.nas, e no começo de Dezem8ro partiram 
duas outras com o fim de continuar os estudos 
do Brejo-Grande ao Caeteté. 

RELATORIO DO ENGENHEIRO THEODORO FERNAN
DE:; DE SAMPAIO 

Da Carinhanha a Monte-Alto 

i.- A partir da. Ca.rinhanha até á villa de 
Monte-Alto a região se apresenta sob o aspecto 

de uma planicie extensa, uniforme, sem eleva
ções nem serras con$ideraveis, a não ser a 
serra calcarea da Malhada ou do Yúyú, no rumo 
de NE, parallela ao ·rio, de que apenas dista 
quatro ou cinco leguas (i). Esta. serra, cuja 
elevação é inferior a 400 metros acima do ni .. 
ve do r10, esten e-se por oito leguas no rumo 
já citado até ás immediações do rio Verde, nos 
l.imites da província d'l Bahia c9in a de 1\~inas, 

• possue mui boa pedril. de cal. 
Esta porção do valle é geralmente baixa, su

jeita .a inundações nas grandes cheias do rio, 
muito pantanosa e alagada na estação das 
chuvas. O aolo é todo calcareo até 10 1eguas 
além da margem do rio, e de formação identica 
á que observamos em diversos pontos do S. 
Francisco. 

S~1perficialmente .o terr~na é cob3rto de uma 

o ' 
s~ntando em certos Jogares, sujeitos a enchen-
tes, o aspecto enn~gr~cido. e lamacento. 

e nos b~at·es b:lixos ; as arvores grandes são 
raras ahi, e as que apparecem são pela mór 
parte da familia das leguminosas, como ojatobá, 
a Jurema e o ang1co. um use1r0 e a un a.nte 
em toda esta porção do valle, avultando me ~mo 
pela protecção especial q uc lhe votam os habi
tantes. 

Melhora consideravelmente a vegetação nas 
immediações das serras e, por pequenos trechos, 
nas margens dos corregos e ribeirões que 
descem do Monte-Alto e das encostas da Serra 
Geral :i léstc. Contorna a serra da Malhada, 
em toda a sua extensão, até o rio Verde, uma 
espessa ma a ( es a 1 a, com as ma euas 
de toda a. especie, entre as quaes abundam o 
jac~ra.ndá, gonçalo .alves, cedro, aroeira e 

construeção. Eo;ta zona. de florestas virgens nilo 
tem menos de 30 leguas quadradas do super· 
freie. 

3. - To la esta 1.ona, desde as margen11 do 
S. Francisco até Monte-Alto, na extenaa:o de 
15 legua.s, ou mais além até á Serra Geral, em 
uma largura de 28 leguas, ó quaai oxcluaiva
m9nte votada á criaçill do gado vaccum, cavai· 
lar e muar, s1ndo asta.s duas ultimas em menor 
escala. Entretanto, o terreno se presta á cul
tura do algodão, milho, feijão e outros legu
mes. que ahi produzem com vantagem ; poucas 
plantações todavia encontrei em meu trajecto, 
e mesmo assim em mui pequena escala, dando 
escassamente para o consumo. 

Fui :informado de que na freguezia da Cari-
an a, 0 c1 , 

ha ainda muitas terras devolutas, cobertas de 
boas matas, e excellentes terras agricolas no 
2o districto, para as bandas de G::>yaz. Produz 
vantajosamente a canna de assuca.r ; o milho e 
o feijão dão ahi duas colheitas annuaes. O ter
reno é muito favorecido de aguas, mas o povo 
tem manifesta negação para os trabalhos da 

(i) Veja. .. sa a carh annexa a est/3 relatorio .. 
. ( Não acompanha por não ter sido im

pressa.) 
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agricultura, dedicando-se de · preferencia á 
criação do gado, á pesca e á caça, que é abun
dantissima. nesta parte da. província. Apezar 
disto já se contam nesta região (i 0 e 2o distri
ctos da Carinha.nha) i04 pe4uenos engenhos de 
a.ssucar, em regados no fabrico da ra adora 

a am 1ques em ponto pequeno e uma serra
l'ia hydraulica no logar Santa Rosa., 25 leguas 
para o Oeste do S. Francisco. 

4. -A estrada· 
Carinhanha e a villa de Monte-Alto, com muitos 
moradores agrupados em pequenos povoados ou 
espalhados pelas fazendas e roças. São geral
mente pob~es e pouco amigos do trabalho. A po· 
pulação é já consideravel, relativamente: só na. 
freguezia da Carinha.nha contavam-se em 1872 
i0.893 almas ; n~ de Monte-Alto a população 
é superior a 23.000 habitantes; os escravos são, 
poré~, em num~ro reduzido em ambas as fre-

5. - Estradas regulares não existem no in
t~rior do p~i~ ; vê-se apenas caminhos, primi-

1 

ampliou de um modo irregular, com todos os 
defeitos d~ uma. obra feit 1. ao acaso, com todos 
os inconvenientes imaginaveis pat"a um tra-
ego con muo; ora, por en re plntanos ace1s 

de desviar, ora. dando extensas voltas sem mo
tivo j u<;ti:ficado, ora, finalmente, galgando 
montanhas no sentido ma.is abrupto das encos
tas. Os caminhos que percorri por todo o inte
rior da provincia da Bahia são do caracter que 
acabo de a.ssignala.r ; e os da Carinhanha. a 
Monte-Alto. comquanto atravessem um terreno 
plano e uniforme, têm todos estes inconve· 
nientes apontados, sendo, por vezes, intransi-
a 1s s a~ o c uvosa. 

Em tempoa anteriores a municipalidade de 
Monte-A~to, presumo eo, m~ndou e:s:ecuta~ uma 

nba. ; mas esaa. estrada, que reduzia a 12 leguas 
as 15 dos antigos caminhos, foi abandonada 
logo depois por falta d'agua e escassez de mo
rador·es. 

Monte-Alto é uma villa pobre, decadente, 
aem animação nem commercio : sua. situação é, 
porém, excellente, em terreno olevado, na base 
da 11erra do mesmo nome. Passa. dentro da villa 
um pequeno riacho que a suppre de boas aguas. 
Gabam-lhe muito os bons arc!s que tem; a resi
deneia nhi é aconselhada ás pessoas a.ffectadas 
de molestia.s pulmonares. Monte-Alto tem ape
nas 1.300 almas, mas o seu termo, que é bas
tante extenso, conta muitos povoados. 

6.- Entre Monte Alto e Caeteté ha 15 le
guas; o terreno muda então de aspecto; as 
planicies baixas succedem as montanhas ; á 
formação calcarea e schistosa succede a graní
tica. ou gneissica, abrangendo quasi toda a 
região para· léste e alongando-se ainda para o 
norte na. mesma direcçlo da Serra Geral. O 
granito, moito á 1lor da terra nesta. porça:o da 
planicie, que constit11e o valle do rio das Rans, 
surge por vezr:s em massas compactas, lisas, 
arredor,dadas, cujos blocos enormes erguem-se 

quasi a prumo em pittoresco contraste por 
sobre· uma planície quasi de nivel. Ahi appa
recem então frequentemente poços naturaes ou 
depres:;ões da. rocha. onde se encontram, com 
abundancia, ossos fosseis de megatherium e de 
outros animaes coevos. Estes ossos estã or · 
tão corroidos e estragados que apenas se póde 
colher alguns especimens. (1) 

Com excepção da serra de Monte Alto, que é 
· , · · a m o, sa i re, e e a 1· 

tude talvez inferior a 800 metros, todos O!!! 

serros destacados nesta planicie são graníticos 
ou gneissicos, alguns de 250 a 400 metros de 
elevação sobre o nivel geral das terras circum
vizinhas. 

A Serra Geral, tambem gneissica, com algu
mas camadas de quartzite intercaladas, é rica 
em ferro, crystal de rocha e bella.s amethystas, 
e tem uma altitude de 850 metros approx.ima-

' · uarum-
nas immediações da cidade de Caeteté. O grés 
parece ter desappareeido completamente, ape-·..,.. . . . 

• ::s 
planicie ou logares baixo3, florestas ricas de 
b:>as madeiras no sopé e encostas das monta
nhas,-campos gcraes-nos terrenos altos de 
cima da serra. 

Na:o são perenne3 oe rios, mórmen te na. pn.rte 
inferior .do sP.u curso ; o rio das Ra.na, arteria 
principal .desta. zona, apena3 re~iste aos ardores 
do estio, oa mais cursos d'agua são todos tempo
rarios; e, como as chuvas são muito irre~ula
res e por vezes escassa!', os moradores das ca
beceiras represam todas as aguas para a irri
gação, e deixam os habitantes do curso inferior 
com o recurso unico das lagôas e brejos. Nos 
campos de cima da serra as aguas são todavia 
abundantes e supprem completamente as ne
ce-;;sidades do povo agricols. . A vertente orien• 
ta. a erra era. , CUJas encostas pendem em 
declive mais brando, é sem duvida alguma, 
mais rica em cursos d'agua e tambem mais vi
srtada pelas chuvas; por i~so mesmo o terreno· 
é ahi mais fresco e productivo e as florestas 
ma.i <; virg~ns e espessas, com especialidade 
para a~ bandas do sul. 

(i) Nas fazendas de Santa Rosa, Tres Irmãos, 
Lagoa da. Pedra e Campo Grande, no termo de 
Monte Alto, d~scobriram·ss grandes ossadas. 
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S.-Predomina a criação do gado na parte 
baixa. ou no valle, até oito legoas para nor
deste de Monte Alto. O gado, bastante corpu
lento, perfeitamente adaptado á natureza da 
terra, multiplica-se ahi com rapidez e rara
mente pestêa ; as seecas frequentes são,porém, 
o mais grave empecilho ao desenvolvimento da 
m ustr1a erra ora ; em et ora mdustrra, que 
apezar de tudo, é a unica capaz de arrancar o 
povo de~tes lo~a.res á sua. natural indole?-ci~. 

t> ' , 
ctos de além da serra, na razão de 25 a 30$ 
por cabeça, vendendo- se o m<:is novo por pre
ços mui reduzidos. A zona agrícola esLende-se 
depois por sobre a região montanhosa, em con
siderava! superficie, tendo por centro a cidade 
de Caeteté, entreposto <!ommerc1al destn. porção 
da província.. A agricultura etfcctuada ahi em 
·maior escala do que no Yt~.lle do S. F.rancisco, 
propriamente dito, . d:i a estas p~ragcns u~ 

comarcas. 
O terreno, da melhor quali..!adr~, presta-se 

com vantagem a todo o genero ele cultura. 
O arroz, muito CllltÍ\'ado nas cabeceiras do 

rio das Rans, p1·oduz 160 litros por cada um 
que se s ... meie. As amostt•::ts provam-n 'o excel
lentc. 

A mandioca, que é a bRSo da alimentação do 
po\'0, d:l geralmente 200 alqueires ou 34.000 
litr·os de f.trinha por cada hectare. 

n {lO o, CUJB. cu ura .1 01 ma1s prospera, 
osti hoje ponco produzindo; antigamente um 
torreno onde se plnntavn. 40 litros ddle pt·o-

dade do Sr. major Francisco Pereira Castro, 
observei uma bella plantação deste cereal, 
effeetu:ada com as bôas regras da arte agrícola. 

O major Castro emprega o arado, a roda hy
draulica, os moinhos, e outros machinismos 
par:a a lavoura; elle mesmo planta o trigo, faz a 
farmha e o ão em sua fazenda • os resultados 
tem coroado os seus esforços : em suas terras 
elle obtem facilmeute 480 litros de trigo por 
cada litro que semeia. . . . . 

1 
bora, melancias, mt;lões, amrmdoins, inhames, 
batatas do·::es e até as batatas inglezas com 
baata.nte resultado, em Caeteté _ 

As plantações se effectua.m geralmente nestes 
municipios, de Outubro a Janeiro, estação das 
chuvas, excr.;ptuando-se o trjgo, plantado de 
Março a Junho. A canna planta-se em todo o 
te;npo, visto como e alimentadil. por irrigação 
artificial ; preferindo-se todavia plantar de 

du· ' .. . . -
al:;odiio dr!f:Cnroç:-.do, ou 1.0::.'2 kilog-rummn'( de cscrnvo<; é hoj~ considerada o negocio mais lu
a.lgorlllo em li!. Plnntnm-n'o de duas especie~: crativo dcstGs sertõ·)s, por isso mesmo avulta o 
o nrhorosc~nt,., o o h"rbaceo, nnmoro do:; traficantes desta espeeie. Bandos 

A lnvoura. d·t 1•anna. esta hoje muito descuvol- consi.leraveis, familias io.teit·as do escravos 
vidn nos municip:o!l rle Cn.cteté, Hio <le Contas, buscam a~f;im as províncias do Rio e S. Paulo, 
Mnc:1bubns, Brot:i~, Riacho rle ~anL'Anna, etc., ntravez rle todo o t·•rritorio mineiro, consu
municipios distantes do Rio de S. Francisco ruindo neste duro tra.jecto dous ou trez mezes de 
de i5 a. 30 legnas. A espccie cultivada e a viagem. 
Ca.yonna, que nunca pesteou no serlãoJ, conscr- O trabalho livre vai, como consequencia im • 
vand 1-se sompre com muito boa proporção media ta, se naturalisando gradualmente nestas 
saccharina. l\est~'s municípios fabrica-se pouco terras. 
:~.ssucar, e tão só·.nente para· o consumo nos Caetetó, eidade cabl!ça de comarca, está si
mesmos logar.,·s <la producção; os pequenos tu:\da em nma das quebrad·1s da Serra Geral, 
engenhos, tão numerosos por estes districtos, na. vertente de lést0 e em posição muito van
applicam-se de pref·wencia ao fabi"ico da tajosa . Tem as suas calçadas, arborisadas com 
mpadw·a e á distillação do mel, que se exporta palmeiras, e em declive brando, suas casas, 
para o~_povoa os a_m:Jrgem o r1o. · · ~ em gera erreas ou so ra a 9-S, sao com u o 

O felJão, o denommado vulgarmente-feiJao muito superiores em construcção ás dos pov-oa
de corda-produz com abundanci:l. no termo de dos do rio de S. Francisco; tem tambem agua 

· Monte Alto ;-o mocho-, cultivado em Cae- encanada para o interior dM habitações, por 
teté, dá em termo médio 160 litros por 3 litros effeito de iniciativa particular. 
plantados em terreno quente e 2renoso. Conta quatro igrejas, entre as q1utes a matriz, 

O milho dá-se perfeit~mcnto em torla esta que é da construcção jesuítica e carece do ur
zona; um alqueire de 160 litro<: produz, em gente;,; rPpnros. um ccmiterio, uma eadôa, o 
geral, 200 alqueires ·ou 32.000 litros de bom 1 paço municipal e um thealro. 
milho. ! Sun. nltit11de ó de 720 metro• npproximadn .. 

O trigo dá-se muito bem nas tet·ras a.lt:1s e ; mente. tem bom clima e uma populaçl1o de 
mais frias. Na fazenda do Cajueiro, proprie- • cerca de 8.000 almas. 

V. lV.- 41 
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Seu eommereio se póde chamar prospero 
para. o sertão, suas feiras se_manaes muito co~
corridas exhibem aos domtngos uma. quantt
dade variadissima. dos productos da lavoura. do 
districto ; mas os preços são muito baixes por 
su erabundancia. de offertas. 

De Caetete d -oilla do Rio de Contas e a Santa 
lzabeZ do Paraguassú 

' ellas o ponto culminante na serra da Tromba, 
ahi os valles são cavados, profundos e a pert~
dos, as aguas mais abundantes, e o terreno ma1s 
rico. 

O granito c o gneiss, com alguns ra1•os depo
sitas de quartzite predominam nesta zona d~sde 
Caete.té até ás immediaçõ~s d:L villa de Mmas 
d:> Rio de Contas ; depois é que começa a re
gião do quartzite lluperposto ao gneis; região . . . . . 
Gross~, Furnas, Agua. Quente, Bom Jesus, Sin
corá, Santa Izabel, Lençóes e Andarahy. 

O diamante · . a " : · 
Bahia em uma zona bastante extensa, de uma 
largara variavcl, e de um comprimento me
dido entre o Sincorá, ao sul, c a serra d.) Assu
rna no nort(', nas vizinhanças do Cb iqua-Chiq ue. 
N~ste districto diamautino, trabn.lhf)u·so ou
tr'ora. com basta.n te successo ; os resultados fo .. 
ram ta'o exrtraordinnrios, qua 01 diamantes bai
xaram de preço ; depois começou a decatlencia, 
q'le se tem prolongado até hojtl. 

N:1. comarca do Rio de Contas morrJu com
plotament~ a lavra do ouro ; nos Lençóe;; e no 
:Mocugê os diamantes, que t::mto enthusiasu1o 
excitaram nos annos de 1850 a. 1860, hoje mais 
raros e depreciados não attrahem m!l.is a atten
ção do povo. (iJ Hoje, nas immediações de 
Santa lzabel e ~os Le!lçôes não se contam mais 

em estado prospero; . dizem todavia os enten
didos que o districto diamantino ainda esta para 
ser explorado,' e que são innumeras as rique
zas escondidas no leito dos seus rios e cor
regos. 

· (1) As lavras do Mocugé começaram em Se-
tembro de 1844; as da Chapada Velha, cerca de 
30 legue.s mais a.o norte, eram mais antigas, a.s 
doa Len~óes e Anda.rahy appareceram poste· 
riormonte. 

Tive occasião de observar o trabalho de uma 
lavra diamantina no leito do rio Paraguassú, no 
logar Nova Siberia, duas leguas ao norte ·de 
Santa Izabel; o serviço é ahi executado em ponto 
grande; com uma força de 30 homens, conse

uiram desviar o curso do rio or entre talha-
dos a tissimos, e, lançando as aguas co~ im
peta contra as lages solapadas da margem op
posta, retiram assim o cascalho subjacente para . . 

' O processo seguido na lavagem do cascalho e 
apuração é o mesmo de ha 100 annos, usado em 
Minas Geraes,no Serro do Frio. 

Além do ouro, dos diamantes, encontram-se 
ainda nestes sertões, o ferro, pyrites de ferro e 
de cobre, alumen, salitre e o mercurio. na villa. 
do Rio de Contas. Ha tambem mui tas fontes 
thermaes, como as das Queimadas, uma legua ao 
sul da villa de Macahubas, as do ri~cho do Mo-

Mocugé, dentro da villa de Santa Izabel. 
H. Quanto á. vegetação, pouco temos a acres .. 

cantar; aqui, como na vertente do S. Francisco, 
as -ca mgas-- co rem as p c:nLcles e terra·s 
baixai!, as n1attas, as encostas e quebradas hu
midas das montanhas, os gerae~ ou campos, os 
terrenos altos de cima da. serra. 

A agricultura data de pouco.s annos nestas 
paragens, cujos primeiros povoadol'es se davam 
exclusivamente á mineração do ouro e dos dia
mantes ; mingoados, porém, os beneficios desta 
indastria, os povos se a.pplicaram com bastante 
van"tagem nos trabalhos da lavoura. 

a comarca o · 10 e ontns as p antações 
da canna de assucar estão hoje muito desenvol
vida~; o cs.fé, nos districtos de Ca.tulés, Bom 

.... . . ' . . 
::'1 ' I 

Cltltivndores, e, pelos resultados animadores que 
estú. offerecendo todos os dias, ha de ser a. la
voura de prcdominio em proximo futuro. Fui 
inrorma.do da que a producção de café nestes 
districtos,nito só já suppre a todos os municipios 
circumviúnhos, como tambem a muitos pontos 
do littoral, 

A corigonha cresce nhi esponta.nea.m mt'J nas 
terras altlls, mas o povo dá. pouca extrn.cç~o a 
esta espeeie do chá ; não ob~tante snrom excol
lentes as especies, como so doprehendl3 das 
amostras que trouxe. 

A baunilha á muito abundante nas mattas do 
Anda.ra.hy. 

As amostras que trou:s:e são notaveis peb 
grandeza e pela delicadeza de seu aroma. 

m cet>a• o a caçuz, a. copa y a sao am .. 
bem muito ~buntlantes nestes logares e, ·quando 
exploradas efficazmente, seriam uma fonte de 
riquez:1 para a provincia. _ 

12.- E' já crescida a população nestes mu
nicípios; a comarca do Rio de Contas tem hoje 
uma população superior a 50 mil habitan. 
tes, e no termo de Santa Isabel do Paraguassú, 
recenseou-se em 18i2 mais de i5 mil, 
o q11e perfaz 65 mil habitantes, em grande 
parte dadvs ã lavoura. 

As villas e povoados são como todas as do 
interior do paiz, onde diffi.cilmente circula. a. 
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aetividade, o commercio é então muito tíbio, e 
a. pouca industria que existe ap0na.s satisfaz ãs 
necessidades do lagar ; em certQS dias da. sG
mana, porém, estes pequenos centros de popu
lação adquirem uma certa a.ctividade momen
.tanea com as feiras do costume. O povo agri
eola agglomera-se nas pnças com os pr 
ctos da sua lavoura, permuta-os, vende-os por 
preços infimos, com os pequenos lucros passa 
a a rir- · 
guinte. 
- A villa das Minas do Rio de Contas, cabeça 
da comarca . do mesmo nome, conta já seculo e 
meio de existencia, mas está pouco desenvol
vida ; edificada n'uma chapada bastante ele
vada, no alto da serra da Vílla Velha, goza de 
bom clima, sempre ameno no verão, elguem 
tanto frio no inverno; em Janeiro, por occasião 
da minha viagem, marcava o thermometro, às 
6 horas da manhã f2o ntio-
em 20::~ a temJ?ern.tura média. O rio Bramado, 
affiuente do Rio de Contas, leva-lhe as boas 
aguas por dentro do povoado, precipitando-se, 

ia 0 Ua. ma1s em an:.o, pe as encos as a
cantiladas da sP.rra da Villa Velha, onde fõrma 
nma esplendida. e altissima .cascata com cerca. 

50:000$ e uma administração energica poria 
as estradas mais f1·equentadas desta comarca 
em condições de prestar valiosGS serviços á sua 
população agricola e laboriosa.. 

De Santa I zabel do Pcwa.quassü a S. FeZix 
e à Bahia 

r~ial de S. Felix, fronteiro á cidade da Ca
choeira, vão cerca de 65 leguas marginando o 
Rio Paraguassú; mas o meu tra·ecto entre 
~stes ous ponlos 01 ca cu adamente maior, 
por desviar-me do cur~o daquelle rio, zona já 
explorada e conheci.la, como ainda para.·per-. . - . . , 

ria, bons edificios publicos e uma população de então estudo algum. regular e cuja aptidão 
2.000 almas mais ou menos. Seus arredores agricola ·era pouco conhe~ida.. 
fora.m outr'ora grandes centros de mineração Já disseülos anteriormente que a') ·municipio 
de onro ; hoje vê-se apenas a terra revolvida e de Sant.a Izabel era muito montanhoso : as ser
excavada, esteriJ e sem cultivo. ras são escarp:ldas, nuas e aridas; as pedras e 

Referem os antigos moradores que estes lo- rochedos desgastndos pela acção do tempc as
ga.res eram riquissimos em ouro: barras deste sumem abi fórma.s exquisitas, pittorescJs e 
precioso metal eram encontradas com abundan- curiosas; a serra do Sincará apparece então 
cia nas fendas da rocha, nos crystaes, no cas- to:la ft·agmentada, com g:1rgantns nun1cros:ts e 
calho gros · · · • · .-·imos, por entre os qnacs 
rocha de quartzite que c.onstitue estas serra- s·~ 11rccipitam os corregos abundantes d'agna, 
nias é a1nda muito rica; entretanto, todo o tra- mas de uma ::tg-uo. negra. c caracteristiea. O 
balho de minera ão tem desa arecido ela. · Par:1 u ss · ·a. as • 
difficuldade da. f:Xtracção e pela carencia abso- m!l.is ou menos ao sul de Santa lz:1.bel, coue 
luta de processos aperfeiçoados de trabalho. p1.ra o llOi.'tc, parallclamente á serra do Sin-

Contam-se om grande numero os povoadils e corà, penett•anda.lhc em umn da" quebt·adas, 
estabelecimentos agricolas da comarca, como se no logat• Commcrcio de Fôt•a, p·: ra depois ga
põdo ver na carta geographica que a~ompa.n.ha. nbar o rumo de léste. As gargantas dão pa.s
a este tt·abalbo. sa.gem no nivcl elo-; g~ .. acs por sobre os quaes 

A villa de Santa hab~l de Paraguas;;u, nn- a sel'l':\ se levanta corrondo no rumo do norte. 
tigo arraial do Mocngê, naseeu com as gran- A serra do Sincorà, n:l. sua e.ltt• _•midade sul, di
dea lavras diamantinas dt·scoberLas no carrego vi 'c-:H) em pequenos tt•echo-=, abaixa-se gra
do Mocugê, qne p :ssa dentro do povoado. No d!.la.lmcnte até ao nivel do planalto ou dos .fJe
leito deste riacho o diamante era de tal modo raes e dcsapp:1recc de todo; é ahi qne têm 
n.bundante, diziam os moradores, que qualquer su.:.~s fontes os rios Paraguassú, ó Sincor:a, af
garimpeil·o, mergulhando, podi:l. catar em um fluente do Rio de Contas, e o Uná., affi.u~nte do 
chapêo cheio de cascalho pP-dras preciosas, no mesmo Pttraguassú. Desde este poB.lo até á c i-· 
valor de muitos conto:; de réis. dade de Li:!nçóes ou. mais além até á Chapada 

Com a baixa do preço dos diamantl:'!s a villa Velha, ond:~ esta serra se approxima da Geral, 
------41~.--W:w<:~.u.u· w...-uu.~-~.·~~~bi.IV~-V-<1~-.!V>l>-G--1.-.IH-J'lTV""-f-~rvee-nta ella uma sorie de cadêas paralblas, 

prios para a. l~voura os seus arredores, o povo 
se retira. para outros districtos. Aqui, como em 
Lençóes, a decadencia do commercio é extraor
dinaria, a grande actividade de outros tempos 
desappareceu completamente. A população 
desta villa se equipara á do Rio de Contas. 

f3. Os eaminhos que conduzem aos diversos 
pontos da comarca são pessiroos, atr.wez de 
montanhas e precipicios; entr.:! tanto é jâ tão 
cousideravcl o transito delles que o governo 
provincial andaria muito acertado, despenden.do 
uma quantia relativamente pequena, e quanto 

separadas apenas poi." valllls estr~itos e profun
dos, com altitudes iguaes e com o mesmo ca· 
racter de formação ; é isto que constitue o dis· 
tricto diamantino da provincia da Bahia.. 

Entre a e:s.tremida.Je sul destas serras e a 
villa de Ma.racás, o terr~no é apenas ondeado ; 
alguns outeiros destacados. montanhas de pe
quena extensão ainda dirigidas no rurno de 
norte apparecero por intervallos, tendo algumas 
dellas uns 300 metros de altura -por sobre as 
terras circumviziuhas ; antes de M~racás, 
porém, c.erc~ de 4 leguas, ergue-se como.. nm 
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enorme paredão a. serra do Lambarã, com 350 
metros de altura sobre a planicie ; é esta. 
serra o flanco occidental do e::s:tenso planalto,· 
que denominaremos de Maracá.s, comprehen
dido entre os rios Paraguassú e das Contas. 
Este lanalto vai declinando or andares na 
direc~ão de léste, até ás proximidades do lit
toral. 

O quartzite averm~lhado, duro e estratifi-
o s . ~ 

resistente constituem as serranias do districto 
diamantino, isto e, a serra do Sincorá e suas 
ramificações ; o granito e o gneiss estendera
se depois até ás proximidades do littoral, onde 
o grês se lhes superpõe. Um schisto argiloso 
de côr roxeada, e um calcareo cinzento forro.nm 
um deposito intermediaria entre o granito e o 
quartzite de Sincorà, no valle do rio de Una; 
ign?ro gual seja a extensão deste deposit~; sou 

da mesma idade. 
i5.-Comquanto sejam as chuvas mais fre

quentes a ui do ue no valle ào S. Francisco 
to avta as ontes e os cur.::;os agua nem são 
abundantes · nem perennes, uma vez fóra das 
abas da serra do Sinc,9rá. No meu trajecto desde 
o rio Giquy, cabeceiras do rio Una, até S. Fe
lix, n'uma extensão de mais de 50 leguas, não 
atravessei uma só corrente tl'agua perenne ; 
est·wam seccos completamente todos os corre
gos e ribeirões; apezar disto,poróm,a agua não 
falta de todo; por uma disposição pa.rticular do 
terreno sem escoamento c:l.l•acterisado, as a •J:ls 
a c uva ormam e espaço em espaço pequenas 

lagóas ou pôças, que os moradores ampliam 
muitas vezes, para se supprirem e ulimentar o 

. ' 
zona, entre a serra do Sincorá e a. chapada de 
Ma~·acás, encontrei as mattas mais espessas e 
rica de todo o meu p~rcurso. Estas mattas oc
cupam uma grande extensão de sul a norte; 
ignoro si ellas alcançam as r.tias da. provincia 
de Minas, o que é provavel; mas correndo para 
o norte são ellas cortadas pelo rio de Contas, 
pelo Pa.raguassü, indo morrer depois nos ser
tões do Camisão. Na chapada de Mai'acn• en
contra-se boa vegetação superior ás c·•tingas; 
descendo-se, porém, ganha.·se as planícies co
bertas de capoeiras, matto imprestbvel, ainda 
que com boas terras para a laYoura. 

A agricultura nas 50 leguas que precedem 
a S. Felix, desenvolve-se·e se apresenta sob 
um aspecto mais animador, devido principal-

a e os merca os. um o em 
primeiro logar e depois o algodão constituem 
a 1:0aior fonte ~e r~queza desta zona; o pri
meiro destes art1go3 e com justa razão consi
derado o melhor do Imperio, e um dos ramos 
principaes da exportação da província da Ba
hia. Os districtos de Arêas, Amargoza, Tar
taruga. e Corralinho são hoje considerados como 
centros pro:iuctores do melhor tabaco ; o ar
raial de S. Felix deve toda a sua importancia e 
~om~aia a eata zona privilegiada. 

i?.-A população de1ta port:.lcr do ·territorio 
balat&Do ó •em d11vida 1uperior a tOO mil al-

mas, e si ao menos uma terça parte della se 
desse aos bons habitos agricolas, sem duvida 
alguma esta região seria uma das mais pros
peras da provincia, já pela boa qualidade das 
torras, já pelo bom clima e pelas mattas riquis-

. simas ue ossue e ainda mais ela~ r xi-
midade,;; dos mercados. 

No meu trajecto encontrei muitos estabele
cimentos sgricolas em prosperidade e grande 

"l pov açoes e arra1aes como pon os 
de escala dos viajantes e tropeiros do sel'tão; dis
tinguindo-se pelo seu commercio e desenvolvi· 
mento os arraiaes do Curralinho, Muritiba e 
S. Feli:s, fronteiro á cidade da Cachoeira. 

Em S. Feli::s: avultam já as grandes casas de 
commercio, com sortimento complet'l de arti;.. 
gos de importação, numerosos depositos de fu .. 
mo vindo do interior, algumas fabricas afama
das de charutos, cigarros e rapé. Neste Jogar 

· u in a via0 em pe o m er10r a pro-
vincia da Bahia. Em 30 de Janeiro de 1880 
~mbarq u.ei:me para a capital, ~nde ·me ;e uni 

' . 
Theodoro Fentandes de Sampaio, engenheiro 
civil. 

Dedm·ações de voto 

Declaro que na 3a. discussão )otei contra 
o projccto de proiogação da lei do orçamento. 

S:•la das sessões em 17 de Setembro de 1885. 
-Uly.-;scs Via;tna. 

Declaramos que votámos contra a emenda, 
ao projecto d~ pr~ogativa do orçamento, que 

e ar 
o serviço s:>.ni ta rio • 

Sala das sessões em17 de Setembro de 1885. 

O Sa. PaEc;IDENTE dá. para. o dia 18 de Se
tembro a seguinte ordem do dia : 

Continuação da. discussão unica do projecto 
n. 20 de 18~5 (emendas do Senado) credito ao 
Ministel'io da .A~ricultur·a para pagamento do 
exer·cicios findos. 

Discussão unica do p1•ojecto n. 53 de 1885 
(emendas do Senado) projecto do monte-pio dos 
operarias do Arsenal de Mat•inha. da Córte. 

Continuação da dbcussão unica do projecto 
n. 25 de 1885 (licença ao Dr. Faur&). 

A's 2 horas da tarde 

2a discussão do projecto 60.·A de f885,(inicia-. ' . 
ia. di~cussão do projecto n. 8 d" 1885. pensão 

ao musrco rdormado João Felix Martins de 
Mendonça.. 

za discussão do projecto ·n. 23 de :1884, vali
dação Jos exames na universidade de Coimbra. 

fa discussão do projecto n. 63 de-1.885 sobre 
a pretenção do major Theophilo Soares Go
mes. 

f a. discussão do proje~to n. 54 de :1884, contá· 
gem de tempo de serviço ao bacharel Maga-
lhlea Caatro. · 
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Discussão do"projecto n .. 22i de 1882, autori
zando o gcverno a conceder ao tenente-coronel 
Simplicio Xavier Tavares da Silva privilegio 
para explorar herva-mate. 

Levanta-se a. sessão ás 4 horas. 

RELATORIO APRESENTADO AO CORPO LEGISLATIVO 

Srs. representantes da Nação. - A com
missão parlamentar, nomead~~ em sessão de 24 
de Outubro de 18~3, por indicação do deputado 
Dr. L. J. Duque-Estrala Teixeira, de saulosa 
memoria, para. instaurar, nos intervallos das 
sessões, um inquerito sobre as con;lições de 
nosso commercio, industria fabril, serviço e 
·tarifa das alfandegas, vem apresentar-vos o seu 
segun o re ator10 e as propostas que lhe pa
receram convenientes ao serviço publico e mais 
urge~tes, nos limites da tarefa de que se in-

de observações e um laboratorio àe instr11men· 
tos pt•eciosos do trabalho. 

Apreciando esses dote;; intellectuaes, a com
missão o designara seu presidente:honrando sua. 
memoria, ella. consigna aqui sua. saudade e ve
neração. 

s ongos pa ec1men os· o nos<;o pres1 ente 
por muito tempo prejudicaram o andamento dos 
estudos e concorreram com as eircumstancias 

do inq uerito. Na impossibilidade de obter os 
estudos preparado3 por aquelle nosso digno 
collega, apezar dos esforços empregados por 
um dos auxiliares, foi mister encetai-os de 
novo. 

A eleição do Sr. conselheiro Doria para o 
elevado cargo de presidente da Camara dos De
putados privou-nos mais tarde do seu illustrado 
concurso . Para supprir as duas vagas, foram 

· • s BaPão do Guahy e 
lidefonso de Araujo. 

O plano traçado para. o inq uerito e os 
tos formulados ela commissã ·á 
presentes no volr1me publicado. 

A's diffi.culdades geraes do trabalho de uma Foram nomea.das commissões especiaes nesta 
commissão composta. de homens obrjgados ás capitall_Jara·o estudo dos seguintes assumptos: 
e:s:igeneias da· P · · • · · ·nua- Bancos e meio circulante. 
mente para outros serviços indeclinaveis, ac- Companhias de seguro. 
cresceram outras especiaes, como o ultimo Transportes maritimos e fl.uviaes. 
pleito eleitoral e .a grave questão socbl da T t · d ranspo:.-tes errestres. 
emanc1paçii.o os escravos, que concentrou para Companiiias comu.erciaes e industriaes. 
seu exame a geral attençã.o do paiz e do gover- Commercio de importação. 
no, absorvendo to la a actividade política dos Commercio de exportação. 
delegados do povo brazileiro. Commercio intermediaria de importação. 

Urgentis:;imas são,por cGrto,as reformas con- Commercio intermediaria de exportação. 
ducentes ao melhoramento de ~o~sas finanças, Commercio a retn.lho e a var · 

finiti va do proi.Jlema da substituição do trabalho o mesmo fim, às q uacs• foram enviados todos os 
servil, ainda preponderante no Brazil, segui- quesitos, para que respondessem sobre os que 
ram-se taea pertul'bações f11nccionaes de nossa intoressassem ao eommercio o industria dare· 
economia social, que 1ora inutil emprehender gião respecliva. 
certas reformas antes de por termo á inquieta- .Além disso officiou~se s.1. diversos cidadãos 
~ão provocada pelo temeroso commcttimento. pe~lindo esclarecimentos. 

Agora o periodo de solução calma, suceedendo lnstaurou·se um inquerito verbal, convidao-
á agitação, per1nitto à. comUlis15ão apresentar do-sP os inte1·e•sados a deporem perante a com
algumas propostas de utilidade, que polem ser missão sobre os nssumptos que lhes parecessem 
examinadas e discutidas, ombo1·a não considere carecer de estudo, fazendo as observações jus
ella esgotado o estudo dos impo1·tantes assllm· tific:1tivas de qualquer reform1 commercb! ou 
ptos que se contém na orbita traçada pelo seu industrial. 
vasto programma. Solicitou-s1 do governo a designação de em-

Antes, porém, de fazel.a, a commissão tra· pregados de fazenda como aus:iliares para os 
çará um rapido historico de s~us trabalhos e as trabalhos da comruissão, e dP, accôrdo com ella 
modificações por que passou 0 seu pessoal. foram escolhidos para e ' se fim os Srs.: 

A primeira alteraç~firi·~~~a-~brLIT~t-~~s~e~·-FF~e~r~re~i~ra~S~anmrrp~aatn· o~t,~1~6~e~scmrrii~p~taar~aur1ioo-âdoo ____ ___ 
f11ndamente deploravel pet·da do seu illusLre Thesouro. 
collega, Dr. Duque Estrada Teixeira, fallecido Francisco Leão Cohn Junior, 2° eseriptura-
a 9 de Setembro do anno passado. rio do Theeouro. 

O inquerito parlamentar fôra-lhe suggerido Marcelllno C. Cordeiro Dias, 2° escript ura· 
por seu inexcedivel patriotismo. Apezar de seu rio da Alfandega. 
estado valetudinario, longas vigilia.s custara- A escolha foi bem inspirada, porquanto os 
lhe o estudo das questões· sociaes, e especial· referidos empregados desempenharam muito 
mente das que entendem com o desenvolvi- s at isfactoriamente :-~ s incumbeneias q_ue lhes 
manto do trabalho e industria nacional~ foram feitas. lntelligentes e laboriosos, ani-

Espirito infatigavel e de rara lucidez, era mados pelo sentimento do dever e do patrio
para a commissão um auxiliar efficacissimo, um tismo, habituados por longe. disciplina mental 

. estimulo de .sentimento patriotieo, um archivo ao servi90 publico, a eom.misaio teve neases aa-
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xiliares excellentes collaboradores e considera 
apenas cumprir um dever elogiando-os e re
commendando os seus serviços ao governo. 

Conforme vereis no relato-rio apresentado á 
commissão por aquelles auxiliares, foi relativa
mente pequeno o numero qe docnmentos e in-
ormaçoes escr1p as que pu eram ser co 1 as; 

das commissõe:> nomea1as poucas attdnderam 
ao r~cl9:mo fei ~o ao s~u patriotismo_. 

e a falta de dados estatísticos, cujo valor ainda 
é mal apreciado no Brazil, são as maiores dif
:ficuldades para, o e!tudo dos problemas sociaes, 
e principalmente para a determinação das suas 
soluções praticas mais convenientes. 

Essa de:ficiencia. de observação dos factos 
concorre, com a viciosa e anachronica instruc
ção sCientifica das cla~1:1es superiores em nosso 
paiz, para manter-se o rcgimen das theorias 
qae se pretende dever dil'igir a. administrai:( 
no enme e regulamentação de factos concretos, 
como são os phenomenos economicos, tão va
riaveis nas diversas circum tancia e ndi ões 

. i 
secundados, como fora convemente ; mas, s 
poucas são as informações, algumas tem incon
testavel merecimento e com vantagem foram 
consultadas. 

A qualidade, felizmente, compensa até certo 
ponto a quantidade. 

o vo ume pu 1ca o em 88 estão reumdos 
os trabalhos de mais valor offerecidos á com
mis~ão p~r. diversos cidadãos, aos. qu~es e~a . ~ 

distinctos funcciouario:> publicas, outros são 
representantes de associações importantes, e 
outros simples particulares que de boa vontade 
prestaram-se á. requisição feita ao seu pa· 
trio tis mo. 

A todos tributa a commissão saus sinceros 
agradecimentos. 

Das questões suscitadas no inquerito a com~ 
missão' a resenta parecer sobre as se uintes : 

TARIFA E SERVIÇO DAS ALFA.NDEGA.S 

dos organi~mos sociar:s. as idéas da commissão sobre este assumpto, e 
A política é uma arte baseada na sociologia, o p ensamento que presidiu á conf~cção do pro-

que ó uma sciencia natural. ceto de reforma das tarifas aduaneiras. 
m pov nao p e re0 er-se por uma sc1enc1a cre Itamos er JUStl ca o as a terações pro-

deductiva de princípios abstractos ou meta- postas em diversos artigos. 
physicos: a economia politica para . ser util ha A approvação do projecto apresentado deve 
de ser inductiva, baseada principalmente na ex- concorrer para o augmento notavel da renda de 
periencia e na relatividade dos factos. importação e para o mt>lhorámento das in<lus-

A verdadeil'a sciencia póde definir-se-o bom trias n'~ cionaes, que têm elementos de vita
senso organizarlo e esclarecido pela obaer- lida de. 
vação. A commissão não se inspirou no espírito de 

As nações, como o:; individuas, são forçadas proteccionismo systematico, por isso dei'l:ou de 
a preterir os principios absolutos sempre que deferir os pedidos ue dese ·a.vam firi:nar em-
as u ·::. sa m acem su con.;,;efV'a- prezas m ustr1aes, so re a ase unica. de exor-
ção. Os governos não podem desprender-se das bitantes direitos aduaneiros. 
realidades e fluctuar nos intermnndios da ab- . · Sem .dcspi:ezat: as quei'l:a:" fu.dame~ta~as da~ 
stracção • Produzir e G o ns umi1!-B,ã-e-~~fêS~·fda~r-Htffimm~. --via\r@..~,:--rtm:. ,:;~co'rit:nnrttrrrt rittno-,pmrrii-nnll'c>iliprfla~lHf<'nort --
des fataes e co-relativas. E' neces;;ario regu- attender :\s recbmações feitas quanto á.;; diffc-
lal-as, não só atteodcndo ás necessidades or- reiiça~ cxager:tdas entre o valor official c os 
ganicas, mas tambem ao conflicto de interes~es pr~'ços reae::; de ccrtns met·cadorias de impor
originados das relaçõe' com outros povos no taçüo. 
meio harmonico do convívio social e da com· De:.;sas differengas resulta que a razão official 
petencia na luta pela vid:1. e pelo progresso. e illudida, ora. pn.ra mn.is, ora para menos na co-

Os principio;; absoluto~, tenções aspirn.tivas brança. dos direito~. 
do esp=rilo, ideaes que consolam e animam no No primdro caso M~o nlg11mas mercaclor:as 
trabalho mental, morecC!m um cult:J ruzoavel, cuj:~o importação é insignificante por causa dos 
mas não um fanatismo iconoclasta.. São pba- cxc0s:üvos direitos; no s 'g'tindo, que muito 
naes para marcat· o termo d·1 rota, mos é ne- mais vrzr> s sfl verifica, o Thcsouro é lesado 
cessaria attender aos troprços da e,;trada, con- perceb.mdo menos do que devor:J.. 
torneai-os, arredai-o ~, provet• às necessidades, Em amhos os casos o n.ugmento da renda 
attender ás vicissitudes, ás actualidac1'3s. As ser:i o cfieito d:~. correcção. 
linhas rectas irleaes só podem ser p "'rcort·idas Principalmente nos artigos similares d:J. in
pelas sciencias abstractas ou pels. imaginação du<;tria nacional essa. fraude, que é muito com-
do mum, eve ser repr1m1 a. 6 esse aux1 10 

Assim pois, o conhecimento p:-atico das cau- basta ' para uma animação notavel ao trabalho 
sas é indispensavel e um in1uerito minuc:oso nacional. Tambem a. reclamação principal da 
essencial, para acertar-se na direcção dos ne- industria. brailezirare ferece-se a elle. 
gocios publicas. Effectivamente, a elevada razão official da 

D'ahi a justificação destes iaqueritos, que tarifa das alfaudegas, com os impostos addi
tantos esclarecimentos têm fornecido aos go- cionaes votados pelo parlamento. seria uma 
vernos e às corporações industriJ.es. grande protccção á industria indigena, si ~a 

Os embaraços com que elles têm lutado em fraude indicada não viesse attenuar o favor e 
todos os paizes mais se fizeram sentir aqui. A às vez·~s nullifical-o. 
inditrerença d~ uns. a descrença de ontros, a Quando o valor official refere-se a mercado
falts do instrueçito e out1·as eauBaa notarias rias indispensaveis e que não podem ser fa
impedirnm que 01 anbelos da commias!io fo1sem bricadas no paiz, os importadore3 nada recla-
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mam, porque afinal seri o consumidor quem 
ha de pagar os direitos ; si, porém, trat~-se 
de artigos cuj\1. falta póde ser supprida pelo 
trabalho nacional, o comme1•cio de importa
ção procura naturalmente obter dos revisores 
de tarifa uma dimin~ição d0. va.lor offi.cia.l, 

não conseguem esse resultado, recorrem á clas
sificação de mercadorias em artigo que paga 
menos direitos do ue devera. 

A comm1ssão procurou remediar esse mal 
tanto quanto lhe foi possivel e pareceu-lhe ra
zoavel. Na reducção do valor official ha ta.m
bem um grande inconveniente gern.l, ·quando a 
razão da tarifa é elevad:J. como a nossa : é sup
por-se, como se crê geralmente, que os direitos 
aduaneiros são mais elevados do que o são na 
realidade. 

Essa opinião, originada do artificio de que se 
trata, é de desvantagens intuitivas ara o 
patz. . 

O. progresso das sciencias naturaes e da in
dustrja e:s::igiram _!-lgmnas emenda._s na cla.~si-. 
dição de outro:;, principalmente na cla!-:se do:; 
pro~uctos chimicos, etc. 

curou favorecer em pouco mais a importação 
das materias primas de que carecn a nos~a in
dustria. Em alguns artigos, na classe das ma
tE'rias tinctorhes, por e~emplo, os dit'eitos são 
tão elevados que se tornam quasi prohibitivos, 
com grande detrimento da industria nacional, 
por isso obrigada a empregar productos gt·os
seiros, produzindo m:mufacturas inferiores, só 
por essa causa, ás mercadorias estrangeiras. 

• - p. • 

das grandes vantagens de um systema. de pro
teeção razoavcl á. industria nacional, pridpn.l 
meate .nas circumstacias criticas do )aiz actual-
mente, e q ua.n o em to a~; nações as ten encias 
são nesse sentido, não quiz inspirar-se inteira
mente nessa. theoria, porque conhece a opinião 
contraria dn maioria dos nossos homen3 de 
estado. 

Os solidos argumentos a favor da. protecção 
das intl.ustria.s qu'3 têm elomentos pNpl·ios, e a 
experiencia das quo, embot•a indirect:l. e qna~i 
inconscientemanla auxili:tdas, vão medr·ando de 
modo a poder ji dispensar :1. protecção; das que 
se têm creado e vão se inaugurando com tanta 
vantagem pnra o pniz ; por ou t1·o lado, o e:s::em
plo dos desastres de importantissimac:; industri<~ s 
desamparadas repentinamcnt~, como a das con-

• strucções navaes, com gt•:l.nde damno Mcional 
arruinada p_ela liberdade de cabotagem, hão de 

nacional e mud:lr em pouco tempo a corrente 
das idéas dominantes. 
· Os braços refractarios ou improprios para a 
lavoura acharão na industt·ia emprego remune-
rador. · 

A immigração de ind=.:striaes e de cal?i
taes estrangeiros virá. então enriquecer o 
paiz, como acontece na America do Norte, (JUe, 
em voz de attrahir sómente os prolet:u•ios d:~ 
Europa e de ser explorada como o Brazil pelos 
fabricantes estrangeiros, ji concorre com elles 
nos mercados do mundo iuleiro. 

MEIO CIRCULANTE 

Antes de externar a nossa opinião a respeito 
do meio circulante, que intuitivamente prende
se ao principal paragrn.pho da honrosa missão 
que nos foi confiada, cumpre-nos ponderar que 

~ - . ; . 

de vista financeiro, repousa exclusivamente 
sob1·e o desenvolvimento do credito publico. 

Sem este odero con i 00•'D e · 
mente in.tlue em todas as relaç.ões economicas 
e sociaes, improficuos tornar-se-iam os mais 
energicos esforços para a regene1·ação de nossas 
finanças, tão gravemente compromettidas. 

Sendo o papel-moeda o unico f::1ctor do nosso 
systema economico, det0rminando por isso as 
oscillações bruscas e irregulares da alta e baixa 
do cambio, perturba todos os calculas, abala. e 
restringe o credito, paralys:J. o desenvolvime!l\O 
• • • (>' • a, quer mana 
f,tctureiro, e concorre efficazment·~ para os 
deficits, que se vão tornando permanentes e 
mais avultados no3 or amentos do Estado. 
. Não se poderá negar que o papel-moeda, in
fluindo desfavoravelmente na compra e venda 
das mercadorias, ·impõe á população enormes 
eacr1 c1os, prmc1pa mente atten en o-se aos 
que decorrem da substituição de notas, do des
conto que estas experimentem para. o respe
ctivo resgate,e aindtL a perda total do valor pela 
extincção das diversas series. 

Além destas circurr.stancias, de maxima. pon
deração, o papel-moeda, sem valor intrinseco, 
repelle a. circulação metallicg, que se expande 
ou se retraho à prop:m;ão das necessidades do 
mercado determinando essa falt-a de num.: i 
que,em épocas periodicas. sente-se nas diversas 
praças do Imperio, e originando crises que, 
apezar de transitorias, são nociva':> ao commer
ci e i . r' s. 

Em regra geral, o papel-moeoa deve ser re
gulado pelas necessidades fij:tanceiras a que ao 
Estado cumpre amparar, mas r•1ras vezes por 
exigencias ou perturbações d~~ circulação. O 
seu defeito e;;;sencial consigt·) na ausccia abso
luta de elasticidade, .que tão gravGs desordens 
produz, desde quo não ó dado precisar a. qua.n· 
tidade d~ mtm<mu·io de que o Estado possa. 
carecer, mórmonte em um pn.iz como o nosso, 
que dispõe de um territorio tão vasto e som 
meios de facil e rapida. communicaçã.o. 

Sob o influxo destas idéas,não será temerario 
atfirmar-l:e que o papel-moeda, como operação 
financdrn, póde ser considerado uma das mais 
absurdas_; couJo acto .lo f overno, uma e~poHação 

qualificar~lío. 
· E' por sis-so que economistas notaveis só acon
selham esse recurso em caso extremo, em tempo 
da gue1·ra. · 

DeUe se utiliss.ram a Inglat:m·a, a Aus
tria, a Franç~, os Estados-Unidos e outro;:; 
paize:;;, para fazer face a desrezas determi~ 
nadas por ~rmamentos formidaveis. 

TJ .as estas nações, porém, terminadas as 
lntas em qu·1 se haviam empenhado em defeaa. 
da. honra, preoccuparam-se at.lentamente com o 
rcstabeleciruenlo da. circulação metallica. 
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A Italia, por exemplo, emprehen1.eu os mais 
vigorosos esforços para libertar-se do domínio 
concurso forçado, e recentement/3 conseguiu, 
com invejavel pe~severança., restabelecer o re
gimen metallico. 

ARe ublica Ar entina, de ois de varias ten-
tativas, mais felizes umas que outras, attingiu 
á realização parcial desse grande desiúe
ratum. 

az 
E' por isso que se nos afigur_a al.tamente p:l.

triotico que todo o nosso cr1terro, todos os 
nossos actos administrativos, toda a sciencia 
economica, se coUoquem em concm·so, conver
~indo suas forças para o restabelecimento do 
padrão metallico, esse agente. universal da per .. 
muta. 

Realizado tão 
mos 

veria
~pj-

anciosos qualquer elevação razoavel pa'~"a aban
donarem o paiz. 

Em 1883 o Times ex rimia-se assim : « De-
seja.riamos ver o Brazil entrar em. re ormas: 
emquanto, porém, existir deficit aunual e não 
desa.pparecer a inconvertibilidade do papel
moeda, nada se adiantará. » 

Não somos, portanto, dos que confiam em 
que, para divorciarmo-nos do regimen do 
papel inconvertivel, são su:fficientes os recursos 
do Thesouro ou os saltlo' promettido·~ e nunca 
realizados dos orçamentos; esperar por elles 

ara reso-atar o panel-moeda é illudir a ( uestiio, 
adi:l.ndo-a indefini amento. 

Esse resgate deve ser immediato ; para con
eeguil-o lemb:amos os s~guintes me~o;'>: . . 

2. ° Creação . de um banco de Cfrculação, no 
qual fossem concedidos favores que a cautela e 
prudencia recommendam ; 

3. o Decretação da liberdade bancaria, com a 
faculdade de emissão de papel convertivel, me
diante deposito de titulos da divida publicR 
interna, garantindo a. emissão. 

Em qualquer destas hypotheses deverá ficar 
o governo inhabilitado para fazer novas emis
sões de papel-moeda.. 

Nos paizes como o no!;so, de-grande vastidão 
territorial, escassos de meios de transporte, em 
que a actividade commercial, industrial e agri
cola., e seus habitos de trabalho estão sujeho;; 
á acção variada das diversas regiões de que se 
compõe, elementos estes que inguestionavel-
men e contr1 uem para a ao uçao o pro ema, 
torna-se preferivel o ultimo alvitre, isto é, a 
ampliação do regimen bancario. 

O system·a que mais nos sorri, e que melhor 
se adapta a nossa indole economica. e ar:> des
envolvimento do credito do paiz, não seria nun
ca. o da liberdade absoluta e illimitada; mas a 
simples liberdade, que se caracterisa pela. au
sencia. do favor, do privilegio, do monopolio, e, 
apenaa, pela igualdade perante a lei. con.heci
cilo nos Estados-Unidos pelo systema do~ ban
cos nacionaes, creados, em f838, pelo Estado de 
Nova-York, e ~convertido em regimen geral 

pelo congresso federal, em 25 de Fevereiro de 
1863. . 

E' mister não confundir esta lei com a que 
exiate nos bancos de Inglaterra· e França., e 
mesmo no Brazil ; a ditfercnça ó radical pela 
extensão de suas medidas seu es ir i to · e seus 
fins. 

Em França e Inglaterra, e um pouco menos 
no Bt•azi!, a tot~l_idade qua~i do capital s9cial 

' ' portanto, dRs funcçõ0s puramente bancarias ; 
na America, pelo contrario, os titulos servem 
de base a emissões bancarias, sob certac:; e · de
terminadas condições, e cuja extensão não pas
s:.~~goralmente, de 50 °/0 do capital. 

A:; principn.es qualidades do systema ameri
cano, 4ue se coaduna com os nossos habitas e 
condições cspeciacs do paiz, e, segundo a opi
nião de um notavel estadista ue entende 
dever-se faci itar a substituição do l:Japel-moeda 
do Estado, preparando o reg1•esso para o paga
mento em especie, são as seguintes : 

i." A sua liberdade ; 
2." A sua tlexi bilidade : 
:3. o A sua ·uniformidade ; 

. 0 ra 

Pnra gara.ntit• semelhantes vantagen;;;, a lei 
quo roge actualmente os bancos americanos não 
o:-;tnbel·'CO limite maximo de capital; não fixa 
a circu la~ão de nenhum banco, nem o computo 
do co.pit~~l e circulação ; determina sómente a 
relação entre o capital de cadt banco de circu
laç:to o n. sornrua em upolices, que cumpre de
positar no Thesouro. 

Em ual uer é oca em ual uer estado é 
porrnittida a organização de b:1ncos, de confor
mid,Lde com a lei, os quae:; ernittem ou não 
notas 'bancarins e podem-se liquidar, quando 

l''fJ n.praz, oms.n o, porem, cer as me t as 
pnra S'•trn.nlia dos depositarias ou portadores de 
notas. · 

EstG systema, tão livre como qualquer 
trnnsacçüo commercial legitima, da-lhe a qua
lidndo :.ddiL~donal da flexibllidade, por meio da 
qunl póde adaptar suas operações ás necessi
Jados úo commercio e da industria. 

A mosmo. lei, a mesma fiscalização, a mesma 
fo11to do notas circulantes, todas igualmente 
garantíd:: C~, dão-lhe a uniformidade, qualidade 
d0 maior neccssida~le em um paiz vasto. 

E, finalmnnte, a rigida vigilancia imposta á 
conservação obrigatoria, em dinheiro, de uma 
gran1lf! procentagern dos depositos, como fundo 
de reserv;,, e o grande deposito exigido para 

arantir as notn.s em circnla - forne mele-
mentos dl) segurança os mais amplos e dignos 
de confiança que se podemdeaejar. 

Os principaes requisitos dessa lei de bancos 
são os seguintes : 

ORGANIZAÇÃO 

Qnalquer grupo d~ indivíduos, não menor 
de cinco, póde formar uma associação para. 
negocios bancarios, cujo capital nunca se
ri inferior a 4()0:000.~ nas cida·ies que tenham. 
mais de 50.000 habitantes, a 200:000$ nas de
mais de 6.000, e a fOO:OOO$ nas de nienos de 
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6 .000 .. O capital deve ser dividido em acçõ~s 1 2.0 ~ão exceder a 8~0/,..do e~pitalal si elle for 
de 200$ cada uma, das quaes 50 °/0 serao super1or a i.OOO:OOO$e 1nfer10r a 2.000:000$. 
pagos antes de concedi.da. a autorização para 3.o Não exceder a 75 o/o do capital, quando 
o banco começar ·a funcc1onar • este for superior a 2.000:000$. mas inferior a 

O resto do capital deverá. ser pago imme- 3.000:000$000. 
diatamente depois. na proporção nunca menor 4.o Não exceder a 60 °{ uanclo o ca ital for • - o, 

FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização e vigilancia dos bancos dos 
Estados-Unidos esta confiada a uma secção es· 
pecial do Thesouro, cujo chefe principal é de· 
nominado Fiscal da moeda corrente. 

Tem este fiscal autorização para conceder 
1cenças para . ancas, e'lngn· lscriclonaria-

mente relatarias minuciosos, ordenar; a inspe
ctores que investigu.em _os nGgocios de qual~uer 

FINS E LIIIUTES 

A ca.t•ta de autorização de um banco dá plenos 
poderes e autorização para effectuar todos os 
negocias bancarias, incluindo descontos, de
positas, cambias, em restimos e a emissão e 
c1rcu açao e notas o anco. 

Póde, além disso, dar dinheiro sobre bens de 
raiz, exigir o agamento "udicial mas a-; ro-
pr1e a es, por esse modo adquiridas, não podem 
s:!r conservadas por mais de cinco annos. 

Todos os accionistas são proporcionalmente 
rcsponsaveis pelas trausacções do banco. 

Os bancos nacionaes nas 18 maiores cidades 
do paiz são obrigados a garaniir um fundo de 
reserva em dinheiro legal equivalente ao 25 o/' 
do total dos depositas e notas em circulação, 
não sendo permittido aceitar as suas proprias 
acçõe~ em penhor. 

CIRCULAÇÃO 

Para adquirir o direito de emittir notas ban
carias deveri_o banco, antes de começar a fun?-

Eis, ligeiramente esboçado em largos traços, 
o systema de bancos americanos, que deseja
riamos ver estabelecido em nosso paiz, pelas 
consideraveis vantagens ue d'nhi l'Csulta-
r1am. 

Não seria, por C·~rto,aos centl'Os populosos que 
o novo re""imen bancaria restaria os im or· 
tantes serviços que se devem esperar da sua 
engenhosa organização ; estes centros, como 
Pariz, Londres, Rio de Janeirv, etc., podem, por .. . . . . 

"'' pensar o grande auxilio proveniente de tão 
uteis intituições; nas circuma::ripções mais 
limitadas, porém, é que a agricultura e outras 
inJustrias encontrariam benefico influxo. 

Estes bancos, estabelecidos nos grandes cen
tros commerciaes, emquanto pudessem fazer 
proiuzir avultados dividendos, não dilatariam a 
sua acção·; mas, desde que se fossem propa
o-ando as vanta o-ens auferidas or tão uteis 
estabelecimentos, a concurrencia os forçaria a 
buscar meios de augmentar as suas rendas, 
dando maiot· extensão ás suas transacções. 

Completamente aperfeiç~ado o s~st~ma . e 
convenientemente desenvolv1do, constltuu·-se-Ia 
um poderoso auxiliar. para a construcção de 
estradas de ferro, independente de garantias 
de juros, pagas em ouro pelo governo, e que 
tão efficazmente têm concorrido para onerar o 
thesouro de pesadíssimos encargos. 

O novo regimen facilitaria ainda a conversão 
da divida interna, realizando, assim, avultada 
economia na verba annualmente . destinada ao 
pagamento de juros. 

Alliviado o estado de parte dos grandes en
cargos que o oppFime. pelas avultadas par
cellas que se ve forçado a retirar das suas 
verbas de receita., para acudir ao compromisso 
da sua elevada divida· liberLado da necessidade 

nunca inferior a 60:000$ e nã:> menor de 1}3 de coatrahir emprestimos ruinosos, isto é, sem 
do capital re:üizado. se ver constrangiJo a constituir divida para 

pagar divida.; deset?baraç~do de~sa~ bruscas 
No acto de realizar o deposito dos ti tu los para oscillações do cambto · ma1s sens1ve1s,quando 

garantir a circulação todo o banco t.em o di- auo-ments.m as necessidades do governo consi
reito de receber notas circulantes em banco, de~ado poderoso concurrente no mercado ; ver~ 
rubricadas, em quantia igual a 90 °/o do valor então equilibrados os seus orçamentos e podera 
do mercado dos titulas do governo, e não exce- francamente dar vigoroso impulso ao desen
dente de 90 o/0 do seu valor par, com a con- volvimento material do paiz, crear novas linhas 
dição de: de caminhos de ferro, canalisar os rios soberbos 

i.0 A emissão não exceder a 90 "/o do ca- que possue, multipli_c~ndo ass_im a nossa va-
pital1 si lhe fôr inferior a. 1. 000:000$0JO. 1 ria da producçã-o e fac1htando o tngresso a todas 

V. IV.-42 
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as industrias que possam utilisar as riquezas 
mineraes e agrícolas deste uberrimo solo. 

Ainda agora a restauração da lei de 29 de 
Maio de 1875, em caracter permanente, está. 
indicando a necessidade de utilisar a apolice da 
divida interna como arantia. a emissões de 
notas anca.r1a.s : o texto a le1 e conce iào nos 
seguintes termos : « O governo é autorizado 
para. emittir até a quantia de 25.000;000$ em 
moeda corrente,a.pplieavel a auxiliar o 
de deposito da Côrte, sob a garantia. de titulos 
da. divida fundada. ~ 

Póde·se qualificar como monetização da di
vida interna, que em tanto importa a faculdade 
de emittir sobre o valor desses tititulos notas 
bancarias que circulem como moeda, como sue· 
cede na grande Republica Americana, onde os 
bancos organizados sob este regimen, segundo 
o Philadetphia Lecl er do me~ de Julho de 

Em 1869 • . • • . • . 10.6 por cento 
. 

Em 1871 •.••.•. 10.1 » 
Em i872 ••••••• 10.3 )) 

Em 1874 .•..•.. 10.1 » 
Em 1875 ••••... 9.9 » 
Em i876 •••••• , 8.0 )) 

Em 1877 ....... 8.5 » 
Em 1878 •.••••. 7.4 )) 

Em1879 ••..••. 7.8 )) 

Dos dividendos distribuidos1 conforme a es
tatistica mencionada, abat~-se o jur? que p~r-

tidas a4 Ofo ao anno e chegar-se-a á conclusão 
de que estes bancos emprestaram e emprestam 
seus capitaes a taxa mui reduzida de · uros 
que ta vez não passasse de 4 a 6 °/0 ou maximo 
7 °{o• 

O que é finalmente incontestavel e està ao 
alcance de todos, é que nestas condiçõas têm 
estes estabelecimentos prestado relevantes ser· 
vi9os ao commercio, á industria e mais ainda á 
lavoura., que actualmente pagam de 8 a iO 0 / 0 

Finalmente com a transformáção do trab:l.lho, 
que a solução do problema servil determina, este 
novo regimen bancaria teria de ser um .attxiliar 
efficaz a todos estes ramos de actividade hu
mana, proporcionando capitaes a juros mo
dicos, que habilitaria princi pai mente o la
vrador a tratar da substituição de braços e do 
aperfeiçoamento dos instrumentoz' de traba~ 
lho · re ra eral em de loravel estado de 
atrazo, que são mantidos por principias roti
neiros, dos qua·~ s ainda é tempo, nos fossemos 
emancipando ~ 

As notas bancarias com·ertiveis sob o novo 
regimen assentan.. n'um principio que in~plra 
ph na confiança. Supprindo eJlas em todos os 
mistere1 a moed:1. que representam e conse
guindo lodo~ os fins do meio circul:mt~ , con~ 
aervando o s::u valor tão perfeitamente como o 
metal ; dará em resultado, pela economia pro
veniente do seu emprego, uma fonte de incon
cebiveis vantagens para o paiz, já. poupando a. 

moeda. metallica. que em grande parte substi .. 
tuiria.m,já restituindo aos empregos produetivos 
uma porção de capital diatrahido para. servir de 
meio circulante. 

A pluralidade dos bancos de emissão, sob o 
novo re imen estab lec ri · 
favoravel ao commercio e as industrias em 
geral, e collocaria.. o credito ao alcance de 
numero maior dos que a. elle tivessem de re-

Este systema é digno de vossa attenção e 
nesse intuito formulamos o seguinte projecto, 
que submettemos cheios de confhnça ã. vossa. 
illustrada consideração, para, no caso de obter 
a sancção do Parlamento, ser convertido em 
lei: 

A assembléa geral resolve : 

. . 
completa extincção do papel-moeda : 

§ 1. o A facultar em t?do o lmperio a crea-

sões, titulos da divida publica, que receberão 
do governo. que os emittirâ para esse fim ex
clusivo, vencendo o juro de 4 °/o ?-O a.nno. 

§ 2. o A dar aos novos, e aos já creados que 
o desejem aproveitar, a faculdade de que trata. 
o § i '', autorização de empr('garem todo ou 
parte do seu capital nos referidos titulas, com 
a obrigação, porém, de terem disponivel, em 
ouro, como fundo metallico, 30 °{o do valor de 

ru· , ua erao sempre o riga s 
pagar ao portador e á vista em ouro. 

§ 3. o Para maior garantia e fiscalização, e . 
a · izar a em1ssao no pa1z, ser o 

thesouro encarregatlo da impressão das notas 
bancarias, quo serão entregues n~ Côrte pelo 
thesouro, e nas provincias pelas respectivas 
thesourarias aos mesmos bancos. ... 

§ 4.o A entrega das notas bancarias, se· 
gundo a e~tenfi!ão do capital dos bancos, será. 
etfectuada na razão de 60 a 90 °/0 do valor no
minal dos titulos sa divida publica de 4 °/o oa 
anno, que os mesmos bancos são obri4gados a 
depositã.r no thesouro. 

§ 5.0 O governo terâ o direito de mandar 
proce:ier á venda, em hasta publica, dos títulos 
dados em garantia por qualquer dos bancos, 
que deixar de pagar as suas notas bancarias no 
acto de sua apresentação, a indemnisará. im-
me ta a e m egra men e, em ouro, aos porta
dores das referidas notas. 

§ 6.0 Os bancos organizaJos sob o regimen da 
presente lei. terão de duraç,ão o prazo de vinte 
annos, findo o qual poderá o corpo legislativo 
autr;r]zar o governo a mandar.lhe> proceder á 
liquida~ão ou prorog-ar e--se prazo, segundo as 
circumstancins o aconselharem . 

§ 7.0 O gov.;rno jamais re~órrerá. ao ex
pediente reprovado de novas emissões de 
papel-moeda e inutilisa.rá o existente, a.te sua 
completa extincção, á medida que os bancos 
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forem effectuando o pagamento dos titulas de 
que trata o § fo. 

§ 8. 0 E'-ta lei só vigorarã quando organizados 
bancos, cujo capital~ converti· to em titules 
de que trata o mencionado § i 0 , attiogir a 
!50.000:000$000; ficando o governo então obri-

a c ~.rar sem curso ega nem orça o o 
papel moeda que ainda existir, e a d'·cretar quo 
o pagamento dos i~postos se,ja. ~eito em metal 

§ 9." A confeccionar, para execução desta 
lei, o re:::pectivo regulameuto, que será op
portunamente submettido á. approvação do poder 
legislativo. 

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

Um dos membros da commissão em um proje
cto de lei <afferecido á camara e em discurso tem-. . 

COIIIP ANHIA DE SEGURO 

A commissão e:.1tende que a principal refor-
ma reclamada pelo comme · -
essas institu~çõ3s é a exigencia de um aug
mento de seu capital reí.llizado, para que pos
sam de prompto fazer face a.os sinistros consi-
deraveis. .,. 

O governo tem attribuição para impor essa 
medida, cuja conveniencia não precisa ser de
monstrada. 

PAGAMENTO DOS DIREITOS DE IMPORTAÇÃO EIII 
OURO 

Os grand"S inconvenientes do curso forçado 
do papel moeda são intuitivos e inulil é demon
strai-os. As oscillações continuas do cambio, 
em circun:stancias normaes _sel?pre abaixo do 

' bações economicas causadas principa!m:mte por 
esse meio cit-culante negativo. 

Precisamos justificar este qaalific:>.tivo: 

A moeda real representa um saldo, corres
pondente a ella, de transacções a favor do pos
suidor. Tanto se possue de moeda, tanto se 
tem a haver da caixa social. 

Si é contrario o saldo a conta fecha-se com 
um debito, que póde ser representado por um 
titulo de promessa de pagamento. Esse titulo 

tem o valor da promê8sa, mas sujeito á. depreci
ação correspondente ao credito do devedor. 

O papel moeda inconvei'tivel não é em ultima 
analyse outra. causa. Elle repl'esenta. um d~
fi.cit, um saldo negativo, uma divida do Estado 
que por elle trocou os saldos positivos, oca i-

1 a e os par 1cu ares. como essa pro-
messa de pagamento não' se realiza nem vence 
juros, o credito do Estado só dá.-lhe a virtude 

- ·da nas transaeções dos 
p:1rticulares d·:ntro do pa.iz, sem comtudo poder 
usar-se como saldo n·.1 s trocas internacionaes. 
Ahi està a pt·imeira e irremediavel causa de 
depr~ciação, prin~ipalmente e:fficaz em um paiz 
que 1mporta quasx todas as xnanufacturas e atá 
alguns generos de primeira necessidade. 

Muito se temescripto 'contra a velha theoria 
da. balança do commercio, e, para d~monstrar 
com exemplos sua ine:uctidão, citam-se os fa .. 

- o s, como a rança, ng aterra e 
outras, em que uma importação superior :i ex
po~ta9ão não impede o seu progresso e antes 

Os argumentos, porém, são apenas especio
sos~ e, si bem examinarem-se os phenomenos 

onomicos,ver se à que a antiga. theoria é exa-
cta. Ella apenas tem o defeito de apresentar
se como uma aprecia: ão superficial e acanhada, 
sem attender ao confticto de interesses inter
nacionaes. Attenta esta ultima consideração, 
o resultado final da competencia industrial é 
a compensação. 

As nações que exportam mais do que im
portam, adquirem um saldo metallico que hão 
de empregar em alguma cousa ue augmente o 

s ar, ou 1mmo 1 1sar em Instrumen
tos de trabalho ou em obras monumentaes ; de 
qualquer maneira que utilise esse excesso de . . . 
em trabalhos novos, seja distrahindo os e~is
t~~ntes das industrias exportaveis, ou augmen
tando o consumo interno, ou attrahindo para o 
paiz alguns consumidores de seus productos. 
Isso continuará até que venha o equilibrio ou 
o excesso de importações. 

Urna:nação que importa mais do que exporta 
ha. de saldar a differença com moeda. · 

Si essa nação tem grandes capitaes que per
cebem lucros no estrangeiro, ou consumido
res estrangeiros que n91la residem e nella. gas
tam suas r .!ndas ou capitaes (o que produz o 
mesmo eífeito), póde manter-se e mesmo pros
pet·ar, si a moedil é importada. em quantidatle 
su1:erior á necessaria para equilibrar o excesso 

A statica economica internacional póde ser 
avaliada pela comp·1ração da riqueza existente, 
população e capit·1 l empregado: os elementos 
dynamico~,porém,variam de modo a fazer oscU-
lar continuamente o fiel da balança. -

Consi lerando-ae, portanto, a moeda importa
da para consumo na columna das exportaçõe3, 
a theoria antiga é verdadeira. 

Sabgr quaes os paizes ou antes quaes as cir
cumstancias em que uma nação deve importar 
ou exportar mais, em que proporção, durante 
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quanto tempo, e que mercadorias deve preferir, 1 O socialismo do governo, explorando iildus-
eis o desideratwn. trias em competencb. com os particulares, sem 

Felizmente, si não podemos conhecer a fando a responsabilidade pelos insuccessos que é o 
as circumsLancias. nem leis ou regulamentos correctivo dos desastrados, nem preoccupações 
ha que pcssam alterar os principaes factores dos resultados, empregando capitaes do povo, 
eeonomicos temos um critei"io ue reo-e ta.es absorvendo depositas, empenhando o present3 e 
phenomenos,exactamente como as sensações in- P ec u ' i u r ici sam n e 
ternas que pt·esidem á nutrição. EssJ. sensação na situação economica do paiz. 
traduz-se no cambio i~ternacinal, n~ differença Sua entrada intempestiva no mercado, como 

o "' 1 :; 3. c ~se1a, o c m c m iaes, r as prev1soes e sem 
indicio de escesso de importação, e um senti- proporções exactas com as necessidades da 
mento de mãu estar manifesta-se logo diminu- praça, é um elemento de perturbações, cujo 
indo o consumo até o equilib:io. valor tão obvio quo dispensa-nos encarecei-o. 

O problema. não ·é sem duvida tão~ simples O curso forçado do p!lpel-moeda, cuja emis-
como o :figuramos, porque as especulações são dependa de eircumstancias que se não 
cornmerciaes o alteram constantemente, mas podem prever, r?ceiando-se · sempre um aug
em ultima analyse essas perturbações, sendo mento repentino, meio circulante que e:s.:clue ~ 
transitarias, apenas podem aggravar as crises moeda. real sem ter a espontanea elasticidade 
. economicas sem alterar-lhes a essencia della e ue é necessaria ao re,.ulador cammer-

O cambio não é sómente um indic:o, como cial, por. si só é um perigo e um descredito. 
um thermometro do systema. A falta de cam- Vamos apontar um dos grandes inconvenientes 
biaes não ó indica a dim'nui ã 1 · a .~ desse regimen, e que não tem silo assignalado 

- b · e--l amen e. e:s:portaçao, como o rJga a moderar a importa-
ção, porque com ellaa é que se pagam as roer- As mercadorias importadas custam ao "con
cadorias ex:oticas. A. exportação da moeda só sumidor o preço do commercio com as desp.ezas 
por u o empo p a su s 1 m -as, mas en ao e ranspor e e ma1s o va o r os u·e1 os a ua
esse indicio mais accentua o estado eco- nciros. A primeira parcella está. sujéita á diffe
nomlco. rença ~o cambi.o, porque é paga em moeda real; 

De sorte que, si 0 meio circulante é real e a segunda é paga em papel moeda. Si o cambio 
não fiduciario, ninguem precisa se preoccupar deprime-se, a primeirA parcella cresce, mas a 
com taes phenomeno~ nat1uaes. A iniciativa segundl(diminue~ na mesma porporção. Assim, 
~ndivid~al é dirigida por um indice seguro, as quanto mais baixo é o cambio, menos direitos 
mdustr1as expandem-se ou contrahem-se quasi pagam as mercadorias relativameilte ao sett 
espontaneamente e 0 commcrcio augmenta ou custo. E, sendo o vulot· dos direitos cerca de 
diminue sua actividad n i • • _ 50 ü)o, é consideravcl essa d.ifferença. Ex:em-
ção ou da exportação, como obedecendo a um P 1 quemos: 
t•eg~tlador a-utomatico. · . A mercadoria A ·custa 1 ~ e paga de direitos 

A li uem 8 4::;;444 em papel ou 50 °/1) ao cambio de 27 d. 
estado eco.nomico no regimen do papel 1 o cam 10 esce a . a mesma merca or1a 
em que VIvemos desgraçadamente, e com as custa 13.333$ e paga 4$444 ou 33,33 o;0 , 

pert~rbações causadas pela perigosa concur- quando devia pagar 6$656 para ser taxada 
renc1a de um fregaez, especialissimo e irres· por 50 ofc.· 
ponsavel commercialmente como é o governo. Uma. grand~ margem para a especulação 

Nosso paiz ainda é uma feitoria colonial. 

Se~ industrias manufactureiras, é exporta
do: so de productos da ltn·oura e de matcrias 
primas que recebe depois em productos fabri
cados pelo ~uplo do seu valor. E' e~porta.dor 
de moeda, n~~ só porque tem de pagar juros 
de grande d1v1da externa e do capita.es estran
geiros empregados aqui, como tambcm porque 
auppre as grandes despezaa dos no~sos compa
tr~otas que. v~ vem na l~u~opa. ou por lá pas-

• - 1 s1 a e a sen eismo 
nenhuma compensação nos vindo desses factos' 
porque os estrangeiros não procurarão 0 Bra~ 
zil paya consumir suas ren las : ao contrario 
por dolorosa ex:periencia sabemos quanto no~ 
custa seu capital empregado aqui. 

Um paiz nestas circumstancías nunca de
-verà importa'r mais do que exporta. 
Para ell~ é rigorosa a velha theotia da balan<}a 
commerc1al, em que pede acs nossos economis
tas, mais embebidos nas theorias dos livros 
europeus do que obser\'adores dos factos. 

offcrece essa circumstancia : convém ao impor
tador pagar os direitos a camb:o baixo e saccar 
a importauçia das vendas a cambio mais cle
va?o. Ef!ectivamente ao exportador da Europa 
adianta a 1mportancia dos direitos: si o cambio é 
baixo compra o papel depreciado para es~c paga
mento, c, desde que uma alta tende a manifes
tar-se, exporta-se àa.qui o dinheiro, contrarian
do-se logo a tendencia pn.rs a elevação do cam
bio. O_unico _cOL·recti,·o para tal inconveniente 
seria a concurrancia da ioduatria nacional. . . . 

' ' , ' 
consumidor é serupre a victima da especulação 
e as os~illaçü~s do cttmbio, dependentes d~ 
com~erc10 de Importação e por elle creádas, 
const;tuem _uma trepidação que assusta o coru
merciO nacional. 

Ha um verdadeiro ~ crr.culo patbologico: as 
depressõ~s do CGmbio não desanimam a impor
tação, na ~edida natural, isto é, quando não 
conv~m a 1mpo~tação, quando a exportação é 
defi.c1ente, subs1ste um .estimulo para importal", 
por causa da diminuição da valor real do.5 di
reitos aduaneiro~.· 
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Dahi ·resulta a necessidade de cambiaes para. 
pagamento do excesso da mercadorias importa
das e, portanto, nova. baixa de cambio. E, 
como o governo precisa fatalmente de fazel." 
pagamento no estl"angeiro, recebendo em papel 
e pagando em ouro (a verba qe ditferenças de . . . . 

é uma. 
mercio. 

O custo das mercadorias importadas, deve 
regular o consumo, mas para isso é necessario 
que ~sse custo esteja em pt·oporção exacta com 
as Clrcumstancias economicas. A differenç.a 
que assignalamos perturba tal proporção, além 
de crear um meio em que medra a especulação. 

Accresce que os direitos de exp01·tação são 
cobrados por uma, porcentagem sobre o valor 

O meio de obviar a elle parece-nos ser a 
cobranç~ dos 'li~eitos adu!J.neiros ao cambio par. 
Isso feito, a Importação obedeceria. exacta
mente á. capacidact.,e do mercado e se restringi-. . - . 

Applican lo o excesso de direi Los assim pet·
e~bidos na substituição uo papel mo· da, ou e:Ii
gmdo o pagamento em OUl'O, o curso for~ado 
ces~m·ia. clesdJ lo.;o. 

Para não alongar demasiadamente este tra-
. balho não d1:senvolveremos a justificação desta 
propost!\, Cremos tambem que b!tstan~ as con
siderações geraes e rapidas que fizemos, para 
chamAr a attenção dos altos poderes do Estado 
·pat•a. um assurnpto de tão transcendente im
portancia. 

forma tão radicnl e o abalo que cat1saria no 
nosso comm·,rcio : ella porém, poderà S::!l' len
t Jda. ao menc·s parcialmente, exig-indo-sG me
tade, ou menor por~~eutagem mesmo,dos di1·eitos 
em ouro nos prim~iros Le~pos, ou fazendo 
pagar a. um cambio mais baixo (24 d. por 
exemplo). O ultimo alvitre seria preferivel 
porque constituiria o pagamento de uma por
centagem fixa do valor reaL como direitos de 
importa~ão. Outras considerações que não 
cab()m aqui, militam a favor do typo de 24 d. 
por f$000. 

O thesouro poderia nos primeh·oa tempos 
rec~~er o ouro e revendel-o ao importodor, pard. 
faethtar a sua acquisição, e assim habituar 
pouco a pouco o commercio ao regimen metal-
lico. · 

. Apezar dos clamores lcvantalos então, acre
dltam~s que a medida concorreu par<~. evitar 
uma Importação despronorciona.la com os re
c~n~o~ do paiz, e. que vú"ia aggravar as preca
rias c1rcumstanc1as da nação. 

ma tabella a.nnexa demonstra as vantagens 
da l'l.OSS:l proposta. 

• ~ 3 çoc -
m~rc1al, mostrando o saldo enorme, contra o 
p:nz, resultante do confronto da importação 
com a exportação. A baha do cambio é um 
phenomeno normal quando se manifesta tão 
affiictivo estado commercial. . 

. Abstcmo-n?s de reihxões diante da eloquen
CHt dos algarismos. Outras tabellas jus~ifica.m 
o balanço e alterações propostas na. tarifa com 
o fim de a roximar o v<~lor official dos re os 
correntes de muitas mercadorias. Basta a 
inspecção attcnta dessas cifras para comprovar 
nossas ass~rç?es e suggerir graves r eflexões . 

..t 1 ma senam o 
curso de medidas que po~sam impedir um des
calabro completo das finanças~ 

Este.s estudos foram feitos ha mais de u·m 
anno ; hoje o estado financeiro está muito êlg
gravado e o sobt·esulto causado ~ela. imminen
cia d:~. ·cxtincção do nosso principal instrumento 
de trabalho-o braço escravo-, sem elementos
de substituição immcdiata, é capaz de causar 
vertigens :.:os menos corajosos • 

Entre os alvilres que apresentamos neste 
capitulo e no referente ao meio cir0uhnte pód•3 
suppor-se algun:.a contradic(."ão. Não desco
nhecemos a quasi impossibilidade de executn 
ns duas medid,;s ~irrultancnmente e desde jã. 

A efficada de ualt uer dellas não ód·~ Jo-
rém, ser contesbda e um regim~n economico 
em qne ambas vigorem é o desideratum :finaJ •. 
Parece-nos conveniente autorizar o governo a 
desde jà por em pr:~ Lica ambas, ficando no seu 
criterio a escolhn. e a proporção em que devem 
ser tentadas conforme as circumstancias. 

Procuramos ser' ir o p:1iz concorrendo com a 
nossa actividade intellectual par:l o melhora
mento dssejado. Sirvam de escusa á nossa defi
ciencia a boa: vontade e os esforços que fizemos 
para cori'CSp\)nder a confiança em nós deposita
da para commissão de tãó àlta. impodancia .. 
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Agradecendo a honra de nossa escolha. da
mos a commissão por· terminada, oferecendo
nos para. fornecer quaesquer esclarecimentos 
que desejardes e que estejam ao alcance de 
nossa iutelligencia. 

Ta beiJa-A 

BALANÇO COMMERCIAL 

MEDIAS 

Importação ••••• o ••••••• 

Exportação •••.•.• o •• o •• 

i83.039:852i;666 
210.450:588$566 

debito para com o estrangeiro. 

Valor da importação..... 183.039:852$666 
Depreciação desse valor, 

20 °J0 • o ... • .... o o... • 36.607:970$533 
Remes.sas particulares.. • 20.000:0008000 
Remessas do governo. . . • 30 o 000: OOJ$000 

-----------
Total. ••..••. 269.646:823.~199 

Temos, portanto (no mínimo ), um saldo 
contra a e:tporta ç:i.o · de 59 o 206:234$533 o 

Note-se que o algarismo da exportação é 
real, porque os direitos são pagos conforme o 
pl'eço do mercado. 

~-

Tabella-B 

Calculo do que pJde produzi1· o pagamento 
dos direitos de importação desde que 1/4 
desse pagamento seja feito em ouro ou em 
papel-m.oeda ao cambio do dia anterior. 

Renda de importação ... o 

Quantia su '9ita ao imposto 

A quantia sujeita ao im
posto ao cambio de 27 é 
re resentada Jor •.•.•• 

As libras acima, ao cam
bio de 21, representam 
em a ai-moeda .•••••• 

OBSERVAÇÃO 

75.500: 000$000 

. !8.875:000 000 

~2.123.4H 

24.2ô8:458~604 

O systema. de cobrança. acima estabelecido 
fornece ao e.~tado uru lucro de 5. 393:458$604, 
quantia quasi equivalente ao dispendio que se 
faz com dberenças de cambio. 

TABELLA N. t 

VALORES EXPORTADOS SEGUNDO DOCUMENTOS 
OFF.IOIAES 

DESTINO · 
CAMBIOS 

EXTREMOS 

--~......_. __ ----
................. 

França e Belgica...... . .. 428-455 

Hamburgo............... 535-565 

Total das cambiaes conhe-
cidas. • • • • . . ..••.••••. ............ 

Ouro exportado ..•••••••• . . . . . . . . . . . . . 
Total ••••••.•••••• ............. 

ll\IPOl\TANCrA DAS CAMBIAES 

o .... = -.... < o 

MOEDA 
Em moeda 
estrangeira Em nossa moeda 

--- ---- ------ ------

441 Francos... 23.983.693 

550 Marcos .• o 3. 741.168 

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

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

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

10.265:020$60! 

2.001:524$880 ______ ,_ 

155.175:386$748 

1 . 644:132~984 ---------
156.830;309$732 
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TABELLA N. 2 
OOMPAR.AÇÃO DO V .ALOR OFFICIAL OOM O VALOR 

COM:MERCIAL CORRESPONDENTE 

.,.4 

r:. -~ 
VALORES MÉDIOS MÉDIA (1) < 

E-e 

< D.A. ~ MERCADORIAS UNIDADE 
rl.l 

IMPORTAÇÃO o 
~ - DA. TARIFA DA PRAÇA E-4 
~ 
< -- - -- -----------

Sa.patos e botinas •..•..........•. Par ..••.•. 35900 .. -....... 
33 Chinellas ..•........••.•.•.•...•. )) . . . . . $651) .......... 3. 764: 809$926 

I'"' _, ... . ... ' .. ,. 
I .::I· ................ ' ...... , . .... 

t3$~Q9 
. ......... 

49 Luvas .••...•.••••.•.••....•.. . . D. de par •. $ 19:774~532 
63 Carne secca ••.•.•.•.•.•.•.•. . •.. Kilog ..... §200 MiO 9,010:520$000 
70 M~ntAio-a. )') .. <.::1 f\ fi . 9~H){I 2 • f\Ç},~ ·R I n'ii~2R 
72 Pei:s:es seccos (bacalhau) •••••..... • . .... s2oo $416 1. 746;636$000 

105 Arroz .•..•...•.....•..•......... » ..... Si OO 8148 $ 
108 Farinha de trigo .•.....•••....•.. » .. .. . $100 $237 7.236:149$800 
11~ Milho ••••••••••.•••••••••.•••••• )) . 

~~9U $117 769:792~800 . ... 
U9 Batatas .•........................ )) ..... $050 $ 
f36 Cerveja ........... .. .............. Litro •••.• $:3i5 $781 1.005:065$000 
142 Licôres .••.....•.......•.•......• l) ..... 2$000 $ $ 
f43 Genebra .........•..•...•.. • ..... )) ..... $687 f$478 $ l seccos on de pasto .•.••... » ... .. $312 $565 9,301:862$048 
148 Vinhos licorosos ou doces ..••..•. » ..... 8687 f$200 48:286$400 

espumosos ..•..•..•..•... )) ..... ~$000 $ 156:484$000 
185 Tintas para impl'essão e p&.ra pin-

tura de casas ••.•••• ••• •• ••.••• Kilog .•.•. $200 $500 $ 

~~~ Taboado de pmho ...• • .•.••...... Metro ;:s ••• 1~~~;~a 42::;250 1.45M:~~~~~~ 
Bilhares .•.••...•.....•.•.•....• Um ........ 25o ·ooo s 4:160$000 

389 Camas ••••••••••••••••••••••••••• Uma •••..• 50.-;000 ~ $ 
':lrll\ ro. ..l. "' •l,{.!f!~ (!o 
Vo.JV UUUll.U.\IUt:::IIO• •••••• I ••••••••••••••• 

, ..... vl~'!,VV 

~ $ 399 Guardas-louça., etc ..•.•....••.... Um ..• • ••. 75$000 
40! Lavatorios ....•. . ....•.....••..•. •....... 25$000 l$ ~ 
416 Secretárias ........ .... .. . ........... Uma •.•... 79$1ü5 1;: $ '·· 
421 Toucadores~ ...................... Um •....•• 4ts666 s s ~· 423 Psychés, . . ....................... ~ ..... 62$500 $ $ 
455 Chapóos do Chile, Manilha, ete. 

(finos) ••••••••••••.•••..•••••• 7> ..... 5:~000 i5l000 $ 
738 Bijouterin. do cobro .•.......•. . .•. Kilog •...• 8$333 8 
816 Pennas para escrever .•.•..•...••• » ..... R~ôli6 20.-;000 $ 
849 Espingardas de caça. ....... . ...... Uma •••••• 6$:333 $ $ 
801 Canivetes .....••.•••••••.•••.••• Duzia ..... 7Si200 U$000 $ 

862 ~ Facas com cabo ordinario •••.•.••• ~ ..... 1$333 $ $ 
Ditas Mm dito fino .............. · )) ..... 5:-;:333 $ $ 

863 ~ Navalhas com cabo ordinario .•••. • 1) ..... 4~000 6$000 $ 
Ditas com dito :tino ............... )) ..... 20$000 32$0:.!0 ~ 

SôO Tesouras para costura ...•••.••.•• )) .. .. . 5$500 s $ 
1U:U Kabecas •.•.........•.•..... · .... Uma •••••• lUS JU 

~800 i f128 Typos ..•.........•. • . . •..•..•.•. Kilog ..... $060 

ObserMções 
f.a Para se obter a mrdia da importação dobrou-s~ o v~lor da importação no Rio de Janeiro, 

no exerci cio de 1882-1883. -
z.a. Os valores que fig.!ram na columna-Praça-foram colhi4os em di:fferentes lagares, 

sendo, porém, aprove:tados todos os que constam do ultimo retrospecto commercial. 

(f) São estes os unicos valores que podemos extremar do mappa respectivo. (Esta.tistica da. 
Alfandegada Cõrte-1882-1883.) 
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3.a. A média do valot· dos liqnidos representa uma. importação de liqnidos engarrafados igual 
á dos líquidos em casco, á excepgão da genebra, licores e vinhos e3pumosos, que foram conside
rados unicamente em garrafas, buscando-se, portanto, o ~ralor ma::timo. 

4.a. O litro dos líquidos alcoolicos tem por base a forç.a alcoolica e não a quantidade 
de liquido. · 

5.a Os valores dos moveis mencionados nesta tabella representam ·moveis de madeira .fina, 
portanto, as médias ahi estabelecidas representam o maximo dos valores. 

6.a. Os garfos não foram tomados em consideração por ser facil o c.:~.lcnlo de seu~ v~lores 
officiaes, visto como elles são representados na tarifa pela metade do valor das facas. 

7.a As notas ga., 4a., 5a. e 6a. referem-se ã columna-da tarifa. 

'fABELLA N. 3 
Válores das mflrcadorias esfi'an~eh'as Qne fi~ram no ultimo retrosDBGto com cotações rBIDtlares 

I DEDUCÇÚES 

?IIERCADORIAS PREÇOS EXTREMOS UNIDADE VALOR MEDIO 
TAXA DE UXIDADE VALOR 

.. o\rroz. ........ . ......... . . .. 8,)000 :1. !l5:i00 Sacco do 60 kilog ••• •••• 8E750 Kilog . ••• • $!48 
onn "· . nn, .. ' ,. .. ................ .,;,L':)VVV Úo o.JV,)VVV ' VUlUJU U\l Vll 1\.llUo o • • • o ;<i·JffVUV • . .... {}lHO 

C:~.rno sccca ••• •••••••••. $30;) a $}20 Kilogramma •.•••• ..... 8~10 ~ . .... 8i-i0 

Ctlrvoia 4!;500 a s.~Duo I Duzia (oito litros) GS:>.:íO Litrn ./i7$l. -
Farinha do trigo •••••.••• !5800:> a 23,3;0JO Barrica do 80 ki log ••••.• 4.98000 Kilog ..•.• 1$237 

Gonobra •••• . ••••.••••••• 9$000 a HlfiOO Caixa do 7 litros (i) .•••• 4.0535!) Litro ••••• i~'o78 

Mn.ntoiga .••••••• , . •· •• • .• c)62J a . i$360 '•59 graromas .... ... .... ~990 Kilog . .••• 2Sl0U 

Milho ••• ••••.• ••..•••••.• 4.SS00 a 5,)800 Sacco de 45 kilog . ••••• , • 5;5300 • . .... 1$117 

Pinho .••••••• ••• •••• • •• • 38~500 a 4f.;}OOO Pé cu bico . •.••• ••.••.••• '2J250 Pé cubieo. 42$250 

Vinho ••••••• •• •••••••••• l90~000 a 2~5$000/Pipa de 480 liLros .. . .... 21igo<JO Litro ... . . ,}452 

(i) De forca alcoholiea. 

TABELLA N. 4 
Demonstração das dtlferen~as ~na existem entra os valores ollicial c commercial (f) 

VALORES 

MERCADORIAS 

l==========================~======~====~~====o=r=FI=C=IA=t====~=====CO=~=Ili=ER=C=IA=L====!I 
1 Carne socca. ••.• .. • . • • • • · • • • • • • .. • • · • · • • • · • • · • · · • • • • • · • • • • • · · • • !l.010:520BOOO l8. "71 : 566~000 

~lanteiga. •• •• .., ••. •• •• • •.• • ••.• ••••..• • .••• •..• ••• • ••••• •• • , .• , 2.696:8!5$326 4.857 :2~3b039 

i.746:636S100 3.G33:002BSSO Bacalh:iu •••. : •... . ... •. • • • . • • • . • · • • • • • • • · • • • • • • • • •. • •••• •••••. 

Farinha de trigo •••••••••• . •.•••.• • •. • • • •••••••.•• • ••• ••••.•.. 7. 236: l~95800 i7 . 0~9 6i5$026 

Cerveja ••• • ••••• • •• • · · • · • • • · • · • · · • • • · • • • • · • • • • · ·• • · •.••••••• ! .005:06180JO 2.093:215$373 

I Vinho soeco.......... .... ... ............ ............. .. . ..... 9.3)! :862:0~8 !6.84~:7i8~13i 

J Ta]loa.do do pinho . . .... .. . ... .. . .. .... . •• •• ·l· ··· ·· ···· ........ ____ L_45_s_~2_i9_S_99_• ____ 3_.5_5_~·_.6_2:i_i_8'"_~a_.i 1 
Dn.lue~.;io do t~o % no V.J.lor ~:nmmc~eial •• • ••••.. 

Va:or officia.l deduzido.; .. . .... ..... . ....... . . . 

3~.453: 3285168 66 ~ 5)3:81 6$~ 

......................... 
·••· ··•• · ·•· · ·· ·• •·••·•• 

26.6)1:538§516 

39.!)02:30i8ii6 . 

(i) As labolld.iS ns. 2, 3 e 4 têm por fi m. provar quo a depreciação do 20 % qne fazemos sentir na tabolla 
A, a respeito do va.lor offic:ial, não poderá sor ta.xada do cxagora.da. 
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ACTA. DO l>IA i8 DE SETEMBRO Dll: f885 

Presidenc:a do S't'. Padtta Fleury 

A 's H horas da manhã, feita a chamada, 
acham-se presentes os Srs.: Padua Fleury. 
Affonso Celso Junior, Valladares, Moreira. Bran-
ao, ezams.t, odr1gues Junior, Silva Maia, 

Aristides Spinola, Lourenço de Albuquerque, 
Augusto Fleury e Sch.lltel. 

(. ' ' .. 
Cantão, Antonio Carl0s, Alve'> de Araujo, Cruz 
Gouveia, Coelho de Almeida, João Penido,Paula 
Primo,Zama, Maciel, Metello,Leitão da Cunha, 
Franklin Doria, Martim Francisco, Dias Car
neiro, Henri-1ue M~wquea, Valdetaro, Chagas, 
Acciuli Franco, Rodrigo Silva, Alcoforado Ju
nior, Manoel Portella, Soares, Caatrioto, Ri
beiro de Menezes, Joaquim Pedro, Gonçalve• 
Ferreira. Cor1·eia d~ Araujo, Camargo, Mon-

' ' ' rão da L9opoldina, Cunha Leitão, Gomes de 
Castro, Andrade Figueira, Barão da Villa da 
Bar a lm · · · 
Araujo Pinho. 

Ao meio-dia, 
h:1ver sessão. 

s. am, com causa part1c1pa. a, os rs.: 
Antonio de Siqueil'a, At•aujo Góes Junior, Bar
ros Cobra, Carlos Affonso, Carlos Peixoto, Costa 
Pereira, Costa. Rodrigues, Demetrio Bezerra, 
Eufr.•zio Correia., Fernand·~s de Oliveira, Gaspar 
rle Drummond, João Danta<:~ Filho, Leandro 
Maciel, Mascarenhas, Mor.~ira de Barros, Prisco 
Paraizo, Silva. Ma.fra, Barão de Anadia, Mac
Dowell, Castello Branco, Francisco Sodré, José 
~arianno, Rodrigues Alves e Sinimbti J u-

10r. 
Faltam, s9m causa participada, os Srs.: Adria

no Pi~ente~, Alvaro Botelho, Antonio Bezerra, 

' Mendonça Sobrinho, Bento Ramos, Bezerra de 
MeMzes, Bulhões, Candido de Oliveira, Cam
pos Salle;;;, Carneiro da Cunha, Carneiro da 
Rocha, Coelho e Campos, Cruz, Coelho de Re
zende, Dantas Góes, Delfino Cintra, Diana, 
Diogo de Vasconcellos, Duarte de Azevedo, · 
França Carv:1lho, Felicio dos Santos, Ferreira 
de Moura, Henriques, Ildefonso de Araujo, 
ltaqui, Joaquim Tavares, Leopoldo Cunha, 
José Pompeu, Juvencio Alves, Joaquim Na
baco, Jovini:lno Romero, Lacerda Werneck, 
Mares Guia, Miguel de Castro, Olympio Cam
pos, Prudente.de Moraes, Ratisbona, Ribeiro 
d3. Luz, Sal;a.do, Satyro Dias, Sigismundo, 
Ulysses Vianna, Vaz de Mello, Vianna. Vaz, 
Bezerra Cavalcànti o Thomaz Pompeu. . 

EXPDEIENTE 
· Officios: 
Do Ministerio da. Agricultura de 16 de Se

tembro corrent~, em resposta a.o officio de f do 
corrente, remettendo cópias das informações 
qu·3 existem naquella repartição r~lativas a dis
pensa de alguns empre~ado~, inclusive a su
presssão do logar de porteiro no prolongamento 
da estrada de ferro da Bahia.-A' quem fez a 
requisição (Dr. Araujo Góes J uniorj. 

V. IV.- 43 

Do presidente da província de Santa Catha.
rina de iO de Setembro corrente, enviando dois 
exemplares do relatorio com que o e-s:~presi
dente Dr. José Lustosa da Cunha Parana.guá 
passou a. administração daquella provincia ao 
to vice-presidente Manoel Pinto de Lemos.-• . 

O Sa. PRESIDENTE dá. para o dia. i9 de Se
tembro a seguinte ordem do dia : 

presentaçao e requertmentos, projectos e 
indicações. 

Discussão de requerimentos adiados. 

__.,:,)'!.--cr.,-

ACTA DO DIA i9 DE SETEMBRO DE i885 

Presidencia do Sr. Padua Fleury 

acham-se presentes os Sl's.: Padua Flettl'y, 
Affonso Celso Junior, Mascarenhas, João Dan
tas Filho, Paula Primo, Lourea.ço de A lbu uel'-
que, en o amos, art1m ranc1sco, a a
dares, Augusto Fleury e Salgado. 

Comparecem, depois da chamada, os 
atls ona. uvencto ves, ernar o e en-

donça Sobrinho, Joaquim Tavares, Lacerda. 
Werneck, Rodrigues Junior, Manoel Portella, 
Castrioto, Barão do Guahy, Araujo Pinho, 
Campos Sa.lles, Coelho de Almeida, Silva Ma
fra, Almeida. Oliveira., João Penido, Leitão 
da Cunha, Cunha Leitão, Barão da Leopoldina., 
Franklin Doria, Gomes de Q;1stro, Andrade Fi
gueira, Rodrigo Silva e Alves de Araujo. 

Ao meio dia, o Sr. presidente declara não 
aver sessao. 
Faltam, com causa participada, os Srs. : 

Accioli Franco, Antonio Carlos. Antonio de 
1que1ra, raUJO es umor, arao e na. 1a, 

Barros Cobra, Barão da. Villa. dn. Barra, Castello 
Bt•anco, Carlos Affonso, Carlos Peixoto, Costa 
Pereira, Costa Rodr·igues, Demetrio Bezerra, 
Duarte de Azevedo, Eufrasio Correia, Francisco 
Sodró, Fernandes de Oliveira, Gas~ar de Drum
mond, Gonçalves Ferroira, Henrique Marques, 
José Marianno, Leandro Maciel. Leopoldo 
CtJnha. Mac-Dowell, Moreira. de Barro~, PI·u
dente de Moraas, Prisco Paraizo, Rodrigues 
Alves, Silva Maia, Sinimbú Junior, Bezamat, 
Maciel, Monta.ndon, Ribeiro da Luz e Zama. 

Faltam, sem c~usa. participada, o.s Srs. : 
Adriano Pimentel, Alcoforado Junior. Alvaro 
Botelho. Alvaro Caminha, Antonio Bezerra, 
Antonio Pinte. Aristides Spinola, Affonso 

p - . 
de Oliveira. Carneiro da Cunha~ Camargo, 
Cantão, Coelho e Campos, Carneiro da Rocha, 
Cruz, Cruz Gouvêa, Coelho de Rezende, Dantas 
Góes, Delfino Cintra, Diana, Dias Car;:J.eiro, 
Diogo de Vasconcellos, Fr,lnça Carvalho •. Feli
cio dod Santos, Frederico Borges. Ferre1ra de 
Moura, Henriques. Ildefonso de Araujo, Itaqui, 
Joaquim Pedro, José Pompeu, Joaquim· Nabu· 
co, Joviniano Romero, Mares Guia, Miguel 
Castro, Moreira Brandão, Olympio Campos, 
Metello, Ribeiro de Menezes, Satyro Dias, 
Schutel, Sigismundo, Soares, Ulysses Vianna, 
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Va~ de Mello, Va.ldetaro, Vianna Vaz9 Bezerra 
Cavalcanti, Thomaz Pompeu e Chagas. 

O SR. i o SECRETARIO lê um officio do ·Mi
nisterio do lmperio, de 19 de Setembro corre-n
te, remettendo a·eópia do decreto n. 9497, 

' gestade o Imperador houve por bem prorngar 
a.té ao dia. 26 do cm·rente mez a presente .sessão 
da Assémbléa Geral.-In.tt:~irada. 

O Sa. PRESIDENTE dá para o dia21 de Setem
bro a seguinte ordem do dia: 

Continuação da discusàão unica do projecto 
n. 20. de 1885 (emendas do Senado), credito ao 
Ministerio da Agricultura para pagamento de 
dividas de exerci cio findos. · 

Discussão unica do projecto n. 53, de 1885 
(emendas do Senado) relativo ao monte-pio dos 
o erarios do Arsenal de Marinha da. côrte. 

Continuação da. 'discussão unica do projacto 
n. 25, de 1885, com emendas, sobre licença. ao 
Dr. Faure. 

·A"s 2 horas,dg, tarde.-2a discussão do pro
jacto n. 60A, de 1885 (iniciado no Senado) 
sobre a osentadoria de ma · strados. 

f a. dis.euse~ do projecto n. 8, de 1885, pensão 
·ao musico reformado João Felix Martins de 
.Mendonça. 

Discussão do projecto n. 23, de 1884, v a.- · 
lidação de exames feitos .na Universidade de 
Coimbra. 

2a discussão do projecto n. ·57 A (-vindo .do 
Senado),legitimação doe filhos esparios por :sub
seque n te ma trimonio. 

a ·~ - •. 

tagem de tempo de serviço militar ao bacharel 
.Luiz Pedreira. de Magalhães Castro. 

Discussão do ro· ecto n. 69 de 1885 a o-
sentação de Fortunato José dos Santos, porteiro 
da Faculdade de Direito de S. Paulo. 

Dicussão do projecto n. 221, de 1882, autori
zando o governo a. conceder ao tenente coro
nel Simplicio Xavier Tavares da Silva privi
legio para e:xplorar h erva mate. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que, si estivesse presente na occasião 
da votação da. prorogativ.a do orçam9nto, teria 
votado por esta, e contra todas as emendas, 
menos a do § T>, sobre o asylo de mendigos.
M o1·eira. de Ban·os. 

A'CTA DO DIA 2l DE SETEMBRO DE 1885 

Presidencia do Sr. Paâ;ua Fleury 

Portella, Franklin Doris., Rodrigo Silva, Sal
gado, Carneiro da Cunha, Campos SallGs, Ba
rão da Leopoldina, Alves de Araujo, João Pe
nido, Rodrigues Junior, Metello, Augusto 
-Fleur:y e Batisbona. 

' ' .. 
Chagas, Cruz Gouvê<1, Corrêa de Araujo,Mac- . 
Dow.ell, Dias Carneiro, Joaquim Tavares, Ita.
ui Si ismundo lldefonso de Ara.u·o Sil a. 

Mafra, José Marianno, Cunha Leitão, Castrioto, 
Almeida. Oliveira, Antonio Carlos, Gonçalves 
Ferreira, Accioli Franco, Montandon. Soa!'es, 
Vianna Vaz, Leitão da Cunha, Alvaro Caminha, 
Frederico Borges e Felicio dos Santos. 

' . . 
Correia., Francisco Sodré, Fernandes de Oli-
veira, G:aspar de Drummond, Gomes de Castro, 
Jo1. uim ·Nabuco Lacerda Werneck Leandro 
Maciel, Leopoldo Cunha, Mascarenhas, Moreira 
de Barros, Prudente de Moraes, Prisco Paraizo, 
Ribeiro d,a Luz, RoJrigues Alves, Sinimbú Ju
nior, Coelho de Rezende, Bezamat, -José Pom
peu, Mares Guia e Henriques. 

Faltam, sem causa participada, os Srs . : 
Adriano Pimentel, Alcoforado Junior, Alvaro 
Botelho, Antonio Bezerra, Antonio Pinto, Aris
tides Spinola, Affonso Penna,. Barão de A ns.dia, 

Menezes, Bulhões, Candido de Oliveira, Car
neiro ca Rocha, Coelho e Campos, CI·uz, Del
fino Cintra,Diana Dio ode Vasconcellos, Fran a 
Carvalho, erreira. de Moura., Satyro Dias, Joa
quim Prdro, Joviniano Romero, Miguel Cas
tro, 1Moreira Brandão, Olympio Campos, Pa.11la 
Primo, Ribeiro de Mene?.:es, Schutel, Ulysses 
Vianna, Valdetaro, Vaz de Mello e Bezerra Ca
valcanti. 

0 SR. 1° SECRETARIO lê O seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio do Imperio, de 18 de Setembro 

corrente, declarando, em resposta ao officio de 
15 do corrente, qne naquella. data ·communicoa. 
ao presidente da provineia de Sergipe a decisão 
da. Camara dos Sr~. Deputado_s s_obre a eleição 

provincia, -Inteirada. 
Do presidente ds. provincia do Ceará, de 2 de 

Setembro corrente, remettendo dous exemplares 
da falla. com que abriu a. assembléa daquella 
provineia em 2 ue.J-ulho.-A arehivar. 

O SR. PRESIDENT~ dã para o dia 22 a. se-
guinte ordem do dia: . 

A's 11 horas da manhã, 'feita a chamada, 
acham-;;e presentes os Sr.s.: Padua Fleury, Aí
íons:> Celso Junior,João. Dantas Filho,Carlol:$ Pei
xoto, Silva Maia, Bento &amos, Cantão, Coelho 
de Almeida, Lourenço de Albuquerque, .Maciel, 
Dantas Góe:'l~ Juv.encio Alves, Thomaz Pomlleu, 

. Valladares,. Camargo, Zama9 · Martim Francisco, 
lienrique'!tlarques, Bsrlo do Gaahy, Manoel 

Continuação da discussão unica. do projecto 
n. 20, de 1885 {emendas do Senado) :credito ao 
Mirusterio da Agricultura para pagamento de 
di vidas de exer.cieios .findos. 
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Discussão unica do projecto n. 53, de. 1885 
(emendas do Senado) relativo ao monte-pio dos 
operarias do Arsenal de Marinha da côrte. 

Contmuação da discussão unica do projeeto 
n. 25, de 1!:)85, com emendas, sobre licença ao 
Dr. Faure. 

A's 2 horas da.:tarde.-2° discussão do pro
jacto n. 60 A, de 1885, (iniciado no Senado) 
sobre a osentad ri a-· 

fa discussãJ do projecto n. 8, de 1895, pensão 
ao musico reformado João Felix. Martins de 
Mendonça. 

Discussão do projecto n. 23, de 1884, vali
dação de exames feitos na Universidade de 
Coimbra. 

3a. discussão do projecto n . 57 A (vindo do 
Senado), legitim=::ção . dos filhos e~purios por 

1a discussão do projecto n. 54, de 1884, co.n
tag:em de ~empo de serv~ço milit.a.r ao bacharel 

Discussão do projecto n. G9, de 1885, apo
se.ntação de Fortunato. J?sé dos s~lntos, por-

Discussão do projecto n. 221, de 1882, auto
rizando o governo a. conceder ao tenente co
ronel Simplicio X:wier Tavares da Silva privi.· · 
Iegio para e:x:plor'~r herva matte. 

RECTIFIC.A.ÇÃO 

No discurso, ronunciado na sessão de f5· do 
corrente mGz pe o Sr. deputado Prudente de 
Moraes e publica:lo no lJiario Oflicia~. de 
hoje, foi _inserido um . aparte,, que não proferi, 

sidia. a mesma sessão. 

Cama.ra dos Deputados, 21 de Setembro de 
1885.- And1·e Augusto de Padua Fleury. 

ACTA. DO DIA 22 DE SETEMBRO DE f885 

Pl'esidencia do Sr. Pad,,a Fleury 

A's H horas da manhã, feita a chamada, 
acham-se presente$ os Srs.: Padaa Fleury, 
A:ffons-.' Cel:-;o Junior, Antonio Carlos, Martim 
Francisco, Lourenço de Albuquerque, Leitão 
da. Cunha e Augusto Fleury. 

' . 
cerda W erne~k, João Penido, Henriques, Be--

bra, Barão da Villa da Barra, Manoel Portella., 
Carlos Affonso, Costa Pereira, Costa. Rodrigues, 
Demetrio Bezerra, Eufrasio Correia, Coelho de· 
Almeid_a;. Fernandes de. Oliveira., Gaspar de 
Drummond,Gomes.à.e Castro, João Dantas Filho, 
Leandro Maciel, Mascarenhas · Mo:-eira de: 

araizo, Cunha Leitão e Mac-

• ques, Ildefonso de Araujo, ltaqui, Joaquim 
Pedro, Joaquim Tavares, José Marianno, José 
Pom eu Juvencio 1 J i 
Jovin!ano Romero, Maciel, Mares Guia, Miguel 
Castro, Montandon, Moreira Brandãó, Castello 
·Branco, Metello, Olympio Campos, Prudente · 
,de Moraes, Paula Primo, Ratisbona, Ribeiro da 
·Luz, Ribeiro de Menezes, Rodrigues Alves, 
Antonio de Siqueira; Rodrigues J.mior,. Sal
:gado, Sa.tyro Dias·, .Schutel, Sigismundo, Silva 
Maia, Sinimbú Junio·r, Ulysses Vianna, Vaz de . 
.Mello, Valdetaro, Vianna Vaz, Zama, Beze-rra 
Cavalcanti e Thomaz Pom eu. 

O Sa .. 1. o SECRET.A..Rro dá conta .do seguinte 

EXPEDIENTE 

Req.uerimento do bachareL João Francisco 
da Silva. Braga, desembarglidor da Relação de 
Ma. to Grosso, . pedindo um anno de licença com, 
os seus vencimentos para .tratar de sua saúde. 
:-A' comm.isaão de pensõe-s e ordenados. 

j 0 SR. PRESIDENTE dá para O dia 23 a; ·seguint&· 
:ordem do ·dia ~ 

: Continuação da discussão unica do projecto 
:n. 20, de i~85 (emen.dà<J do Senado) credito ao 
Ministerio da. Agricultura para pagamento de 

!dividas de exercicioB findos·. 

Discussão unica do projec~o n. 53, de f885" 
(emendas do Senad•l) relativo ao mont~-pio dos 
opera.rios. do Arse.nal de Marinha da có.rte. 
' Continua ão da. dis ussão . "ca;. d 
n. 2..1), de 1885, .com emendas, .sobra- licença ao· 

: Dr~ •. Faure-. zamat, Castrioto, Alm~ida Oliveira, Franklin. 
Doria, Barão do Guahy, Barão da Leopoldina, i A!s 2 horas ·da tarde.-2a..diseus~ do pro
Silva Mafra, Soares, Leopoldo Cunha e Valla- ijocto- n~ 60 A, d& 1885, (iniciado·· no · Senado)' 
da:ras .. · 'sobre aposenbdoria: de ma·gistrados. 

Ao me i o dia, o Sr. presidente declara não : ta di~ssão cao. proj~cto n • . 7, .de 1885,. pen~io: 
haver sessão. ao . musico reformado. Joã'D Felix. _ Martins . da 

Faltam, com causa. participada, os Srs.: Ac- ·Me~donç~. · . . . 
cioli Franco, Adriano Pimentel, Alves de ~ D1scuasão do proJe~~o n. ... 23; d_e- i~4, . vali-· 
Araujo, Andrad~ Figuei~a. ;Rodri2'o Silva, :da~i.Q , de eJta~· fe1t0S: ' na; , Umverstd&d&. de 
Araujo Góes Jun1or, AraUJO Pmho, Barros Co- 'Co1mbra. 
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. 3~ discussão do projecto n. 57 A (vindo do 
Senado), legitimação dos filhos espurios por 
subseq uente matrimonio. 
· f:t discussão do projecto n. 54, de 1884, con
tag:em de ~empo de serv~ço militar ao bacharel 

Montandon, Moreira Brandão, Metello, Olym
pio Campos, Prudente de Moraes, Paula Pri
mo, Ratisbona, Ribeiro da. Luz, Ribeiro de Me
nezes, Rodrigues Alves, RodrignP.S Junior, 
Salgado, Satyro · Dias. Schutel, Sioimbú Ju-

. · ldetarof 
Valladares, Vianna. Vaz, Bezerra. Cavalcanti e 

Discussão do projecto n. 69, de 1885, apo- Thomaz Pompeu. 
se!ltação de Fortunato José dos Santos, por-

· Discussão do projecto n. 221, de i882, auto
rizando o governo a conceder ao tenente-co
ronel Simplieio Xavier Tavares da Silva privi..
legio para explorar herva matte . 

.ACTA DO DIA 23 DE SETEMBRO DE f885 

Pres'tdencia do S1·. Padua Fleury 

' . 
acham-se presentes os Srs. : Padaa. Fleury, 
Affonso Celso Junior, Lourenço de Albuquer-

EXPEDIENTE 

que, Martim Francisco Au r - . , . a c s com-
Penido, Lacerda. Werneck, Henriques, Carlos missões de cornmercio, industria e artes e obras 
Peixoto, Rodrigo Silva, Antonio Carlos e 11- publicas.- A' commissão de commercio, in-
defonso de Araujo. ciustria e artes. 

Comparecem, depois da chamada., os Srs. : 
Manoel Portella, Bezerra de Menezes, Sigis- O SR. PRESIDENTE dã. para o dia 24 a se· 
mundo, Za.ma, Franklin Doria, Coelho de Al- guinte ordem do dia: · 
meida, Accioli Franco, Alcofora.do Junior, Ba- Continuação da discussão unica do proje
rão da Leopoldina., Cruz Gouvêa., Joaquim Ta- cto n. 20 de 1885 (emendas do Senado), cre
vares, Coelho de Rezende, Soares, Silva Maia, dito ao Minhterio da Agricultura para. paga-
Leitão da. Cunha e Cam · · r · · s n os. 

Ao meio dia, o Sr. presidente declara não D1scussão unica. do projecto n. 53 de 1885 
haver sessão. - (emendas do Senado) relativo ao monte-pio dos 

a am, com causa participada, os Srs. : . s o rsena e artn a a. c rte. 
Alves de Araujo, Andrade l''igueira., Araujo Continuação da discussão unica. do projecto 
Góes Jumor, Araujo Pinho, Barros Cobra, Car- n. 25 de 1885, com emendas, sobre licença ao 
los Affonso, Costa Pereira, Castrioto, Costa Ro- Dr. Fa.ure. 
drigues, Cunha Leitão, Demetrio Bezerra, Eu- A • .s 2 horas da tarde. -2a. discussão do pro
frasio Correia, Fernandes de Oliveira., Gaspar jecto n. 60 A de 1885, (iniciado do Senado) 
de Drummond,Gomes de Castro, João Dantas Fi- aobre aposentadorias de magistrados. 
lho, Leandro Maciel, Ma.c-Dowell, Mascare-
nhas, Moreira de Barros, Prisco Paraizo, Be- fa discussão do projecto n. i de 1885, pen
zamat, Silva Mafra, Antonio de Siqueira. e são ao musico reformado João Feli~ Martins 
Almeida Oliveira.. de Mendonça. 

· Faltam, sem causa participada, os Srs.: Discussão do projecto n. 23 de i884. validação 
Adriano Pimentel, Alvaro Botelho, Alva.roCa- de exames feitos na Universidade de Coimbra. 
minha, Antonio Bezerra, Antonio· Pinto, Aris- ga discussão do projecto n. 57 A (vindo do 
tides Spinola, Affonso Penna, Barão de Ana- Senado), legitima.ção dos :filhos espurios por 
dia, Barão do Guahy, Bernardo de Mendonça subsequente matrimonio. 
Sobrinha, Bento~-ã-n-----.+..rl----=--:_-,-1 a__:d~i__:s_c u_s__:s_ã_o _:__d_:__o__:p--r-=o--:-~e.::..c::_:to~n-. -5--:-4:--:-·~ -e --:i--::-8-:-84- ,- c-o_n ___ _ _ 
Villa da Barra, Ca.ndido de Oliveira, Carneiro tagem de tempo de serviço milita~ ao bacharel 
da Cunha, Carneiro da Rocha, Castello Branco, Luiz Pereira de Magalhães Castro. 
Chagas, Camargo, CantAo, Coelho e Campos, 
Corrêa de Araujo, Cruz, Dantas Góes, Delfino Discussão do projeeto n. 69 de 1885. apo
Cintra, Diana, Dias Carneiro. Diogo de Vascon• e n ~ açl.o de Fortuna lo José dos Santos, portei
eallos, Duarte de Azevedo, Francisco Sodró. ro da Faculdade de Direito de S. Paulo. 
França Carvalho, Felicio dos Santos, Frederico DiacuaaA:o do projeclo n. 221 de 1882, auto
Borges, Ferreira de Moura, Gonçalves Ferreira, rizando o governo a conceder ao tenente-co
Benrique Marques, Itaqui, Joaquim Pedro, José roDt!l Simplicio Xavi:tr Tllvaroa da Silva pri
Marianno, José Pompeu, Juveneio Alves, Joa- vilegio para oxplorar borva ml'tto. 
quim Nabaeo, Joviniano Romero, Leopoldo 
CU!lha, Maciel, Mares Guia, Miguel Castro, 
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ACTA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE f885 

Presidencia do Sr. Padua · Fleury 

A 's H horas da manhã, feita a chamada 
:a.cham-se present~s os Srs.: Padua Fleury: 

renhas, .Martim Francisco, Moreira de Barros 
Prürco Paraizo, Ca~tello Branco, Coelho d~ 
Almeida e João Penido. 

Faltam sem causa participa.ila os Srs.: 
Adriano Pimentel, Al:va.ro Botelho Alvaro 
Caminha., Antonio Bezerra, Antonio Pinto, 
Aristides Spinola, Affonso Penna, Barão de 
Ana.dia., Bernardo de Mendonça Sobrinho, 
Bento H.a.mos, Bezerra de Menezes, Bulhões, 

- • 6 •• • 

A~TA. DO DYA 25 DE Sl!:TEM:BB.O DE 1885 

Presidencia do Sr. Padua Fleury 

A 'a H horas ds. manhã, feita a chamada 
acham-se presentes os Srs.: Padua Fleurv' 
Alvaro Caminha, Lourenço de Albuquerque: 

~ugusto Fleury, Paula Primo, Castrioto Mar
ti~ Francisco, Franklin Doria, Almeid~ Oli- · 
l'ell'a, Rodrigo Silva e Silva Maia. 

ÇJ~mparecem, depois da chamada, os Srl!l.: 
Le1_tao da Cun.ha, Cunha Li3itão, Coelho de Al
meida Moreira Brandão Manoel Port 
Barão do Guaby, Cruz Gouvêa, Araujo Pinho 
Lacerda. \V erneck, Soares, Campos Salles ~ 
Thomaz Pompeu. . . - . 
haver ses-;ão. 

F~lt~m, com causa participada, os Srs.: 
Acc1~h Franco, Affonso Celso Junior, Alves de 
AraUJO, Andrade Figueira, Antonio Carlos 
Araujo Góes Junior, Barros Cobra, Bezamat' 
Caste!Io Branco, Carlos Affonso Carlos Pei~ 
xoto, Cgsta. Pereira, Costa Rodrig~es, Demetrio 
Bez~rra, Eufrasio Correia, Francisco Sodré 
Fe!'nandes de . Oliveira., Gas~ar de Drummond: 

' . . 
Pedro, Joaquim Tavares, José Marianno, José 
Pompeu, Juvencio Alves, Joaquim Nabuco, 
Joviniano Romero, Leopoldo Cunha, Mares 
Guia, Jvliguel Cast1·o, Montan ·lon, Metello, 
O~yll_lplo Campos, Ratisbo~a, Ribeiro da Luz, 
R1be1ro de Menezes. Rodr1guea Alves. 'Rodri
g~tes Junior, Salgado, Satyro Dins, Schutel, 
S1gism1indo, :-:;inimbü Junior, Ulysses Vianna, 
V a.z de Mello, Valdetaro, Vallada.res, Vianna. 
Vaz e Bezerra Cavalcanti. 

0 SR. i 0 SECRETARIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O:fficio do ·Minis te rio da Guerra, de 23 de 
Setembro· corrente, remettendo informado o . . . 
Matta, professor do Arsenal de Guerra da pro
vincia. da Bahia pede augmento de vencimen
tos.-A quem fez a requisição (commissão de 
pensões e ordenados). 

O SR. PRESIDENTE dá para o dia 26 a se
guinte ordem do dia : 

Apresentação de requerimentos, projectos e 
indicações. 

Discussão dos requerimentos adiados. 
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ACTA. DO DIA 26 · DE SETEMBRO DE i885 0 Sa. PRESIDENTE: -Convido OS Srs. depu-
tados presentes a. conservarem-se em seus res-

Presidencia do Sr. Podua Fleu.ry pectivos logares, afim de se cumprirem a<> for~ 
mulas regimentaes, approvando-se as acta.s de 

A's :1.1. horas ds. manhã, feita a chamada, 17 a 25 do corrente xnez, bem com1 a acta do 
acham-se presentes os Srs.: Padua Fleury, d • d ho. 26 · 1 
Affonso Celso Jani or, Thomaz Pom.J}81lJ..-l~~t-1-ia~e..-~-.o.-.i.~~·e,.--;;,~q-::ue=s:;-;e;u;v;-a-;;1 :;;-;:a;-vr-:1a::;;r:;;;. ==---::::.:r.;-----::-::-.----

. L d Alb F . en ores, q u 1 esquer que vessem s1 o as 
trloto, ourenço e uquerque, rancisco nossas divergencias, e por tnaiores que fossem 
Sodré, Silva Maia., Augusto Fleury, Martim · d d · d 
Francis~o, Schutel, Carlos Peixoto e Ribeiro a.:_ contrarie ~ es, que ~lvemos e supportar, 
a uz. 

Compa-recem depois da chamada os Sra.: Dias 
Carneiro~ Salg-ado, Miguel C3stro, Joaquim 
Tavares, Dantas Góes, Lac~rda Werneck, Paula 
Primo. Coelho de Rezende, Coelho de Almeida, 
Cruz Gouvêa, Rodrigo Silva, Manoel Portella~ 
Barão da Leopoldina, Barão do Guahy, Franklin 
Doria, Almeida Oliveira, Cunha Leitão, Zama, 
Leitão da Cunha, Ferna~des de Oliveira, Pru-

haver sessão 

Faltam, com causa. participada, os Srs. : 
A ceio li Fr·anco, Aive~ de .Araujo, .Andrade · 
gueira, Antonio Carlos, Antonio de Siqueira, 
Araujo Góes Junior, Barros Cobra, . Bezamat, 
Castello Branco, Carlos Affonso, Costa. Pereira, 
Costa Rodrigues, Demetrio Bezerra, Euírasio 
Correia, Gaspar de Drummond, Gomes de Cas
tro, João Dantas Filho, João Penido, Leandro 
Maciel, Mae-Dowell, Maciel, Mascarenhas, .Mo
reira de Barros, Pr1sco Pa.raizo e Silva. Mafra. 

-
serviços prestados pela Camara. dos Srs. Depo.-
tado;;, no momento em que ella é disso I vida . 

A Camara bem mr>receo do paiz pelas medi
das que decretou, e especialmente peJa impor
tante reforma., de sua iniciativa, a extincção do. 
elemento servil. 

O paiz registrsrá esta resolução como melho
ramento n.ccessario e de grande alcance . 

Pela minha parte, cumpre-m~ agradecer á 

parla- · 

Sra. Deputados por decreto n. 92i0 de 3 de 
Setembro de 1884 e c.,nvocad.'l. uma ~essão e:x
tr·aordinaria para i de Março do corrent~ anno, 
principiaram a;; sessões prepal"atoriaa em 11 
de F'evereiro, tendo logar a abertara da mes
ma se.,são extraordina.l"ia a 8 de Março. 

Por decreto n. 9418 de 28 de Abril foi pro
rogada a mesma sessão até i9 de Maio e a iia-
da a reun.ião ord·inaria para 20 do. mes~o me:; 

Geral. 
Por decreto n. 9497 de f8 d~ corrente foi pr~ · 

ro ada até 26 do mesmo mez·. 

Durante este periodo- occupou-se a Camara 
dos Srs. Deputados de varias. assumptos que 
tiveram andamento e solução pela fórma. ee-
guinte: · 

PROJECTOS: SANCCIONADOS 

Ramos, Bezerra de Menezes, Bulhõe~, Barão 
da Villa da. Barra, Candido de Oliveira, Campos 
Salles, Ca:ro.eiro da Cunha, Carneiro d~ Rocha, 
Cha!aB, Camargo, Cantão, Coelho e Campos, 
COrrêa de Araujo, Cruz, Delfino Cintra., Diana, 
Diogo de Vasconcellos, Duarte de AzeveJo, 
França. Carvalho, Felicio- dos Santoe, Fr2derico 
Borges. Ferreira de Moura, Gonçalves Fer- Proposta · do Ministerio da Fazenda para 
reira, Henrique Marques, lld·~fonso de Araujo; emisE!O de 25.000:000$ d~ papel moeda. 
ltaqui, Joaquim Pedro, José Marianno, José Idem, fixando as forças de mar e terra para 
Pompeu, Juven.cio Alves, Joaquim Na.buco, o exercieio de ·1885-1886. 
Jovinia.no Romero, Leopoldo Cunha, Ma.res 1 · 
Guia, Mon tandon, Métello, Olympio Campos, Prorogati't'Ja do orçamento para o 0 tr1mes~ 

tre de i885-f886. . 
Ratisbona, Ribeiro de Menezes, Rodrigues Licenças aos desembargadores: Bella.rmino 
Alves, Rodrigues Junior, Satyro Dias, Sigis- Peregrino da Gama e Mello, João Coelho Bas.-
mundo, Ulys;;es Vi_anna~ Vaz de Mello, VaUe- s - a · · "' 

' - juizes de dir ,ito: Fernando Alves .de Carva· 
canti. lho e Francisco da. Cunha .Castello. Branco. 

O Sl\. to S:&ctu:TA.l\to dá conta do seguinte Subiram~á aancção: 

EXPEDIENTE Prorogatí-oa do orçamento para. o ex~rclClO 
de 1885-1883, contendo varias disposições 
sour.l creditoa, isenções de direito e outros 
aaaumpto~ import~~.ntes. 

Officio n. 3700 do Mioitterio do Imperio, de 
26 de Setembro corrente, remettendo eópia do 
deereto n. 9500 de 26 de Setembro de 1885, 
pelo qual Sua Ma.geatade o Imperador houve 
por bem dissolver a Camara .dos Srs. Deputados 
e convocar outra, que se reunirá no dia 3 de 
Maio do anno proximo vindouro.-lnteirada. . 

Proj6cto d!.! 12 de Maio, elaborado por uma. 
commissio eapeeial, . sobre a. extio.cçl.o gradual 
do .element.o servil. 

Projecto sobre·as ,execuções commereiaea. 
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PROJECTOS EM DISCUISÃO Estabelecenilo patrimonio para a Capella de 
Nossa Senhora do Carmo, em Minas Geraes. 

Revogando a lei provincial do Amazonas~ que 
fh.a as despezas e orç>~. a t'eeeita da província, 

Emendas do Senado á proposta do credito do e estabele~e imposto differente sobre borracha 
~i'!listerio da A~~icultura. para. pagamen_to de im ortada directamente ou or intermedio da 

Despeza do Ministerio do lmperio para o 
e:r.ercicio de 1885-1886. 

c r e província do Pará. 

Licença~ aos desembargadores Leocadio de 
s o , quim i arcio err~1ra 

Gomes. Antonio Bar 'tosa Gomes Nogueira, Rey
naldo Francisco de Moura, Antonio Joaquim 
Rodriguos ; aos juizes de direito, Antonio Pe
dro Ferreira Lima, José lgn,•cio Gomes Gui
marães e bacharel Antiocho dos Santos Faure. 

PROJECTOS ENVIAD9S AO SENADO 

Autorizando o governo para fazel" opera
ções de credito, afim de re:;êindir ~u innovar o 

á venda nesta. côrte. 

REFOR...'\IA CONSTITUCIONAL 

Teve primeira leitura, n~ fórma da Consti
tuição do Imperio, o projecto relativo á fede
ração nacional. 

REl\IETTIDO~ ÁS COMMIBSÕES E PENDEM DE 
PARBCER 

Credito de ao Minister!o da . 

Disp·m.do sobre directores e lentes das Facul
dades do lmperio. 

PRoPOSTA DO GOVERNO E PROJECTOS IMPRESS')S 
COM PARECERES DAS RE'>PECTIVAS COMMISSÕES 
E QUE NÃO TlVERAM ANDAMENTO. 

Propostas 
Credito de 142:542$486 ao Ministerio da 

Agricultura para a verba.-Telegraphos. 
Credito de 100:000$ ào mesmo ministerio 

para. os estudos da via-ferrea do Ma leira e Ma-

C1·edito de 107:000$ ao mesmo ministerio 
para a verba-Obras publicas. 

Credüo extraordinario ao Ministerio da Ma-
rinha, de 50:385$108 para as verbas-Corpo da 
armada e combustível- para o exercício de 
1883-1884. 

t ' ' 
de 43:526$341 para as verbas-Munições 
Navaes-e-Eventuaes--no exel"cicio de 1883-
1884. 

Creditas supplementares ao Ministerio do 
lmperio para despezas com subsidio e ajudas de 
custo aos presidentes de provineia. 

C1·edito supplementar ao Ministerio da Jus
tiça, de 79: ~03$933 para as verbas-Secreta da; 
policia-Asylo de Mendigos-e-Conducção de . 

Propostas para a fixação das força~J naval e de 
Projectos terra para o exe!c~cio ~e 1886-:1897. 

Alteramlo a. lei eleitoral, relativamente á cicio ue 1885-1886. 
creação de mesas eleitoraes. 
Anne~llndo territorio mineiro desmembrado 

da província de Goyaz à. diocese de Diaman
tina. 

E:;;tinguindo o 2o eseratinio na eleição de 
deputados geraes. 

Dispondo sobre a receita e despeza das pro
vincias, · municipios e sobre a fixação de força 
policial (interpretação de alguns artigos do 
Acto Addicional). 

Reformando a administração provincial. 
Annullando o decreto n. 9360 de i7 de J a

neiro de f885,que. reforma. as Faculdades de Di
ei o d Im i . 

Dispondo sobre garantia. de juros a em prezas •. 
Idem. sobre os contraetos celebrados com o 

governo. 
Re?Jo.qanào a lei de 10 de Junho .de 1835, 

sobre crimes de escravos. 
Dispond·o sobre marcas de fabrica (projeeto 

iniciado no S:mado). 
Idem sobre aposentadoria de magistrados. 
Reorganizando as Caixas Economicas .do lm

perio. 

PROJl!lCTOS 

Saude publica.. 
Séde dos eleitores do territorio do Corrego 

do Prata, provincia do Rio de Janeiro .(projecto 
iniciado no Senado). 

Penstlo aos soldados Romualdo Pereira Go
mes, Jose Joaquim Hilario da Silva· e ao 
musico reforma-lo João Felix Martins de Men
donça. 

Licenças aos juizes de direito Joaquim Fer
reira Velloso, EduardoJose de Moura, Aristides 
Augusto Milton, Ernesto Araujo Coutinho de 
Duque-Estrada e Dr. Antoni') Henriques 
Leal. 

D. Pedro II para o material de qua.es
quer outras estradas que nella se entron
quem. 

Competencia das Camaras Manicipa.es pa.ra·a. 
concessão de privilegias. 

E:x:ame de Francisco de Paula. Cunha.~ . nà. 
Escola de Ouro Preto. 

]fonte-pio dos -operarios ·do Arsenal de Ma
rinha da Córte (emendas do Senado). 

Pah·imonio de Nossa Senhora do · Patro
cinio do termo de Araras, · província. de · São 
Paulo. 
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.Legitimaç~o dos filhos espurios por subse- 1 Mogy-mirim, Piracicaba, Casa Branca, Jun
quente matrimonio (projecto iniciado no Se-~ diahy e Rio Claro, em S. Paulo. 
nado). Etevando à 3a entra.a.cia as comarcas de Bra-
. Cas'lmento civil. gança, Mogy das Cruzes, Lorena, Taubate, 

Aposentadoria de magistrados (projecto ini- t Gnaratinguetá e ltü, .em S. Paulo; Pilar, nas 
ciado no Senado). Alagôas ; S. João da Barra, no Rio de 

mi o uiz e emos no qua- ane1ro. 
dro de machinistas da marinha. Determinando que os juizes de direito e des-

Pretenção do major Theophilo Soares Gomes, embargadores, que servirem nos districtos das 
· · · , - · , abá, gozem do pre:li-

para ser relevado de entr,lr para os cofres pu- camento de um terço de antiguidade. 
blicos com a quanti~ de 9:020$551. Autorizando o gove1•no para vender s.o con-· 

M o·Tote-pio da marinha a D. Augusta Vicencia cessionario da estraJa de ferJ'O entre Vargem 
Teixei1·a de Freitas. Alegre e Cachoeira das Panellas terras devo-

I sençc!o de imposto ãs loterias concedidas lutas de cada lado da referida estrada. 
pela Assembléa Provincial da Bahia para a Idem, a conceder isenção de direitos p·•rii. a 
Associação Beneficente dos Servidores do Eis- estrada de ferro na provi ncia do Rio Grande do 
tado. Sul, contractada com Feliciano Martins de 

Ap9sentação de Fortunat? J_osé dos Santos, B~rbao.. e o~tros; ~ para os empr~~~~ de ag~a 

IsençiZo de direitos á Companhia The Cearà 
Harbour Corporation,limited,para o material 
destinado ás obras de melhoramento do orto da 
ca.ptta. o earã.. 

Rele"l)ação da prescripção, a. D. Josepha Leo
poldina.. de _Mello Gond~m, pa.~a :eceber a tença 

I. 

de seu ü·mão o Barão de Ara.ujo Gondim. 

PROJECTOS DE DIFFERENTES ANNOS REME'rl'IDOS. 
PARA O SENADO, COM ANDA.MEN'rO NA PRE
SENTE SESSÃO. 

Sanccionaàos 

EleMnào á 2a entrancia a comarca de Pe
dras de Fogo, na Pc~.rahyb:1 do Norte, a de S. 

a · i • na proV1nc1a o 10 e a-
neiro, a de Bal'baeena. e Uberaba em Minas; á 
3a _entrancia a de Vassouras, no Rio de Jl'o-

Autorizando o governo para isentar do im
posto predial o editi~io em que funcciona. o 
Seminario Episcopal da Diocese do Pará.. 

Determinando que os pareceres do Conselho 
de Estado s':'jam publicados no Dia1·io Official 
e annualmente compilados por ministerios. 

Concedendo montepio aos netos do f~llecido 
chefe de esquadra Antonio Felix Corrêa. de 
Mello. 

Rejeitados pelo Senado 

Dispensando as leis de amortização para. o 
hospit;-~.1 da villa da -cape lia, em Sergipe, poder 
possuir bens de raiz. 

Autorizando a mesa. ·administrativa da Casa . . 
- ' var em bens de raiz o seu patrimonio . 

EletJando á 2a. entrancia as comarcas do 
Rio Novo, Ub:i, Rio Turvo, Sete Lagôa.s e 
Paracatú, em Minas Gere.es, S. José dos 
Pinh11.es, no Paraná. ; Uruguayana, Santa 
Christina do Pinhal, S. Gs.bl"iel, no Rio Grande 
do Sul; Nossa Senhora da Graça, S. Miguel, 
Tubarl·l, em 89 nta Ca.tharina ; Bomjardim, 
Bezerros, Brejo da Madre de Deus, Timbaúba, 
em Pernambuco ; Igua.rapé-mirim, Marajó, no 
Par&; Pindamonhangaba, Quelaz, Capivary, 
Limeira, Amparo, Belém, S. Jose dos Campoa, 

' zaçãJ de agua em Campos; abastecimento de 
agua na cidade do Desterro; canalização de 
a ua na cidade de Uru un an~ • abast~cimento 
de agu"" na cidade do M ranhão ; illumina.ção 
a gaz na. cidade da Victoria; navegação .fluvial 
do Mã.ranhão, Piauhy e do Rio das Mortes e Rio 

, · s s, · is 
Fluvial Maranhense, Navegação a Vapor dos 
rios Parnahyba. ; ás estradas de ferro le Itü a 
Sorocab:'l., Navega~ão ~ Vapor Bahiana e à 
estrada d~ ferro entra as fazendas na freguezia 
de Santa Rita e Cantagallo no Rio de Janeiro, 
e ao ramal da estrada de ferro de Antonma. 

Autori.:ando o governo para conceder a gra
duação do posto de tenente aos alferes Joaquim 
José de Mello e Francisco Moreira Junior ; 

José Lopes Ferraz de C:tstro. 
Autorizando o governo par.-~. conce:ler licença 

a Antonio Eustaq,uio da SilVa, vigario do Rio 
Formoso. -

Idem á venda, em qualquer parte. do Imp:rio, 
de bilht'tes de loterias de S. Paulo para o mo
numento do Ypiranga, e à de Pernambuco par.<J. 
a Sn.nta Casa. de !\1isericordia e Instrucção Pll
blica.. 

Idem a readmittir no quad1·o do exercito aos 
alferes Bellarrnino Accioli de Vasconcellos, 
Josá Xavier Pereira de Bl'ito e tenente-coro
nel Ega.s Mnniz Tello de Sampaio. 

Irlem a contractar a navega~o a. vapor do Rio 
Doce, na provincia do Espirito Santo, mediante 
a subvenção annual de 30:000~. . . 

desembargador da Rela~~ão do Rio de Janeiro, 
Venancio Josó Lisboa. 
· Idem a uma concessão feita a Fclix Emilio 

Taunay para a .construcção de uma estrada de 
ferro no alto da Boa Vista na Tijoca. 

Idem a conceder privilegio exclusivo as com
panhias emprezarias do Rio S. Francisco e 
seus . affi.uentes. 

Declarando que ninguem póde abrir casas de 
negocios de fazendas e outros na cõrto, capitaes 
de provincia e nas cidades do littoral, sem que 
tenha ao menos um caixeiro brazileiro. 
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Marcando as regras a que ficam sujeitas as 
sociedades em commandita.. 

Autoriz6tndo o geverno para mandar admit
tir a exame nas escolas militares aos capitães 
Antonio Jorge Moreira. e Eugenio Augusto de 
Mello, aos alferes : Antonio Valerio dos Santos 
Neves e Jor.é Augusto Cromwell e aos sa.r-
gen os eonCio are 1ano e me1 a e u
clides dos Santos Ribeiro; a mandar matri
cular na Escola de Marinha a. Antonio Carlos . . 

Aposen.tadoria dos carteiros da. DirecLoria 
Geral dos Correios. 

Jubilação de D. Eliza Ta.nner. 
Remettendo à commissão de orçamento, a 

quem compete, a petição de Joaquim Marcel
lino Lobo d' A vila, pediu Jo ser elevado a por
teiro do Arsenal de Marinha da Côrte. 

em ao governo, para reso ver, como en
tender, as petições de D. Amelia Fontoura 
S?are~ Pinto, D. Amelia Josephina Chave~ 

' . . 
l;[enrique Cardim Junior. CalJas de Mello, D. Agostinha de Assumpção 

Autorizando a venda em-qualquer parte do Peixoto, D. Maria Francisca de Bulhões Val-
Imperio, do resto dos bilhetes do Ypyranga.. ladares Hugueney, viuva e filhos do coronel 

Autorizando o governo para conceder ao Mi- Caetano Gonçalves da Silva e de Julião Pe
·nisterio da Agricultura um credito de 50:000$, reira da. Motta, pedindo pensão; de Daniel 
para continuação da linha telegra.phiea do E.luardo de Figueiredo Mello e de Americo 

. Paraná, e 200:000$, para. as obras de deso.b- Xavier Pereira de Brito, pedindo licença. 
strucção do Rio deS. Francisco. . 

Re-Bogando a'gumas disposições da lei de 22 Instrucção publica . . . 
dades anonymas. 

Autorizando o governo para renovar por 
cinco a.nnoa o contracto de eolonisa ão com a 
Sociedade Colonisadora. de Hamburgo. 

Rele'Dando a D. Maria Luiza Pacheco Bar
bosa da pre.scripçio· em que i~corre.u, para re-

PARECEllli:B 

Com,miss6es de inguerito 

As commissões de inquerito apresenta.r!\m 
todos os pareceres sobre veri:fic·:\ção de poderes, 
em numero de f33, incluindo os que foram ap
provados em virtude de I eeleições por nomea-

o e mmta ros, mor e e epu a os e e eu; es 
annulladas. 

Acha-se completa a representação naciont:U. 

Pens6es e ordenado3 

Foram a.pprovados os pareceres, pedindo in
formaç~es ao governo sobre as seguintes pre
tenções: 

Licenças: a Ernesto da Cunha Coutinho de 
Duque Estrada, bacharel .Joaquim Pauleta Bas
tos ue Oliveira, Sergio Estulano de Castro Mar· 
tins; desembargadores : Leocadio de Andrade 
Pessoa e Joaquim Tiburcio Ferreira Gomes; 
juizes de direito: Eduardo José de Moura., An
tonio Pe:!ro Ferreira Lima, José Ignacio Gomes 
Guimarães, Francisco da Canh:t Castello Branco, 
Aristides Augusto Milton e ao Dr. Feliciano 
Francisco Martins. · 

Foram approvados os pareceres pedindo in
formações ao governo sobre as seguintes pre
ten ões: 

Matricula de Antonio Medeiros da Silva na 
Faculdade de Medicina. 

Imperio. 
A ·uxilio ao Dr. Augusto Victorino A. do S. 

Blake, para impressão do Diccionario Biblio
graphico Brazileiro. 

Foram tambem appr.>vados os páreceres das 
seguintes com missões: 

Justiça civil- pedindo informações ao go
verno sobre a indemnização r-lclamada por Joa-
uim Silverio de Az e p· 1 · · 

publico da c6rte. 
Marinha e guerra - idem, sobre o melhora

manto de reforma requerido pelo cabo de esqua-
ra. 1p10 e erque1ra a.mpos. 
Orçamente - idem, sobre o requerimento 

da c Pedro I Railway Compsny, limüed,. 
para renovar ou rescindir o contracto para 
a construc~io da estrada de ferro em Santa 
Catharina. 

Constituiçao e poderes-concedendo licenças 
aos Sr:~. deputados Sodré Pereira, Gonçalves 
Ferreira., Antonio Bezerra, Alcororado Junior, 
Gaspar de Drummond e Manoel Eufrasio. 

Fa::enda- remettendo ao governo, a quem 
compete resolver, o requerimento do soldado 
Sebastião Furtado de Mendonça, pedindo paga
mento de soldo. 

I nstrucçao publica -idem, a representação 
da congregação da Faculdade de Direito de 
S. Paulo, contra os decretos 9360 de f7 de Jas 
neiro do corrente anno e 7247 de 19 de Abril 
de 1879., dando novos estatutos ás Faeulda1es 
de Direito. 

Foram apr-=1seotados pelas differentes com
missões f86 pareceres sobre diversos as~ump
tos, muitos dos quaes acham-se resolvidos em 
projectos de lei. 

Augmento de vencimentos aos fieis da ar
mazeni da. Alfandega de Santos, aos professo
res das aulas supplementares e secundarias do 
Arsenal de Guerra da. Bahia, a. Antonio Fer
nandes dos Santos, secretario da. Escola de 
Marinha, aos empregados do Instituto dos Me
ninos Cégos, e aos secretar10s e officiaes das 
secretarias das Faculdades de Direito do Recife C ommissc!o parlameMa1· de iuque1·ito e S. Paulo. 

Pagamento de g~atificaçio ao capitão Can- A commissão especial, nomeada em 24 de Ou-
dido âe. SiJTa Barbosa, supplente do juiz de tnbro de 1882 para, no intervallo das sessões, 
direito e municipal em S. Borja.. 1 instaurando um i~querito sobre as condições 

V. IV. 44 
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MS·• sessão em 26 de Setembro de 1885. 

do nosso eommereio, da nossa industris. fabril 
e o serv1ço as nossas a. a.n egas, dar minu • 
cioso parecer a respeito d . .1. tar,fa das alfande
gas, mandada. executar provisoriamente- pelo 
decreto n. 8360 de 31 de Dezembro de 1881, 
apresentou em 30 de . Agosto de 1883 um vo
lume contendo as informações que lhe foram· 

i . - . . .. 
ella.nomeadas e pelas differentes autol'idades, 
corporações e associações. da. côrte e das provín
cias ; e em 15 do corrente mez o seu ultimo 
re atono, cone umdo com. um projecto de re
form:t da. ta.1·ifa daa-a.lfandegas, . projecto sobre 
bancos de emissão e outros -tcabalhos, 

Fôr·am apresentados pelos Srs. deputados di-
versos requerimentos que I ivera.m a- seguinte 
solução : 

i s ................. . 
Approvados .•... ·- .•.••.•. 
Apr_esentad•JB ...•......... 

i33 
Foram ap':'esentadas e discutidas, quatro in

t~rpAllaçõ::Js, apresentada~ SÓmente dúas e não 
respondidas, duas. 

Foram apresentadas,discutidas e·votadas tres 
moções de confiança politica. 

Foram apresentadas quatro isdicações, sobre 
reforma do re~mento, as uaes foram remetti--
as commtssão e po 1c1a : 
i:.•·Sobre;a,conveniencia:,de ser alterado o 

rocesso de verifica ão de aderes-· 
• a. o re a mensagem.. de Vicw Hugo,. para 

ser:dirigidà por. intermedio do Ministerio de 
Estrangeiros ; . 

3.a Estabelecendo sorteio para os~ deputados 
que. pedirem a. palavra. ao mesmo tempo ;. 

4.• Alte.rando o re~men~. na..pa:_te relativa 

verno, BObre o comparecimento dos. depui:aios 
e apres~mtaçio de interp_ellaçjSes, pedidos de 
informações, etc. ,.etc. 

Voto-s dirpezar · 
Por deliberação da Camara. foram lançadas 

na acta das sessões~votos· de pezar p~lo falleci
mento··dos deputadós E"paminondas, Visconde 
de So';'Za Car.va.lho; d~s .ex•deputados. Abelardo 

Fazenda ••...•.•.••••...•.••.• o ••••••• 

Orç"lmento ........................... , 
Marinha. e guerra. .. o ••••••••••••••••• 

Instrucção publica ................... . 
Commercio, industria e artesó . . . • . • • o 

Cama_rlll? Municipaes ...... ~ .......... . 

Sa.ude publica .••. o ••••••• · •••••••••• •• 

Agricultura . .- ••••. ; •.•••••..•......• 
Policia •...•.••.•••••.••..•...••.••.. 

O fficios e · edidos no anno de 1885 

Ministerio do Imperio·. • • • • . . ••••••••• 
Ministerio da Fazenda.~ .••....•..•.... 

o • • • 

33 
21 
15 
9 

22 
to 
9 
3 

189 
45 

Ministerio de Estr<lngairos... . • • . • •.• . • 5 
Ministerio da Guerra.. • . • • • . . . . . . . . . • 9 
Ministerio da Marinha'. . . . . . . . . . . . . . . . to· 
Ministerio da" Agricultura'. • . . . • . . . . . • . 2:1· 
Ao Senado .••....•••• : .•• :. • • • . . . . . . . 29 
A deputado<;~· .••..••.•.•••. ·••.•.•.•.....• 8·'· 
A presidentes de provincia. . . • . . • . . • . . 2i 
A di versos. • • • • . • • . • • • • . • . . • • . . • . • . . . 3 

Officios recebidos: na sessão eo;traoràinaria 
e na primeira. ·sesBtlJ da f9a. legislatura 

Imperio............................. tos· 
Justiça. .•..•..•.•..•.•.. , ••......... o • 28. 
Estrangeiros·. • . • • . . . . . . . . . ..•. o ••• ~ o 9 
Fazenda. . . . . • . • . • . . • • • • • • • . . . . . • . . • . 36. 
Guerra.~ ..•••.• ~....................... 21 

s.rin a ........... , ..••.•••.•..•.. o. 17 
Agricultura.. • • • • .• • • • .• • • .• • • . • • • • • • • • . 43 
Senado .•..•.••••••••••••.• o......... 9B 
Presidentes .••••• ·~ ••••.••••••.•..••• o • 46 
Deputados ••••.•.•.•••• ., ••••.•.•••• o • • • • • • 24 
Diverso3 ..••••.••••••..•..•.•..••... o 20 

447 
Dias· de sestlto n'O atmo de 1885 

do Sr: consellleiro· Saraiva, ex-presidente do Sessões· preparatoria<; .• "" ........... .. 
conselho, e tambem pelo falleCiinento.de Victor.- Sessõ~s •••..•••.•.•.••..•••••••....• :. 
Hugo e ·general Ulysses A~ GnmL, dirigindo-a~, Não houve sessões em •.••.••......•••• 
por esse motivo, mensagens aos presidentes da 

25 
85 
72 

camara dos· deputados e do sen::~.do dà· Rep_ublica: Recapitulaç~v 
Franeeza e ao presidente do Congresso Féderal Officios rec 'bidos ••..•.•.•..••.•.•.... 
dos Estados-Unidos.. Officios expedidos •.•..•.••.•• o •••••••• 

Petições apresentad~. durante as: sessões e:x:-- Petições diversas •...• ···-.· .•... · ...• 
traordinaria e ordinaria de 1885- e. com-- Pareceres .. • •. · · ...•. • • · . · .•.. • ..• · •• 
missã~s a.queforam r6met.tidtUr, Requerimentos dos·Srs~ deputados .••.• 

Projectos·.de· diifereates· anno~J •..•.••.• 
Commissões'! Proj~ctos·apresentadós·em 1885 •••••••• 

Es ecial 
gimento).......................... 42·1 Indicações~ ..... ~.:·.:·.:'.'.'.'.'.·:.::·.:::::: 

EspeciaL (do projecto sobre o elemento \ Móções ...••.•..••..••••••.• • · ••. · • ·-· 

446 
369 
254 
t86' 
t33 
79 
76-

4· 
3 

servil) • • • • . . . . • • . • • • • . . • . • . . • • . • . • 5 -- . 
Aasembléaa provinciaes ...... : .. ~..... 21 Postas· a votos.!. aa-·actas dos dias• H; t8, 1.9, 
Constituição e poderes .. ~ • •• • • • . • • • • • . • H 1 2!~ 22; 23, 24, 2" e 26 são · approvadas~ 
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CAIARA DOS SENHORES DEPUTADOS 

(APPENDICE) 

...... 
s~ao em 1 de Junho de 1885 . 

O Sr. Oosta Pereira :-Sr. pre
side~ te,_ o nobre ~eputad? .pelo 6 ' dist.t·icto da 

O SR. CARNEIRO DA RoeRA. :-Não apoiado. 

O SR. Cosu PEREIRA :-De feito, a leitura 
esses ocum n iu rmaç s or a pa en e 

que o nobre ex-ministro, para praticar o ~cto 
que tantas e bem cabidas censuras tem des
pertado, desprezou informações claras, explici
tas e reiteradas do competente engenheir·o fis
cal e de outros empregados da repartição a. seu 
cargo, as quaes concluiam todas no sentido de 
não caber aos concessiona.r·ios W a.ring Bro
thers a. indemnisação que lhes foi outorgada. 
Faço a devidajustiçaaos ~entimentosde S. E:t., 
entendendo que, par<l arrepender-se do seu act<J, 
não teve neces~idad'3 de nova e demorada leitura. 
desses documentos. O arrependimento entrou 
logo no seu espirito,e isto se infere do silencio 
obstinada·mente gu::trda -lo por S. Ex., quer na oc
casião em que o nobre deputado pelo 1° districto 

a. rovineia do Es irito Santo o inter ellou 
a 24 do mez próximo findo, quer nos dias sub
sequen:ea em que a. Camara. votou requerimen.;. 
tos sobre o mesmo assumpto. Nem outra expli· 
cação póde ter esse silencio~ porquG, a est&.l' 
S. Ex. convencido d3 que havia praticado um 
acto de incontestavel futilidade para. o Estado, 
em vez de calar-se, o-teria logo publicado, in• 
vocando-o como um titulo de benemerencia 
para a sua. administra~o. · 

A.-1 

Isto, porém, não se deu, e as informações 
prestadas pela competente secretaria de Estado 
mostram que tal distr!lcto foi lavrado e as
signado no dia 23 de Abril (mostra o Dia1·io 

ial achn.ndo-se ortanto ':i consumado o 
acto rescisorio quando o nobre ex-ministro foi 
aqui interpellado. Nd:o ha, pois, outro motivo 
além do que indiquei para explicar o silencio e 
eomp e a reserva que • x. u · ou; 
do que qual·{uer outro, podendo p:-ev~lecer o 
de que se soceorreu, pois que formalmente o 
contrariam os documentos e informações pre
stadas pela competente secretaria de Estado, 
em virtude de requisição desta Camara. 

Espero que S. Ex., vencendo a repugnancia 
que, mesmo em relação aos melhores espíritos, 
tantas vezes impede a confissão explicita do 
erro, se resolverá, por fim, a collabora.r com
nosco no empenho. de impedir q.ue o seu acto 
produza todos os pernicioso~ eli'eitos, sinão vo
tando par.:1. que não sejam concedidos os fundos 
nece;sarios, ao menos exprimindo-se com toda a 
franqueza no sentido do seu arrependimento e 
assim dissipando quaeaquer dueidas no espírito 
de seus ami os si é ue ta.es duvidas o:lem ex-
istir. Emquinto aguardo esse momento, a Ca
mara me permittir:i ex'[lender, mais uma vez, 
considerações com que levarei á evidencia a H
legalidade dl) procedimento que tão just3EI 
censut•as tem levantado. 

Tive já. occasião de affirmar, Sr. presidente, 
que o acto praticado pelo nobre ex-ministro da 
agricultura. não se apadrinhava com o art. 18 
da lei de 3 de Setembro de 1874, de que S. 
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-2-
Ex. se aoceorreu ; pois que faltavam no caso 
do11a esaenciaes requisitos: fo, o de ae tratar
de uma empreza · adiavel; 2°, de terem os 
concesaionarios direito adquirido á garantia. de 
juros. Tentando contestar este asserto, .S. Ex. 
declaro11 que a via ferres. de que ae trata. 
era. de incerto ou pelo menoa muito remoto 
aturo, estan o porta.n o na.11 con 1çoes a.

quellas cujo adiamento a referida lei autori
zava. Para. en~nciar este juizo, S. Ex. fun-

la.torio apresentado pelo engenheiro Hermillo 
Alves, quando em f875, por ordem do governo, 
fez os estudos technicos que serviram de base 
ao contracto ora rescindido, trecho no qual 
declarou o mesmo engenheiro que a pro .. 
jecta~a. via ferres tinha. de a.!ravessa:.r, nas re
spectivas segunda e tercetra secções , tel'
renos ainda despovoados. Dahi concluiu o no
bre ex-ministro , sem attender a outras - . 

• 
fa.cto~ios esclarecimentos, que 
rea só em época muito remota. - . . 
tentei!!, ni\~ recorreu siquer á sua. secretaria., 
onde havia de encontrar dados e informações 
colhidos ha. 10 ou 12 annos, quando me coube 
a onra e re eren aro primetro ecreto e con
cessão de~sa. estrada, com garantia de juros até 
ao lugar denominado Timbohy e promessa de 
igual favor até á Natividade. Direi mais, 
S. Ex. nem se quer examinou o mappá das 
duas provincias Minas, e Espirito Santo, a que 
particularmente interessa a empreza. Peior 
ainda, não leu, do relatorio do engenheiro Her
millo, senão o trecho trazido em seu auxilio ! 
Si assim não fosse, teria encontrado, nesse 
mesmo ocumento, enunctaçao multo exp 1ctta 
e formal a. respeito das immensas vantagens 
da. projectada. via. ferrea., verificando que ella . . 

' pois que iria servir ao transporte dos genet•os 
de todo o norte da provincis. de Mina.'! Get•aes, 
onde existe população superior a 800.000 al
mas ; isto sem calcular com o natural incre
mento,que,de realização da semelhante empreza 
deveria. resultar para. a correspondente zona da 
provincia do Espirito Santo, de notavel ubel'
dade. 

O nobre deputado pelo 2° districto da provin
cia de Minas Geraes lembrou acertadamente 
uma circumstancia que muito devia ter pesado 
no animo do nobre ex-ministro da agricultura, 
e vem a ser que, reconhecendo a utilidade da 
estrada em questão, a. assembléa legislativa da 
sua provinca havia já concedido garantia de 
juros a outras que para ella. deviam convergir, e 

em ass1m que a estra. a e erro a eopo ma 
prolongava as sua11 linhas naquella direcção, 
procurando servir territorios tão importantes, 
embora com duplo percurso do que devia ter a 
l inha. ferrea da Victoria á Natividade. Sl o no
bre ex-ministro houvesse attendido a essas e 
outras informações, si tivesse procurado escla
recer-se, comprehenderia o immenso futuro da 
projectada. empreza, que, em prazo não remoto, 
conseguiria fazer da cidade da Victoria um em
poria commereia.l tão importante como os de 
Santos e o do Recife. 

Quando existiam todos estes elementos para. 
formação de seguro e favoravel juizo, S. Ex., 
guiando-se excl11siva.ment~ pelo trecho do rela
torio em que o engenheiro Hermillo ·declarou 
que a segunda e terceira secções da projectada 
estrada tmha.m de ·atravessar terrenos ainda. 
incaltos, considerou-a no caso de ser adiada. ! ! 

O SB. ÜA.RNEIBO DA. RocHA.:-Fiz um paral
lelo com outras estradas que não dão renda. 

presidente, que assim seja; conceda-se, para 
argumentar, que, por este lad.,, seja explicavel 
o procedimento do nobre ex-ministro; jáma.i o 
poderia ser com referencia á indemni~aqão 
concedida a Waring Brothers. 

As razões adduzid.as por S. E:.c. cada vez 
mais o convencem do erro deploravel em que 
c1hiu. 
_A~.severou-nos, pela segunda. ve~, o n~hre ex-

' ' importante contracto de garantia de juros, só 
tenunciariaru ás vantagens que delle podiam . . -

O Sa.. CARNEIRO DA. RocHA. :- Só em refe
rencia. ao quantum do capital, 

O Sa.. CosTA PEnEIRA : -A garantia. de 
juros estava. dependente desse accordo, que po
dia ou não realisar-se. A clausula ea. é muito ex- · 
plicita: esta tu~ que o contracto só se considerar-i 
definitivamente concluido e garantido o ca
pital depois e por virtude do accordo sobre o 
mesmo capital, sendo que a não realisar-se 
tal accordo, o~ empr :zarios só terão direito ao 
custo dã. revisão dos estados do engenheiro 
Hermillo . . E a clausula 37. que o nobre ex
ministi·o exigiu fosse entendida de harmonia. 
com a 6a., longe de alterar, pelo contrario, 
confi:ma esta clausula, pois que ·se formula nos 

o m s e : 
« Si, dentro de i2 mezes contados da data da 

entrega dos referidos documentos, o governo e 
os concesaionario! não tivel"em chegado a. 
ac:cordo sobre a. fixação do capital garantido, 
fi cará sem effeito a presente concessao, de
vendo neste caso ter log>1r a indemnização de 
que trata. a clausula Ga., a qual ~;e elfectuará 
até seis mezes d~>pois qlie expirar o referido 
prazo, ou que o governo tiver resolvido não 
conceder a sua. a.pprovação aos citados do
cumentos. ~ 
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· cClansula 6a.-..A revisi:o dos estudos mencio

nados na clausula precedente (as do enge
nh!\iro Hermillol s0rá. feita pelos referidos 
concess1ona.rios e à. sua custa sob a immediata 
inspecção de um engenheiro do governo, e 
somente depois dr:, concluida a mesma 1·enisão 
e :fh:.ado o ca ital arantido se con·::iderarã. 
clefiniti'liamente conclttido o C'Ontracto que for 
eelebrado em eirtude da presente concessão. 

Si, porém, os concessionarios não chegarem 
o , . za ss 

revisão sei"ãe pagas pela empreza que tiver de 
celebrar o novo contracto com a responsabili
dade do mesmo governo, a quem caberá indem
nizar as referidas despezas si a estrada tiver 
de ser construida dil•ecbmente pelo Estado.>) 

Como c;;e vê, a clausula 37 confirma a 6a : 
a garantia. de juros só se poderia julgar conce
dida, produzindo os devidos effeitos , desde 
que houvesse accôrdo a respeito do capital. 

n es e~s ac o , - · irei o 
adquiride, à. mencionada garantia (apoiados) ; 
o.s emprez.arios tinham uma simp~es especta-

rantia, si os seus estudos de revisão e respe
ctivo orçamento fo~sem aceitos pelo governo. A 
clausula 37:1. assim estatue com referencia. a ea 
só aecrescentanõo a fixação do prazo de um an
no para a discussão do orçamento e realisação 
do accõrdo de que poderia resultar a garantia. 
de jnros. 

O SR. LEOPOLDO Cu.NH.\ :- E para facilitar 
ao governo todos os meios de estudo, afim de 
não ser victima das especulações, como infe .. 
lizmente foi. 

0 S. COSTA PEREIRA :-Quanto ao ponto ca-
p1 a , nao a uv1 a qne e a con t•ma p ~
namente o que foi esta.tuido na clausula sextn. 

Ora, si ainda não havia. garantia de juros, 
p • 

si, portanto, os omprezarios ainda não tinhnm 
direito adquirido, o que é que o governo r.oJi:l. 
indcmnbr.ar 1 Umn. simples ospectativn ~ A 
possibilidade juridica do ae:.~órdo dr' que fiC!\I'n 
dependente aq uellrs direito t Mas o. loi de que se 
soccorreu o nobro cx-mini~tro não deu autori
zaçito para S. Ex. indemnizar es pectativaa 
(apoiados), isto é, para indcmnizar a simples 
possibilidade juridica. de um accórdo, o que vn.lo 
dizer de um facto dependente em parte da 
vontade do governo. 

Jã vê V. Ex., Sr. presidente, qt1e, para sG 
<lar direito adquirido em garantia. de juros e 
conseguintemente a possibiliaade da resci
são, com pagam·mto Je perdas e do.mnos, 
era indis emavel ue se tivesse dado o accordo 
com o governo em rêlação ao quantum do ca· 
pi.tal da. empreza. 

Ora perguntarei de novo ao nobre ex-mi .. 
nistro, deu-se este accordo 1 

Quando S.E:t. ,em Novembro do ann::> passado, 
13 dirigiu aos emprezarios "\Varing Brothers 
convidando-os à. rescisão do respectivo con
tracto, não só ainda não se tinha da:l.o o ac
cordo de que ficara dependente a garantia de 
juros, como tambem nem se quer haviam sido 
apresentados á competente secretaria de Es
tado os estudos de 1•evisão e · o orçamento das 

obras, aem os quaes era. impossivel tal accordo! 
(Apartes.) 

E não sendo isto então possivel, tambem o não 
podia set• mais tarde e em C&80 nenhum, con
forme de novo mostrarei. 

Pelo respectivo contracto, os emprezario:;, 
tr:ndo como base d~~ con•.!essão os estudos feitos 
em 1875 pelo engenheiro Hermilo Alves, obri
garam-se a revel-os de harmonia com o enge
nheiro. fi.sc_a.l no~eado pelo governo ; realisan-

' mento que elles apresentassem , o accordo 
quanto á garantia do capital. 

O SR. CARNEmo n.~ RocHA :-Não se fdz a. 
revisão. V. E:s:. está engana1o. 

O Sa. CosTA PEREIRA:- Qu:d foi o resultado 
dos estudos de revisão 1 Foi os concessionarios 
apresentarem orçamento na importancia. de 
cerca de 46.000: 0()0$, para uma estrada de bitola . - . . 

' é, um orçamento que se póde qualificar de 
escandaloso, e a. que o respectivo engenheiro 
fiscal com razão denominou im ossi vel decla-
raE.do eatar no caso de ser in lim.ine rejei
tado. 

Nem outro odia ser o rocedimento do go-
verno. ão tm a senão que repe 1r seme ante 
orçamento, deixando de haver, portanto, o 
accordo, de que ficara dcpendent ~ a. garantia 
do juros. (.4pa1·tes.) · 

O nobre ex-ministro teve, e disto o conven
cem os documentos que nos forneceu o seu 
succeaaor, as Ot>iniões mai~ claras e explicitas 
neste sentido, dos competentes empregados da. 
I'Ua seerntaria., a. começar pelo digno chefe 
in torino da Dh·ectoria das Obras Pu blica.s. 

Aqu1 esta o parecer por e e 
de Janeiro do corrente anno (lê) 

« A exposição do Sr. Dr. Chrisantho que se 
I • I '""' , 

parece tão positiva., como conviria que fosse 
po.ra a definitiva deliberação do governo. A 
claurmla ia. do decreto n. 8575 fixa. claramente 
um prazo pat•n. entrega. dos estudos definitivos, 
os qua.es constituem justamente a revisA:o, de 
que trntnm llS clausulas 5r. e 6" ; mas o aviao 
de 31 de Janeiro de 1883 permitiu que fosse 
addiciona.do á esse prazo o tempo empregado 
em fazer os reconhecimentos ordenados pelo 
aviso de 4 do mesmo mez, e como da.l corres .. 
pondencia existente nesta secretaria, não 
consta qual o tempo despendido com taes reco· 
nhecimentos, resulta dahi não se poder, por 
emquanto, affirmar com plena segurança que 
o prazo para a entrega dos estudos esteja 
e:s:cedido e por consequenci.a a. concessão, no 
caso e ser ec ara a ca uca. 1 o en0 n ir 
fiscal não conseguir apresentar dados mais 
po:;itivos,parece que mais prudente será exigir
se a apresentação dos estüdos, e si o orçamento 
não fõr rasoavel o governo terá na disposição 
da clausula 37a meio do adiar o dis_[)endio llo 
Estado,até poder declarar sem effeito a conces
são, si o entender conveniente. 

S. E-x., entretanto, resolverá o que fôr acer· 
tado. · 

Em 29 de Janeiro de 1833. - Parreiras 
Horta·. :. 
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O Sa. CARNEmo DA. RocaA. : -Leia. a. outra. 

informação. 
O SR. CosTA PEREIRA:- Sim, senhor, lerei 

todas. São ainda mais explici ta;; ( lê ) : 
«<ta. Secção.-Directoria das Obras Publicas, 

em 6 d~ Março de 1885.-0rdenando·me S. Ex. 

concessionarios da estrada de forro da Victoria 
a Natividade, passo a expor o que sobre ellas 

enso. · 
As propostas apresentadas pelos concessio

narioa, para a rescisão do contracto de 10 de 
Junho de 1882, são excessivas. 
. Com ~ffei~o, os concessionarios pedem como 
mdemmzaçao pelas explorações, estudos, etc. ~ 
quantia de :t 52,000 ou mai<> de tres contos de 
réis ~ar kilomet.ro, pel? cambio actual, quando 
o ma10r preço k1lometrico. concedido por esses 
trabalhos, não tem e::s:cedida de 500$ lJara a ex· 
I ora -o e i: 000.~ ara revisão e loca ão da 

linha.. 
Tendo-se em c:msideração que, além da re

visão, os concessionarios em grande part'3 fi.-
. - o ' o 
l~es deve conceder a quantia .de 1:500$000, por 
ktlometro ou o total de 327:000$000. 

• & • • • 

zaçã.o propriamente do privilegio, e que ellcs 
avaham em :f 44.000, além, de ser enotme, no 
caso actual não tem, razão de se1·. 

Diz o contracto de 10 de Junho de 1882 no 
final da clausula VI: « si, porém, O> conces,io
narios não chegarem a um accórdo com o go· 
verno (na fracção do capital ) as despezas dessa 
revisão serão pagas pela empreza que tiver de 
celebrar novo contracto, com rosponsabilida.Je . . . 

( . 
referidas dcspezas, si a estrada cont1·nctada 
tiver de sar construida. direetamento pelo Es· 
t&d0.7> 

. O ~1·ç.:~.mente 11presentadJ pelos coneossiona. 
r1~s e s:mplosmente um orçamento impos:.:ivcl, 
po1s apre3entam no total n enorme somma do 
4.5,947:314$363 ou 210:000.~ mais ou menos por 
kil01netro. Pelo estudo muito rapido qno d·'RLo 
documento fiz, r.heguei á conclusão que o unit~o 
fim que O'l concessionario'3 tiver:.m em mirn, foi 
o de emp1·egar o maior capital possivel, e ist.o 
demon .. trarei em dovLlo tempo. O ennoenheiro 
Hermilo, dopois dos n:;tudo~ quo exec~tou por 
ordem do Govorno, orçou o custo da estr<~da om 
14,1~5:000$229, e este orçamento foi o quo 
serv1u de base para o contracto. Comparando-se 
os dous, vê-se que o dos concessionarios é mais 
de. tres vezes .ma:or que o do engenheiro He;.-
~llo. Uma d1fferen.9~ tão gran~e t.o1·na impos-

' ' est~ dete~·minado na dita clausula e o governo 
te1·a de zndemnizar aos concessionarios só
mente a impm·tanâa despendida com os es
tudo>. 

Submetto estas consi lera.çõe~ a S. r.x,. que 
dic!ciri conforme entender u,elhor .-Bacharel 
Chrysanto Leit3 de Mi1·c ntu Sà. 

. sote ta~a C[n'lecimen1o 1. S. Ex. o Sr. mi
n :.strr, 6 de .Marco de 1~~5.- Jose Din~ :. --

Visto, nada. tenho a oppo1·, parecendo-me 
,.azoaveZ esta info,•mação, 6 de Março de 1885. 
Pa1·1·eiras HoJ·ta. 

« II •. N. 751-C-84 e outros-ia. secção.-D:
rectoria das Obras Publicas,i7 de Março de 1885. 
A' pergunta de S. Ex. sobre os novos estudos 
feitos por ordem do Governo di'>pensavam a re-
v1são o prtme1ro orçamento e o poz e a o 
respondo negativamente. Pela clausula. V d~ 
contracto ficou declarado que a concessão tinha . . . 

. - o 
mllo, os quaes ficaram entretanto, sujeitos á 
revisão. O aviso 92 de 4 de Novembro de :1.882, 
no qual o Governo ordenou que se fizesse dous 
reconhecimentos, não teve em vista pôr de lado 
os estudos do engenheiro Hermilo, mas sim 
melhora: em p~rte o traçado e tornar, portanto, 
menos dtspendiOsa a estrada. Esse desideraLum 
fico~ na pa~te gue àiz respeito ás condições te
chmcas sat1sfe1to, não, porém, quanto ao <?usto 

. Quanto. a redu?ção. d~ proposta, .Pe.nso que 
so devera ~"r ace1t~\ s1 for levada ao hm1te que 
es ecifi uei no meu arecer anterior a s~ber ; 

O Governo pagará aos concess1onartos apenas 
o valor dos estudos de revisão9 despezas que 
fvl'nm por mim orçada:; em 327 :000$000. 

Junto a cópia do aviso pedido por S. Ex. 
-0 bacharel Ch1·ysanto Leite de .i1Ii1·onrla Sa. 

Sube à preJença de3 S. Ex., em obsenancia. 
do qur3 foi recommendado a secção por des
pacho l:J.nçado no papel75l-·C-~4. 

E_m 17 de Março de 1885.-J. Dtni~. 
Neste la el encontra-se o se uinte des acho: 
«La·lre·s ·l o d~CJ'eto de rascisão mediante a. 

indcmniz11ção de ~ 70 ,000 incluindo nella o 
pagamento dos estudos sem direito á recla-

o • 
lJeye ser o dccr.!tO lavrado nfls mesmos 

termos do Sr. 'Vilson o antes de subir mostre 
ao Sr. Hunt, representante da companhia..-11 
--i-tl:J. 

Segue-se o. soguinte papel(~ta : 

Lavra-se o doct·eto l'CscinJindo a conces;iio 
pua a construcção d:\ estrada de ferro da Vi
doria a Natividade para sor:nssignndo denois ele 
amanhã. • .. 

As condições são cs ~eguintes : 
Indemnização de ~ 70.000 pagas até De

zembro do corrente anno. 
Prcfe_renci~ em igualdade de condições ao 

:on<:ess10nar10, caso o governo ~enha a. con-

iG-4-85. • 
~emos, pcrtanto, Sr •. presidente, a 01 inião 

umforme de todos os empregados da compe· 
tente secretaria, que informaram sob r e o as
sumpto, no sentillo de não caber aos concessio
Il:arios direito a indemnização, ~ó lhes compe
tJ x:uo r0cebc_r na fó1·ma do respectivo contrato, 
a wtportanCia dos estudos de revisão • 

Isto e in.:ontcstavel. 

O SR. LEOPOLDO CUNHA :- Cumpriram 
todos o seu dever e honrA .lhee seja feita, 
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O SR. CosTA PEREIRA:- O nobre ex-mm:;,s. 

tro da agricultura. porém, desprezando taes in
formações, em vez de in limine, declarar ina
ceitavel o escandaloso ot·çamento de 45 mil 
contos,e pelo desaccôrdo, !lão conceder a garan
tia de juros, entrou em ajuste com os . conces
sionarios que, em desespero de causa, á vista 

e aes 1n ormaçoes, e ec araram estar 
promptos a fazer a estrada por quatorze mil 
con~os de rei~, isto é, p~lo or~amento do cn.ge-

' estulos ficara sujeito a revisão! Aqui está a 
prova (lê): 

« Nesta informação vinha escripto o seguinte 
despacho: «O representante da comp<1nhia diz 
que, ntZo aceito o or·çamento de 45.000:000$, 
a companhia i1·á constrtti1· pelo orçamento do 
engenheiro He1·milo, não ficando a~sim ca
duca a concessão. Pergunto (a resposta eleve iJ· 
hoje 'nMsmo): mandando-se fazer os novos es-. . - . . , 
çamento e poz-se de lado este? Pr•:ciso da co
pia do aviso que determinou os novos estudos, 

r m u t'3rmos foram lo '1ri;:; dos. 
O repre:;entante faz um abatimento de~ 16.000 
na quantia pedida,p::1ra indemnização dos lucros 
ce::sant~s. ficando a proposta reduzida a 

. . recJS) e o os os esc arec1men os 
que possam guiar-me na soluç.ão desta questão, 
13 de Março de !885,» 

Por tolos os motivos, quer de ordem moral, 
quer de ordem juridica, o nobre ex-ministro 
não podia entrar em ajustes com emprezarios 
que, depois de terrm exigido 46.000:000$ para 
construcção da est: ada, declararam satisfazer
se com 14.000:000$, is~o é. menos da terça 
parte da sua proposta. S. Ex.~ porém, entrou 
era aes aJus e~, e nu e a amm·a, nao para o 
fim de ser construid'l a estrada; mas para a 
rescisão dJ contracto com perda<:~ o damnos, po~; 

' S. Ex. tinha convidado os empreznrios par·n. 
tal res~isão ! O orçamento no valor d•1 cêt·ca 
de i4.000:000$, apresentado em 1875 pelo rn
genheiro Hermilo, revi via, por esta. fórma, po.rn 
estabelecer o a~córdo de que ficara dopendenr!o 
o direito do~ concessiunados, r~m referencia H 

gnra.ntia dq juros, nos tet•mo~ da'> el.~u ·~uln.s cu. 
e 37:1. cto eontra•!to, e p01·tanto. para p~'r las e 
interesses eJ; vi da resci~;ão desse contrncto ! 

O nobre ex-minis:ro allegou para justificar· 
se razão que ab~olutamente não procede. Essa 
razão. com, que S. Ex. reprorluziu o que pelo 
r.}presentante dos cmce>sionarios fora invo
cado perante o governo, consiste em refe
rirem-sq os estudos<; e o orçamento no valor de 
46.000:000$ por·elles apresentados, a uma lin.ha 
111 euamen e 1 eren c a qu . en n eu·o 
Hermilo traçara e que servira de base á con· 
cessão. 

Prescindo de qualificar com a merecida seve
ridade a allegação nestes termos expressa pelos 
concessionarios e aceita pelo nobre ex·ministro 
da agricultura. 

Direi apenas que o respectivo engenheiro 
fise ll em officio de 28 de Abril, cuja l eitttra vou 
fazer~ dá a e!)sa e outras a.Uegações a qualifica
ção de in..,e1·dades ; e .eom razão assim se ex-
prime·. · 

Não se tratava, Sr. presidente, de uma linha 
diversa da que servira de base á conces
são ; tratava-se do resultado da revisão dessa 
me~ma linha traça :la pelo engenheiro Hermilo, 
revisão determina.d'" pelo contracto. Houve, é 
certo, nesse trab9.lho, por indicação do governo 
c perfeito accôrdo entre os concessionarios e o 
engen e1ro sca uma var1ante em referencta 
ia secção da linha projcctada por aquelle en
genheiro, vari~nte que tinha por fim a escolha 

Partindo da cidade da Victoria, 2 projectada 
via ferrea. devia, segundo aq uella variante, 
procurar a estrada. de rodagem da villa da Serra, 
seguindo nesta direcção até encontrar a linha 
tarçad3. pelo engenheiro Hermilo, na distancia 
de cerca de 55 kilometros. 

Acompanhando dahi em diante este traçado, 
só além da Serra dos Aymorés, para evitar dif
ficuldade~ de terreno. encontrad~s pe~o referi~o 

Sendo assim, t~ndo a linha traçada pelos 
concessionarios os me;;mos pontos de partida e 
t :rminação, com a só ditfet·ença da pequena 
var1an e a que me re er1, e c aro que nao se 
póde considerar inteiramente nova e sim a 
mesma do pro,jecto do engenheit·o Hermillo, 
devidamente revista na fét·m;l do contracto com 
os emprezarios '\Varing Brothet·s. 

Si o tra~a.do daquelle engenheiro satisfizesse, 
é fora de duvida que não se teria determinado 
nesse contracto a r ·•spectiva revisão. O Go· 
V· rno teria :lc,·itado purn e simplesmente osso 
tt•açado e por elle feito a concessão. 

ruVL~ao o ermma a no con rnc o ov1 o -
temente não podia c::s:primir o intr~nto do "o 
~~optar o pr·oj.~c~o do engonhcil:~ ll~3l'millo o 

sat•ins, dontl'O dos indicados ponlo11 U.o pnl'tidn. 
e terminal , do manoirl\ '!uo RO obtivesse 
um traçado mais commodo, mais oconntuieo o 
o n. todos os rosp ·ito4 mais fnvorav···l. Niato foi 
tUG con;;istiu o tr:tl>alho d•1 roviHào, a '!Utl HO 

obriga rum os concessi<lnarios. 
Or;~, que dlos, e1u voz do to1·rm motiw:lil 1·ara 

a :Jr,··s··ntar um orça.roento muitu wu.is d ·,vado 
lo que o do engenheiro Hcrmilo. pelo contra
rio. só os tinham para apresental·o mais re;;;u
:nido ó o que o respectivo engenheiro fi~cal 

· ·:ssevcra no já indicado officio do 28 dB Abril 
pro:s: i mo findo (li:) : 

« Escriptorio do engenheiro fiscal da Estrada 
·ie Ferro da Victoria á Natividade , 28 de Abril 
do 1885. 

Illm. e Exm. Sr.-No Jo1·1tal do Commercio 
de 26 do corr;mte,o representante dos concessio
narios da Estra ia de Ferro da Victoria a Nati
Vldade, pro~urando responder ao diseurso do 
Dr. Leopoldo Cunha, deputado á. Assembléa 
Geral, avança algumas proposições que, a~ al
..('um moro, podem servir de ma teria de accusa
·ão ao governo pelas suas resoluções tomadas 
em relação áq,:ella estrada. Apresentando a se
guinte refutáção :i.s inverdades que aquelle 
artigo contém; espero que v .. Ex. resotv·erA o 
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que ~eile houver d~ incompleto, tend_o só e~ 
consideração o sentimento que me amma. D1z 
o representante dos concessiooarios que a enor
me differ~nça. que existe, entre os dous orça
mentos,é devida simplesmente á. razão de serem 
feitos para duas estrndas ditlereutes. Que por 
ordem do Governo procedeu a fazer os estudos 

0 q · a. rio an a 
gião que o engenheiro Hermilo tinha. conside
rado diffi.cil e custosa a passagem para uma 

. ' 
zer esses novos estudos, quiz-se habilitar a 
julgar sobre a preferencia entre os dous traça
dos. Pelo aviso junto por cópia V. Ex. verá que, 
com etfeito, o Governo ordenoa que, antes de 
começar a revisão dos estudes, os concessiona· 
rios procedessem a dous reconhecimento~: um 
pelo valla de ·Santa Maria e o outro pela 
estrada que vai para a cidade d:1 Serra.. 

A :primeiaa var~a.nte,_ a da margem esquerda 

meço pelo êngenheiro dos concessionario~, em 
consequencia. das difficul iade~ encontradas. A 
se unda na o inião da uelle en enheir na. 
do fiscal por parte do governo, apresentava 
todaa as vantagens e por isso foi tambem aceita 
pelo governo. Portanto, o articulista, decla-

· s ncess1onar1os segue 
por o1·dem do go-oerno a margem esquerda do 
rio Santa Maria., condemnado pelo engenheiro 
Hermilo, emprego'/}, mn sophisma. O proj!'!cto 
passa á esquerda do rio,muitoatfastadod.ls suas 
margens e na direcção da. cidade da Serra. 

O Ministerio da Agricultura, - mand:mdo o 
aviso citado, teve em vista, não a imposição de 
uma linha determinada, como parece indicar o 
articulista, mas sim aceitar a linha mais eon-

t: • ica.. raça o apresen a o 
pelos concessionarios é o seguinte: e-xtremo 
éate da. cidade da Victoria, Porto dA Una. a 

__ _____jq4-1U • • • • • ' 

Cuyabá, encontrando no kilometro 55 o traçado 
do engenheiro Hcrmilo. Dahi segue mais ou 
menos o de~te ultimo engenheiro até ao ldlo
metro 120. Doste ponto adoptaram a variante, 
que acompanha o valle do rio Buarque de Ma
cedo, de Petropolia ó. foz no rio Doce e seguindo 
a margem direita deste ultimo até o ponto ter
minal. Esta ultima variante, que não foi orde
nada. pelo governo e que foi feita pelo enge
nheiro da em preza de accôrdo com o engenheiro 
:fiscal, teve por fim evitar a transposição da 
Serra dos Aymorés. Na opinião dos l'epresen
tantes dos concessionarios, o projecto acima 
descripto constitue uma estr.~da differente da 
do engenheiro Hermilo; admittamos que as
sim seja~ e comparando as duas, vamos a ver 
· a que jus 1 que a g'"an e 1 erPnça 

entre os dous orçamentos. O engenheiro Her
milo atravessa o e~treito que separa a ilha da 
Victoria do continente em Itacibú, com uma 
ponte cujo custo se eleva a 2.000:000$; os 
concessionarios evitaram e~sa. importante 
obra. 

No projecto do engenheiro Hermilo o movi
mento de terras é na média de i5 metros cnbi
cos, por metro corrente, no dos concessionarios 
apenas a.ttinge realmente a i3 metros cubicos, 
e nlo 20 metroa como elles apresentaram. 

No projecto Hermilo foi necessario . transpor 
duas serras, a de Sa.n ta Thereza e a dos Aymo
rés, e empregar rampas maximas de 4 °j .. , em
quanto que. no que agora estudo, atravessa-se 
npeuas a primeira e as rampas maxim:ts são 
de 3 ( jo. Sendo tão vantajoso o projecto dos 
concessionario~, comparado com o primitivo do 

r. e:-m1 o e on e provem uma tão grande 
desproporção entre os dous m·çamentos! 

Est:l pergunta só_tcm a seguinte rosposta: 
O engenheiro Herrnilo traçou a estrada o 

mais economic.amente que lhe foi possivel e os 
concessionarios só procuraram fazel-o o mais 
caroquepuderam. Neste int•>nto a :.·resentaram 
os planos e orçamento que e~tou analysando e 
espero, em dr.vido tempo, apresentar a V. Es:. 
ademonstração cabal desta minha opinião que 
agora parecerá algum tanto ousada. 

Deus guarde a V. Ex.- lllm. e Exm. Sr. . .. . . 
' digno minist1·o e secretario d~ Estado dos Ne· 

gocios da. Agricultur:1, Commercio e Obras Pu-
blicas. - Ba h:1rel Z r anto •t 
randa Sà. » 

E dcade que não havia a razão allegada pelo 
nobre e'I-ministro não se ra an e 
jecto d:~ linha ferrea d!tferente da que servira 
de base á concessão, o governo, depois da apre
sentação do escandaloso orçamento de .•....•. 
-16.000:000$, jamais poderia entrar em ajustes 
com os concessionarios a respeito do capital da. 
empreza. baseando-se no~ estudos e orçamentos 
do engenheiro Harmillo, que pelo contracto 
tinham sido suje i tos ' revisão. S. Ex. não po
dia. em caso algum, recorrer a estes orça-
mentos or · · ·-
mostl·ar em uma das ultimns sessões, aquelle 
engenheiro d.ecbrou-os1mperfeitos e dependen· 
tes de estudos mais completos. E esses mesmos 
Ol'ça.men os as a e ec1am ua.s ypot eacH, 1 .. 
ferindo consideravelmente. N'umn. de taes hy· 
rothescs, a de partir n estrada da. cidade da 
Victoria. e atravessar o uraço da mar ft•ontairo, 
n despeza elevar-se-ia a 14 . 153:001~221J; ll<L 
de S 9 r o ponto do ~artida o Pllrto Velho ou lta
cibá., na outr.~ margem do esLreito, nito exce~ 
de ria de H. 91i :000$000. 

O Sn. CARNEIRO o.\ Roeu.\.: -~Ias o conLrac.to 
fixou o ponto de partiJa, 

O Sa. CosTA PERElR.\:-Em ambas as hypo
theses, a despnza podel'ia. ser muito reduzida, 
segundo a declaração do proprio engenheiro 
Hermillo, visto . não terem sido completos os 
seus estudos, · 

EffectivamentP- tal r educ ão é mais do ue. 
provava , segun o esse mesmo engenheiro asse
ver u, desde que se attenda para o custo actu~l 
de construcção de estradas de ferro de bitola. 
estreita. 

Pode-se .tomar como preço me:lio dessa con
strucção 20 a 25 contos por kilometro ; mas 
ainda. mesmo calculando em 30 ou 40 contos, o 
da e~trsJ~ em questão não excederia de 6.500 a 
8 mil e tantos contos, isto ó, pouco mais da 
metade da quantia indicada no orçamento em 
que o nobre ex-ministro da agricultura con· 
cordou eom oe eoneessionarios, d'ahi resultan-
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do para. estes garantia de juros e consequente 
rescisão com «perdas e damnos. » 

S. Ex. para defender-se de ter preferido 
na.quelle intuito o mais caro dos dous orçHmen
tos do engenheiro Hermillo, allegou as segtlin
tes razõas: 

partida o Porto Velho ou Itaeibá, sem violação 
do contracto, em que fôra indicada a. cidade da. 
Victoria. 

2.a. Qae o orçamento de H,931:186$059 do 
engenheiro Hermillo referia-se a uma estrada 
cuja plata.fórma não. excedesse de 3m,50, quan-
do o contracto fixára a de 4m ,60. · 

3.a. Que aquelle engenheiro não incluira. no 
referido orçamento algumas despezas necessa
rias com desapropriações e com o lucro dos 
empreiteiros. Nenhuma destas razões procede. 

0 SR. CARNEIRO DA RoCHA :-Em todos os 

Como se vê, era. questão dependente da re
visão dos estudos desse engenheiro. Não podia, 
pois, servir de motivo para que o nobre ex-mi
nistro preferisse no accôrdo com os concessio
narios o orçamento no valor de 14.155:000$000 
ao d\) :U.931:000.)000. 

meiro a deda.ra.t• que a projectada estrada devia. 
atravessar extensa zona em grande parte des
povoada. 

O SR. CARNEIRO D .... RocHA :-A fa. secção. 
O Sa. CosTA PEREIRA :-Seja embora a f a 

secção. 
Ninguem ignora o exiguo valor do terreno 

necessario para a estrada em ta.es paragens, e 
o nobre ex-ministro, melhor do que qualquer 
outro, pelo exercício do cargo, devia estar bem 
certo de que !;endo esses terrenos de posses com
pradas ou legitimadas e de sesmarias, tinham 
os respect1vos propr1etar1os a o rigaçao e por 
elles dar passagem á. projectada via-ferrea. 

O SR. ARAUJO GóEs JuNIOR dá um aparte. 
( a outros apartes • 
O SR. CosTA PEREIRA:-Está decidido, por 

aviso de 10 de Feve1·eiro de 1871, sobre reso-
'á · d. · d h 'h ução e consu ta o canse o a secçao 
J m 1que1, apresentou uas ypot eses: a . perio do Conselho d'E'9tado •.• 
de partir a estrada da. cidade da Victoria e a 
de se preferir para tal fim um dos dous lagares O Sa. ARAUJO GóEs JUNIOR dá um aparte 
front~iros a essa. cidade, Po1·to Velho e Itacibá, manifestando discordancia. 
ficando aouelle ponto a 800 m.tros de distancia. o SR. CosTA PEREIRA :-Quanto ás posses e 
Conseguintemente, só depois da pactuada re· terrenos vendidos pelo Estado, preceitua. espe
visão dos mencionados estudos é que se podia cialmente naquelle sentido o art. 16 da lei de 
estabelecer a preferencia, quanto ao ponto de 18 da SGtembro de 1850. 
partida, e fixal-o definitivamente. 0 SR. ARAUJO GóEs JuNIOR:-Essa lei refere· 

o qua os'Je pre :H'l o, epots a rensao os rer, declaro que os concessioa.arios não tm am 
estudos do engenheiro Hermillo, que estabele- de fazer desapropriação de um unico palmo de 
cera ac duas já indicadas hypotheses. ter1·a. 

O Sa. CARNEIRO DA RocHA :- A concessão o sa. CosTA PEREIRA; - Sem duvida ; a 
fixou-o. (H a outros apartes). qnestão póde ainda ser encarada por esta faco: 

O SR. CoSTA PEREIRA:-Só o podia ser defini- não haveria um só proprietario que puzesse 
tivamente, depois da mencionada revisão de es- embaraços á projectada estrada.; posso asse
tudos.A boa fé,que deve presidir á interpretação veral-o, exprimindo o pensamento de todos os 
dos contractos, exclue a possibilidade de se pre- dignos espirito-santenses. Não se encontraria 
ferir necessariamente o traçado mais dispen- uma só pessoa que fizesse exigencias prejudi
dioso, .só porque dahi possa resultar maior van- ciaes á realização dessa empreza.. A ropu
tagem aos concessionarios. O que o goyerno !ação espiri to-santense comprehende qu~ a es
teve em vista, e para esse ftm est1pulou a revi- tra.da de ferro da Victoria a Natividade não 
são dos estudos do engenbeir() Hermillo, foi que significa apsnas o mais rapido desenvolvimento 
a linha seguisse o traçado mais conveniente a da provincia, o seu bem estar e prosperidade no 
todos os respeitos. quer pelo lado economico, futuro. Es~a . estrada, . ~óle-se dizer. à_ a. vida 
quer pe as con iço s i as i0 ua -
mente attP-ndiveis. 

Só nesto sentido póde ser interpretado o con
trl'l c to e nunca por um modo leonino. 

E' do mesmo valor o argumento attinente á 
differença de plataforma.. 

Alem d~ que não existe no contra c to espressa 
e1tipalação a tal re~peito, cabe applicar ao caso 
a razlo já expandida. 

O engenheir,, Hermillo, nos Feus estudo• o 
orçamentos formulou tambem duas hypotheacs, 
a de plataforma de 3m,6Q B a de 4m,60. 

O SR. LEoPoLDO CuNHA:-E' verdade; muito 
bem. 

O SR. CosTA PEREIRA:- Pelo '·que respeita. 
á porcentagem de lucros para. os empreiteh·os, 
devo acredit:1r que o nobre ex-ministro {não 
leu siquer os estudos do engenheiro Hermillo. 

O Sa. CARNEIRO DA RocHA:- Não f aliei em 
lucros, fallci em commi!;tão financeira. V. Ex. 
vej::~. que nm todos os contr"ctoa ba uma verba 
para organiuçio de companhia. 
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O SR. CosTA PEREIRA.:- Nos orçamentos 

para construcção de estradas de ferro deve-se 
é certo, calcula-r uma porcentagem para lucros 
dos empreiteiros; m~s a garantia de juros não 
póde refer·ir-se ~ ?utras despezas qu~ não sejam 
as indispensavets~para aquelle serVlço. 

DA ROCIU:- Ve·a O decreto 

PEREIRA:- O governo só tem 
· i nsa • i n 

ficle realizados. 
· Não póde attender a commis:;ões em: prove~ to 
de particula~e.s e dar ma.r~em. para d1spendtos 
com a acqulslção do pr1vlleg10 ou outros que 
taes. 

Ainda por est~ lado, pois, não haveria razão 
para. que fossedespr,.zado pelo nohre ex-~inis~ro 
0 orçamento no valor. de 11 . 931.: 000.), allàs 
considera:lo pelo proprto engenhe1ro que o or-. . , . . 
o de 14. 15'5:000$, servindo para base de um 
accordo de que devia resultal" a garantia de 
· uros e re.~cisão com erdas e damnos. 

0 Sn.. CARNEIRO DA RocHA:- Aceitei O me
nor delles· 

mais. porque conforme j:l demonstrei, S. Ex. 
só tinha. que attcnd~r ou .desatten~er á prop?s:a 
feita pelos conce•s1ona.rtos, dcpo1s da. rev1sao 
dos estudos do engenh~iro Hermillo ; proposta 
que se elevava a 46 mil contos de réis. 

Uma vez rejeit,tda esta proposta, ~· E~. não 
poiia. entender-se com os concesstonartos, e 
com elle;:; cht>gar a um accordo sobre n. base dos 
11.155:000$000, afim de~conceder-lhes indem-

55 kilometros, em terreno e:tplorado·e muito co .. 
nhecidJ,não poderia exigisse mais de do11s mer.es 
Dê-se, porém,que exija muito mais,que exgisse 
tempo correspondente ao que foi marcado para 
a apresentação dos estudos definitivos. Repre
sentaudo O:i 55 kilometros de reconhecimento, . 
cercs. da quarta .parte de toda a extensão da 
es r a, para CUJOS es u os oram marca os 
15 mezes, seriam precisos, quando muito, tres 
ou quatro mez~s. Deveriam, portanto, os con-

. · estadas, àeseon-
tado o tempo da exploração, no prazo J.e 18 ou 
19 mezes, iat.o é, em Janeiro de 1884. · 

Pois bem, Sr. presidente, sabe V. Ex. em que 
data foram taes estudos apresentados, e isso 
mesmo depois de formal e reiterada e:x:igencia. 
do governo e grande reluctancia da outra parte1 
Em M:•rço de 1885! De maneira. que os con
cess:ionarios tiveram 33 inezes, quande só po
diam di~por dos 15 fixa los e mais o" quatro ue, 
segun o o avrso . e e ovem ro e ::.., 
baetariam largamente para o reconhecimento 
determinado p~lo governo. ~· certo q':e este, 

M~s. Sr. presidente, não foram c~tes factos nhecimento na extensão de 
os unicos desastrosos, em referencia á questão. ·terrenos ja. explorados 1 

' r • ue a Camar-a 'saiba or ue modo 
tambem Se procedeu pelo ~ue respeita á cadu· fatta de ;.presenta~'!O do3 estudos n.'o tempo 

0p1re~ 
cidade do contracto. • "'" 

Nos termos da clausula. ia, os concessionarioa fixado, determinava a caducidade da concessão. 
obrigaram-se o. apresentar os estudos no pra.zo O Sa. PRES:IDENTE:-Pa'}o ao nobt•e deputado 
de 15 mezes (lê): gue sG l<:!mbre que já excedeu um quarto de 

« D:mtro de i5 mezes,co.nt~dos da assignatura liora. do tempo que lhe foi concedido. 
do contrMto e da entrega dos estudos preli- O Sa.. CosTA PEn.EtRA :-Dous minutos mais, 
minares de que trata a clausula 5", os do enge- Sr. presidente, e vou terminar. 
nheiro Hermillo, os concessiona.rios apresen- Esse prazo podia ser proroga.do no caso de 
ta r :1m os estudos defini ti vos da estrada e o força. maior. Fóra deste caso, a proroga.ça:o só 
orçamento para a fixação do capital garantido, poderia ser concedida pagando os concossiona
os quaes constaram dos seguintes doc11mentos, rios ndiantada.mente i: 000$ por cada mez de 
etc.» e~cesso. 

D.1.tando o eontracto de 30 de Junho de i88Z, Pois bem, elles prorogaram o prazo por 14 
segue-se que em Setemb1·o de 1883 taes estudos mezes, de seu arbit: io e autoridade, e o go
deviam estar concluidos e apresentados. Em · verno tolerou semelhante abuso ; por maneira 

u u ro e · , o governo man ou que os con- que nem 01 ec ara a a ca uc1 a e, nem o s
cessionarios fizessem reconhecimentos para tado recebeu os 15:000$ que lhe competiam na 
duas variantes, uma approxima.ndo-se do rio hypothese de prorogação não motivada por 
Santa Maria, e outra da estrada de rodagem forçamaior. 
que vai ter á villa da Serra. Em relação á p~i- Que o prazo de i9 mezes era ma~s de · que 
meira variar.te, os concessionarios, apenas ini· sufficiente mostram as informaç9es pelo respe
ciadas as primeiras explorações, abandonaram o ctivo engenheiro fiscal prestad~s em officio de 
trabalho pelas difficuldades do terreno; quanto 23 de Janeiro proximo findo. 
ó se~unda, effectuaram o reconhecimento na Diz e;,te funccion.ario (lê): 
extensão de cerca. de 55 kilometros. Ora, n!o c.Escriptorio do engenheiro fiscal da. Estrada 
é necessario ser profissional para que se saiba de Ferro da Victoria á Natividade em 23 de 
que um simples reconhecimento na extensão de Ja~eiro de 1885. 
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111m. e Exm. Sr.-Em cumprimento ás 

ordens de V. Ex., passo a fazer a seguinte 
exposição demonst-rando que o prazo conce
dido aos co11cessionarios Ja Estrada de Ferro 
da Victoria a Natividade, para a apresentação 
do plano·defi.nitivo, está terminado. Pelo. de
creto n. 8575 de 10 de Junho de 1882, foi 

Os concessionarios tomaram o compromisso 
de fazer a revisão do traçado Hermillo no pra1.o 
de 15 mezes, a contar df~ assignatara do con
tracto e da entrega dos planos organizados offi.
cialmente por aquelle engenheiro. -Clausula 
5a. e 7a. do con tracto. 

Em Outubro de 1882,o engenheiro fiscal par
ticipou ao governo imperial que a commissão 
de engenheiros ia proceder áquella revisão ; e . . .. . 

nhecimentos. 
Não posso precisar a data em que essa re· 

cepção teve logar, mas posso affirmar que os 
trabalhos de campo foram feitos livremente, 
auanto ao tempo, pela commissão de enge
nheiros dos conceasionarios, limitando-se o en
genheiro fiscal do governo a .acompanhar ~odo 
o serviço. Desses reconhec1mentos, reVlsão 
dos estudos preliminares, emfim todos os tra
ha.lhoa de campo foram concluidos em 13 de 
De:: ombro de 1.883. 

Terminada a primeira parte do serviço,a com
misBão de engenheiros estabeleceu-se no Cru
zeiro, pa.r.-a executar os trabalhos de escriptorio 
- organização das plantas e orçamento do pro
jacto definitivo. 

. . ' como umco correct1vo a presença do eno-e-
nheiro fiscal. Es~a concessão dos represent~n
tes do governo JUnto aos concessionarios foi 
motivada na co~ideração do modo porque es
tavam sendo feltos os trabalhos, cuja natureza 
não sofft·ia. &tropellações que as préssas acar
retam. Portanto, o governo por seus en
genheiros fiscaes, usou de toda a liberali
dade na concessão do tempo 11,ecessario para . . . . 
na.tios a faculdade de emprega,. o que elles 
j Ltlgaram nccessario. Concluidos os trabalhos 
de escriptorio em Setembro do anuo assado 

caram ato e anelt"O o presente, data em 
que requisitei a apt·esentação dos me•mos, no 
es~1·iptorio do representante, e ninguem dirá . . . 
veri:fi.ca.l-os e accescentar algumas minuden
cia.s, que por ventura tivessem deixado de ser 
incluidas, não foi mais que snfficiente. Por 
consequencia, o prazo concedido pela ela usula 
7& e o aviso n. 14 ds 31 de Janeiro de i883 
está terminado. Creio ter satisfeito ás ordens 
que recebi, e antes de concluir, chamo de novo 
a attençio de V. Ex. para. a correspondencia 
trocada. entre mim e aquelle represent~nte, 

que elle quer esta.beleder, para. justificar o 
não cumprimento das cla.uaulas do con-

Deua guarde á V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. 
conselheiro Antonio Carneiro da Rocha, muito 
digno ministro e Secretario de Estado doa Ne
gocios da. Agricultura, Commercio e Obras Pu
blieas.-Bacharel, Chrysantho Leite de Mi
randt.t Sd.• 

Qual o motivo porque em Setembro de 
!88~ não foram apresentados os estudos ja 
então concluídos e só o foram em Março do cor~ 
rente anno ~ 

O SR. CARNEIRO DA RocHA dá um aparte. 
O Sa. CosTA PEREIRA:-0 goverao não esta

va no pleno direito de declarar que a concessão 
tinha caducado 'I Estava, e no entanto não prO
cedeu assim ; ~dmittiu . tudo, e tudo aceitou ; 

balhos em Abril de 1884. vi que o serviço es- a resci~ão do contracto, com perdas e damnos, 
tava sendo regularmente feito e com grande d~ m aneira que, só em Março do cerrente anno, 
pesc;oal,e por isso tomei o arbitrio de deixar que tiveram entrada. na competente secretaria de 
elle se coucluisse sem procurar apressar o Estado os planos e orçament·> doa concessiona
representante dos concessionarios. rios, audaz manifestação do maia deafavoravel 

Em Setembro do mesmo anno, ficaram con- juizo em referencia á. administração Brazi
cluidos e foram remettidos todos os plano! e ·leira !t 
mai! trabalhos de gabinete para o escriptorio Sr. presidente, a. hora eatá finda, o que me · 
do 1·epresentante. Tendo-me este pedido que priva de expendet' outras eonaidenções. 
lhe declarasse qual a importancia: ~espendi 1a \ Nã? dei:xarei, poré~, de l~fr!-bt·a; que em 
pelo governo com os estudos prelimmares de tudo 1sto houve ~ ~Qalor prec1pttaça.o, leva~-

A.-2 
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sndo-nos a eoequenéias bem lastimaveis, por
que, no nm de contas, o preju~zo para a minha 
pro\incia e para a de Minas Geraes é im
manso, e immenso serã tambem o do The
souro, si não acudir o voto de reprovação do 
poder legislativo. (Apoiades e apartes.) 

O acto do nobre ex-ministro da ao-ricultura 
revestido embora das formalidades lega.es e~
ternas, está. felizmente ainda. dependente do 
voto desta C amara. (Apoiados.) 

Blm, emons ra a ma1s uma vez im o -
sibilidade de ser mantido esse acto, concluo 
manifestando a esperança de que a Camara 
saberá cumprir o seu dever, recusando os meios 
para a consummação do grave erro (apoiados), 
e levantando-se na occasjão competente para 
proferir o non {eram, non sinam non patiar, 
dos que E;abem officiar com a energia da con
vicção e os nobres estimulas do patriotismo. 
(Muito bem! muito bem.) 

Vido pag. 370 do Vol. I 

• 
~concedeu-me V. Ex:., Sr. presidente, a pala-
vra em hora. adiantada., para encetar o debate 
sabre a fixação das forças de mar. 

Não aei si poderei satisfazer todas as obriga· 
ç<Ses, a que me sugeitei, tendo de fallar sobre 
mataria. tão impor~ante, e quasi a terminar a 
sessão. . 

A Camara me desculpe e me conceda 
sua. benevoiencia por &lguns momentos. . . . . . . . 
martnha, men comprovineiano, para felicitai-o 
parlicularmente, por vel-o nos conselhos da 

a ite 
poaaa dirigir ignaes felicitações, e não condo· 
lencias, á nossa provincia por semelhante 
acontecimento. 

O Sa. Luiz FrLIPPll: (ministro da marinha): 
-Muito obrigado. 

O S!t. GAsPAR DE Dau!'tmoNo:-Tudo depende 
de V. Ez.. 

Desde longos annos conheço o nobre mi. 
nistro da. marinha; fui seu companheiro ll~t 
assembléa da nossa provincia, e guardo gra
tas recordações desse tempo em q_ue nos dis
pensavamos reciproca estima e cons1deraçlo. 

E' verdade que zm ultima legislatura S. Ex. 
entenàea. que por uma circumstancia .futil 
devia propor a nullidade da eleição de Agua 
Preta, e .do meu di lama., · mas fel-o de tal 
mo o que não susceptl 1 sou-me. Am a me 
lembro, Sr. presidente, das palavras com que 
principiou o nobre ministro da marinha. o 
s~u discurso : dizia S. Ex. que naquelle mo
mento suffocaca os impulsos do seu co1·ação 
pedindo a nullidade da: eleição de Agua Preta 
porque teria como resultado a retirada de um 
collega a quem dispensava. estima. Depois. 
acereseentou S. Ex.: embora. a falta arguida 
n<Yo fosse das que são reprocadas pela 1no1·al, 
comtvdo, era a info·acçao de um 1rec~ito 
legal. 

O SR. Luiz FILIPPE (ministro da mariuha): 
- V. Ex. tem muito boa memoria.; desde 1863, 
que não sou deputado provincial. 

O SR. GASPAR DE Dn.UMMOND:- V. Ex. deve 
recordar-se deste facto que deu-se em 1862. 

O SR. LUIZ FILIPPE (m,inistro da mârinha): 
ao, nao me em ro. 

O Sa. GA-sPAR DE Dn.uMMOND:- E' porque 
não tem boa memoria; eu me lembro porq ne fui 
a v1c 1ma que se es 1nava 1mmo açao. 

O nobre ministro da marinha não conseguiu 
fazer vingar o seu intento; a nullid1de foi des
presada, e eu reconhecido. 

Apeza.t• desta pequena. contrariedade, não 
deixei de t, uardar para com o· nobre ministt•o a 
cordialidade, e consideração a que S. E~. tem 
direito da parte dos seus concidadãos. 

O Sa_. Lmz FILIPPE (minist'fo da marinha): 

. . . 
imparcia1idade, embora o reconhecesse como 
adversario politico • 

. 
- E o era mos bem definidos . 

O SR. GASPAR DE DauMMOND:-Hoje, vendo 
S. E-x. nos conselhos da corôa., com todo o 
prazer dispuz-me a fallar sobre diversos as
sumptos do seu miniaterio, e discutir os nego
cios da nossa provincia que se acha reduzida á 
miseria, sem recursos financeiros, sem segu
rança publica, em estada completamente anor
mal ao mesmo tem o inda ar de S. Ex:. si re-
tende manter esse estado de co usas, ou si vai 
restabelecer em Pernambuco o imperio da lei, 
c~mp~etamente ab!l.tido desde a ascenção do par .. 
l 

Sobre os assumpto~ do Ministerio da Marinha, 
da que t~nho de fallar, vou desde já. fazendo o 
rneu protesto e peJindo desculpas no nobre 
ministro das faltas e erros em quo cahir, por 
que nito sou prothsional. 

O SR. Luiz FILIPPE (minist1·o ela nlari,~ha): 
- TambeUl eu nllo o era, o nio o aou. 

O SR. GASPAR DE DaU:\11\IOND:- V. Ex. devo 
ter feito estudos, e ha do se achar muito maia 
habilitado do que eu em taes ma terias. 

O Sn.. ANTONIO DE SJQUEillA. : -Ainda nio 
teve tempo para isso. 

O SR. GAS?AR DE DRUMMOND:- Farei al~ 
umas considerações sobre os diyersos · as"'! 

sumptos a cargo do m1star10 da Marinha, es· 
parando que o nobre ministro me dê infor-: 
mações que satisfaçam o paiz, atonito com a 
anarchia e desperdicios que lavram em todos Ofl 
ramos da administração pub!ica. Principiarei 
Sr. presidente, pelo arsenal de marinha d~ 
minha provincia que não tem a dire~ção que era 
para desejar. Segundo informações que re~ 
cebi, e mesmo pelo que li ~os jornaes, consta
me que o regulamento dos arsenaes não tem 
tido a devida execução ; a. relax:açlo do ser
viço, falta 4~ C>r4em~ d~~Ol'!l d~U obrag e~ 
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eonstrae~o, acereseimo de despezas, eis o que 
álli se observa. 

O aj11dante do arsenal reformou, por sua 
conta, o kalendario gregoriano, creando feria
dos novos á suá vontade ; licenceia empregados 
e operarias; permitte que pessoas extranhas 
à re-partição residam ?Os edifi.cios ou ~epen-

n: inis ro a marin a e so re a rui osa 
esquadra de evoluções. 

Consta-me q u~ é commandada por tim official 
. . ..... ~ . 

' . . ' 
tanto assim que tem . sido aproveitado para 
commissões civis e militares, taes como as de 
di lomata na China e de medico h ooienista de 
beriberi. 

Ha cerca de um anno ou mais que temos 
notieias das batalhas que a esquadra tem ven
cido contra inimigos phantasticos nos mares 
da Ilha Grande, batalhas tão renhidas que tem 
sido necessario sustentar fortes bombardeios, 
embarques e desembarques, abordagens, auxi
liando em tudo as terriveis torpedeiras. 

O SR. SrGrSMUNDO E OUTROS Sas. DEPUTADos: 
~ . . 

O Sn. GASPAR DE DRUMMOND:- Não du
vido. 

R, IGISMUNDO : - enommaçao 
co usa explica o que ella é. 

0 Sn. GASPAR DE DRUMMOND: -Consta-me 
quA o chefe da esquadra não se communica. com 
o rtna:otel gen~ral. privilegio, e"peci:1lmente n. 
Plle conf ri lo, c por elle inspirar1o sr> dirige 
di•·Pctamente nos minist.·o~ da ro-:pectiva re
pat"ti~·ão, con~i Jer;\ndo-se só destes subordi-_ 
nn.lo: uo p~tsso que lcws o seu rigor militar n. 
ponto cio não cons ·ntir que o .. officiae-; e infr.
riore~ Jh·' dirijam a palavra, nem m~'smo na 
presença do nour~ ministro da marinha .. Não 
garanto si tudo isto é e~ncto, nffirmo, porem, 
que li nos jornaes muit·. s causa c:; a tal res
peito. 

Sei, Sr. presic1~nte.z que é nec~~sario a dis-

rinha para que taes garantias da segul'ança 
publica ::;, mantenham convenientemrnte ; le
vai -a, porém, a esse extremo,· será a enthro
nizaçãJ de um poder absoluto que e~caps. a 
barbaro sy-<tema, prop-io do reg imento pro
visional. Pro<:eguindo; direi que a esquadra, 
em suas continuas batalhas, deve estar ao 
Thesou!."o. somma.~ consideraveis. E o nobre 
ministro da marinha. faria serviço esp('cial ao 
paiz, dizen.to-nos quf:\e& QB v.encimentos dos 
oftléiáeif dessa: ei·«Juttdrá~ · Percebem' elles como 

si estivessemos em guerra. e no estrangeiro ~ 
Ou trata-se apenas de dar subditos a esse chefl3 
navaH (Ha um aparte.) . 

Segundo a nossa legislação, Sr. presidente, 
o corpo de fazenda da armada tem organização 
militar, e os seus mombros gozam de prerogati· 
vas militares de par com as vaiitage·ns que lhes 

- • v es. 
Deste corpo foi o ultimo chefe effectivo o 

ca-pitão de mar e guerra Manoel_Joaquim Ri-

mandou interinamente o corpo de faze:ada o 
tambem capitão de mar e guerra Joaquim José 
Pinto. 

Tornava-se necessario entretér ou acabar a 
intet•inidade, para satisf:1zer a afi.lhadagem. 

Era de esperar que para effecti vo comman
dante do tal corpo, fosse ilome:ido um official 
superior da nossa armada como o eram os seus 
antecessorês, uma .!.ez _que a pa~ .. ente· ti~ capitão 

caracter puramente militar. 
O contrario, porém, succedeu, quando se 

achava no oder o ministerio de 24 de Maio ; 
preten eu-se nomear comman ante do corpo e 
fazenda a um a ·lvogado que,além de outros p1·e
dicados, ~r~ parente affi!ll ou consanguineo. de 

' creio que era ministro de estrangeiros. 
A nomeação não se fez; entretá.nto, no minis

teria de 6 de Junho, apezar de dirigir a pasta 
da marinha um dos nossos mais distinctos almi· 
rantes, e, portanto, um profissional que sabe ou 
deve saber quanto valem os estimulas da classe, 
realizou-se a nomeação ! 

E' verdade que o ex-ministro do gabinete de 
21 de Jane~ro tinha. logar _disti~cto no de 6 de 

na armada. entre os officiaes ~uperiores, jll" a 
tendo antes notavel pela sua fortuna. Seme
lhante nome:-tção encheu do d~sgosto a nossa. 
arliJada e até su~citou di~cussões e resistenci:1 s, 
e Supro11r0 Cons~lho Mili1ar não quiz apostilar 
a patentA do novo co.pit:lo d11 ma•• e gur,rra, 
nem rcconlu~eol-o com as vanta.~cns o isençõ..!s 
quo as leis militares Rssogur•am. 

UM Sn. DEPUTADo:-Advogado ~ 
O Sn. G.\sPAR DE DRUl\1:\fo~o:- Sim, senhor, 

mas par •nle de mini-:tro, o que faz com que 
elle n:io sr-~j:\ um ··dvogado qunlquer. 

Resta-m'J p"r!.{unta.r ao nobrf:l ministro da 
ma.rinh:1: existiu o confl:cto? como se decidiu, 
S. Ex. està. disposto a manter a nomeação~ A 
advogacia pass1 a ser suc~ursal da nossa 
arma a. 

O SR. Lurz FrLIPPE (ministro da marinha): 
Não se impugno11 a legalidade da nomeação; 
V. Ex. está enganado. 

o Sn. GAsPAR n:E nB.uMMOND:-E V. Éx. juJ· 
ga;.a legal~ 

O SR. Ltnz FrLIPPE (ministro da matinha): 
-Sem ,luvida.. 

0 Sa. GASPAR DI . DRUM_MOND : -E porque 
ent!o'deu~se conflicto~· de que resaltou· o Su• 

• 
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pt•emo Conselho Milita1· negar-se cumplicidade 
com governo? 

O SR. Lurz FrLIPPE (ministro da marinha)= 
-Eu explicarei a V. Ex. 

0 SR. GASPAR DE DRUMMOND: - Qualquer 
que soja a explicação, para mim é fó_ra de du
vida que a nomeação quebrO L\ os ost1mulos da 
classe dos otficiaes ele fazend:1, e apenas foi 
mais uma pt·ova de que neste paiz o nepotismo 
poderoso calca todos. o: direitos e. sup,;lanta 
todas as nobres amblÇ03S do fancc1onar10 pu
blico. (ripoíodos.) 

Vamos adiante. A força naval, Sr. presi
dente, é um dos maiores sorvedouJ·os dos di
nheiros publicas. Para perpetuarem o seu no
me ou a sua passHgem no 1wder, os ministros 
não profissionaes ordenam logo a constrncção 
de fortissimas machinas de ferro e aço. Gas
tam-se rios de dinheiro com ess1t vaidade sem 
collocação louvavel na historia, e no fim de 
contas nenhuma utilida•le prestam as taes ma
chinas. 

Possuimos, Sr. presidente, o Javary, o So
limões, o Riachuelo ... 

O SR.ARAUJo GoEs JuNioR: -E o Aquidaban. 

O Su. GASPAR DE DnuMMO:>D:- ... e o flqui
rlaban, embora para o quo pretendo dizer bas
tem-mG os tres que nomoGi. 

Não sou profissional, posso cahir em erro; 
ampare-me o nobre ministl'o da marinha na dis
cussãodesta mataria quo, acceitem a confissão, 
não conheço bem. 

0 SR. PADUA FLEURY: -Não conhece, mas 
discute p9rfeitamGnte. 

O SR. GASPAR DE DRUM'VIOND:- Estou ape
nas habilitando-me com o meu nobre compro
vinciano. 

O SR. LUiz Fu,IPPE (mi;úst,·o da mw·inha): 
-E ha de set• o meu successor tal vez. 

O Sn. G.-I.SP,\R DE DnunBJOND:-Não tenho tão 
alta aspiração ; o que pretendo é ter o direito 
de expcn:le;· minhas it!éas sobro os n".gocio; da 
marinha, firm~1ndo-n1u nas luws e tm opinião 
autorJMtd<L de V. Ex. 

Permettil'-uw-ha o no1Jr8 ministro ela rna
rinha algumas perguntas : os encoLu'açados, 
c11j''B nomes dAsignei, estão em condições de 
prestabilidade~ 

UM :SR. DEPUTADo :-Estão todos no hospital. 

O SR. GAsPAR DJ;c DmnmuND :-0 .!ava1·y ao 
tran ·por a barr , h a pouco temp·,, segniu tal 
rumo nas expe1·iencias de evoluçãr1, qno lh0 foi 
impnss,vel ac.•mpauhar a divisão a quo estava 
encorporado. 

SLlJlfJO!.-se •Jll8 havia voltado para o d"scanço 
do R.n.·.o,·aJouro (J·i.~o), Oll q1t8 s·CJ tivesse per
tlido. 

~'p]izmonte, foi ''ll~ont1·ado boianrlo nas agtws 
tran .Juillas de uma das nossas ens ,a r as, e ar,·as
tado a reboque para o fundoadouro de que é 
ornttto. 

01·a, um Pncouraçado n<'stas condições ne
nhuma utilidadf\ póJe p1·estar; "sua c·ompra foi 
um enorme d0spe1·dicw dos dinheü·os pul•licos; 
no entretanto o nQbre minietro da marinha mo 

poderá informar si esse encouraçado já &ahitl 
do ho.,pital (para usar da phrase do nobre de
putado), ou si está em condições de servir m, 
gLlerra de evoluções~ 

Em ilenticas condiçõ2s se a0ha o Solimões, 
o srlu estado é o de uma machina imprestavel. 
Sahindo ha pouco encorporado à divisão sob o 
commando do distincto chefe Salgado, um nome 
tão modrsto quanto illustre, repentinamente 
paralysou a machina, e não pôde proseguir ... 

O SR. AnAUJO GoES JuN:on.:-Nem a rol;o
qLtr. (Riso.) 

O SR. GASPAR DE DRUl>D-IOND~- ... sem que 
valessem estorços para fazer funccionar os ap
parelhos; em result,tdo a divisão voltou para 
o ancoradouro, e nesse dia não tivemos uma 
grande bat:o.lna. (Riso.) 

Mais tarde, soube-se que a causa de tal de
sastre fôra achar-se inutiJisada a luva do eixo. 

Pergunto ao nobra ministro : a fabrica já. 
terá reparado essa luva? (R!so.) · 

A nossa marinha já póde consilerar suffi~ 
cientemente enluvaclo esse encouraçado~ (Riso.) 

Temos finalmente o Riachtwlo. Para des
crever esse vaso de guerra não irei além elo 
que diss13 o Exm. ministro da marinha do ga
binete 24 de Maio. 

Eis as suas palavras : 
« O encouraçado Riachuelo foi lançado ao 

mar em 7 de Junho do anno passado. 
De sua construcção foi incumbida a firma 

Samuda Brothers om virtude de contrato ce
lebrado pelo chefe de esquadra José da Costa 
Azevecio em 31 de Agosto de 1881. 

Esta prompto, e espera sómente o v.ssenta
mento da llrtilharia e dos apparelhos de,tina
dos ao lançamento de torpedos para receber 
guarnição e seguir para o Brazil. 

Fez experiencias das machinas e os resul
tados, segundo communicou aquclle chefe, fo
ram além do que se esperava, 

A artilharia encommenclada foi elo systema 
\VhitworLh, mas á vista d;t opinião de profis
sionaes resol vou-sl3 a alteração elas estrias da
l[Uel!e sy;;tema para as de Armstrong. 

As experierrcias com essa artilharia assim 
tramfonnacla deram resultados superiores aos 
obticlos com aquella. 

Em .Julho proximo mais ou menos poderá o 
n ·vio chegar da In~Ltterra.. 

Segundo os doeumAntos existentes na Con
t,,dot·ia, :êm se d ·~peudido com a construcção 
des'n enco111'açado 3.501:243$78G. » 

Parecia, Sr. presidente, que este navio con
struido sob as vistas do Sr. Custa Azevedo, clis
tincto official da nossa armada fJ elo Sr. Tra
jano cL1 Carvalho, s ria um mod••lo, quer na~ 
S11as qualidade,; nanticas, quer nas divisões in
tern ·s e al0jamrmto da marinhagem, segundo 
as exigencias do nosso clima. 

Q,mnto AstarnoJ enganados! ! 
l-Ia dons mezes,o Riachtteloé a penas um ponto 

infeccionado de beri-b TÍ, e segando a o,inião 
dos profissionaes o Riachuelo não· possue as 
cnnclicções reclamadas peb. natureza do nosso 
clima. 

I~ a quantia de 3.501:243$78ôoumais foi ou 
não dispenclida tão inutilmente 'I Esse monstro 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 51 - PÃjgina 31 de 44 

- f3-

de íerro e aço està destinado a destruir pela. 
morte, em tempo de paz, a. marinhagem de que 
precis::tremos um dia em tempo de guer1·a. 
(Apoiados.) 

Antes de terminar, Sr. presidente, as obser
vações que tinha. de fazer, sobre assumptos da 

alita a carO'o do nobre ministro da marinha, 
permitta-me S. Ex. que procut'l) informar-me 
si o nobt·e almirante ex-ministro do gabinete 
de 6 de Junho deixou trabalho feito ou projectos 

o , • 

lhos dos officiaes da armada. 
Não hs. razão, Sr. presidente, para que e3sa 

concessão não seja feita; o direito com que o 
official da. armada lega á. sua viuva. e filhos o 
meio soldo é igual ao dos officiaes do exercito. 

O SR. ARAUJO GóEs JUNIOR:-A arma<!a tem 
monte-pio. 

_0 ~R. GASPAR DE DRUMMOND:-0 monte-pio 

contribuições dos instituidores. 
Sr. presidente. o official da nossa armada não 

ode rescindir dos mesmofi favores concedi-
dos ao do e:xereito, quer um quer outro renun
cia a idóa de fazer fortuna e de garantir o 
futuro de sua. familia; esta abnegação, o nobre 

' certeza de que o Estado não deixará suas viuvas 
e filhos mendigarem o o bulo da caridade. Se 
a viuva e filhos do official do exercito têm di
reito ao meio soldo, igual direito se conceda á 
do offi.cinl da nossa armada. 

E aintla mesmo que seja umà despeza de 
mais e nossas condições financeiras não sejam 
das mais lisongeiras, não podemos prescindir 
de fazel-a. P?rque a no5.aa armada mP.rece 

proclamão a unificação do partido liberal em 
minha provincia ! · 

Quem estarã. esquecido de que o presidente do 
Tribunal da Relação de Pernambuco, irmão· 
do nobre ministro da marinha, esteve a ponto 
de ser victima do punhal homicida dos que 

. . . . 'l 

te á. séde do tribunal, pedia-o;e a cabeça. do 
magistrado que era seu presidente. 

Mas o que tem isso commigo ·~ 
O SR. PRESIDENTE:- Eu peço ao nobre 

deputado que não vã d'lndo á discussão um ca
racter todo pessoal. 

O SR. GASPAR DE DRUMMOND :-Por Deus V. 
Ex. coarcta-me a. liberdade de tribuna. Em que 
estou personalisando a discussão 1 Dizer ante o 
nobre ministro que seu illustre irmão, na 
sede do Tribunal ue residia foi cercado olos 
liberaes que pediam em voses altas a cabeça e 
pretendiam assassinal-o, é dizer cousa que o 
paiz não possa saber 1 . 

O SR. Luiz FrLIPPE (ministro da ma1·i
ttha): -A es~e respeito V. Ex. diga o que 
quizer, que não lhe respondo. 

O Sn. GAsPAR DE DRUMMONn:- Por ven
tura julgará. o nobre min.istro da marinha. qae 
tenho desejos de susceptibilisal-o 1 Si assim 
julga-me, faz-me gravissima. injustiça, e eu 
não lh. ·a. mereço. 

O SR. PnESIDENTE : - O nobre deputado 
1ueira ouvir-me. Eu não posso manter a or
dem na discussão,consentindo que V. Ex. con
tinue em selllelhantes personalidades: 

o ' VozES NAS BANCADAS CONSERVADORAS:-
0 nobre ex-ministro da marinhlt lançou ao Oh ! 

limbo a sua idéa ou retirou esse projecto ~ 

~~ha) :-Não retirou, nunca foi. feito. 
O Sn. GASPAR DE Damnro~m:-E' um dever 

apr.:s~ntal-o ; ft~ ça V .. Rx. essa serviço. 
Sr. pre!lidentc, já fiz a minha vingem de 

instrucção; S. F:x. conceda-me desculpa si o 
nlo satisfiz completamente. Agora irei tratar 
dos nego cios em terra firme. 

S. Ex. vn.i ouvir os qneixumes da pro
vincia. de Pern ~ mbuco que lhe déu a posi~ão 
saliente 11ue occupa no paiz. 

S. Ex. é o Chefe do partido liberal, chafe 
unico. embora. repellido, contr.sta·Jo, e até, 
consinta a rudeza d 1 expt•esc;ão. apedrejado 
p3los seus proprios correligionnrios. 

toria antiga. 
O Sn. GASPAR DE DRUMMoNo:-Antiga ou 

moderna é preciso que se reco•· em f•ct·Js que 
não podem ;;;er esquecido,., embora conheça que 
S· Ex., alma aberta :l. sent imentos generosos, 
sabe e procura ef<quecel· os perdoando as in
jurias e calumnias que lh"l foram dirigidas por 
seus proprios correligionarios e amigos de 
hoje . · 

Não podem ser eliminados taes factos, pra
ticados à luz do dia por aquelles que hoje 

O SR. GAsP.\R DE Dn.ulil\IOND : - Tenha a. 
bondade de dizer-me quaes são estas persona
lidades. Apenas referi um facto, de recente 
data. V. Ex. comp1·ehende que sei respeitar 
suas observações, mas isto não me impede de 
dizer que, o que me acab::~. de fazer é por de
mais injusto, e t'U não admitto sem protesto. 
Embora tenha a franqueza. de verberar os a.ctos 
do !1obre ministro, so11 comtudo incapaz de 
offendcl·o vcnialmcn te. 

Si referi o facto a que V. Ex. deu tanta 
importaucia, foi para mo•trar a cobert·ncia dos 
que o praticar;~m que hoje s.~ . .liz. m amigos 
no nobre ministro, e apertam-lhe a mão com o 
maior affccto d'alma. 

Não lo•lV·~i • sse acto, e pelo contrario é de 
·u~ti a uc se diga, foi asperamente censurado 

Eu fui testemunha, pre1,1enciei o velho ma
gistt·a•1o torturado na sua. cadetra. sotfrendo-as 
injuria.::, ouvindo a ameaça rle ser assassinado, 
cercado pelos seus collegas, salvo por ellf!s e 
pelas provid ncias dadas por V. Ex., então 
presidente de minha provi ncia ; e eu, especta
dor desse quadro, não o louvei, pelo contt·ario 
publicamente o condPmn~i como acto de selva
geria praticado á. luz do dia pelo partido libe
ral da minha província. 
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O Sa. ANTONIO DE SIQUEIRA.:- Do partido 
liberal nio apoiado. V. E:::t. sabe bem como 
as cousas se passaram. 

0 SR. GAIPAR DE DRUMMOND- ... corrijo a 
phrase,-de uma. parte do partido liberal, deno
minada a dos cachorros, mais unificada-hoje 
com a outra parte denominada a dos leões, e 
VIven o na m~ns per e1 a, am1gave e so 1 ar1a 
união. De dons que fcram :fizeram um.-!-

L~uvo e npplaudo o nobre ministro por vel-o 
esquec1 l' o passa o, es en en o 
a mio aos que tanto o affiigiram e amniatian
do-os. 

Eu confesso, Sr. presidente, não teria gene
rosicla.de para tanto. S. Ex. tal vez espere que 
a harmouh perdure e que se lhe compense de 
tanta generosidade; creia, porém, V. Ex. que 
a idolatria de hoje, que com tanta devoção se 
lhe presta, não é a. si mas a alta posição que 
lhe estã. destinada no aiz. 

Sr. presidente, distrahi-me um pouco do 
assumpto de quo devia occupar-me. Reatarei 
o :fio do meu discurso. 

es a o a c u·o e mm a prov1Dc1a e o 
mais lamenta.vel, e o nobre ministro da. marinha 
não o desconhece. 

Viviamos em plena ft ; 
vinciaes não eram avu tadas, eram comtudo 
sufficientes para as despezas a que estavamos 
obrigados. A lei do orçamento· consignava 
uma imposição aceita sem contestação, e até 
pedida pela. Associação Commercial. 

O imposto sobre mercadorias entradas e 
con~umidaa na provincia. fez parte dos orça
mentos da rocei ta desde 1835. Em 1874 a Assem
bléa. Provi~oia! estendeu. esse imposto a~s ge
neros de pnmcur& neeess1da , _ 
carne de xarque e bacalhau. 

O pa.rtido liberal fez pela imprensa a 
ma.is decidida opposição, e or sua v z A 
ciação Commercial manifestou-se em desac
córdo com semelhante imposição. 

Tudo isto pnrém não nascia da convi~ção de 
que tal imposto sel'in. prejudicial ao commercio 
e ao publico, ffii\R sim provinhn. d3. escolha dos 
encal'reg:\dO~ d:\ cobr,1.nça de tal impoRto 
Ne~b cam:\rn. discutiu-se a. constitucionali

dadn do impo .. to d•> con.;;umo, e o nobr·e Visconde 
do Rio Bt'ILDco, com :1.ccento dP. justiça, decl•rou 
que erl'. preciso deix:1r as provinci:ls na posse 
de td iwpos:çl·l, ntê que fosse feit<:l. a discri
min~ção de q~;o se occupava o p!1.rhmento. 

Em 1875 outro fni o aspecto da que:;tão ; a 
propria. Associngüo Comm,rchl procuro11 en
tend··r-se com a commissão do or~amento pro
vincial, e Ih.~ pe iu para amplia~ o impo::to de 

-~ 

consumidas nn. provincia, com tanto que se 
e::dingutsse o imposto sobre o a~sucar e algr)d[q, 

Achei rn.soweis as obsr>rv11.çõec::: feitas pelos 
illustres. membros d!l. associ .o ção commPrcial ; 
appb.udi a r '3tirnda do imposto de (l:q10rtação 
sobre o assuc;.l r e algodão, porque dest'a:rte 
poderiam concorrer com os seus similn.r~s nas 
praças européas; apezar d~ tudo, ·porém, exigi 
que a associação commerchl dirigisse uma 
'Pe.tição á. Assembléa Provincia.l. Esta petição 
fo1 apresentada, sendo· atteridtda a. reclama• 

ção que pedia a isen9ão de direitos de expor
tação para o assucar e algodão. 

A cobrança do imposto de consumo era feita 
por uma secção do consulado provincial, e esta 
secção funccionava. em um!l. das dependencias 
da alfandega, para maior commodidade do com
mareio. Nen~uma contestação :~.pps.receu du-

!:) L O 

Assumiu o poder o partido liberal, em 1878, 
e ainda por alguns annos não foi alterada a lei 

Teve minha rrovincia a desdita de ser im· 
pector da Alfandega all)uem que ao Governo 
Imperial exigiu a retirada da secção do consll
lado, que fllnccionava no edificio da Alfandega, 
e foi attrmdido. D'ahi apparecerarri as recla· 
mações do eommereio, os telegrammas trocados, 
e, finalmente, o acto attentatorio, e inconstitu
cional de se mandar suspender por tele
gramma a e::s:ecução da lei provincial que de-

min · su I 

Custa crer, Sr. presidente, em todos estes 
factos, mas é forç!l dizer que ellos foram es
candalosamente praticados, por ue noste aiz 
a responsa 1 1 a e nums er1o. o uma. 1 usao. 

O nobre deputado pelo 2° districto de minha 
provincia.foi o home~ . qt~e se achon á. ft•ente 

' ' messas tenham sido feitas, . a provincia soffre 
as consequencias de tão desastrado aconteci .. 
mento. 

Convocou-se a Assembléa Provincial, que, 
por maioria, declarou não revogar ou 
alterar a l~i orçamentaria. O presidente de 
Pernambuco, que se prestou a todo esse ma
nejo do Governo Imperial, foi substituido pelo 
Sr. conselheiro Sodré, que acab.ava de occupar 

rador. 
Annunciava-se que com S. Ex. reappareceria 
• n • am restahe-

lecidas, que S . . Ex. iria mostrar como se devia 
ou podia. administrar economicamente uma 
provincia. 

Até eu, Sr. presidente, por ser velho, act·e
ditei em taes pt·égões. Quant•l, porém, foi 
grande a minha decepção! O Sr. Sodré. deu
nos como prov.a d•· seu governo de reorganiza
ção financeira a suppressão de l)OUca:-; c:.~deil·as 
de in.strncção primaria, a revogação de dirsitos 
á vitaliciQdade do,; professori'ls, que haviam ha 
muito adquirido, na fórma das leis vk~>ntes, 
essa garantia, abrigo da velhit.:e inutilisada. 
·pelo <>ervi ,·o pubtico, e, l?·,r fim, ordenou ao com
mandante ria guarda civica. que não reno
vasse o cont1·ato com os guardas qu·~ tivessem 
terminado o t(lmpo ~e praça. Tudo isto em 

' ·-
S. Ex., ou foram pPla Asseuabléa Provincial 
revomdo~ , ou pot· elle mesmo indicados como 
a'•surdos e inconvenientes ou illegaes. Eu 
me explicarei melhor. 

A As<:embléa Provincial restaurou as ca
deiras supprirnidas, e mandou que se reco
nhec:>sse e se ma.ntivess~; a vitaliciedade ao~ 
p::-ofP.ssores que a tivessem lAg:1lment • ad
quirido, e o Sr. Sodré, em seu relatorio, pediu 
o augm.ento da força· . policial e da guarda ci
Tiea. Pernamb'ueb deseea· ao--ultimo gr4o- de 
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humilhação ; esta é que é à verdade. (Apoia
dos.) 

Tinha-se de pagar os jU.ros de um empres
timo, não havia dinheiro algum nos cofres 
provincia.es ; havia, porém, fallecido um ca
pitalista, e da fortuna por elle deixada a pro
víncia tinha de rec.eber pouco mais ou pouco 

adiantamento q :.te mais tarde tinha de se lhe 
pagar, liquidada a herança ! 

O SR. Lurz FrtiPPE (ministro da marinha): 
-Felizmente não precisou disso. 

O SR. SIGISMUNDO GoNÇALVES :-Si era de
vedor não se mendigava. 

O SR. ULYSSES VIANNA. :-E não foi o St·. 
Sodr~ quem collocou a província nessa si-

-
0 SR. GASPAR DE DRUMMOND:- 0 mal partiu 

do Governo lmp~rial, do ministerio de 3 .d.e 

Abrindo a Assembléa Provincial, S. Ex. soli
citou autorização para contrahir um empres
timo o ue mais tarde foi concedido a seu sue-
cessor. 

De todos estes factos, Sr. presidente, resul
tou o desequilibrio da despeza com a receita 
provincial. O funccionalismo publico está pri
vado dos seus mingoados vencimentos ha ls.rgo 
tempo, e reduzido grande parte a entregnl-os 
aos agiotas com o rebate de 30, 40 e 50 o/.). 
A força policial, privada de soldo ha tres ou 
quatro datas. 

impGssibilidade de sll.tisfa.zer 
com as diversas companhias 

· m s n 
cução de taes contratos e serviços, com grave 
prejuízo da fortuna ~ublica e particular. 

A divida provincial superior a 5.000:000$, e 
a despeza sempre crescente, acabando de uma 
vez com os mingoados recur;;os da província. O 
credito provincial quasi aniquilado, e a banca
rJta batendo á porta ! ! 

Ante o quadro esqualido da miseria, que 
acabei de descrever, e que o nobre ministro da 
marinha conhece tão bem como eu, S. Ex. que 
tudo deve a Pernambuco, que é s&u represen
tante na camara vitalicia, deve mostrar-se es
tadista e patriota, arrancando Pernambuco do 
estado de decadencia e descredito a que se acha 
reduzido. Dê-nos S. E:t. o remedio e evite o 
medonho cataclysmo que nos ameaça. . . . 

' ' recer da commissão nomeada para fazer a dis-
criminação dos i_mpostos provinciaes e geraes ; 
nesseltrabalho são indic:1do3 os impostos que 
podem sel' cedidos ás provincias, e vi que ape
nas se concedia o imposto de transmissão de 
propriedade, imposto que, rendE~ pouco mais 
ou menos 200:000$ em Pernambuco . 
~Ora, Sr . . presidente, dar o governo imperial 
200:000$ para compensar os 1.400:001)$ que 
violentamente arrancou á minha provincia,é ri
gic-q.lo e a\)surdo ! Leia o nobre ministro esse 

parecer, e seja nos conselhos da corôa um ad
verslrio intransigente dessa obra sem inspira
ção na- realidade das nossas eircumstancias 
desesperadas. 

O Sn.. ANTONIO DE SIQUEIRA :-A medida é 
de cat·acter get·al, não Pernambuco, 
essa idéa ' ar di 
apartes.) 

0 SR. GASPAR DE DRUMMOND:-Talvez seJa a 
ultima ez ue falle sobr t 
meus incommodos de saude obrigam-me até a 
retirar-me da Camara por algum tempo; o que 
tenho dito considere o nobre ministro da ma
rinha. como um pedido, para que a província 
de Pernambuco seja levant1da da prostração 
a que a re,luziram os maus governos do seu 
partido. E' o grito do moribundo ! - Inicie 
ou mande imciar o nobre ministro a. retirada 
das despezas geraes, que a província se tem 
encarre a.do de a ar. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Só póde ser 
uma medida. legislativa. 

inicie. 
O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA. :-V. Ex. tem 

ao parlamento ? 
O SR. GAsPAR DE DRUMMOND :-Devo retirar

me e não tenho tempo. Ha. cerca de 3 para 4 
a.nnos que a provincia soffre os horrores que 
acabei de descrever, e nem siquer ha ainda 
uma reforma prepar.lda para a discussão. 
(A.pa1·tes.) 

Uma medida de reforma, para ter o anda
meato devido, só póde partir do governo. 

o SR. . DE !QUEIRA : -
propol-a illegalmente ~ 

0 SR. GASPAR DE DRUMMOND :-Não me con-
fun a com sGme ante o servação. ontinuam 
os apartec.) 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA.:- Oucamos o 
modo pratico por que o governo resolverá a 
questão. 

O Sa. GAsPAR DE DauMMOND : - Levante o 
nobre ministro da marinha a questão no conselho 
dos ministros,de serem separadr..s e retiradas das 
províncias as despezas geraes, que ellas estão 
pagando, e mande por seus am1gos propor ao 
parlamento neste sentido as medidas que julgar 
necessarias. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA : - Quaes são ~ 
0 SR. GASPAR DE DRUMMOND:- A força 

publica por exemplo. 

O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA :- O acto addi
cional incumbe ás províncias o pagamento d:J. 
força publica. 

O SR. GAsPAR DE DRUMl\IOND :-Perdão; o acto 
addicional apenas indica como attribuição da 
Assembléa Provincial fixar, sobre informação da 
presidencia, a força publica ; e não falia em 
pagamento. 

E nem do facto das províncias estarem pa· 
gando essa despeza se poderá tirar argumento 
p~ra jastificar semelhante obrigação, porque 
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outr'ora tambem pagavam aos Yigario;:; e cone
gos as suas congrnas e prebendas, e. hoje estas 
despezas correm por conta dos cofres geraes. 

Além d(~sta ha outras muitas despezas ge
raes, que estão sendo pagas pelas províncias : 
mencionarei as dos empregados da casa de de-

- sustenta ão dos resos obres e secre-
taria da presidencja, 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA.:- 0 acto addi
incumbe às rovincias a des eu com o 

regimen das cadeias. 
O Sa. GASPA.R DE DR.UMMOND :-Mas não as 

obriga a pagarem ordenados aos carcereiros ou 
administrador das prisões, nem a sustentarem 
presos pobres. 

O SR. Lurz FrLIPPE (ministro da marinha) : 
- E este estado de cousas é novo 1 

O SR. CoRREIA DE ARAUJo :-E' novo, é de
. a sus ~~nsão do im osto de consumo sus-

pensão attentatoria. 
O Sa. ANDRADE FIGUEIRA. :-Agora até o Es-

i · ment com uma uota 
para. a força publíca das províncias. 

O SR. GASPA.R DE DRUMMO~D: -Os direitos 
nt ~1 nacional im osto 

pessoal que for supprimido, eis tudo o que nos 
dão. Leia o nob1·e ministro da marinha o re
latorio apresentado ultimamente à presidencia 
de Pernambuco pelo distincto e illustrado ins
pector do Thesouro, e vara o seguinte : 

« Pelos dados que ficam expostos ao estudo 
da situação financeira do futuro exercício de 
1885-1886, chega-se ao resultado mais desani
mador ante o d~sequilibrio que elle apresenta. 

' signala o referido orçamento em seis calculas 
um deficit de 605:460$261 » ! 

4 •• E' uma. triste verdade !! 
E eu a confirmo, Sr. presidente, é uma tris

tíssima verdade a que disse o honrado chefe do 
Thesouro de minha provincia. Pois bem, saiba 
V. Ex.. e saiba a ca.mara, quando a província 
se estorcia nas agonias da fome, foram reforma
dos diversos ramos do serviço public.o, e one
rada a despez!l. provincial em mais do 60:000$ 
na verb1 instrucção publica.. E' facto recen
tissimo. · 

E ~inda mais, Sr. Presidente, li nos tra
balhos da. Assembléa. Provincial a redac~.ão de 
um projscto consignando à presidencia de Per
nambuco autorização para nomear prôfessores e 
profes;;oras, nominalmente de::;ignadas, e em 
numero de 362 ! (Oh!) Autorização que ha de ser 
ap~ov~itada. ez~i época. · opportuna, para retri-

provinciaes tenham de despender mais dedu
zentos ou tresentos contos ; sem proveito, e 
sem utilidade publica justificada. 

UM SR. DEPUTADO. V. Ex. e~tá enganado. 

O Sa.GASPAR. DE DRUMMOND:-Leia V .Ex.. os 
jornaes de Pernambuco, vindos pelo ultimo 
vapor, e conhPcerá que não estou em erro. 

tantos ; a lei que manda fazer a nomeação dos 
362 ainda não foi sanccionada; mas está engati
lhada esta arma. 

E é por est\3 motivo que chamo a attenção 
do nobre ministro da marinha, afim de ver si 
estremecem-lhe como pernambucano as fibras 
d'alma e si al uma rovidencia encaminha em 
ordem a evitar o cataclysmo. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEriU. :-A assembléa 
indicou nomes ~ 

O SR. GASPAR DE DRUMMOND: -Deu autori
zação á. presidencia da província e indicou 
nomes. E V. Ex. sabe como nas opportuni.
darles as nomeações se fazem e têm sido feitas. 
Algumas, Sr. presidente, devo dizer a V. Ex.., 
litteralmente infelizes ; parece a.to que se tem 
com escrupulo procurado a i.fl'norancia e o 
analpbabetismo para dirigir os estudos da in-
strucção prima~ia. nestes ultimos tell!-pos: . 

mario de minha província em su:t totalidade. 
Ha profes!)ores e professoras que, orgulho-me 
de confessar conhecem a santidade de seu sa-
cerclocio e são ornamento da sua classe. Mas 
tambem ha, Deus me perdôe, alguns que só por 

. escar~eo ou irrisão poderiam ~er nomeados. Re-
er1re1 , 

julgue si tenho razão em clamar contra os 
abusos que se vão escandalosamente dando na 
nomeação para o magisterio primario. 

Um professor, querendo ornar a sala da aula, 
dirigiu-se por officio ao delegado litterario ou 
director da lnstrucção, pedindo-lhe a graÇa. de 
mandar-lhe o Arbusto de Sua Magestade. (Hi
Zaridade.) Outro solicitava autori:~:ação para 
ter uma aula nocturna de adulteros c. isto é, 
~ ' ~ 

dade.) 
O SR. SIGISMUNDO : -Isto é graMjo. 

O 'SR. GA.sPAR DE DRUMMOND:- Affirmo que 
não. 

0 SR. SIGISMUNDO dá om aparte. 

O SR. GASPAR DE DRUMMOND:-V. Ex. éipor 
demais injusto. Respeito o magisterio de mi
nha província., faço de sua maioria juizo muito 
favora.vel, e nem a. elle vai a minha censura, 
mas silll ao governo, · que não tem escrupulos 
em nomear analphabetos para ensinarem a mo
cidade. 

Não declinarei nomes, por maior que seja a 
provocação de S. Ex. Digo em tconclusão ao 
nobre deputado, que desvaneço-me de ser amigo 
desta corporação, onde vejo muitos membros 
qu9 me são caros. 

R. ~ 

as forças de mar. 
0 SR. GASPAR DE DRUMMOND:- Jà O fiz con

venientemente; agora, como o nobre ministro 
da marinha, estou ein terra. firme, discutindo 
os nagocios da nossa província.. 

0 SR. ANDR.A.DE FIGUEIRA.:-E discutiu muito 
bem. 

O SR. SrGISMUNDO : - E foram nomeados~ O Sn~ GAsPAR DE DRUMMOND:- Descrevi o 
O Sa. GAsPAR DE DRUMMOND : - Corn a re- lastimoso estado :financeiro de minha provincia, 

forma. da. instrucção publica foram aessen ta. e e espero que o meu nobre comt>rovinciano fa.rã 
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remediar esse estado, e que a. província sinta. 
por fact?3 os beneficos effeitos de sua passagem 
nas reg1oes du poder. 

Sr. presidente, si do estado financeiro pas
s~rmos á seg•na.nça individual e publica, devo 
duer a. V. Ex., côres mais negras e carre
gadas ser-me-ão precisas para descrevel-o. 

O Sa. RA.TISBONA: -Isto é geral, não é só 
ern Pernambuco. 

S • GASPAR DE DRUM?,!OND:-Não -contesto 
P.o~ ?ra occupar-me-ei de minha província., 
dmgmdo-me ao nobre ministro da marinha. E 
V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Ulyss~s Vjanna.), 
a.~mpanhe-me no empe~ho de pedir providen
cias, porque a. anarchta. e o falseamento do 
principio da. autoridade devem ter contra. si 
todos os partidos. (Apoiados.) · 

UM Sa. DEPUTADO:- Quem deu o aparb foi 
o Sr. Ratisbona.. (Ha ot~tros aparte-s.) 

• .. R. ABPAR DE RUMMOND:- , r si 
em m_inha provincia. não ha. segurança. publica: 
os crimes se commettem com todo o escand •lo 
á luz do dia ; a. mór p - ' 
autores os agentes da. policia ; a repressão é 
nenhuma. emfim, alli se vive anormalmente e 
extra-Ze e 

O nobt·e ministro da marinha não desconhece 
a.. hecatombe havida na. matriz de S. José, no 
dia. i 0 da Dezembro. Foram barbaramente as
sassinados o major Manoel Joaquim Fer;-eira 
~steves, h?nesto pai de familia, cidadão labo
rioso. e paCifico, yerdade~ra influencia politica. 
na cidade do Recife (apo~ados), e seu sobrinho 
Antonio Esteves ; foram cruelmente esbordoa
do_s e ferilos ?S cidadãos Aprigio da Silva Sa
mico Ernestmo Cavalcante, José Sim licio e 

até hoj_~ nada. se sabe sobre ~ pro~esso, si está 
conclu1do e qua.es os nomes dos pronunciados· 
emfim, ignora-se si foram feitas todas as in: 
vastigações necl'ssarias para conhecer-se a 
V~t'dade ou si o patronato e a corrapção inter
vteram no sa.nctua.rio da justiça para. subtrahir 
os criminosos á sancção da lei. Porventura., 
o morticinio de S. José não e reveia.dor da. sel
va~eria com q~te se pretendeu decidir o pleito 
elettoral em mtnha. província. no to districto, 
em Dezembro do anuo passado~ Taes factos, de 
antemão premeditados, detidamente calculados 
efuriosamente ex~cutado&, não serão de im
portancia. igual ao da. hecatombe da. Victoria 1 

Nesta o chefe de policia dirigiu-se ao logar 
do cr ·me. proceà lu a inqueritos, instaron pro-
ce•sos, e ate procurou envo ver a. quem nao I-

• nha respons&bilida.de material em taes factos. 

O SR. ULYSSES VIA.NNA.:-Materia.l e moral. 
0 SR. GASPAR DE DRUMMOND: -Não digo tanto; 

como não o acompanho na generalidade. 
O SR CoRREIA. DE AaAmo:-Tanto material 

como moral tiveram. (Oruzam-se apartes.) 
O Sa. GAsPAR DE DRUMMOND:-Estou conven

cido de que a pessoa a. quem me refiro não co
gitou nos tristes acontecimentos que se deram 

A.-3 

na. Victoria; naquelle cerebro não havia o pen• 
sa.mento de morte. 

O SR .. CoRREIA Dlll ARAUJO: -!E to não sei. 
O Sa. GASPAR D.l!: DRUMMOND: - Consinta o 

meu honrado a~igo a franqueza do meu juizo, 
apezar do resp_elto que voto aos sentimentos 

&res da cidade da Vi-

nos grave e menns revestida de circumsta.ncias 
aterradoras d? que a de S. José, providencias 
de to.da maneira foram dadas, revelando-se o 
deseJo de conhecer-se a verJa.de e punir o cri
me, ~ heeatom~e de S. José, que a excedo em 
gravidade, esta sem autores · ha profundo si
lencio, não se c~nhece a marcha. do proc~sso, 
gua.rda-se o maisa?soluto segredo sobre o pro
cedime~to da. a.utondade publica, querendo fa-

rela.~or_io do ex-ministro da justiça, isto é, que 
as VlCtimas foram os criminosos ! Serão elles 
de ois disso os ronunci;,do8 1 Será ermissi-
vel que se to ere a 1mpum a e, e que os au
tor.es de ~aes crimes passeiem incolumes, ten
do a gl?~la de hayerem arrancado a vida a pais 

o e espancado a cidadãos res·.-----
peita.veis 1 

E as lagrimas da viuvez não levarão ao nobre 
ministro da marinha, que foi testemunha. dessas 
scenas de sangue, a. dar um grito contra. tão 
reprovado procedimento 1 Os orphãos não mo
verão a piedade de quem póde vin~al-os Y 

A invasão e assalto do engenho S. João da 
Varzea, propriedade do venerando Barão de 
Muribeea., o arrombamento de diversos com-. . . 

o ' 
um escravo detido, a sublevação de uma fabri-
ca e a conducção do seu pessoal para. a cidade 
do Recife não são factos univeis elas nossas 
leis~ 

O nobre ministro da marinha., que tambem é 
agricultor, legitimará. esses f.i.etos, que podem 
trazer a insurreição e a desorganização total da 
propriedade agrícola, nossa unica fonte de ri
queza 1 

Será po::sivel que a policia. e a magistratura 
n~da tenham feito no sentido d~ punil' os eri
mmosos, e que da parte do governo nem siquer 
appareça uma. palavra de r~provação 1 Quaea oa 
inqueritos qoe se abriram para. apurar a ver
dade e apanhar a. pista dos criminosos~ 

O Sa. CoRRErA DE ARAuro :-Ao contrario, 
anima-se a impunidade. 
· O Sa. GASPAR n:m DRUMMOND :-V. Ex., Sr. 

ministro é a ricultor, re ito, e não deixará de 
estremecer vendo a 1nacção o po er pu 1co 

· em relação a factos como os que acabei de re
ferir. 

A garantia dos proprietarios -ruraes esta.va, 
em sua maior parte, na força moral, na disci
plina que impunham ás fa.bricis ; essa forçà. 
moral, essa disciplina, estão quasi extinctas, 
graças á propaganda dos falsos abolicionistas. 
E', pois, nesta critica. situação qu~ !u recla.mo 
do nobre ministro providencias tão promptas~ 
quanto efficazes. 
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O Sa~ GASPAR DE DR.Ul\WOND :-Porque a}. 
guns amigos festejaram .o ~eeonheci.mento do 

vincia., foram apedrejados! ! 
A vertigem na carreira do crime chegou a 

tal ponto, que o di~no juiz de direito daqu~~ua 
comarca., liberal de tempera antiga e fina, foi 
forçado a pronunciar o j11iz municipal e pro
motor p!J.blico, em crime de falsidade ! ! 

Que providencias deu o governo para repri
mir taes escandaloa1 

Ignora o nobre ministro da marinha o que 
se pasrou na epoca e e1tora , em • ento, e 
das vinganças que se estã') exercendo contra os 
conservadores, e. os liberaes seus amig~s 1 

nobre comprovineiano da o grito de alarma, e . 
consegue que o governo Imperial. saia da inac
çio em qua se acha., que qoasi é a. da coniven .. 
cia, V. Ex. sabe, que o desembargador José 
Manoel de Freitas, apoiando-se em elementos 
màos e pe)-vertidos, com prejuizo d's que sao 
merecedof'es de consideraçtfo e apreço, en'Oi
dou tudo para fazer "ingar a candidatura do 
Dr. Godoy, pelo 9° districto da minha p"to
,r:ncia. 

Pois, b~m. ouça. a Camara o que se praticou. 
O juiz municipal do termo constituiu-se o 

centro e o chefe da cabala a maia infrene. 
Antes do primeil·o escrutinio o vigario de 
S. Bento, sacerdote respeibvel, am~go dedi
cado do nobre ministro da marinha, foi insul-

o atrozmente em·aua casa em p~eno ta .• 
A ameaça não se fez esperar. Na. feira foi 

esbordWtdo e ferido um pobre homem, que mais 
tarde veio a fallecer. 

Um subdelegado de policia., acompanhado àe 
pessoa. proxima. ao candidato Dr. Godoy, em 
pleno dia, de rewolver em punho, procura 
prender um cidadão influencia da freguezia de 
Canhotinho. Felizmente achava-se presente o 
meu hontildo eollega. e amigo Dr. Moreira 
Alves, que pôde obstar a violeneia, e foi pedir 
providencia& ao Dr. juiz muiiicipal. · 

nobre ministro da marinha, em S. Bento, fui 
assistir ao 2:> esct•utinio, por.1ue me d:ziam 
elles que minha pressBça levaria a calma e ~ 
re exao aos ammos e~c1 os. , 

Telegrammas foram expedi los &o preaid~nte 
da província, reclamando providencias, e S. Ex. 
como a maior e a mais effica.z, que a mente lhe 
suggeriu, fez seguir para S. Bento o chefe de 
policia. 

Fui um presente de gregos. No dia da elei
~ão, a:; 6 h0ras da manha:, fez a. soa. entrada na. 
villa de S. Bento aquella autoridade. lmmedis.
tamente o juiz de paz presidente da mesa. eleito-
ra o c1ou- e, pc m o a sua presença aos 
trabalhos eleitoraes. Em balde ! 

As noticias att~rrado("as circula~am, e eu, 

os amigos do nobre ministro da ma.rinha, fui 
entender-me com o chefe de policia, expuz-lhe 
o que sabia, e instei pela sua presença no logar 
ds eleiç!o. Nada consegui, porque esse magia
t.Iado, pretextava cansaço a mâ. agoa que hwia 
bebido e incommodoa da viagem, concluindo 
por assegurar-me, que as noticias eram falsas e 
meus receios infundados. 

Achavam-se presenteJ o Dr. juiz municipal 
e subdelegado do i"> districto em exercicio. Pois 
bem repliquei ao ch·:fa de policia « ouça o que 
ha poucos momentos me foi referido por pessoa 
da maior seriedade ; é que o subdelegado pre
sente, àe accõrdo com o Dr. juiz municipal 
(tambem presente) lhe hão de mostrar como se 

uebra. urna nas ventas do chefe de policia.. 
zsa as. 
Ouviu·me o Sr. Ventura, e com a maxima. 

desventura (riso) crusou os braços. 
Dirigi-me ao collegio eleitoral, e não tinham 

decorrido 20 minutos, quando o subdelegado a 
q nem me tenho referido e o escrivão do civel, 
violentamente arrancaram a urna da mesa, 
., ntes de fazer-se a apu-ração, quebraram·n'a. 
publicamente e sahiram triumphantes, ras
gando as cedulas como trophéos da vic toria. 

E ·eu testemunha obrigada. de taes acenas 
pela garantia, que me havia dado o chefe de 
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policia, achei-me rodeado dos criminosos 
soltos da cadêa, armados de punhal, que 
me impnzeram a mais completa inacção ! ! 

Desta scena de canibàlismo resultou o feri
mento de um cidadão e a morte de outro. 

O Sa. SIG~Mu~no GcNçA~~Es: -Morreu de 

. O Sn.. GAsPAR~E DRUMMOND:-Foi consequen
cia da selvageria .. ~stes factos não são es-

' cebeu. eommuD:ictl'.[a'.o dos seus amigos até por 
meu mtermed10. 

O Sa. Lurz FEL~PPE (minist1·o da mm·in.ha): 
-E eu lá estava, sabia de tu:lo. 

0 SR. GASPAR DE DRUMMOND : - Pois bem 
diga-me S. Ex. que providencias tem dado o 
governo · imperial e o presidente de Pernam
buco 1 

Nenhuma Sr r i nt 
continua no exercício do seu cargo, e con
tinua a exercerviolencias contra os seus ad
versa.rios. 

O Sa. ANTONIO DE SIQUEIRA : -V. Ex. a.c
cusa por isso ao nobre ministro. 

·-
porque sei que não autorizou ta.es factos ; 
verbero, porém, a. negligencia. do governo, em 
tolera.l-oa e tornar-se mudo espectador ante 
taes crimes. 

O Sa. ANTONIO DE SrQUEIRA:- Que provi
dencia legal se podia. tomar 1 

O Sa. GASPAR DE DauMMOND :- Facilim1. 
resposta ; a suspensão desse juiz, que não 
podia e nem devia continuar no exercício do 
seu cargo. que ez o pres1 ente de Pernam
buco 1 Demittiu o subdelegado que quebrou a 
urna., a bem da mo1·alidade publica. E os . - . 
nes !! 

Veja o nobre ministro a consequencia da im-
punidade 1! Attenrla-me. . 

Por força. de uma execução civel ou com
mercial, foi arremat<~da uma propried~d' por 
um terceiro que não foi parte ns. demr nda. 

O exe··ntado tinha gr::~.nde protecção, e pro
tecção tão alta, que em auto J~ fé, e ao som 
de mu,ic;•, foram queimaios na praça publica, 
os a.utos ot·üdnae.- d~ a('ção donde foi extrahida 
a sentença que se e::s>·cutava . 

Manoel Joaquim Pacheco, arremp.tante da 
propriedade, depo~itou em juizo o preço da 
arrem:ltação ; satisfez todos os direitos geraes 
e provinciaes, e obteve carta respectiva de
vida e l•·g~lmPntq assignaaa e preparada. 

om o seu t u o nrocnrou ac eco en rar na 
pos;;e da pro:·riedade arrematada; baldado in
tento!! O executado, em termos precisos, e que 
constam de u.ma certidão, declai'Ou ao esc ri vão 
e tabellião que foi dar a. posse, que só deixa
ri a. a propriedade depois de trocar m-uita 
õa~la !! 

Procurou amparar-se Pacheco na justiça lo
cal. Não encontrou um só juiz, nem mesmo 
ent-re os vereadores da. camara municipal ; to
dos se averbaram de suspeitos. Dirigiu-se· ao 
juiz municipal do· termo de Ca.ruarú, por ser o 

mais visinho e da mesma eomarca, pedindo
lhe que lhe fosse dar a posse da propriedade 
que havia arrematado. Se11 requerimento foi 
deferido. Expe1iu-se o mandado, e em pessoa 
foi elle presidir a execução. 

Não levou força publica, não realizou a di-
li encia. O xec c 
apaniguados, emboscaram-se arm:tdos para. o 
que desse e viesse, deixando em casa a mulher 
que se açh~va doente. 
. . r. J mz mun1c1pa e a.ruaru, ma n ou 
mtimar-lhe o mandado de posse, e ouviu face a 
fae~ que só entregaria depois da troca de 
mu1tas balas. E ella tinha razão, Sr. presi
dente, porque o marido cumpriria. a risea a su& 
declaração e bem proximo se achava elle ! 

Voltando o Dr. juiz municipal de Caruarú, 
para a villa de S. Bento, afim de providenciar 
para que a posse fosse dada, encontrou o ef
feetiv~ _juiz municipal, que viera assumir o 

, v e passar-
t~dos os papeis concernentes a posse reque· 
n~. . 

requisitou o auxilio de força publica ao presi
dente da província, e com ella foi ao loga.r, 
deu a osse da ro riedade de Pacheco e elle 
mesmo JU gou por sentença terminada. a Qlte
cução. 

Estes factos se passaram, em Julho do a.nno 
findo, ao approximar-se a eleição de f de De
zembro ; entendeu esse juiz municipal que o 
cidadão Manoel Joaquim Pacheco, legitima in· 
fluencia conservadora em S. Bento lhe devia 
retribuir os serviços prestados, e de que JJe 
mostrava grato, votando e conseguindo votos 
para o Dr. Jodo • 

ra um 1mposaive o que preten Ia o JlllZ 
municipal, porque Manoel Joaquim Pacheco, 
cidadão abastado de rigidos principias políticos . - . . 

I 

partido por cqnsiderações de qualquer ordem 
que fosse. A negativa. mais formal foi a res-
posta dada. · 

Pois bem, a ameaça e a violencia. não se 
fizeram esperar. O juiz municipal mnndou 
chawar o executado e seu pa .. , e por um 
tercPit·o fez escrever um raqu '~rini~nto, pe
dindo a reentrega. la. propriedade arremat:lda, 
e dG que se achava de po~se Manoel Joaquim 
Pacheco, mu lando apen •s o nome da. pro
priedade d:1 Una do Si111ão p~ra S. J, ,sé, · 
j untando um titulo .le que a pro·:,riedade havia 
eastado 1.23000, :10 passo qu" Pacheco a arre
matara por 505$000. O juiz municipal, sem o 
minimo escrupulo. arrancou de Pacheco a. 
prop,·iedade de que se achav::t de posse, e 
ma. ou res 1 u1 -n. ao pae .t o e"l!:ecu a.. 11 •• 

Estes factos o nobre ministro, não póde des
conhecer, p Jrque são publicos e notorios, e a 
itnprensl. de nossa. provincia delles se tem oc
eup do. 

Os documento• eu os tenho ; e poderei offe
reeer a. S. E:s:. para. delles fazer presente ao 
nobre ministro d!. justiça.. 

Pacheco oppoz-se ã violencia, reclamando por 
via de recurso de aggravo ao juiz de direito 
da. comarca, obtendo afinal decisão favoravel, 
teve de abandonar e ceder tudo ao ex~eutado1 · 
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porqne nio havia juiz para cumprir a. decisão 
superior, e correria o risco de perder a vida, 
e e sábido, Sr. Presidente, que o tal e:xecutado 
sua mulher e parentes não são para graças. 

Ainda outras violencias e abusos têm sido 
praticadas por esse juiz municipal. · 

narei o nome. 
. 

declinar. 
0 SR.. GASPAR DE DRUMMOND:- Não decli

narei. porque o nobre ministro da marinha. o 
conhece. , 

Aind t outros factos vou relatar: 
Em Gamelleira, uma patrulha ou destaca

mento, em uma fetra, espancou e esborJoou ci
dadãos pacificus. 

Em nossa rovincia existe um laboratorio de 
s1 cações. 
Alli muita cousa. se tem feito, e que nos 

tem ~a do gran~e .traba~ho, .Pa:ra. desmanchar. 

0 SR.. GASPAR DE DRUMMOND:-(most1·ando 
1tll~ papel). Eis uma obra úesse Lboratorio. 
E' uma circular, nssignada pelo nobre ministro 
da marinha. S. E:x. noa poderá. dizer si esta 
firm..1 é .-ua 1 Não o dirá, Sr. presidente, porque 
o nobre minh~tro da marinha não podia assignar 
semelhante circular. 

O Sa ANTONIO DE SIQUEIRA:- Quem era; o 

0 Sa. GASPAR DE DRUMMOND (entregando o 
papel).- O Dr. Godoy. . 
mente na eleiçA:o de io de Dezembro e no 2° 
escrutínio. Ate eu, Sr. presidente, quasi sou 
victima desse laboratorio. E o nobre ministr·o 
da. marinha sabe do que se passou, tanto como 
eu proprio. 

O Sa. CORREIA. DE ARAUJO :-Talvez melhor. 
O SR. GASPAR DE DauM:MOND:- Não vou 

além ; quero ser justo com S. Ex. 
O S!\. LUIZ FILIPPE (ministro da marinho-): 

-V. Ex. sabe qu~ sou incapaz de concorrer 
para essas falsificações. 

O Sa. CoRREIA DE ARAUJO : -Mas V. E :t. 
tGve uma conferencia com os Drs. José Mariano 
e Pedro Affonso. 

. 
-E' falso. 

O Sa. CoRREIA DE ARAUJO:- P rovarei a 
V. Ex. que é vedade. 
. O Sa. LUIZ FILIPPE (mintst1·o da marinha) : 
-E' faho, ·não tive conferencia alguma. 

(Ha oul1·os apartr·s.) 

O SR. CoRREIA. DE ARAUJO:- Eu afirmo que 
& verdade. 

O Sa. StGrSMUNDO :- Não é verda.te. 

O SR. Luiz ll'ILlPPB (ministro da marinha): 
- Não é capa7. de produzir uma prova incon
cussa. 

O SR. GAsPAR DE DàUMMOND :-Eu nãoattri
buo a este ou aquelle, não tenho motivos para 
d~vida_r ~a palavra do nobre mini~tro da ma-

cumplice nessa miseria ou falsifiCd.ção, com a 
franqueza que me caracteriza, dil-o-hia desta 
tribuna. · 

0 SR. LUIZ FILIPPE (ministro da ma1·inha) : 
- E iazia muito bem. 

O SR. GASPAR DE DRUMMOND : -O facto da. 
pr~tendida falsificação da acta da eleição de 
Gamelleira é real. Não se levou a eff'eito 
seg•mdo uns, porque um alto funccionario im- · 
pediu, declarando que seria o primeiro a dar, 
testemunho da falsidade, si ella se fizesse. 
E se~un~o a affirm~tiva do no?re. deputado pelo 

S. Ex. tinha tanta cónvicção do que dizia, que 
affirmava. aos meus amigos que, si eu era de
putado pelo 811 districto de Pernambuco, devia-

e esta graça, e nao ao e e1tora o que me 
elegeu, por não ter approvado a pretendida fal
sificação. 

Estes factos, Sr. presidente, depoem alta• 
mente contra a moralidade do partido, que 
busca no crime a victoria na lucta eleitoral, 
dep-oem contra o governo imperial. que con
sente, que tolera que se pratiquem factos desta 
ordem, e nem ao menos procura conhecer e 

u ir os seus autores · le sntima-os or ue 
vão ferir aos seus adversarios. 

O nobre ministro da marinha, hoje tão alta
mente collocado, livre das contrar~edades elei-
oraes, nao consm a que o par 1 o q 

chefe, continue no emprego de meios tão inde
centes, tão torpes, tão inconfessaveis. 

Sr. presidente, ainda não terminei a narra
tiva da s~' rie de crimes, e attentados praticados 
ultimamente em minha província. . 

Em um dos termos, creia que de S. Bento, 
e;m publica audieneia, o escrivão do civel es
bordoou o p~rtidor, o criminoso não teve uma 
a,e ma ria de penitencia.. . b termo de S. Bento 
não conhece a acçã:o da. lei. 

Eu já. disse e rPpito, os criminosos e con
demna.loR vivem em suas c(jsas, passeiam pu
blicamente, e apenas á tardinha. vão á cadeia 
saber das noticias do jia . E o nobre ministro 
da mar inha sabf" destra factos • 

-Ouvi dizer isso. 
o SR. GASPAR DE DRt:MMOND:-S.E:t. conhe

ce-os tanto como en. Eu, porque vi. dou teste
munho ocular, e S. Ex. pol'quê recebeu com
municação dos seus amigos. 

Ulr Sa . DEPUTADO clã um aparte. 
O SR. GASPAR. DE DamrMOND:- O juiz de di

re~ to d~ C:'•l'uarü reside a i6l,~gua..;; de S. Bento. 
na séde da c·,marea. e só vai a este termo !le
gundo as exigencias do set'viço ; ó um magia-
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trado muito diatincto, de uma probidade im· 
maculada. e de uma. imparcialidade confessada, 
até por seus adversarios, porctue elle e conser
vador, e foi nesta convicção, Sr. pre~idente, 
que o nobre deputado pelo fOo districto de 
minha província pediu, C1>mo garantia da lega
lidaile da sua eleição na freguezia de Nossa Se-
n o1·a as ores e aruaru, a presença e 
tão illu:.tre magistrado, no que foi attendido. 

O SR. ULYSSEs VIANNA:-Peço a V. Ex. 
que em ento, aruaru e mUlto onge. 
0 SR.GASPAR DE DRUMMONo:-Ainda não estou 

habilitado á minha viagr>m a Caruaru; quando 
estiver convidarei ao nol>re deputado para hon
rar-me com sua companhia. 

Sr. presidente, procuro demonstrar, citando 
estes factos, que em minha provinda não ha 
garantia. e segurança individual, princip~l
mente nos termos distantes da capital. D , .. 

direito, que não 
da lei. 

H a outros a rt 

O SR. G.AsPAR DE DauMMOND:-Que culpa póde 
caber ao juiz de direito por taes factos, que 
s der-o a lon"' · · · -
specção immediata '? 

Os refiri porque fui da maior parte teste
munha, bem entendido, na parte da consessão 
de licença aos criminosos, para livremente 
passearem. 

Eu tive a infelicidade de vel-os c.om os pu-
nhaes sobre a minha cabeça. • 

O SR. ULYSsEs VIANNA:-Desde que V. Ex, 
dá a sua. affirmativa pessoal, nós não odemos 
reapon er. 

0 SR. GASPAR DE DRUl'tiMOND:-E mil prov~s 
darei a V. Ex., além da minha affi.rmativa. e 
e esta rai'. o, r. prest ente, porque expro o tão 
severamente estes factos. 

O Sn. SIGISl'tiUNoo :-E os exproba. toJo 
mundo. . 

O SR. GASPAn DE DRUl\IMOND:-E' necessario, 
Sr. presidente, que o pojer publico se nlo torne 
indifferente a hntoa esca.ndalos. 

O SR. ULYssES VIANNA:-Será. difficil pro
val .. os. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA:-Mais devem aer 
corrigido~ para. que não se re;1roduzam. 

O Sn. GASPAR DE DRUl\ll'tiOND:-Poderia re
ferir outl"os woitos fact 1s, como justificativa de 
que a provincia de Pr.rnambuc') não tem ga
rantia~ · o seu estado é anormal está com le-
tamente ~bandonada pe o governo imperi .1. 

Já demonstrei suffi.cientemente qual o seu es
talo financeiro ; o fllncc :onalismo ublico vive a 
mercê dos agiotas, ~i quer receber alguma 
cousa. do. que se lhe deve . . 

O SR. MA•i-DowELL:-Recebem apolices. 

o sa: GASPAR DE DRUMMOND:- Que importa 
as apolices; soffrem descontos. 

O SR. ANDB.ADE Froo~;uu:- Já dão apolices 
em pagamento ! 

O SR. LUiz FELIPPE (ministro da marinha): 
-Foi uma medida provisoria; vão ser reco
lhidas. 

O SR. GAsPAR DE DRUI\IMOND:- Depois de 
uma tão triste narração de fa.ttos en devia. con
cluu·, ~gunrdando a resposta do n?b:e ministro 

SIGISMONoO:- Ainda lhe f11.lta uma 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Menos de 3{4. 
O SR. GASPAR DE DRUliMONo:- Quando estes 

factos se praticam, quan.Jo o poder publico se 
torna silencioso ante elles, julga-o o nobre mi
nistro occasião opportuna para. se dar pasto as 
vinganças contra os conservadores, pelo facto 
de não applaudirem ou não acompanha1·em os 
candidatos liberaes na eleição de 1° de Dezem
bro ultimo~ 

. 
marca de Limoeiro para a de Guamá., no Pará. 
ou Am~1zonas, verdadeiro desterro. 

• r • 

illegalidade, mais accesso para 3a. entrancia. 
O Sa. MAc-DowELI,:- E' o def;tino dos ma

gistrados conservadores, logares de~ta ordem. 

O Sn.. GASPAR DE DRUl\IMOND:·-0 Dr. Correia. 
da Silva, magistrado intelligente, probo, zeloso 
no cumpl'imento dos seus deveres, incorreu 
nas iras, por ser cons,rvador. E para castigo 
mandaram-no para Guamá, logar inhos.pito, 

vida. 
E nem ao menos se lembraram que o Dr. 

Correia da. Silva. é um magistrado pobre e car-
rega o e am1 ta . · 

Para que tanto rigor com tanto abuso de 
poder contra quem honrava a. classe dos magis
trados 1 

Não ficou no Sr. Dt•. Correia. da Sllva a vin
gança partidaria. Uma nova. victima foi im
molada : o illustre e integerrimo Sr. desem
bargador Lucena, juiz de dil'eito de Jaboatlo. 

O SR. SIGtS:'IIUNDo : - Fera! (Vehementcs 
protestos da opposiçúo conservaàota.) Ener
gumeno poli tico. 

O SR. GASPAR DEDRU!\Il'riONo:- Pa.raqne se 
exalta e offencle com tanta injustiça a um seu 
collega, o brilhante ornamento da nossa magis
tratura 1 

tiça clamorosa que faz. 
O SR. GAsPAR DE Dau:MMOND: - Vou confun

dil-o em sua asserção. 
O SR. MANOEL .l?oRTELLA:- MasjusLiça aos 

adversarios- não se chama de energumeno a 
magistrado como o Sr. Lucena. 

O SR. SrGrSl\IUNDo:- Patoteiro e partidario. 

0 SR. GASPAR DE DRUMli!OND:-lnjustiça. sem 
nome ; V. .l.!:x. ntio é cavaz de provar o que 
avauça. 
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O SR. CoRRiA DE ARAuJo dá um aparte. 
O SR. GASPAR DE DRUMMOND:- Não ha neste 

paiz magistrado qu.e o exceda. em honra. (.Apoia
dos.) 

O Sr. d~.sembargador LuceBa tem merecido 
~o!lceito q~er. co~o a~i!li~trador, qu~r ~omo 

pessoal não tem força ou poder para off11scar 
uma vida inteira de dedicação ao serviço pu.
blico. Os homens de bem, a o inião publica 
1mpa.rc1a o m 1cam como ornamento a sua 
classe. 

O Ss. SIGISMONDO:- Patoteiro e parti(lario. 
O SR. GASPAR DE DRUMMOND:- Injustiça, 

injustiça sem nome, e o nobre deputado não 
será capaz de provai-a. 

Na coma1·ca de Jaboatão o St•. desembargador 
Lucena. collocou-se acima das paixões parti
darias. 

deu para os pequenos interesses da politica 
preterindo os seus sagrados deveres. 

Acom anlie o nobre de utado ao testemu-
nho de sua propria familia. Ha pouco tempo eu 
ouvi um dos seus mais distinctos membros re
conhecer e confessar publicamente a integri
dade de tão illustre e honraJo magiatrrtdo. 

· Incorre11, porém,o desembargador Lucena em 
culpa para com o nobre deputado e dahi sua 
remoção. 

Esta culpa foi não ter applaudido a candila
r;ura do nobre deputado pelo 7o districto, crime 
horrendo ue só oderia ser casti ado com a 
remoção promovida pelo nobre deputado. 

0 SR. CANDIDO DE 0LIYKIRA:-Mas nlo póde 
ueixar-a · 
O Sa. StGI&~IUNDo: -Nio tem direito de ser 

juiz perpetuo em Ja.boatilo. 
O Sa. GASPAR DE DRUllliOND:- Felizmente, 

Sr. pr.~sidente (fallo por conta propria), o Sr. 
desembargador Lucena não está. no caao de 
curvat·-se á vontnde do govern •; S. Ex. tal· 
vez não ucceite o nuvo earllo, o ent!o mostrará 
ao nobre deputado como ha do proceder em rc· 
laçlo á política na comarca do Jal•oatllo. 
onde até hoje os seus drwer~s de juiz lhe coar· 
ctav:1m a libarlade de intervir nos pleito» elei
toraes. 

Talvrz o nobre deputado arrepen la-se mais 
tarde do passo que deu, concorrendo ou exi
gindo a remoção do Sr. desembargador Lu-

a. 
Com muitos bons titulas, com muita profi

cie~cia, com muita vantagem para o paiz e 
para o partido conservador elle ha de occupar 
uma cadeira . nesta casa, e então eu direi ao 
nobre deputado, bem vinda foi a remoção que, 
como castigo, conseguistes para o desembar
gador Lucena. · 

O Sr ~ ANDRADE FrGUEIB.A dá um aparte. 
O Ss.. SIGISMUNDO:-Qualifiquei o Sr. desem

bargador Lucena, mas não dei a razão de sua 
remoçio. 

O Sr. GAsPA.B. DE Dn.uMMOND: -Com a ma
xima injustiça o fez, e quanto â razão porque 
foi removido o ·Sr. desembargador Lucena é 
facil conhecei-a.. V. Ex. tratou da remoção 
por não lhe ser affecto em suas pretenções 
eleitoraes o honrado desembargador. 

que seus amigos procuraram e:s.:ercer contra os 
seus adversario3. Prestou-se a. tudo. O nobre 
ex-ministro da justiça teve docilidade e:s.trema, 
mas o castigo não ss limi.tou sómente aos em
pregados sujeitos ao ministr) da justiça. 
(Apoiados.) 

Ha dias· foi demittido um pobre empregado do 
Arsenal de Guerra de minha provincia ; um 
crime nefando commeteu, não votou no candi-

. . I 

O SR. PoRTELLA:- Tinha os attestados os 
mais honrosos. 

M a. a sua 
repartição. 

0 SR. GASPAR DE DRUMMOND :-Até dos chefes 
seus adver.:arios politicos. Mas o nobre ex.-mi· 
nistl•o da guerra esLá. aliantando uma dafesa, 
quando outra. já fóra feita por um offi.cioso, em 
um jorna1 que se publica em minha provincia. 

O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA. :-A demissão 
foi cinco mezes depoi~ da eleição. 

O Sn. GASP!.R DE DRU!IIMo~o:-Por motivos 
e vinganças eleitoraes. 

O Sa. GAsPAR DE DsuMMOND :-V. Ex., 
Sr. ex-ministro da guerra! deixe-me fallar, eu 
sei •• • . 

0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA.:- Oh! sabe 
llllli to até. 

O Sa~ GAsP.~R DE DRUM!\IOND .. ,clizer verda
des nuas e crtia~.offenda a quem qmll• quA Sl1ja, 

Não sei mentir ; não aprendi ainda est.a. lin
guagem. O acto do gov;"rno imperial foi def !n
,ljdo pela maneh·a seguinte. O Sr. Agostinho 
da Silva Neves J.emittira um seu caixeiro 
porque votára no Dr. José Marianno, e assim 
a. d·~missão do Sr. Neves estava justificada por 
motivo opposto. (Riso.) 

Estes factos fallam mui alto contra o minis-

O Sa. CANDIDo·nE OLIVEIRA. :- Isto é decla
ml çi o ; V. Ex. não aprese~ta provas neste 
sentido. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- 0 que não 
faria V. E:x. para eleger o Sr. Jose Marianno? 

0 SR. GASPAR DE DRIDIMOND: - A par do 
castigo, deram:-se premias. · Antes da eleição, 
jogou-se com os empregos publicos e a }JOnte 
Buarque de Macedu foi uma mína muito e~· 
piorada. 
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0 SR. CANDIDO DE ÜLITEIRA : - Que tem 

esta ponte 1 
O SR. GASPAR. DE -DRUMMOND :-Conhece-a~ 
0 Sn. CANDIDO DE OLIVEIRA : - Conheço-a. 

O Sn.. GA~P ~R DE DnuMMOND: -Nas prox.imi-
e 

muito superior ás exigcncias do serviço, e os car-
tões dos candidatos decidiam das nomeações e 
demissões. E até lembro-me Sr · 
em um cartão que li se consignava o seguinte: 
« E' muito bom homem; vota em mim)). Sr. pre
sidente, são tão numerosos os escandalos que se 
têm dado nos diversos ramos. do serviço pu
blico em minha província q 11e todo o tempo 
seria para mim insufficiente para apontai-os; 
fi:!aria sempre muito aquem do que devet•a di
zer. Si referi alguns foi na esperança que me 
inspira o meu nobre comprovinciano actual mi
nistro da marinha de ue rocurará evitar 
que se reproduzam : attenda bem S: Ex. a estas 
minhae palavras.Est~s factos não lhe são des
conhecidos, e si S . Ex. como ch~>fe do partido 
· · v· · v · erancta, 

comprehenda que es-.;a tolerancia se traduzirá 
hoje, . ~ue occu pa um dos logat:e~ entre os con-

tol'ia desde que do minister·io de que faz parte 
não partirem providencias para reprimi l-os on 
evitai-os. Sr. presidente, ainda sobre um 
ponto e11 desejava ouvir ao nobre ministro da 

marinha e é como S. Ex. explica a victoria 
obtida no 5o districto pelo Sr. Nabuco. 

O SR. ULYSSES VIANNA: -Pela vontade dos 
eleitores. 

O SR. G.A:fSPAR nE ÚRUMl'riOND : -E' bom d~ 
dizer, mas a. verdade é outra. Não contesto nem 
contestei os me ritos do Sr. Nabuco, pat•a exer
c~r ~ mandato. popular ne~ta camara, Em um . . 
buco não tinha raizes com suas ifléas tão adia n
tadas sobre a questão servil. era-lhe impossival 
a victoria sem o valioso auxilio a,~ qualquer dos 
partidos politicos em que se divida a. nossa 
provincia. 

O meu partilJo teve seu candidato. não podia. 
prestar apoio ao Sr. Nabnco. E' fóra. da du
vida, pois, que elle foi eleito pelo partido li· 
beral, de que o nobre ministro é legitimo chefJ, 

Attenda-se, porém, ao seguinte : Urbi ct 
orbe ae proclama que a entrada do Sr. Nab11co 
na camara é a muis formal intimação, para a 
retirada do ministerio de 6 de Maio presidido 
pelo honrado Sr. conselheiro Saraiva, e no qual 
occupa lagar distincto o meu nobre compro-. . .. - . . . . 
bera.l não deveria duvidar de q·ue a sua pa
lavra. de ordem fosse ouvida e respeitada e obe
decida, principalmente agora. 

O SR. Lurz FELIPPE (ministro da marinha): 
-V. Ex. queria que eu interviesse. 
~O Sa. GAsPAR DE DRUMMOND:-Nãodisse isto. 

O Sa. ANDRADE FrGUEIRA :-V. Ex. in
terveio para. fazer eleger o candidato. 

O Sa. Lurz FELIPPE (minist1·o da marinh~J : 
-v. Ex. não me conhece,_ não me · fa~a. esta 

injustiça.. Eu lhe asseguro_ que não escrevi uma 
palavra para Pernamuuco, depois quf.l 1ou mi
nistro. Eu não disse uma palavra, affirmo-o. 

O SR. A~DRADR FIGUEIRA : - Eu ouvi o 
boato e acolhi-o, porque a V. Ex., como chefe 
de partido, não podia. ser extranha a uella 
e e1çao. 

O Sa. Luiz FILIPPE (ministro da ma1·inha): 
- Não devia fazer-me esta incre ação sem 
con ecer-me em. 

0 SR, ANDRADE FIGUEIRA : - Eu ouvi O 
boato acolhi-o; porque considero que V. Ex. 
é o chefe do partido. 

O SR . Luiz FtLIPPE (ministro da ?JW1·inha) : 
Mas como ministro abstive-me. 

O SR. ULYSSES VIANNA :- A candirlatura do 
Sr. Nabuco, foi aventada p~la cessão volun
taria dos d s an i t li ,, 
apa·nes.) 

O SR.GAsPAR DE Daul\!MOND:-Assim é impos-
s· 1 · • · · 
ponha o se11 valimento em ·me11 favor. 

Diga-me o nobre ministro da marinha, por 
ue consentiu na elei ão do Sr Nabuco si 

seu remltado hade ser o elemento dissolvente 
do ministerio de que faz parte ~ 

O SR. ULYSSES VrANNA :-Desde que V. Ex. 
pergunta como consentiu, admitte que .Pudesse 
impedir. 

O Sn. GÃsPAR. DE DRUMMOND:-E que duvida! 
Desde qus o nobre ministro nA:o quizesse, nem 
o candidato hperal cederia, nem o Sr·. Nabuco 
se apresentaria, nem V. Ex., o nobre deputado 

' · ic , ap ese ar1am au-
xiliando ao Sr. Nabuco. A verJade, Sr. pl·esi
dente, é esta. 

:::; . .. ' . 
tenho minha. autonomia, 
tanto como V. Ex. 

(Cru.:am-sc ottttos muitos apartes.) 
O Sa. PaEsiDliiNTE :- Attenção. 

0 Sa. GASPAR DE DRUMMOND:-E quem O eon• 
testa 1 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - E)se facto só 
póde incommodar ao ministerio. 

O Sa. GAsPAR DE Daur.mo:so :-A nós nlo 
incommoda. absolutamente. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- A nós · nio in· 
commoda nada ; e11 até estimei. · 

O SR. GASPAR DE DauMMo:so:- Mas como se · . -
7° districto de Pernambuco. • . ~: 

(N-umerosos apartes interrompem o ora(:!6 
O SR. PR.EsiDENTE: -Attenção. Peço .. -~' : 

bres deputados que deixem o orador cc{,..tivo, 
G D . f~ cada.- ,.· 0 SR. ASP AR DE RUl'ri:&IOND : - • , . "'"' · ,.-;1 

apoio que presta ao ministerio 6 de Mi~:r.·· 
Ou S. Ex. presta com lealdad9 esse apoio, e 
neste caso não podia. nem devia intervj.r no 
pleito, 011 tem restricções em seu procedimento, 
e h& de . aceitar a consequencia, qae aerã, 
segundo se proclama, a retirada do gabinete · 
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6 de Maio, do qual faz parte o nobre ministro 
da marinha., pessoa que lhe é por muitos titulos 
tão cara. 

(.1lf uitos apartes interrompem. o orador. 
O Sr. p;·esiclente por dive1·sas vezes re
clama o restabelecimento da ordem, decla-. 

sidente, a victoria do Sr. Nabuco não incommo· 
dou a. bancada conservadora. (Apoiados .) 

O SR. ANTONIO DE S1QUEili.A:-Mas o Sr. Na
buco fez parte da. chapa liberal ele 1° de 
Dezembro. 

O SR. GASPAR DE DR.UMMOND: -Responda. ao 
nobre deputado o nobre ministro da. marinha, e, 
si S. Ex. não quizer, serei obrigado a entrar 
neeta uestão, de ue não retendia O:!CU ar-me. 

O SR. ULYssEs VIANNA:- Oh! Até onde 
V. Ex. quer levar este deba.te '~ 

é importante. (C1·uzam-se out1·os muitos 
apartes.) 

O SR. GASPAR DE DaUMMOND : - Até onde 
VV. EEx. me quizerem conduzir, certo de que 
não recuarei ante a. externa({ãO de todas os 
factos occorridos na minha provincia, quando 
se organizou a chapa liberal, factos que per
tencem ao dominio da publicidade. (Numerosos 
apartes.) 

O SR. PRESIDENTE:- Attenção. 

. ' 

para i~so, como o nobre deputado v&. 
0 Sa. GASPAR DE DRUMMOND:-Concedam-me 

os nobres deputados um pouco de a tLenção, e 
eu terminarei. A victoria do Sr. Na buco não 
incommodoa ao me a par tido. (Apoiados.) 

·. o· SR. 4NDRADE FrGUEIRA:- Eu até estimei. 
ô Sa. CANDIDo DE ÜL!VEIRA:-V. Ex. deve 

até regoaijar-se com essa. victoria. (H a outros 
apartes.) · 

O Ss.. GAsPAR DE DRUMMoNo:- Como se en
. . ganam os nobres deputados ! ! O Sr. Na
-... .,...., .. buco, por suas tradições de familia,deve repre

l sentar a. provincia. (Apoiados.) 
~~ O Sn.. Lrirz FILIPPE (ministro drr. marinha) : . ~ .. ,_ . . . 

sidente, nossive1 explicação, e é o que ora se 
observa.· 

O SR. Lurz FILIPPE (-n~inistl·o da marinha): 
-0 que que queria V. Ex. que fizesse o go
verno 1 

0 SR. GASPAR DE DRUMMOND: -Eu tinha 
c~rteza que o nobre presidente do conselho não 
interveria no pleito eleitoral. Ao :findar-se á 
primeira eleição pelo . novo _rog-imen. d7 t~dos 

vivas pela sinceridade da palavra de S. Ex. 
Na segunda eleição por esse regimen, quão 

di:iferente foi a opinião a respeito do ministerio 
que a. presidiu ! ! 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA.: -Não apoia
do; isto é declamação. 

0 SR. GASPAR DE DRUMMOND: -Constituiu â 
sua gloria, o seu brasão, na maia indebita e . . - . . 

vingança. 

0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :E OUTROS SRS. 
DEPUTADOS dão. apartes, 

O SR. GA.SPAR DE DRulllMONo:-Citei estes 
factos para resp.onder ao nobre deputado por 
Minas, ex-ministro da guerra.. 

Eu tinha certeza, repito, que o nobre presi
dente do conselho não interviria. no pleito, mas - . . . 

regiões do poder. 
Terminarei aqui este incidente. Conainta o 

nobre ministro <la marinha q ae eu procure 
saber a sua opinião aobre a magna questão 
servil. 

Aceita S. Ex. o projecto de i5 de Julho 1 
Aceita S. Ex. as adiantadas idéaa do Sr. Na
buco, ou finalmente aceita S. Ex. o projeeto, 
ultimamente apresentado, e que se está diacu
tindo 1 

O Sa. Lutz FrLtPPE {ministro da marinha): 
- Está. traduzida no projeeto que se discute. 

0 SR. GASPAR DE DRUMMOND : -Declat•o mui 
solemnemente que, com algumas restricções, 
voto por elle. Já fui qualificado por um jornal . - . 

- . . 
· ~"q.tó . superior. (Apoiados.) 

~!,~·~a.· .GASPAR DE Da~MMONn:- Quem deve 
\ uma "'-~fllOd~r-se com a. V?-nda do Sr. Nabuco ~ 

"- nobre;J)~r~q de_ 6 d~ M~to, de qur.> faz parte e 

- xar~i, apezar disto. de caminb.àr para que se 
extinga. o cancro da escra\'idão. 

'-'c,om~ .. ~lntstro da marmha, porque a sua pre
'1-Jiiça., segundo proclama a impren~a, é a inti
maç~o para a _reLirada immediata do gabinete 
-presi~ido~tpelo venerando Sr.. conselheiro Sa-
raiva. ·· · 

Concorrer os proprios amigos para a queda 
~o gabinete ~ue au~t~ntal:!l nio ~em, Sr. pre-

Inverteu-se-me o pensamento, confundiram 
e inter-pret'lram diversamente minhaa pala
vras ; não impor ta ; resigno-me silencioso á 
inj ustiça. Fique, porém, consignado nos an
naes da camara, que, declarando que os tres 
fa.ctores da extincção do elemento servil em 
menos de 10 annos, sem necessidade alguma de 
disposição legislativa, a.,.riam a morte, a ini
ciativa particular e o f11ndo de emancipatio; 
qeclarei tambem que aceitava qualquer · me• 
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dida, viesse donde viesse, que adiantaase razoa.
velmente os acontecimentos e a.s soluções. 
(Apoiados.) 

Em compe11.sação atire-se-me o insulto, a in
juria., a calumnia. a diffamação, faça-se mer
cado disso, e eu não me arrependerei de cum
prir, como entendo, o meu dever. 

O Sa. SoARES : - V. Ex.. está muito acima 
disto. (Apoiados.) 

a fronte, na linguagem rude, que me é prorria 
de homem da. bvoura (nao apoiados) hei de 
emittir minha opinião sob'~"e as qu6stões que se 
agitarem nesta augusb. camara. Não me im
porta que o Sr. Nabuco em suas conferencias 
trate de minha humilde pessoa para ferir-me e 
doestar-me, qu.ando nenhuma voz sa levantava 
em minha defesa, em logar reservado á santa 
propaganda. 

-o m incom do isto r e 
mas affiigiu-me, doeu-me em extremo, que o 
a.gitsdor fosse conquistar glorias abolicionistas 
lançando o estigma e a injuria sobre os cadave-
res aque es que me oram ao caros, meu 
pai e meu irmão ! ! 

Não me incommodaris. que elle 83 recusasse 
, · a re 

maneira nor que correu a sua primeira eleição 
no i 0 di$tricto da minha província ; mas S. Ex. 
não tinha direito de ir cevar nos mortos a sua 
vingança ou seu odio, declarando que não me 
responderia sem que eu primeiramente mos
trasse que meus irmãos, meus parentes não ti
veram parte no. extNvio de africanos tirados do 
palhabote apprehendido em Serinhaem, em 
1855. 

V. Ex., Sr. ministro da marin a, conhece 
perfeitamente a historia deste palhabote, e pó
da avaliar a injustiça. do ardente orador per-

' réspeitoú as cinzas ! ! 
Não entrarei nas minuciosidades deste infeliz 

negocio. O Sr. N abuco não se acha presente ; 
quando elle vier occupar o seu logar neste re
cinto, pedir-lhe-hei as provas do que a:ffirmou em 
sua conferencia,e terá resposta ao pé da lettra. 

Tive um 11nico irmão, Sr. presidente, e foi o 
Dr. Antonio de Vasconcellos Menezes de 
Drummond, lente da Faculdade de Direito do 
Recife, e mestre do Sr. Nabuco. 

Foi envolvido por mo ti vos ineonfessaveis 
pelo chefe de 1)olicia. de então ~o process~ 
instauraJo pelo contrabando de Sermhaem. Fc..1 
pl'onunciado. O chefe de policia foi dispensa
do posteriormente da eommissão, e substit.uido 
pelo finado Dr. Policarpo Lopes de Leão,o qual 
Ju gan o o processo, ao passo que con emnou 
a. outros, absolveu brilhantemente o Dr. Anto
nio de Drummond, tornando conhecida e clara 
a perseguição de que fóra victima. 

Eis o teor da sentença : 
Sentença do Dr. Polyca.rpo Lopes de Leão. 
Vistos, etc •. • Absolvo porem,os accusados ba· 

charal Antonio de Vasconcellos Menezes de 
· Drummond, e Manoel Fidelis do NascimAnto, 
do crime de que são accusados ; o primeiro por
que provou não só que não teve parte alguma. 

A.-4 

na importação dos africano•, como que foi elle 
quem determinou seu pai o coronel Gaspar de 
Menezes Vasconcellos de Drummond a assumio 
o exercio de delegado de policia de Serinhaem 
para fazer npprebensão dos africanos e do pa
lhabote, que o coadjuvou com seus conselhos 
de advoo-ado e com a sua enna 
penho esteve no engenho- Trapiche-até de· 
pois das 11 horas da noite de 11, retirou-se 
em direitura. para sua morada no engenho do 

· · · arr e rin aem no 1a 
13 em comp::nhia de seu pai para guial-o na 
redacção dos ter·mos de apprehensão, oflicios, 
etc., finalmente, que apenas conheceu com s~u 
pai o extravia de 4ô africanos (extravio q t:e só 
podia ser sabido delle e de seu pai, porque só 
a e~te o capitão tin.ha communicado quantos 
trouxera, e seu pai a elle accuaado), ~conse
lhou a seu p:li, que disso désse parte logo ao 
governo,. e de se~ proprio punho escreveu a 

' a probabil:d!l.de de t'3r partilhado o crime, que 
facilim? lhe era occultar, não .só pela. razão 

Lopes de Leão. 
Ainda mais provou o accusado, que não po

dia se ter combinado com os dous primeiro•, 
porque, com aq uelle não tinha relações, e 
com o segundo tinha indisposição. 

Meu finado pai foi submettido a processo, 
por não ter prendido o capitão negreiro, e, 

. afinal, foi o processo julgado i!Oprocedente pelo 
tribunal superior. 

Não prendeu, Sl·. presidente, não podia pren
der, não devia prender esse contrabandista.. 

Não pren~eu, porque effectivamente n~~ o 
z ' ' 

dade policial em exercicio, e nem podia entrar 
em e::s:ercicio, porque nem juramentado se 
achava ! ! 

Nomeado, em i849, pelo Sr. Marquez de 
Paraná, meu velho pai não assumia o exerci
cio ; pediu exoneração, não lhe foi concedida ; 
não se juramentou. Não devia prender, porque 
o capitão nAgreiro fóra enganado. à sua. caaa, 
dar-lhe aciencia da chegada do pa.lhabote, pen
sando fallar com outrem. Seria. abusar do pro
prio lar, constituir-se agente da policia. e de 
latm·, para exercer um acto qlle repugna. a. tod~s 
os sentimentos nobres e leaes. Fez o qus podta. 
e devia. fazer : aprehendeu i 62 africanos, li
vrou-os da escravidão e entregou-os á. presi

nci da rovincia dando-lhe sciencia. do 
extravio de alguns, extravio que tivera logar 
antes da chega:la da força pu')lica, que dó Rio 
Formoso havia. r equisitada. 

E, no entretanto, sem razão, sem . motivo, 
sem causa, o Sr. Nabuco atira-se s:>bre cada
veres venerados por mim para insultai-os, pro
curando ferir-me com essa praíanação. 

E a imprensa. reproduz a.s ·palavras do S:r. 
Nabuco; e a. injuria., o insulto e a ditfamação 
foram prodigalisa.das âquelles que me eram tio . 
caros! ! 
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Nlo importa que me façam soffrer a injuria 

e a calumnia. desabridas, tenho a hombridade 
precisa para desprezai-as, mas não consentire. 
que a leviandade malevola e palavrosa. preva. 
leça contra os mortos, que na vida se tornaram 
dignos pelo seu illibado proceder da estima da 
terra em ue nasceram. 

já V. Ex. louve em nome de Sua Ma.gesta.de o 
Imperador aquelle delegado e comm.andante, _ 
pelo zelo que manisfesta.ram em semelhante 
diligencia. 

Saiba o Sr. Nabuco, saiba a imprensa, saibá 
o paiz inteiro, que os 'finados brigadeiro 
GaSpar de Drummond e o Dr. Antonio de V as-
conee os enezes e rummon nunca oram 
contrabandistas nem directa n~m indirecta
mente. 

Foram perseguidos porque se oppuzeram ao 
conttabando ; mais tarde a historia lhes ha de 
fazer inteira ju.;tiça, como j:i a principio lhes 
fez o presidente de Pernambuco, o Governo Im
perial e o Governo Britanico. 

Eis a prova indalevel do que affirmo : . . . 
nambuco de 16 de Outubro de 18P5. 

Officio ao delegado de Serinhaem. 

V. S.,de 13 do corrente mez, communicando-m~~ 
a apprehensão de io2 africanos em um palha

. no ilba de anto Aleixo e a maneira 
porque conseguiu se eff~ctuar tão importante 
diligencia. 

Louvando muito, e até agradecendo a V. S. 
a promptidào e patriotismo com que portou-~o~e 
em semelhante diligencia, tenbo a communi
ear·lhe, que nesta data segue para e-:sa co
marca o commandan te da estação naval, afim de 
rect::ber e conduzir para esta capit':l.l todos os 
objectos appreb•>ndidos, inclusive o palhabote, . .- . . -
todas as circumstancins que fo~ecn conducentes 
ao v::cobrimento do deHcto a das p"s<soas que 
o er etraram e lhe deram auxilio, dP.vendo 
remetter todos os esclarecunentos, que obhver, 
ao Dr. chefe a,~ policia, de quem V. S. receberá 
as necesaarias instrucções. 

Approvando as despezas que V. S. autorizou, 
espero pela conta dellas para mandai-as satis
fazer. 

Ministerio dos Negoçios da Justiça.- Rio de 
Janeiro, 25 de Outubrõ de i855. 

Illm. e Exm. Sr.- Pelo officio n. 331, que 
com data de i 9 do corrente mez V. Ex. me 
dirigiu, 'fiquei inteirado de haver o delegado 
de Serinháem, vigorosamente coadjuvado p~lo 
commandante do destacamento volante do Rio 
Formoso, apprehendido, junto da ilha de Santo 
Aleixo, um palhabote com .162 africanos que 

• 
auardando as minuciosas informações que no 
citado officio de V. Ex. promette dar em as 
q11ae• deverá declarar os nomes daquellas au
torida.dea. 

Recommendanrlo a V. Ex. a maior diligencia 
na immediata íormaçlo do respectivo processo, 
e prompto eaatigo doa culpadoa, conto que 
V. Ex. teri. providonoiado convenientemente 
para. co111ervar em •eruranoa nlo só 01 men
ciona,dos afriaanol oomo 01 indloiado11 crimi
nosos de sua introduc9lo: cllmprlndo qao delda 

Deus guarde a V. Ex.- Jose Tomaz N abuco 
de Araujo.- Sr. presidente da provincia de 

b ' sente a V. S. os cordeaes agradecimentos do 
governo de Sua Magestade, pelo serviço que 
prestara á humanidade, apprehendendo o bar
co negreiro, que chegara á embocadura do rio 
Serinhaem, no mez de Outubro proximo pas
sado. 

c Como serviço feito á. raça. humana, o proce
dimento de V. S. não precisa de comm•mto, 
!JOis o que poderiam a.ccrescentar observ9.ções 
mm as ao orgu o e sa 1s açao que . . v 
senti-r por ter salvado da escravidão hereditaria 
a 162 de seus semelhantes, merecendo or isso 

' seis Hngenhos, contendo 150 mi bai quadradas 
de territorio, apprt!hender e· entregar ás auto
ridades do Lmpt!rio um carregamento de infe
lizes. fa.:sa e fatalmente considerados como 
es~enciae.; ao desenvolvimento 1a agricultura, 
d<lve f!.lzer esbarrar os mai.. enfatu ·dos ; esta 
defes ', sem ex• mplo, da supremacia das leis, 
com risco d~ preJuizos, e per~eguiçào assim da 
propria pr,ssoa, como da faLuiba~ é-não só uma. 

. .. 
veria ser uma fonte de orgulho para. o pa.iz. 
Eu, qua ha. muito conheço as opiniões de V. S. 
sobt•e o escravisamento do ho111ew elo howem, 
es;;a praga da rotça humana, restos de uma. 
idade ba1·bara, peço permissão a V, S . para 
expressar-lhe a profunda. satisfação que sinto 
por ter sido escolhido para apresentar a V. S. 
os agradecimentos Jo governo de minha. a.u
gusta soberana.. 

<~. Aproveito a occa.sião pal"a. reiterar a. V.S. 
os mais ardentes sentimentos do minha admi
ração e estima. 

« Deus guarde a V. S. -Consulado Britanico 
em Pernambuco, 23 de Abril de 1856.-lllm. 
Sr. coronel Gaspar de Menezes Vasconcellos de 
Drummond.-H. Augustus Oowpet·, consul.-. 

Vistos estes autos, eLe. Delles. consta que no 
dia 13 de Outubr? do anno proximo passad?, 
na ' , 
Formoso, fôra apprehendido pelo delegado de 
policia daquella termo um hiate ou palhabote, 
cujo nome e nacionalidade ignora-se, com 162 
afl"icanos boçaes em seu bordo, além da outros 
qae antes d'apprehensão foram subtrahidos da 
Africa, destinavam-se a ser introduzidos no 
paiz como escravos, isto contra o disposto nas 
leis de 7 de Novembro de f831, 4 de Setem
bro de i850, e o regulamento de . i4 de Ou tu- · 
bro do mesmo anno, como tudo vã-se a. .fls. 3, 
7, 20, 27 verso, e inquirição de 1ls. 44. 
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Consta igualmente dos autos, que dos ditos 

afr~canos subtrahidos foram apprehendidos 21, 
sendo 9 em 14 de Novembro ultimo, 10 em 6 
de Fevereiro, e 2 em i9 de Março. do cor
rente anno usque fia. 31, 70, 92. Vê-l!le mais 
dos autos, qne nenhuma reclamação appareceu 

r da ro ri dade do 1-

lbabote e sua carga, sendo que a seu . bordo, 
no· acto da vistoria e apprehensão ttt fis, 3 e 
7, nenhuns papeis ou livros forâm achados, 
ass1m como nao oram encon r a os o ca p ao 
negreiro e pessoas da tripolação. E por isso 
na. fórma das leis citadas, julgando por sen· 
tença. como julgo boa. presa. o palhabote com 
os seus pertences; e objectos constantes de fls. 
7, julgo pessoas livres esses africanos a ppre
hendidos a seu bordo, os 21 apprehendi los 
ultimamente, e quaesquer outro;; dos subtra· 
hid ,s, os quaes todos foram importados pelo 
dito palhabote, e mando que vendido e~te e 
mais o dec os a c a os r , · 
hasta publica, pert~->nce seu producto ao apre
s~dor, deduzindo-a~ um qua:to para os denun-

os africanos, emquanto nã·) são reAxporta los 
na fórma do art. 6° da lei de 4 de Setembro de 
1850 debaixo de tutella e a uem-se as cus-
tas pelo producto da arrematação de que tratei. 
Apello ex-officio desta minha sentença. para o 
conselho de Estado, e o escrivão faça remessa 
do processo na fórma determinada. no art. 21 
do decreto n. 708 de 14 de Outubro de 1850. 
Hei por publicado em mão. 

RecifA, 27 de Maio de 1856.- L'ttiz Oarlos 
de Pai'Oa Teixeira. 

Relatorio do Min:sterio da Justiça.-1856. 

162 africanos foi apprehendi.io na Barra de Se. 
rinhaem. em P'\rnambuco no dia 12 de Outubro 

o capitão IPSSe barco. Augusto ce~a.r de Mes
quita vai por engano dar parte d:t cheg-ada do 
navio ao coronel Gaspar de Menezes Vascon
cellos de Drummond 'JUB elle suppunha ser o 
coronel. •. a quem procurava. 

O coronel Menezes, delegado do Termo, posto 
nlo estivesse em exercicio, apprehendeu o na
vio, deixando, porém, livre o capitão. 

Relato·Y'io do M inisterio da Jt~stiça.-1.857. 

Vou concluir, não devo cançar por mais 
tempo a bondade da. camara (nao apoiados), 
sendo-me necessario talvez voltar á tribuna si 
a tanto me conduzir o dever de dar respoEta ao 
nobre ministro da marinha. 

Entre mim e S. E::s:. ha um f11.cto que nog 
senar e dis in e· . · · 
rejuvenesce, e eu deputado obscuro, segundo a 
distincção do nobre presidente do conselho, 
envelheço, embora não estejamos mui distantes 
na i a e, mas nes e coraçao e ve o ca a vez 
mais se accende o amor pela província em que 
ambos nascemos e por cujo engrandecimento 
hei de morrer pugnando. 

Lembre-se S. Ex. Y,Ue é pernambucano, e 
salve a nossa província., arranque-a do estado 
anormal em que a lançou a desastrada politica 
liberal. Conquiste S. Ex. na alta posição a 
que foi elevado todas as glorias possíveis. Estes 
são os meus maia puros e acrisolados senti-

. 
Uma ultima palavra, Sr. presidente, e eu 

concluirei . Narra a his.toria que na antigu~da4 

g:•dos, antes de serem encerrados em sua ul
tima morada. 

Havia neste acto uma razão de ordem su-
perior. A sever1 a e do JU gamento evJ.a. 
servir de lição ao seu succeso:;or. 

Si entre nós essa boa pratica tivesse loga.r, 
a respeito dos ministerios que findam e des
apparecem, eu pederia ao nobre ministro da 
marinha que evitasse para o gabinete de que 
faz parte o juizo sevPro do paiz. como foi pro.; 
feri lo sobre o min.sterio de 6 de J1tnho. 

Este .. ~uizo está escr_ipto Pm lettras 

' . , 
tido pela anarchia de que se constituiu chefe. 

(llfttito bem, muito bem. o orador e feli
citado por todos os deputados e amigos pre
sentes.) 

~ 

S9Ss&o em 17 de Junho de 1885 
-Trafico de Africanos.- O processo instau- Vido pag. 445 do Vol. I 
ratfo contra o coronel Gaspar de Menezes Vas-
concellos de Drummond pot· não ter capturado o O Sr. Castello Brancf? :-Sr. 
capitão e a tripolação do palhabote, apprehen- presidente, talvez cause reparo o ter pedjdo eu 
dido naquelle logar, foi julgado improcedente a palavra, intert·ompendo assim o meu ha.bi-
pela Relação de Pernambuco. i tual silencio Este silencio, e::s:plica-se por 

. · doas motivos. O primeiro é o meu estado de 
O Sn. ANDRAD?Jl _FIGUEIRA :-o pal do. ~r. doença. Soffro de uma enfermidade grave, que 

Nabuco como m1mstro mantfestou seu JUIZO os medicos denominam angina pectoris, . e 
sobre este facto· que sendo excitada por qualquer emoção, como 

O SR. GAsPAR DE DauMMOND :-E não foi soe acontecer nas discussões, produz-me dôres 
desfavoravel as victimas insultadas por seu acerbas. O segundo, é que o bom senso me 
filho. aconselha, que, não tendo eu os dotes e ha.bi-

Talvez'!-que si fosse vivo impedisse esse as- litações precisas para. occupar esta tribuna 
salto tribunicio á. memoria. da~uelles que elle (não apoiados), não devo imp~ir impertinen
tinha razão p::tra. respeitar, alem de tudo, por temente que a occupem os luse1ros que orna!ll 
ser liberal como elle, peccado que h.a de ter as ba.:t;tcadas desta casa, com appla.uso e glor1a 
dado eontas à Deus. do pau;. 
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Quaesquêr, porém, que sejam os sacrificios 

que eu possa fazer para estar neste Jogar, elles 
desapparecem, de~de que se trate da dignidade 
de minha província ou da honra dos m~us 
amigos. Assim, senhores, succedeu que ante
hontem, a hora do expediente, quando me re
tirei, por motivo urgente, o meu honratlo eol-
ega o • • , 

de apresentar um. requerimento, pedindo in
formações ao governo, sobre tres processos de 
responsabilidade, fizesse diversas conside -
attinentes a negocios do Piauhy, que reputo 
injustas. 

Esses processos são, dons contra o Dr. Fir
mino de Souza Martins, juiz de direito da co
marca da Parnahyba, e um contra o escrivão 
de orphãos do termo de Campo-maior. 

Acho-me fórs. da província, ha muitos annos; 
já não sou da politica militante, nem o posso 
ser. 

Por conseg-Uinte, é de presumir que t 
de negocias pessoaes eu possa claudicar algu
ma vez ou não ser muito exar.to. O meu nobre 
colle a ue está em dia com a olitica, ue é 
militante, que con ece as cousas e pessoas a 
nossa. terra corrigirá qualquer falta de minha 
parte. 

O SR. CoELHO DE REZENDE :-V. Ex. está 
aqui em nome de um partido. · 

0 SR. ÜASTELLO BRANCO :-Já. defini a minha 
posição. 

O SR. SIGISMUNDo:- Os seus serviços anti-
gos. (Apoiados.) 
· 0 SR. CASTELLO BRANCO :-Não me posso es
tender muito a este respeito ; não quero inter
romper a ordem de minhas idéas. Op ortuna-
mente direi mais. 

Agradeço ao nobre depntado o Sr. Dr. Pe
nido, o haver pedido a palavra em minha. au-
senc1a so re o requer1men o em ques ao, o 
que deu logar ao seu adiamento. 

Tratando das administTa.ções, que ha feito na 
província o Sr. -Dr. Firmino de Souza Ma r
ins, como vice-presidente, o nobre deputado 
pelo 2° districto do Piauhy, as considera tão 
funestas e desastradas, que em seus effeitos 
podem ser comparadas . ao rasto de fogo que 
deixava o cavallo de Altila ! . Este só enun
ciado basta p:~ra demonstrar que o nobre de
putado nesta mataria, não foi levado pelos 
principios de justiça, e sim pela paixão. 

O SR. CoELHO DE REzENDE:-Não apoiado; 
eu tratei de negocios publicos e não de factos 
particulares. 

O Sa. CASTELLO BR;iNCO :-Eu não passarei 

isso a historia lhe da o sobre nome de-fla
gello de Deus-não podem deixar de condemnar 
a compara.;ão desse monstro com o Dr. Firmin4l 
de Souza. Martins. 

Analysemos: o primeiro facto oíferecido pelo 
accusador foi a suspensão da Camara Municipal 
de Therezina, e isto porque, havendo a mesma 
cam<'ra em1 t1 o um seu em-prega o por mo
tivo de invalidez, este homem, bem ou mal, 
julgando-se pr~judicado nos. se~s direitos, re-

' remedio aos seus males, queixando-se dessa de-
missão, que julgou injusta. 

N ega.-se a competencia do presidente para 
conhecer do recurso. A questão é controversa, 
e, a meu ver, a affirmativa tem -melhores funda
mentos. O presidente decidiu o recurso fa.vo
ravelmente ao recorrente, e mandando qul3 este 
fosse reintegrado, a camara desobedeceu, o que 
deu caus:l. á suspensão, como era natu~al. 

O Sn. Jos:E MARIANNO dá um aparte. 
0 SR. CASTELLO BRANCO:--Ora, tratando-SG 

o duvidoso de direito, em que as 
apreciações variam, que já foi largamente dis
.:utido no Senado e na imprensa, e a duvida 
continúa, não era licito ao nobre deputado 
~stigma.ttsar tão acnmomosamen e a con uc a 
de um magistrado antigo, honrado, membro de 
uma família distincta, e que tem servido á sua 
província natal desde que deixou os bancos da 
Academia. 

Não ouso dizer que ande nisto leviandade, 
porque respeito a palavra do nobre deputado, 
mas, pelo menos foi facil. 

O Sa. CoELHo DE REsENDE:- Hei de provar - . 

O Sa. CASTELLO BRANCO : - Não havia base 
para a comparação com o car-allo d'Attila.. 

R. • - • X. dà 
muito o ca·.-aco com o cavallo de Attila. 

0 SR. ÜASTELLO BRANCO: -Acho que O exem
plo não tem cabimento. 

O SR. CoELHO DE REsENDE:- E' o Attila do 
Piauhy. 

O Sa. CASTELLO BRANco:- Si a V. Ex., ho
mem probo, fizessem a injuria de assim chamal-o, 
devia molestar-se. 

O SR. CoELHo DE REsENDE:- Póde ser que 
aqui não haja quem o faça, não o sei ; mas no 
Piauhy tenb.o sido mais do que Attila, tenho 
sido até assassino. 

O Sa. CAsTELLo BRANco: - Tenho por isso 
mesmo razão, pensando que o meu collega é le-
vado pe a paixão •.. . 

Sen-hores, aquelles que sabem quem foi Atti- 0 Sa. PRESIDENTE: _Rogo ao nobre depu· 
la ; o terror que esse nome inspirava... tado que se dirija a mesa ou á Camara. 

O SR. CoELHO DE REzENDE:-Não era supe- O SR. CASTELLO BRANco: -Obedecerei reli-
rior ao ter,.or qne inspira o Sr. Souza Mar- mosa.mente. 
t.ins aos conservadores. o· 

o sa.CASTJlLLO BRANCo:-••• que labem que O SR. CoELHO DE REzENDE :-Peço a palavra 
esse homem eomprazia-se em v e~ correr la- para responder· 
grimas e rios de sang11e, que entre os chefes O SR. CABTELLO BR.L~co :-Já se vê a. impro
barbaros,. que na idade media devastaram o cadencia da accusação quanto á suap·ensão da 
imperio romano elle foi o mais barbaro e pot- . camara, facto vulgar neste p&iZ9· e· que- n:o 
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Piauhy se tem dado -muita.s vezes, sêm que seus 
autores tenham incorrido em crime, nem me
recido injuria. como a co [I tece ao Dr. Fil·mino 
Martins. Nem se diga que este errou, porque 
a Relação afinal absolveu a. camara sus~ 
pensa. 

bunaes, mas sabemos que não raros são refor
mados, ou dizem o sim e o não em casos iden
ticos. 

O SR. CoELHO DE REZENDE :-Apoiado. (Ha 
outros apartes.) 

O Sn.. CAaTELLO BRANCO : - Estimo muito 
o seu apoiado. . 

O segundo ponto é tambem um proceso de 
responsabilidade movido contra o mesmo dou
tor, não já na qualidade de vice-presidente, 
mas na de juiz de direito da Parnahyba. Esse 
processo foi iniciado sob denuncia de alguns 

e1 ores, en o por un amen o aver o enun
ciado mandado incluir na lista dos eleitore
a!guns individues que nio· estavam nas condi-. 

Sem que posaa desde jà. produzir cabal de
fesa, porque isso depende de exame dos 
documentos com robatorios ue devem ser 
publicado!, direi que os denunciantes são con
servadores, interessados nas questões eleitoraes 
da localidade, e .portanto suspeitos. Eu não os 
conheço, á excepção do coronel José Francisco 
de Miranda, homem honesto ; e não duvido que 
sejam cidadãos estimaveis, mas são partidarios, 
segundo me informam, e como taes sujeitos a 
procede-r de conformidade com o codigo do po
lítico, que é,sui genm·is, nada tem de commum 
com outras leis e tuJo autoriza ara vencer. 

Custa-me fazer citações, porque falta-me a 
I'eminiscencia. 

O SR. BEz-EB.RA. CAVALCANTI:- No outro 
tempo, sim. 

0 SR. CASTELLO BRANCO:- Não sei em que 
pé está esse processo, mas me parece que ainda 
não teve solução. 

O SR. CoELHo DE REzENDE:- Nenhuma. 

0 S. , CASTELLO BRANCO:- Como dizia, para 
o partidario, vale muito a sua lei. 

O SR. CoELHo DE REZENDE::- Mas a lei de 
i881 creou penas, e penas muito severas con
tra os infractores. 

O SR. CASTELLO BRANco:- Sei, mas, não 
obstante isso. é observado o codigo especial. 
(Apoiados e apartes.) 

Perante esse codigo, até o mesmo juiz quando 
infrin o seu de r vai a bom caminh e a-
nha no officio. 

O SR. CoELHO DE RESENDE:- Oh! V. Ex., 
que foi um magistrado tão distincto, diz isto~ ! 

0 SR. CABTELLO BRANco:-Eu não applaudo; 
faço a critica dos homens e do tempo, e digo a 
verdade inteira. (Apoiaclos.) 

Aqui mesmo neste recinto sabemos como 
correm as questões eleitoraes. Si os denuncian
tes são- suspeitos, si a prova não foi exhibida, e 
si a Relação ainda não jll'lgou, como condem
nar·ae o Dr. Firmino 1 

E' um terceiro peceado o Dr. Firmino ter 
nomeado o Sr. Joaquim Clementino promotor 
publico da com1.1.rca de Humildes. (Apartes.) 

Eu posso dizer que não conheço pessoalmente 
o Sr. Clementino. 
~as faço a sua defesa pela fraqueza da accu-. . 
O Sr. Clementino, no dizer do meu illustre 

companheiro de deputação, é um homP.m ébrio; 
é um turbulento 

O SR. SPINOLA: -E' um Atila. 
O SR. CoELHo DE RESENDE :-E' parente 

proximo. 

O SR. G. CASTELLO BRANCO:- Pois bem; 
hoje será tudo isso, mas e.!ise homem ébrio, 
turbulento e perdido, sob o dominio do par
tido conservaàor foi nomeado e serviu o im
portante cargo de director do estabelecimento 
do educandos artifices- teve a atente de ca i-
tão da guarda. nacional, e foi eleito por duas 
vezes deputado provincial ; é membro de uma 
familia distincta, e conheci· seu illustre pae, .o 
eorone ene 1c o err 1 rv ; 
memoria é grata ao partido conservador. 

O SR. CoELHO DE REsE~DE ; - Poi~ saiba o 
no re epu a o que oaq01m em 1 
tou contra os dias de seu proprio pae. 

Não se comprehen<le que o Sr. Joaquim Cle
mentino, que foi representante da provincia 
uma ou duas vezes • .• 

O SR. CoELHo DE REzENDE: - Duas vezes. 

0 SR. CASTELLO BRANCO .•. que tem occupa
do outras posições distinctas, não possa ser 
hoje _Promotor publico da humilde comarca dos 

O SR. CoEr.Ho DE REZENDE dá um aparte. 

O SR. C.AsTELLo BRANco ••• e devia ser pro· 
scr1pto a soc1e a e para exemp o. 

O Sa. CoELHO DE REZENDE:- Apoiado. 

O SR. CAsTEI.LO BRANco: -Eis, pois, a de
f,~t;a feita pela propria acc usaçãn ; isto é, pela 
falta da prova e contradicção dos factos. 

Fazendo considerações sobr·e a demora da 
deci~ão dos processos intC"ntados contra o Dr. 
Firmino .Martins, entende o nobre deputado 
que um poder· elevado, que decide mysteriosa
mente das grandes questões do Piauhy, anda 
nisso envolvido. 

Não comprehendo mysterios , que, segundo 
a lei christã, não se discutem: aceitam-se. 

O SR. CoELHO DE REzENDE : - Isto não é 
mate ria de fé. 

O SR. CAsTELLO BRANCO : -Não e posso 
dar resposta emquanto não vier a lume o nome 
da cousa. 

O SR. CoELHO DE RE?.ENDE: - Já. YGiu a 
lume. 

O SR. CAsTELLO BRANCO:- Ha de permittir 
que eu passe em silencio e --te ponto. 

Disse o meu nobre collegi.\ que o sr·. Dr. 
Firmino Martins não merecia que o Sr. Vis
conde de Pa.ranaguá, que tudo pó de , e· de 
tudo dispõe na provincia do Piauhy, o ampa--
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rasse e defende!se no Senado por mais de uma 
vez com a sua palavra autorizada. 

E' certo que o illustre Sr. Visconde de Pa
rana.guà entendeu que era de seu dever dizer 
no Senado algumas palavra-:: em favor des<>e 
piauhyen~e. na questão relativa ao conheci-

., - a 
Camara Municipal, de que jã tratei, parecen· 
do-lhe, como a mim lambem parece,que o pre
sidente tinha procedido regularmente. 

O SR. CoELHO DE I.{EzENDE:-:-V. E:r.. labora 
em erro. 

O SR. CAsTELLO BRANco:-Não duvido. 

O SR. CoELHO DE REzENDE : -Posso avivar
lhe a ·memoria, si permltte um aparte. 

O SB. CASTELLO BRANCO :-0 Sr. pre~idente 
já me observou que assim não posc;o continuar. 

Ora, sendo assim, nada mais natural do que 
' . 

Quanto ao termo- Omnipotente- ou qne 
póde tudo na provincia- o nobre dP.putado, 

u acaba de declar-tr ue laboro em erro, ha. 
de permittir que lhe diga que neste ponto anda 
completamente errado. 

O Sr. visconde de Paranaauá honra-me. com 
sua amisadA e confiança, posso dizer que mm
tos factos politicos e factos importantissimos, 
dão-se naquella província ou em relação a ella, 
contra sua vontade. -

Quàndo isto acontece, come se póde e1~amal-o 
de omnipotente ~ 

o sB.. COELHO DE REZENDE:- Isso não tem 
nada com a sua omnirotencia. 

confissão de V. Ex. e que o honra. 

O SR. CASTELLO BRANco:-Honra ao Sr. vis
conde de P11raaaguã, e fique o nobre deputado 
sabendo disto, para não chamai-o mais de 
omni potente. 

O SR. CoELHO DE REZENDE:- São os seus 
amigos que o di sem. 

O SR. CASTELLO BRANco:- E' pena que 
V. Ex., não acreditando em outros pontos nos 
amigos delle, acredite-os neste. 

O SR. PRESlDENTE:- Sou obrigado a r:e
eordar ao nobre deputado que ja passaram os 
tres qus.rtos de hora. 

O SR. CASTELLo BRANco:- Peço ainda a . . . . 

Senhores, uma das allegações do nobre de
putado que se deve ter b~m presente, vem a 
ser que duas forças somente dirigem a politica 
e a província do Piauhy, a saber, a prepoten
cia do Dr. Firmino Martins, e um poder invi
sivel e mysterioso,do que só posso tratar quan
do vier a lume. (Riso). 

Senhores. além do que tenho dito para pro
var que o Sr. visconde de Paranaguã t~>m na 
sua provincia uma das influencias mais legiti
mas deste paiz ••• 

O SR. CoELHO DE REZENDE:- Então V.E:x:. 
está concordando comigo. 

O SR. CABTELLO BRANCO:- Oh! senhor! 
PoiR porque elle tetn infiuencia politiea, ê 
omni.potente ~ Eu o que disse e s.ffirmo, é que 
e.lle na sua prov~ncia é uma. infi~encia. le~-

tos dos seus comprovincianos. Acho-me na 
idade de 60 e tantos annos, não sou politico 
activo não tenho aa it•a .ões mas si a ezar 
disso a minha palavra póde ser suspeita, m- · 
voco o testemunho respei tavel do.ssa pleiade de 
de cavalheiros e estadistas, que dtuante a vi.da 
P" bliea do Visconde de Paranaguá, que já é 
longa. presidiram a provincia do Piauhy. 
EHes que di~am, si como administradores fo
ram contrariados, por qualquer fórma, pela in
fiuencia do nobre Viscon.ie. 

Sem que falle de outros, lá. estão no Senado . . .. . 
~ O' . . 

Velho, Leão Valioso e Vieira da Silva. 
O SR. CoELHo DE REzENDE dá um aparte. 

O Sa. PREsiDENTE :- O nobre deputado me 
permitta ainda : si tem de continuar, é mister 
requerer uma urgencia. 

O SR. CASTELLO BRANco :- Vou concluir e 

Não de v·~ f • zel-o. 
O SR. CASTELLO BRANCO :-Isto é a. questão 

pela questão. Eu estou appPllando para juizos 
insuspeitos, elles qae se enunciem e eu me 
louvarei na sua opinião. O tempo está findo, 
já fui ad\·ertido pelo Sr. presidente, de outra. 
vez supprirei qualquAr falta. 

Tenho concluido. ( M ttito bem) 

Sffisão em 2 de JulhO de 1885 
Vide pag. H7 do Vol. li 

O Sr. Manoe Porte a tten:. 
ção):- Sr. presidente, felicito-me por não me 
haver cabido a palavra na i• discussão deste 
projecto,e ter, nesta 2a. discussão. de oceupar a 
attençã1 da illustrada Cama.ra e do muito res
peitavel Sr.presidsnte do conselho,depois de ha
verem proferido importantes discursos os dous 
distinctos deputados pelas provincias do Rio de 
Janeiro e da S. Pàulo, dos quaes o primeiro 
iniciou o debate, e o segundo antecedeu ao hon
rado Sr. presidente do conselho na sessão de 
hontem. 
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Felicito-me, senhores, porque, talvez com 

idéas mais adiantadas do que qualquer dos dous 
illustre:; depuLados a quem me refiro, as pon
derações, que eu ::;i cccupasse antes a tribuna, 
1izesse a respeito da materia. importante su
jeita á deliberaçfl.o do corpo lr)gislativo, pu
des~em arecer um ouco fóra das n ma 
partido conE<ervador, a que tenho a honra de 
pertencer, embora seja uma injustiça feita a 
e~te ~artido suppol-o menos do~inado das as-

mento servil no noo:so paiz. 
mcçao o e e

Succedendo na tribuna ao honrado Sr. presi
dente do conselho, muito me apt·az reconhecer 
haver S. Ex. dado prova significativa do res-

. peito que vota ao parlamen.to, declarando, ao 
iniciar o seu importante discurso, o sentido do 
aparte que>, na sessão anterior, havia proferido. 
Respeitador, como S. Ex.. se tem mostrado, das 
nor:nas parlamentares, respeitado!." da vontade 

de proce ier, si não houvesse sido oxplicado 
como foi. 

Senhores, apezar de estar de perfeito accôrdo 
com os ous 1gnos eputa os a. que me re er1, 
é possivel que em algum ponto eu vá além de 
SS. EExs. 

Ambos se enunciaram a respeito do pr~jecto 
P.m di!;eus-ão de modo a ficar patente que. 
longe de S"r repellida, é, ao contrario, acceita 
a solicitação que o honrado Sr. presidente do 
conselho fez ao partido cons··rvador represen
tado nesta. casa. de auxiliai-o na solução da 
questão. 

ao e que a par e os meus onra os e 
distinctos amigos que têm impugnado o pro
jacto h:1ja menos desejo de set·em uteis á. causa 
publiea, não ; em uns , • 
spiração do mesmo pensamento patriotico. 
. Em mataria tão grave, comprehende-se que 
modos ditferentes de considerai-a determinam 
resistencias justificaveis, ndhesões mais fra.a
ca.s e sympathias maia pronunciadas. 

E' assim que, na resistencia. opposta pelo il
luatre chefe da minoria conservadora, a quem 
o Sr. presidente do conselho ainda hontem se 
referia, como por mais de uma vez o tem feito, 
ae encontra o r (lconhecimento do serviço pre
stado á causa publica. 

E para comprovai-o basta referir que, em 
um dos seus discursos, dizendo que-si os con
servadores declarassem que acceitavam o pro
jacto, o governo quereria logo cousa mais adi
antada,-teve, em r~sposta, do Sr. presi.dente 

tural. 
Si o honrado Sr. presidente do conselho tem 

declarado que o seu projecto é moldado de 
fórma a captar a acceitação de ambas as par
cialidades em que se acha dividicia a Ca
mara, e licito esperar que, do ex:1me e apre
ciação dos meios que S. Ex. t~.nto encarece, 
se chegue a uma solução digna, embora a 
questão, em minha opinião, pudesse talvez· ser 
resolvida por outra fórma pelo partido consel'
vador. 

Si estou de accôrdo com as idéas e disposi
ções manifestadas pelos honrados deputados 
a que me referi, não desconheço o serviço que 
nesta discussão tem prestado o distincto chefe 
da minoria conservadora (apoiados), e todos 
aquelle_s dignos. deputados. que com elle têm 

· E' pela an:•lyse minuciosa que elles têm 
feito, pela. lucidez e logica com que têm argu
mentado, que a discnssão se tem elevado e 
provoca o exp 1caçoes que e!'C arecem o pensa
mP.nto de algumas disposições do projecto e 
fazem esperar alterações ou emendas em 
outras. 

E' dessa discussão que virá a luz, que virá 
principalmente a satisfação do desejo mani
festado pelo nobre presidente do conselho, de 
que a vontade nacional, represenLarla nesta 
Camara, diga si acceita ou nãn o projecto, si 
realiza ou não a idéa que elle contém, ainda 

u r a, p r ou ros mo es, por 
outro systema. 

Eis a razão por que, quando o honra lo pre-
. · · · ia. a estas ban 

cadas e perguntava si o partido conservador, 
representado pelo :;eu digno e~arJer, podia ter 
tanta im t•evldencia u·, uando este receia os 
e eitos da propaganda e affirma que a dimi
nuição do valor do escravo se op~~ra ja pela pro
paganda, jã. pela interven<{ão J.o governo, refe
rin lo-se ao gabinete passado, não fizes'e com 
que esta questão entrasse em utu período nor
mal e não concorresse com S. Ex.. para firmar 
a seguridade que falta á. lavoura e habtlita.l-a, 
portanto, a proseguir como poderoso elemento 
para o desenvolvimento 1a riqueza publica, e 
assim tambem para a solução da grande uestão 

nancetra, e1s a. razão, 1go, por que eu. na
quella occasião, comprehendendo que S. Ex. 
tinha procedido como estadista, em declarar - . ' ,.,, ' . ' 
que-A questão era tão aberta para os gover-
nistas, como pat·a. os opposicionistas. 

Sim, porque, das ie que S. E:x.. colloca a 
questão, não no terreno parttdario, como 
quei!itões desta natureza nunca. devem ser 
collocadas, e só as colloca nesse terreno aquelle 
que não as quer resolver, e sim agitar e per
turbar; desde que S. Ex., inspirado em seu 
patriotismo e âeterminado pela experiencia 
que tem dos negocias publicos e pelo estudo 
particular que fez de questão tão importante, 
vem ao p:=~ rlamento e diz: c Tenho por fim, não 
apenas libertar escravos, mas reorganizar o 
trabalho; são estas as idéas consubstanciadas 
no proje.!to que submetto á vossa discussão, e 
para o qual peço o concurs.o de todos, para que - ... . . 

. a ' 
nem vencedores-., não era possivel que eu, 
ainda que nas fileiras conservadoras porven.tura 
podesae haver proposito de opposição formal e 
decidida, deixasse, proferindo_ aquelle aparte, 
de manifestar a disposição em que me acho de 
?restar a S. Ex. auxilio, fraco, é verdade, mas 
sincero e leal, na. solução de uma questão tão 
melindrosa e que tanto inte1·essa ao paiz. 
(Apoiados; muito bem.) 

Censurem embora o honrado presi,lente do 
conselho pela. sua declaração de questão aberta. 
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Questões desta ordem, repito, n~o por:lem ser 
fechattaa. Elias precisam ser abertas, livre-. 
mente abertas para. que todo3 as discutam com 
plena liberdade, desprendidos de qualquer pre
conceito p:1rtida-rio, tendo simplesmente em 
vista o bem publico, o grande inreresse nacio
nal. E é, certamente, or ter S. Ex. feito 
qut'stão aberta que nós todos presenciamos, 
com grande satisfação, a placidez com. que tem 
corrido o debate, o respeito reciproco á> idóas . . . 

Diz-se, senhores, que o projecto apresentado 
pelo honrado presidente do conselho é mais 
adiantado do que o do seu antecessor, e que, 
portanto, todos aqu~lles que combateram. este 
projeclo estão obrigados a repellir aquelle. Eu 
peço permissão a todos aquelles que assim di
zem ou que assim pensam, para responder-lhes 
que póde o projecto ser mais adiantado do que 
o outro, e entretanto estar mais de accôrdo 
com as ntJI"mas e 03 principio · 
servador, e por consequencia ser de preferen
cia ri.quelle acceito pelos conservadores. . . - . . 
para constituir a resposta a mais cabal, e ó 
que não acceitam o projecto do honrado 

residente do conselho, ue o re Pilem, e 
o repe em a guns ate com pa avraa o emdvas, 
como S. Ex. mesmo deixou entrever em um dos 
seus discursos, aquelles que eram mais enthu
siasta.s do projecto do gabinete passado ; bas
taria esta. consideração para que eu não t"eceie 
a. justiça de meus concidadãos na. apreciação 
que porventura façam do meu voto contra. 
um e da boa vontade e sympathia. com que 
recebo outro. Por isso mesmo que os mais fer
vorosos sustentadores do rojecto do gabinete 
passa o nao accelta.m o proJeC o actua , e 
que entre um e outro ha differença, quer seja 
naquillo que se vê em um e outro, quer seja 
naqnillo qne se não vê, ma A, 
com que se conta e em cuja realização podiam 
estar firmadas as esperanças de uns ou basea:los 
os receios resultantes da. experiencia de 
outros. 

E cumpre não esquecer as circumstancia.s 
em que foi apresentado o p~ojecto actual 
e o modo por que foi justificado, para que eu 
não receia.sse recebei-o com sympa.thia.. 

Accresce que no outro projecto eu via. não 
uma solução, mas uma. agitação. (Apoiados.) 
Em questão tão grave e tão séria, que interes
sa não apenas a uma parcialidade, mas a toda 
a nacionalidade brazileira, que entende com 
interesses da mais alta importancia, par
ticulares e publicos, não comprehendo que o 
governo intervenha apenas para agitar e não 
para reso ver, e I"eso ver r espe1 an o os prmct
pios em que assenta a socieda le, a. garantia 
dos direitos de propriedad~, evitando, tanto 
quanto possivel, a perturbação q1Je a. solução 
tem produzido em todos os paizes e que não 
poderá deixar de produzir no nosso. 

Embora o projecto ora em discussão extinga 
a. escravidão no Bra.zil em menor prazo do que 
o projecto anterior, não será isto motivo para 
que eu o repilla. 

E' minha obrigação, cumo cidadão, como re
presen.tante do paiz, examinar as idéas de um 

e olltro projecto, como ellas se harmonizam, 
tornam-se exequiveis e quaes os seus effeitos 
na pratica. 

Deste exame comparativo, resulta. que o que 
está. em discussão mais se accorda com os prin
ci pios consP.r\' adores. 

O ue viamos na u lle ~Uma 
directa. ao direito de propriedade, pela liber
tação dos escravos mai.ores de 60 annos,sem a 
correspondente indemnização, emquanto que, 

pr J c o ac u , a orma. e 1versa, o res
peito áquelle direito é guardado. 

No pt·ojecto actual ha uma idéa, que reputo 
capital: é a idéa da transformação do trabalho. 

Desde que S. Ex. se acha convencido da. exe
quibilidàde da idéa da libertação dos escravos 
das fazendas por metade do seu valor, para a 
transformação do trabalho ; bastava isto, p1r 
si só, para facilitar a solução da questão, sem 
necessidade de tabellas de preço, senão na 

· ra s. 
No projecto anterior m.da havia que, sob este 

ponto de vista., pudesse ser objecto da conside • 
- · - s poderes 

publicas. 
As sympatb.las que me inspira o projecto do 

nobre residente do conselho são antes deter-
minadas pelas idéas que· tenho sempre susten
tado sobre esta. que:;tão, em que não se póde dar 
saltos, do que pelo enthusiasmo que a idéa 
da. libertação desperta no coração generoso de 
todos os bra.zileiros. 

Si applaudi a. lei de 28 de Setembro de 
i87i, e logo após a sua. publicação, me referi, 
em documento officia.l, a essa lei, manifes
tando as funda las esperança.s que nutri$1. de 
seus beneficos atreitos, na circular ue diri i 
ao corpo eleitoral do i 0 districto de mtnha pro
vincia, que me honrou concedendo-me . ca
deit·a nesta Camara,-manifestei quanto nos in-

' regular, com o Erespeito ao direito de pro-
prieclade, como até então tinham reconhecido 
aquelles que haviam estado no poder. 

Nessa. circular me refe1•i e. actos meus par
ticulares e as idéaa por mim manifestadas em 
di versas a-.sociações, e ao facto de haver, como 
vice-presidente da província. d~ Pernambuco, 
em 1869 e 1871, ante1 da lei de 28 de Se
tembro, sa.nccionado e executado leis provin
ciaes que me autorizavam a libertar cres .. 
cido numero de crianças do sexo feminino. 

Referi-me tambem ás opiniões que emitti 
nesta tt"ibuna, quer na sessão de 20 de Julho 
de 1882, discutindo o orçamento do Ministerio 
da Agricultura, quer na sessão de 7 do Julho de 
1884, discutindo o ro 'ecto de loca -o de ser-
VIços, occasião em que declarei fazer v.:>tos 
para que ·a partido liberal, que ao tempo da 
adopção da lei de 28 de Setembro a conside
rava in completa, viesse completar a obra que 
o parti do conservador tinha conseguido rea.
lizar. 

Nessa circular, referindo-me ao projecto do 
gabinete passado, e á. dissolução da. Camara, fiz 
sentir que a lei de 28 de Setembro, em seus 
sabios preceitoR, tinha resolvido a. questão, 
tanto quanto, na época em que ella foi adopta.· 
da~ era possivel. •. 
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O SR. RATI!BONA:- Devia ter prohibido o 
tufico interprovincial. 

O SR. MANOEL PoRTELLA:-..• como fôra 
reconhecido por todos quantos na situ1ção li
beral têm governado. 

E não só tr~nscrevi as palavras com gue a~-

' o dese,io, a vontade ·firme e inabala.vel de c.m-
correr para a efficaz emancipação dos escravos, 
nas forças de nossos recursos e S3m prejuízo 
do direito de propriedade : obedecer a lei exis
tente e melhorai-a progressivamente até ex
tinguir o mal. ~ 

Assim, invocando a opinião da minoria con
servadora de então, manifestada por ergão 
tão autorizado, pude concluir a minha oir-. . "' 

Setembro não descurou dos interesses da gran
de lavoura, da manutenção dos estabelecimentos 
agrícolas, consagrando disposições tendentes 
ao bom aproveitamento dos ingenuos antes que 
elles cheguem á idade de 21 annos, e ha.bili
ta.ndo.oOs assim a que, depois de terminado esse 
prazo, possam constituir-se braços uteis para 
as fazenda~. 

E certamente, a. educação dada aos ingenuo:;, 
os habitas de trabalho que elles devem contra.
hir, desde que forem convenientemente dirigi

A.-5 

dos, permittem esperar que, terminada a idade 
de 21 annos, continuem elles nos grandes 
estabelecimentos agrícolas e ahi constituam 
poderoso au:xiliar para a manutenção de ta.es 
estabelecimentos. 

Que outro principio estabeleceu a lei de 23 
f .. • - • ~ 

. ' ' 
quer pelo fundo de emancipaç~o, quer pelo pe-
culio, quer por outros modos estabelecidos. 
Pois b·~m • este t•inci io hml>em está uar-
dado no projecto em discussão. Assim como 
a lei de 28 de Setembro cogitava. dos ingenuos 
como braços ut31B par.1. a lavoura, o projecto 
em discussão procura aproveitar os actuaes 
braços escravos para facilitar a transformação 
do trabalho s:~rvil em trabalho livre. Desta ma
neira, pare~e-me que as duas idéas harmo
njzam-se e como que se completam, reali
zando o grande pensamento d·~ aproveitar o 
trabalho do escravo como a lei procurou indire· 
ctamente aproveitar o o mgenuo. 

Examinemos os pontos capitaes do projecto em 
discussão. O rimeiro é a tabella dos preços. 

e::ta 1 eta est o recon ec1mento, o respe1 o 
ao principio que a lei de 28 de Setembro man
teve, a indemnisação pela libertação. 

dos effeitos da desproporcionalidade: assim 
tambàm poderá ser justificada a tabella que 
fixa o valor dos escravos : as differenças que 
possam haver com relação ao valor delles em 
umas provineias serão compensadas pelo que 
tenham em outras, como pelo regimen actual 
suceede com as emancipações pelo fundo de 
emancipação. 

O segundo ponto é a. tabella da depreciação. 
Desde que os senhores de escravos não fica

ram pela lei de 28 de Setembro sujeitos a um 
imposto directo; desde que, com a continuação 
dos annos, a propriedade escrava vai soffren~o 
diminuição no seu valor, a gradação estabeleCI· 
da na tabella para a diminuição de valores _não 
é merecedora de reprovação. As cons1d.e-_ . 
separado me parecem de ma.xima procedencia., 
e a respeito dellas e de esperar gue o honra~o 
Sr. presidente do conselho, reahzando o deseJo 
que hontem manifestou, de entender-se com o 
lionra io deputado aütor desse voto em separa
do, possa. chegar a accordo na confecçiio de 
uma tabella. mais acceitave1 do que aquella. que 
nos offereceu. 

Estes dous :eontos do projecto são relativos á 
libertação med1ante indemoização, à libertação 
in•H vi dual. 
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Examinemos agora. o _ponto, que reputo 
capital do projecto, da libertação dos es
cravo'3 de estabelecimentos agricolas por me
tade do seu valor, e conseguinte transformação 
do trabalho. 

Sobre este ponto, toda a d11vida tem consis
exe uibi ids. e da i 'a. 

Suppõe-se que a idéa não é exequivel, que 
a disposição do prcjecto nesta parte será letrra 
morta. 

ao acompan o aque es que ass1m p nsam, 
se não nutro esperanças tão fundadas como o 
honrado Sr. presidente do conselho, acredito, 
toda.via,que todos aquelles agricultore;;, que es~ 
tiverem dominados do desejo de fazer a transfor
mação do trabalho escravo para o trabalho li~ 
vre, e ao mesmo tempo consultarem os verda
deiros interesses do paiz, não deixarão de ac
ceitar a idéa. 

Objecções muito sérias se têm opposto a esta 
1 ea. 

Diz-se que agricultores, que se acham endi
vid:!dos,poderão dispór das apolices, que repre
sent 
pagarem a seus credores. 

Póde ser quo alguns ou muitos o façam, mas 
acredito ue todos a uelles ue consultarem 
bem os seus interes~es e os dos proprios cre
dores, hão d~ preferir melhor applicação das 
apolices, habilitando-se com ellas·a. tornar mais 
uteis a.s suas propriedades e a auferir dellfls 
reaultaJos Illais reaes, afim de satisfazer não 
só os seu~ compromissos actuars como ao mesmo 
tempo collocar-se em po;;;ição melhor. 

E desde que a realisaçio da idéa é apenas 
dependente da vontade do fazenJeiro proprle
tario de escravos o ue ha receiar ~ 

Tambem muitos nutriam receio, e até certo 
ponto fundado. de que os proprieta.rios de escra
vos teriam, em grande numero, de entregar ao 

v rno os i ·c , 
ciando-as e com ellas pagantiO dividas ; entre
tanto apenas cento e tantos ingenuos têm sido 
entregues ao governo; o;; outros continuam nos 
estabelecimentos agrieolas. 

Nos relatorios do Ministerio da Agricultura 
desde 1879 até hoje. encontro o testemunho o 
mais favora.vel aos fazendeiros que têm em seu 
poder ingenuos, declaranrio-se que elles pro
cedem não só para. com os seus escravos, como 
tambem p3.ra com os ingenuos, de modo huma
nissimo, louvavel, digno de nota, dizendo um 
delles não se ter tornado necessa.rio recorrer ao 
emprego de meios coercivos,- -sendo todos 
esses rehtorios aecordes em tece-r elogios devi
dos ao caracter brazileiro, á. generosidade com 

Assim, longe de ·actua:lmente estarem os co
fres publicas sobrecarregados com o pes1do 
onus dos juros de apolices pela entr·ega de in
genuos, e que era calculado em 12:000$000 por 
anno segundo uma tabella que -recordo-me ter 
lido em um dos relatorios da agricultura, não 
pagam um real, póde-se assim dizer. senão 
polas apolices Mrrespondentes aos cento e t:ln
tos ingenuos .que foram entregues ao Governo. 

0 SR. ANDRADE ·FIGUE:IRA:-Nio pàgou-aind& 
om real. 

O Sa. MANOli!L PoRTELLA:-Pois bem, si O' 
receio de que os proprietarios entregariam os 
ingenuos para . receber apolices. representan
tes de se11s serviços. não foi fundado, é tambem 
de esperar que a pl':ttica. mostre que os agri- · 
cultores não se !Servirão das apolices, de que 
trata o ro ·ecto sómente como meio de a ar 
a seus credores, mas para a transformação do 
trabalho, para o desenvolvimento .do trabalho 
livre. servindo-se dos recursos promptos, qu·e 
sapo 1 es o erecem. 
Admittida a idéa do projecto, augmentará o 

numet·o das libertações e por metade do valor 
dos libertandos. 

,\ ccresce em favor desta itléa uma conside
raÇão e que muito influe. 

Não sei que possa ·haver empenho mais pa
triotico da parte d:• cidadão brazileiro do que
transformar a infeliz geração escrava dando
lhe. como livre, amor ao trabalho ·a fim de con-. . . 

por que razão não comprometter um pouco as 
gerações fut.ur<1S pelos onus que o projecto es
tabelece afim de ue uanto antes artilhe 
o elemento escravo dos beneficios que a liber
dade confere, não a liber·lade para o abuso, 
para a vadiação, para a perdição, mas a liber
dade ennobrecida pelo trabalho. 

E assim como a lei de 28 de Setembro admittiu 
apolices como indemnização pP.la entrega de 
ingenuos ao Estado, não me parece que devam 
ellas ser repellidas para o fim· a que se propõe o 
projecto actual. 

O honrado de utado ela rovincia de Minas, 
o Sr. Felicio dos Santos, em uma das sessões o
anno pas!'ado, depois de soltos pelo gabinete 
6 de Junho os seus balões de e,;x;periencia, 

u 
tão apresentou e que hoje constitue uma das 
partes do projecto em discu~são, um importante 
discurso a que prestei toda a attenção. 

A par de razões justificativas do seu proj ecto 
proci.uziu consideraçõe~ scientificas que ·m11ito 
abonam a sua intelligencia e conhecimentos, e 
que com razão podem ser invocadas em apoio. 
da parte em que o projecto em discussão se 
propõe á transformação do trabalho : não as re
produzirei, mas as invoco como mail! um motivo 
que me demove a não repellir a idéa da trans
formação do trabalho pelo mo.io contido no pro-
jecto. · 

Como disse, senhores, creio que só ha q Ue2-
tão sobre a exequibilidade da idéa, porqu:e 
uanto aos meios ainda hontem o nobre ex-

ministro a guerra, que parecia tspos.o -a. e
cretar a libertação sem indemnização e qu& 
culeulou em 105.000:000$, o onus que terá. de 
pesar sobre 6 thesouro, depois :da extinção do 
elemen.to servil, disse que, si porventura tives
se certeza de que a idea seria exequivel, não
duvidaria votar os imposto~ precisos. Pois bem, 
si a queatão ;não ver:a sobre a idéa., e sim ape
nas sobre sua exeqaibilidade, não importando 
ella. uma ·obrigação ·-e sim uma faculdade aos. · 
proprietari<>S de estabelecimentos agrieolas .. 
não ha ·razão .para. -repellil-a. <Desde que -a 
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pr~ti~a. mostrar que a idea é exe::J.uivel, os sa
cnfictos que possa fazer a geração actual, e 

·<>a que tenham de fazer as gerações futuras 
-serão largamente compensados pela transfor~ 
mação mais prompta e menos onerosa do braço 
escravo em livre, como tambem pela conse
quente manutenção e desenvolvimento dos es-
a e ectmen os agr1eo as. 

Não repelindo eu a idéa; e ao contrario consi
derando-~ capaz de execução proveitosa, C? ~o: 

dizer~lhe que S. Ex. labor·a em .engano quando 
diz que no projecto estão consignadas todas as 
medidas necessarias para garantir a effecti
vidade do trabalho dos libertos durante cinco 
annos. 

Neste ponto parece-me deficiente o pro
jecto, não offerecendo providencias su:fficientes 
para garantir a effectividade do trabalho ; e não 
posso, portanto, deixar de cham1.r a attenção 

. ' 
idé1 seja acvmpanhada de todos os meios 
.capazes de garantir-lhe, desde já, proveitosa 
execu -o. 

E não só com relação á eftÊ:lctivida.de de ser· 
viço tios libertos pelo modo consignado no pro
jacto, como em ~ehção ao. serv~ço dos proprios 

' idéa d::~ tr,msformação do trabalho seja garan-
tida em sua e~ecução: cumpre dar garantias aos 
propl'ietarios das fazendas e e;;tabelecimentos 
agricolas.para que a transformação desP-jada seja 
uma realidade, e não uma esperança vã. 

O projecto estabelece multa de 500$ a f:OOO$ 
para aquelles que acoitam escravos; mas não 
esta bel eco penalidade alguma para aq uelles 

UG seduzirem os libgrtos sujeitos á prestação . . . 

as iJéas capitaos do projecto, deixo de entrar 
no e.xa.me das diversas disposições que elle 
contem. 
Manif·~sto apenas o meu pensamento e as dis

:posiçõoa em que me acho, com relaçâ:o ao pro
J8Cto. 

Peço agora permiaslo ao nobre presidente do 
conselho para. fazer considerações de outra 
ordem. 

Pareceu-me que S. Ex. tinha sido injusto 
para com os partidos, especialmente par.L com 
o partido conservador e para com a lei de 28 de 
Setembro de 187f . 

Não lerei as palavras de S. Ex. para não 
roubar tempo á Camara; mas S. E:t. disse que 
os partidos et·am responsaveis pelo estado a que . - -

~ 

gitado de uma solução. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho) :

Em complemento da lei de 28 de Setembro. 
O SR.. MANOEL PoRTELLA :-V. Ex. disse que 

a. lei de 28 de Setembro tinha sido revolucio
naria, porque tinha. agitado apenas, sem offere
eer uma solução. . 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho) :
Eu disse que tinha um principio revoluciona
rio si não fosse attendido em tempo. 

O Sa-. MANOEL PoRTELLA.:- Ainda com a 
restric~o q~e _S. Ex. offerece, a proposição 
que entao em1tt1u e que agora eu comprehendo 
farei a defesa do partido conservador e da lei 
de 28 de Set~mbro. 

Si o partido conservador fez a refot'ma .•• 

Fez muito. 

o Sn. ·. MANOEL PORT~LLA:- .•. 

essa reforma foi fei.ta em 1871, e o partido con
servador deixou o podet• nos primeiros dias d9 
1878, pergunto: o que poderia elle fazer 6 anuos 
depois da reforma que realizou~ Nada mais do 
que e~per~r que seu successor, o partido libe
ral, msptr~ndo-se no pensamento patriotico 
daquAlla le1, procurasse dar-lhe execução cor
respondente. 

Não tinha o partido conservador nada a fazer · 
· ~.,.- va com leta. ' 1 ' 

tempo da lei não consideravam completas as 
suas medidas nem comp.ttiveis com as exigen
cias da snciedade, competia completai-as. 

1 a censura, nao e ao par 1 o con~erva or 
a que eu tenho a honra de p:rtencer. (Apoia-
dos.) . . 

Direi ao nobre presidente do conselho que 
o partido conserva :lor, depois de ter feito a r e
forma, não contentou-se com os louros que ella 
pudesse trazer-lhe, procurou, por actos legisla
tivos, habilitar a classe agricola com os meios 
convenientes para tirar dessa reforma todos os 
fructos de que ella fosse susceptivel. 

E' assim qu'3 foi votada a lei de 5 de Novem
bro de 187.), fornecendo-lhe creditos até à . . . 
litaria a lavoura do Imp3rio a munir-se dos 
meios precisos para. melhorar seus estabeleci
mentos, e ao me~mo tem o, transformar o tra-
balho. E' a mesma idéa que o onra o presidente 
do conselho hoje consigna em seu projecto, 
dando ao agricultor a metade do valor do seu 
escravo, o que importa nada menos do que of
ferecer-lhe credito ; é esta a mesma idóa que 
estava consignada na lei de 5 de Novembro 
de f875. 

O Sa. RATISBONA:- Mas eom outra fórma. 
O SR. MANOEL PoRT.B:LLA.:- O intuito pa

rece o meslllo. 
Não censuro aqnelles que não executaram 

essa lei, porque, mesmo no dominio conser
vador, houve paN isso di:fficuldades, como 
consta do relatorio do ministro da fazenda desse 
tempo; mas quero simplesmente mostrar que, 

- te cto le isl i ar i 
conservador mostrou desejo de vir em aux:lio 
da. classe agricola, habilitando-a com os meios 
precisos para a transformação do trabalho e 
para melhorar seus estabelecimentos. 

E não foi só isso : nesse mesmo anno a lei 
de ê de Novembro autorizou a garantia de j11ros 
aos capitaes a empregar em engenhos cen
traes. 

Si, porventura, a execução dessa lei não ti
vesse sido objecto de espe~ulação, como infe
lizmente tem sido (apoiados) , em diversas 
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com difficuldades pela diminuição do braço es
cravo, eu, confiado no desenvolvimento que alli 
ia tendo o trabalho livre nacional, acreditava 
que,adoptada a idéa de engenhos centraes,mon
tados estPs convenientemente, com contract!lS 
regularPs entre os capitalistas emprezarios e o.:; 
agricultores,dentro em pouco se transformariam 
as condições do tr·abalho naquella província, 
como succed~u na Martinica, em Guadelupe e 

E ja não fa.!lo do desenvolvimento que o par
tido con;;ervador deu a colonisação, como em 
a arte lembra o nobre de utado. 

Portanto, sen ores, o partido conservador, 
realizando a reforma em 1871, não descurou da 
e! asse agrícola_. p~ocurou habilitai-a com. o cre-

engenhos centraes , divisão. que facilitaria 
aos agricultores substituir o braço escravo, 
admittindo mais facilmente o t1•abalha .!or livre 
naciooal. 

O honrado Sr. presidente do cons,~lho teve 
occasião de diz~r que no dominio liberal os 
min,sterios fizeram sentir a necessidade da 
reforma da. lei de 28 de Set~mbro. 

Peço perm~asão pn.ra dizer a S. H:I: qu~ a 

quer nas Fallaa do Tbrono, q_uer nos rela
torios do Ministerio dn. Agr1cnltura foram 
accordes em sustentar a lei do 28 do Setembro, 
em confhLr nos seus e1feitos. 

O Sn. SA.nAIVA (p,•csidcntc do conselho):
Mas pediam o augmento do fundo de emanci
pação. 

O Sn. MANOEL PoRTELLA:-Iato, sim. 
O SR. SA.nAIVA (Í)i'csidente do conselho) :

lsto é reforma. 
O SR. MANOEL PoRTELLA:-Não, o augmento 

do fundo de emancipação não é reforma, é o 
complemento · da lei. 

Mas eu não censuro, permitta-ma o honra-lo 
presidente do co~selho, os gabinetes que sue-

s a I s conserva ores por nao 
terem ido além. As circumstancias do paiz 
eram taes que a cada um delles cumpria ter 
muita cautella, muita previdencia para não 
a.gitar a questão, revogar ou alterar a lei de 28 
de Setembro. 

. O primeiro dos gabinetes liberaes não pro
curou reformar a lei, como nenhum do3 seus 
successores procurou ; mostrou-se, porém, de
sejoso de fazer alguma. cous:1. em beneficio da 
clãsse agrícola.. O congresso agricola do sul foi 
uma prova disto. A discussão qu~ ent«o houve 

neste congresso e no do norte, a necessidade 
que se fez sentir, não só do ensino profissional, 
como dos estabelecimentos de credito e de bra
ços que substituíssem os braços escravos. de
terminaram as idéas que aquelle gabinete ma, 
nifeatou, já com relação à colonização chineza
. á com relação á ropria. lei de 5 .de Novembro 
de 1 75. 

O honrado Sr. presidente do conselho tem 
razão, porém. na censura. que fez a.o. gabinete 

.. ' ' 
solver a questão, agitou-a e agitou-~ i~co~ve-
mentementé, de modo a tornar ma.1s dlffic1l a 
posição de S. Ex. 

O Sa. SARAIVA (presidente do conselho):
Eu não fiz censura alguma: nada disse, ca
lei-me. 

O Sn. PoRTELLA:-Na. generalidade da cen
sura ao sea partido, julguei comprehender-se 
tambem o abinete assado. 

Em relação á. lei de 28 de Setembro, o hon
rádo Sr. presidenta do conselho disse,. exp~
cando melhor o seu pensamento! por mim nao 

em compre e 1 , a a 
previdencia do legislador, por ter adoptado 
a libertação do ventre sem cogitar de que cs . ~ . , 

, ' , 
1892, seriam cidadãos brazileiros, estariam 
no gozo de direitos po!iticos, com ~ capac~
dade do voto, e que ass1m não podenam dei
xar de ser considerados um elemento de per
turbação nas fazendas. 

O Sn. SARAIVA (lJresidente J.o conselho):
Eu disse qu.a se d2via. tomar providenci9:s par~ 
que não viesse pArturblir; não censure1 a lei 
por não providenciar logo. 

R. ANOEL ORTELLA:- O tempo a 
confecção dessa lei, todos previam que, antes 
de findo aquelle prazo, o elemento servil esta-. . . 

Basta attender a"que o Sr.Visconde de Jequi· 
tinhonha., quando consultado o conselho de Es
tado a respeito do projecto do Sr. Visconde de 
S. Vicente, e com a maioria, senão quasi to
talidade dos seus collegas, aeceitou a idéa da 
liberta~ão do ventre, declarou que fazia trans· 
acções, de)l.istia do projecto que havia apresen
tado na s~ssão do anno anterior, projecto que 
marcava prazo pa.ra. a e:xtincçlo total da escra
vidão, por estar convencido de que dentro de 
20 annos estaria extin.cto o elemento servil 
no paiz. Illudiu-se, como illudiram·se muitos, 
como talvez estivesse illudido o Sr. Visconde 
de Abaeté, quando affirmava. que, sP.m a ado
pção daquella. idéa, sómente depois de 300 an
nos se poderia contar com a extincção. 

"'"" nao e para a m1rar quan o outros, que 
hoje se mostram tão fer.rorosos abolicionistas, 
diziam aqui que só depois de 40 ou 50 annos 
era que o finado conselheiro Zacha.rias de Góes 
e Vasconcellos podia cogita1•, ao menos, da so
lução da questão ; e quando sabemos quanto 
eram deficientes os dados estatisticos em que 
se firmaram. 

Resolvida a questão por liquella fórma, era 
de esperar que, antes de haverem os ingenuos 
a.ttingido a maioridade,já. estariam os est~bele
cimentos agricolas, em que elles pormaneces-
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Sr. prasidente, pre~i~o terminar ; já occupcú 
por mais tempo do que pretendia a illustrada 
attenção da Camara.. 

Manifestando ag sympathias que tenho pelo 
projecto em discussão e o a.ccôrdo em que estou 
com os maus dignos collegas, a quem em prin
cipio me referi, devo aproveitar a occasião para 
mostrar que o honrado Sr . . presidente do con
selho não interpretou bem as palavras daquelle 
qne encetou esta seg · · - . 

Quando este illustre deputado fazia notar a 
S. E::s::. a eonveniencia de, como tentativa ou 
como e::t eriencia a licar de · 
para os JUros das apJlices o actual fundo de 
emancipação, S. Ex. entendeu devel' inlimine 
repellir o que chamou tratLsacçao. Não, se-
nho , - a nsacçao, era s1mp es
me.nte a enunciação .de u~ pens~mento, que 
fehzmente hontem Vl que t!Dha s1do outr'ora 
manifestado pelo honrado Sr. president9 do 
conselho. 

"O Sn. SARAIVA (presidente d.J conselho) :
Mas V. Ex. comprehende que aquillo dimi

nui~ tanto ~ ~nergia do projecto, que eu não 
pod1a trans1g1r. 

O Sa. MANOEL PoatELLA :-P 
o mo o por que S. Ex. apreciava as palavra• 
do honrado Eleputado a quem me refiro, e1•a 
dete~minado -pelo facto de não ter ainda sido 

IS 

plesmente o resumo. 
O Sa. SAR.Al\'A (pte8idcnto do conselho) :

Parecia-me que F~Upprimia o fundo do 5 of0 o 
dei:nva só aquillo. 

O Sn. MANOEL PontELLA :-Sim. 
Sern repellir a idéa, o nobro deputado apenas 

lembrava a possibilidade da applica.ção do 
actual fundo de emancipnçlo ~ esse fim, da mes
ma maneira por que no gabinete de 28 de M:.tr
ço, por S. Ex. presidido, o finado ministro da 
agricultura Sr. Buarque de Macedo propunha 
em seu relatorio, que parte do fundo de eman
cipaçãO: fosse destinado a constituir um f unJo 
especial applicado á educação dos ingenuos. 

Em todo o caso era applicação sempre ao 

O Sn. F: BELIBARio:- Apoiado. Era o de
sejo de não contrariar o projecto nesta parte, 
sem aggravar os onus do Thesouro. 

O Sn. M~NOEL PoRTELLA:-Não ha o proposito 
·de contnr1ar, mas a disposição para accôrdo 
por concessõe3 reciprocas, ann.unciada hontem 
pelo honrado deputado por S. Paulo e que S. 
E::t. com a circumspecção, que tanto o dishngae, 
declarou acolher tomando em consideração as 
idéas por elle lembradas psra chegar-se a 
uma solução da questão. . 

por outrem. 
« Ao sentar-se nesta cadeira reconhec~ria. 

que os seus adversarios politicos lh.e prestam 
a maior attenção e respeito, contando, como 
devo snppor, com a dedicação, senão enthu
sir.smo, de seus amigos . ., 

Pois bem, faço minhas estas palavras neste 
momento solemne. 

Pela parte que respeita ao partido conser-
' . • não tem visto senão a confir-

mação deste juizo: o respeito, a atte, ção, a 
consideração que todos nós \"Otamos a S. Ex. 

r . 

O SR. SARAIVA (presi.dente do conselho):-
Muito agradecido . · 

• . .. on a 
não apenas com o apoio, mas tambem com a 
dedicação o enthusiasmo de seus correligio
narios, não serei ou o juiz, é S. Ex. Mas se:a 
simples apoio, sf'!ja entbusiasmo, falte .. lho est·~. 
snbsistin lo apenas aquelle, S. Ex julgar-se
á sempre muito rorta mantendo-se na posição 
digna em que tem sabido collocar-se, defen
dendo idór~a que sa:o proprias, que silo o resul
tado, como confessou, dos seus estudoa e t-ogi-

, o o r q ne rece1ar 
o jui10 daquello11 que tenham de apreciar o aeu 
procedi monto. (Mui to bam.) 

VA presa tm e o consc o):
Jú tnnho dcelal'arlo quo nesta questão, que ó 
e&pocial, como V. Ex. domonatrou, conto com 
o upoio da Camara, o n!o desta ou daquelle 
partido. 

O Sa. MANOEL PonT:mLLA:- E' poasivel q ua 
haja motivo de suspeita de que dias amargos 
estejam reservados a S. Ex.; maa. si ess~ sus
peita é inspirada pela supposição de que S. E v. 
sabe m :1 nter muito altaneira a sua cabeça, seja 
isto mais um motivo para desejar que á corôa 
de louros que já cinge a veneranda frente de 
S. Ex. pela adopção da lei de 9 de Janeiro, 
venham juntar-se novos louros. 

E' possível que eu me engane; mas nutro a 
esperança de que S. Ex. -verã. solvida a qaes-
- , · ealizado o pensamento q ue mantem 
no seu projecto da transformação do trabalho,. e 
que, assim como o paiz presenciou que a pro
posta de i2 de Maio de 1871 constituiu a lei de 
28 de Setembro de 1871, o projecto tambem de 
12 de Maio de 1885 será constituído lei com as 
modificações que as exigencias e circumstan
cias do paiz determinam. São estes os meus 
sinceros votos. (Muito bem! m.uito bem! O 
orador e feUcitlado.) 
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~o em 25 de JUlbO de 1885 
Yide pag. l5i do Vol. lii 

O Sr. Duarte de Azevedo 
(attenção geral):- Não entro no debate com - . . 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:-Jsto é uma eousa 
muito relativa. 

O SR. DuARTE DE AzEvED0:-0 que nós de
plora vamos, e ainda deploramos, é a necessi
dade de termos de nos occupar mais cedo do 
que_convinha com esta questão. 

iados.) A pre;;ente situação, com excepção do 
ultimo ministerio, nunca tratou da. reforma do 
estado servil. Nnm o ministerio do Sr. Sinimbú 

O metJ fim, intervin io na discussão, é justi- nem o do SI.". Martinho Campos, nem o primei
ficar a collaboração que 0 partido conservador ro gabinete do Sr. Saraiva, nem o do Sr. L9.
tem presta lo ao projP.cto do elemento servil. fayette s nppuzeram que era chegada a occasião 

de resolver a questão do estado servil. Então o 
Quando de um lado alguns conserva 10res a<;sumpto não parecia de actualidade, nem op

atacam o projecto de medo tão energico, e do portuna a solução. A não ser como a rachitica 
outro, da extrema liberal, se accusa ao governo ida pela denominação 

- po 1t1ca. so re este ponto, como bem se expri
pro- miu o nobre e:x-ministro da guerra, uma cal

' sição, sobre o ponto m~smo que se discutA, ao 
gabinete de 6 de Junho. e collabora com o 
ministerio a.ctual na refórma de elemento ser
vil por tres razões. A i 6 , é que o partido con
servador entende que é chegada a opportu
nida.le de realizar esta refórma; a za. quP. o 
pl'ojecto em discussão comprehende meios mais 
energicos p::~ra a substituição do trabalho es
cravo, sem offender flagrantemente, como o 
proje ' . . 
prieda.de ; a a~ razão, posto q n ') de ordem me
nos elevada, mas ori-ginada de acontecirnentos 
~oliticos, á que existia. certa inc•ompatibi · 

alludir~arpos .áquelle ingente · esforço, que 
produz1u; a le1 de 28 de Setembro de 181i. 
(Mui tos apoiados.) 

Não, Sr. pre-.idente, nãu somos escravocratas. 
Si fosse possível perscrutar o sentimento in
timo, de muitos conservadores, despr~venido 
das preoccupaçõe~ politieos, talvez que fossemo:; 
sorprendidos com opiniões maia adiantados 
do que o proprio ga.binete. (Apoiadof .) 

O Sa. ARrsTmEs SPINOLA: -E' bom que 
V. Ex. dê esta. liçlo ao governo. 

mari~ pod;e. 
~ - ' 

armado com o pacto de que se fez pol"t'i.dor, 
viesse agitar os animos indifferentes, perturbar 
os interesses gart~ntidos pela lei de 28 d~ Se
tembro, abalar a. seguridade da lavoura, amea· 
çsr a 1•iq ueza publica e lenntar todas as diffi
culdades que nf)s colloca.m na rigorosa neces
sidade de cooperar pora rtar·lheg remedio. 
(Muitos apoiados.) 

Formado o pacto, o~ por querer o minister~o 

O Sn. AND:tADE FIGUEIRA:- Sabe-o muito 
bem. 

O Sn. DUARTE DE A:~EVEDO,. ,quando de toda 
a. parte insta-s" por uma soluçA:o a eatn nctuali
dade insupportavel, não comprebende V. Ex., 
Sr. presidente, os motivos que temos do pro
clamar pelo orgão mais elevado da no~sa. pro· 
fiesiio politica qu·1 o partido conserva1or qu61', 
pode e de'Ue resolver a quesUlo do elemento 
a3rvil1 ( M ttitns apoiados. ) 

Somos hoje ne•te pensamento os arautos dos 
chefes do partido conservador. ( Apoiados. ) . 

Enten:1emos qúe o partido quer, pode e deve 
resolver esta questão, e uma vez qae nos en
contramos ou fomos encontrados em caminho 

"' ' urgido p~las mesmas circumstancias, e:;tamos 
muito naturalmente interessados na refórma. . 
( Apoia·los. ) 

O SR. MAc-DowELL:- E' e unico meio de 
evitarem-se as tropelias do Cear~ e do Amazo
nas, contra. as q uaes clama.mo3 em vão. 

0 SR. DUARTE DE AZEVEDO :-Sr. presidente, 
o ministerio de 6 de Junho, com o aeu projecto, 
teve grande infelicidade. Apresentou-se como 
abolicionista fra.aeo, mas escolheu o meio em 
nos apropriado para La.l fim. 
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A nós outros, quando interpellados acerca das 
razões por que, ainda recentemente,- hostiliza· 
-vamos o projeeto de 15 de Julho, sempre nos 
pareceu, deixando de parte os outros motivos 
de opposição,q ue os vicios do projecto eram mais 
de íórm~, do que de substancia. Podia-se fazer 
mais, sem ~ntos enear~os e vexames, do que 

Esse projecto sobre•'arregava a população de 
impostos escusa ~os, creando a taxa de 6 ° /o 
addicionaes a todos o:; im ostos de im ortação ; 
augmentan o a taxa a transmissão a propne
dade escrava, e e:s::igindo o tributo de 1 °/o por 
todos os escra,·os da lavoura, de 3 o/0 pelos 
escravos de certas cidades e de 5 °/0 pelos das 
cidades priacipaes. 

Parecia. que com esse grande apparato de 
i"eeursos :financeiros o ministerio teria meios 
de extinguir facilmente a escravidão . Mas 
não acontecia assim. 

Todos os novos im ostos seo-undo o arecer 
do relator da commissão da Camara. trabalho 
que aliás revela um grande talento e vasta 
eradicção, não attingião á mais de 7. 000:000 

Ora, com 7.0 : . , const er:-1 a a a-
bel!a dos I1reços do projecto de 15 de Julhó, 
não S'3 poderiam libertar annualmente mais de 
i4.000 escravos, o que d · , 
:fim ele 1.0 a.nnos, apenas 140.000 manumissões, 
ou a setima parte da massa escravizada. 

Era esta, Sr. presidente, a fonte mais impor
tante de libertações no projecto de 15 de Julho, 
porqur~ a alforria pela idade de 60 annos é 
meio commum entr~ os dous projectos, e a. taxa 
d~s desapropriações tinha um. vicio original 
que a tornava imprestavel : qual era a. deducção 
ser feita, não do valor primitivo, mas do valor . . - .. . . 

' periodica. (Apoiados.) 
CJmpare. porém, V. Ex. os recursos 

· cto d 15 
discu~são. e verá que existe manancial muito 
~ais abundante de libP.rtações no actual pro
.Jecto. 

0 SR. ARISTIDES SPINOLA: -0 que me admira 
é q_ue não o aceitassem y.ara a discussão, afim 
de emendai-o por n:eío do projecto actual. 

0 Sn. FELTCIO DOS SANTOS:- 0 mini:o)terio pas
sado fez questão de gabinete. 

O SR. DuARTE DE .AzEVEDO: - .No projecto 
actual não se cream 6, mas 5 o{ o addicion.a.e.s 
aos impostos de importação, e não se lança 
contribuição alguma sobre cabeças . de escravos 
nem se a.ugmenta o imposto da. tra.nsmissS.o da 
propried;:j de escrava; 

Reduzido mesmo o algarismo da receita por 
. . - ' a 
eommissão não a.ttendeu, ·e calculando apenas 
em 3.600:000$, o producto da taxa addiccional 
de 5 °/n te:emos que a. te-rça. parte daquelle 
producto hbertara tantos escravos velhos, da 
categoria dos de 200$. quantos equivalerem 
ao quoeieute daquolla. quantia por esta ; e que 
o produeto de outra. terça parte do novo fundo 
de cmn.ncipaça:o, destinado ao movin1ento de 
jurw de tituloa publicoa para manumioõe1, 
libertará. tantos escravos por metade do 1011 
valor quanto for o quociente do algarismo total 

da emissão dividido pela media de ·metade do 
valor de cada escravo, sem falla.r da quantia 
destinada á. amortização dos titulos, mas tambem 
sem fa.llar da relucção do valor quando a li
bertação tiver de recahir em eicra.vos, reducção 
lembrada sómente pelo novo projecto, e que 
se funda em razõ<.ls obvias .. 

de 55 a 60 annos ser·ão libertados em numero 
de 6.000 annual:nen te, ou serão libertados 
todos elle!l, por ue as estatis.ticas consa ram o 
numero e . para a população escrava 
de 50 a 60 annos; e que além disso, serão liber
tados mais de 90.000 escravos detodas as idades. 
Portanto com 2.400:000$ annuaes. ou com 
pouco mais da terça. parte do producto dos 
impostos exigido pelo projecto anterior, em 4ue 
se calculava a nova imposição em 7.000:000$~ 
consr>gue o projecto do Sr. Saraiva muito. 
melhores resultados. ( Apoiados ; muito 
bem. 

Não me demorarei na· confrontação dos dons 
projectos sob o aspecto dos recursos que su~ge
rem para. a libertação, porque esse confronto 
em s1 o e1 o m:11 s vezes ; encara -os-e1 

sob um ponto de vista mais elevado, quanto 
~o respeito aos. bons_ p_rincipios, e ~este ponto 

de Julho, que eommettia :fla.grante violaçãG 
da propriedade, deixando de indemnizar a 
expropriação dos escri1vos sexagenarios ao,pra
so que o projecto de 12 de Maio satisfaz essa 
n~essidade jurídica e politiea, porque.a pro
priedade escrava, dig-am o que quizerem, é uma. 
propriedade garantida pela lei. (Apoiados.) 

Esta proposição, Sr. presidente, demanda de
monstração. A constituição do Imperio estabe-

. ença entt e ingenaos e libertos. 
recusou aos libertos cet·ta capacidade politica, e 
snppoz portanto e e:s::isteneia dos escravos. A lei . . . . ,... . 
propria, não simplesmente em razão do prin· 
cipio da representação íorçadr. àa. pessoa do se· 
nhor, mas por fcilta. fundamental da capacidade 
juridiea. 

O codigo criminal autorizou expreasamente o 
castigo dos escravos, e com outras leia penacs 
previu crimes e comminou penas especiaes aos 
escravos. O eodigo do -processo criminal oa 
privou de certos actos joridicos, como da facul
dade de dar denuncia e da possibilidade de ser 
testemunha.. 

Toda. a legislação emfim está cheia de monu
mentos que attesta.m que o escra.vo é entre nós 
urna propriédade . 

Mss não é propriedade conforme ao direito 
natural, allega~ os nossos contradicto:res. 

" o a e 1sso, r . pres1 en ·e . 1re1 o 
natural é porvenLura o direito q no .se observa 
na. pratica ·~ Concebe-se a theoria do direito na
tural, que é o conjuncto das normas racionaes, 
que presidem á eoe.Dstencia social dos homens; 
p 1róm essa theoria não pa.ssa de umaespeeula~ 
acientifiea, uma abatrae~, um typo juridico, 
ideal, com que se aft'••rA o valor moral das inati-. 
tuiçõet~, e se promove o aperfeiçoamento do di
reito positivo. 

E' aquillo que os jnri~eonaultoa chamam~ 
elemento geral do direito. 
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Da luta. entre este elemento .~ o. direito es- 1 Senhores, fomos nós os primeil'os que no anno 

pecial ou positivo de um pov?, é na realida~e li pass1_do censur~mos o g:abinete _de 6 de Junho 
que provém o progresso, e ad1antamento do d1- pela 1mprudenc1a, quas1 temer1d3:1e, . com que 
reito. trouxe ao tapete das ca.maras legislatiVa~ u~a 

Mas emquanto a transformação não se opera, qnestão incandescente, para que o pau ~o 
a nor~::t conhecida como prec~ito j~r~dieo no estava. pr~parado, e q~e nem era uma questão 
estado de a.ssociaçSI:o é a do direito pos1t1vo,por- de actuahdade. Hostihzámos o facto, de que se 

· · · · · svanecia. o onra o ex-pres1 en e o conse-

i2 de Maio admitte a indemnização .dos escra- não ha d11vida. 
vos de 60 annos, garantindo ao seu senhor o O SR. DuARTE DE AzEvEno:-Mas isto é 
prazo de'tres annos de serviços. Mas,·dir-se-:í causa muito ditferente de apresentar-se o mi
que esta indeniniza~iio é irrisoria, que não é ·nisterio ás Camar·as com a declaração de que o 
admissivel a. indemD.ização por serviços, pQr- seu programma, sobre as questões de que os 
que nio seria possivel a indemnizaçio pelo uso ministro; nunca. haviam cogit;1do até · então, 
sómente de qualquer outra. proprie.lade. E' um tinha. sido formulado em virtude de um pacto 
equivoco; o Estado tem sem duvida o direito entre o poder irresponsavel e o gabinete,que por 
de expro~riar qualqu~r propriedade por utili- for do contracto o ha ia ado · ·a • 

• - cutar. 
nos, tem de indemnizar o senhor. Fo3<:::e embora inspirada pela corôa a attitude 

Mas s. indemnizaçio deve ser forçosamente do ministerio de 6 de Junho, esse ministe-
em dinbe' · · · e e c p e amen e sua a pos1çao, 
outro valor que o represente 1 (muitos apoiados), e apresentar-se perante a 

Desde que se considera como valendo 200$, Camara. defendendo o acto como proprio, sem 
por exemplo, os escravos de 60 annos, não é devassar as especulaçõ3s politicas, as alturas 
evidl:lnte qae tres annos de serviço, valendo insondaveis do governo do imperio.(Apoiados.) 
tanto ou mais do que 200$, constituem uma in- Com semelhante procedimento o gabinete 
demnizaçlo idonea do valor expropriado 1 Mas, contentou-se com o logar humilde de arauto de 
accrescenta-se-: nlo expropriareis assim um opiniões 11lheias, e arrastou a coroa á discussão 
rebanho, uma casa, um fendo de terras, qual- dos partidos, com grave inconveniente do sys
qaer outra. propriedade. Sem duvidll , si a tema constitucional; infringio uma das condi
fórma da. indemnizaçA:o eomprehendesse unica- ções indispensaveis do governo representativo, 
mente o valor do rendimento; mas na con- qual a da responsabilidade ministerial, e offen
cessão do serviço por tres annos do escravo deu e escandalisoa o senso intimo do partido 
sexagenario, n~o se attende sómente ao rendi- conservador. 
mento, a.ttende-s9 tambem á a.mortiz:1ção ou 
reembolso do capital. 0 SR. CoSTA PEREIRA E OUTROS SRs. DEPU-

Quem recebe 3 a!lnos de serviços de um es- TA.Dos.-Apoiado. 
cravo de mais d~b . x. sa e, r. pree1 ente, quaes oram as 
um valor equivalente ao valor e ao frueto do conseqaencias posteriores do malfadado pacto. 
escravo nessa idade, certamente muito mais do O ministerio fez questão de gabinete do art. f o 
que se recebesse a quantia. de iOO$. que, se- do seu projecto e seguiu-se a dissolução ·da Ca
gando o systema do projP.cto, e a ordem da ta- mara doa Deputados. Com a dissolução sobre
bella da preços. seria o preço da indemnização yeiu a eleição, na qual o governo . h:.wia pr~ 
p~cuniaria immediata.(Apoiaflos.) mettido a maior imparcialidade, mas em que, 

E a disse que a terceira razão, pela qual en- infelizmente, prJceden como pa.rte interessad:~. 
travamos agora em collaboraçlo com o minis- no "Pleito. 
terio, quando não ·o haviamos feito com o seu Senhores, eu comprehendo que o governo 
antecessor, era certa. incompatibilidade que não seja in~ifferente ao resultado de uma alei
existia. entre nós para o trabalho em commwn. çio, porque o governo representa. uma opinião 
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politi.ca, e deve desejar mantel-a. no poder. Mas, 
quando se abre luta. entre a maioria da cam·-1ra. 
temporaria e o ministerio e é necessario ouvir
se sobre o confticto o juizo da. nação, ao governo 
cumpr~ guardar a ma.ivr imparcialidade no 
desenlace, para que a. nação possa, como juiz 
desprevenido e livre, proferir a sua decisão. . . . . 

Depois do ministerio haver feito questão de 
confiançá ·do art. iY de se11 projecto, de tal 
modo caracterisada que produziu a dis'>olução 
da. Camara. quiz ver si podia cons~guir de seua 
amigos o apoio que lhe faltava. e foi com elles 
transigir sobre a questão de confiança. 

.o Sa. CASTRIOTO: -Em minha opinião não 

V. Ex. sabe que, no Ceará, em Pernambuco e 
em outras provincia.s, a el•·ição se f~z. carre- . . . _ 

ando muitas vezes o overno na ba.lan a com hc1to a um gabm~te. que fe:r. questao de con-
a espada de Bren·>. (Apoiados. an~a e cer ? pon o, ra?s~g1r · so re e e para. 

Naquellas províncias mesmo em que as vio- I c?ntmuar a VIver. com as 1deas de seus adversa
lencias ma.teriaes não se fizeram s~ntir, a im- rios ~ 
parcialidade do governo não educou os partidos, Já vê, V. Ex., Sr. presidente, que, si todos os 
nem serve de norma a procP.dimentos futuros. factos anteriores não nos tivessem afastaiio do 
(Apoiaclos.) Assim em S. Paulo, onde o go- ministerio 6 de Junho, bastal'ia este só para 
verno não empregou a força militar, nem com- excluir deU~ as nossas sympathias. · 
metteu a c to<> fraudulentos, concedeu, entre- Parece que o ministerio só tinha uma prece
tanto, aos seus correligionarios, tudo, absoln- cupação, a de viver, de viver a todo o custo. 
tamente tudo uanto era meio de influencia Ora a.ttribuia-s o d"re· b • 
para o triumpb.o eleitoral. sobre que assentassem as questões de con-

Foi depois de uma eleição pleiteada dessa fiança, como si não competisse á C·tmarafor
maneil'a que chegámos, nós os conservadores, mulal-as de qualquer modo, e uando lhe 
aes e augus c. recm o. na 01 am a o pro- aprouvesse; ora capltu av!l. na q-:.:estão que e e 
cedimento do ministerio de 6 de Junho na pre- proprio havh escolhido como de confiança po
sente sessão legi~lativa? A verificação de po- litica. (Apoiados.) Dir-se-ia que o gabinete . - .. . . . 
mini~tros (apoiados); as votações resentiam-se 
manifestamente da cabaUa offi.cial (apoiados), e, 
como por aggravar tantas culpas, o governo 
menosprezou a autoridade politíca da Camara. 
dos Deputados, conservando-se os ministros na 
poase do ca.rg() que occupavam, não obstante as 
votações que os repellia.m. (Apoiados, muito 
bem.) . 

Nem em frente qa. eleição do presidente da 

que s~ devia retirar (apoiados) ; ao contrario, 
desrespeitava a Camara, indicando que ella nlo 
estava. constitnida., porque não se havia ainda 
verjficado os podere~ do todos os seus mem
bros! 

De so:te que a. corporação que funceiona
va não era Cama.ra. dos Deputados, era outra 
entidade ; só depois de certo numero da depu~ 
ta.dos r· conheci los é que o governo daria pela 
existencia e funcção da Camara dos Deputados! 

Não foi tudo. O gabinete, para impedir a 
sua derrota imminente todos os dias. e illudir 
o honroso dever de retirar-se, constrangeu o 
pundunor dos seus amigos, obrigando-os a não 
comparecerem ás sessões; e o exemplo das 
tramoias ministeriaes demonstrou até ue 
ponto o intuito de contrariar o voto nacional e 
de infringir os proprios deveres in:tluiu no es
pirito dos ministros do 6 de Junho. ( Apoia-
dos.) _ 

O Sa. DELPHINO CINTRA. : - Inventou até 
a nova. doutriná de escolher as questões de 
confiança. 

O Sa. Du A.RTE DE AzEVEDo ; -Ainda ulti
mamente, pelo discurso do nobre deputado pelo 
f5 districto de Minas, a Camara teve uma in
forma~ão ·curiosa. 

A.-6 

novo nos paizes que se regem pelo system3 
parlamentar. 

Nunca houve questão social importante que 
não demandasse o auxilio de ambos os partidos 
para. ser resolvida, e ·parece mesmo que só a 
questão chega a sua madUI·eza e á opportuni
dade de uma solução, quando reune o senti
mento dos partidos que disputam o poler, por
qne é só então que ella adquira o caracter de 
uma neceas1dade publica, geralmente reco
nhecida. (Apoiados.) 

Na Inglaterra, a suppressão das incapaci
dad~s que pezaram sobre os ca.tholicos foi pro
pos a pela primeira vez no ministerio de Lord 
Li v rpool. Foi apresenta ta como questão 
aberta, estranha. ao principio da solidari r--dade 
m1mster1a, tanto que o m1msterJo v1 m .. se 
no modo de resol vel-a 

Poo:::teriormente o Duque de W ellington, em
bora com o protesto de muitos conservadores 
dos mais extremados, mas com o apoio franco 
de todos os wigs. aceitou as propostas de Lord 
John Russell, offerecidàs anteriormente e rea
lizou a. reforma. <i& emancipaçio dos eatholicos. 

A reforma eleitoral de l832 foi propo~h mui 
tos annos ante1 por chefes conaervadore~. ~r 
Lord Chatam e por William Pitt, reproiuz1da 
por Lord John Russell, aceita por Lord Grey e 
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Lord Brougham, e resolvida por estes com o 
concur;;o do Conde de Derby, que foi . e era o 
chefe do p:~.rtido conservador da Inglaterra. E, 
mesrr.o entre nós, a reforma do elemento ser
vil de 1871 não teve o apoio de quasi todos os 
lib~raes do parlamento ~Si nesta casa. não exis
tiam então meotbt·os desse partido, não s·:tbe S. 

bzraes do Senado cooperaram na reforma, dando 
a commissão respectiva um. parecer dentro de 
24 horas ara não demorar a solu -

Ex. que, com exeep~o de um f ó, to · 

tão~ 
Ficaram, porventura, desprestigiados homens 

como Nabuco de Araujo, Souza Franco, Abaeté, 
Paran.aguá, Sinimbü e outros que cooperaram 
para o grande passo de reg.meração social, de 
que toJos nós hoje nos feliL~itamos 1 

A reforma da guarda nacional não mereceu 
os voto;; dos lib3raes desta C:'asa e do Sr>nado ~ 
A reforma da lei do recrub.mento e ajudiciaria 
não foram feitas uasi ue d • 
ou ao menos com o auxilio efficaz dos nossos 
adversarios politicos no tempo do ministerio de 
7 de Março~ 

0 SR. LACERDA WERNECK:-E votaram aqui 
em questão de confiança, na questão da estrada 
de forro do Rio Grande do Sul. 

O Sa. DuARTE DE AzEVEDO : -E moderna
mente, Sr. pr.,sident·~. a refJrma. eleitoral, 
pelo systema directo, não teve o apoio do chefe 
conservador e da maior parte dos conservadores 
da Ca.mara dos Deputados, e no Senado o apoio 
do chefe mais autoriza:io do partido conser
vador e de muitos C)rreligiona.rios nossos 1 

Já vê, portanto, V. Ex. que este facto é 
vulgar na. vida. d1Js parlam~ntos; é a con<;e-. . ·-

V. E~. comprebende que um procedimento 
desta ordem não seria judicioso, nem para o 
governo e nem para a opposição. (Apoiados.) 

Sr. presidente, penso que tenho justificado 
o nosso procedimento. (Apoiados.) 

0 SR. PADUA FLEURY E OUTR03 SENHORES:
E muito bem. 

O Sn. DuARTE DE AzEvEDO:- Lamento que 
algum dos nossos amigos se hajam collocado em 
attitude hostilao ro'ecto . Elles ua:rdtm or-
ventura. com e'l::{gerado escrap·1lo o fogo sa
grado da religião con;;erva1ora. Não os inculpo 
por issl). Seremos nó:; mais adiantadüs. Mas 
isto o que prov;\, senão que c>m todas as ques
tões important~s, e absolutamente impossivel 
reunir ai opiniões, e formar o a~côrdo de todos 
os membros de um partido ~ 

O SR. PADUA FLEURY:-Nesta questão deu-se 
a mesma causa que em 1871. 

R. UARTE DE ZEVEDO:- aO ac O, pOIS, 
censuravel que os meus amigos antagonistas do 
projecto procedam.de. tal. modo. O q~e reputo 

' ' ' contas a.pert:~.das, é a po'>içã0 da extrema liberal 
da Camara, que bradando sempre er~ fa.':or 
da ma i a ã 
que se lhe off,~recem para este fim. (ripoiados.) 

Estão na. posi~ão daquelles que querem tudo 
e ao mesmo tempo nada querem. (Apoiados; 
muito bem). Votam cotra o projqcto, porque 
o prójecto não extingue em pouco tempo a 
escr..tvidão, sem advertirem que o systema do 
proj0Cto, que é um processo de emancipação, 
não lhes tolha a propaga.nda, antes deve ani
mal-a. (Apoiados.) 

R. ADUA LEURY!- aS não tem a CO• 
na.turalroent0 realizar-se, sempre que for pos- ragem de propor a extincção immediata. 
aivel, !c·~rc:t de qualquer assumpto elevado, de 

---~n~a~tu~r~e_;za.~a~n~t~e~s~so~c~ia~~ol~d~o~~u~e~)o~l~i~ti~ca!4-~al~hl!jel,l· ~-----=-~..Q11l.-~~~~~u...t~DO:- Encastellam
aos ln eresse:; e e pub ica e gor:\1 conve- se nu. posse, que dizem sua. da propaganda:; 
niencia.. (Muitos apoiados.) mas om que o projecto prejudica a propaga.n-.ia~ 

Nem o nobre presidente do con~elho póde ser (Apoiados.) 
eensur.1do. senão applaudido, pelo apoio que O que á que a propaganda. perde, com a 
mereceu dos seus adversarios politicoa (apoia- libertação do mui•os milhares de escravos se
dos); nem esta~ incorrem em censura alguma xagonarios, qne, si ficam sujnit.os á. prestação 
parlamont,tr, por lhe haverem concedido esse de serviços por tre~ annos. conSP.rvam o di
apoio. (Muitos apoirulos.) Apresentando-Fie o reito de ser alimentados em todo o resto 
Sr. conselheiro Saraiva com o MU projectl) da vida. 7 O que pet·de com a libertaçJto de 
perante a Camara, encontrou os conservadores seis mil escravos annu·•lmente, d~ntre os mais 
dispostos a acei h r o plano do projecto, que velhos, e com a. alforria de mais de 90.000 
era conforme com a. opinião da maioria do p:\r- dentre os existentes. resgatados do captiveiro, 
ti:lo. O que devia fazer~ Retirar-se 1 Mas qual pela meta1e do seo valor corn as apolices em 
seria o criterio desse procedimento 1 Dir-se-ia que deve ser convertida parte dos recursos as
-retirou-se porque encontrou apoio, porque tabelecidos no projecto 1 O que perde com as 
encontrou maioria, porque todos queriam o que tabellas de preços, e de recia io ue dimi-

_ . um pro- nmr Incessantemente o valor dos escravos 
cedimeuto mais insensato do que seria o do facilitará as manumissões,. e extinguirá a as
governo em eircumstancias taes 1 E nós outros cra.vidão dentro de poucos annos 1 ( Muitos 
que queriamos, deviamos e podiamos fazer a apoiados.) 
reforma ; nós outros que, si estives~emos no Mas si é concebivel que a extrema liberal, 
governo, a fariamos . Teriamos, porventura. que chamarei os homens da montanha, combi
desculpa alguma, si,. a pretexto de S'ermos nasse com os adversarios radicaes do projecto 
a.dversarios politicos, votassemos em uma. do lado conservador. no pensamento de que o 
questão não politica, mas social. no sentido repellirem oprojeeto, uns porque nct.da. querem 
dasmesquinhas especulaçõzs partl.darias,e não e outros. porque tudo querem·,. como serà pos
no sentido dos verdadeiros interesses do paiz ~ sivel explicar o procedimento doa amigos do 
(Apoiados ; muito bem.) gabinete 6 de Junho, quando recusam do 
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projecto actual tudo aquillo que aceitavam do 
pro.}ecto anterior 1 (Apoiados.) 

São os mesmos recursos o dos dous projec tos, 
com a differença de que os actuaes recursos são 
menos onerosos, mais bem aproveitados, maia 
energicos, e produzirão melhores resultados do 
que. os do projecto de 15 de Julho. (Mui to.-; 

O Sa. AuGUSTo FLEURY :-E' irre;:pondi
vel. 

R. O ARTE DE ZEVEOO :- patz a e 
tomar contas desta inconcebível incoherencia, 
e, não achando no domínio d:1s idéas base auffi
ciente pa1•a explicar o procedim~nto daquelles 
que hoje rejeitam o que tinham aceitado ante
riorment/3, pomerá attribuir a divergencia ao 
influxo do despeito e das questões peswaes. 
(A.poiados; m-uito bem.) 

O Sa. FELlCIO oos SANTOS:- Só tinham . . 

O Sa. P A.DUA FLEURY :-Não deviam re
cuzar as bases do projecto. 

' .. . . 
Os meios de libertação, suggerilos no pro

jecto são quatro. A tabella de preços, a taxa. 
da. depreciação, a alforria dos escravos de 60 
annos, e os 5 °/o addieiona.es s.os impostos de 
importação. 

Destes meios, o primeiro tem uma a.cção 
lenta, mas nen1 por isso inapreciavel. 

Com a tabella. dos preços vai-se reduzindo 
successivamente, pelo progresso da. idade, o 

' o 
do tempo a libertação se torna mais facil pelo 
fundo de emancipação e pelas forças do pe-. . 

Si a tabella. de preços e~istisse desde 187!, 
é bem provavel quo o valor reduzido t!e muitas 
categoria.c:; de escravos houvesse ampliado o 
quadro das manumiesões officiaes e parti
culares. 

Mas a. tabella dos preços tem duas vantagens 
de grande importancia: é uma garantia. para. o 
escravo, e â uma garantia para o s~nhor. 

E' uma. garantia para o escravo, porque o 
acoberta das avaliações exageradas que a. ava· 
reza e a cubiça. pude!!sem pret~ndar. 

Em um recente processo de avaliação para 
alforria, vi que o curador do escravo libertando 
custou m•lito a conseguir a reducção do valor 
arbitrado pelos peritos, que não desceu, apllzar 
de todol!l os &sforços, da quantia de 2:000$000. 

a e a os preços e por outro a o ama 
garantia para o senhor, porque evitará. as ava
liações escandalosas como as que se deram no 
Ceará., onde consta que escravos do presidente 
da pt·ovincia foram avaliados a 15$000 cada um. 

Mas não terão poder publieo o direito de 
eatabelecer uma tabells. de preços,ou, ao menos, 
do maximo do preço doseseTavoa, como eatatúe 
o ~rojectoW 

Porque serà essa tabella o leilão mar
roquino de que !aliava o nobre deputado por 
Pernambuco 1 

Desde que é necessario alforriar os escravos, 
que são uma propriedade, é intuitivo que a 
primeira questão é saber quanto elles valem, 
ou qual é o maximo Lio valor até que o senhor 
do escravo pó:ie chegar com a avaliação. Seria 
incoherente a lei que pt·escin lisse de um~ so
lemnidade tão int~ressante á. propria sorte dos 

~~ . . . - 1 

Como -é que ha um leilã...; unicamente porque se 
a.valia1 

E o nobre de utado ue ualifieava de leilão 
essa avaliação, não é o mesmo que dizia ha pouco 
que a tabella tem o defeito de a imittir para. 
certas provincias preços e levados, iguaes aos 
do me1·cado, indicando, portanto, que os escra
vos eram, como são uma propriedade, uma mer
cadoria que tem preço no mercado1 

Senhores, e~s::L tabella não é um ex
ce:;:so do poder legislativo . O direito tem esta
belecido em varios ca~os a avaliação por pe-
rit offic·a s s - · · 
guardam o regimen de confiar-se ao juiz o arbí
trio de modificar as avaliações injustas. 

Ora, si o juiz óde nomear avaliadores, em 
1versos casos occurrentcs no oro, BL p e e 

pt·oprio arbitrio corrigir as avaliações, p~rque 
não poderá. o legislador. estabelecer uma ta bel-

< 

digna de melhor causr\, o nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro considerava esta tabella. não de 
emanei pação, mas de confiscação ~ 

UM Sa. DEPUTADO:-Ella se explica pe=rfeita
ment•3 pela natureza da. propriedade. 

0 SR. DUARTE DE AZEVEDO:-A taxa da de· 
preciação é o elemento mais energico de eman
cipação, que o project() contêm. Pela taxa da . - . 

dente, dando-se a circumsta.ncia impossível de 
não libertar-se um só escravo pelo to ou pelo 
2') fundo de emancipação, de não libertar·se 
um escravo pela. liberdade particular, e de não 
libert:1r-se um escravo pela lei infallivel da 
morte. 

Combine, porém, V. Ex. , todos estes elemen
tos e ha do reconhecer de que maneira actuará 
a taxa da depreciação do valor dos escravos na. 
obra meritoria da regeneração. E a. taxa do 
projecto, Sr. presidente, é de applicação muito 
mais proveitosa do que a do projecto de 15 de 
Julho, pelo qua.l a taxa. de depreciação não 
libertava absolutamente um escravo em tempo 
algum, 

Em pouco mais de f6 annos, elo projecto do 
r. sena or ara1va, a escravidão se exttngu1rà 

pelo uni co lapso de tempo, não funccionando aa 
outras causas dt:' emanei pação. 

Pelo projecto do Sr. conselheiro Dantas, no 
fim de 16 annos o escravo de 1:000$ se acharia. 
ainda em 374$, eroquanto que pelo proj(lcto do 
Sr. Saraiva.. o escravo só teria, no fim desse · 
tempo. o valor de 40$900. 

Mas, si V. Ex. advertir que pelo projecto de 
15 de Julho a taxa de depreciação deduzia-se, 
não do valor primitivo do escravo, mas do re
duzido, chegará ao conhecimento de que n11nca 
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o valor do escravo se extinguiria absoluta
mente, porque a operação daria uma dizima 
periodica.. 

O nobre deputado pelo 8° districto de S. Paulo, 
com o espiri to de observação, que o caracte
risa, aléUl de tantos outros dotes, que ornam 
a sua pessoa. (Apoiados) o Sr. Prudente de 

, o 
e ainda não tinha conseguido a extincção do 
V8.lor primitivo do escravo. 

Sr. poderá. haver alguma objeceão seria 
contra este modo de emancipação~ Não é 
verdade que, pelo lapso de tempo da vida hu
mana., o valor do escravo vae-se diminuindo 
succeciva.mente ·~ Não é justo que, pelo apro
veitamento longo dos serviços do escravo, esta 
propried . de se torne de anno em anno, por 
virtude da lei, mais _limitado ! 

· a anda abolicionista ou o redominio 
das idéas, lfUe condemnam a escravidão, não 
tem de facto reduzido, e não vai reduzindo o 
valor dos escravos, de modo que a d~preciação 
ega esse va or correspon: a n. r a 1 a 

cousa.s 1 E não podia o esiado crear um imposto 
sobre os escravos, equivalente ao da. taxa. de . - . 

inteira de escravidão, à mendicidade e á. cari
dade publica. (Apoiados.) 

M<1s eu ficaria nos tres meios expostos. Não 
sympathiso com a exigencia de novos impostos 
para emancipação de escravos, e, si voto por 
essa parte do projecto, faço-o sómente como 
transacç~o. 

' lado por certo num··ro de a.nnos não teria de aperfeiçoar os proces;;os da. nossa. la-r.Jura 
absorvido o valor do escravo? e de todas as nossas industrias. (.Apoiados.) 

·Todfl s estas razões justificam a taxa. da de- Tendo tão pr .. fundas convicções a tal res· 
preciação, que é aliás por si só um systema peito, Sr. presi~ente, que, si me incompa.ti?il.i
de emancipação, como foi consagrado no pro- sei com o gabmete 6 de Junho, o ammstlo 
jecto do nobre deputado por Minas, o Sr. Fe- neste ponto, e penso que foram exageradas as 
licio dos Santos. censuras dirigidas contra o digno ex-ministro 

o Sa. MAc-DowELL:- Apoiado ; não ha. a,~ agricultura. Podeda ter errado nos seus cal-
u ida cnlos. não estava talv~z P!'eparado para. receber 

elle não tem mais valor, ou tem valor tão reJ.u- O Sa. DuARTE DE AzEVEDo:- ..• mas a sua. 
zido, que não deve ser mnis apreciado em intenção foi sem duvida. pat.-iotica., como ob .. 
dinheiro. Nesta situação é que se considera o serva o mou illuati·e collr'ga o amigo por 
escravo de 60 annos, que adquire n sua. lib(!r- S. Paulo, o na gnnero~i,lade dos seus santi
dade sub modo, isto é, com o encnrgo d · in- montoFJ teve a intenção clara de uma das mais 
dcmniza.r a alforrit~ por tres annos de serviços, ol,.wadas convenioncins do paiz. (Apoiados.) 
onui que póde ser convertido em mQto.de do Eu não rog:~Le:•ria ao nobre ex-ministro, e 
preço da ultima categoria da tal.wllrL. não rt'gnteio ao seu digno F:Uccea~or, que aliás 

Reata-me fallar dos impo•tos . Devo declarar morecc o mell apoio nesta qur-stão impo1·tante, 
a V. Ex., com o coração nas mãos, qua é a parte que~quer roeursos quo solictioi para o serviço 
do proje .. ~ to, quo mais me desagrada. Si ou fôra. da colonização e immigrnçào no imp3rio. 
o governo, ficaria nos proce;;sos de emancipa- ( Apoiarlns .) 
ção anteriormente expendidos : na. tabella dos Pois bem, S1•. pre~irlente, eu, que não sym
preços, na taxa de depreciação, embora mesmo pathiso com a taxa addicion:1l dos 5 o{. , de im
mais el8vada, e na alforria dos escravos s~xa- postos, sou constrangido a votar por essa taxa, 
genarios com a ~br~gação de s~rvirem ~or. tres porq u.e Pf~:rle del!a é destinada ao movimento da 

' ' ' . a. que não atten.deu o ruinisterio 6 de Junho, de Sinto mesmo que a provincia, qll~ r 2presento, 
serem alimentados, vestidos e sustentados só nes:a parte aproveitará. com os 5 of o de im
pelos ex~senhores. postos addicionaes, porque ella. não confia. ab-

Ponto a. que não attendeu o ministerio 6 de solutamente nos resultados do app~t·atoso pro
Junho, digo eu, porque pelo seu pr~<je<'to ou se cesso da reducção das fazendas a estabeleci
deveria. construir grande numet·o de asylos · e mentos de trabalhadores livres, tão encarecido 
des~ender sommas avultadissimas com o abrigo pelo honrado pre;;idente do conselho. 
e ahme~tação ~e u?la. gra nde massa. de libc;rtos, A e~periencia. já tem demon--trado que este 
que !'er1a no P."1meuo a.nno de cerca. de 100.000, sy, tema é fallaz e nullo. (Apoiado.~.) 
ou ~ntão hav'l3.-se de entregar esses homens,( N"s fazBndas de Simão Dias, da Condessa do 
mu1tos delles já invalidas, depois de uma vida Rio Novo, do Conde de Prados e outras, em que 
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se tentou o regimen, a pratica demonstrou que O augmento da 5 of0 ad.dieionaes não com
não ha. meio de reter nas fazendas, o homem pensará as despezas da transporte das merca
oue nella. serviu como escravo. (Ap?iados .) darias do Estado Oriental para o Rio Grande 
... Qu~m sahe do captiveiro procura novos ares, do Sul e os riscos da introducção do contra
nova rr•gião, em que a antiga e infeliz condi- bando~ 
ção não s·•ja conhecida. (Apoiados . ) E' ~ste um ponto para o qual chamo a attenção 

O passado deve ser, naturalmente, para o es- da nobre commissão e do governo. 
cravo i Jer a o, um recor açao o orosa, na evo IZer que que1 o orosam,nte lmpres
casa em que serviu. I sion::~.do quando o nobre deputado por Pern9.m

Alli Rupportou elle ? jug.)_ da c~cr_aviclão, a~li buco, com a acquiescencia do illu.str~ minist~o . ~ 

de sua condição; aquelle foi o lar de sua des
graça, foi dalli que se sal vou. (Apoiados e 
apartes.) 

Sup:~onho, pois, que na provincia de S. Paulo 
não haverá. fazendeiro, que se sujeite a e~ta e~
periencia. (Apoiados.) Não. não ê com os li
bertos que havemos de possuir trab:dhadores 
livres; é com os colonos, é com os immi
g;antes, . para cuja intruducç~o na provin-

' Grande do Sul estava. isenta do imposto. 

O Sa. FELrcro Dos SANTOS : - O Sr ministro 
da guerra não concordou. 

O Sa. DuARTE DE AzEVEDo:- Neste caso 
vejo que a questão não está. perdida. Mas fiquei 
dolorosamente impressionado porque assim 
como o imposto de sangue, o de dinheiro 
deve ser pago por todos os brazileiros. 

" 
(Apoiados.) certos impostos é tratar as outras com a 

Conseguintemente a provincia ~e S. Paulo ma i~ desagra_dav_el desi~uaUa !e. 

viço da transformação do trabalho escravo p:na 
o trabalho dos libertos sem proYeito algum. 
Pag,trá assim dous terços da ta:s:a, só pela van-
tagem e ser um terço app 1cado ao serviço da 
colonização. . 

Entretanto, damos por bem empregado esse 
destino. (AlJOind.Js e apa1·tes.) 

Calculada em 3.600:000$ a importancia dos 
impostos provenientes da taxa addicional, S(?r
virá a terça parte daqoell~ p1·oducto para o 
movimento d) juros de 24.000:000,~ de titul 'lS 
publicas destina:ios ao serviço da colonização. 
E' aind:l. muito ouco, mas uando tudo sere-
cu<:a, é o ·caso de se dizer- antes pouco do que 
nada. (Apoiados e apa,·tes .) 

Eis o interesse que nos anima a votar pela 
· - · · ~ , ~ . vo mnor exam.e, que 

porventura ainda possamos fazer desta parte 
do projecto. 

Entret!lnto, eu quizera explicação do go
verno a respeito de um ponto suggerido hontern, 
quando falhava o nobre deputado pelo 5o dis
tricto de Pernambuco. Cowprchendo a diffi
euldarle de se augmentarem as tarifas do Rio 
Grande do Sul e de Matto Grosso. Sei quaes 
foram a<; razõe"l, que determinaram a necessi
dnde das tarifas especiaes r! essas províncias. 
Os baixos preços aduaneiros do Estado Odental 
e ~o:;; paizes limitrophes, faziam com que para 
alh concorressem os producto:-:, que deviam ser 
importados pela alfandega do Rio Grande do 
Sul, e que para esta provincia viessem por con
trabando ã · -
veniente de grande parte dos direitos de im
portação. Consegointemente a elevação das 
tarifas do Rio Grande e Mato Grosso é questão 
de g rande imporb.:acia, viato como da sua ele
vação decreacerá a impot·t·1ção feita pelas nos
sas alfanrlegas, e resultará a introducção de 
contrab:.:~ ndo pelas fronteiras c a consequen te 
reducção da receita geral em muitas centenas 
de contos . 

Mas a taxa de 5o/o addicionaes pesará. tanto 
na tarifa. especial do Rio Grande do Sul que 
essa. tarifa não pos, a comportai-a '? 

não tem escra."os, mais do que nenhuma outra 
póde ser favorecida com a colonização 
e immi o-ra ·ão, e é a ue tem ozado em 
mais larga escala deste melhoramento in-
dustrial e politico. · 

Por que razão pois a província do Rio GL•an
de do Sul ha de dei~ar de concorrer com o pa
gamento das taxas a que todas as provin
cias estão sujeitas~ 

Entretanto, Sr. pres:dente, V. Ex. vê que 
a quest_, não pode~ ser decidida de momen
to, é uma questão ardua, e req ucr exarne ·das 
tarifas· ' . · - m tu sobre 
resultfldo da applicação das taxas addicionaes 
ao Rio Grande do Sul e Mato Gro.'iso e quem 
sabe mesmo si desse estudo não resultará. o 
con ecimPnto e que antes convem crear para 
as provindas do Rio Grande e Mato Grosso um 
imposto substitutivo da taxa addicional de 5 °/0~ 

Penso, entretanto, que as ta1·ifas especiaes do 
Rio G•·an.:le c Mato Grosso podem supportar 
sem difficuldade a nova taxa de imposição ; esse 
o nus tão pequeno não provocaria, de cet•to, o 
contrabando pela fronteira, attentos os riscos da 
especulação e as despez~s do transporte.(Apoia
dos.) 

Concluil'ei, Sr. presidente, pedindo a atten
ção da illustre commissão para a redacção dos 
§ § 9o~e fOo do art. 3o do projecto. O § 9:) 
diz (lê): 

« Os escravos de 60 annos, na da t a r.em. 
ue ent'ra1· "~ u - " · -

gados, a titulo de indemnização pela sua. al
forr ia, a prestar serviços a seus ex-senhores 
por espaço de tres anno.:; . » 

E O§ 10°, (lê): 
(< Os que forem m.aio1·es cls 60 e m enores 

de (i5 anno~. logo que completarem esta 
idade, não serão sujeitos aos a.lludidos servi
ços, qualquer que seja o tempo em que os 
tenham prestado, etc. » 

Comprehendo o pensamento da eommissão. 
e parece-me que é o seguinte: o escravo ele 60 
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a 65 annos sel.'á libertado na idade em que 
se achai', por occasião Ja matricula, salva a 
obrigação de prestar sel.'viços por tres a.nnos, 
comta.nto que e~tea troa annos não excedam á 
idade de G5 annos. 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS: -E' isso mesmo. 

. . 
d:1cção do projecto, parece que os escravos de 
60 ann?s são obrigados_ a pr~star tl.'es annos 

é esse o pen-

que exime o liberto sex:agenario de todo 
o serviço ; mas os libertos de 60 a 65 annos 
são considerados como tendo a mesma utilidade, 
e pela sua alforria devem indemnização igual, 
que é apreciada pelo projecto em tres annos de 
serviços, qualque!:' que seja a idade, uma vez 
que não e1:ceda a de 65 a.nnos. 

O Ss. P.A.DU.A. FLEURY: -Si V. Ex:. quizer 
mandar uma emenda, eu aceitarei. 

SR. DuARTE DE AzEvEoo :-Nos §§ 14, 
i5 e 16, ha alguma confusão quanto á com
petencia. da aut~rldade que dev~ intervir para 

fora.m escravos. 
mumc1p1o em que 

Assim que pelos parag-raphos citados, o li
berto, que ausentar-se do seu domicilio, sed 
apprehendido pela policia, mas, si quizer 
mudar de domicilio, ha de dirigir-se ao juiz de 
paz, que poderá conceder-lhe a respectiva li
cença. 

A policia poderá constranger o liberto a con
tractar seus serviços. mas terminado o prazo 
assignado para tal :fim, sem que mostre tel-o 
feito, será enviado ao juiz de orphãos, gue lhe 
reiterará a obrigação do contracto de ·serviços 
aob a. comminação de certas penas, entre as 
quaes a. de 15 dias de prisão com tra
balho, 

. -
m~d~s-o delegado. o'! subdelegado de policia., 
o JUlZ de paz e. o JUIZ de orphãos-e advirta 
mais V. Ex. que o juiz de orphãos intervirá 
sobre materia absolutamente extranha. á sua 
jurisdicção actual; porque concede-se-lhe a 
competencia de impõr penas de prisão com 
trabalho, e portanto de instaurar e julgar de
finitiTamente em processo criminal. 

Tambem no n. 2 de § 18, encontro um leve 
defeito (lendo): cSi o escravo tiver sido obtido 
por herança ou por adjudicação forçada em 

outra provincia~. E si a adjúdicação não tiver 
sido for9ada.? O inventario de herança que con
tiver escravos, si o inventariante ped1r bens 
para. pag!l.mento de di vidas do inventario. e lhe 
forem adjudic::dos escravos, . não poderão ser 
conduzidos para o lagar do domicilio de adjudi
ca.tario~ 

uppriml o o reg1men as a JU 1caçoes or
çadas nas el:ecuções, não restará sómente a. 
adjudicação yoluntaria_, e não dey,~rá esta. sei.' 

tes(. 
A adjudicação é um acto que se pratica com 

conhecimento de causa, com a autoridade do 
juiz, e portanto em l'azão d~ utilidade publica; 
não vejo razão para ser ex:ceptuada. 

Não me deterei, Sr. presidente, na analyse 
de outras disposições do projecto, porque a hora. 
està adiantada, o porque entendo que o projecto 
e~tá suf!icientemento ~iscutid? desde a pl'imeira 

O Sn. ARISTIDES SPtNOLA:- V. Éx. mesmC> 
está provando o contrario. 

O SR. DUARTE DE AzEvEDO :-Releve-me a 
Camara o dí~sgosto "lua lhe causei occupando a. 
sua. attenção até eCJta. hora. (llf ttitos não apoia
dos.) Possa ella reunir os esforços necessarios 
para que a ob1·a. patriotica da regeneração dos 
captivos se complete dentro de pouco tempo. 

Ao lado do respeito que se deve á proprie
dade escrava, não é menos elevada a aspiraçã() 
que nut~imos .todos .nós de vermos desapparecer 
do • 
esta chaga da escravidão, que tanto mancha. e 
conspurca a ci vilisação moderna. (Appia dos.) 

Conseguintemente, Sr. presidente, com 
o os ·os resguar os evt os pro.lime a e,. 

organização existente do trabalho, aos interes
ses da. nossa lavoura que são os da riqueza 
publica, de que a lavoura é a principal fonte, 
faço os mais sinceros votos para que o nome 
do nobre presidente do conselho seja abençoado 
no futuro como o de um dos redemptores da. 
htima.nida.d~~. (lrluito bem; muito bem. O ora
dor e felicitado pelos S rs. ministros e por 
todos os Srs. deputados presentes.) 

s~ao em 23 de Julho de 18B5 
Vide pag. !05 do Vol. m 

O Sr. Carneiro da Ounha :
Sr. presidente, na. sessão solemne da. apresen
tação do ac tual gabinete com a exhibição dC> 
seu progra.mm.a., eu me conservei silencioso 
pal.'a não perturbar as alegrias do recem-vindo, 
n em destoar das notas harmoniosas do hymno 
que o nosso ex -1° secretario com o seu talento 
aprimorado entoou às granies mentalidades dG 
actual gabinete. 

Mas, hoje que o nobre ministro do imperio 
vem a. esta Camara pedir a. quantia de 
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9.589:419$433, para as despezas do ministerio 
a seu cargo, ~ qual teremos de votar, arran
cando-a das algibeiras dos nossos constituintes, 
sobreleva-nos o dever de fazer alguns reparos 
e admoestações sobre a marcha politica dos 
negocios do paiz • 

Sr. presidente, ness~ situação; que já vae 
, s o os annos, e 

até duas vezes no anno, repetirem-se aqur;llas 
solemnidades de bôdas entre ministerio e a 

desavirem-se, luctarem e acabarem pelo mais 
completo divorcio. 

Este facto que se tem dado n9 parlamento, 
repete-se no seio das familias, quando esses 
consorcies não são inspirndos pelo mutuo ac
côrdo e re.:iproca affeição das partes contra
hentes e ~ão impostos pela vontade ou capricho 
dos pais, tutores ou seus patronos. 

1 c: 

ainda o anno passado apresenhr-se nesta Ca
mara Célr~bt•1'ln::lo essas solemnidades, e no :fim 
de oucos dias a lucta se t1·avar accesa entre a 
amara. e o mm1steno, de m;\neira que a Ca

mara derrotou o ministerio e o ministerio de
vorou a C amara com o decreto da dissolução. 

Eu declaro que tenho mais sympathias pelo 
ministeri<, que cahe do que pelo ministerio que 
sobe. (Riso.) 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Muito obri
gado. 

O Sn. RATISBONA:- E vem a horas com essa 
sympathia. 

jectivo. 

Eu não contesto, e pelo cont1·ario reconheço 
os talentos do nobre ex-presidente do conselho, 
inclusive o preconisado pelos seus amigos de 
dominar a palavra. na tribuna. c só dizer o que 
quer. (Apoiados.) Sem duvida, pela necessi· 
dade em que estava de explicar a razão da sua 
conducta passa.d!l., de não se ter P-ncarregado da 
organização do ministerio de 24 de Maio por 
não contar com maioria nesta Camara, elle teve 
necessidade de declarar que tinha resistido 
uma, duas e muitas vezes, e só tinha se incum
bido da organização daquelle gabinete de 6 de 
Junho a instancia.s de Sua Magesta -!e, :firmando 
em S. Christovão um pacto, ao qual sómente 

• • J 

do tabellião com duas testemunhas, que pelo 
nobre deputado pelas Alagôas foi qualificado de 
mephistophelico, sendo uma das clausulas co
nhecidas-o projecto do elemento servil de 15 de 
Junho e outra reservada-a dissolução da. Ca
mara, com que nos ameaçou e mais tarde se rea
lisou. 

Sr. presidente, na situação affiictiva do paiz, 
aquelle pl"ojeeto do elemento servil, apresentado 
por a.quella fórma, não podia deixar de alarmar 
os interesses permanentes da lavoura e do 

commercio, e contrariar a escola conservadora, 
que tem como dogma a obrigação do ministerio 
de cobrir o soberano com a sua autoridade, in
fluencia e re~pon;:abilidade, para não expol-o á 
impopularidade, ás animosidades e d·~saífeições 
das classes, cujos interesses uma reforma dessa 
ordem póde chocai". 

. x. q é i o a 1s oria, sa e que 
Napoleão I nas vesperas de deixar a França, 
em Rochefort, ~isse que não foi a _colligação ~a 

vinicola, que o per.leu ; porque si elle tivesse 
podido contar com a affeição dos vinhateiros, 
não t~ria dado a batalha de Waterloo, e tinha 
outro plano de campanha, que podia fazer frente 
áq uellas forças colligadas. 

Ora, si a classe dos vinhateiros, na França, 
cujas estatísticas davam então 20 mil pessoas, 
no meio de uma população de 30 milhões de 
habitantes, influiu tão decisivamente sobra os 

es mos e uma po erosa monarc 1a, fundada 
pelo maior genio deste seculo, as nossas insti
tuiçõe;;; não podem peri~litar, d8sde que incor-. . - . . 

, , ouro 
assumpto, eu não posso deixar de fallar sobre 
a ultima dissolução da Camar;t, que fol. dada 
contra o espirito e a. lettra expressa da dispo
sição do art. 101 § 5° da nossa Constituição 
politica, que só admitte nos casos em que o 
exigir a salvação do Estado. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI : - Salvação 
publica ou bem do estado. · 

O Sn. CARNEIRo DA CuNHA : - Não. Os ter
mos precisos do preceito constitucional são 
estes:- e dissolvenrlo a Camara dos Deputados 
<< nos casos em que o e::s:1g1r a sa vaçao o 
Estado : }I) 

Não sou dos deputados mais velhos desta 
Camara... ' 

O SR. Vr.ANNA VAz:-V. Ex. tem sido victima 
de dissoluções ; tem sido ~empre dissolvido, 
por isso se revolla tanto contra ellas. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA.: - ••• tenho sido 
eleito em seis legislaturas, e só n'uma não ouvi 
lêr o decreto de dissolução, tendo sido dissol
vido em cinco legislaturas ; pelo que já não me 
causa mossa esta constante ameaça, como sup
põe o nobre deputado. 

O SR. VIANNA. VAz:-Eis a razão. 

O SR. CARNEIRO DA. CuNHA:- Conseguinte
mente a dissolução entre nós, neste reinado, 
tem-se tornado um meio ordinario do governo, 
e de que anto se tem abusado. Pergantarei, em 
que a salvação do estado podia exigir a disso- . 
loção de uma Camara. cujo mándato · f:' stava a 
expirar, e só se realizou no ultimo dia do ul
timo mez da ultima sessão de uma legislatura.! 
Podia salvar qualq11er outra cousa, menos a 
dignidade do parlamento, que perde cada dia 
mais em sua força. moral e independencia com 
essa ameaça c.onstante da dissolução. 
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O Sa. CANnmo DE OLivEnu. :-Si não foa!'!e 

isso, a legislatura durava até Maio. 

O SR. ANDRADE FIC«UE!RA:- Não apoiado; 
dura Ta só até ás novas eleições. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA:- Os governos 
que recorrem a essa medida, invocam sempre . . - ~ 

appello f(üto á nação; mas appello que se 
torna irrisorio e illusorio desde que atten
dermos ue o oder executivo tem em suas 
mã:os o exercito e a armada, o Thesouro na
cional e o cofre d11s graças; nomeia os juizes 
de direito, os membros da magistratura. e os 
demais emprF>gados publicas; nomea. os pre
sidentes de provincias como seus delegados 
immediatos ; os presidentes nomeam os dele
gados de policia, os delegados aos inspectores 
de quarteirão, e estes levam á eolla o elejtor 
verificando-se as;:;im a. verdade logica do sot"ites, 
de ue fallou no Senad:l o finado conselheiro 
Nabuco. Sempre que o governo quizer em
pregar os meios de corrupção e de compreesão, 
que tem ao seu alcance, ha. de falsear a ex-

s a 

O SR. BEzERRA CAv.nCANTr:- Nem denois 
da lei aurea 1 -

O SR. CARNEIRO DA CUNHA:- Sem duvida; 
devido, é certo, á exectlção dessa lei temos tido 
uma opposição mnis numerosa e independente 
nesta Camara., contra a qual já se começa a 
conspirar, dizendo-se que a Camara se torna 
ingovernavel, quando a causa deste supposto 
mal est<t antes nos máus governos, que nestes 
.ultimos tempos têm .desgovernado o paiz. 

Sr. presidente, não posso deixar de tocar - . . - .. 
' considera o imperante chefe do Po ler Executivo 

e ao mesmo tempo-chave de todos os poieres, 
como Poder 1.\folerador. 

Como chefe do Poder Executivo, quando se 
trava uma lucta entre a Camara e o governo 
que executa a sua politica, ain is. em vir
tude de um pactn, vem, como chave do Poder 
Mo:Ie•·ador, resolver a questão, reunindo assim 
as qualid~des repugnantes de parte e juiz ao 
mesmo tempo. 

A' perspi.eacia do legislador constituinte 
não podia esc1par tão grave inconveniente e 
estabeleceu um correctivo na creação do Con
selho de Estado do art. i37 da Constituição, 
com a audiencia obrigatoria, o voto delibera
tivo, e a responsabilidade dos conselheiros no 
exercicio das attribuições do Poder Moderador, 
com a excepção do§ VI, da livre nomeação e 
demissão dos ministros de Estado. 

, o ar . :., o aup-
primiu, e a lei de 3 de Novembro de f84i 
ereou um novo Conselho de Estado sómente 
com o voto consultivo, de maneira• que des
armou a nação deste ponto de resistencia, ás 
invasões·e usurpações do Poder Executivo. 

Sr. presidente, o e:x-presidente do conselho 
de 6 de Junho, para firmar a harmonia e con
cordia com a Camara, na occa.siio de apre
sentar o seu programma, prometteu~nos que 
guardaria. completa abstenção no pleito elei
toral. Esta p~omessa foi recebida por uma 

g::trgalhada. geral, que factos posteriores vie
ram justificar. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Não f'stá. mos
trando que tem sympathias pelo ministerio 
que cahiu. Estou desconfiado que tem mais 
sympath~as pelo actual. 

. . 
a histeria imparcial desse gabinP.te. 

Os actos de intervenção do minieterio pa~-
sado no leito eleitor 1 - · 
nacional. ( .4poiados e não apoiados.) 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:-Ao contrario. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA :-Eu não quero 
referil-oa ; porque com a recordação de alguns 
ainda sangra o nosso coração. 

O SR. BEzERRA CAvALCANTI : -Não produ
ziria effeito algum ; todo o mundo está conven
cido do contrario. 

NHA :- i em a guns 
districtos o governo não teve necessidade de 
i~tervir, em outros impoz candidaturas offi-

O SR. BEZERRA C.ivALCANTI :-Vamos á po
litica d'agora, é o que serve. (H a out>·os mui-

O SR. PRESIDENTE :-Peço aos nobres de
putados que dei:s:em o orador continuar, pol"
que a hora está adiantada. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA: -0 argumento 
com que os nobres deputados pretendem provar 
a isenção do governo na eleição é o numero de 
dcputHdos conc;ervadores nesta Camara. Res
pondo. que si nã~ fos~em os meio.s ~fficiaes de 

Camara pertenceria ao partido conservador. 
Sr. presidente, por esse procedimento, o 

ministerio asc;ado não fez ·us ao e ita hio ue 
se ac a grava o no tumulo dA Thiers no cemi
terio do Pere-Lachaise : Veritatem coluit, pa
triam dile:cit. 

Eu pedirei licença para lançar na pedra tu
mular desse ministerio esta inscripção : - O 
gabinete de 6 de Junho nüo hom·ou a "'erdade, 
nem amou a sua Patria ! 

O SR. BEzERRA CA.VALCANTI:-Não apoiado. 
Esse epitaphio é prematuro, porque o mi.niste
rio de 6 de Junho não morreu, está vivendo e 
luctando aqui . 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA: -Foi chamado 
para organizar novo ministerio o Sr. Saraiva, 
como o 01·aculo mais respeitado do partido li
beral, e até cercado de sympathias dos seus 
adversarios 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI:-De V. Ex. 
O SR. CARNEIRO DA CuNHA:-Eu mesmo disse 

nest:l Camara, em occasiãQ em que S. Ex. já não 
era ministro, que a lealdade, com a qual elle 
tinha executado a r eforma eleitoral, dava-lhe 
direito de ser considerado um homem de bem 
em politica. Já. se vê que só tenho boa vontade 
e boas palavras para. S . E-x . Por isso estra
nhei que hoje um jornal désse, como refe
rindo-se ao nobre presidente do conselho, um 
aparte em que me dirigia ao presidente da. Ca-
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mara:-que o Sr. presidente do conselho, não 
representava partido algum, não representava 
nada. 

Dei esse aparte, como disse, referindo-me ao 
1)residente da Camara, porque, tendo V. Ex. 
tido tantos votos liberaes como conservadores, e 
sendo certo que duas forças .c~mtrarias igaaes 

' . . ' 

seus ministros de estado. Conseguintemente, 
cada um dos ministros tem a iniciativa, a inde
pendencia e a responll3.bilidade de todos os actos 
referentes á gestão de sua pasta. São elles uni
dos apenas pelo3 laços de solidariedade ministe
rial, de maneira que póde-se dizer qua o minis
teria é a opi~i~o nacional realizada sobre a 

sentava nesta cadeira. parlamento mantêm, emquanto merecem a sua. 
O SR. P ADUA FLEURY:-Representa a maio~ confiança.. 

O Sa. RATIBBONA:-Representa a maioria da 
Carnara. V. Ex. sabe que só entre nós é que se 
dá ao cargo de presidente da Camara um ca
racter pditico, isso é-nos peculiar. 

O SR. BEzERUA CAVALC.\.NTI:-A tal mathe
matica é espirituosa ! Na verdade, em politica, 
quem quer representar tudo, não representa 
-nada. 

. NE UNH :- ao posso :pois, 
·deixar de, a meu turno, obedecendo á etiqueta, 
felicitar o Sr. presidente do conselho como o . - . . 
bunda, que elle declarou no Senado estava li
quidada (apoiados e contestações), do que ain
da ha oucos dias deu-nos a e:s: lic:J. ão nestes 
-termos:-Sim, senhor, está liquidada; mas 
está liquidada porque cada um dos senhores é 
um partido no seu partido. 

Mas, receio g_ue o honrado presidente do con
selho, apezar de ser hoje considerado um novo 
Messias politico, possa levar a sua caravana, 
com a bagagem dos seus projectos, á desejada 
terra da Promissão. porque alguns companhei
ros de viàgem alheiam-lhe as sympathias, 
criam-lhe difficuldades o õem-lhe st r s 
sua marcha triumphal. 

O SR. R.ATISBONA:-V. E:s:. ha de elogiar a 
execu ão desta reforma com elo io a 
cução da lei da eleição directa. 

O SR. CARNEIRO DA CuNH.A:- Na combina
ção ministerial, é força diz el-o, S. Ex. não deu 
provas daq uelia sabedoria e prudencia nestori
ana, que t!l.nto se lhe preconisa~ S. Ex. foi in
feliz nesta organização. 

E' certo gue hoje geralmente se diz que o 
minist9rio e o presidente do conselho, e os de
mais ministros são resto do ministerio, e sim
ples carregadores de pastSls. 

O Sa. PADUA FLEURY:- Esta. linguagem 
não. V. Ex. sabe que isto é classico. 

O Sa. CA.RNEIRO DA CuNHA- Esta doutrina 
tem uma cert·~ sagt·a~ão divina, desde que o 
nosso h~nrado collega, _o Sr. Rodrigue~. disse-

, 
ministerio de 24 de Maio, que, dirigindo-se a 
S. Christovão, em consequencia de uma carta 
que recebera do presidente do conselho, Sua 
Magestade lhe responder a que, de algum tempo 
a esta parte, entendia que os presidentes de 
eonselho deviam ter toda a liberdade na orga
niza9ão e modificação dos ministerios. (Apar
tes.) · 

Esta doutrina é contraria á lettra expressa 
da Constituição, que diz que o Imperador é 
o chefe do poder executivo, e o exercita pelos 

A.-7 

demitte livremente os seus ministros ..•• 
O SR. CARNEIRO DA CuNHA.:- Não nego, 

antes confirmo. Senhores , esta instituição 
dos primeiro> ministros se encontra nas an
tigas monarchias dos gt•iJ.ndes imperios asia
ticos. Ella floresceu tambem na. França •.... 

O SR. RATISBONA.-Assim como na Allema
nha., na Russia ..• 

O Sn.. CARNEIRO D.o\. Cu H ·-. 
de uma vez abysmou-se o poder dos primeiros 
ministros em uma tremenda. cata.strophe, arra.s
tan:.io em sua queda os reis, sob os qua.es ser-
v1am uns a e ao ex1 t,) e ou rosa e ao ca a a. so, 
e a revolução franceza .!l.cabou-a. Hoje e3La in
~titt,ição existe na !urquia, onde o grtlo-vi::ir 

demittir e dirigir os ministros, assim como as 
administrações publicas. Alli mesmo ha uma 
distincção : todos estes altos dignitarics são de 
uma, duas ou tres· caudas. Eu não sei de quan
tas caudas são os nossos primeiros ministros. 
Pelo que dizem os jornaes, parece-me t}Ue o 
actual é de tres caudas (riso) ; porque nos des
pachos imperiaes não se lhe faz aquella sab
batina do costume, e nem se lhe oppõe objecção 

O SR. BEzERRA CAVALCANn:- Pensei que 
V. E:s:. ia dizer qne era. de 6. 

• N .- o ess s am .. 
pios poderes o nobre presidente do conselho 
organizou o seu ministerio pela camaradagem, 
esquecendo a lição daquelle escriptor inglez, 
que nos citou aqui, o qual, antes de fallar do 
leader. trata dos ministros inglezes que são 
alli altos personagens, que dispoem de uma 
grande influencia. sobre a nação, e só aceitam o 
poder para realiz::.~r~m as idéas do partido que 
defendem. 

Sr. presidente, eu desejo saber ai tenho o di
reito de livre apreciação sobr(• o pesso:1l do mi
niaterio (riso), porque V. Ex. tem nessa ca
deira ensaiado novos princípios de inviolabili
dade, e póde bem querer estendel-os a pessoas 
que lhe são caras, e eu desejo evitar qualquer 
confticto com V. Ex. 

0 SR. PRESIDENTE:-Eu entendo que o no
bre deputado, quanto ao pessoal do ministerio, 
tem o livre direito de apreciação. 

O Sa. CARNEIRO DA CUNHA :-Mas V. E:s: . 
tem ahi sustentado umas doutrinas •.. (Riso.). 

O Sa. BEZERRA CA.vAtCANTI :-V. Ex. pre
cisa combater taes theorias de privilegios. 
(H a outros apa1·tes.) 

O Sa. CA.RNEIRo DA CuNHA :-Bem; já. que 
V. Ex. me dá permissão eu me vou referir ao 
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, !, 

S .Ex.. d ·c!a::ou no Sc:nado s:r uma migalha. 
O nosso dis tincto collega da opposiçüo, o Sr. 

Gomes .iu Castro, apresentou, no dia 2 àe Junho 
dG 1883, um rcc1ue~·imonto p;din lo infot·ma.çõe> 
sobre r:sS·') empr0stimo; c mais tarde o nosso ex.
collega, o Sr. Fcrr:;ira Vianna, cuja ausencia 
desta. Camara sor:i sempre bm0nLada ( apoia
dos), em 31 ele Agosto do mesmo ann~, enviou 
á mesa outro requerimento solicitando igua<:s 

Pois b~m ; o e~~ministro da faz:nda, por in
termedio do presidente da Camara e da ::;ua 
m~lioria, desviou sempre a. discussão desses 
ous requerimentos, quan o, a tas, a nonra o 

dignidade do ministerio cst~vam envolvi~as nes
sa negociata. Pelo contrario S. Ex. deVla antes . . . -

O Sa. PADUA. FLEUUY :- Mas a discussão 
foi feita plenamente no Senado. 

O Sa. R\.TISBONA. :- O Sr .. Visconde ele Pa
ran~'lguà cx.pEcou perfeit~mentc a operação. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA~- Estou fallan
do com relação aos tr;tbalhos desta Camarn, 
de cuja synopse consta que esses dous reqac
riroentos estão _ainda dep:mdentes de discussuo, 

do partido liberal, o Sr. Silveira Martins, qua
lificou essa n dministração financeira de c rapu! a 
administ?•ativa. 

J \. • v • 

E~. não 
que está 

ref,•rir um facto ao nobr1J deputado. 
Sr. president'J, quando se fecha a Camara, 

secca taml) • -. ,· · .; -

aquelle ex-presidente d~ conselho, a proposito 
d'~ proteger a um dos compadres, nomeou-o 
pre~idente de uma rrovincia do norte, e ellc 
t"ve a ajuda de cuc;to de idn.. e yolta C'Om as 
des l1ezas de primeir6 estabelecb; ent0 pelo ma
ximo da tabcl!a, que andou por 8:000,)000. 
(Apnrtes.) 

O Su. VIANNA. V.A.z:- Tinha direito a elb. 
0 SR. CARNEIRO DA CUNHA:-Não contestarei 

es e 1rcrto. pproxtman o-se o tempo da 
abertura da Camara, deixou a pres:Jencia e 
vei u para :1 Côrte. Cl1egando atl ui, elle que 
·: .. . . . 

Não falbria nisto, si não visse no goycrno 
do paiz o ex-ministro da. fazenda, que praticou 

"' , 1. n para mspe-
ctor de uma Alfa:ndega de primeira ordem o 
beneficiado que recebeu essas ajudas de custo 
indevidas. 

O Sa. PADUA FLEURY:- E V. 
tenta? 

Ex. sus- O facto consta dos livros do Thesouro, donde 
1 se vcr_â q~te elle. re.cebcu a quantia de 900$, a 

Não estou · que nao tmha d1re1to. O Sa. C"mNElRO DA CuNaA. : -
fuenda accusação .••. 

O SR. PADUA FLEURY : - Ah! Bem. 
O SR. CAR~Etn.':l DA. CUNHA :-••• estou ape

naos historiando o~ factos. 
O SR. VrANNA V.A.z:- V, Ex. porque não 

faz uma interpellação nesse sentido~ 

O Sa. CARNEIRO DD CuNHA : - Para pedir 
informações !1 

O SR. VIANNA VAz : -Tem·so abu.::ado tanto 
deste recurso, que não era muito que V. Ex. 
o empregasse. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Não o em
pregarei. 
· S. Ex. attentou contra as liberdades pro~ 
vincia.es, suspendendo, pelo telegrapho. leis 
provinciaes, cujo acto tem produzido a penuria 
e a miseria das provincias, como a de Pernam
buco, que não pôde mais pagar em dia aos 
seus empregados. 

F~i a este filcto que mo r~\eri, quan:l~ o nobre 
prAsldente do conselho d1z1a outro dta : que 
tinha apoiado o SI". Martinho Campos, porque 
viu no Thesouro homem capaz de aifl·ontar tudo 
para defendei-o; ao que eu dei este :-tparte, que 
alias não foi tomado :-que era um epigramma 
lançado sobre algum dos ex-ministros da fa
zenda, seu collega de gabinete. (Apartes.) 

Perdoe:n-me os nobres deputados. Eu não cen-

presidente de província, donde veiu, mas a 
que lhe foi dada como deputado pela provincia 
por onde foi eleito, e de onde não veiu. 

Demais, o Sr. Visconde de Paranaguá é muito 
conhecido no paiz por um :filhotismo, que irrita. 
Si dei~a um lega r vago na. representação da 
província do Piauhy, é substituído por um 
genro. No pleno gozo de saude aposenta-se no 
cargo de juiz d~ direito da ia. vara de orphãos 
desta Côrte, e succede-lhe na vara um outro 
genro! 
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o sa·. P.~DUA FLEURY ·= -- Muito digno. 

(Apoiados.) ' 
O Sa. CARN.Em.o DJ. CuNHA:- :Mas em todo o 

caso, é uni filhotismo que desmoralisa a admi
nistração publica deste paiz. 

Dia.11te destes. factos, o Sr. Visconde d) Para-. . ~ . 

O Sn.. CARNEIRO DA CuNHA:- Não, era pre
ciso mais algum tempo para se t•cgeneral' no 
conceito publico. Estes ministerios que se :me
cedem annualmente entre nós não são mais 
ministerios são es ui Ja úes mini.~t ri 
pa5s,;;m, compostas de ministro:; canç~;dos o 
estafados, sem proveito da causa. publica. 

O Sr. Visconde à0 Pr,rauaguá dominado por 
c 1m~n os conv1 ou p::tra o nnms ·eno 

o Sr. ministro do imperio, que é hoje conside
rado um dos seus muito a.mados afilhados,c teve 

&. t> ... 

legiada. Refere-se-me que o nDbre pre~idente 
do conselho teve uma melhor inspiração, de 
convidar para a pasta do imperio nm senador, 
que f.)i nesta Camara um batalhador das idéas 
do seu partido, intelligente c lllustrado ; mas 
um chefe oppoz-se ; e então o Sr. Visconde 
de Paranaguã aproveitou-se dessa clivergencia 
na organização do gabinete, e embarcou o ca
marada, que fez parte do seu ministerio. 

comento ou discurso de S. Ex. sobre a 
alta administração do paiz, sobr·e o gover
no local, sobre a descentralisação adminis
~l'ativa, sobre a reforma das municip~1lidades, 
sobre o ensino superior, secundaria ou pri
maria, sobre a hygiene e outros assumpto!! que 

) 

e, dPscr.~vendo os horrores que assistill na capi
tal da. nossa província, disse que viu -caclu.vercs 
mortos pelos fi·onte:::picios das ig1·ejas. 
(Riso.) 

O Sn.. LACERDA \VErtNECK.:-V. Ex. nesse 
ponto não tem razão. 

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - D:;via-se pri
m·)Íro tratar d~ saber si o nobre min.i::tro pro
f:riu essa hrasa. 

O Sn. CAr:.z.;Emo DA CuNHA : - Não tenho o 
intuito de molest:\r o meu illustr0 comprovin-
cia.no: ai:ece·m9 :.mtes uma flor da h · 
que dirige hoje esta Camara. (Trocam-se 
apcwtes e explicações.) 

:::sã no "1 

tes pastas achL a surt c.s:plica~ão nas pdavras do 
nobre ex-presidente do cons::lho do ministr;riode 
2í de Janeiro, qur~ veiu :i Camm·a dedarar que 
tinha or·g~:.nizado aqucllc g :1.binete somente de 
deputado~, o que alia.:; tanto applaudimo:;, por
que tinha difficuldade de convidar senadores 
para os loga.res subalte;·nos do seu ministerio. 
Ora, si aquelle ex-presidente do conselho ti
vesse reconhecido os meritos do nobre mini;;;tro 

R. ' fANN.A. 
V. Ex. sabe isso 1 

as como e que desde aquclla organização 
que SI) s~guirem a esta. 

O Sn.. CAnNEIRO DA CuNHA : - Dizem até 
que o no re pres1 ent~ o éonse o não ficou I:i 
muito satisfeito com essa indicação 

O Sn.. BEzERRA CAVALCANTI : - Deste ponto 
da h isto ria estou gost~ndo. (Riso.) 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA : - O nobre mi· 
nistro do imperio fez p:-trtP- do g-abinete de 3 de 
Julho na pasta da marinha; pela discuss:to ha
vida nesta Cttmnra e no Sen~1.do, l1;vantada por 
um dos chefes mais distinctos do pn rtido lib~
ral, ficaram patentes os er1·os e as inepcia.;; de 
S. E:s:., co:nmettidos na gestão dos negocios 
daquella pasta. 

O Srt. PADUA FLEURY :-Não apohdo. 

O Sn.. lLDEFONso DE ARAUJO : -Até fez boa 
administração. 

O SR. CARNEIRo DA CrrNa:A:-Então V. Ex. 
não leu a discussão a que me refiro. A admi
nistração daq uella pasta era dirigida por um 
official da armada, de patente elevada, e o ex
ministro da marinha limitava-se a subscrever 
oa actos por uquelle indicados. Ora, si S. Ex. 
fosse cb:1mado para aquella pasta, teria ao 
menos uma justificativa no mau tirocínio que 
fez, mas não para. a do imperio, que não me 
parece S~" r a sua especialidade, e e até alheia 
aos seus h:1bitos e estudos, porque não se encon
tra nos annaes do parlamento nenhum do-

11' .\ 

lhciro. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA:- Mas o nobre 
deputado vera que tenho razão par:1 me 
exprimir desta fórma; porque não hei de ser 
cavalheiro com a·1 uelles que o não tem sido 
para com o;; seus adverssrios da província. 

O Sr:.. PRESIDENTE: -V. Ex. permitta-me 
uma observação : tenho-lhe mantido plena
mente a liberd,ldo <le tribuna. V. Ex., provecto 
como é nesta Camara, sabe que um~1 das dispo
sições do regimento prohibc que um orador em
pregue expressões insultuosas. Pn.rece-me 
que V. Ex. vai-se desviando da observancia do 
regimento neste ponto. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA:- Perdoe-me 
x., 01 o r. artln. o ampos que aqm 

se serviu desta expressão-subalternos-. em 
relação aos ministros, quando disse que não 
havia de chamar senadores para lhes dar uma 
posição subaltema no seio do ministerio ; opi
nião que tive então de combater nesta Ca
mara. 

Sr. presidente, não faço injustiça ao nobre 
ministro, porque reconheço que, nas mesmas 
condições de S. Ex. , muitos outros têm feito 
parte de ministerios tanto liberaes como con
servadores .•• 
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O Sa. BEZERRA CA v .A.LCANTI: - Assim é 
justo: liberaes e conservadores. Amicus 
Plato, sed ·ntagis a mica 'Oeritas. 

O SR. CARNliiRO DA CuNHA :- .•• e até de 
ministerios de paizes mais civilisados que o 
nosso. 

d seoouinte 
epitaphio, inscripto no tumulo de um ex-mi
nistro: 

De son roi le protonotaire ; 
11 fut un héros au billard, 
Un ze1·o dans le minietere.>) (Hilaridade.) 

Parece-m& que o nobre ministro é o Cha
millard deste ministerio. (Riso.) 

Ainda ha poucos dias, o nobre deputado pelo 
1° districto da provincia do Rio Grande do 
Norte (creiu que as suas palavras não sere
feriam ao no~re ministro do Imperio) Radiu ao 

casse sobre os seus hombros e sobre os deste 
pobre paiz ministros toupeiras, ou medioc,·i
dades infatuadas ue são seu rande a-
drasto. 

0 SR. BEZERRA ÜA v ALCANTI :-Não me re
feria a este ou á uelle indivjduo fallei em e-
ral. S. Ex. deve ficar sabendo que eu, segundo 
a sua expressão, nunca me dirijo aos subalter
nos, mas sempre aos que estão em cima.. 

O Sn.. CARNEIRO DA. CuNHA. :-Sr. presidente, 
outr'ora, entre nós, os ministerios se organiza
vam com as notabilidades dos partidos e os ho
mens mais influentes nas deputações das pro
vincias. Não faço a injustiça de smppor que 
o nobre ministro do imperio se repute uma 

~ . . . 

0 Sn.. MEIRA DlD VASCONCELLOS (miraist1'0 do 
imperio) :-Apenas declaro que não ó exa.cto. 

0 Sn. • CARNEIRO DA CUNHA : -Pois então 
V. Ex. não teve candidatos na eleição geral de 
1° de Dezembro, na nossa provincia ·~ 

V. Ex. não protegeu, no 4° districto, a can
didatura do Dr. Manoel Carlos~ 

0 Sa. MEIRA. DE VASCONCELL03 (ministro do 
lmpe,·io):- Não foi candidato meu o Dr. Ma
noel Carlos. 

R. ARNEIRO DA UNHA.: - ' O que 9 
agradeça a sinceridade de suas promessas. No 
5° districto, V. Ex. não sustentou, com o maior 
interesse, a candidatura de seu sobrinho, o 
Dr. Albino Meira~ 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
Imperio):- Não o apresentei, desde que foi 
candidato o Sr. Paula Primo. 

O SR. CARNEIRo DA CuNHA : -V. E::s:. con
funde as épocas. O nosso collega o Sr. Paula. 
Primo foi candidato na eleição de 10 de Junho, 

pela vaga deixada. pelo finado Visconde de 
Souza Carvalho. V. Ex. mandou propor-lhe de 
desistir da candidatura em favor de seu sobri
nho, com a promessa de nomeai-o juiz de 
direito. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
I m. erio : - Não é e:I:acto. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA:- Elle m'o de
clarou. 

• V s t s ministro ào 
lmperio):- Decla.~.·ou-o por sua conta. Não 
mandei offerecer varas de direito. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA. : - Louvei-lhe 
o procedimento de repellir a pl'oposta de S.Ex., 
tanto mais que elle se quei:s::a de que, quando 
outr'ora pretendeu a nomeação de juiz de 
direito. foi sempre embaraçado por S. Ex. nessa.. 
pretenção. Quando, porém, tinha segura a sua 
eleição, S. Ex. offerecia-lhe a vara de direito't . - . 

. . -
pretendem dispor dos cargos publicas para 
arranjos de familia. 

0 SR. RATISBONA : -0 que sei é que O 
Sr. Paula Primo· não pretende o lagar de juiz 
de direito. 

0 SR. CARNEIRO DA CUNHA : - 0 nobre 
deputado não me comprehendeu. Eu não disae 
que o Sr. Paula Primo fosse ultimamente pre-

. A • • • -

conseguia quando a pretendeu, porque S. Ex. 
se oppunha. Na occasião, porém, da eleição de 
Junho, S. E::s:. manclou fazer-lhe a proposta 

e es1strr a can 1c atura em avor e seu so
brinho, mediante a promessa da vara de direi
to, que foi recusad2. 

Accrescento ainda que um amigo commum 
fallou-me da parte de S. Ex. para mandar dar 
os votos conservadores do districto ao seu so
brinho, que tambem me escreveu neste senti
do, e eu declarei a eEte amigo que não só não 
o fazia, como mandaria descarregar essa. vota.· 
ção no candidato que S. Ex. hostilisava. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
imperio) : -Garanto que não é exacto. De
claro-o sob palavra de lionra. 

O SR. CARNEIRo DA CUNHA : - Repu to esse 
amigo um homem de bem, ineapaz de fallar 
no nome de S. E:I:., si não estivesse o1· S. Ex. 
autoriza o. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro ào 
imperio) : - Declarei que, quando o Sr. Pau
la Primo era candidato, eu não tinha candi· 
dato algum contra elle, porque era o chefe do 
districto, e eu respeitava a sua influencia. De
claro-o sob palavra. 

0 SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Ora, desle que 
o Sr. Paula Primo não aceitou a proposta de 
S. E:x. e nem eu me comprometti a dar ao 
seu candidato a votação conservadora, acredito 
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que então S. Ex. respeitou a eandidátur~ 
do deputado eleito~ e aconselhou seu sobrinho 
a retirar-se da eleição, attenta a situação do 

- distrieto : pois, uma grande maioria liberal 
acompanhava aquelle candidato, e uma pe
quena fracção a este, alliados os votos conser
vadores a esta fracção pod.eriam crear se:ios 

' ' ãquells. maioria, punham fóra. de questão a elei· 
ção deste, contra a qua.l não prevaleceriam os . . . ~ 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do 
Imperío) : -Garanto que não pedi nada. ao 
meu collega da guerra, o Sr. Carlos Affonso, 
cujo testemunho invoco. Elle que diga, sob 
palavra de honra, si algum dia lhe pedi para 
remover officiaes de minha província para ou
tras. S. Ex. é insuspeito e por isso peço-lhe 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS : - Não vincia. 
autorisei tal, nem o meu sobrinho era candi- ILDEFONso DE ARAUJO : - Abi ficou 
dato. 

O SR. CA.RNEIROO DA. CuNHA :-Seu sobrinho 
era candidato, tanto que me escreveu a esse 
respeito, e eu ainda conservo a sua carta. 

Não posso crer que esse amigo fosse tão of
ficio~o que me fallasse sobre a votaçã~ de seu 

nima a.utorisação. 
0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (ministro do . :- . . . 

nome desse amigo. 
O SR. CARNEIRO DA CUNHA.:- S. E:s:. o co-

Sr. presidente, o nobre ministro não repre
senta as aspirações do partido liberal da pro
víncia., de cujas influencias est:i completamen
te divorciado •.• 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS : - Isto não 
me incommcda. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA:-..• o para proN 
val-o, bastaria invocar o testemunho do Sr. . . . . 

' . conhece e proclama. 

O Sa. PRESIDEN;rE:- Peço a Y:. 
ou á Camara.. 

O Sr. CARNEIRO DA CUNHA: -s. Ex. repre
senta na província um corrilho de candidatos 
?1lanquds (riso), a cuj:'s paixões tem procu
rado servir como um instrumento. Passo a 
declinar os factos. 

Ha na. provincia uma companhia fixa de linha, 
composta d~ um capitão, um tenente, dous 
ou tt·es nlfet•es •.• 

0 Sa. CANDIDO DE ÜLIVEIRA:-Tem muitos 
soldados, isto eu sei. 

O Sn. CARNEIRO DA. CUNHA.:-.•• e alguns 
soldados. Pois bem; S. Ex. conseguiu a trans
ferencia. desses pobres officiaes ·~a.ra o Rio 
Grande do Sul e até ara Go az e M 
porque tres ou quatro delles deram os seus 
votos no candidato conservador. 

O SR. R.o\.TISBONA.:-Mas quando conseguiu 
isso·'? 

0 SR. CARNEIRO D.A CUNIIA.:-No seu minis te
rio passado. 

O Sa. CANDIDo DE OLIVEIRA:-Não apoiado. 
O Sn. CARNEIRO D.A CuNHA:-No ministerio 

transacto de 3 de Julho; não estou dizendo que 
fosse no ministerio, de que V. Ex. fez parte. 

. 
S. Ex., por um instrumento que tinha na 

provjncia, preparou a remoção e demissão 
qua.si em massa dos empregados da alfan-:lega., 
cujos decretos foram lavrados pelo ministerio 
que o succedeu, e só não tiveram execução 
pela discussão havida nesta Camara, em que 
ficaram patentes a injustiça e iniquidada de 
semelhante procedimento. 
. Não quero tratar da remoção do digno ex-

' tado pelo 6° districto 
ranhão fez referencia. 

. . 
Basson, a quem V. Ex. a.ecusava. 

0 Sn. CARNEIRO DA CUNHA:-Não lhe fiz ne
nhuma accusação e nern lhe attribui partiei
pa~ão directa ns.quelle acto. 

O SR. VIANNA VA.z:-V. Ex. já declarou aqui 
que teve. 

O SR. CAnNEIRO DA CUNHA:-Pelo contrario, 
eu disse que não tratava do caixeiro e só me 
occupava dos patrões: foi elle que quiz intervir 
na. questão parâ defender estes. 

Mas a remoção do ex-inspector, Sr. presi
dente (V. Ex. póde saber, porque a pessoa que a 
praticou lhe é muito conjuncta ). foi eom todas 
as honras e vantagens: deu-se-lhe accesso de 

' com a promessa. de ser nomeado inspector da 
alfandega de Pernambuco. 

Fui eu quem lhe mandou dizer que não acei
tasse essa remoção, que atirasse com a ponta do 
pé; porque daquelle ministerio não se devia re
ceber promoção, nem favores. 

A razão que tinha p1ra dar semelhante con
selho era a certeza d')s motivos ignobeis em 
que se inspirava aquella. remoção. 

Os candidatos manques mandaram dizer a. 
S. Ex. que, emquanto permanecesse na al~ 
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fundsga ::quelle e~-inspector, a minhs candi
datura serÍ::t jnexpugnavel. Pois bem; S. Ex. 
conseguiu a remoção desse inspector, assim 
como ;1. transferencia de milit"1res que me hon
raram com seus votoa ; e na legislatura passada 
trium;)~!Ci, :::obre o 1110a compat!dor, por uma 
maioria de 150 votos e na actual por uma 
maior:a e · v votos. 

o SR. VrANNA V.Az.-V. Ex. não teve vo
ta ão lib~ral ~ 

O Sn.. CAP..NEIP,o DA CUNHA: -Tive. 

O SR. VrANNA VAz:- Ah! 
O Sn. CA!'.NEI!lO DA CuNHA.: -Cumpre-me 

declarar ao nobre deputado qu~ a maioria do 
districto é conservadora. Não ob;;t·cnte! agra
deço e prezo muito os votos liberaes que suffi·a
g!lram a minha candidatura, nssim como tam
bem voto::; conservadores am outros districtos 
suffr•an-aram candidatos liberaes. 

O SR. A~nn.ADE FrGUEIRA:- Os votos libe· 
raes dn.dos a V. Ex. significam a reprovação da 
actual si t~m .:I o. 

giu-se, no seio do gabinete, amigo e protector 
do juiz e pediu a sua remoção para o interior 
da provincia. de Pernambuco, na distancia de 
80 leguas dn. comarca do Pilar, distante da ca
pital <la Parahyba, 9 leguas, s0rvida pot> uma 
estrada de ferro, cujn. vi:1gem é de horas, como 
uma promo~ão a l~I? magistrado, sobrecarrega-

traição para alcançar os seus fins in~onfcssa
veis. (Reclamações.) 

O Sn.. Vv..N:rü. VAz:- E os conservadores prGgar estas palavras. (:lpoiados.) 
dados aos libera.es o que significam~ q Sn.. PADUA FLEU~Y:-E' preciso. 

. . 
opposição. Como, sabe-se, formou-se uma dis
sidench libet·al rm opposição por toda a parte 
ao g:1.biUGt: transa.ct0, c na eleição ella dava 
seus yotos aos candidatos conservadores e tam
bem recebia votos conservadores. 

Eis a explicação dos votos libern.cs que obtive 
em opposição áq uel!e gabinete. 

(C'J'Ltz-am-sc opm·tes.) 

O Su. C.\.HNEIRO DA Cu:-mA:- Fique V.Ex. 
corto qn·) eu não tc!'i:l. o mrnor rcscntimonto 

~ • ri' • ,.,. • 

não visso o motivo quo o. ditou e o fim que se 
tinhr~. om vista. 

O nobro minislro do Imperio conseguin a 
romo\·:"in do juiz de Jiroito do Pilar por motivos 
incoufo5 . .,avoia, que v .u declarar á Camara. 

Esto j 11iz ó um ornamento da magistratura, 
por sua intellig-onci:l. o probidade, pelo espit·ito 
do justiça. e imparcialidade, tanto que,naquella 
co;.narca, os proprios liberara ainJa ho.Je hmcn
tam a r0tirada desse digno magistrado. 

SJ'. pr.3siuente, a as~e1ubléa d:t minha provm
cia. removeu a sé !e da coma.rc:L do Pilar para a 
vill~ de Ttabaiana.Chegando ahi esse magistra
do, encontrou paralysado, havia cerca. de tres 
a.nnos,no c:1rtorio, um processo iniciado por de
nuncia da pr~motoria. publi~a, for~~lada sobre 

J , 

um irmão do nobre mini<-tro,indiciarlo em r.rime 
inafiançavel ; à vista do que, o digno juiz de 
direito mandou que se proseguisse nos termos 
ulteriores do processo. 

Para que este andamento não se realizasse, 
S. Ex.entendeu removel-o; mas de que meio se 
serviu para chegar a seus fins 1 Vou dizel-o. 

Visto como as informações existentes na 
secretaria. da· justiça só podiam abonar a con
d?c~ e o procedimento deste d.istincto juiz de 
d1re1to, o Sr. Dr. Moreira Lima, S. Ex. fin-

tanto mais que é injústa. Eu não creio nisto 
que V. Ex. est!i dizendo. 

o Sn.. CARNEiRO DA cu~HA:- o govern-!smo 
de V. Ex. leva-o a não crer até em documentos 
officiacs. 

O Sn.. PADUA FLEUrtY:-Não, s8~hor. 

O Sn .. CARNEIRO DA CuNHA: -Deixo de lel-os 
(rnostmndo), porquo a hora está. muito adian-- ... . -. . "" 

mações.) 

O Sn.. Pn.ESIDENTE:- V. Ex. não póde usaJ 
desta'' expres~ões. (Apoiar[ os.) 

O Sr,.CAn.NEIRO DA CUNHA:-Eu posso act:usar 
um ministro pelo crime de traição ; como não 
polerei demonstrar a deslealdade com (rue o no
bre ministm fingiu-se amigo e [Jrotccto•· ele um 
juiz para conseguir a sua remoção que impor
tava em uma punição, pelo facto elo anda
m~nt·') d.-, um processo crime, q 11:1nuo nesLa 
pa.iz ha sele de administração da justiça~ 

Peza-me,Sr.presidente,ter de fallar neste pro
c esso, porque não obstante o irm:io do nobr,: mi
nistro não me haver d::tdo o seu voto. todavia, na 

ualiJade de re resentante da uelle districto, 
não desejaria tocar no nome e quem quer que 
seja,do qual não tenho queixa nem aggravo pes
soal. 

Mas sou levalo a isto pela maneira insidiosa 
e desleal, por que S . . E~. procedeu na remoção 
deste juiz de direito, no que não me poderá. 
contestar, pois foi o nobre ex-ministro da jus
tiça que m'o referiu sem o querer ta-lvez. 

Fui collega de anno daquelle ex-ministro da 
justiça, mas durante o seu ministerio nunca 
fallei-lhe sobre negocias que corriam pela sua 
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pasta, como pratico para com tod::>s os ministros· 
a quem faço opposição. 

Depo;s da derrota desse ministerio, encon
tramo-nos no salão, chamaclo do::; quadros,o elle 
me disse - « Ji e'<tou fóra do ministerio ; rea
temos r.'> nossas b:~as relações de antigo colle
guismo »; ao que lhe respondi: «estou promptc, , . . . . 

meu ex:-collega. ela m:1rinha, que r:c mostrava 
seu amigo e protector. 

Veja:: Ca:·üar.t a h:.~bilidade do nobre ministro, 
de fingir-se amigo 0 prot(!ctor de um magistrado, 
para hostilizil.l-o c p ·.·rs~guil-o. Não ha CXJ.)!.'Js
são b;-,stant•J para vcr"ber11r sc:me:lhante insidia. 

Si n:.t crdem :'dmini;;lntiv~. S. Ex. pro(:edi:.t 
desta mr..ncir.1.. na ordem materL.:l dos inte:-es
s~s d:1, provincia r:Jo tem pro~cdido de out:-a 

ria do o seu doseuvolv·iment') c prog-resso. 
E' urna aspiração daquclla prc:vineia. u:-:la 

estraàa de ferro t ue onhn. em communica ão 
os ee::tros pro.luctoros c-om a c::.pital. Neste 
intuito, uma estrada de ferro qno in:ciou-se, 
che3·a ~V: <1 villa. do Pilar. Suscitou-se um-:1 

, a uco, 
da qual sô me oc~.~upo para. chagar àquella es
trada de ferro da P~1rabyb:1. 

A assembléa. pro\·incial de Pet·nambuco ou· 
torizon a concessão d) duas estradas. de forro, 
uma~ o prolongamento de NazareLh a Timbaub::l. 
e outra de Goy:m:.t a Timb:mba. As pessoas 
interessadas nestas locali.l:lcles clisputar:1m a 
prefc:.e>ncia cb. concessão d0s tas cstr~d~s de 
fel'ro, e depois de n.Jgurnas J~erip-~cias, que não 
me m orcss:1 r ·eru·, o t:-t•esic,en e e ('rnam
buco nfinnl resolveu fazct· a concessão da es
trada~ fe1•ro do Goy[Lna n Timb:~.uba, cuja con· 

panhia dn. estrb.t!n. de fcl'ro do Limon.ü·o nf!o so 
deu por vencida e vein o seu represcntilntca esta 
Córto ·plcitebr o direito c1ue l1l'Csumia ter ú. 
pr0fe1·encia da conecss:"lo do ramal do Nazareth 
a Tillllllluba, e do fHcto conseguiu o dect•eto 
n. l:).8"22 de 30 de Dozomln·o de 1882, que do· 
clarou do interesso get·al csla cstrad.L do fcrr.:> 
com o 1 .rolon:;am ~n Lo clv l'nm:ll d) N:tzarcth até 
ent1·onc:t1' na c ~trn.cb. elo fer ro, Conde d'Eu, na 
provin~ia da Parahyb:1.. 

Ora, esta conce~süo contl.'ariavn. inteira
mente as as;·iraçõe:s e os int-:resse;; oconomicos 
e commerciaes ela minha provincia ; porque 
aquella estrada de ferro do Limoeiro, feito o per· 
curso de uma zona esteril de 10 a 12leguas de 
areiaes e taboleiros sem agricultura, entronco.-
a na o onae 'u, a ara y a, os pro uctos 

que -viessem do interiol.' desta provincia, che
gados no ponto de intersecção das duas estra
das de ferro, Feguiriam para o mercado mais 
abastecido do Recife, com o que não só se pre
judicaria muito o commereio da capital da mi
nha provincia, como se inutilisaria completa
mente esta estrada de ferro, já. em traf~go e 
com a garantia de juros do Estado sobre o ca
pital de 6.000:000$. A provincia inteira Ee re
voltou contra este acto, que ala~mou tambem a 
companhia em Londres, pois via nelle um at-

tentado no:; seus direitos, e contra o futuro e o 
desenvolyimento da estra·l& de ferro, cujas ac
çõcs baixaram immediatamentc. 

E para o e:fcito de inutilizar-se a concessão 
da. estrada de ferro de Goyana, de~larou·se 
de interesse geral a estrada de ferro do Li
moeiro e o seu prolongamento até entroncJ.r-se 
~ . 
Interpretando os sentimentos da provincia, 

qu0 t-:mho ::'. honra 1le represento.r n0sta Camara, 
· · • na -ze~.são do 3 d0 

Maio de iSS:3 ::>.ccnsei o nobre minist~o, filho 
daquella provincia, por te:.- accordado :neste do
ereto, qu0 exocut::trlo em todas as suas pa:·tes, 
im~'ortnt:iu. o do.scabb:.-o e a ruina dos iLtc:resses 
d[~ noss:1 cara provincia. 

S. Ex:. cons~rvou-se sJencioso no S·?nado; e 
só na sessão de 1:3 de Setembro, auando a Ga
roara j1 não se l.'eunia. e nem funccion.wa, na 
prorogaç.:io dada para se votarem O.'l. orça-

. ' -
re~ponder ao nosso ex-col!ega., Dr. ~.1anool Car-
los, que repetiu aqui em termos resumidos a 
mesma ccnst1ra cuc~ ·à lhe tinb.a feito. li: como 
me reputo solidario nest:l. accus:1ção, to:r:arei 
em considera~·ão a resposta curiosa de S. Ex. 

Disse então S Ex:. lê : 

« Quanto ao que se referJ a mim, apenas 
darei uma explicação a respeito do d9ct·eto 
n . 8822 de 30 de Dezembro de 1882, que auto
rizou o prolongamento da estrada cte ferro do 
Limoeiro até Timbaub:1, na província de Per
nambuco. Interpretando mal esse decreto, u 
nobre deputado aggrcdiu·me, sob o falso l?:r;~
texto de haver consentido, como membro do ga· 
binete 3 de Julho, que esta estrn~n. fosse en-

que justt1.mento isso se deu porque estava no 
gabinete um ministro parahybano ! 

« E' uma O/.'Cusaçiio falsa., sóm::nte fi.H:a do 
de:;pcito. Nem o nobre d"e[1Utado devcr.t cmittir 
semclh:mto opinião . 

<< O del!-reto, como se vê de sua integra, não 
autorizou o prolongamento da estrada do ferro 
do Limoeiro :• té á do Conde d'Eu ; ap~n:1s f •}Z 

concessão do prolongamento desta est1·u.da de 
fcl'rO do Limoeiro até Timbaub:t, l'Onsiderando 
de interesse geral ; nada mais. 

« Eis a sua integra (lê) : 
« O governo imperial concede á Great of 

Brasil Railway Company, limited, privilegio 
por 70 annos para a construcção, uso e gozo do 

de ferro do Recife ao Limoeiro. desde a cidade 
de Nazareth. actual ponto terminal do dito 
ramal, até à villa de Timbauba, na provincia 
de Pernambuco. 

Para confundir a respost-1 de S. Ex:. b:lsta 
citar ipsis verbis o decreto, a que me tonho 
referido (lê): 

« Decreto n. 8822 de 30 de Dezembro de 1882. 
« Declara de interesse geral do Estado a es· 
trada de ferro do Recife ao Limoeiro e o ramal 
de Nazareth com o seu prolongamento ate 
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entroncar na est1·ada de ferro Conde d'Eu, 
na província da Parahyba. 

« Hei por b9m, de conformidade com a mi
nha immediata Resolução de 2:3 do corrente 
mez, tomada sobre consulta da Secção dos Ne
gocias do lmperio do Conselho de Estado, de
clarar de interesse geral, nos termos do § 1° 

O Sa. PRESIDENTE:- Peço a V. E~. que 
modifique esta linguagem tão acrimoniosa. 

O Sa. CARNEIRO DA CoNH.L.:- Em que con
siste a acrimonia 'I 

A palavra pretexto está. no dis~urso de 
S. E:s:: 

O S:a.. PRESIDENTE:- Não me referi á allL-
vra p1·etexto, mas ao que V. Ex:. disse depois 
da leitura. 

0 S • ÜA.'RNEI O DA C HA:-Eu a ena..:; er-
guntei si havia s ·~rieda.de em um governo que 
resolve uma que3tão de tanta magmtude, não 
pela conveniencia do Estado, mas por pretexto 
para servir a outros intuito3 ~ 

São illações que eu deduzo do discurso de 
S. Ex. que figura nos Annaes do Senado. 

Ha ainda. outra questão vital para. aq uella 
provincia., que é o melhoramento do porto da 
capital,pa!a.. o q~al S. Ex. não deu um só p ::.sso 

b ' ' - , -
mercio e Obras Publicas, asliim o tenha. enten- têm cahido em exercicic.::; findos sem se realizar 
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, o melhoramento projectado. 

___ eJllL..l'LLilJLJ~~!!..UJ[U_~_JJ~·J.,;'>;.,._J.~0__u~~~~"'-t-~:w.~lU---~inistro da. agricultura o finado con-
dencia e do· lmperio Com a rubrica de Sua. Ma- selheiro Buarque de · Macedo, que se dava ao 
gestade o Imperador.- Lourenço Oa"'alcanti estudo destas questões, mandou examinar 
de Albuquerque.>) aquelle porto, e o resultado desse estudo foi : 

Vê-1e, portanto, que a falsidade não esteve que com a. e:s:.cavação e dragagem deste porto 
na accusação,e sim na defesa, para a qual S. Ex.. se despenderia cerca de 3.000:000$, não sendo 
teve até a necessidade de truncar os termos esse trabalho perfeito, porque nova~ cheias do 
expressos do citado decreto, e por isso tinha rio Parahyba arrastariam areias e detritos que 
razão de não me responder immedia.tamente obstruiriam o estreito canal. (Apoiados.) 
porque eu lhe teria replicado com vantagem. Por iniciath:a do gover!lo foram ouvidos al-

---~~·~·~~~~u·U4~JLJ~~-~~~~~- ~~-~~~~~~~ras~ apro
que S. Ex: deu para se justificar da coparti- veitar antes o flOrto do Cobedello, que offerece 
cipação que teve nesse decreto, infenso aos in- um grande ancoradouro medindo na prêa-ma.r 
teresses da província, e ue caracterisa a ad. 30 és e na baixa-mar 24 és o ue dá calado 
mmts raçao es e patz. safficiente aos navios de mais alto bordo, ao 

Acrescentou S. Ex. (Zé) : passo que o da capital mede na. prea-ma.r 16 pés 
c Apenas o decreto, como motivo justifica- e na baixa-mar 10 pés. 

tivo para considerar essa estrada de interesse Então proj~ctou-se um trecho da estrada de 
get·al, fez refeNncia á conveni.encia ou possi· ferro para ligar a capital ao Cabedello, na ex
bilidade de ligal-a no futuro, á Conde d"Ea. tensão de 15 a 16 kilometros, trazendo o go
Foi apenas t~-m pretexto para se1·vir de fun- verno este projecto ao conhecimento da Camara. 
damento afim de conside1·al-a de interesse que autorizou a garantia de jm·os até o capit!l.l 
geral ; esse é o pensamento do decreto que o maximo de 800:000$ para essa obra do porto da 
nobre depuhdo de proposito in verte e oxa- provincia.. 
gera. » Em virtude dessa. autorização o ministro da 

Quem de caso pensado inverteu a verlade ag-ricultura. mandou que os engenheiros da 
foi S. Ex. para se defender d:~. justa censura companhia fizessem os estudos, levantassem a 
que antes lhe fiz e agora reproduzo. planta do rio, e apresentassem o orçamento das 

Pois uma qaestão desta ordem que affecta. ao obras com a sua proposta. Segando me consta, 
progresso e desenvolvimento de províncias limi- orçam em seiscentos e tantos contos estas obras, 

---~tr~o~h~e~s~e~a~o~s~l~· n"'-~t~er~e,.,s~s!i<>L..Yl:ll......jj_~·--..Go0-.140~~>~'rt~!;J·il.la-estu00a-e plano foram examinados pelo 
nas quaes o E&tado tem empenhada a garantia digno engenheiro fiscal da estrada de ferro, 
de juros, resolve-se como pretexto para outros que igualmente me consta ter dado parecer fa
fins 1 voravel, existente na . respectiva secretaria 

E' séria uma. administração que considera de de Estado. Tudo isto correu officialmente, sem 
interesse geral uma estrada de ÍP.rro, não para que até hoje tivess9 solução alguma. 
ligar-se e entroncar-se em o11tra, mas por méro O que e certo é que essa autorização tem 
pretexto para attender-se a motivos estra- figurado em mais de uma lei do orçamento e 
nhos 1 prorogativas; entretanto S. Ex. tem estado no 

. E' força eonvir que isto não e serio, e nem é mio.isterio durante o tempo dessas autorizações 
d1gno de um governo semelhante procedi- sem nada ter feito a este respeito. como agora, 
mento. deixando caducar a. lei sem se r2alizar o melho-
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ramento de tamanha importancin. para a pro
vincia.. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- A construcção 
deve ser muito facil; o orçamento pa.rece exa· 
gerado (Apoiados.) 

O Sa. CARNEIRO DA. CuNHA : - O orçamento 
rimitivo se undo me onsta ficou reduzido 

3: 600 e poucos contos de réis para todas essas 
obra<> do ramal da estrada de ferro e o porto do 
Cab3dello. 

O SR. VIANNA VAz : - Os vapores entram 
alli e sabem perfeitamente , e até os vapores 
pernambucanos encostam. 

O Sa. CARNEIRo DA CUNHA: - Não duvido 
que os vapores co~teiros pernambucanos che
guem na. prea-mar até á. capital ; mas os va
potes da companhia brazileira ficam ab·:dxo 
do Tambiásinho, distante da cidade mais de 
legua, com gr~nde detrimento doa passageiros . .... . 

. . . 
prehende que elle, fazendo parte do ministerio, 
dentro dó qu~ijo, nada. t'3nha poiido fazer em 
benefic:o dct província, ao passo que, sem a sua 
acqUlescencia, não se teriam executado as ou
tras autorizações, concedidas na rr.esma occa
sião, como prolongamento da estra.da de ferro de 
Timbó, o ramal do Ouro Preto e outras estradas 
de ferro; assim como os melhoramentos da 
barrll: do Rio Grande do Sul e portos de outras 

r v1nctas. 
A economia só se observa com relação á po

bre Parahybs., no emtanto que obt·as e :nel~o-
o • 

c o mo essas escavações da barra do Rio Grande 
do Sul, na qual se têm despendido grandes 
sommas em pura perda. Isto é irritante. 
(Apartes.) 

Perdoem-me os nobres deputados; e~te trecho 
de estrada de ferro não é para dar importancia 
ao Cabedello, mas sim para resolver-se essa 
questão do porto, e d·1r maior facilidade á nave
gação, com a qualluera o commercio da. pro
víncia e a renda publica. 

o sa·. VrANN.-\. VAz:- Vejo na Parahyba os 
navios encostados ao cáes. 

O Sa. CARNEIRO DA CtrNH~: -0 nobre depu
tado falla sem ter examinado attentamente a 
que3tão. 

O Sa. VIANNA VAz:- Perfeitamente. 
O Sa. CARNEIRO DA. CuNH~ : -Sómente os na

vios de menor calado podem lá chegar ; em con
signação aos negociantes daquella praça, elles 
esperarão a monção dos ventos e marés para. su
birem ~ descerem o rio, cuja. demora a.ugmenta 
as despezas de estadia no porto, e conseguinte
mente o preço da carta de fretamento. 

Mesmo na. prêa-mar, é neeessario que os va
pores ou navios não sejam de grande ealado, e 
os que lá vão uma vez,não voltam mais, porque 

A.- .8 

os bancos de arêa impedem-lhes a entrada fran
ca no porto da. capitàl. (Trocam-se diversos 
apa.rtes .) 

O SR. PRES!DENTE:-Peço aos nobres depu
tados que deixem o orador continuar; a hora 
está e:.;gotada. 

O SR. VIANNA VAz:-Eil fui or 
S. Ex. para responder-lhe. 

O Sa. PRESIDENTE:-Pondero ao nobre depu
tado ue a hora está adiantada. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:-Agora ha de OU
vil-o durante o tempo em que elle qui;:er fallar: 
noblesse oblige. 

0 SR CARNEIRO DA CUNHA:-Sr. presidente, 
essa indifferença do nobre ministro do imperio 
pelos melhoramentos e interesses da provincia, 
só tem uma e~plicação: S. Ex. nada lbe deve, 
nem mesmo a sua posição de senador do im
per-io, que não foi eleito pel_a pr~vincia e tão 

cial de empregos excessivos, creados pelo 
filhotismo, de commissões dispendiosas pela 
Euro a, de aposentadorias de homens validos e 
e 1cenças permanente3 e certos .emprega os 

publicos. Ora, o nobre ministro tem forças para 
arcar contra estes males da nossa administração 
publica? Não o póde fazer, porque S. Ex. é o 
e:x·~mplo vivo deste escandalo. O nobre ministro 
é juiz de direito da. p:-ovedoria da capital do Ma
anh.ão, para cuja vara foi removido por decreto 
de 8 de Janeiro de 1881 ; desde essa época até 
hoje não tem exercido o seu logar, vivendo de 
licen as continuadas : fecha se o Senado :fin e-
se de doente e pede licença ; abre-se o Senado, 
dá parte de prompto para e:xercer este legar e· 
accumula.r alguma pasta de ministro para a 
q ua · m , é q u poss nca · 
tar-se em uma vara rendosa desta côrte, ou 
:1.posenta1·-se. 

S. Ex. jâ requereu ao e~-ministro da jus
tiça do ministerio de 24 de Março, a 2a. vara 
de orphãos desta. Corte, que BA achava vaga, no 
que foi indeferido. Nem ao menos o nobre mi
nistro sabe zelar devidamente a sua dignidade 
e posição de senador do lmperio, que, pela Con
stituição, ó o fiscal e o juiz do ministro, perante 
o qual comparece como supplicante, pedindo 
uma vara de direito, o que não me poderá con
testar, porque a sua petição e despacho foram 
public.1dos no expediente do Dia1·io O !fiei a~. 

Pois é decente que o nobre ministro esteja 
vivendo de licenças sobre licenças, perceba o . i . . 

cargo ha mais de quatro annos ?. Si não quer 
ir para o Maranhão, deixe a vara para. al
gum collega que . possa desempenhai-a. conve
nientem~nte. Não à isto mais razoavel e de
cente 1 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Prefere então 
que elle se aposente. 

O Sa. CARNEIRo DA CuNHA: -Não deve apo
sentar-se. 

O Sa. ANDR.lDE FIGUEIRA :-Si fôr sem or
denado, ainda vá. 
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O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-S. Ex. é se:.. ·1 <O Sr. Leao VeUoso:-Comm.issão de con
nador do lmperio e tem por este cargo um :fiscação . 
subsidio sufficient9 para viver honestamente : < 0 Sr. Meira de Vasconcellos:- . .• e i~
deixe a _va_r<L que não P?de exercer a outre_:n vestiu-a de attribuições judicia.rias·importantes, 
que quetra fazer da mag1stratu_ra uma profusao com a faculdc~.de de sequestrar, inventariar, 
e possa melhor attender aos mteresses da. boa avaliar e vender em hasta publica os bens das 
administra ão da "usti .a de ue o aiz tem · · · 

sêde · cimento dos recur~os interpostos do sequestro, 
o sR.. lLDEFONSO DE ARAUJO :- Tem tido e bem as~im Je todas as questões in:portantes 

motivo muito onderoso : assoa de sua familia ue or occasião da arremata ão se udessem 
doent 1, que não póde Ir para o aran ão. suscitar,_ quando essas questões são exclusiva-

O SR. CARNEIRo DA CuNHA :-Não ha motivo, mente da competencia do poder judiciario, em 
que justifique um juiz Jo direito estar fóra. do virtude da legislação que nos rege. 
exe1cicio da sua vara por mais de quatro annos, <.< Mas, o nobre ministro aindJ. foi alelll; para 
com a percepção dos seus vencimentos. (A.par- a execução das disposiçõ3s illegaes do decreto, 
tes.) como era n • tural, visto como abyssus aby$sum 

Sr. presidente, 0 nobre deputado pelo 4o dis- in..,ocat, S. Ex. praticou mui to~ actos, si é 
tricto da província. de S. Paulo, na interpella- possivel, ainda. mais illegaes, determinou a 
ção dirigida. ao nobre ministro, ~emonstrou á commissã? executiv~ que sequestrass~ tambem 

o • 

S. E:x. reconheceu 3 confessou a illega.li
dade d_o citado de~reto, no entreh~to declarou 

neira que mantóm a violação fhgrante da lej, 
tor.t:ln.io-se assim réo confesso de crime pN~
visto no art. 4o da lei de 15 de Outubro de 
1.827 sobra a responsabilidade dos ministros. 

Diante desta inepta declaração, me parece 
que o nobre presidente do conselho já. devia ter~ 
lhe mandado uma carta amigavel aconselhan-. 
do a sua retirada do ministerio, porque a 
pasta _que lhe coub3 é alheia Ms seus estudos 

Sr. presidente, o ex-ministro do imperio do 
gabinete de 24 de Maio exped ·u o decreto 
n. 9074 de 22 de Dezembro de 1883 acerca da 

esamortlZação os bens as or ens religtous, 
e em sua execução nomeou uma celebre com
missão com podet·es judiciaes para seques~rar 
esses bens. 

S. Ex., no Senado, em sessãci de 6 de 
Maio do anno passado, proftigou energicamente 
estes netos do seu antecessor,como a.ttentatorios 
das leis e constituição do Estado, e oa qualificou 
d~ corpo dr~ delieto contra aquelle ministerio. 

Eis as suas palavras (lê) : 

« O decreto para a conversão foi exacta
mente um corpo de delicto que o nobre ex-mi
nistro fabricou, em gerJl contra o gabinete 24 
de Maio e especialmente contra si. 

« Este decreto é exorbitante da l~i de 18i0, 
porque não respeitou as suas disposições, e é 
att ntator1o o po er JU lCiarlO, porque odes
pojou de importantes attribuições que a elle 
competem em virtude da constituição e das leis 
em vigor, é finalmente uma violação manifesta. 
da propria Constituição, que não rAconhece 
pa•"·' aa quQstões relativas á. propriedade outra 
Jllrisdic~Jto senão a do poder judiciario, e que 
I·Jpt•ul-iaa.ruente p~ohibe no art. i79 § i7~ a 
crnKçlo de aom1ni t!tõel e•peciaes: e executivas 
pu t·.~ que,tôfJI c!voia o cr1mea. No entanto o 
quA fu o nolJro n•minia,ro 1 Creou uma com
JUis .. 'lo adminiKtra,iva •• • 

O SR. RATISBONA:- V. E:x. reprova essa 
doutrina. 

, 
cito as palavras do nobre ministro para. pergun· 
tar-lhe si é decoroso a um senador exprimir-se 
por esta maneira em pleno parlamento e oc
cupar a pasta do impeL·io, sem dissolver imme
diatamente ess·1 commissão e suspender esse 
dect·eto illegal ~ . 

O SR. RA.TfSBONA:- O ministro do imperio 
do governo passado já o modificoo. 

Sr. Franco de Sá. manteve o decrato sust~n
tando até uma doutrina si.bilina. 

. 
tro do imperio Sr. Franco de Sá mandou 
apenas restituir ás ordens religiosas os alu
gueis dos predios, que estavam depo;itados no 
Thesouro. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA.:-E o relatorio do 
nobre ministro confirm.t que o decreto està em 
plana execução. 

O Sn.. CARNEIRo DA CuNHA:-E' certo que, 
da leitura do relatorio apresentado pelo no
bre ministro na presente sessão. se collige q ne 
este decreto e~tá em pleno vigor, e é e&ta. a 
minha admiraçã'J, por ve:· que S. Ex. mantém 
um decreto que elle d·~clarou illegal, attenta.
torio das leis e Constituição, e um corpo de de
licto contra. o 1ninisterio que o expediu • . 

vogar esse dec-reto, mas não o faz, porque a 
isto se oppoem os seus collegas, que o redm:em 
a um zero no ministerio. 

O SR. PRESIDIINTE:-V. E:x. não póde repe-
tir essa expreesão. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Por que·~ 
O Sa. PREsiDENTE:-Porq.ue é injuriosa .• 

O Sa. CA.RN:S:tRo DA. CuNHA: -Não vejo inju
ria, porque nós somos a té pó na phrase da . es
criptura. · Dê-me V. Ex. ontr.a expressão. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/201 5 16:10 - PÃjgina 46 de 48 

-59-
O Sa. PaESIDENVE:- Não sou o orador, e . Este projêeto é bifronte; virado para aquella·s 

apenas peço a V. Ex. que exprima as icléas ao bancadas da esquerda, o governo declara que o 
. menos de uma fórma cortez. seu projecto ó mais abolicionista do que o de 15 

O Sa. CARNEIRO DA CUNHA.:_ p 0 j8 vou dar de Julho; virado para estas bancadas da di
uma razão mais cortez. Esse decreto fo1 expe.- reita, assegura· ~ue o seu projecto. ·ó calcado 
dido pr>lo nobre deputado pelo 4o districto da nos mold~s do mata puro .conservator1smo. 
província do Rio Grande do Sul, e estou certo O~a, 81 0 nobre presiden_te do conselho en-
que o actual ministerio, a desp~ito da vontade I ten~Ia que esta _q~estao ~evta. ser resolvida de 
do nobrP- ministro, não consentirá em nenhuma 3.e~or~o com as td~a~ ma_Is ad1a !ltadas do '-' bo
deliberação,. ~m desapprovaç~o dos actos d_a- hc1_oms~o, no mtmsterto. denam íigu~a~ os 

com f1mdamento, a<> cargas da briosa cavalla~l~ apoia-r-se nos votos liberaes do seu partido. 
do Rio Grande, dirigida pelo seu chefe,que, sob Si, porém, entendia que· nesta reforma não 
os seus golpes, o deixaria morto,estendido sobre se pojia dei:xar de ter-s13 em vista os intere:..ses 
0 tapete desta Camara. permanentes e conservadores da lavoura e da 

sociedade, que aconselhavam uma emancipação 
O Sa. ANDRADE FIGUEIRA : - Neste ponto gradual e progressiva, para não desorganizai" o 

está V. E~. enganado ; e uma potencia mais trabalho nacional, e:. tão deveria, com aquella 
alta. lealdade que o <.:·a1·acterisa, ter aconselhalo a 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA:-0 certo é que Sua Magestade que chamasse o p~rtido conser
nãodevefigurnrnalegis~~ça~~o~u~m~d~ea{·~~,~~t;~~~~~~~~~~~nndnmt~-----------
e~h:tir uma commissão que o nobre ministro 
dedarou ser um s.ttentado contra as leis e a 
Con~titui ão do estado. 

não são frequenta s or umnos ; rescm 1r 
esse!l contr·actos onerosos, celebrados com pro
fessores estrangeiros, em detrimento dos nossos 
patrícios que t~m habilitações necessarias para 
o ensinamento dessas disciplinas ; passar para 
o Ministerio das Obras Publicas, que tem uma 
directoria e pessoal technico para a construc· 
ção, as obras do seu ministP.rio, com o que se 
pouparia a despeza f ... ita com o pessoal de en
genheiros e ajudantes. Assim como as des-

O nobre ministro podia p-ropôr algumas re
ducções e economias no seu ministerio, bem 
como supprimir r. s cadeiras desses cursos que 

O Sa. PADUA Fi:.EuaY:- Está censurando os 
seus correligionarios. 

R. ANDRADE FrGUErRA:- Está em des
accordo e no seu direito. 

o SR. CARNEIRO DA CUNHA.-
tender-se fazer uma refl)rma liberal com votos 
conservadores, ou uma reforma conservanora 
com um m·inisterio libC:'ral, é a mystificação e 
a desmoralisação dos partidos. 

O SR. BEzERRA CAVALCANTI:- Apoiado. 
O SR. lLDEFONSO DE ARAUJo: - O partido 

conservador fez a lei de 28 de Setembro com 
\OtúB liberaes. 

pezas sao pagas pe o IDIS er1o a azen a. é questão de estatística. 
as obras do seu ministerio poderiam Eer feitas 
por aquelle ministerio. O SR. RATISBONA: - A reforma eleitoral 

--- -iShi}-f'eS«kmte,---11ohfira--es-tã-1111rito-1ll;(ti:tnta-cta-;--r!f . ..v-~~:ci.a-se m o co ncorso dos eons e r-; adores ; 
mas eu não poss~ terminar sem dizP-r alguma~ é qt:estão de patriotismo. 
pahvrM sobre o programma ministerial. O O SR. lLDEFoNso DE ARAUJO :- Tanto entre 
ministerio propõe-se a resolver duas grandes os conservadores como entre os liberaes, ha 
questõe!l da actualidade : a questão financeira votos divergentes. 
e a que8tão do elemento servíl. Quanto á ques- o SR. MAc-DowELL:- o chefe da oppo
tão financeira, nós já vimos como o governo sição conservadora, 0 Sr. Andrade Figueira, 
pretende resolvei· a ; foi com es::a propos~a, nesta questão é divergente. 
hoje convertiia em lei, que autoriza a emissão 
de mais 25 mil contos !e p:1pel moeda. o O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - Não sou 
governo não trata de indagar a orig•' m e as chefe. 
causa~ da et·ise; si ê financeira, p:1pel-moe- O SR. MAc -DowELL: - Elle demitte-se, 
da ; si é commercial, papel-moeda ; si é do mas nós o conservamos. Tambem só diverge 
Thesouro, papel-moeda ; si é da lavoura, pa.- nesta questão, nas outras não tem razão de 
pel-mqeda ; ·de maneira que, na opinião do go- queixa. 
verno, o papel-moeda é uma especie de elixir 0 SR . ANDRADE FIGUEIRA : _ Tambem não 
de lo nga vida, ue serve ara resolver todas es-

r si en e a amara. as questões ; quando~ pelo contrario, si o mi-
nisterio tivesse o empenho serio de resolver a O SR. MAc-DowELL: - E" escrutínio se-
questão financeira, não deveria começar por ereto, não se póde devassar. 
aggravar a situa~ão economica. do paiz cotn a UM SR. DEPUTADO: _Lá e cá ha quem es
emissão de mais papel, hoje reputaJo uma teja em desacordo com o chefe, o que prova que 
moeda falsa, que acarreta a variação e a ba.i~ não é questão politica. 
:xa constante do cambio, e cada vez mais tor· 
narã difficil, senão insoluvel, esse problema fi- O SR. BEzERRA. CAVALCANTI : - Nio é por 
nanceiro. isto, é por estar tudo mystifieado. (Ha outros 

A outra questão, ·a do elemento servil, o go- apartes.) . 
verno pretende reaolver com o projecto de 12 O ·sn. PREsiDENTE :-Peço aos nobres depu
de Maio. 1 ta.dos que não interrompam o on.dor. Atten-
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dam que a hora. está. adiantada e a discussão 
não terminará tão cedo. 

O Sa. ANDRADE FrGHEIRA. : - V. Ex. está 
soffreudo as consequencias de seu acto. 

O SR. PRESIDENTE: - Estou cumprindo o 
regimento. (Apoiados.) ' 

. . 
é minha, pois estou fazendo o sacrificio de 
fallar tão tarde, porque S. Ex. me deu a pa-. . ' :-

Terminarei esta. parte citando as palavras 
notaveis d ~ um nosso ex-collega, cujo talento 
não se póde deixar de reconhecer e a quem, 
ainda ha dias, o nobre depuLa1o peló Rio Gran
de do Norte, se referiu, o Sr. Ruy Barbosa. 
E' uma inte:ligeucia de primeira ordem e um 
liberal de fina tempera, cujas opiniões não po
dem ser suspeitadas. (Apoiados.) 

EU: em uma confer~ncia publi.ca dizia (lê) : 

servaclora, será uma provocação solicit<!-r para 
o seu triumpho o apoio liberal. (AppZausos.) 
O estadista. ue propõe a um artido olitico 
uma so uçao cun a a com o caJ·lm o da esco a 
opposta, abt1sa da confiança dos seus amigos, 
convertida P.~ anima vilis de um empirismo 

1:> • ... • 

« Si o projecto de 12 de Maio é substancial
mente conservador, S. Ex. usurpa aos seus 
adversarios uma posição que, neste caso, nin
guem lhes póde arrebatar : cabe, então, aos 
conservadores promover a sua passagem . 
(Apoiados.) Si esh. reforma é a condemnaçã.o 
de um principio rigorosamente conservador, os 
àeputados libcraes, que acompanharem, per
petram, contra o partido que os elegeu, um . - . 

do budget em uma questão de imposto de vin
tens sobre a. cerveja, por 12 votos, estando au
Eente:> 64 deputados que lhe dariam uma. maio
ria de 52 votos, si elle tentasse no àia seguinte 
uma moção de confiança, mas elle não regateou 
o poder, e deu a. sua demissão; foi chamado 
~ela Rainha o che!e do parti~o to;y, lord Sa· 

• 
os chefes mais distinctos do partido conser-
vador, como sir Stafford Northcote, sir Hick.s 
Beach e lord Randol h Churchill ue alli era 
tido como o leader impetuoso do joven torysmo. 
Si Iord Salisbury for derrotado amanhã por 
Gla.dstone, será este com o seu partido o sue
cessar no poder. Não se improvisou como aqui 
uma nova esquipaçtlo ministerial de estadistas 
estafados do mesmo lado. Alli, os partidos se 
revezam no poder com os seus homens de Es
tado, para realizarem as idéas que defendem e 
promoverem o bem do paiz. 

Sr. 1residente a Camara. está. fati.,.ada em 
hora jà tão adiantada, pelo que vou concluir ; 
ma.s cumpre-me dizer que, infdizmente, nos 
rege uma politica bysantina, de conchavos 
e x 1 n es su a ernos e su erraneos. 
a qual eu não darei nem o meu voto de 
tolerancia,_ po~que seria transigir com a mi-

a dar a razão. 
Apresentei-me candidato pelo fo districto 

da minha provincia, declarando-me decidido 
opposcionista.S. E:!.., permitta-se-me a expres
são, teve a ousadia .•. 

O SR. PRESIDENTE:- V. E~. b'?m vê que 
deve exprimir-se por outro modo. . 

0 SR. CARNEIRO DA CUNHA:-Então a. expres-
- - ' • 'l 

sabe. 

procuração. (AppZausos .)» meus amigos e c~rreligionarios, guerreando a 
O que é verdade é que o systema parlamen- minh3. candidatura. O corpo eleitoral, brioso e 

tat• entre nós não funcciona regulat·mente, independente, respondeu dando-me uma supe
como em outroc; paizes · rioridade da cerca de 200 votos sobre o candi-

V. Ex., Sr. presidente, tão liJo na historia, dato que s. Ex. protegia. Em vista. dest9 r e
sabe que a propria Hespanha, dilacerada pelas sultado, não posso deixar de, desta tribuna, 
luctas intestinas dos pa1•tidos, está em materia render um publico testemunho de fundo agra
de regimell representativo, mais adiantada do decimento aos dignos eleitores, pela indepen
que 0 Brnil. dencb e hombrida.de que souberam manter no 

Naquelle paiz, o anno pass!ldo,e;;tava no poder pleito eleitoral. Mas, com essa brilhante votação, 
um ministerio da esquerda, presidido por Po- elles de lá. assignalaram 0 papel que eu devia 
sada Herrera, e apoiado por uma maioria libe- desempenhar nesta Camara; e portanto não posso 
ral da Camara ; o grupo dirigido por Sagasta, deixar de corresponder a este dever, de manter
unido aos conservadores, derrotou aquelle me firme no meu posto de honra, montando 
gabinete, que foi obrigado a dar a sua demissão, guarda de arma ao hombro, $empre prompto a. 
e. o rei não hesitou em .chamar o c.hefe do par- desfechar o meu vot:'l contra o actual mi "ste-

. 9 . ' • • r1o : a garde meurt, eUe ne se 1·end pas. 
ga.mzou o ga mete, que rege ainda os desti- (Muito bem, muito bem ; o orador c compl·i-
nos daquelle paiz. mentado.) 

O Sn. VIANNA VAz : -Já o Sr. Gomes de 
Cnatro tinha-nos dito isso em relação à lngla- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O DISCURSO 
terra. SUPRA. 

O SR. CARNEIRO D.\ CUNHA:-E eu o repetirei. Juizo de direito da comarca de Itabayanna 
Na ln~Jaterra Gladston,., e~tadi~ta eminente e do Pilar, i7 de Fevereiro de 1883.- O escrivão 
respe1.tado em t?d~ a ~uropa, a.po~ado por uma ~ do crime, ~uiz Lopes Pereira, revendo os autos 
ma1ona do part1do whsp, de que e chefe na ca- do summar1o em andamento por esse cartorio 
mara dos communs, fo1 derrotado, a proposito contra Oliveiro Gonçal-oes Ca-;·nei1-0 lVI ei1·a e 
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outros pelos ferimentos praticados na pessoa. 
de Manoel Domingues do Nascimento, certifi
que, -oerõo ad verbum, ao pé desta e em ter
mos que façam fe, o seguinte : - i. o O auto 
do corpo de delicto procedido no paciente ; 2. o 
o auto de perguntas feitas a este ; 3" a denun
cia dada pelo Dr. promoto.r _publico ; 4° o des-

Cumpra. com urgencia. (assignado) Moreira 
Lima.- Certidão.- Certifico que o summario 
de UI) trata a. ortaria. su ra acha-se na ~on-
c usão do juiz municipal em ex.ercicio, e por isso 
deixo de dar cumprimento ao que me foi orde
nado na mesma portaria. Itabayanna do Pi
lar, 20 de Fevereiro de 1883. O escrivão, 
Luiz Lopes PP-reira. -Despacho. - Cum
pra-se a portaria logo que os autos voltarem 
ao cartoi"io. lta.bayanna, 21 de Fevereiro de 
1883. -Moreira Lima.- Certidão. - Ces · 
tifico que, revendo os autos do summario in
staurado contra Olivei1·o Gon alves Carneiro 
11! eira e outros, de que trata a portaria retro, 
nelle a fls. 3 encontrei o corpo de delicto, de 
que trata a mesma portaria, o qual é do teor 
s 0 ut e : te o e corpo e c e 'c o. u o e 
de corpo de delicto feito na pessoa de Manoel 
Domingues do Na""cimento.- Aos cinco dias 

. . ' 

de Nosso Senhor Jesus Christo de 1881, nesta 
povoação da Serrinha, termo da villa do Pila1•, 
na casa. de re-,idencia do delegado em exerCi
cio,.Manoel J:t'erreira de Andrade, commigo es
crivão ad hoc do seu cargo abaixo assignado, 
os peritos notificados, tenente Patrício José de 
Figueiredo e Ulysse~ Elias de Carvalho An
drade, ambos moradores nesta povoação e as tes
temunha'i Francisco Manoel da Cunha e Ge-. ... . . 

declarando com verdade o que descobrirem ou 
encontrarem e o que em sua. conscieneia en
tenderP.m, e nncarregou-lhes que procedessem 
a exame em o:; ferimentos de Manoel Domin
gues do NMcimento, que presente se achava, e 
que respondessem aos que~itos seguintes : 

1 . o Si ha. ferimento ou offensa. physica; 
2.o Si é mort:1l; 
3.0 Qual o instrumento que o occasionou;. 
4. o Si houve ou resultou mutilação ou de

struição de algum membro ou orgão; 
5. 0 Si póde haver ou resultar essa. mutilação 

ou des truição; . · 
6.0 Si póde haver ou resultar inhabilitação do 

membro ou orgão, sem que fique elle destruido; 
1.º Si póde resultar algama deformidade 

qual ellâ seja; 
8.o Si o mal, resultante rlo ferimento ou of

fensa physica., produ~ grave incommodo de 
sa.ude; 

9. o Si inhabilita do serviço por mais de trinta 
dias, e, finalmente, qual o valor do damno 
causado. 

Em consequencia, pas!'a\·am os peritos a fa
zer os exames e investigações ordenadas e as 
que julgaram necessarias, coneluid3s as qua.cs, 
declararam o seguinte: 

Que encontraram no paciente o braç:> es
querdo bastante inchado e quebrada. uma das 
cannas do mesmo bra~o, pelo lado de cima; 
sendo um em cima da junta do terceiro dedo da 
dita mão e o outro encostado á junta do ·dedo 
minimo; uma contusão no braço direito, en- . 
costada á junta. do braço, isto é, á junta do co

riallento na testa, aeima do olho 
direito, encostado ao cabello da cabeça., o qual 
t~m uma pollegada e tres quartos de comprido 
e rofundida.de do couro e suas carnes na 
logar até .ao osso, estando bem apostemado, 
e, segundo lhes dissera o paciente, tinha 
sido f,•ito no dia domingo, trinta. e um do mez 
passado, e que por tanto respondem, ao primei
ro, sim, ha os ferimentos ja descriptos; ao se
gundo, não; ao terceiro, que os ferimentos 
foram feitos com instrumento contundente ; 
ao quarto, sim; houve mutilação do braço es
querdo, sem que fosse destruido ; ao quinto,. 
sim· houve a m ila :- · · • 
sim; póde haver inhabilitação do braço sem que 
:fique elle destruido; ao setimo, sim; póde resul
tar deformidade, visto como o . osso do bra o 
a1n a se ac ava esconJunta o no ugar da que
bradara; ao oitavo, sim; os ferimentos produzem 
g;a.ve incom':lodo de sa?de; ao _nono,. qae inh;-

, 
nalmente, arbitram o damno causado em ses
~~ntn. mil réis, e são estas as declarações que 
em sua consciencia. e deb9.i::to do juramento 
prestado têm .a fazer. E por nada mais haver, 
deu-se por concluído o exame ordena.do,e de tudo 
se lavrou o presente auto que vai por mim assi
gnado, digo escripto e rubricado pelo delegado. 
asssiguado p!3lo mesmo perito e testemnnha.s, 
commigo escrivão ad ho~, Trajano Mendes 

, VI, qu u o ou e. 
-Manoel Ferreira de Andrad&. -Patricio José 
de Figueiredo. - ~lysses .~}lias de. C~rvalho 

a.-
Francisco Manoel da Cnnha..-Traja:ao Mendes 
Bezerra. 

Auto de pe,·gtmtas. - Em acto conti
nuado pllssou o delegado a fazer as seguintes 
perguntas, Perguntado qual o seu nome, idade, 
estado, naturalidade, moradia, filiação e pro
fissão e si flabia ler e escrever, respondeu : 
chamar-se Mauoel Domingues do Nascimento, 
id~de 42 aonos, casado, natural d'Alagôa 
Nova, e morador no logar Capoeira. Cercada, 
filho de Manoel dos Reis do Nascimento, agri
cultor, e não sabe ler nem escrever.Perguntado 
como se tinha passado o facto de que eUe res
ponrlente sg queixa, respondeu que, tendo ido 
no domingo 31 do mez passado á feira de São 
José. na occasiio de retirar-se, Renovato de 
a , a. ou com e e respon ente para conduzir 
um cadelh, o que logo apparece\1 Felix:. An
tonio, morador na La.gôa da Pedra, reclamando 
a entrega daq uelle cadello, porém não sendo 
ouvido elle respond~>nte o conduzia e ao sahir 
d'l rua daquella povoaç~ conheceu p"rfoita
mente que o cadello pertencia a Feliz Antonio, 
e ahi o deixou seguir com o seu dono. Voltando 
ainda á. rua a comprar uma quarta de sabão de 
que tinha se esquecido, chegando na venda do 
c:.tvitão Roldão, ahi encontrou um homem que 
EOube depois chamar-se José, morador no logar 
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Pia.cca, este lhe dirigira algumas pilherias 
offensivas em relaçio ao referido cadello, ao que 
elle respondente ta.mbem lhe disse algumas em 
resposta, e conhecendo que aquelle homem 
queria brigar, lhe disser:l que respeitasse a casa 
on Je estava e querendo brigar procurasse um 
ca~inho, nisto el_Je lança mão d~ um~ faca e 

' ' ":) 

. ma,l'hegando inais nessaoccasião o Sr. Oliveiro 
com algumas pessoas, e j.mtando-se áquelles, 
travaram luta com elle respondente, e que, li
vrando-se de todas as ca,etadas que aquelles 
lhe dt~vam e vendo que corria risco a sua vida 
resolveu encostar-se a uma parede de uma casa. 
daquella povoação e fazer sciente a todos os 
seus aggressores qa.e estava rendido e que en· 
tragava a faca; mas ~quelles, não querendo 
attendel-o, e nem t- · · • 
fender. na posição em que se achava, recebeu 
lei, por aquelles, as cacetada~ e ferimentos que 
tal vêm sendo alli amarra • 
se sa do inspector, o qual, tratcmdo de c:1ral--o 
ca.m arni.~a. e. dando-lhe mais um pouco della 
cara contmuar o seu tratamento, o puzeram em 
liberdade. Pergunta lo si conheceu todos quan
tos lutaram com elle respondente, respondeu 
quP- só conheceu aquelles que já. mencionou, 
pois qne na luta lh.e era impo!laivel conhe
cei-os, mas que Delfino de ta), seu vizinl•o, que 
presenciou todo facto, os conhece. Pergun
tado si da luta sahira mais alguem ferido, 
responden que o mesmo Delfino acima mencio
nado sahira com uma c~cetada, e Josê Ignacio, 
tlmbem seu vizinho recebera tambem duas ca
cetadas. uma em uma. mão e outra ns.s cruzes, 
das quaes se acha bastante incoma.odado. E 
como na la mais fosse perguntado, nem respon-

------~d~idruo~.~ · 
Manoel da Cunha, depois de lhe ser lido · e 
achar conforme,. o qual vai tambem aasignado 
pelo delegs.do e rubricado pelo mesmo, do que 
tudo dou fé.- Eu, Trajano Mendes Bf'zerra, 
escrivão ad hoc, o escrevi.- Manoel Ferreira 
de Andrade.- Francisco Mano2l da Cunha.
Denuncia.-Illm. Sr. Dr. juiz municipal sup
plente em exerci cio.- O promotor publico da 
comarca, usando do direito que a lei lhe con
fere, vem perante V. S. denunciar, em vista 
do inquerito junto , de José Amaro, João 

Honorio , inspector de quarteirão , Manoel 
Candido Firmino Ramos, Oliveira de tal, 
Targino, :filho de Oliveiro, e Manoel Mar
cello Filho, pelo facto criminoso seguinte : 
-No dia 31 de Julho do corrente anno, no lagar 
S. José, Manoel Domingues do Na~cimento, 
indo ao estabelecimento c~mmerclal do capitão 

dão, Norberto José de M~ria, moradores em 
lspu eira Cercada deste termo, e Valdevino de 
Mello Rangel, morador em S. José tambem 
teste termo. Assim pnde a V. S. que autoada 
se lhe tome a presente denuncia, procedendo
se aos demais termos para formação da culpa. 
Pilar, 17 de FovPmbz·o de 1881.- O promotor 
publico, Manoel Clementino de Oliveira Escorei. 
-Despacho.- Autoada, proceda-se á inqueri .. 
~ . . 

s~~s em 28 de Julho de 1885 
Vide pag. 202 do Vol. IH 

. 
Supponho, Sr. presidente, estar livre do tra
balho de responder ao discurso proferido pelo 
nobre deputado pelo fo di,tricto da provincia. 
da Parahyba sobre o orçamento do Ministerio 
do Imperio, visto não ter ~.Ex . tratado da ma
teria em discussão. O nobre deputado fez, so
bre o ministerio Dantas, algumas considerações 
que, á. força. de serem repetidas, já estão sem 
im.portancia. 

Apreciou S.Ex. a politica do actnal gabi
nete, de modo que este lhe parece impotente 
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para efl'ectuar a. reforma.~ com que se tem iden
tificado, quando os factos estão provando. o con
trario de semelhante affirmação, isto é, votado 
como já tem a Cama.ra os tres primeiros artigos 
do projecto do governo, apenas lhe falta appro
var o 4o e ultimo, para que o projecto passe a 
3a. discussão. 

' ' poderá respondel', sem ultrapassar os limites 
das conveniencias, que deve guardar para com 
a Camara e até para com o nobre deputado. 

Nestas conriições, Sr. presidente,. só aceitei a 
palavra que, segundo a ordem da inscripção, 
me coube em hora tão adiant·1da, porque a 
latitude do debate me permitte tratar de alguns 
negocios da provincia do Mar.-tnhão, que, a. não 
serem· ob·ecto de ur encias concedidas ela 

am·1ra, só em occasiões como esta podem 
solicitar a attenção do governo. 

Nem todos os assum tos d r t 
occnpar-me correm pelii pasta do nobl'e minis
tro do imperio. Mas, além de que S. E:t. faz 
partP. de um gabinete solid 'rb em seu pensa-

m seus ac os, on P. vem que, em ora 
divididos os serviços por diversa~ secretarias, 
to:ios e cada um dos nobres ministros são igual
mente encarregados de attender ás necessi
dades publi,~as e providenciar sobre o bem 
geral do paiz, razões p 1rticularea me f.tzem 
crer que o nobre ministro do imperio é um dos 
mais proprios pari ouvir o que pro:~tendo dizer 
sobre a provinci:l. que represento. 

já fui chefe de policia da provinda do Mara
nhão; acha-se allia.do á uma familia dess.1. pro
vincia, e, co:n u•nto or 'ustos motivos tenha 
passa o os u t1mos annos na côrte, ainda agora 
é um elos juizes encarregados de administrar 
justiça na capital do Maranhão. 

O Sn. VALLAD.\.REs:-In. absentia. 

O Sa. ALl\IEIDA OtrvErRA:-Por justos m-o 
tivos, ac1bo de dizer. Logo que desappareça. o 
impedimento, que tem obstado ao s"!u 1·egresso, 
yol verá S. Ex. ao exe1·cicio do cargo, que ali 
tem. 

0 Sa, MEIRA DE VASCONCELLOS (minist1·o do 
imperio, dil"igindo-se ao S.,-. V alladares):
Deus permitta que V. Ex.. nunca tenha o mo
tivo poderosJ que eu tenho. 

O SR. ALMEIDA 0L'VEIRA :-Tendo portanto 
e t o V'l · ; -

bre ministro o que é e o que foi aquella pro
Yincia, e póde perfeitamente julgar si é ou não 
ex·•cto que das provincias, que mais se recom-

. menda.m á. solicitude do gi)verno, nenhuma 
está. nas condições do Maranhão. 
Não quero com isto dizer;, Sr. presidente, que 
só a pruvincia do Maranhão mereça a a.ttenção 
do governo, ou que · só á ella deva o governo 
dispensar cuidados e favores. 

O Sa. VALLADARES.:-0 g•>verno não póde 
flzer favoresA 

O SR. ALMEIDA OLIVEIRA: -0 nobre depu~ 
ta.do comorehende bem o sentido e;n que fallo. 
Qu:1ndo digo favores,Jeixo de empregar a palà
vra-coneessõ~s ou au~ilios-que seria talvez 
mais propria. Entretanto nem por isso é menos 
claro o pensamento, que e:r.primo. 

A comp::_ra9ão do ps.ss&do e do pre~ente 

' condições inteiramente excepciona.es, em tudo 
diversas das con iiçõ~s. das m'lÍS· provindas do 
im eriJ mostra ue nã ' rfei a en 
justo equiparai-a ás outras,. no qu~ toca á 
concessão e favo1·es do poder central. 

O Maranhão, já no periodo coloiÜi1l, já nos 
primeiros tempos do imperio~. foi uma das 
principaas provinci$-S. do Brazll; representou 
conspicuo papel . entre suas irmã~. e con
seguiu ser vanta:Jusamente conhe :~1d.a ~entro 
e fóra do paiz. Entretanto esta provmc1a que 
j~ ~ereceu ser chamada. a. Athenas Bra-· 

·O SR. VIANNA VAz:-De Athenas .querem 
que passe a Beocia, porque a instrucção pu-. , . . -. 

0 Sa. ALMEIDA OLIVEIRA:- .•.• que já teve 
a fortuna de ser o _empo~·io do comm8rcio do 

mular recursos fl capitaes, q11e outras .r:o.
vineias não possuia.m ; que exerceu d~c1d1~a 
. influrmcia. no movimP.nto litterario do pa1z, 
si não se acha d cadente, acha-se abatidat 
estacionaria. e apathica. Seu desenvl)lvimente 
não cort•esponde aos elementos de progre.;;so 
de que dispõe, . e a expansão _de sua. v~da 
intellectual, agrtcola, eommmerctal, arttshca 
e litteraria, de tal modo a.ccentua a diffe-, . . . 
que tudo alli indica uma situaç~o pungente, 
a do rico que verga para a. pobreza, não do 

. a 

gna-se com a Sth sorte ou que vi.ve 
dades do p:1ssado; mas daquelle que, em
bora desanimado e sem forças para luctar 
diariamente, arca com adversidades, que pro
curl:lm anniquilal-o. 

Não tratarei, Sr. presidente, de assignalar 
as causas deste facto. Além da que no exame, 
a qu3 teria. de pr?c~der para. esse fim, pode
ria ser talvez InJUSto com a geração que, 
podendo, deixou de P.revenir alguns dos aco~
tecimentos. que hoJe . lamentamos, tomaria 
elle tempo que não devo roubar á .Camara. 

Não me proponho igualmente mostrar o que 
se deve fazer para reanimar a provincia, tiral-a 
do seu abatimento, leval-a a reconquistar. sua 
antiga posição, porque, no estado a que chAga-

fi , q ·'j . ' ao 
complexa, dependente de muitas ~ircumstan
cia.s, que não se podem crear rapidamente, e 
que, por estare~ suj:lita.s a varias .e talvez ~n
conti~aJas apreciações.. não poder1am ser dts
cutidas neste debate. 

Digo, porém, digo convencido, Sr. presiden
te, que, si ainda é tempo de evitar o de~ca!a!' 
bro para que parece corre.c aquella pr.ovmcra, 
é mister que o governo procure amparai-a. na 
sua queda., e se dê pressa em tomt1.r essa. reso· 
lução, visto que, quanto mais tempo. se passar. 
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maior esforço e maiores sacrificios serão pra 
cisos. 

Sern duvida que infundir vida nova em uma 
província, que jã prosp2rou a ·tem. recursos 
para tentar alguns eommc-.ttimento3, mas de
vido a q ua.lquer circumstancia se ach .. desani
mada, não ó o mesmo que tomar uma província, 
on e tu. o es por azer ou começar, e pre en
der que ella seja o que não póde ser, dar-lhe 
impulc;o, a que ella por su1-s condições nãq póde . 

Ul\1 Sa. DEPUTADO:- Eu acho que o melhor 
serviço que o governo póde prestar ás provin· 
cias é deixai-as em paz. 

O SR. ALMEIDA OLIVEIRA : -Isso é com as 
províncias, que não têm aspirações e necessi
dades superiores aos seus recursos; mas a pro
víncia do Maranhão não póde deixar de pedir 
a attenção do governo para as necessidades que 
passo 8: en-;merar. 

' terra. em que S3 sepultam os cadaveres das 
suas vi c timas, e que as mudanças determinadas 
por esta molestia, sobretudo no rigor do in
verno, tomam ,proporções de um exodo me
donho. 

Ató hoje ignorá·se a causa d2SS:l. enfermi
dade, que parece ter sido desconhecida dos 
antigos, e não se conhece outt•o cu~ativo, que 
não seja. a mud:1nça de clima e de ar. E sue
cede isso, porque, a fallar a verdade, não se 
tem feito deligencia para arrancar á natureza 
o seu segredo, obrigando o mal a ceder ante os 
recursos da sciencia humana. 

Molestia de ricos, que intima o do:mte a 
sahir do logar, em que é acommettido, ou pre
pai·ar-se para morrer, s.1lvam-se os ue sahem 
porem morte certa aguar a aqueles que não 
tem capitaes p1ra. despender com viagens. 
Sabem uns para o Ceará, outros par.1 Lisboa, 
ontrDs para esta cidade e para as provincia'5 do 
Sul ; quasi todos se·m tenção de voltar, poucos 
pensando em regresso, porque sabe-s~ que, 
quem já uma vez foi accommettido, está su· 
jeito a segunda. e terceira invâsão da molestia, 
e, p~rt~nto, a sa.crifieios que nem sempre são 
pOBSLVeis. 

Si ha casos de molestias reinantes, em que o 
governo deve intervir e providenciar para que 

ellas desappareçam ou, si isso é impossível, se 
tornem menos frequentes, não se reproduza.m 
com grande intensidade, certamente este é um 
delles. 

Por·que não nomeia o nobre ministro do 
imperio um1. commissão de medicos distinctos, 
que vão est!!dar o beri-beri nas províncias tio 
nor e, espec1a men e na o aran ao, on 
elle mais se manifesta e desenvolve~ Não pa
reça a S. Ex. que esse_sacrificio será ~ão, que 

' beri-beri é um mysterio insondavel, alguns 
meJicos já o têm estudado sem chegar a um 
accôrdo, e, portanto, sem resultado satisfa
ctorio ; as conclusões de uns e de outros são 
sempre divergentes. Assim é que, si um affir· 
ma que o b~ri-beri é molestia da m~dula espi
nb.al, contestam-lhe logo outros, dizendo que é 
um dischrasia ou profunda alteração do sangue ; 
outros, que ~ uma anemia ~aEticular, ~epen· 

E' verdade que varios medicos a têm estu
dado em ~eus gabinetes, que alguns medicos 
têm feito estudos seus, particulares, isolados e, 
não sei si posso dizer, dirigidos sob o ponto de 
vista de opiniões preconcebidas. Mas ts.mbem 
é certo que nada absolutamente se tem feito no 
campo da devastação da. molestia. ; nenhuma 
com:uissão de medicos, dispondo de tempo e 
recursos p9.ra estudo, se deu ainda a essa tarefa 
no Maranhão ou em qualquer das outras pro· 
vincias do norte. Nenhuma autopsia, n~nhum 
trabalho de maior exame, quer no sangu~, quer 
m.s vísceras humanas, ao menos no Maranhão, 
me consta. q ne tsnha sido tentado por di versos 
me.dicos reunid:os, com o.penss.mento de conhe-

um tratamento, que não seja o penoso sacrificio 
da. expatriação. 

Em 1879, Sr. presidente, o nosso collega pela 
Bahia, Sr. co:aselheiro Sodré, então cligno mi
nistro do Imperio, impressionado pelo que lia. e 
ouvia dizer sobre os e3tragos causados pelo 
beri-beri no Maranhão ..• 

0 SR. FRANCISCO SODRÉ:-Apoiado. 

O S:a. ALMEIDA. OLIVEIRA:-••• nomeou uma 
commissão de medicos com o fim de dar pare
cer sobre esta molestia. Mas, essa commissão, 
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sem instrumentos para fazer investigações e 
analyses, sem recursos para occorrel' ás des
pazas dos seus estudos, sem meios pecuniarios 
para remunerar os medicos nomeados, do que 
eu entendo que não se póJe prescindir ... 

O SR. FRANCisco SonR.É:-Apol.ado. 

. . 
o serviço não é tal que se possa fazer rapida
mente, e sem prejuízo das clinicas dos mesmos 
medicos não me consta ue t~nha feito ou ten · 
tado co usa alguma ; ou si alguma. cous" fez, 
parece não ter re·;-ol vi do o problema, porque 
até hoje estamos tão mal informados como no 
tempo em que o beri-beri começou a reinar 
Não ·sê sabe outro curativo senão este :-saia, 
quanto antes .-Si o doente não sae, com cer
teza morre ... 

O Sa. FRANCisco SoDRÉ :-E i<;to vai despo
voa.ndó a provincia inteira. 

que, como 
bem diz o nobre deputado pela Bahia, que 
nomeou a commiss~o, muit~ t~m concorrido 

Si, pois, Sr. presidente, o nobre ministro do 
imper:o, attend:ndo a estas comi~erações e 

distincto no corpo m'3dico da côrte e das pt·o
vincias, se resolvesse a nomear uma · commis
são, que fosse passar algum tempo no Maranhão, 
em Pernambuco e no Pará, com o fim de estu:.. 
dar aquella mólestia e dar l)ar~cer sobre elb, 
estou certo de que a.lguma cousa se conse-
guiria. · 

Q•tando não se cons;guisse conhecer a ver~ 
dadeira ori em do beri-beri tal ez u ss m 
:..char meios prophylaticos para preservar a po
pulação desse mal; talvez se descobrisse outro 
curattvo, que não s~ja, como já disse, o penoso 
sacr1 c1o a cxpa r1açao, que a.n o nos pre
judica. 

O Sa. MEmA DE VAsco~CELLos (mi1tistro do 
impet io) :- Prestarei toda a considet·ação a. 
este assumpto. 

O Sa. At:o.rEí'DA ÜLIYEIRA: - Eu me3mO, Sr. 
presidente, fui victima desta enfermidade. 
Accommettido della a primeira, vez, sahi preci
pitadamente da provincia, vim para. a côrte, 
restabeleci-me e voltei. Mas pouco tardou que, 
<le novo atacado, ti v esse de retirar-me para 
sempre. Estou na impossibilidade de residir na 
minha província por causa daquella molestia., 
e nas minhas condições muitas familias co
nheço, que ::ó devido a isso tem procurado outra 
residencia. 

Faça o nobre ministro o sacrificio que me
rece este alto interesse publico. Trata-se da 
saude publica e não de uma, porém de mui tas 
províncias, que se estão despovoando~ devido ao 
beri-beri. 

0 SR. MErRA. DE VASCOXCELLOS ( ministro do 
imperio):- E' verdade. 

O Sa. ALM.EtDA.. 0LtVEtRA.:- E ereia S. Ex. 
que, quer se tire ou não resultado dos seus 
esforços, S. Ex. prestará. um relevante serviço 
as mesmas provincias. 

A.-9 

Em todo o caso, Sr. presidente, ficará pa
tente e fór.\ de duvida. que .o governo. curando 
deste negocio, não se mostra indi:fferente ao 
bem estar dos povos~ Elle mesmo pó de dar tes
temunho do que tenho dito, declarando se é 
ou não certo, como pvr experiencía · tJropr:i8. 
affi~m~, que o rueno~ mal que produz o beri-

o 0 ov r 
escolha do pessoal, que tem de mundar par~ 
as provincia.s do norte, especialmente para o 

;-

Estamos com o logar de capitão do porto do 
Maranhão vago, e não se acha um officia1 de 
marinha, que queira ir para lá, pois todos 
têm medo de affrontat• o beri-beri ; já foram 
dous nomeado;;, e ambos declararam que não 
podem seguir. Ora, o que acontece na pasta. 
da marinhs., naturalmente ha de acont·~cer na 
pasta do i:mperio e nas outras. Dentro em pouco 
n!lo acharà o governo _mesmo quem queira ser 

vincia; hoje, com uma outra utilidade, lembrado 
pelo engenheiro Roberto:;on como meio efficaz 
de concorrer para a desobstrução do porto de 
S. Luiz. 

Essa. taxa que, com sciencia. e approvação do 
governo portugue:1, começou a ser cobrada em 
1.779, sendo recolhida a. um cofre especial 
creado na alfandega de S. Luiz com o nome de 
Cofre do Furo, por occasião da. nossa indepen· 
dencia tinha produzido cerca de 600:000$000. 

Continuando a arrecadação da taxa. alguns 
ann;)s depois da independencia, chegava o seu 
producto n perto de 700:000$, quando o go
verno imperial mandou . tra.nsferil" o deposito 
do cofre da alf:lndega, em que se achava, 

ara o cofre da Junta de Fazen la de . L t' 
onde ficaria guardado até chegar a oc·~asião 
opportuna de se applicgr a obra, a. qu~ ha pouco 
me referi. 

Em 1828 ou 1829, reclamando um. deputado 
pelo Maranhão a ro?stituição desse dinheiro, 
que não tinha tido applicação alguma, foi a 
sua reclamação dirigida á commissão de fa
zenda, a qual, por achai-ajusta, apresentou á. 
Camara um projecto, que depois de discutido e 
approvado em ambas as casas do parlamento, 
em 27 de Agosto de 1830 foi publicado como lei 
nos seguintes termos (L é) : 
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<Arf. 1. o O ·governo fará abrir o canal ha 
muito projectado para facilitar· o cor.amercio 
entre a capital e o interior da provinci3. do Ma
ranhão. 

Art. 2.o Fica applicada á. sobredita des
peza uma prastação igual á quarta parte 
do proJucto annua.l do imposto de 600 réis 
por arro a a go a em p uma expor a o. 
Esta pl'estação será annualmente feita pela 
Junta de Fazenda da provincia. 

. . 
contrario. • 

Reconhecida por esse modo a obrigação do 
Estado para com a província do Maranhão, 
como até 1882, não tivesse o governo feito exe
cutar a lei de 1830, elle deu começo a obra, 
porém pouco depois ab:1ndonou-a, os deputa
dos pelo Maranhão ven.do ser de mais vantagem 
para a província rehaver ella o dinheiro exis
tente no Thesouro, afim de applical-o como 
me or e parecesse, o que e:::1g1r a cone usão 
da obra, apresentaram o proj ecto que ha 
pouco li. 

Fazenda dMara.nhão. e 
Remettido para lá o projecto, tempos depois 

voltou com a informação de que o deposito era 
verdadeiro, o dinheiro foi realmente recolhido 
ao cofre geral, mas, a reconhecer o Estado a 
obrigação de restituil~o, devia fazer deducção 
da quantia que. o Thesouro tinha despendido 
com a obra. começad·:~.. 

Seguia-se o estudo que o Thesouro e o Mi . . . -

verno, que naturalmente é desfavoravel, pela 
razão de .que o negocio remonta á época ante
rior à divisão das rendas, e já. muitas vezes 
passou o lapso da prescripção. 
. Mas comprehende V. Ex., Sr. presidente, 

que eu não posso por isso deixar de insistir no 
meu proposito. Não devendo á priori julgar que 
é contraria a opinião do Thesouro, e boas as 
razões a justificam, quero ver a informação e 
estudar os seus fundamentos, para saber si 
devo ou não conformar-me com elles. 

Demais, parec_endo·me licito fazer uma pre
venção ao nobre ministro, eu direi a S. Ex., 
para que se digne transmittir ao seu digno col
legã, que siaquellas são as unicas objeeções, 
desde já. declaro não me conformar com ellas. 

Pouco importa que o deposito remonte á 
é~oca anterior a divisão das rendas, porque 

e sómente na qual póde o dinheiro s;r le
gitimamente empregado. Proceder dl} outro 
modo será uma verdadeira logração commettida 
pelo Estado para com a provincia do Maranhão, 
ou ::o menos um acto de formal desrespeito ás 
intençõss daquelles que .fizeram a do3.ção. 

Quanto á prescripçã,.,, eu não sei como póde o 
governo invocai-a contra a provincia, quando a 
o_rigem da ~ivida. é um deposito, isto e, um 

do 

O Sa. ALMEIDA ÜLIVEIRA:-Só os deposi
tes de ausentes prescrevem a favor do Estado. 

- • :t , 

protector das provincias allegar contra ellas a 
prescripÇão. Como se sabe é principio de di
reito que o tutor não póde prescrever contra O· 
seu tutellado. Entretanto teria o Estado esse 
immoral direito, si elle pudesse dizer á minha 
provincia que não lhe paga o que lhe deve por 
estar prescripto o debito. 

Eu respeito muito as opiniões do nobre de
atado uo me honrou com o seu a arte· ruas 

si este negocio vier a Camara, e tiver de ser 
discutido aqui, terei occasião de mostrar a S. 
Ex. que a boa doutrina está. commigo-salvo o 

· • e au en es eco 1 os ao 
Thesouro Nacional, o deposito é titulo que nun
ca prescreve. 

Sr. presidente, eu vejo que a hora esta quasi 
exgotada e a Camara fatigada. Entretanto, jã. 
que estou na tribuna. peço licença .Para dizer 
mais algumas palavras ao nobre min1stro sobre 
outro negocio do Maranhão. 

Reclamo, instantemente a attençA:o do nobre 
ministro da. f::~.zenda para o e ;ta.do lastimoso, em 
que Bl acha a Alfandega de S. Luiz. S. Ex., 
quando foi governo em f880, declarou no seu 
relatorio que era urgente necessidade tratar-se 
da <> cquisição de um novo predio par:J. a Al
fandega de S. Luiz, visto não ter a casa actual 
as ~ecessa.rias condições de capacidade para o 

s 1na. . x. ez ma1s o 
que declarar isto; disse ainda que a Alfandega 
do Maranhão tem os seus armazena sitos em 
outro logar, fóra do estabelecimento; o que, 
comprehende a Camara, póde ser frequente 
causa de prejuízos, quer para os particulares, 
quer para o :fisco. Para o fisco, porque póde 
ser illudido na sua 1hcalização e vigila.ncia ; 
para os particulares porque, além de que esses. 
armazena são mal acondicionados e preparados. 
por occasião de chuvas acontece molharem-se 
as mercadorias, em transito dos armazena plra 
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a alfandega, onde têm de ser conferidas e des · 
pachadas. 

Ora, si já naquelle tempo fa.Uava assim o 
nobre ministro da fazenda, o que dirá S. Ex. 
depois do que aconteceu ultimamente? Em Fe
vereiro, creio eu, ou em Março do corrente 
anno, ameaçando d~sa~ar, ou desabando .mei-

Em todas as classes ha pessoas menos pro
bidosas. E' possivel que as condições d'alfan
dega. concorram para que se dê o contrabando; 
mas não me preoccupo ta.nto com isso como 
com r imprestabilidade do predio. · 

Calcula-se em 400:000$ a quantia necessaria 
pàra o novo edificio aduaneiro. 

.. ...:~~, . 
,, o t , 

ciso remover algumas das suas secções para um se possa levantar, mesmo em S. Luiz, uma 
trapiche pa"ticul~r, onde ainda hoje se acham, empreza particuhr com o fim de constrair a. 
com re "uizo ara o servi o e rande clamor n · · · 
do commercio. De modo que, além de não ter rantir, alem do aluguel do predio, os favores 
o prrdio accommodações e capacidade para o que forem precisos, para completar o juro e 
serviço a que se destina, a continuação da al- recompor o capital despendido em certo nu .. 
fandega no predio em que se acha, é um pe- mero de annos. 
rigoimminentepara todas as pessoas que alli o SR. VIANNA VAz:-Com200:000$pode-ae 

. têm de comparecer diariamente. Um bello dia, fazer uma alfandega, não havendo luxo. 
póde o velho e carcomido casarão desabar com-
pletamente e sepultar nas ruinas todas as pes- O SR. ALMEIDA OLIVEIRA:-0 governo pôde 
soas que estiverem sob seu tecto. Peço a proceder com o Maranhão como procedeu a 
at en ão r a • ree eito do Ceará. Não odendo des ender 
pero que o nobre ministro da fazenda não dei- directamente a quantia necessaria para o me
xará de attender ao meu pedido. Consta-me lhoramento do porto do Ceará, fez razoaveis con
que o govemo· concedeu um credito de 8:080 cessões á companhia que para esse fim ~e in-
para proce er-se aos reparos e que necess1 a . r ou-s uma c n 1a. 
a alfmdega do Mar::mbão. Si pu less~ dar um obra está em andamento, e eu creio que o 
pa_re~e1· ao. nobre ministro, o _que elle deve ad- Ceará dentro de poucos annos terá o seu porto 

' ' nelle, e sei que além de tudo, a alfandegado 
Maranhão e um fóco de molestias, uma furna 
de calor e humidade, pelo que os seus emp1·e· 
gados vivem constantemente do9nt'3s; ea diria 
a S. E:\. que, em vez de gast~r qualquer quan
tin. com aquclle arruinado e velho pardieiro, 
coevo do Cofre do Furo, seria. melhor tratar de 
obter outro predio, isto e, mandar construir ou 
comprar outro predio para nelle funccionar a 

o 
O Sa. VIANNA VAz: -E' preferivel a. compra; 

h~ em S. Lui~ um predio que se presta per-

O Sn. ALliEIDA OLIVEIRA:- Eu tambem 
acharia. preferivel a compra si houvesse casa 
capaz, 

Para o governo clotlr o Maranhão de outro 
edificio aduaneiro, não é preciso que o Estado 
tome grandea compromissos. Basta que o go
verno e.m seus orçlmcntos dura.nt/3 alguns annos 
peça pequenas verbas para levantaro predio n·o, 
exeel!ente terreno qu~ o Estado po~"sue, a cargo 
do Mi nisterio da Marinha, no antigo arsenal de 
marinha, logar que fica á beira-mar entre a al
fandeg.a e os seus actuaes armazena. . 

O Sn. VrANNA VAz:- Eu até jà apresentei 
um projec to nesse sentido. 

O Sa. ALMEIDA OLIVEIRA:- Exactamente · 
ha nesse sentido um projecto apresentado á 
Camara que infelizmente até hoje não foi toma
do em consideração, apezar de serem conhecidos 
os prejuizos que soffre o Estado com a alfan~ 
dega act:.1al. . 

UH SR. DEPUTADo:- Póde dat' logal." ao con
trabando. 

0 Sa. ALMEIDA OLIVEIRA: - 0 eommercio 
da provinda é honesto, eu o reconheço, ·ruas 
eni todo o caso deve-se prevenir o contra.~ 
bando. 

O SR. VIANNA VAz:- De accôrdo com essa 
idéa foi organizado o projecto que apresEmtei. 

O SR. AuiEIDA OLivEIRA : ...:.. E' verdade. 
Nesse sentido redigiu-se o projecto assignado 
pelo nobre deputado, por mim e por outros 
collegas. 

Sr. presidente, outros importante3 negocios 
da provincia . pediam qu~ me dem~ra.sse mais 

:=; ' ... • • 

tivesse occasião de fallar da instrucção publica 
da. nossa provincia. 

O SR. ALMEIDA OLIVEIRA :- Em outra oc
casião poderemos tratar disso. Agora q_uero 
concluir, porque quando ía.llo neste recmto, 
me preoccupo muito com a idéa de não fatigar 
a Camara, com interminaveis di<-cursos. (Neto 
apoiados.) 

Um dos ass'iunptos a que alludoé, por exem
plo, a necessidade de concluir-~e o serviço da 
desobstrucção do porto e dos rios do Maranhão, 
obras em que a provincia deposita grandes e 
bem fundadas esperanças, e que não pódem 
soffrer adiamento. 

Outro é relativ? á questão do dia, á questão 

Já que se estã tratando de substituir o braço 
escravo pelo braço livre, queria lembrar ao 
nobre ministro do imperio e a seos collegas, 
que vejam si é possível encaminhar para as 
provincias do norte alguma corrente de immi
gração apropriada á.quelle clima. 

Desejava saber si neste sentido SS. EEx. 
acompanham o p'.msamento do nobre ex-mi
nistro da agricultura, que, não querendo a im
migração só para as provincias do sul. •• 

O SR. CARNEIRE> DA RocHA:-Apoiado. 
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O- SR. ALMEIDA OLIVEIRA:-.. • fez, quanto 

ás do norte, patrioticos esforços que, si ne
nhum resultado ainda produziram, ·com certeza 
produzirão.os desejados effeitos, si o governo 
insistir no mesmo pensamento. 

Não falta quem ache. impossivel esse commet
timento mas contra semelhante asser ão ro-

Procurarei arredar do debate tudo que possa 
parecer pes!'õoal, dando resposta sómente á. parte 
de aeu discurso que enten.dG com o partido 
conservador, cuj3. adhesão, ás idéas capita.es do 
projecto, provocou .su1s improce.ientes e apai
xonadas censuras. 

testa. éilt;;~.mente o facto de set• a colonização es
trangeira. a origem das populações alli exis
tentes. 

O SR. VrANNA VAz:-V. Ex. lembre o estado 
da cathedral, que com 10:000$ póde ser con
cluída. 

O SR. AL'MEIDA OLIVEIRA:- V. Ex. acaba 
de lembrar, o nobre ministro ouviu, e nada me 
resta dizer. 

A immigração estrangeira é de grande inte· 
resse p~ra as províncias do norte. 

braços que hoje emprega em s~u trabalho ; e 
eu receio que agora, que a Camara procura 
desenvolver a uelle serviço, ois o ro "ecto do 
elemento serv1 cons1gna para esse fim uma 
boa dotação~ rec0io que no actual gabinete con
tinue a preponderar a erronea. idéa de que a 
immigração só é possivel para as províncias do 
sul. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (minist1·o do 
imp~do): -E' erronea, sem duvida. 

O SR. ALMEIDA. ÜLIYEIRA:- Estimo ouvir 
isso. 

' 
do nobre ministro daquella pasta, visto que 
hoj') não posso dar desenvolvimento as minhas 
idea·~. Si então faHar, creio que poderei provar 
ú Camnra que, a. querer o governo enc:1minhur 
a immigrnçiio para as provincias do norte, ha. 
meio pt•ntieo. e muito efficaz de se obter este 
clesidcra(um. A questão é saber clle escolhel-a 
a collocul-a. 

Por hoje concluo, Sr. presidente, agrade
cendo a V. Ex. e á Camara a benevolencia com 
que me ouviu. (Muito bem.) 

se.s~ão em 22 te Jnlho de 1885 
Vida pag. 63 do Vol. III 

O Sr. Carlos Peixo-to (signaes 
de attençüo):- Sr. presidente, comprehende 
V. Ex. que · não posso deixar de experimentar 
certo constrangimento ao occupar a- tribuna de
pois do Sr. ex-ministro da guerra, para tratar 
do mesmo aasumpto, o projecto da extincção do 
elemento servil, devido a.o estado de nossa!i 
relações pesaoaes, e sendo entretanto obrigado 
a considerar o que disse S. Ex. em desaccôrdo 
eom o que penso. 

. Tomando para exordio de seu discurso o 
haver V. Ex. recebido votos d,~ grande 

numero de conservadores em sua recente reelei-
9ão, via n~lle o Sr. ex-ministro da guerra uma 

partido conserv:ldor e ainda p"ior o actual mi
nisterio. 

Não me incumbirei de fazer a defe c-a do ga
binete 6 de Maio e só farei a de meus correli
gion~rios, cujo procedimento não podia ser 
outro. (Apoiados.) · 

El!ita, S1·. presidente, é simplissima, uma vez 
que o partido conserv<:,dor, confOI·me foi declara
do pelo illustrado representante do 1i0 districto 

· iro, o Sr. Andrad9 Figueira, 
que em nosso nome fallou na sessão em que se 
apresentou á esta Camara o ministerio 6 de 
Maio recebendo-o com til m athia não estava 
disposto a embargar-lhe o passo na solução da 
questão servil. . . 

Os SRs. CARNEIRO DA CUNHA E ANn ADE F -
GUElRA dão apartes. 

O SR. CARLOS PEIXOTo:- .•. desde que fossem 
respeitados os principies de nossa escola po
lítica ; pensamento este que foi depois acen
tuado pelo illustre representante da província 
de S. Paulo, o Sr. Antonio Prado, ao discutir
se a reforma. Ha.via o partido assumido perante 
o pa!z o compromisso solemne de não impedir 
a solução do temeroso problema só porque era 

to por ministerio adver!o qne declarava 
aceitar 1iuas idéas. (.4.poiados .) 

O ~R. BEzEnRRA DE MENEZES:- Disso é 

O Sn. CARLOS P:u:toro ;-Não podia ser de 
outra fórma o nosso apoio e nesses termos ti
nha de ser ::ceito e o foi. (Apoiados e cli'Oe1·
sos apa1·tes .) 

Senhores, a situação politi.ea. é tão clara que 
ocioso ~erá des~nhal-a: eatà na consciencia. de 
todos q~1e o ministerio 6 de Maio de nós de· 
pende para viver. 

O Sa. CARNEIRO DA CuNHA :-Logo deve re
ri1·ar-2e e entregar-nQa o poder. (Apa1·tes .) 

O Sa-C.A.RLOS PEIXOTO :-Ora, si concedemos 
o mais, não devemos recusar o menos. 

A prt>sideneh da. Camara é como um pro
longamento do ministerio ; é seu indis ensavel 

vi a, e .s1 n s e conce emos esta 
para levar a effeito a reforma servil, não podia
mos concorrer, com os que esforçam-se pela. 
rejeição do projecto, para que delle fosse re
tirado um amigo do governo , cuja. derro
ta devia ser seguida. da retirada deste. Não 
seriamos logicos, e haveria. razão para acredi
tar-se q_ue ~ n?s.;;o prom~ttido apoio era . u~a 
verdadeua 1ntnd1a. (Apo1ados .) Não aer1a dl
gno de nóa, (apoiados) auxiliar a nova dissi
dencia no plano de derrotar o ministerio, der
rotando aeu candidato á presidencia. 
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Creio Si.". presidente, ter aseim justifica:lo o 

procedimento da maioria conservadora ..• 
O Sn.. MAc-DowJ:LL :-De uma parte da op

posição conservadora. 

O Sa. CARLos PEIXOTO:- Aceito a ractifi
eação; 

O SR. CARLOS PEIXOTo:-.•. da maior parte 
dos co~servadores; justHicaçã? esta que se com-

' pretendo dizer relativamente ao apoio que pres-
tamo3 ao projecto. conforme o annunciou o 
illustre SL'. A. Prado o ficou demonstrado com 
a vot:1ção do aeu art. f o. (H a di'IJersas apa,·tes.) 
. Quero mesmo sahir desta questã:o de eleição 

da mesa, á que os repetidos apartea vão me 
fazen~lo dar maior desenvolvimento, obrigando
me mesmo a dar a meu discurso di versa di
recção, da ue tenho em vista. 

Zelando muito os fóros de conservador, em
bora obscuro e de província (nt!o apoiados) e 
faze:ado arte dos ue concorr m ra -
forma em discu':lsão, é dever, a cujo cumpri
mento não me furtarei, evidenciar antes de 
considerar propriamente o projecto, q U(\ nosso 

c er nao 1mp ica mo 1 caçao em nossas 
ideias, ou offensa aos mais puros principios 
conservadores. . 

As m emoraveia p:.la.vras profGridas a 23 de 
Setembro do anno passado pelo eminente ho· 
mem do Estado e chefe reconhecido do partido 
conservador, o Sr. Barão rle Cotegipe, que não 
protestou contra o alcance quo se lhes nttri
buiu, nem mo.''HllO quando levadas para. o debate 

ue no S~nndo provocou o illustrado conso-
r'll'O onso !' so, o em quo so ompon lclram 

os clisti neto;; choCos consorvadoros consolhoiros 
João Alft•a l? a. Ptlulino, que ncr? na co~trarm-

' ' 
constitllit• o mot d'tn·d1·tt do p •rti,lo nos taques-
tão. (.\poirido.~ .) gnas nffirmnrnm quo quol'ia.
mo'l n oxtincçito do elomonto servil, que não 
estavamos inhibidos da rcnliznl·n e antca po-
diamos a devíamos effectunl-a. · 

Nuo ó essa reforma ponto do progro.mma. do 
nenhum partido, ou não deve aol-o e os par
tidos só têm de ver com o modo· de fazel-a e 
em nosso paiz é o partido conservador que tem 
curado desse objecto. (Apoiados.) 

A. lei de 28 de Setembro de i87i é o mais 
eloquente documento para prova. de meu as
serto e por si só evid~ncia que não abando
nam:s a boa _doutrina concorrendo para ado
pção do projecto. 

O Srr. CARLOS PEIXOTo:- Essa objecção não 
tirá a força do meu argumento. Não se 
póde pôr em duvidn que essa lei contém o 
mesmo objecto, que o projecto que se discute: 
ella extingue a escravidão por meio da liber
tação do ventre e ainda por "uas medidas com
plementares, quaes a liber ão pelo fundo de 
emancipação, que creou, a co .atituição de pe
culio etc. O projecto tem o mesmo objectivo pela 
depreciação do valor e augmen+o daquelle 
fundo. 

0 SR.. CARNEIRO DA CUNHA dá um aparte. 

o SR. CARLOS PEIXOTO·:- Não tem razão 
ainda V. Ex. ; o projecto- cura do mesmo 
objecto ; isto. é inc_ontestavel. (Apoiados. ) 
Ora, tendo s1do a le1 de 1871 decretada pelo 
partido conserv!ldor, embora. com a collaboração 
dos liberaes, não ha fundamento na incre 1 ão 
que se nos az e eoncorr.;rmca para a presente 
reforma. 

Si então não se fol"iu nenhu~ principio da 
, o ' 

sendo que tr<lta.-se apenas de completar aquella · 
lei. (Apoiados.) 

(Ha um apa1·te.) 
A di vergencia portanto está no modo de 

realizar a extincção da escravidão entre nós ; 
não é substancial. 

Não e radical e substancial ess::~. divergencia; 
não ha conservador algum, um só brazileiro, 
não é tem_eridade affirmal-o, que seja e~cravo-

' declarou categoricamente que fica na lei de 28 
de Setembro, por estar convencido que ella nos 
dal'á a extinc ão da escravidão antes do fim 
seculo, portanto dentro de i5 annos e se assim 
não acontl'!cesse, tão reduzido estaria o numero 
de escravos que s~ria então tempo de fazer-se 
algum sacrificio para se libertar o re~to. · 

o Sn.. c.~RNEIRO DA CUNHA clá um aparte. 
O Sn.. CARLos PErxoTo:-Peço ao meu nobre 

o.r:1igo que me dê licença da continuar meu dis
curso sem attonção a seus repetidos apartes, 
que parecem ropo.-:itaes ara desviar-me de 
meu m. oa m~ntl) não esperava tal cousa da 
partrJ do um amigo, como V. Ex. 

Dizi:1. ou que estamos po1·tanto de ~ccõ~do 
• l 

q .!anto d. con vcmiencia de fazer desapparecer 
dentro nó;; o elemento escravo. S. Ex. ó como 
nós omancipador, nüo quer que no seculo 20 
ain in tenhamos escravos. 

O Sn.. JosÉ MAni.\.NNO dá um aparte. 
0 SR. CARLOS PEIXOTO:-Com quem não 

estou de accõrdo é com V. Ex. porque não é só· 
mente a aorte dos escravos que deve guiar-nos 
na resolução de problema. tão complexo e que 
entende <~om a vida da nação. . 

Pelos calculos feitos, tendo-se em vista só
mente os dons factores cP.rtos-a depreciação 
do valor e a libertação pelo fnndo de emanci
pação, a esc:ra.vidão desapparecerá dous ou tres 
annos antes do fim do seculo, o que mostra que 
pouco re uz1mos o prazo a uraçao que e 
concede o nobre S;-. Andrade Figueira. S. Ex. 
confia tudo da lei de 28 de Setembro; accredita 
que ella basta. A onda da abolição, porém, se 
a.voluma e :!lenão concedermos alguma cousa, 
em tres ou quatro annos nada mais teremos. E, 
Sr. presidente, basta. essa incerteza, essa falta 
de confiança no dia a·amanhi, para. nos acon
selhar á especie de tl."ansacção á que fomos for
çados, e que não e censuravel, po1s que tambem 
para aquella grande reforma. cooperaram ambos 
os partidos sendo combatida por liberaes e con-. 
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servadores o que prova não ser uma questão de' O Sa. A. BEZERRA.:-Afinal aceitava até 
partido. ' I indemnização pelos se:x:agenarios. 

O SR. V.ALLADA.REs:-0 grupo parlam~ntar I o SR. CARLOS PE.r:x:o1•o:-Demais, Sr. presi
abolicioniata, que acaba de ser organizado dente, ninguem desconhece o modo inconve
aceita liberaes e conservadores. niente por que foi encaminhada tão momentosa 

O SR. CARLOS PBI:X:oTo:-Lembra bem o mea questão pelo ministerio Dantas, que acaroçoa~-
. · · o-ero dos aboh-

outra. Os homens não crêam, Sr. presidente, as 
situações politicas ; sómente lhes é dado fazer 

. O SR. CARL?S PEIXOTo:-Felizmente o paiz sahir dellas todo 0 bem e progresso que com-
e. que tem de Julgar-nos e este estou conven- portam, como judiciosamente pondera Alfredo 
ctdo que está comnosco. de La Gueroniêre em sua obra Os Homens de 

UMA. voz:-Como votam por este projecto 1 Estado da Inglaterra, ao apreciar a ~ida de 
O SR. CARLOS PEIXOTO :- Sr. presidente, I Sir Robert Peel, acrescentand~ que fot o g_ue 

apresen.ta.ndo-nos _ás urnas com<: francame~te tão bem comp:-ehendeu esse emmen~e est~d~s
contrarws ao prOJecto Dantas, nao contrahta-

1 
ta, o que o guwu em tola sua carre1ra poht1ca 

mos o compromisso de combater toda. e qual-- e fez sua. gloria. (Mttito bem.) 
quer idéa ou medida que apress~sse a eman~i- Não fomos nós que crêamos esta situação em 
pação dos escrav~s : o art. ~o d aque~le proJe- que liberaes e conservadores nos encontramo•; 
cto não or ue h asseo:os 1m ortanc1a ao ser- - · · · ... viço dos sexagenarios, m'ls pelo principio que _ . 
:firmava do desconhecimento da propriedade ser- ~ SR . . BuLHoEs:-A.o contrario, foram aa 
vil, era um grito de alarme aos conservadores, 5 reststenc1as dos escravistas. 

· aes m eresses a a. ARLOS EIXOTO ••• apo1a- os, am· 
sociedade, ameaçados por esse ataque directo á mados por aquelle ministerio, que se diz~a. 
propriedade, que por certo não :fh·aria ahi, uma receber inspirações da Corôa, no que não cre1o 
vez sanccionado pelo pa.r!amento. (Apoiados) como acaba Je provai-o. 

O ministerio o .de Ju~ho ?c:,m conhecia ó 0 Sa. M.A.c-Dow:mLL:- o mal já. vinha um 
grande alcance d.essa d1spos1çao, tanto que co detrás. 

891
·amos J·ustos. 

fez questão de gabmete exactamente do art. i o pou ' · . 
que a continha.. O SR. CARLOS PEIXOTo:-0 lllustrado Sr. An-

Fôra amesquinhar mai~o o problema., não com· ~r~de Fis:u~ir~, que nega o avançamento da 
prehender a importanc1a. de uma reforma de tdea abohc1on1sta entre nós, declarou entre 
a 1 ~-. , a r ~ mis er1o ques ao e ~ o que o m1 1s cr1o n as s 1. a ~ons -

confiança, ligar r~ua v1da a. es3e artigo a ponto gatdo assustar a la.vouJ•a, aos propr1etnr1os de 
de convulsionar o pa.iz por meio de uma disso- escravos. - . 

' ~ o a uv1 a, r. pres1 en e, ~ue a avoura 
sómentB da libertaçlo de se::s:agena.rios em sua com toda a razlo alarmou-e o e constderou-se sem 
m:lioria invalidas ! Q"aranti&'-1, nll.o contando com o dia de amanhã ; 

Ainda hontem o Sr. ex-ministro da guerra nestas condições perguntarei, devemos deixar 
reproduziu o pensam~nto do ministerio do quo esta espada de Damoclos ausponsa 1 Poderemo1 
fez parte quanto a esse artigo, encarecendo esn restituir á lavoura. a. cel'teza do que não se a 
diaposiç!o, como t~m feito outros abolicionistas, privara do um golpe dos braços de que dispõe, 
pelo lado porque n1nguem o ataca, lamentando mantendo-nos dentro da lei de 28 de Setembro, 
que na:o chegasse a ~er discutido o projecto. . ou nada legislando neate assampto ~ 

Por essa occasilo, Sr. presidente, fez S. Ex. 
0 

S A F N- t -
uma. declara~o importante que met•ece ser bem a. NDRADE IGUEIRA:- ao e mos senao 
conhecida do paiz e eobretudo dos abolicionistas dous meios para isto: o statu quo, ou a aboli
que tanto endeosaram aquelle ministerio. Disse ção immediata. 
S. Ex. que o minisLerio aceitaria modifica- O Sa. CARLOS PEr::s:oTo :- Si acereditasse 
ções, novos molies. como o nobre deputado que a resi3tencia con-

0 paiz que julgue agora da justiça que seguiria o statu·qu o, iato é, não se dar um 
inspira as. aprec!ações dos abolicionista:; sobre passo além dos legisladores de i871, estari!l. ao 

un o, o a o ICloms a, a o e . :x:., que sa e quanto respeito me
e 6 de Maio o escravocrata. Este não póde ter rece-me sua valir sissim'l opinião. Penso, po
o apoio do partido liberal, repete-se em todts rém, como os illustres chefes conservadores, a 
os tons, porque não faz obra sua, aceita novos que alludi no principio de meu discm·so, qll"8 
moldes e emendas a seu projecto. no estado a que chegaram as eousas não ha 

Entretanto, o mesmo, disse-nos aindl hon- resiatencia capaz de entregar a solução deata 
tem o Sr. ex.-ministro da gaerra, estava resol- questão excluaivamcnte :\lei de 28 de Setem
vido a fazer o ministerio Dantlls, a encarnação bro e que para niio continuarmos expostos ã.s 
do pensamento liber,.l, que até quanto ao incertezas do futuro, devemos transigir agora, 
art. i 0

, "egando constou, admittil'ia emendas e ainda. que no momento tiveseemos meios de 
até indemnização ! Fique consignada esta ma- impedir a reforma projectada. Amanhã não os 
nifesta. contrndicçi[o e incoherencia. · teríamos para outra, mesmo mais adiantada. 
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(Apoiados.) O que póde o elemento official en-
tre nós sa.bemol-o todos. · 

Cabe aqui, Sr. pre5idente, guardando toda a 
imparcialidade, um protesto contra a injustiça 
que tem feito os enthusiastas do .ministerio 
Dantas, para mais o glorificarem, de attribuir
lhe na maxima p_a~te ? incremento que ha to-

Argumento por hypothese: deviamos contar 
com isso e era nosso d~\·er evitai-o, desde que 
não somos abolicionistas. 

A questão não é de partido e si a hva.rmos 
p::tra o terreno partidario,assignalaremos assim 
a todos os liberaes o dever de apoiaram a re
forma, mais ou menos ailiantada e conseguin
temente não oleriamos du 'i r 
Sr. Saraiva obtivesse maioria para o seu pro

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Não está tão jecto, independente de nós. 
ad~antada, como suppõ~-se: ha muita grita pm· Diz-se, s~. presidente, que 0 projecto tem 

-----&.~~--------------------------------~~e~e~Ir-o~s~:~e~l~s~~r~a~e~~umv~I~a•.--~~-------------

O Sn. CARLOS PEIXOTO :-De accôrdo. Desde 
1879 que um dos jornaes desta côrte começou a 
cruzada. em favor da extincção da escravidão, 
sobresahiõ.do, entre os mais dedicado~, José do 
Patroci nio. 

O SR.. SoAREs: -A Ces:1r o que é de Cesar. 
, O SR. CARLos PErx.oTo:- E' esse escriptor, 

cujo nome ainda não ouvi pronunciar nP-sta 

' suas inspirações .•. 

O SR. SoARES : - E' um facto. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO:-.,. quem impul
sionou o ministerio Dantas, fazendo com outros 
a propaganda ue sahiu do terreno da le ali-
a e, es e que veiU ajuda -a o elemento offi

cial. (Apoiados.) 

Fo_i ~ó então que tivemc.s scenas, como as que 
prec1p1taram, por honra. nossa, a queda da
quelle ministerio. E' extranhavel, Sr. presi
dente, que os abolicionistas não se lembrassem 
de fazer a José do Pati•ocinio, o que fizeram ao 
nosso collega. representante do 5~> dietricto de 
Pernambuco, ao qual elle nada cede em pa-. . . .., . 
na eleiç!o de Dezembro, deviam dar-lhe a ca
deira qne depois deram áqilelle nobre depu
tado. 

Não vai nisto desconhecimento da minha 
parte dos meritos do nobre deputado o Sr. N!i
buco, que sou justo proclamando. 

Voltando ao fim principal do meu discur.;o, 
não devo deixar de considerar uma declaração 
do digno 81·. Andrade Figueira, de que, se não 
fizessemos concessões ao Sr. conselheiro Sa
raiva, aceitando a. maior parte das ideas de sau 
projecto, S. Ex. se veria obrigado a. transigir 
com o grupo abolicionista. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - Lá não o 
qu9riam. 

O Sn. CARLos PErxoTo:- V. Ex. o disse, 
tendo em aparte declarado nessa occasião o 
Sr. conselheiro Saraiva ue « até 
quim Nabnco não iria. :. 

Ora., ahi está, Sr. presidente, mais um ar
gumento e de subido valor, para justificar nosso 
procedimento. Sendo fóra de duvida que os li
beraes constituem a maioria da Camara, desde 
que S. Ex.. quizesae ceder de suas idéas Clpi
taes, que são as nossas, quaes a não liberta
çlo aom indemnização, a nio desorganiza~ilo do 
trabalho e a extincção gradual, poderia arregi
mentar maioria para seu projeeto 1em os noasoa 
votos. (Apoiados e aptJrtes .) 

Não é verdade que tenhamos p:·oclamado 
sua excellencia, como hontem disse o Sr. depu-
tado pelo 2> districto de minha província. 
Nenhum de nós fez sua apologia, declarou-o 
perfeito ou ao menos bom. Aceitamol-o corno o 
menos prejudicial aos interesses do paiz e o 
menos que poderíamos actualm

1
ente conceder 

em face dos elementos que constituem a C:a-
mara. 

O Sn. BAnnoa CoaRA : - E abdicam do di
reito de se opporem. 

'l 

Oppuzemo-nos ao projecto, qual foi apresen
tado á. Camara, apeza.r de já estarem nelle 
com endiados os rinci ios elos uaes uo-na-
vamos, e nas emenc as que o moiificam está o 
nosso pensamento. Desde que o ministerio as 
vai aceitando, como não aceitar a.quillo que é 
tanto delle, como nosso 1 

Precisamos examinar as circumstaneias do 
paiz e procurar devassar o futuro qoe nos 
aguardará. si oppuzermos resistencia a todo o 
transe á idéa da emancipaça:o. O legislador, o 
homem de Estado, deve ter 03 olhos no f11turo e 
ás veze3 o ue ara a actualidade a. 
mal, é uma fonte de beneficios. 

Quando no parlamento inglez tratava-se de 
questA:o identica, a o:-s:tincçiio da escravid!o 
nas co omas o se 3. a.cava o respec 1vo pro
jacto, alias reputado um monumento de sabe
doria, disse lord John Russell que si em 
nenhuma obra humana podia exigir-se per
feição, como pretendei-a om um projeeto da 
extincção do elemento servil, ondo não ha 
meio de consulta.r-sa a todos os interes103 e de 
aati11fazer-se a tu io 1 

Nesse grande a.clo do parlamento inglez, 
consignou-se não só indemnização pe~uniaria, 
como serviços a titulo de aprendizagem, por 
seis a.nnos para os escravos empregados na 
lavoura e quatro para os das povoações, evi
tando-se assim a desorganização do trabalho e 
dando-se tempo para a transição para. o tra· 
balho livre. 

um sem numero de calamidades si fosse ada
ptado o projeeto, e bem pouco se realizou do 
que se annunciava. Uma. vez que, como alli, 
respeitemos o direito de propriedade, inde
mnizando aos propriet&rios de escravos e lhes 
damos tempo para proverem-se de meios que 
os habilitam a proseguir no pesado trabalho de 
aua.s lavoura~, elles receberão b:!m a lei e bem
dirilo aoa que a decretarem. 

Passo agora, Sr. presidente, a apt•eciar o 
artigo que se diacute, o qual erêa o imposto 
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de 5 °/o e autot·iza a emissão de titulas, cujos 
juros serão pagos com a importancia que pro· 
duzirem. 

Não me parece conveniente Jançar-se mais 
impostos sobre este pobre paiz já tão onerado, 
e onde é extremamente defeituoso o systema 
tributario, si ~ que temos algum, e acredito 

prega a na 1 er aça.o os escravos ma1s ve
lhos; a 2a. é destinada á collocação dos colonos 
nas fazGndas, e a· 3a., finalmente, á libertação 

" ' deiros que q·1izerem tentar ó tt·abalho livre por 
meio dos libertos. Esta idéa é d 1 indiscutível 
vantagem, assim como a de au~ilio para a in· 
trod11cção de colonos nas fazendas. 

Quanto á libertação dos mais velhos, vejo 
nella consagrado o principio de indemnização 
peeuniaria mesmo para os sexagenarios, pelo 
qual sGmpre pugnamos, afim de ser respeitado 
o direito de propriedade. Com effeito, Sr. pre-. . 

• Pretcmilia, Sr. pre.::;idente, ao começar meu 
dtse?rso fazer referencia á circular que dirigi 
ao d1gno corpo eleitoral do di;;tricto que tão 
generoEamente conferiu-me um assento nesta 
casa, acudindo assim ao appello feito pelo no~ 
b:r:e d~putad? pelo H~ distrieto da provineia do 
R10 de Jal!.~lro : as Interrupções, poràm, ue 

, m evaram para outro terreno 
e sómente agora me occorre liquidar esse pon
to. Não posso, infelizmente, e:x:hibir, por não 
ter conser.vado !1-enhum exemplar entre os 
meu~ p~pets, a c1reular com que me apresentei 
ao dtstricto que tenho a honra de representar. 
· O ~R. SoARES : - E muitJ dignamente. 
( Apozados.) 

O Sa.. CARLOS PEIXOTO : - E' muita bondade 
dos meus illustres collegas e que muito penho
ra-me. Assevero, porém, ao illustre deputado, 

meu amigo e chefe que nessa circular nada 
disse em relação á. questão que se debate, o 
que não quer dizer que aquelle digno eleito
rado não conhecia perfeitamente meu modo de 
pensar a reapeito, não só porque estive com 
quasi todas as influencias do partido no distri
cto e externei com franqueza . minha. ~p~nião, 

sejar não il·mos além da lei de 28 de Setembro, 
que por si só nos daria a extineção dos es
cravos. 

Entendja então que essa lei podia e devia 
ser nossa ultima. palavra em questão tão melin
drosa e ainda hoje, attentas as critiea~ condi
ções de nossa lavoura, cuja sorte está ligada 
aos mais vitaes intrresses do Estado, é de la
mentar que as cousas tenham torna lo tal di-- . . 
acção, que, parecendo uma mudanç:1 de opinião, 
é apenas uma modificação obrigada por factos de 
to:los conhecidos. Nosso fim nunca foi, nem é 
perpetuar a escrav1 ão, á apenas conse!val-a o 
tempo estricts.mente necessa.rio para não serem 
sacrificados interesses de maior valia. 

::>. 

Pois bem, nessas condições, o que hoje 
fazemos é apenas encurt::~.r o prazo da duração. 
da escravidão, p.Jr meios que _nos parecem os 
mais acertados, provid~nciando já. para o 
aproveitamento dos serviços dos libertos, sub
stituição do braço escravo e votando ao mesmo 
tempo meios para a indemnização, fixando tam· 
bem valot• a essa propriedade, que tem e3tado 
á _mercê de caprichos e inconfessaveis especula-. 

Nessa. situação em que fomos colloca.dos pe
los acontecimentos. o nobre deputado~ que co-

Camara, ha de fazer a justiça de crer qua 
somos 1nspirados pelo patriotismo. 

Assim procedenjo, acreditamos que bem sel·
vimos o paiz, não mentimos a nossas convic
ções, não corremos atráz das graças que nos 
possam \'il' do governo. não armamos á popula
ridade, e mesmo acredito, como di~se o Sr. Can· 
dido de Oliveira, que nos distanciamos do 
poder. 

Mas, em face desses acontecimentos, enten
deram os chefes conservado1·es, e com elles o 
obscuro deputado que neste momen.to se dirige 
á Cl mara, que o partido conservador precis:tVa 
assignalar o seu pensamento com relação a 
esta questão. Era preciso que o paiz soub~sse 
que os conservadores não fazem ponto do pro-
gramma o seu p1r r o nao ar um passo nessa 
questão. Era preciso que o ps.iz ficasse sa
bendo que o partido conservador está prompto 
a concorrer para a e:xtincção do elemento ser
vil, de modo gradual e sem perturbação do 
trabalho. (Apartes .• ) 

O paiz não podia sa~r daquillo que parece 
tem-se evitado declarar. Temos sido accu
sados de não querermos cousa alguma; não 
tem faltado mesmo quem diga que, si pudesse
mos, ravogar lamos a lei de 28 de Setembro, 
que aliás é obra nossa. 
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Hoje apenas continuamos a obra de nossos , O SR. CARLOS PEIXOTO :-As maiorias serão 
maiores, e essa recente da emancipação do sempre pequenas, repito ; e então não pode
ventre, que foi feita pelo p:1rtido conservador. remoa emprehender nenhuma reforma que te
E uma vez que a l:':.voura foi incontestavelmente nhamos julgado oppoi·tuno fazer. 
alarmada, assusta la, de modo a não poder contar Esta questão é de summa importancia. E• pre
com o dia seguinte, nós, que defendelilos os ci<;o que a discuta.mos com toda a calma e re
interesses per~a~entes d~ sociedade, devemos flexão, para que o paiz conheça todo o pensá· 

• 
que não ho. meio de resistir . Esse pensamento 
está. perfeitamente accentuado naquella. phrase 
attl"ibuida; ao nobre Bar·ão de Cotegipe e repro
duzida pelo nobre deputado pelo Ho districto 
do Rio de Janeiro :- O partido conservador 
póde, deve e qner fazer a reforma. Pois si o 
partido conservador quer a reforma do elemento 
servil e appa.reco-lhe um ministerio que diz:
estou p1•ompto a. fazer essa reforma aceitando 
as YOssas idéao;:, f,rei transaeção e , 
porque quero que a reforma seja Í•3ita por todos 
-como havemos nós de dizer-não queremos 1 
Nós es a 
mento daquelle eminente estadista ; estamos 
fazendo a reforma, estamos collabora.ndo nella, 
que não será obra do partido liberal, disse-o 
o nobre deputado e não serei eu quem o con
teste,e sim de ambos os partidos ; nós tf3re9los 
grande parte da. responsabilidade della, assim 
como ja ti v e mos da ui ti ma reforma eleitoral, 
que não se t t?ria realizado si não fos!;e o po
deroso auxilio daquelle mesmo illnstrA esta
dista, o Sr. Barão de Cotegipe. (Apoiados.) 

O SR. FREDERico BoRGEs :-Então a missão 
do partido conservador resume-se em auxiliar 
o partido liberal 1 Seria isso ab:;urdo. 

O SR. CARLOS PErxoTo :-0 que é absurdo é 
recusarmos nosso auxilio para se fazer aquillo 
que queremos que se faça. (Apoiados.) 

- circum-
stanci·~s identicas ; . poderemos pretender da 
Camara uma, reforma qun, c0mo e~ta, não tenha 
caracter partidario, e precisaremos então do 
auxilio dos nossos adversario:; . No regimen 
creado pela ultima reforma elaitoral, nenhum 
partido pó:ie mais contar com grande maioria 
no parlam·ento. (Apoiados.) As maiorias serão 
sempre pequenas. 

O SR. ANDRADE FIGUEmA :-Não a.poiado; 
si o parti(lo conservador subisse hoje, elegeria 
talvez 100 deputados. (H a outros apartes.) 

A.-10 

- ador. Ha eerto · eon 
strangimento no mo .lo de enunciarmo -nos nesta 
Camara, devido á. divergencia, embora só
mente neste onto ue ha. entre n . 
dimento e o do nosso illustre leader o Sr. An
draJe Figueira.. Tem-se chegado até a dizer 
que nós o exautoramo;;, collocando em seu loga.r 
o nobre deputado, Sr. Antonio Prado. Feliz
mente houve protestos unanimea dest::1 s ban
cg.las de que tal não se deu, nem se podia dar, 
quando nós não temos com o illustre repre
sentante do f1o districto do Rio de Janeiro 
nenhuma divergencia quanto aos princípios . 

. 
posição de chefe. 

O Sa. CARLOs PEtxoTo:-A divergeneia esti 
' u -

' ' 
começa, antes de subit·mos ao poder; mas en-
ganam-se completamente os nobres deputados. 

Nas rehções que continuam entre todos os 
conservadores e o honrado deputado pela pro· 
vincia do Rio de Janeiro, devem ver um penhor 
seguro de nossa união e da grande considera
ção que votamos ao seu :~!to merecimento. 

Não seria digno do }Jartido conservador exau
tor,lr um dos seus melhores homens. A oict.dos. 

O Sa. ARISTIDES SPINOLA:- Si elle não póde 
dirigil-os, como é chefe 1 (Ha otetros muitos 
a artes. 

O SR. CARLOs PEIXOTo:- Foi o nobre dspu
tado mesmo o primeiro que nos fez sentir que 
não podia continuar a dirigir-nos na questão, 
attenta a posição excepcional em que se acha. 
collocado. 

O p1·ocedimento que têm sido os conserva
dores nesta Camara, diante de ministn.rios ad
ver"o~, garanta o procedimento que teremos no 
din. em que se fHrir uma batalha propriamente 
politica. com este mesmo ou outro de igual 
pro,.edencia. 

Bem ~abemos qu~ o nosso procedimento tem 
incommodado sobt•emodo aos exaltados daquella 
bancada, e espP.cialmente ao St•. Candido de 
Oliveira. SS. EEx. não se podem conformar 
com a idéa. de que nós, que hontem tínhamos 
a 1ança com 1verso:; mem ros e seu part1 o 
para derribar seu querido ministerio, não acei
temos hoje o seu concurso para derribar o mi
nist~>rio o de Maio, que não viveria um só 
momento si o aceitassemos. 

Este facto, Sr. presidente, em vez de moti
var-nos censuras , honra-nos e eleva-nos no 
conceito da. nação. O que se deprehende delle, 
é que procedemos eom a. maxima sinceridade: 
então, a.s nosc;as idéa.s estavam em perfeito ac
côrdo eom a.s daqucllPs dis~identes, hoje diver
gem dos intuitos da nova diaaidencia., dos novos 
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indisciplinados, discolos actuaes, como deno- crifi.cada na distribuição desta qnota ; não quero 
minavam aquelles. que vá escoar-se para a provincja de S. Paulo, 

. por exemplo, toda a importancia destinada á 
O SR. FELrcxo DOS SANTos:- Demagogos e introducção de colonos nas fazendas, sob pre-

que elles são. . texto de estar aquella provincia preparada para 
O SR. CARLos PEIXOTO : -Não podemos, receber colonos. 

portanto, acompanhai-os em seus planos, nem Neste ponto, assim como em muitos outros, 
---~~i~ailr:....als:L..D:m~Q-tlS..__qlll!L~...__~..x_..-tenaaw:-P~-~-esOOtt-(1;18-pet feito aecôrdo com o illustre r,~ pre

ventura em mente apresentar, com o fim de sentante do 11° djstricto da provincia do Rio de 
derrotar o actual ministerio. Janeiro, que é pena não querer, como declarou, 

O nobre deputfldo por Minas lamenta ue 1 · • 
nao se t•epro• uza ma1s uma vez o acto, tantas ~al é, porém. o sentimento patriotico de S. Ex., 
vezes repetido nesta casa, de concorrer o par- que, ao terminar o sea brilhante discurso, fez 
tido conservador para se improvisar estadia- esta indicação e demonstt·ou de modo cabal a 
tas libe.t·aes. Cada minis te rio que cah.ia era sua procedencia.. 
seguido de outro liberal. Par·ece que o nt>bre Sr _ presidente, para não prolong~r. esta 
depntarlo já tem saudades; quer voltar para a discussão que me parece estar no esp1r1to da 
pasta da guerra, ou nella collo~ar algum de Camara. encer .. ar, deixarei ainda algumas con~ 
seus amL:o!'l, que siga suas inspirações: é um ~iderações que tinha. a fazer para outra o~;ca· 
pouco cedo. sião, si !lle fôr · po;;s_ivel ainda fallar. 

Por minha parte declaro que mesmo fóra da 
ques ao serv1 es ou quas1 co oca o na posição 
da. velha ·de Siracusa ; obrigado a aceitar este, 
por ~er me~~ que venha outro peior ; fa.llo no 

O SR. Jo!'IÉ MARIANNO:-Só agora é que está. 
como a velha de Siracusa ~ 

01 pena nao ser no dominio Jo ministerio princípios de suas re~pect'ivas escolas, a idéa 
passado. . generosa da redempção dos escravos, de modo 

O Sa. CARLos PEIXOTo:-Peior do que aquel4 gradual e com indemnização, reuniu em torno 
le não havia. · do actual ministerio para realizal4a de modo 

Sr. presidente, antes de terminar devo lem- menos prejudicial ·aos grandes interesses da 
brar á illust1·e commissão a necessidade de at- lavoura., que são tambem os grandee interes-
tender em tempo ao modo de empregar4se o ses do Estado· . 
producto desses impostos, não só quanto á co- Fallei, Sr. presidente, com o coração, com 
Ionização, como ainda quanto á libertação dos as minhac; convicções que não julgo serem 

, · · _. qu me re· 0 
• stituiu ao pat·lamento. Digo, Sr. presidente, 

Parece-me, Sr. presidente, que é Mcesserio propositalmente que fallei com o coração, por-
_---4qilua.e_ev-s~t:±st t-d-Jis~p-ro'lrsl~· çmãtJoua'.iie11j_a~riil'eg~u,laird_a7, itiou~~~:te_nnd:no~-;ws~e~i-""'~m ama questão desta ordem não podemos 

em vh:ta a populaçã a. a, ou a. pop11- exclusivamente subordinarmo-nos ás leis da 
laçiio geral de cada provincia, de modo que seja razão e SI. principias absolatos. Lembr.1rei a 
aproveitado este grande sacrificio qae se vai proposito um pensamento que li algures em 
impôr &.o pa.iz. um es·~riptor, tratando mesmo de programma. 

O Sn. VALLADAREs:-Que haja. uma. distri- indiviiduos: «As nações tambem, como os 
buição eq uitativa indivinuos, têm coração; os partidos não po-

0 Sn. CARLOS P.Erx.oro :-E' preciso que haja dem ilei~ar de te l-o para se fazerem o mar:., e 
distribuição el}Uita.tiva, como bem diz 0 nobre concluirei dizendo como elle que Deus, desde o 
deputado meu amigo. . principio do mundo se fez adorar e quando se 

Já. tinha cogitado em uma. emenda, mas, aen- qniz fa.1.er amar fnz-se homem. (Muito bem, 
do advertido de que ella nio tinha cabimento na muito bem. O orarlor e cHmp,·imentado por 
discussão deste artigo, podendo sómente ser ?ltune,·osos depttta.dos.) 
apresentada ao art. 3o, chamo para este ponto 
a attenção da commisaão. Não a for~t1ularei, li· 
mito-me a lembrar :i commissão, que tem, me4 
lhor do que eu, estudado esta questão. 

R. Fxucxo nos SANTos :-Está no projecto ; 
o substitutivo não prejudicou o projecto nesta 
parte. 

O SR. CARLos PEIXOTO :-V. Ex. parece não 
ter eomprehendido meu pensamento. Desejo 
que a distribuição do producto destes impostos 
s~ja :orrespondente ao sacrificio qne cada pro
Vlncia faz . 

E-s.emplifi.ca.ndo : não quero, oer bi gratia, 
que a nossa provincia, que é a engeitada, a das
herdada deste Imperio (nlfo apoiados), seja s::~.-

• 

smo em 17 de s~temnro de ISS 
Vide pag. 306 do Vol. IV 

O Sr. João Penido :- Sr. presi
dente, bem avisado andou o nobre presidente do 
conselho quando declarou aqui que pretendia 
viver em boa harmonia e camaradagem com a 
Camara dos Deputados. 

Com etfeito, S. Ex. hontem teve a prova de 
que podia conseguir, não só tudo auanto queria, 
como tambem aquillo que não p-retendia, pois 
S. Ex. obteve não só os meios de governo,como 
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tambem,e sem nenhuma opposi~o, autorizações 
que não pediu. . 

S. Ex. encontrou nesta casa menos opposl
ção da parte dos liberaes do que a situação li
beral da parte de seus adversarios e de alguns 
seus co-religionarios. E o que mais estranhei 
foi ver que não f~i p_reciso levanbr-se um só 

partido; porquanto do lado hberal appareceram 
tres distinctos oradores, a quem muito prezo e 
respeito, que justificaram e applaudira 
bid;l do vartido adverso. Foram os voluntarios 
do governo, mas não furam os voluntarios da 
morte. Mas SS. EEx. não tiveram razão para 
justificar a ascensão do pal'tido conservador, 
porquanto o psrtido conservador não subiu ~ar
lamentarmente (npoiados), porque para 1sso 
era preciso que elle tive;;se maioria nesta casa; 
mas,estando o partido liberal em maioria e tor
nando-se n~cessaria a dis~olução da Camara, 
devia ella ser d · · - · 
Procedendo-se, porém, às eleições, e correndo 
ellas livremente, si o l'artido conservador se 
a rentass~ em ms.ioria o artido liberal não 
tm a ma1s que eixar o poder e esperar resi
gnado chegasse a sua. vez. 

Mas os factos não se tendo dado desse modo, 
· u ir, como 

não subiu, st?não por obra e graça do· Espirito 
Santo. A Providencia Divina, que governa este 
paiz, é a mesma que faz mudar situações, que 
faz vir a chuva e o sol, brotar as arvores ou 
correr os rios. 

Eu lamento este facto e por isso neguei leis 
de governo ao partido que subiu, porque não 
o fez parlamentarmente. 

Ddxando de parte este assumpto, que não e o 
ci , oi c e 1 , vou ra ar 

deste ultimo. 
O ensino medico do Brazil está completa.-

. s por que 
se regem actualmente as faculdades de medi
cina· sendo cheios de inconguencias, de prevo
tencias e de contradicç.ões, formam um verda
deiro cabos. Antigamente o ensino medico era 
organizado por s~cções, q~1e comp!ehe~diam 
sciencias accessortas, medicas e c1rurgtcas; 
hOJe é 0lle uma serie ininterrompida de matarias 
e especialidades, e, em vez de formar u1n sys
tema synthetico, acha·se redu:r.ido á analyse a 
mais detestavel que se póde encontrar. 

O ~nsino medico acha-se dividido em 2ô ca
deiras,com prehendidas em oito series; mas como 
aquellas s~o. orga~izadas un~camente por seis 
series. a dl rector1a tem-se VIsto em embaraços 
para saber .onde metter as cadeiras que foram 
c 

Assim: a clínica gyn.eco1ogica e obstetrica 
foi collocada na 5a. série e a ophthalmologica na 
6a série, não tendo esta ultima relação alguma 
com as matarias que se ensinam na série corresw 
pondent~ ; no fim de um mez. porém, a congre
gação resolv:m annexar a clinica obstetrica á 
6& sé--rie, coro a qual não tem relação alguma, e 
a ophthaln:.ologica á 5&. 

Cito os te facto sómente para mostrar a bal
burdis e anarchia, que remam na Faculdade 
de Me 'icina do Rio de Janeiro. 

Veja V. Ex., Sr. presidente, o que diz o 
regula a.ento da. Faculdade de Medicina no 
art. 2 , que trata do Curso de sciencias 
medica . e cirurgicx.ts (lê): 

« Este curso constará das seguintes matarias: 
physica. llle~ica, chimic_a e mi.neralogia. m~-
dicas botamca e zooloo-1a medica. na 
dilscriptiva, histologia theoriea e pratica, chi
mica organi .. ·a e biologica, physiologia theorica 
e e'l:perimental. anatomia e physiologia patho-

. , pa hologia geral, pathologia med1ca, 
pathologia ci~urgica, materi~ ~~dica e th~r.a
peutica, especialmente a braz1le1ra., obstetriCla, 
anatomia cirurgica, medicina operatoria e ap
parelhos, pha~macologi.a e arte . de . formular, 
hygiene publ1ca. e prtvada. e h1storta da me
dicina, medicina legal e toxicologia, cli nica. 
medica de adultos, fa. e 2a. cadeiras, dinica 
cirurgica de adultos,. f a. e ~a. .cadeiras, cl~n~ca 
obstetrica e gynecologica, chmca e polychmca. 

icas e cirurg1eas e crtanças, c 1n1ca op -
thalmologica, clinica de molestias cutaneas e 
syp~ili ticas e clinica psychi~trica. >> 

' • '• ~ .r. -

de de dizer-se : physica, chimica e botanica, 
etc., medicas, porque são sciencias que se de-
vem estudar i t -
pa.rte app!icavel á medicina; porquanto, quem 
vá estudar sómente esta parte pouco ou na.da. 
ficará sabendo dessas materias ; depois de estu
dadas e sabidas, o medico fará dellas a applica
ção opportuz:a; si esta classifica9ão prev~le
cesse, dever1amos t er, por analogia : phystca, 
chimics. e botanica. pharmaceuticas, quando se 
tratasse do estudo de pharmacia ; entretanto, 
pelos estatutos, os pha.rmaceuticos são obriga-. . . 
tegralmen te, segundo se vê pelo art. 4°. 

São claasificações essas superftuas, para não 
dizer erroneas. Na 2a serie temos o es-
tu o a anatom1a descr1ptiva. Antigamente a 
anatl)mia. descriptiva era estudada em dous an
nos, e ainda as.;im rsse tempo era ins11fficiente ; 
porquanto a anatomia, sendo uma sciencia po
sitiva e difficil, só póde ser aprendida estudan
do-se todos os dias e dissecando cad;t veres. 

Em um anno só se podem apanhar as gene
ralidades e rudimentos dessa sciencia ; é o que 
acontece actualmente, e os pobres moços não 
podem deixc.r de .ficar ignorando o mais essen
cial da. mataria. 

O SR. ZAMA:- O estudo d~ anatomia hoje é 
muito melhor que no n~sso tempo. 

O SR. Jolo PENIDO:- Não duvido que os pro
fessores hoje sejam melhores, mas o tempo é 
insufficiente· não ha a lica -o ue osss. n 
esse estudo em tão pequeno espaço de tempo. 
O estudo de osteologia, artbrologia e ligamen
tos é b::tstante para tomar um anno a um estu-
dante applieado. . . . 

ConsidP.remos agora a anatomia descr1pbva. 
do systema nervoso, angiologia, splanchnolo
gia. etc. e diga-me o nobre deputado si acre
dita poder-se estudar eSS<\ cadeira no pequeno 
numero de lições de um anno lectivo. Para 
a 1ber-ae alguma couaa de anatomia são neces
sarios alguns annoa e muita applica.çio ; em 
doua aprende-se a estudar • 
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O SR. Zuu dà uin aparte. 
O SR. JoÃO PENIDo:- Então declaro a V. Ex. 

que sahiu da academia sabendo muito pouco ou 
quasi nada. de anatomia. · 

O SR. ZAMA:-Eu não sei nada. (Riso.) 
O Sa Jolo PE mo:- Ha tantas cadeiras de 

clinica creadas pela ultima reforma, que o re
gulamento podia ter supprimido, com vantagem 
para o ensino, as cadeiras de pathologia medica 

quasi sempre para lhe serem conferidas prima
aias e poderes discricionarios. 

Emfim, o director é tudo, como vou mostrar, 
lendo estes estatutos. 

O director entende-se com os provedores da 
Santa Casa de Misericordia para obter enferma
rias e tudo o mais concernente ao tratamento 

, e para ecerem-se 1ns ru-
de cirurgia e apparelhos; os 1'3ntes de 
com e'lle se entenderão e lhes darão . -

de clinica, reunindo-se desta sorte a thsoria á nomear commissões; a~signar as actas das ses-
prática. sões, a corre..;pondencia official, assim como 

Na Faculdade de Medicina as todos os termos e despachos lavt·ados em nome 
acham-se os ou por e 1 eraçao a congregaçao, ou em Vlr-
moços, embora estudiosos, pouco ou nada po- tude dos estatutos ou por ordem do governo ; 
dem aproveitar. E' necessario, portanto, e com execut<tr e fazer execut::~r as decisões da con
urgencia, reformar-se a reforma. gregação, podendo, porém, sobreestar a sua 

Todas as reformas por que tem passado o en- e::r.ecnção, si as julgat· illegaes ou injustas 
sino medico em nosso paiz tem sido para (em tudo o director é o unico jttiz!); organizar 
peior ! E' indispensa.vel um paradeiro a seme- o orçamento e rubricar pedidos mens~Jes das 
lhante estado, e que se realize uma verdadeira. despezas e::s:traordinarias; ordena.r,de conformi
reforma, capaz de elevar e aperfeiçoar o ensi- dade com os pedidos, a relllção das despezas, 
no. medico, que se acha. desorganizado e anar- inspeccionando e fiscalisando o em rego das 

ãass·a o, s o 1uconce 1Ve1s1 1o.ça 
icçõe.~ e prepotencias. 
Ha uma unica entidade que rege, governa, 

administra e absorve tu.lo : é o director. 
O art. 1°, em vez de declarar «que c&da. 

faculdade de me.licina do Imp~rio será regida 
por um director e pela congregação dos !un
tes», devia. dizer: Cada faculdade de me
dicina serd regida por um director, que terà 
como instrumento uma corporaçao de sabios 
.7·e.,peita,eis, denominada congregaçao, que 
lhe serd subo1·dinada, pois é o que realmente 
se dá. 

O director é tudo! E' dictador, mandarim, 
despota ! Todos devem obedecer-lhe sem ré
plica. 

Os estatutos novos dão taes attribuições ao 
, , es e ser e e 

um Briareu de cem eraços e um Argos de mil 
olhos, não poderia desempenha.r~se nem mesmo 
mal, quanto mais regularmente, das funcções 
que lhe competem ! . 

As faculdades de medicina do lmperio for
mam um verdadeiro estado no. Estado ! Os di
rectores são prepotentes, mas impotentes para 
fazer progredi~ e melhorar o ensino medico. 

Os novos estatutos das faculdades de medi
cina contêm 564 artigos, e a palavra-Director 
com lettra maiuscula é repetida 181 vezes, e 

quant1o.s conce 1 as ; nomear porte1ro, conser
vadores, bedeis, continuas e os serventes, que 
forem necess:1rios ; determinar e regularizar o 

· · · · theca e provi-
denciur sobre tudo que fó1• necessarjo para as 
sessões da congregllção, celebração dos actos a 
serviço das aulas; visira1· os cur.sos e assistir, 
todas as vezes que lhe for possivel, aos actos 
e exercícios escola1·es de qualque1· 11atw·e.:;a 
que sejam e inspeccionar os cu1·sos livres 
(que cursos livres ! inspeccionados !),admittidos 
no recinto das faculdades pela fin·ma indica
da nos o.1·ts. 331. e seguintes. 

( Os artigos citados determinam que os dou
tores em medicina, pharma.ceuticos e dentistas 
que quizerem abrir cursos, dirigirão um reque
rimento à cong1·egaçt1o acompanhado de sens 
diplomas scien tificos e de folha corrida, uo qual 
designarão a ma teria, que pretendem leecionar 
e o progt•amma ue se ro oem seo-uir etc. 

ens), r. presidente, que neste ultimo ar
tigo houve engano, por força, porque é de 
regra nestes novos estatutos r eq"lerer-se tudo 
ao director. · · 

Admire-se a liberdade de ensino ! 
Continuemos com as attribuiçõ3s do di

rector: 
c Velar peZa obser-vancia destes estatutos; 

propor ao governo tudo quanto fôr conducente 
ao aperfeiçoamento do ensino e ao regimen da 
faculdade, não só na parte administrativa, que 
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lhe é pertencente, como ainda na parte scien
tiftca (pobre sciencia !), devendo neste ultimo 
caso ouvir préviamente a congregação. 1> 

Para. que ouvir a congregação,si o director a 
nullifica, estorva e contraria sempre que lhe 
approuver? 

Ao director compete ainda: 
« Exercer a policia no recinto da facul

dade, procedendo pelo modo prescripto nestes 
estattttos contra os que pe1·turbarem a o1·dem 
e empregan o a ma~or · 'l)tgt ancta na manu
tenção dos bons costumes .. >) 

E' até onde póde chegar a presumpçosa 
philaucia ! Pois lentes e membros de uma cor
poração scientifica, morigerados e bem edu
cados, que já apresentaram folha corrida, 
podem ser desordeiros e ter maus costumes? 

Não se comprehende até que ponto póde at
tingir a mania da regulamentação. 

~ Visitar, quando julgar conveniente, os la
boratorios e velar pela boa ordem e a:ndamento 

, 
dos laboratorios, solicitando do governo ou pro
pondo á congregação as providencias que não . ' . . . -

Eu só peço, Sr. presidente, que me digam 
quaec; são as attribuições que estão fóra da al
çada do director. porque não vejo absoluta
mente nos estatutos quaes sejam ellas. 

Ao director compete ainda : 

« Suspender por um a oito dias, com pri
vação dos vencimentos , os amanuenses , o 
porteiro, os conservadores, os bedéis e os con-
. a 

de um anno, até quinze dias de licença, sem 
prejuízo do respectivo ordenado. , 

<< O director, além das informações, que 
deverá dar ao governo, das occurrencias m~is 
importantes, remetterá no :fim de cada. anno 
lectivo um rela.torio circumstaneiado sobre todos 
os trab:·dhos da faculdade, tratando especial
mente do adiantamento do ensino e mencio
nando os nomes dos lentes, adjuntos, prepara
dores, ajudantes e internos que mais se tiverem 
esforçado pelos progressos da seicncia e do 
ensino ; informará tambem acerca do proce
dimento civil e moral dos alumnos. ~ 

Acerca deste artigo eu apenas direi que a 
academia é de sciencias e não semin~rio ou 
escola do Bom Homem Ricardo. 

« O director exigira dos lentes uma nota 
sobre os alumnos que mais se tiverem distin
guido em cada curso e nos trabalhos praticas, 
e apresentara á congregação, afim de que esta 
organize uma lista dos estudantes distinctos, a 
qual será. affixada em todas as salas dos 
curso;; .>) 

Como conhecer os alumnos mais distinctos, ai 
o lente, pelo decreto de 19 de Abril, está inhi
bido de interrogai-os, e, portanto, de fazer juizo 
sobre o merito de cada um? 

O director, além de tantas occupações, terá 
ainda mais o trabalho de carregar com as 
honras e tratamento dos pres~dentes das re
lações judiciarias, segundo o art. 27 do regula
mento. 

O direetor da Faculdade de Medicina do Rio 
de Ja.n~iro só d~ satis~ações, e como lhe convém, 

' tudo ; «o presidente de província onde houver 
faculdade poderá, não obstante, exigir do re
s ectivo diroctor ex lica ões acerca. de seus 
actos, e informações sobre qualquer occurren
cia da mesma fa.culdade, afim de as levar com 
suas observações ao conhecimento do go
veroo. » 

Por ,,stas duas disposições vê-se que os pre
sidentes de província, que ahi fazem as vezes 
de ministro do imperio, ficam com mais attri
buições que o proprio ministro ! 

Cite i, Sr. presidente, algumas, não todas, das 
attribui ões do director ara mostrar o ue é 
evidente p1·ima facie, que o logar de director 
devia, como deve, ser incompativel com as 
funcçõe·s de lente; mas como era necessaria -e 
accum u açao e venc1men os, 01 ec ara o no 
art. 21, ultima parte, «que o logar» «de lente 
é compat~vel com o car~o de director. >) • 

, . ,.,, 
guinte: devendo o operador fornecer os ins
trumentos cirurgicos e os apparelhos neces
sarios ás operações, seja a Santa Casa obrigada 
a fazel-o. 

O SR. J. DAS CHAGAS :-A Santa Casa tem 
to :i os os instrumentos proprios. 

O SR. JoÃo PENIDO :-Mas o governo devia: 
fornecei-os, lJOr estar a seu cargo o ensino 

cuidado, pessoas idoneas, Glistinctas e sabias, 
vê-se .:mtravada nas suils deliberações, pela 
vontade e ca richo do . director; or uanto o 
que pó de el a fazer, quando o director, a seu 
alvedrio, ou sob pretexto, tem o direito de adiar, 
suspender ou transferir as sessões para quando 
lhe aprouver e convier? 

O Sn. RATISBONA :-Estas attribuições, em 
todos os estabelecimentos superiores de in
strucção, pertencem aos directores. 

O SR. JoÃo PENIDO :-Pertencem á congre
gação principalmente e não sómente aos dire-
c~r~. . 

Si o director póde transferir, adiar, suspender 
a reunião da congregação « em circumstancias 
graves», que não se determina quaes sejam, 
o que fica sendo a congregação senão um in
strumento do director? 

« Resolvendo a congregação que fique em 
segredo alguma de suas decisõe~. lavrar-se-a 
della uma aeta especial, que serà fechada, la
crada e sellada com o sello da faculdade. Sobre 
a capa. o secretario lançará a declaração, as
signada por elle e pelo director, de que o obje
cto é secreto, e notará o dia em que assim se 
resolveu. Esta acta ficará debai::s::o da guarda e 
re:;ponsabilidade do secretario. >) 

Este artigo é irrisorio, porque a coagregação 
trata. do ensino e administração; não é secre· 
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á mercê de qualquer capricho ou má vontade. 
O SR. RATISBONA :-E' uma das escolas mais 

bem organizadas que eu conheço. 
O SR. JoÃo PENIDO :-V. Ex. falia daquillo 

que não conhece. 
O SR. RATissoNA :- lsLo não é privilegio de 

V. E~. 

represent:-trlo e reclamado contra 
gal-as inexequiveis. 

O Sa. JoA.o PENtDO:-Peço ao nobt•e deputado 
que não me esteja interrompendo ; tome a pa
lavrli, si quizer, e refute as minhas propo
sições. 

O SR. RATPBONA : -Não pretendo isso; 
apenas contesto a censura que V. E:t. está fa
zendo. 

' da faculdade póde ser lente .•. 
O SR. RHrssoNA :-Póde. 

O SR, Joio PEN:no:-.•• devido ás innumeras 
attribuições que lhe conferem os estatutos. 

Não posso, Sr . presidente, d~i:x:ar de insistir 
na parte dos estatutos que trata da fiscalisaçã.o 
do d1rector sobre os alumnos, porque o director 
não é chefe de policia nem professor de moral 
e nem póde ter autoridade fóra da escola para 
informar s:;bre o procedimento civil e moral 
dos alumnos e empregados, e nem estes são 
perversos, como suppoem os estatutos ou quem 
os confeccionou. 

São ~o.ços .9-ue podem ser travessos, ~as que 

Diz o art . . 45 dos estatutos « que compets á 
congregação : exercer a inspecção scientifi.ca 
da faculdade no tocante ao systema e methodo 
do ensino, aos livros e compendio11 seguidos 
nas aulas, etc.7>, ao passo que o art. 78 pre
ceitúa : «os lentes farão prelecções sobre com
pendios de sua liVl'e escolha e poderão ensinar 
quaesquer doutrinas, uma. vez que estas não 
offendam as leis e bons costumes . .,. 

A contradicção destes dou~ a.rtigos é patente. 
Ainda maia : não comprebendo eomo o ensino 

possa offender as leis e os bons 

. 
Prohibem os novos estatutos que o lente 

que fôr eleito deputado ou escolhido senador 
possa dar aulas e receber vencimentos. 
Estou de perf,_üto accôrdo quanto á S''gunda 
parte, mas não posso aceitar a primeira, por
quanto, si um lente que fâr .bom professor 
quizer, por amor á sciencia c aos seus disci
pulos, continuar a exercer o magisterio gra
tuitamente, por que razão ba àe ser impedido 

'l . . 

' deputado geral, nunca deixou de leccionar a 
cadeira de physica, em que foi sempr·e eximio 
e ine:s.:cedivel rofessor . Póde ainda a arecer 
outro Paula. Candido, que honre o magisterio 
brazileiro. 

O art. 55 dos estatutos "ubila-
ção, diz : 

« Será contado como tempo de effectiv.:> 
e~ercicio o tempo de serviço de guerra ou de 
serviço publico em commissões scientificas do 
governo ou por este autorizadas ; o de medico 
da Imperial Camara ; o de ministro de Estado 
e de presidente de provincia e o de missão di
plomatica , o numero de faltas por molestia, 
que não exceder a 20 por anno, ou a 60 em um . .. - . . . 

' ' quando o lente for julgado innocente; o tempo 
de serviço publico gratuito e obrigatorio por 
lei.» 

Penso que só deve ser aceito o tempo de 
serviço de guerra, de commissões scienti.ficas, 
de susp~nsão e de processo, quando julgado in
nocente, e de serviço publico obrigatorio e não 
como mandam os estatutos ; pois, além dos pro
ventos e honras que provém dos outros empre
go~, ha de se contar ao lente o tempo corres
pondente ao d8sempenho daquel:aa funcções ~ 

Para que o lente se jubile com 30 annos de 
magisterio é preciso licença do governo para 
poder continuar depois de 25 annos; logo, a ju
bilação é aos 25 annos e não aos 30, a que só 
chegam por favor do governo; pois, além deste 
favor, marcam os estatutos mais todos os venci
mentos e hon~as de ministro do Supremo Tri
bunal de Justtça pa1·a os lentes da faculdade . 
. c o que ev.e-se. ecre ar q ne o ente con

tmuará no ma.gxster10 emquanto conservar vi
gor physico e intellectual. 

Os novos estatutos comminam pena severa ao 
lente que não e~ercer o se e emprego por seis 
mezcs, ~ serão jul~ados vn gos os seus lagares. 
A p Qna e por dema.1s severa para um lente vita· 
licio e que só p •rde o emprego por crime in
famant~. porquanto muitas vezes motivo pon~ 
deroso e de for~a. maior póde obrigar um lente 
a não e:s:erc~r o sen lo~ar e, entr~tanto, póde 
haver um dtrector capnchoso e arbltrario que, 
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não lhe ab:mando as faltas, faça-lhe perder o 
logar. 

A esse respeito vou referir um facto, que 
se deu com um dos mais distinctos lentes da 
Faculdarle de Medicina do Rio de Janeil"o. 
O notavel medico e profes;;;or José Silva.,grave
mente enfermo e, em virtude de sua grave mo-
lest!a não odend dar a a' · · 
viu-se perseguido e forçado a aposentar-se, 
perdendo deste modo a Escola de Medicina. um 
habil, illustrado e digno professm·. 

r. pres1 en e, como Ja 1sse, a nova re orma 
só serviu para desorganizar o en<;ino; restando 
unicamente aos alumnos a. liberdade de fre
queneia e do não aprenderem, porque no mais 
são elles tratados como vagabundos e · bandidos, 
o que é uma grave injui'tiça, pois são el!es, em 
geral, moços distinctos, bem c,!u.;ados e inca
pazes de crimes e infami~,s. sendo por isso le
sado'> em seu pundonor pelos novos estatutos . 

Os estudantes são punidos por p(lquenas fa.l-
as com penas as ma1s severa'> . I u tas repetl

tidas, reprehensõ~s publicas, processoe, expul
são temporaria e perpetua, tae;:; são as penas ; . . . . - . 

do director, si já tiverem sido approva.dos, 
·entretanto, pelo decreto de 19 de Abril que 
estabeleCP.u o ensino livre, os laboratorios de
vem ser franqueados a todos os academieos. 

Os estudantes que não fizerem, por qualquer 
motivo, exame em Novembro, perdem todas as 
taxas pagas, o que é iniquo e vergonhoso; ou 
são obrigados a responder a perguntas do lente 
(art. 3.o.4) ou o farão si .quizerem, como jã 

do estudam anatomia, só o podendo fazer com 
permissão do lente, adjunto ou preparador ; mas 
deste modo como disseccar ~ 

Exigem-se-lhes para a matricula 15 prepara
torios e ató physica, chimica e botanica (sem 
serem medica:s) ; certidõ t=os da secretaria para a 
mesma secretaria ; certidõe;; de vaccina ; pro
var identidade de pessoa ; despacho do dircctor 
para matricular-se, etc., etc. 

N~1s provas pratic:1s então ha disposições in
quisitoriaes e terrificantes ! 

Os estudantf:'s são obrigados a apresentar 
preparações perfeitas ; corpos chimicamente 
puros ; 4, 6, 8 e mais preparações de botanica e 
zoologia ; trabalhos anatomicos dignos de figu· 
rarem no museu, ete., etc. 

Ora, Sr. presidente, preparações em taes 
condições só se podem exigir de mestre::; habeis 
e de longa pratica e não de moços que iniciam 
sua carreira, p · ·• -
iriam aprender. 

Os alumnos reprovados em prova pratica não 
poderão, p8los novos estatutos, presta!." os ou
tros exaa.es, quando era mais natural que e 
exame theorico precedesse o pratico. 

Quanto ás propinac; não passam ellas de 'Ver
gonhosas extorsões, pois os lentes sendo pagos 
com ordenado e gratificação para ensinarem 
e examinarem, não podem receber salario só 
porqne o estudante por molestia ou qualqller 
outro motivo não pôde prestar e~ame na época 

marcada e é completamente fals'J que haja por 
isso accrescimo de trabalho ; a duplicata de ma .. 
tricub. e a tal propina não passam, pois, de 
expoliações draconianas. Pelos novos estatutos 
só quem possuir grande fortuna póde estudar 
na Escola de Medicina. 

O argumento de que lançam mão dizendo 
· · ns uiücümte não pro-

cede, porque neste caso deveriam antes reduzir 
o tempo d:•s férias a clous mezes, ficando os ou
tros dous ara exames . 

s novos estatutos prohibem até << a troca de 
lagares para exames. » Qual o inconveniente 
que e:s:iste em que um alumno faça exan.1e antes 
de outro? 

Nos exames praticas então os abusos e pre
potencias ultrapassam os limites, pois o Pstu
dante que ti~·er presta-lo exame ou exames 
praticas e deixar de comparecer no dia se
guinte para os que lhe faltarem, perdG os 
exames ·á feitos ! 

Com que direito ·~ Desaprendeu o que sabia ~ 
Ha de perder o seu trabalho c locubra·;;ões só 
porque teve a desgraça d,~ a:ioecer ou de ser 

· r m 1 v p c eroso a a ar 

. . 
Diz o art. 4·~0: «E' vedado aos examinandos 

levarem comsigo cadernos, p :1peia escl'Íptos ou 
livros, etc.; e si a1gum alumno precisar sahir 
da sala de exame antes de terminado o mesmo 
trabalho (sic) ~ó o poderá fazel·o com licença 
do pre•identeda commissão, que m:mdará acom
panhai-o por pessoa de sua confiança. » 

O art. 431 diz: «A commissão examinadora 
auxilis.da pelos ~djuntos fis~alizará to~o o tra-

. s, moditados e ... re-
provados. Seria um nunca acabar si' quizesse 
mesmo limitar-me aos exames, perseguições e 
extorsões infligids.s á briosa mocidade aca
demica. Passemo;; agora aos artigos que dizem 
respeito aos adjuntos . 

Os adjuntos são os pariás, os desherd<•dos da . 
Eseola de Medicina~ são uma espee.ie de criados 
de servir, sem autonomia, sem a força moral 
nece.ssaria para se fazerem respeitar. Admira
me que haja moços illustrados e estudiosos 'lue 
procurem tallogar, sem garantia alguma. 
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Incumbe aos adjuntos, nomeados por decre
to, mediante concurso : « fazer cursos praticas 
ou complementares da cadei1•a a- que estiver 

. annexo, sobt·e materia indicada pelo lente; 
assistir ás liçõ3s deste, devendo executar tudo 
que pelo lente f.Ji determinado ; guhr os ai um
nos nos trabalhos praticos de laboratorio, po
dendo interrogai-os. faz6ndo a dcm:ons • -
experimental de tudo que o lente tiver exposto 
nas lições; instruir os alumnos mais aptos e 

ian r • • 
zer emprehender ao laboratorio. » 

Não seria vreferivel que os adjuntos cuidas
sem co:n mais esforço e empenho dos menos 
aptos e menos adiantados, por serem. estes os 
que mais precis!l.m de quem os guie? Parece
me que sim. Continuemos com a parte rela
tiva aos :.:djuntos_ 

«Preparar a parte pratica das lições que fizer 
no cu~·so complementar chamando para is~o utn 

a 
baixo de .S•{as ordens.» Que regalia inaudita ! 

Não proseguirei sem com parar os arts. i Oi 
e f02 dos estatutos. 

lZ o art. : « J a ;unto que reger 
cadeira no impedimento do respectivo lente,go
zará, em relação ao ensino, de autoridade de 

~ . . , . . 
Diz agora o art. 102: « Nenhuma resolução 

relativa ao ensino ser:i tomada pelo adjunto sem 
audiencia do lente da cadeira, e no impedi· 
m,ento duradow·o deste sem audiencia do 
di't·ector. » 

Pelo primeiro dos artigos citados fica o 
adjunto com autonomia, gente emfim ; mas, 
pelo segundo :fica o primeiro completamente 
burlado. 

como consultai-os e recebE!r suas ordens ~ 

A grande iniquidade contra os adjuntos e 
contra a qual não posso deixar de protestar a 
expressa. no art. 105 que diz: 

<.<0 adjunto se1·virà na faculdade 10 annos; 
finclo este tempo .serà o loga1· novamente 
posto em concttrso, no q1tal pode?·à entra,-
o que tive,. completado o seu tempo. )) 

Seria melhor que ató esse direito, que todos 
tem de entrar em concurso, lhe fosse tirado. 

Poi;; é justo. á decante que um moço que fez 
concur$0, mostrou-se habilitado para o ensino, 
nomeado por decreto p·1ra um emprego por sua 
natureza vitalicio e· depois de sacrificar-se pelo 
ensino por 10 annos,encontre uma dea cdida de 

· .-ora pa.sse mtuto em, não osse to o . 
E justamente quando deve elle achar-se in

teiramente habilitado para ensinar com pro
yeito, ve-se preterido talvez por algum filhote 
Ignorante ou pelo menos por um apl'en.diz sem 
pratica e &9m habito~ de ensino e talvez mesmo 
sem vocação para o magisterio. Isto nãJ se 
commenta. 

Ainda não é tuda. O art. i04 diz : 

< O adjuntJ que não cler lições praticas no 
laboratorio, ou não :fizer o curso complementar 

ou pratico de que fôr eacarregado, perderá os 
respectivos vencimentos, e somente a gratifi
cação no caso de moles tia provada. )) 

Este artigo é um dos poucos que prestam 
nestes estatutos. mas. para tambem não ficar 
perfeito, vem o art. 108 que aggrava a pena 
com uma. ferocidade incrível. Eil-o: 

(< O adjunto que , apezar ((o disposto no 
:~.rt. i04, e depois de advertido pelo director, 
deixar de cum r r os seus devores será exone-
rado, mediante proposta do respectivo lente e 
informação da congregação, que deverá ouvir 
préviamente o funccionario de que se tratar. » 

Eis porque já. declarei e repito que os de
lictos dos funccionarios são punidos pelos novos 
esta tu tos com penas dobra:las, mesmo sem rein
cidencia. 

Nestes estatutos desconfia-se de todos. A pre
vençiio revela-se a (\ada p 1sso. Suppõe-se que 

-o do director, são má.ns, 
perversos, gatunos, immoraes e criminosos; 
nem por hypothese se admit te que os em pre

ados da Escola de Medicina menos um se ·am 
honrados, integ-ros e moralisados. 

Pas•anio á outra parta que trata dos p:-epa
radores e seus ajudantes.não posso dei_x~r de es-

lC 
cad<l. cadeira, mórm~nte quando temos lentas 
distinctissimos de clinica tanto medica como ci
rurgica: conselheiros Torres Homem e Saboia. 

Penso tambem que por emquanto não era.!ll 
necessarias tantas cadeiras de clinicá., além das 
especiaes. 

Voltando a tr&tar dos preparadores, nã0 posso 
deixar de notar que elles são muito bem tra
tados e melhot• aquinhoados do que os adjunctos, 

· · ir cursos r munera os o que 
não podHm faze!." lentes e adjunctos) podendo, 
entretanto. esta. pet•missão dar logar a abusos, 

olisam elles os eadav~e~re~s~---
para os seus cursos remunerados; mas, apezar 
desta vantagem estão tambam sujeitos á de-
missão fulminada contra os adjunctos no 
art. 104. 

Passemos agora a tratar dos laboratorios. 
São elles em numero de f4 e cada um com qua
tro empregados, o que perfaz o numero de 56; 
havendo mais no laboratorio de hygiene um 
in>:pr3ctor, a principal figura, que não faz con
carso e é nomeado sob a proposta indispensa
-oel do director; havendo, portanto, no total 57 
empregado:;. 

Os laboratorios estão montados com luxo asia
tico, mas pouco tem servido por falta de pes
soa.! habilitado para os dü·igir conveniente
mente. 

ulgo, portanto, que esta reforma precedeu 
de 50 annos ás nossas necessidades . 

Temos, é verdade, moços estudiosos, amigos 
da sciencia, mas que necessitam de tempo para 
se habilitarem convenientemente e t'Jrnarem.:se 
desse modo uteis ao ensino. 

O SR. RATISBONA:- Logo, em menos de 50 
annos havemos de ter pessoal habilitado. 

O SR. Jo1o PENroo :- .-\. sciencia ó difficil c 
complicada; a intellig.~ncia humana é limitada. 
não póde comprehender e alcançar a sabedoria 
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senão com tempo, trabalho, perseveranca e por 
partes. V. Ex. conhece Germens ~, e deve lem
brar-se do apborismo de logica.: Pluribtts in
tentus minor ad singula census. E' impossi
vel que a. intelligencia humana possa abranger, 
comprebender e assimilar de uma. só vez tanta 
cousa, por maior que seja a applicação, e, en
tretanto, o nobre de utado sabe ue a nossa in-
telligente mocidade, por causa de nosso clima 
tropi~al e pelas distracções e seduções que o:ffe
rece esta grande capital, estuda pouco, sobre-

, ' ' ' frequencia obrigatoria os moços ainda esLudam 
menos, por faltar-lhes o aguilhão do orgulho e 
a emulação que teriam si tivessem de mostrai.' 
os s3us conhecimentos nas lições ; e demais. o 
estudante vadio não frequenta aulas e n'!m 
mesmo a de clinica.. 

O SR. JoÃo DANTAS : -E' facultativa a fre
quencia. 

. 
o inconveniente, o grande mal. . 

Ha um livro de presença para os alumnos 
a i nar m l'Ovarem fre urmcia · mas com 
e3ta não é obrigatoria ninguem assigna o tal 
livro para não parecer que se humilha para 
captal' as graças do lente; e dada a hypothcse 

e que a guns a umnos ass1gnem o 1vro, s 
esses terão c~rti:ficado de frequeacia, ficando 
os demais sem elle. 

A secretaria da Faculdade de Medicina deve 
possuir uma verdadeira montanha de livros, de 
conformidade com o art. 145 dos estatutos. E' 
uma verdadeira inundação, havendo alguns 
d'entre elles completament~ superfluos. 

Não posso deixar de enum'3ral-os : 
o 

director, dos lentes e mais empregados; 
« 2.o Para o registro dos titulas do pessoal 

da Faeuldade · 
« 3. 0 Para. a inscripção de matricula em cada 

série de cada um dos cursos da Faculdade e para 
os respectivos exames; 
~ 4. 0 Para o registro d9s diversos diplomas 

expedidos pela Faculdade ; 
« 5. o Para termos de defesa das theses esco

lares; 
« G.o P:ira o~ actos relativos aos concursos 

para os Jogares de lente3; 
« 7. 0 Pura os actos relativos aos concur;;os 

parél. os logares de adjuntos, preparadores, in
ternos de clinica e ajudantes de preparador; 

« 8. o Para termos de admoestsçõ ~s e outras 
p~nas impostas aos ahtmnos ; 

c 9. o Para termos do admoestações e suspen
sões a empregados da Faculdade; . 
da Faculdade ; 

« H. Para apontamento das faltas dos em
pregados; 

c 12. Para. inventario dos moveis da Facul
dade; 

« 13. Para lançamento dos livros e papeis 
entregues pela. Secretaria á Bibliotheca; 

« H. P ara lanç~mento do inventario do ar
chivo; 

« 15. Para registro das licenças concedidas 
pelo governo e pelo director da Faculdade ; 

A.-11 

« 16. Para registro de termos de jura.mentos 
e grá.us. » 

Ainda. não é tudo ! Este artigo tem ainda um 
final que diz : 

c Além dos livros especificados, poderá a Se
cretaria ter outros que o director, por delibe
ração da congregação ou proposta do secretario, 
· i n es ao serviço a acu a e. » 

Quanto livro superfluo, quantl jnutilidade e 
qu!:l.nta despeza perdida ! Algllns destes livros 
a ver a e1ros roes e cu pa os, po en o ser

vir em todo o tempo para denegrir reputações 
de homens de alta posição, que, no verdor dos 
annos, tiverem commettido leviandades, pois 
ficamellas registradas ad perpetuam ?"e i memo
riam. 

(Achando-se sobre a mesa a ndacção da 
prorogativa do o1·çamento, o Sr. presidente 
pede ao o1·ado1· que inten·ompa o seu discurso 
a 1 • • 

s 
poucos os necessarios que deve ter, pelos novos 
e~tatutos, a secretaria da Faculdade de Medi-

Artigos ha nestes estatutos que fazem lem
brar o conego Felippe, de jocosa memoria, como 
o 156, que preceitúa: «sa certidões só conterão 
o que tiver sido requerido.>) 
· Como pod~riam ellas conter outra cousa se-
não o requerido~ . 

Não comprehendo qual a necessidade de exi
girem-se certidões de exame em uma serie para 
a matricula na seguinte, a não ser a de se pa-

-~. .. - . 
,. ' . 

o alurimo sé matriculasse em uma serie que 
não lhe competisse, quem seria o prBjudicado 
senão elle ? O ir ' · 
o ensino nada. perd9ria.m, caso se désse este 
facto. 

Em referencia à bibliotheca, não posso deixar 
de confessar que a classificação nella adaptada 
destóa completamente do resto dos estatutos,por 
ser racional, methodica e synthetica, pois o 
art. 164 preceitúa: 

« O catalogo das obras por matarias se divi
dirá. em volumes, de accôrdo com a seguinte 
classificação : - Sciencias physico-chimicas ; 
sciencias naturaes; sciencias medicas; scien
cias cirurgicas e sciencias gynecologicas. » 

Infelizmente é a unica disposição que merece 
louvor, pois logo encontra-se o art. 171 que 
dispõe: 

« Haverá ta~tas estantes numeradas quantas 
' . , . 

Que profundeza de vistas ! 
O art. 174,que trata do mesmo assumpto, diz: 
< Haverá na bibliotheca· um livro de registro 

para nelle se lançar o titulo de cada obra, etc., 
etc. 

Qual então a utilidade dos catalogos ? Para 
que servem elles ? Não posso tambem compre
hender qual a necessidade de serem doutores 
em medicina o bibliothecario e o seu ajudantes 
o bibliothecario, podendo ser tambem lente. 
Acho esta u1tim3. pàrte menos inconveniente 
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que a que diz· poder ser lente ô director de fa
culda ie. 

Outra contradicç.ão que encontro nestes esta
tutos é a seguinte : prohibem elles que cs 
exames sej:tm prestados em lingua estran
geira; e, entretanto, permiltt:>m que se con
tractem pr·ofessorea estrangeiros que fallem 

o 
Como poderão examinar estes ultimos a ma-

teria. que leccionam· em lingua nHcional, si a 
i noram m letamen 'l 

O autor destes estatutos estava tão· convicto 
da falta de pessoal idoneo e habilitado que a· 
cada passo falla em autorizações para contra
ctarem-se professores estrangeiros, quer pa-ra 
regerem cadeiras, quer para os- trabalhos de 
labora.torio, e examinaiores de concurso; e os 
apuros são taes que em ultimo caso mandam 
convidar medicas clinicas de pratica e nomeada 
para e~aminarem em concur.~o. 

s a 
de mais,dé mesmo o impossivel, para completa 
verificação das habilit9.Çôes do candidato, e 
entretanto póde ser chama:lo ara · uiz e:x:ami-

Continuemos com o que pt·eceituam os esta
tutos: 

« No dia da: defesa d'e the·se cada candida
to é arguido por uma commissão de tres len
tes, argp.mentando cada um por· espaço de meia 
hora_» 

Sabemos erfeitamente ue nestas condi -es 
o can 1 ato está acanhado, temeroso, porque 
esta sendb arguido pelo seu mestre, seu juiz, a 
quem póde não agradar uma expressão, que se· 

, · - , um es 
mal dominado ou não ratrahi:lo em tempo, etc. 

Dizem-me que esta mudança foi suggerida 
para que os candidatos não se excedessem na 
discussão um contra os outro!': ; mas para que 
servem então a congregação e seu presidente, 
l 1 ue estão alli para mant~r a or-dem, obl"iganão 
assim os candidatos á respeitarem-se e trata
rem- se com delicadeza 1 

Julgo, p_ois, qur:>' deve-se voltar e quanto an-

' - < na or qua quer me tco c tmco, alheio talvez da candidato seja arguUo por uma com missão 
aos methodos de ensino e ás theorias moder- de tres lentes e por cada um durante meia ho-
nas. Os estatutos chr.>ga!I!- mesmo a auto:iz~r ra sendo entretanto de cin 1 n 

- missão si fôr o unico inscripto em concurso. 
lados, professores particulares e de cursos Qual 0 moço capaz de resi•tir· a esta prova 
livres, chegando-se finalmente a qualquer me- si ella fôr feita com rigor, como deve S:}l-o 1 
dico distincto. Exigem os estatutos ainda uma prova oral 

Mas quem é o juiz desta distincção, desta d9 improviso; prova essa difficilima, desne
nomeada ~ A fama., ou o que chama a opinião cessaria, e que não traz vantagem alguma. 
publica~ para o ensino. O lente prepara as suas lições 

com antecedencia, sem necessidade alguma de 
Creio que provavelmente é o director. improvisai-as, e entretanto esta prova póde 
As prJvas de concurso consistem em defesa trazer o na no· • • • 

· · açao, prova escr1p a, prova o triumpho de mediocrida•les garrulas e par-
oral estudada, pl"ova pratica e prova oral de Jantes. 
improviso (art. 222). O dom de improviso é rarissimo e uasi 

1 amen e os can 1 atos ao concurso (sendo sempre os a ama os 1mprov1sadores já se acham 
este por secções) escreviam suas theses, 9.ue preparados com muita antecedencia. 
eram distribuidas com antecedencia. de oito d1s.s Os proprios lentes da Faculdade de Medicina 
aos lentes e concurrcntes; no dia de defesa sabem melhor do que eu o que tem sido entre 
reunia-sG a congregação e os candidatos e.r- nós esta prova: verdadeiros fiascos que .só ser
~uiam-se mutuamente, defendia-se cada um vem para fazer os concurrentes perderem força 
por sua vez com toda a lib9rdade, sem o m~nor moral; portanto deve ser abolida; e o restante. 
constrangimento ou coacção, e assim p1dia a das provas é sufficiente para se poder ajuizar da 
congregação apreciar e julgar, com inteiro co- mentalidade do concurrente. 
nhecimento de causa, da aptidão de c:~da um O SR. PaEBIDENTE :- Estou ouvindo a V. Ex. 
dos conct~rrentcs. com muita. attenção, mas sou obrigado a obser-

Hoje mudaram-se as acenas para peior c var que V. Ex. já excedeu a hora.. 
senão, vejamos o que dizem oa novos estatutos ·O Sa .• loÃo PENIDO: -Vou resumir· o muito 
relativamente a este·assumpto: que ainda tinha a dizer para obedecer e deste· 

« Logo depois de encerradas as inscripções, modo satisfazer a V •. Ex. 
cada candidato a resentará ns secretaria. da Vou agora. tratar da rova ratica e V. Ex. 
acu a e exemp ares de· um trabalho ori- ver ' ser e a mu1tas vezes deslocada,. incongro-

ginal impresso, comprehendendo tres proposi- ente, sem ref~rencia á materia do- e:::tame, e; 
çõea sobre· cada um~ das materiaSJ professadas mesmo impossivel como· demonstrarei !lendo a 
na faculdade e uma dissertação sobre· assumpto parte dos estatutos que trata deste assumpto:-
livremente escolhido, relativo á cadeira em « Art-. 248. A prova pratica constará.·-·. 
concurso.» Quanto á cadeira de chimica. mineral e mine~-

ralogia medicas-em: preparações;, analyses~ e 
Para que tantos exemplar.es entregues á se- reconhecimentos dos corpos. e manejo de instl'u-

creta.ria ~ , mentos de physica applica.dos á. chimica,-, 
Não· SI.! i o que seja' tr.aba.llio original im- Não me dirá V. Ex. , Sr. presidente, que re-

presso, porque como V. EX:. sabe·:-Nihil; sub lação têm taes provas com· a~ medicina, que 
s:ole no,um. trata.: de curar· doentes l 
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O mesmo se póde dizer r ela ti va.mente á prova 

pratica da cadeira de botanica ·e zoologia. 
« .•. Para a cadeira de histologia em prepa

rações histologicas • .» 
Isto é grandioso e edificante t 
« Para a cadeira de anatomia descriptiva

em uma re :1ra ão do s stema nervoso, do a -
parelho da circulação ou. dos orgãos dos sen
tidos. )> 

E' tão sublh~e que não comprehendo. . 
~ 1 a -se . :~.c o, a Y 

da audição, do olfato, da gustação ? 
Si fór isto, julgo que seria mais con-veaiente 

a preparação do cerebro que é quem transmitte 
a sensação a estes ot·gãos. 

« Para a cadeira de ·pathologia geral- na 
demonstração graphica dos diversos instru
mentos empregados em clinica e do valor se
miologico dos signaes conducentes ao dia
gnostico, bem CJmo em uma autopsia na qual 
se con ron em as e soes encou ra as· com os st
gnaes obtidos por meio dos instrumentos cli
·nicos. » 

comprehendo como se ha de fazer autopsia em 
um doente que veia a saccnmbír de uma m:>
lestia qae não se acompanhou, e confrontar 
desse modo as lesões encontraJa!:; com os 
signaes obtidos por meio de instrumentos cli
nicos. · 

Dada a hypothese de não succumbil' no dia 
d'essa prova o doente examinado, como ex.ê
cutar-se esta parte ~ 

O SR. lLDEFONSO DE ARAUJO: -Isto sempre 
se fez; sempre foi assim. 

O SR. JoÃo PENmo:-Pois não julgo bôa a 
pratica; acho-a revrovavel. O director deve 
ter a coragem neces~aria e isenção precisa 
para dizer e externar tlldo perante a co.ugre· 
a,- n- u d m ios ro rios de. .. o-

licia secreta. 
Não julgo conveniente tambsm a ()a. dispo

sição do art. 273, qu11 trata do concurso de ad-
Juntos: « no 1a o encerramen o a ln.~cripçao 
cuda candidato, sob pena de ser excluído do 
concw·so deverá apresentar, em relação ao la
boratorio da cadeira, uma ou mais prepara.
çõas dignas de serem guarda las no museu .da 
fact1ldade. » 

O SR. ·ILnEFONSO DE ARAUJO :-E' uma con
dição para !:'er admittide>. 

O SiL. JoÃo P.ENIDO :-Mas si o coacurso 
ain a nao começo , o v 
bilitação ? 

O SR. lLDEFONSO DE AnAUJO :-Foi uma con-

O SR. JoÃo PENlDO :-Ex.ijam esta prova 
no concurso ; nao sen o e a, en re an o, na 
minha. opinião, essencial. 

Ainda tinha muito q1:~ dizer., Sr. pl'esitlente~ 
mas receiando que V. Ex. me faça outra adver
tencia, limitar-me-ei, resumindo, a concluir o 
meu desalinhavado discurso ; mas não termi
narei sem repetir e insistir que os estudantes 
são, por estes novos estatutos, desconsiderados, 
humilhados, fintados e até mesmo pers~gui
dos ; e creio que, si fossem executados estes 

e estatutos com o r1gor ne es eipr·essa o, os es-
metaphysica ; tudantes pundonorosos, independentes e alti· 

<< Para a cadeira de pa.rtos- em uma prepa- v?s.fugil'hm espa~ori.dos da. Fa.culd~de de M~-
ra,çao Ia o og1ca re eren e- aos orgaos a ge- , 
ração e uma operação obstetrica praticada sobre gencia de repetidas certit.lões, além de illega.es 
.o eadaver, preceiida do diagnostico da apresen- são vergonhosas ; e _que pagam-n'as em dobro 
,tação e posição do feto.» . os estudantes qua nao fizerem exameg no fim 

Ha de .ser diffi.cil ou .r.arissimo ·encontrar o . do anno. 
examinando um cadavsr de mulher nas con- O Sa. ILoEFONso DE ARAUJO: -E porque 
dições requeridas, maxim,e n'esta côrte, onde não fizeram elles exames em Novembro 1 
se encontram a cada passo parteiros excellentes 
e experimentados, que livrarão as mulheres, 
antes d'ellas suecurnbirem, por meio d:1. versii.o 
.podalica ou eephalica; da .applicação doforceps; 
cephalotripsia; craneotomia; embriotomia; 
opera~ cesariana., symphysiotomia., etc., etc. 
E', pois, easa uma .prova quasi .imposshel. 
senã"o impossível. 

Não me. posso . conform~r com a disposi.ção . 

O SR. JoÃo P.mNtDo:-Pol'que a aceumulaçio 
de matarias, o pouco tempo para o estudo, as 
poucas lições recebidas, ou molestia em si ou 
pessoa de familia. os inh.ibiram de se prepara
rem até ao ·fim do anno. 

Na Escola Polytechnica ha exames .em 
Março, e não se exigem as t:les propinas, :v.er
dadeiras e:xtorsões. 

Não preciso repetir os artigos que _pune~ os 
· b d'd po res moços com penas up 1ca a.s e . r1p l
mente ao governo,so re ·v can 1 ato apresen- cada-;, por pequenas leviandades prQprias de 
tado á escolha para qualquer cadeira ; por- rapazes ac,.demicos; _penas como as seguintes, 
·quanto o director já tem .manifestado o :seu . perda de anno, de contribuição a e mat1;icu:la. e 
modo de pensar quando vota em congregação · expulsão da. faculdade .. 
pró ou contra o candidato. . 

.A prevalecer a. informação reservada, fica o O SR. lLD.EFONSO .DE ÂR.AIJJo:- Para. o -.estu-
·candidate -á mercê de .um ,só voto, :no.caso con- dante ser p11aido, .bastava..Jhe .Perder o .a1lD.O

.tr.ario :perde o director força moral ; de.mais O ;SR. Joio P.ENIDO:.:-A pena podia ·ser essa, 
julgo inquisitorial e inadmissível na epoea ma.s .deve ser uma só; eu ·acho pref-erivel a de 
aetual info~ações ex in(ormata conscie.ncia . -perda pecuniaria à perda de anno. 
(-só .exercidas _pelos bispos) ; podendo ellas ds.r · ,Quanto .á parte dos-estatutos :relativa aos .me-
.logar a abusos e ·:vinganças mesquinhas. ,Jlicoiu~atrangeiros, tenho a nota-r que se lhes 
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exigem provas as mais severas só para. o e'l:er
eicio de profissão no paiz ; e si quizerem ser 
doutores pela faculdade, têm de fazer exame de 

. todas as materis.s, da primeira á ultima. 
Era preferível que decretassem logo: nin

guem podet·á. ser formado pela Faculdade de 
Medicina. senão estudando nella. 

civil em seu ter.ritorio. Após a luta tremenda 
com a natureza em tres longos annos de secca, 
o povo cearense, as?im proc~dendo,. affirma~a 
ao mundo inteiro que sua ph1lantrop1a e sentl
mento de humanidade haviam como que se 
apurado nessa «!J.Uadra terrível de desgraças. 

Este .passo grandioso, porém, valeu á minha 
it a · · 

teria de gastar mais doas horas para conc:luir a 
minha ligeira analyse; mas o Sr. pres1dente 
não quer que eu continue ... 

0 SR. PRESIDENTE:-Eu não ; é O regimento. 
Eu ouviria. a V. Ex. com muito prazer até âs 
10 horas da. noite. 

O SR. JoXo PENIDo:-... e para não contrariar 
mais a. V. Ex., Sr. presidentê, vou concluir, 
embora com bastante pezar, porque não pude 
cumprir o meu dever, como Jesejava, por es
cassear o tempo. 

Concluindo, cumpre-me declat•ar alto e bom 
, s a s 

prestará grande serviço :i instt·ucção medica do 
paiz, á mocid:\de estudiosa, à classe dos pro-
fessores , de adjunto · 
dantes. 

Faça o governo vigorar o antigo regula
mento até ue ha ·a uem confeccione uma re-
orma racional. methodica e liberal. (Jlf ·uito 

bem : m·uito bem.) 
(Bravos e palmas nas gale1·ias, ás gv.aes o 

S1·. p1·esirtente pede o ctonp1·i1;tento do regi
mento.) 

s~s~ão em 3 de Agosto de 1885 
Vide pag. 324 do Vol. lH 

Sr. Frederico Borc:res 
at ençuo :~ r. pres1 ente, ao subir a esta 

tribuna, sinto que me assaltam diversac; emo-
ções: de um lado a grandeza e magestade deste 
logar, t antas vezes elevado e Hluminndo por 
talentos de . eleição ; ele outro lado, a con
sciencia da minha obscuridade (muitos neto 
apoiados), como representante do uma pro
vincia., se bem que, livre e podendo ter autori· 
da.de su:fficiente pn,• pronunciar-se neste de
bate com a necessaria independencia. de idóa.~, 
to.:lavia é considerada infeliz, e as mais das 
vezes esquecida no grande congresso da dis
tribuição das graças e dos favores officiaes. 

E'. entretanto, especialmente a posição de 
minha provincb, em face desta magna questão, 
que me impõe o dever de vir pronunciar-me 
relativamente ao a · , 
forma sujeita ao debat~ . 

Senhores, foi no principio da propaganda 
abolicionista, quando o paiz ainda se achava, 
para bem dizer, sob o domínio absoluto do regi
men da escravidão, quando era talvez uma. teme
ridade tratar-se, no seio do parlamento nacional, 
da. m~gna. questão da. libertação dos escravos, 
que a provincia. do Ceará., rompendo com todos 
os preconceitos, teve a ' mais louvavel abnega
ção, e, vencendo todos os obstaealos imagina
vais, proclamou a liberdade e a plen~ igualdade 

• • C1' 

E', pois, a occa~ião a mais propria para es
tabelecer a defesa. completa. da província do 
Ceará, muitas vezes e in'ustamente a.ccusada 
por a. ver praticado tão nobre acto de civismo e 
abnegação. 

E' assim que s'3 tem dito muitas vezes que o 
Cea.rá, depois d'3 haver vendido ou exportado 
para o sul os seus melhores escravos, depois de 
haver engrossado e:xtrao1·dinariamente o mer
cado d~ carne humana no Sul do lmperio, pen
sou em declarar-se livre, alforriando velhos e 
invalidas escravo~, que lhe restavam. 

Senhores nada mais in ·usto mais inexac 
e mais revoltante . Injusto. jnexacto e revol
tante, digo, porqu~ ahi estão as estatísticas of
fi.ciaes, relativamente á libertação de todos os 

, m s ran o e mo o ca. egorlC'O 
e cabal que a maior parte das libertações con
cedidas o foram a eEcravo~ _válidos, robustos, 

E isso, senhores, vem ainda em abono do 
caracter do povo cearense. 

Quando se declarou em minha provincia â 
terrivel calamidade da secca, naquelle momento 
doloroso, em que se sacrificaram os maiores 
interesses, se abysmaram fortunas, e em que, 
finalmente, a provincia viu-se reduzida a um 
vasto campo de ruínas, deu-se um facto singu-
l~r e e-s:traordinario: aq~elles que infelizmente 

leis do Estado, e que se chamo. o escravo, des
piram-se de todos os meios, venderam, hypo-
tbecaram a • · aram----
mesmo suas joias; entretanto conservarüm 
sempre ao seu lado, até o.o ultimo momento, até 
à extrema desgraça, os seus e;;cra.vos,- seus 
companheiros de trabalho e soffrimento ! 

O grande commercio, portanto, que' se fazia 
pelo porto do Ceará Ol'a de escravos, que em 
maior escala vinham dos centros das l)rovincias 
vizinhas, Piauby, Rio Grando do Norto e Pa
rahyba. 

Onde, pois, está. a prova desta asserção mJU
riosa que se atira. à provincis. do Ceará, de que 
ella, tendo vendido os seus melhores <?scravos, 
apenas libertou os invalidos e velhos 1 

Ha effectivamente nesta asserção uma injus
tiça clamorosa à minha. província. E o motivo 
determinante tem sido incontestavelmente o de 

ar o grande acontecimento de sua liber-
tação e diminuir a força moral, que facto tão 
notavel imprimiu á propaganda abolicionista no 
paiz. (Apoiados .) · 

Jã em 1862, sendo presidente da provincia o 
Sr. conselheiro Duarte de Azevedo, dizia 
S. Ex., em seu relatorio, que o problema do 
trabalho livre ers. um facto quasi realizado na 
provincia do Ceará. 

Passaram-se as épocas. A província, vivendo 
mais da criação do gado, da industria. pastoril 
do que propriamente da lavoura, foi dispensan-
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do esse condemnavel elemento de trabalho,- o 
homem escravo, e dahi a ponco tempo pôde o 
C_ea~á, ani~ado e inspirado por uma cohorte de 
d1stmctos c1dadãos, que se collocaram reso
lutamente á frente do movimento, estabelecer 
um pedaço de patria livre no meio do nosso im
perio de es~!avos. 

' dando sacrificar intere::ses e fortuna, puderam, 
á custa de heroicos eBforços e sob a inspiração 
e o influxo da generosa idéa da red,:!mpção doe 
capti vcs, conseguir a realização do seu clasi
deratum 

Disse· se no Sul do Impet·io, disse-s!3 mais no 
seio do parlament~ que aquelles que se acha
vam á frente do movimento abolicionista do 
Ceará nada tinham a perder. 

' culto, eu direi á Cam!lra que :•quelles que se 
puzeram á. testa dessa propaganda em minha 

rovincia sa.hiraro do seio das rinci a.es fa-
milia5, tinham um nome illustre a zelar, 
tinham umn. responsabilidade, não só moral, roas 
alguns dell·~s até official; sacrificaram bens 
de fortuna; comprometteram-se muitos delles, 
para que a grande causa tão auspiciosamente 
começada não abortasse pela in !iffercnça dos 
pod·~res publicos e má vontade da administra
ção provincial, quasi sempre partidaria.. 

Eu poderia, Sr. presidente, si quizesse esta-
I . . 

nomes, apresentar á consideração publica. 
aqueUQs quo mais se esforçaram.Si eu quizessc 
do facto da emancipação de minha. rovincia 
1rar 1 :1çoes pat•a esse outro supremo desidera

tum, isto ó- a libertação dos escrav .. :s em todo 
o paiz-, para apressai-a, estabelecendo um 
systema mais harmonico com os interesses da 
nação do que aquelle que estabelece o pro
jacto que se di:;cute, bastaria, perante o parl3.
mento, fazer o hh:torico d~ssa grande cruzada, 
pintando com córea singelas, mas exactas, o 
que foi e o guc fez o patdotismo qui) se ateou 
em todas as classes da sociedade cearense), desde 
a mais humilde até á ma.i;; elev:1da. 
~ Sn. JosÊ MARIA~No:-Não seria sem pro

posito. 
O Sn. FREDEIUCO BoRGEs:-Aceitando o con

selho do nobre deputado pelo 2) districto de 
Pernambuco ue na u · ·. -
commendado por seus sentimentos de sincero 
patriota, eu direi o que foi a propaganda aboli
cionista na provincia do Cear:i. · . 

Uma. associação modesta, composta de moços 
do commercio, sob a inspiração que produziu a 
aurea lei de 28 de Setembro de i87J, dominacla 

· pela figura saliente e notavel que representou 
no parlamento nacional o vulto homerico do 
Visconde do· Rio Branco, cujo busto respeitavel 
orna o salão de honra daquella associação, -
entendeu que devia procurar adeptos entre os 
representantes de todas as classes da sociedade 

cearense, para levar avante a redempção dos 
captivos daquella província. Essa as~ociação 
tomou um nome que symbolisa a sua di visa
PERSEVERANÇA E PotWIR. 

José Correia do Amaral, president'3 dessa ns
sociação, caracter energico, p::1triotico e tenaz, 
vhTa;:nente auxiliado por seus dignos compa-
n etros, omou a 1ntc1a tva e :ar nova orça e 
i:npulso á propaganda ~boliciomsta na provin
cla, ct•eando para esse hm um:.1. gr.mde sacie-

Fez-se para isso uma grande reunião no paço 
da assembléa provincial, â qual concorreu o que 
havia de mais illustre o respeitavel ng, cidade 
d<t Fortaleza. Tolos os pa.t·tidos der·am-se as 
mãos, tod;lS as familias associaram-se a este 
passo arrojado, animados todos das wais riso
nha esperanças. 

Assim organizou-se, no memoravel dia 8 de 
Dezembro de i880, a banemerita socieda'le-

cionaria, mais tarde incendiaria, e finalmente 
sobre ella desenca,Jear.1m toda a sorte de in
sultos e vituperios. Mas a valente associa ão 
01 so rance1ra. a to a essa tempesta :e de odios 

e vindictas, conseguindo a nobrezu. de seus 
esforço.:; e o desinteresse de suas idcas a aspi
ração sublime do povo cearense. que é hoj~ o 
supremo ideal do povo brazileiro. 

O SR. JosE MaRIANNO:-Da humanidade. 
O SR. FREDERICO BoRGEs:- Ainda. bem, se

nhores, que honra-me com a sua attenção um 
digno representante da minhll. provinci::l, chefe 
de uma das frac ões liberaes o Sr. Rodri()'ues 
Junior. No começo do movimento, quando os 
libertadores se levantaram para obstar o com
mercio nefando da carne humana, S. E::t. batia 

a s e ac o · icia iva par teu ar, 
nas columnas cditoriaes de seu ot·gão na. im
prensa; S. E::t., como Lodos os chefes políticos, 
como todas as classe~ sociaes, associou-se i 
grande inicbtiva. pr•rstou-lhe o seu apoio e 
a sua fot·ça moral. 1\bis tardo, poróm, por 
meros in t~resses políticos de occasião, essa. 
mesma imprensa. dil'igida pelo Sr. Rodrig·uos 
Junior era uma not.'l. dissona.ntc no meio do 
concerto geral de adhc~ões e applausos com 
que a LmER r ADORA redimia villa~, cidades, 
municípios e apropria CJ.pital. 

O Sa. RoDRIGUES JUNIOR. : - Condemná.mos 
apenas os excessos. 

O Sa. FREDERICO BoRGEs:- Diz S. Ex. que 
a en:-ts condemnou os excessos ; m::>s er-
gunto eu : nesta histol'ia de excessos, de 
abusos e de violencias, si alguns se deram, 
qual o que po.ieria se afigurar maior, senão 
este- de ter a população em massa, perante as 
autoridades~ impedido que embarcas :::e para o 
sul essa mercadoria da carne humana 1 Entre
tanto, a imprensa de S. Ex., no periodo sgudo 
do ab:>licionismo, no primeiro movimento contra 
o embarque de escravos no porto do Ceará., em 
27 de Janeiro de 1881, bateu palmas a este facto. 

O SR. RoDRIGUES JuNI0R: -A idéa em si 
sempre applaudi. 
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O SR. FREDERICO BoRGES :-Entretanto, o 
jornal de S. Ex. não duvidou ser unica ex:ce
pção n?s applauso~, l?or occasiã.a da redempção 
da capttal da provtnc1a. 

Mas, senhores, fundada. esta associação, que 
hoje é conhecida no paiz inteiro, e que ~eu o 

rito de alarma contra o nefando commerc1o da 
carne humana, fot proc ama o seu pres1 ente 
o commerciante da praça. da capital, João Cor
deirv, cidadão até alli conhecido como capaz . . . . -

~ 

trabalho, á industria e ao commercio. 
O SR. ALvARo CA1>IINHA:- E' um beneme

rito da provinda.. 
O Sn. FREDERICO BoRGEs : - O itlustre 

Sr. conselheiro Rodrigues Junior, a quem mais 
de uma vez tenho de cb.amat· nominalment~ ao 
debate, porque S. Ex., .como chefe de u~a 
parcia~idade, que, depois das primeiras m~m-

RnoRIGUE" JuNroR: - Con.lemnando 

0 SR. FREDERICO BORGES •• • ha d~ dar tes
temunho des~e apreço, d.esta_ consideração e 

tenho referido. 
Elle foi, por aasim dizer, na organização 

da. parcialidade do nobre con~Jelheiro, o braço 
direito de S. Ex. Partidario até ao sacrificio, 
cidadão prestimoso e estimavel •. . 

O SR. ALvAao CAMINHA:- Apoiado. 
0 SR. FREDERICO BORGES ••• devotado sem 

limites, a ponto de sacrifi<:a~ os. proprio~ inte-

bem, por algum tempo, o sub-chefe da par
cialidade do conselheiro Rodrigues Junior, a 

ual mais tarde teve de abandonar or des-
gostos peseoaes, em cujo exame não quero 
en~ar. 

Ma;;; João Cordeiro, tornando-se o chefe do 
movimento abolicionista na provincia do Ceará, 
como presidente da. CEARENSE LIBERTADORA., 
quasi que exclusivamente dedicou-se a esse 
movimento, a. essa propaganda. 

O SR. ALvARo CAMINHA:- Com grande sa
erificio de seus interesses particulares. 

O SR. JosÉ MAIUA.NNO:- E foi quem pro
elamou officialmente a libertação do .A.carape. 

O SR. FREDERICo BoRGEs:- Dei:tou de ser 
pa.rtidario, deixou de parte a. s•ta bandeira. poli
tica, deixou de parte os seus interesses com
merciaes, emtim, senhores, dedicou-se de corpo . , . 

' . 
Amaral, Antonio Bezerra, A. Martins, Is3.ac, 
José Theodorico, Albano, Ma.rrocos,Nascimento 
e tantos outros. 

O SR. MIGUEl. DE CÃsTRo:- Entre os quaes 
o nobre deputado oecupou um logar muito dis- . 
tincto. · 

O SR. FREDERico BoRGES :-Mas, como disse, 
parecia que naquelle mesmo dia, em q11~ se 
installava essa associação, que na histor1a do 
Brazil havia de ter a denomina~ão, para muitos 
pouco honrosa, porém pat•a. mim a mais elevada 
po'lsivel, de ravolucionaria. nesta questão, . . . . -

-ma a 
que animava todos os seus associados. 

Effect.ivamente, não foram precisos cinco 
annos; em men s e reses ssoci ça 
m!lva aos quatro vt>ntos a libertação completa 
dos escravos da provincia tlo Ceará. 

. • n re a 1ns a açao, porem, a. tBERT.-\.DORA e 
o facto estroo.doso da redemp~ão completa dos 
escravos do Ceará, muitos factos tristes, depri
mentes e até degradantes se deram em relação ao 
governo da~ueUa. província, com o fim de domi
nar o movimento e acobs.rdar pelo terror aquelles 
que se haviam dedicado a obra tão humanitaria. 

Não quero, e nem pretendo neste momento 
fazer o historico do occorrido para provar e de
monstrar, do modo mais claro e osHivo, ue 
in e izmente os nossos governos, não ten o lDl
ciativa. propria, querem, apezar à isto, sopitar e 
inutilisar todas as iniciativas. 

O Sa. BEZERRA CAVALCANTI:-Apoiado. 
O SR. Fn.EDERrco BoRGEs:- Pois não devia 

ser um acontecimento de immenso jubilo para 
o paiz que uma provincia com os seus recurs~, 
sem onus algum para o Estado, decretasse a h· 
bertação de seus escra.vos ~ (Apoiados.) 

Quan::lo se trata de uma reforma que e hoje 
pensamento de todos os gabinetes, não erA isto 
11m facto p:1.ra que um governo, compenetrado 
de seus deveres e conscio da. sua a.lta respon
sabilidade perant'3 o paiz, a anima.s1e, ajud11sse 
e a.uxilia!'BG com todos os esfOI'ços do patl"io
tismo 1 (Apoiados.) 

Entretanto, Sr. presidente, na administração 
do Ceará, excepção fei~ de dis~inc-t~s cidadãos, 

vincia nesse periodo, geralmente fez-se sentir a 
virga ferrea de um governo anti-patTiotieo ·e 
avesso a toda a idéa de libertação. 

O Sa. ARISTIDES SPINOLA:- Mas o governo 
elogiao. o presidente do Ceará em documento 
otficial. 

O Sa. FREDERICO BoRGEs:- Não :dz mais do : O SR. FREDERICO BoRGES :-Isto foi depois do 
que acompanhar o exemplo de meus compa- facto cansummado, quando já er.a. uma reiiliàde 
nheiros de lutas. ; esplenctida .a redempção do Ceará.. 

Mas, assim instituída a CE.utmiBE LIB:IRTA- , Entre outros .actos de perseguição, devo lem-
DORA, á qual se alliaram, como socios, as pri .. · brar a remoção do i5ct b!l:talhão de infantaTia., 
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pelo faeto de haver-se fundado uma. a.ssocla.· 
çãó abolicionista. militar. 

O SR. RoDRIGUES JuNIOR :- Estq facto já 
foi perfeitamente explicado pelo ministro da 
guerra de então. 

O Sa. FnnE1uco BoRGES:- O facto expli-. . - . . 

Leiramente a verdade. 
Disse-se que aquelle batalhão, achantlo-se hn. 

muitos annos na. rovincia do • 
alli vinculado interesses e relações com a p)pu
lação, não offerecia a necessaria garantia para 
a manutenção da ordem e tranquillidade pu-
blica.. . 

Em honra daqu ~ue batalhão, devo dizer que 
isto não é vet·dade. (Apartes.) 

O rapresentante dJ 4° districto do Ceará, 
chefe da p3rcialidade Paula, que já nesse tempo 
manifestava-se contra o movimento abolicio-. . 

eom o presidente de então, o Sr. Dr. Raio!, 
hoje Barão de Guajara. afim de que solicitasse 
do overno imperial medidas em ordem a tran-
qull 1sar a população, que . ~., de accõrdo 
com seus amigos, julgava sobresaltada. 

O Sa. RoDRIGUES JuNIOR dá um a arte. 
O SR.. FREDERICO BoRGE:;:-Não é em poucos 

mezes que qualquer administrador pó le :ficar 
ao corrente das necessidad~s e das pequenas 
particularidades de urna província. O Sr. Barão 
de Guajara, a quem eu deste log•r rendo to::Jo 
o preito de consideração e respeito, não estava 
de po~se do conhecimento completo da provín
cia do Cear:i. S. Ex., obedL~cendo, como em 
geral succede a todo;, os administradores de . . -

pelo nobre deputado. 
Não ha. outro facto que possa e:s:plicar a re

moç!o, n mais prl'ljudicial que se róde imagi
nar, do 15° batalhão de infantaria da provincia 
do Cer.rá para o Pará. Si bF>m que a província 
do Pará offerecesse a. esse l;atalhão a mais 
nobre e a mais digna hospitalidade, si bem que 
nquella província irmã., durante a calami
dade •1ue assolott o Cea1·á, abrisse as suas 
portas ao povo cearense, auxiliando-o de todos 
os modos, entretanto, essa nobre provinc1a 
não pôde impsdir que o 15° batalhão, ao 
chegar alli, fosse, para bem dizer, dizimado, 
morrendo seis ou oito officiaes, que deixaram 
suas familias em completa orphandade. 

O Sa.. CANTÃo:- Não· morreram tanto& offi-
ciaes. 

O Sa. FREDERico BoRGEs:-Posso dar a 
'V. Ex~ nominalmente a relação, desses offi
ciaes. 

Pois bem; o motivo principal que determinou 
esta. remoção, prejudicial aos cofres publi
cos, ã. boa ordem e á tranquillidade de minha 
provinci:a., foi o ter-se installado uma. asso
ciação abolicionista militar, na qual se inscre
veram todos ou a maior parte dos officiaes que 
pertenciam a') t5o batalhão. 

O Sa. RoDRIGUES JuNioa:-Mas em que ter
mos se installou essa sociedade~ 

O SR. FaFDERrco BoRGEs:- Vê, pois, a Ca
mara. que o movimento abolicionista no Ceará 
não cor-reu livre e imperturbavel na sua marcha 
gloriosa, como era de desejar, quanto à acção 

u overno e via ex e r t • 
a. essas occurrcncias. Além deste facto, nós 
tivemos na provincia do C•·'ará. a presS'io gover
namental exercendo-se de um modo cruel e ter-
r1ve , como a ameaça exerc1 a so r e aque es 
que se confessavam abolicionistas e .que pre-· 
stavam os seus serviços a esta causa. Até o 
orador, que neste momento se dirig/3 à Camara, 
foi demittido do cargo de promotor publico da 
capital, cargo que alli exerceu por seis annos, 
atravessando situayões adversas, e isto só pelo 
facto de ser abolicionista. Nessa mesma occa
sião cahiram sob o golpe desse mesmo gladio 
vingador dous moços, que eram intendentes da. 
guar a ClVlCa, sob pretexto e se terem envol
vido em um embarque de escravos. 

O SR. MAc-DowELL:- Foi um O'rande abuso 
esse embarque de escravos. 

0 Sa. RODRIGUES JuNIOR:- Foi uma se
di ão. 

O SR. FREDERICO BoRGEs:- Sedição que 
mereceu os applausos do nobre deputado ê dos 
seus amigos. O nobre deputado ainda ha pouco 
confessou que se tinha a"sociado effectivamente 
a esse movimento, applaudindo na sua imprensa 
a reacção abolicionista contra o primeiro em
barque de escravos, na administração do con
selheiro Fleury. 

' ' foi já na administração do Sr. Leão Velloso. 
Mas ahi o nobre deputado e seus amigos, que 
tanto haviam apt>iado o primeiro pas~o dos 
libertadores nesse sentido, declararam-se ad
versos á cansa, que, posso dizer, era já de toda 
a provincia. 

A despeito, porém, de to::la a perseguição offi
cial, a mais ameaçadora e ostentosa, o tranco 
devia ceder, como cedeu, á pressão dos senti
mentos generosos dos cearenses. 

O SR. MAc-DowELL:-Não era trafico; re
gressavam com os seus senhores pat•a a pro-
vincia. · 

O SR. JoAQUIM NABUCO dá um aparte. 

. . ' ' 
é extraordinario que, quando a provincia do 
Ceará é accusada, no parlamento, de ter ven
dido os seus melhores . escravos e ter libertado 
invalidas e velhos ; é extraordinario qu~ o pri
meiro passo dessa mesma propaganda na pro
vincia . fosse o de fechar os seus portos ao com
mareio de escravos. 

O SR. MAc-DowELL :- Não podiam viola.r 
a lei. 

O Sa. FREDERrco BoRGEs: -Onde está. a. 
logica. desses que se eonstituiram os arautol!l 
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da. injustiça. ~ da injuria atiradas á minha pro
vincia 1 · 

Si havia interesse de acabar com a es~ravi
dão na provincia, sob o ponto de vista e:l::clusi
vo que lhe attribuiram, qual~a porta. mais larga 
que se offel."ecia senão a da sahida completa de 
todos os escravos para. encherem os mercados 

dos.) 
Pois bem ; si houve allucinação, excesso> e 

·abusos nes~a campanha de glorias para minha 
província, o desenlace esplendido da luta, Tea.li
zado entre iiores e palmas,. tudo compensou. 
Como brazileiro, peço a Deus que inspire os 
mesmos sentimentr"Js, a. mesma elevação de pen
samento, aos que devem continuar a obra dos 
libertadores do Cea~á, pa:a que a luz da.liber-

O SR •• 1\fAc-DowELL : - Para conseguir isso 

O Sn.. FREDERICO BoRGES:- Para conseguir 
isto é preciso abandonar cert11s idéa.s de inte
resse condemnavel, é preciso collocar-se cora
josamente á frente da propaganda, que j:i não 
póde encontr,u tropeços que obstem o seu 
grande obje~tivo ; é preciso attender mais aos 
-interesses geracs e economicos do futuro do 
pa1z do que ás convenienciss e p-:!quenos inte
resses de uma. clas.;;e ; é preciso sab:~r encarar 
de frente os pe:.-igos da. magna questão social, 
que domina todos os.espirilos e que hoj~ está 
no seio do parlamento, p;dendo amanhã ser 
precipihda no seio de uma grande revolução. 

Foi, senhores, o que fez nobremente a minha 
província, e. é ? que eu duvido tenha bastante 

o 
pait.. 

Senhores, em uma p:1lavra, o fechamento dos 
portos do Ceará foi a. primeira estrophe dessa 
epopéa de luz, que ha. de eternisa.r o nome cea
rense. 

O SR. R.\.TISBO::-iA :-Isto devia ter sido cinco 
ou seis annos antes. (Ha outt·os apartes.) 

0 Sa. FREDERICO BORGES :-Senhores, quan
do esse devia ser o sentimento de todos oa bra
.zileiros e especialme.nte dos ceardnses, é la-

mentavel que se tenha pretendido offuscar 
essa pagina. brilhante de civismo e nobreza para 
a provincia com accusações inspiradas no odo 
e no ra licor das lutas partLlarias ! 

Sr. presidente, a proveito-me tambem do en
sejo para deste logar protestar, de modo ener
gico, em bem ~a. verda~e (' em· bem do 

I 

posições injustas e deprimentes do caracter 
Jess3 illustre cearense. Desta tribuna, que 
devia ser sem )re o eeho da verdade e da 
justiça, s3 disse que o honrado cidadão que fez 
a sua posição peJo trabalho hone.>;to, por sua 
actividade inexced.ivel, pelo seu esforço, a par 
d~ uma economia honrosa, e que e'tá collocado 

o ' 
como tambem ao desenvolvi.mento ·do paiz em 
geral; quem conhece a sua grandeza d'alma. com 
relação a todas as grandes causas, prestando 
sempre o seu apoio moral ao desenvolvimento 
de tolas a~.idéas uteis e de progresso, não póde 
deixar de sorprender-se com accusações 
desta ordem. S. E4. nunca foi fr.mcamente 
abolicionista, nem muito menos escravocrata. 
E', p~rém, um espirito incapaz de qualquer 

ciou em escravos. 
JuNIOn. :-Mas elle nego-

O Sa. FREDERICO BoRGES:- Perdão; é um 
engano de V. Ex., e estou convencido de que 
V. E:s:. faz esta. accusação ao Sr. Barão de Ibia
pab1 na melhor boa fé; mas é uma injustiça. 

O SR. RoDRIGUES JuxroR dá outro aparte. 
C) SR. FREDERICO BoRG-Ec; : -0 qu3 é exacto, 

~que ha de real ness9. repetida increpnção ao 
lllustre Sr. Barão de Ibiapaba, é que a. sua im-

r a a co Cla , que g1rava so a 
firma Joaquim da Cunha Freire & Irmão, deu 
sabida a grandes levas de esc.r<1vos para o sul. 
Mas, senhores, cumpre considerar que ess:1 casa 
commercia.l, incontestavelmente a primeira do 
Ceará. e urna. das mais notaveis do norte do Im
perio, mantinha. extensas relações commer
cia.es em toda a provincia, assim como em outras 
que lhe são limitrophes. Recebendo escravos 
em pagamento ou saldo de contas, enviava-os 
·para o sul por conta e responsabilidade de seus 
devedores o a correspondentes. 
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Quantó ao que diz respeito particularmente ã 

peasoa do Barão de lbiapaba, sei qne, mani
festado o movimento abolicionista na provincia, 
a sna propria casa. commercial su<::pendeu a re
messa de escravos para o sul, e S. Ex. antes e 
durante a. propaganda na provincia libertou 
gratuitamente todos os seus escravos, em nu-
mero não e ueno. · 

E" verdade que entre muitos cavalheiros, que 
negociavam com escravos no Ceará, como dis
tinctos e restimosos amio-os do Sr. Rodri u-.~ 
Junior, outros havia da e::;tima e confiança do 
Sr. Barão de Ibiapaba. Esses, porém, faziam 
negocio por conta propria, como a respeito de 
alguns eu poderia invocar o testemunho do 
nobre deputa~!o pelo 6° districto de minha pro
víncia. 

O Sn.. RATISBON.~:- Como o Sr. Barão, ha
via outros. muitos que fizeram isso. 

O Sn.. FREDERICO BoRGES : - Assim ois, 
sen ores, a lDJUrla, que neste recmto se pr~
tendett irrogar ao honrado Sr. Barão de Ibia
pab~, é mais uma de~s~s crueis e amar~~s in-

chefe prestimoso, cuja influencia e alto ·pr;s
tigio é impossivel atacar por meio de outras 

O SR. RoDRIGUES ,TuNlOR. dá um aparte . 

O Sa. FREDERICO Bo:>..GE3:- E'ssa accusação, 
porém. foi aqui levantada como manejo politico, 
afim de explorar-se n boa fé Jos cop.servadores 
e armar-se á sympathia e adhesão dos precla
ros chefes conserv;J.dores em favor da antiga e 
pequena dissidencia do Ceará. allia:da. da par
cialidade liberal Paulct e sob a duecção do 

. Barão de A uiraz 
Senhores, devo dizer, em honra do illu~tre 

chefe conservador, e como explicação de nossa 
posi~ão politica nesta casa, que nem o Barão 
e tapa a, nem os seus am1gos, que aqUl 

representam o partido conservador elo Ceat'â., 
estabeleceram o mais insignificante compro
misso com o governo passado. A nossa alHança. 
foi determinada, não 1ó por um elevado senti
mento de solidariedade com a nossa pravincia 
livre, como tambem pelas condições especiaea 
da politica provincial. Desde i88i que o pe
queno grupo de conservadores do Sr. Aquiraz 
vive na mais estreita e intima união com a 
parcialidade liberal do Sr. Rodrigues Junior, 
e ultimamente, nas vesperss da eleição geral, 
essa antiga alliança oftensiva o defen-:;iva ha
via tornado impossível qualquer approxim:tção 
dos legitimas conservadores, victimas de seus 
odios e vinganças, por depurações acintosas de . . . 
mon~:>struosa condemnação do distincto magis
trado, Dr. Da.ltro e Silva, juiz de rlireito do 
Aracaty. 

Esses foram os motivos reaes. que deviam 
assignalar a nossa attitude de sacrifi.cio e 
constrangimento- e_m face do partido conserva
dol'. E, senão, que digam o contrario os ex
ministros do 6 . de Junho, que têm assento 
nesta casa. 

O SR. FRANCisco SonR:E:- Não houve com· 
prom1sso algum. 

A.-12 

O Sn.. Fn.EDER.rco BoRGEs:- De moto pro
prio, espontaneamente, nós, que alli militamos 
sob a bandeira do partido cons~rvador, que tem 
por chefe o Barão de Ibiapaba, entendemos que 
na qualidad.J de representantes de uma provin
cia livre, seriamos indignos do mandato do 
povo cearense,. si no pa~lamento não viessemos 

• O' 

. ~z-s~, en re-
tanto, dess~ nosso acto de puro patriotismo e 
de<;interesse, fecundo capitulo de accusação, 
donde ~e fazia det•i.var toda a sorte de juizos 
temerarios quanto á nossa firmeza politica e á 
lealda te provada. de nosso ill ustre chefe. 

Senhores, o nosso apoio ao gabinet.-, 6 de Ju
nho fl.'i, como dis~e. incondicional, sem mirar
mos as graças e os favores do poder, que nunca 
solicitámos mantendo-nos sem re com. t da 
indep:ndl3ncia. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- Apoiado. 

conhece1· pessoalmente o illustre presidente do 
conselho daquelle ministerio. 

Deso-raçadamente, porém, a nossa vida poli
tica e;tá por t·Jl fórrna vir:iada, que não se crê 
mais no valor moral das idéas. Para toda a dedi
cação ha um preço na cotação elos partidos.Nãa 
se quer sc1ber que:u é mais sincero à causa do 
partido; só se procura. apurar votos. Crença, 
coherencia, dignidade e r:onsciencia, pare~e 

politico ! 
Essa profun-la drsorganização moral no seio 
s artido3 senhores vai dando lo ar a ue 

os parasitas politicos matem os nobt'es esti
mulas e enfl'aqueçam os sentimentos de equi
dade, que devem presidir a toios os actos da 
vih politica. 03-hi -vêm tantos erros fu· 
nestas ã fm•ça, cohe!:ão e harmonia dos par-
tidos. (Apoiados.) . _ • 

Infelizmente Tesentm-se de tao deplorave1s 
defeitos a apreciação que alguns espiritos pre
vr:nidos formaram do partido cons~rvador do 
Ceará, que tenho a honr:l de representar. 

Sinto, Sr. presidente, ter de reviver um pe
ríodo tão cheio de impressões dolorosas para 
mim, como a.quelle em que lutei para fazer 
vinO>ar o direito qno conqui:;tára nas urnas; 
ma~. o dever imperioso de explicar-me e de 
defender o patriotico partido conservador do 

. - -
Em um momento, senhores, esqneceram-~o 

todos oa l!ierviços, todo um pas~a -Jo da mnis leal 
e firme dedicação, para fazer-se um crime n nós 
conservadores do Cearà, por termos nos idnn
tificad.o com o e~pirito adianta do de nossa. pro
vincia. e esposado eua nobre causa. 

Importava isto em um ponto de homogenei
dade com o gabinete Dantas? Mas não fomos 
nós conservadores do Ceará. que o procurãmos; 
não nos arredámos do nosso posto. Preferimos, 
entretanto, ficar com a provincia, partilhar de 
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sua sorte, boa ou má, a atirar-noa em especula-
ç-ões poli ti e as. · 

A Ca.mara e o paiz sabem do resultado da 
luta eleitoral em minha pt·ovincia. Eleitos em 
nome de nossas idáas, e triumpha.at8s com a 
opinião predLJminante da proviucia,era impossi
vel prestar o nosso apoio á. antiga. colligação da . . . . .... - . ' . 

' teria 7 de Março, feria as mai» glorior:;as hüas 
t'>arlamentares, de que dá. noticia a nossa 
historia política; :firwe em meus princ1pios, 
com essa. crença apaixonada da mocidade, q'Ue 
olha para o futuro e vê tudo cô1 d•; rosa, sem 
penur nos enganos e desi Ilusões da vida ; vim 
para aqui cheio de espet•anç·,s, escudado em 
meu direito e contando, ao lado de meu partido, 
continuar a prestar-lhe os. ssrviços que na im-

' . 
emergencias fui sempre solicito em contribuir-
para ? engrandecimento da causa t:onservadora. 

Triste desillusão, porám, foi a minha ao ver 
que os meus illustres co-religionarios, art•as
tados por uma falsa opinião, aqui cn.lculada e 
apaixonadamente levantada contra. os :fieis e 
leaes sectarios da escola. conservadora do Ceará, 
tinham em reunião resolvido a supprassfio· dos 
deputados conservadores legitimn.ment':l eleitos 
em minh11. província. 

E o motivo de tão grao.de erro politico, poi» 
a injustiça odiesa, q11e se me fazia., ia tambem 
ferir a todo.s os sinceros conservadores do 
Ceará, era confessar-me eu solidario com a mi
nha pt>ovincia na causa abolicionista ! 
! ~ Sr. presidente, deixo a Camara e ao paiz, 
como entreguei ~os homens jus.tos, calmos e 
d_:sa:p~ixon~ios de meu partido, a apreciação de 

Recolhendo-me por muito tempo ao silencio 
de meu pezar, vi, senhora~, com agradavel so•·
preza.,q ue a marcha dos acontecimentos poli ti co!:; 
a.ssignalava. a meus co-religionarios aquella 
mesma attitude, em virtudB da qual era de 
conveniencia politica a minha exclusão da Ca
mara. 

Está. no conhecimento de todos : o p3. r tido 
conservadot· scindiu-se nesta casa, passtlndo 
grande massa da opposição conservadora a 
apoiar o mini:O: tGrio Saraiva na questão da 

refot·ma do estado set·vil. Posso, portanto, 
dizer que os meus injua tos juizes de hontem 
justifica.m-m3 hoje plenameute, provando que 
~ituações ha em que o aux;lio e a adhesão ao 
O'overno adversario não significam quebra da 
lealJade e da fé politica. ( .4.poiados .) Sim, 
que altos interesses polit~cos c ~ociaea ~etermi· 

servadora ao gabinete Saraiva'? Esses mes~os 
interesses não impunham ao nosso. ~atrl~
tismo o dever de collaborat• com o m:.n1ster10 
Dantas na. obra generosa da cmanc1pação .. 
A causa é a mesma, e a di.iferença umca de 
pessoas; mas, senhores~ cow0 liber::;.ea, tanto 
valor me merace o honrado Sr. Sat·a.iva, como 
o illustre St·. Dantas. Scmpr·e ob ;deci ás idéas 
e aos pt·incipios, pd:1. importancia. social e 
influencia moral, que uns e outros possam 
exercer para o desenvolvimento e progresso do 
paiz. 

com que honra-me esta Augusta Camara, peço 
licença para deste logat· render a·Js distinctos 
deputados Drs. Dias Carneir' e Samual Mac
Dowell, illustres representa1.1tes do Maranhão e 
Pará, as homenagens •1e minha profun ia. gra
tidão, e testemunhat•-lhes a 1·espeitosa conside
t·a~ão qu·~ me de.spet·tou o sou acto de iutegri
dado de cat·acter e inteireza de consciencia. 

Convêm, entretanto, não cessar de repetir, 
aenhores, que a. razão invocnda para a exclusão 
da. deputação conservadora do Ceará era 2ft sua 
adhesão á causa du. emancipac;ão. Dahi todos os 
manejos e intrigas postos em acção, afim de 
nos tornarem suspeitos ao partido. A campanha 
des!;a falsa opinião, senhores, começou ::mtes da 
reunião ~a ~~mara, e foi. promovida por dous 

1 , s 1an ues 
minha provincia, que escraviam no Brazil, e 
que por esta fórma procuravam mystificar a 
legitima e pacifica manifestação das urnas no 
Ceara. 

E', e·ntretanto, notavel, 1>ara não dizer sor
prendente, que a voz do despeito chegasse a 
avassallar tantas conscienci:1.s ! Era que, Sr. 
presi~lente~ uma cit·cumstancia muito aggra
vante na actualidade vinha auxiliar os planos 
de nossos adversarios : eramos abolicionistas 
francos e sinceros, tinhamos acompanhado e 
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a.pplaudido o acto ingente da libertação de 
nossa província. 

Mas é curioso! Esse.;; me;;mos quo de nossa 
convicção c cohereecia abolicionistas for mavam 
capitulo d~ 2.ccnsação, tinham -proclamado n::' 
província corno um terrivcl mottl) .:e gnerra a 
seguinte legend::t:- a e:;c1·avidao e um 1'Dtlbo. 

l\Ias, senhores, 31ém da grave injustiça com 
que se ajui.za·;a dos sentimentos dos vedadeiros 
conservadora& do Ct>ará, houve lamentavel et'rJ 
politico dos cc•nservadores da Camar·a, negando
nos justiça e cond&mnando-nos, porque, collo
cando a questão àa emancipação superior &/JS 

pat·tidos, mostrava.t.no-nos identificados com o 
pensamento d~ nossn provincia. tão brilhante· 

O SR.. BEZERRA CAVALCANTI: -Osliberaes da 
dissidencia tam.b~m ~iziam que não se devia 

O SR.. F rrEDERrco BoRGEs:-De facto, Sr. pre
side~te, abstrahindo da iniquida?e que se corn-

, ~·a m~ 
regulares e legitimas, como as do i ·) e 2° dis
trictos do Ceará, o~ nossos illustt·es co-religio
nariOs nesta Camara assumiam uma tremenda 
responsabilid~de, qual a de aprofundar a das
harmonia do partido conservador de minhn. 
provincia~ armando contrn. si a parcialidade 
mais poderosa desse partido zlli, aquella 
que, por sua politica alta, g enerosa e tolerante, 
conta immensa.s symp~ühias na província • 

.r. ]JOta os. 
Si se dissesse, se:1hores. gue nós fomos elei

tos pelo prestigio official, ~ quo por isso es-
,· : - " . 

" o tica do gabinet·~ , :tinda se poderia admittir 
uma explicação p:Ha o procedimento iniquo de 
que fomos vi~Lima.::; mns não, Sr. presidente: 
a Camara sabe tão bem como minha província, 
que Ra eleição g crn.l c e 188l o illuc:;tro chefe 
conservador 3at•àJ Je lbiapaba, lutando con
tra o partido liber,1l unido e mais a fracção 
conservadorn do nobre Barão de Aquira.z, con
seguiu eleget· seus canditlatos no 2u e 8° dis
trictos da provincia, não obtendo o mesmo re
sultado nos f ·' , :3o e 7, porq ne no 2' esct·utinio, 
quando a p n.rcialid :1 de do nobre Barão de Aqui
ra4 nem 1.1ma razãr) mais tinha para S!')parar
se do partido, pois perd!: r:a. todcs set: s candida
tos em 1 u escrutini.J. fez descnrregar o;;; votos 
de seus adeotos n :-:s candidatos liber,1es . Por-
anto, agora: r. prcs1 ent .. ~ . n a u t1ma elei

ção, ài vidido o partido libera.! r m duas parc ia
lidades, faz('ndo uma dellas causa commum com 
o Barão de lbiapaba, não nec~ssitava., por certo, 
esse illustre chefe d:1 influencia do govei"no 
para eleger trcs de seus candidatos. ( :1p:Ji((dr~ s.) 

Nem siquer, Sr. pres ident~>, no llO~' SO apoio 
espontaneo à causa. sustentada pelo g abinete 
6 de Junho se podia. d tvisar a menor sombra de 
interesse . ( .A.poindos .) 

Era um . ministerio considerado g er almente 
mortó em face das forÇas c olligu.das de conser-

vadores e liberaes dissidentes. Quem, então, 
posso perguntar, mirava interesses pessoacs : 
nós~ que sustentn.vamos o rninist ·rio ~bolicio
nista votado a desapparecer dr~vorado pela col
li:;ução de conserv:1.dores e di8s:dentes li
berae;;. ou estes, que já entreviam os all.:ores 
da :1.urora de um novo gabinetrJ, que viria lhes 

.• • - • • • r 

•· 
de todos os partidos hã) de fazer justj.ça ás in
tenções ps.trioticas dos representantes conser
vadores do Ce21.rú. (.:lpotados.) 

Sab8m felizmente todos que me ouvem que, 
injustamente desaltendidos em nossos direitos 
por nossos distinctos co-religionarics, não 
fomos pedir auxilio, nem apoio a nossos adver
sar~ os. (Apoiados.) 

- ' , 
recta~ a mai.s correcta possivel. e a mais hon .. 
rosa (apoiados), porque, declaro alto e bom 
so eu ) · -
nada queremos, nem aspiramos do 
ueral . 

S . Vr e 
tiça, que lhes foi negada pelos seus co-rehgio
narios. 

O Sa. FREDERico BORGES:- Mas V. Ex. 
dirá si porventura pedimos alguma cousll.. 

O SR. VrANNA VAz :-Não, senhor. 

O SR. FREDERico BoRGEs:- Apoiando o 
gabinete Dantas em uma questão altamente 
social, como em identicas circum8tancias che-

Cousa rstranha, em verdade. Sr. presidente : 
na opposição, quando se devi!!. procurar con
graçar o parlido,tomal-o forte em toda a p:.~rte, 
em todo·; os pontos do Imperio ; aqui, a re
união do que ha de mais elevado e illustre na 
familia conllervadora, não se duvida tent:1r 
contra a energia do pa:·tido conservador do 
C~>ará, matando-se-lhe os mais nobres estimu
mulos! 

Não pódc dar-se erro politico mais funesto e 
menos justificavel. Quando na opposição os 
partidos se rotemperam, adquirindo forças, se 
elev~1m, se tornam, por ass im dizer, mais un~-

gio:•o. vê r-se é dolor;:so que conservadores 
procedem de modo contrario, alimentando dis
s<:nçõcs c, o que mni'l é. constituindo-se jui1. 
pa1•cial e injustf) entro co·relig iouarios. 

São bem rocc>ntos os fados, o todos viram, 
com sorpreza, que, n restwilo das eleições do 
Ceará , o partido conservador, sem êX:1me nem 
attenção ao direito, constituiu-se. executor de 
seus proprios amigos, de seus mais esforçados 
soldados no Ceará , fazendo de Saturno ! 

O Sa. JosJ.~ MAu.rANNo:- Apoiado. 
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O SR. FREDERICO BoRGEs:- E' pungente, se-1 O SR. BEzERRA C.HALC:A.NTr :-Qual regi
nhores, repetir est-:t pagina da histeria da no~sa. manto! Aqui. não ha mais regimento-. 
vida parlamentar, tão recente, quanto contr1s- O Sa. FRED.ER!CO !30RGES :-Quando tive a 
Ladora ! honra de ser adverttdo p.:>r V. E:s:. estava na 

E eu o faço, Sr-. presidente. não porque apreciação da attitude do partido conservador 
queira reparações, nem ~spere ~rrcpe~d1 mento em face dessa grande reforma, e para com os 

.de m.eus nobres ro-r~hgionar10s; nao conto representantes conservadores de minha ro-
•. 1 ·- ' VlDCia. 

factos, que tanto me entristecem ainda, !?ara E .;te ponto, ha de convir a Camara, era digno 
qtie a provincia que elegeu-me, po·.:sa uev1d ~ P?r certo de um talento superior para apre-
mente 'julgar da attitu · · 
fatalmente pelo ingrato aban:lono dos amigos 0 SR. BJtzERRA CA. VALCANTI : _ v. El:. 
e espontaneo apoio dos adversa.rios. 

·Sim, desejo que a minha província. bem está. na altura de fazel-o sufficientemente. 
O saiba, porque, cheg:m:io á. contingencia for- 0 SR. JoAQUlM NABUCO E OUTROS SENHOl\ES: 
çada de a_bandonar este posto e d~ rec.olher-:ne -Apoia:lo. 
â vida privada, posso fazel-o com mteira satls- O SR. BEZERRA CAVALCANTi:: -Está de-
fação e com a mais plena. tranquillidade de monstrando. 
consciencia. 

Resignado aceitei, afinal, o papel que me foi O SR. FREDERICO BoRGES : - Taea têm sido 
imposto pela conducta. d,e..()W~>reli{' ~·[Gn~"i-Qs,.fa!l..YJJ:~SlllllWl.UWS~I.l'tl·lQ.O;S-U.ea.~~~~-~.~o~e~pwo*-r --
Tudo fizeram para. supplantar o meu direito, causa desta questão, que eu confesso á Camara 
inutilisa.ndo 0 diploma, que em luta nobre me sentir-me verdadeiramente embaraçado para 
conferiu a rovincia. Era dever im osto ela entrar no eume das razões de ordem eu erior 
dignidade propria. ·e pela. honra daquelles que que tem etermmado essas variações de opinião, 
me elegeram manifestar em toda sua extensão e especialmente a causa da grande scisão que 
o desaggravo di gra\'e injustiça commettida. vemos hoje no partido conservador. 

· . , mo p , . I' . pr si en , so mm a ao a mu1tos annos am a, senhores, em 
exclusiva responsabilidade e até mesmo contra i87i, o grande partido conservador, a des
os desejos de meu illustre chefe na provincia. peito de tudo, preconceitos sociaes, receios e 
Assim, Sr. presidente, eu deixaYa provado, inteL'esses, teve a louvavel coragem civica de 
como fiz, q11e os conservadores, excluindo-me iniciar a reforma do estado servil. 
ifa Camara, não perdiam o concurso de um Escusado é dizer o enthusiasmo, que então 
talento experimentado nas lutas grandiosas do dominou no seio do patriot.ico partido da ordem, 
parlamento, mas um caracter que se preza de sustentando e defendendo com todo o ardor a 
lPal e uma dedicação que nunca: foi po~ta em causa da emancipação. 
duvida. (Apoiados.) 

O Sa. BEZERRA. CA.V.lLCA:-oTr:-Uma e outra 
eousa. 

0 SR. JoAQUH-1 NABUCO E OUTROS SENliúRES:-
Apoiado. 

O Sn. FREDERICO BoRGEs:-E não se trat<wa 
unica.mentq de um df)putado do Ceará; tratava
se do p:H'tido cons!'rva.dot·, porque elle é nobre
mente aolidario com s~us representant•.!B, em 
suas glorias, como em seus pezares. E sob · ste 
ponto de vista a~sume proporçõe3 assombros:\& 
o erro político que aqui se pretendeu praticar 
contra. a deputação conservadora do Ceará. 
(Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE: - V. E!. está dando 
maior amplitude ao artigo d<:> q üe elle tem. 

O SR. BEZERRA C.HALCANTI : -Este artigo 
é o mais amplo ·de t:Jdos . (.4.poiaclos e ou
t i·os apcwtes .) 

. R 1 OR E : - r. pres1 en e, 

parlamentar nesse pet·iodo a que a.lludo, e ve
reis plena.mento comprovadas minhas asserções: 

o·itava. a bandeil'a. da. 
rcfot•ma do estudo servil, sendo pht·enctica
mente apoiado na Camara. (Apviados .) 

Então, senhores, como hoje, não era um 
crime ou motivo de suspeição ser-se con
servador e abol:cionista ao lado do Visconde 
do lUo Branco, de João Alfrelo, Junqueira, 
Correia , Duftrte de Azevedo e outros, que 
ti vera.rn a honra e gloria de representar o 
benemeri to minieterio 7 de Março. 

Então, senhore;;1, era titulo de recommen· 
dação, ao lado de Rio Branco e seus illustres 
companheiros, vir aqui enfrentar o banJo negro 
do escravismo, resistir ás suas invectivas e 
rebat ~ r s uas ameaças . 

verno lDlCl!! or da re orma era conservador e da 
ordem. A resistencia obstinada. dos defensores da 
escravidão , as ameaças de agitação, tudo, 
emfim , quanto vemos h<>je reprodu:zido no 
scena.rio politico. não causav-a reparo., nem 
feria a susceptibilidade dos pielolos Mctarios 
da lei, do direito e dessas sempre invocadas 
conveniencias socia.es. 

por muito re;;;peito e consi:lera~.ão que vote á. 
pessoa. de V. Ex., como me ufano de faz el-o, 
ha do permittir, entretanto, que não me 
conforme com a. sua. obsen·ação, porque de
monstrarei a V., Ex. mais tarde que as consi
derações que estou agora fazendo se prendem 
intimamente a essa. magna questão, que se dis
eute, qu'\ tanto ha agita.'io os espiritos e d es
organizado os partidos. 0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:-Profligue isso, 

que não ha nada mais nobre do que um m~ço 
O SR. ZA~U : -Mas são simple!!mente eon- revelar-s-e contra essas violencias e prepoten-

traria.s ao re~mento. · eias. 
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O ~R. FREt>ERrco BoRGEs:- Entretaato, Sr. 1 tou do grave problema da. emancipação dos 
presidente, cumpre notar que essa memoravel : escravos no B1•azil1· Ainda scb sua inspiração e 
adhesão do partido conservador á causa da li- · attit.ude sympathica. e patriotiea, tomada pelo 
bertação dos escravos se accentuava de modo yulto eminente de Euzebio de Queiroz, foi apa· 
altamente eloquente, porquanto se tratava de gada a vergonha do commercio da carne hu· 
um problema. social da maior importancia, de mana, erguendo-se, annos depois, o Visconde do 
uma lei que ainda hoje é qualificada pelo ex- Rio Branco, com o projecto que ' deu em resul~ 

.. - . , 

lei revolucionaria. 

O Sa. MA.c-DowELL dá um aparte. 

R. REDERICO ORGES: - , ~. am a 
ha de expiar o gt·ande crime de ter votado a 
meu f::~.vor. 

O Sa. MAc-DowELL-: Não foi crime; nem 
o partido fez questão disso. 

O SR. FREDERICO BoRGES: - Perdôe-me 
V. Ex. Como conciliar então essa declaração do 
honrado deputado com a votação conservadora 
cerradamente infensa. á legitimidade de minha . . . . 

. s r u oes 1 as c 
o fim unico de impor-se a e~clusão dos de
putados conservadores de minha província ~ 

. c- OWELL : - seu compe 1 or 
era tão abolicionista como V. Ex. 

O Sa. Fn.EDERICO BORGEs: - Pe o a V. Ex. 
que n o aça essa InJUria aos abo ICIOnistas o 
Ceará. 

Mas dizia eu que nesse tempo tratava-se da 
g.rande reforma qualificada hoje de re·volucio
naria. Effectivamente, Sr. presidente, a lei de 
28 de Setembro foi um golpe profundo na ne
fanda instituição da escravidão. Si considerar
mos que essa lei veio attentar directamente 
contra o apregoado principio da propriedade 

.. . .. 

' , 
rador, que, inspirando-se nos verdadeiros senti-
mentos humanitarioe, nos altos principios ecô· 
nomicos, q~ tendem a produzir fecundas evo
luções sociaes, animou para tão bello desidera
tttm os homens politicos de seu tempo. 

O Sa. MAc-DowELL:-0 Sr. Nabuco diz que 
não tem nem intuição. 

O SR: JoAQU!~ N~auco:-Creio que não tem, 

O Sa. MAc-Do,vELL:- Custo a compi"ehender 
a alliança entre um e outro lado. 

R. REDER.ICO ORGES :- omo ISB9, OS 
conservadores que sustentaram o ministerio 7 
de Março, um dos mais fecundos ministerios 
do p:dz, pois fez as reformas mais importan· 
tes que possuimos ; esses elmservadores, quG 
acompanharam com lealdade, firmeza e dedica
ção a eampanha gloriosa da emancipação em 
1871,não foram riscados da. grande lista daquel
les que se confe~sam partidarios dá ordem. 

T -
si attende1·mo~ a que eao;a lei, depois da lei testavelmente o braço forte do b:memerito ga
de 7 de Novembro de 1831, q 12e estancou o tra.- bineto 7 de Março, à hoje um dos cb.efes pra. 
fico e cu·a ..,.loria •ertence tambem ao artido cl!\.ros do artido. 
conserva or, que a 1n1ciou ... 

O SR. JOAQUIM NABUCO : - Não npoiado, 

O SR. FnEDERICJ BoRGES:- Eu sei perfeita
mente que nesse tempo os partiJos não se acha
vam a inda organizados; pot·ém o que é incontcs· 
tavel é q_ue aquelle lado que era mais iavoravel 
ao princtpio da ordem foi o que mais concorreu 
para a obtenção da lei de 7 de Novembro. 

O SR. JoAQUIM NAauco:- Não apoiado. 

O Sn. FREDERICO BoaGES:-Pois bem: quando 
a lei de 7 de Novembro não fo~se puramente 
obra do partido conservadot·, temos o gran le 
acto de Euzebio de Qaoiroz, em 1850, fazendo 
execúlar strictarnente aquella. l ei e prohibindo 
rigorosamente o trafico da costa africana. 

Mas, dtzLa eu, Sr. pres1dent~. que, si atten
dessemos para o fim gr:.mdioso da lei de 28 de 
Seternbro, e para o alcance altnmente liberal rfe 
muitas de suas disposições ;-o partido que ini
ciou e realizoa tio brilluu:ttemente es~a reforma 
não tinha. o direito do insargir-se contra 
aquelles que, educados e inspirados nos mesmos 
prinei~ios a que elle obedeceu, aspira m hoje 
o complemento da obra meritoria de Rio Branco. 
(Apoiados.) . 

P-ois, "Senhores, qttem ignora. que foi sempre 
sob a acção do partido C0'1lse-rvado·r qae ~ tra-

O Sa. ZAl\IA.:-Não se a~sas' e: não o riscam. 

O SR. VIANNA VAz:-Já. vi o perigo perto. 
O SR. I\IAc-DowELL:-E' phant~sia. 

0 SR. FREDElUCO BORGES:-Eu tenho & re
signação necessaria par~~ recolher-me á posição 
mais modesta ; o que me falta é coragem para 
menti!· ás minhas convicções, e convicções 
adquiridas principalmente na historia de meu 
partido, como e$toa demonstt•ando. 

O SR. ZAMA:- Os pat·ti<los politicos entre 
nós não têm memoria. 

O Sa. F REDERICO BoRGEs : - Asseguro ao 
nobre deputado que nada receio. Si pretendesse 
fazer carreira politiccJ. por meios sinuosos, não 
me pronunc1ar1a com a ranqueza com que me 
tenho pronunciado. (A.poiados.) Tomaria antes 
o tburibulo da lisonja para. incensar os illllStres 
representantes do partido conservador em seus 
erros e virtudes. . 

O SR. ZAMA:- V .. Ex • . peal!Íe U·eença. a ai .. 
guem para entrar 120 ,pa,rLido conservador 1 

O SR. FR.EoEinco BoRGEs : -Não tinha ne
cessidade de fazei-o . 

o SR. z .. u~A. : -Então não t~m que da.r sa~is
fações. (R a out1·os apartes.) 
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O SR. FREDERICO BoRGES:- Já que o nobre 
deputado allt1de a esse receio, e~ posso ~sse_gu
rar-lhe que ell~ não me domma : primeira
mentG porque não . vejo competnnci~. em 
ninguem para confer1r pa~saporte;; poht1cos; 
depois, porqun, como tenho demonstrado com os 
actos mais glorioso!.i do par tido a que i'ertenço, - . . 
o abolicionismo. 

O SR. ZAMA:- Os abolicionistas já não me 

Senhor~s, o illustre deputado pelo 10° dis
tricto da Bahia, meu amigo, a quem muito 
agradeço a maneit·a dedicaria e desinteres~ada 
per que constituiu-se um dos melhores advo
gados em favor do meu direito ..• 

O SR. ZAMA:-Era meu dever, porque estava 
convencido de que V. Ex. era o deputado. 

O SR. FREDERICO BoRGEs .•. disse em aparte 
que a atti tu de do parti . 
occasião não deu motivo para qne aquelles 
que se confes;;;avam . defensores extrenuos da. . ' 

dores. E' umá verdade; entretanto. bem vê 
S. Ex. a estranha differença que se nota hoje. 
A uelles ue continuam fieis á. bandeira lo
rlOsa de 10 ranco são suspeitados como in
fieis ; os que capitularam. fazendo causa com
muro com a antiga dissidencia, ajudam-na a 
decapitar os poucos puritanos que ainda guar
dam a memoria daquelle periodo de lutas e 
gloria. 

Senhores, a lei de 28 do Setembro, apezar de 
todos os obstaculos,fez. r.ntretanto, a sua marcha 
triumphal pelo parlamento, encontrando no 

--~SG-D . . . . . 
illustres senadores. representantes da idra li
beral, que nem por isto deixaram de continuar 
a merecat• de seu artido toda a c 
estima. 

Então, Sr. presi,ien te,rlesper t::l.\'a. entb us is.smo 
a voz de Souza. Franco, quando, dil'i~indo-se 
ó.quelles que se op[JUtlham á reforma, dizia : 

«Por que vos amedrontn.es 1 que receio é essa 
da liberdade, que nos vem do ar1·aial conser
vador? O no;;so dever ó nceitar o pouco que nos 
concedem nossos advers:trios e atirar a nossa 
bat•ra de liberalismo cem bt•aça.s adiantiJ. » 

E' só deste modo, Sr. president,~. que com
prehendo o verdadeiro liberal e entendo o ver
dadeiro patriotismo do! partidos ; mas, no 
estado em que elles hoje se acham, em que 
sobre os sãos principias, sobre as iJéas, sobre 
as conveniencias verdadeiramente sociaes , pre-
valecem a · · · 
dizel-o, mas é verdade), nós não caminhamos 
para um :fim social altamente nobre, altament~ 
grandioso ; vamos, ao contrario, caminho certo 
da desorganização e de um descalabro, politico 
medonho. (Apoiarlos.) 

Entretanto, senbores. dizia eu, que a reforma 
fez a sua marcha no Senado brazileiro. Ella 
foi votada ao som de acclamações publicas. Os 
padres conscriptos daquella casa da calma, do 
frio ••• 

O SR. MAc-DowELL: - E da. reflexão. 

O SR. FnEDERICO BoRGES... e da reflexão 
tambem, aquelle;; que já têm as cabeças cobertas 
pela neve do tempo, as tb·eram tambem nesse 
dift cobertas de flores d 1 gratidão publica. Eram 
os votos da opinião, os applausos da população 
coroando o esforço e o civismo dos rr>presen
tantes da nação, que tinhflm collaborado par~ a 

, · · : - ; , mca 

adversa.rios a consideram hoje um asylo salu
tar e se constituíram seus mais enthusiasticos 
defensores. (Apoiados.) 

O tempo veiu assim dissipar as paixões, fazer 
justiça aos legisladores de i871 e estab'3lecer 
o congra~amento da familia conservadora. 

O Sn . VIANNA VAz:- O partido nunca mais · 
se uniu . 

0 SR. FREDERICO BORGES:- Parece 
sidente, que está fadado &. meu partido o triste 
facto de sempre dividir-se, ao tratar-se da s~
lução do problem:1 do elemento servil ! 

_ mo, sen ores, o que vemos ; qua 
o espectaculo a que assistimos ~ 

Nós temos diante dos olhos um quadro, que é 
·. p~in~i~ãon-----

nacional. De um lado, o partido conservador 
sériament.e dividido na questão do elemento 
servil, e de outro lado, o partido liberal tam-
bem do mesmo modo scindido em dous campos 
oppostos. 

Alli, na bancada conservadora, os espíritos 
adiantados, aquelles que bem podiam ter feito 
causa commum com os modestos e obscuros 
representantes das idéas conservadoras da pro-

. · ea-rã,afim de que não abortasse o 
prnjecto apresentado prlo ministerio 6 de 
Junho, e que não trepidaram condemnar-nos 

<~1 • <::" 

gabinete nessa. causa; os mesmos entendem 
pruceder hoje muito ce>rrectamente sustentando 
o gabinete Saraiva. porque lhes trnz um pro
j r.cto mais acliantar.lo do que o de i5 de Julho ! 

Alli mesmo naquella. bancada, ao pas~o que 
nós vemo~ essa cohot·te do volunt-lrios alistados 
pnra sustentarem o projento Saraiva , nos 
quaes folgo de reconhece1· muito patriotismo, ha 
tnmbem urna pleiade dos mais retardatarios, 
da.quelle;; que nada querem e que estal.Jelecern 
esta proposição. aliá.; muito logica, que eu 
aceito nesta questão, que não admitte meio 
termo :-ou o stattt quo on a abolição imme
diatn., 

O Sr-. Andrade Figueira e os seus ~migos 
uerem o statu uo uerem a evol 

tural da lei de 28 de Setembro; e u, porém, mais 
adiantado do que S. Ex. , penso que a unica 
solução é- a abolição imi:nediata. 

O S!1. ZAMA : - Mas apoiava commigo o Sr. 
Dantas. que queria. abolir em 20 ou 30 annos . 

0 Sn. FREDERICO BORGES :- 0 nobre depu
t ado está enganado. S. Ex. não se approxi
mou ba.stanto de minh:;t pessoa para s1ber 
as minhas idéas e até onde eu levava o mea 
apoio ao gabinete Dantas. Eú só votava pela 
lib~rtaç.ão dos Sé'tagenarios. 
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0 Sa. FRANCISCO BELISARIO:- Então o Sr. 0 SR. FREDERICO BORGES: -Creio que ainda 
Dantas tinha de cahir por- grande maior-ia. estão mais divididos. Eu já disse que o espa-

0 Sa. Fn.EDEttrco BoRGES : -E 0 que se me ctaculo que off~rece est-,L C.Lmar;-t. é o da divi
dava isso? Como mini;;terio politico, como re· são e subdidsão do lado conservaior e do lado 
presentante do partido l iberal no poder, eu de- liberal. 
sejava a quéJa do gabinete Dantas, como quel'o O Sa. MAc-DoWELL : - Dêve ser assim 
a qué~la de todos os gll.btnetes liberaes. Votei, mesmo. 
entret ' moçoes aqm, apres~nta· O Sa. FREDERICO BoRGES: -Mas, senhores, 
das contra o ministerio Dantas porque ne- dividido o partido conser-vador, como ha pouco 
nhuma dellas symbolisava uuicamante con- dizia, nós vemos do lado 0 • · 
fiança politica; 0 motivo c 0 fim dellas eP!ll:i-n-1~a~t~a~n'-:-ta~d~o"'-s~r~e~pr~e-'s~c!_n~t~a,!,l,nLte-'s~d:l.lo~pcl.!a"'-lr~-:-t-!'id~o'-;.1i~bweu.-ra-:l~,u.o _ __ _ 
semp1•e ·a questão abolic ionista, tanto assim inteiriço Sr. Andt·ade Figueira. Effec"tivamen-: 
que partiram do centro da dissidencia liberal, te 0 nobre deputado pareM um homem com-
e eram simplesmente assignaàas por libBt·~es posto de uma só peçJ. ; nelle está encarnada a 
dissidentes, ainda que r .:sultado de combinação logica ; S. Ex." representa a. tra.dicção da. vida 
partidaria.. inteira e har·rnonica do hcmem publico, em que 

Si, porém, senhores, o partido conservador não ha desvies (apoiados) , não discrepa siqu~::r 
apresentass'3 uma moção de desconfiança, elle um apice dos seus principio>; S. Ex.. é eu
sabia ou devia. saber que contava com o meu voto tre os seus amigos a. imagem da logica, a esta· 
e com os dos meus companheiros do Cea.t•<i. Mas tua da lei a coherencia · . 
· que a oppos1çao cunserva ora, no terreno da não quer ad;a.ntar um passo nesta.· questão ; 
confiança puramente politic:J , não contava com acreJita que a lei de 28 de Setembro, feita. con
tada_ a di~siJencia liberal, e _uma vez que as tra a sua vontade, ha de ter a evolução neces

representante do Ceará, auxilianJo com meu 
voto a esses planos de política pequena e ca· 
prichosa. 

O nobra deputado peh provincia das Ala· 
gôas e o nobt•e deputado pela província do Ma
ranhão sabiam que eu votava somente pela li
bertação dos sexagenarios. 

O Sn.. RIBEIRO DE MENEZES : -Apoiado. 

O SR. DIAS CAn 

. , a e vr·o uztr o convemente esenvol-
vimeuto, até que no fim do seculo nós possa
mos ve.r ~(~sapparecet· inteiram_ente ~o paiz a 

Senhores, p:.1rece-me qu·3 o nobre deputado, 
com o pequeno grupo de amigos que o cercam, 
é cohorente; e si da minha parte, como abolicio· 
ois ta, S. Ex. e seus amigos não me despertam 
applausos nem enthusia.smo, entretanto devo 
confessar, impoem·me profundo respeito e alta 
consideração. (Apoiados.) 

Sob o p~nto de vista exclusivamente politico 

Figueira occttplL no momento actual o verda
deiro posto, que lhe é indicado pelos interesses 
legitimas da causa conservadora A ar 

rigurosa. do actual projecto ~ Eu explico-me, senhores. Si mesmo, nas 
questões puramente sociaes, deve·se estabele-

Eu não tinha, como já ~isse, compromisso al- cer a luta entre os partidos; en~ão toda a guerra 
gltm com o gabinete Dantas, e até não tinha e opposição que os conservadores promovem a 
a honra de conhecer pessoalmente o seu illustre actual situação liberal é JUsta e legitima. 
chefe. O partido conservador tem como o liberal a 

Vêem os nobres deputados que a minha posi· nobre aspiração do poder ; e se lhe offerece oc· 
ção é a. mais honrosa. (Apoiados·.) casião de conquistai-o dignamente não tem o 

O Sa. ZAMA :-Nem ninguem contesta. direito de illudir por meio de armísticios e com-
Deus me livre de pensar o contrario. binações as indicações d~ opinião. 

O Sa. FREDERico BoRGEs : -O meu illustre Por mais difficeis que sejam as circumstan-
chefe, Sr. Barão de lbia.pabs, entrando em ai- cias actuaes; por mais embaraçosa que se apre
liança com a fracção liberal Pompeu, porque sente a situação do paiz ; por mais perigos qu·e 
contra S. Ex. ligara-se a parcialidade dó Sr. se antolhem diante da marcha gloriosa e sym
Rodrigues á fracção conservadora do Sr. Barão pathica desse partido, elle não põde voltar ~s 

----idl.Ee~--J)~ .. qSI-Iobliii.:PPaaz.z,rln~ã~o~-~keeil. &&a:-eon:I-}H'oott-SS<Htttrttrrr;,--j-oeees!-ttaas-s -5a:eo-~eeJhtYcat~mn:amento da opinião, mesmo por
e deixou que cada um de nós procedesse livre- que na questão magna da actualidade o seu 
mente nessa questão. Nós não obedecemos se· passado legitima a. sua asse.o.são ao poder. 
não ás nossas inspirações, acreditando tradu- 0 SR. VALLADARES: _ Estâ tratando de 
zir perfeitamente o pensamento da provincia subir. 
do Cearã, honrando o seu nome. (Apoiados .) 

Achava-me, porém, no ponto da manifesta O Sa. MAc·DowELL:- Tem consciencia da 
divergencia, que hoje se nota nas fileir<l.S do sua responsabilidade. 
partido conservador em face do magno problema O Sn. FREDERICO BoRGEs:- O nobre de-
do estado s~rvil. putado por Minas ha de convir em que essa porta 

o SR. MAc-DowELL:- E desse lado estão que os adversarios offerecem ao partido con-
unidos 1 servador para subir, é muito estreita e baixa.. 
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O Sa. DIAS C.A.RNEIRo:-E que o partido re

pelia. 
O SR. FREDERICO BoaGBs:- Entendo que o 

p3rtido conservador está habilitaio para fazer 
a reforma.. Elle tem elementos para dirigir 
prudentemente a marcha politic~ do paiz, ~em 
a noção do dever para ser Iog:1co, refiectldo, 

inataca vel. ( .4.poiados e apartes . ) 
· Defende melhor as aspirações de seu partido 

do que aquelles que, por aceôrdo, ~ransacção 
ou o quer que e, qualquer que seJa o nome 
ou a. significação que tenha, dão as mãos ao 
nobre presidente do conselho, afim de levar 
avante uma reforma que considero iniqua, m
efficaz, pêca. 

O SR. MA.c-DowELL: -Então deve apoiar o 
r. I 0 ue·ra para u ir ao po er, e com o pro

gramma que elle sustenta, que é a ma~utenção 
da lei de 28 de Setembro : deve ser log1eo. 

s z mos. 
O Sa. FREDBRrco BoRGEs ~-Eu declarei

politicamente falla.ndo. (Apartes.) 

Não sou eu quem declara perante o paiz este 
facto extraordina.rio de grande parte dG p:1rtido 
conservador haver abandonado o seu illustre 
leader ••• 

O Sa. MAc-DowELL:- Nunca abandonou. 
O SR. VIANNA VAz:- O Sr. Figueira de

clarou que não era mais leader. 
O SR. FREDERico BoRGES ••. para dar apoio 

ao ministerio àctual, o uni co apoio com q a e elle 
póde viver. (Apa1·tes.) 

Uma voz mais autorizada antes de mim pro-. , . . 
sido repetida, sentença do Summo Pontifica da 
ide a conservadora, o eminente Sr. Barão de 
Cotegipe, que, a respeito desta reforma, o 
partido conservador- póde, quer e deve. 

O SR. MA.c-DowELL:-Pdde -õ no :fim. 
O SR. ZAMA:-Então não é nada de estra

nhar que o partido conservador auxilie a 
obra. 

O SR. FREDERICO BoRGES : - Si póde auxi
liar, e si unicamente com seu apoio vive ainda 

a situação liberal, que divorciou-se da pa1,•te 
mais adiantada e genuina de seu pat·tido.; então. 
o:; conservadores que assumam a re~ponsabi
lidade ela reforma, completando assim por uma 
vez os esforços patrioticos de Euzeb~o de 
Queiroz e Rio Branco. 

Sr. presidente, o honrado presidente do Se-
o • 

' programma do seu partido, proferindo, com. o 
ardor da convicção, com a profunda reflexão 

ue todos lhe reconhecem ue os conservado ... 
t•es queriam,, deviam ~ podiam etfectuar are
forma. 

Sr. presidente, e:;te motte tem sid~ glosa :lo 
por todas as fórmas . 

Ainda ha poucos dias aqui se disse q.ue o par· 
tido unicamente qu~ria e devia, para se justi
ficar a actual posição daq uelles que acompa
nham o honrado presidente do conselho ; mas 
esqueceu-se o :aobre orador, que assim explicou 
a famosa hrase de ue o nobr - · 
gipe disse tambem que o partido podia. Ora, 
si o partido quer, deve e pode, por que não 
consolida s.s suas forças para apresentar um 
programma com re açao a es a magna re orma, 
legitim~ndo assim a sua aspiração ao poder 'I 
(Ap~rtes.) 

E' e3se em verdade o pronunciamento ge ... 
ral do partido. Por toda a parte não tem sido 
nas fileiras conservadoras que essa reforma 
ha encontrado mais obstinada opposição. Ao 
contrario; em minha província foi especialmen. 
te dos conservadores que o movimento abolicio ... 
nist::. recebeu maior impulso. O apoio aigni ... 
ficativo da deputação conservadora dessa pro .. 
vincia., ãesde a. legislatura de i88i, o prova 
sufficientemente, e agora, Sr. presidente, a 
adhesã.o q uasi unanime da opposição conserva
dora ao projecto que se discute, ainda é uma 

. prova inconcussa de que o partido quer, deve 
e póde fazer a reforma. 

Comprehendo, senp.ores, que ha sensivel dif· 
ferença. entre o apoio que nós representa:p.tes 
conserva ores o ear prestamos a.o ga mete 
6 de Junho, e o que dà: hoje ao ministerio 6 
de Maio a opposição eonservadora. A nossa 
adhesão foi sempre espontanea., independente 
de transacções, livre de compromissos. 

O SR. MAc-DowELL :-Agora veja. V. Ex. 
a antithese : qual é o interesse que nós te .. 
mos na tra.nsacção feita com o governo~ (Ha 
outros apartes.) 

0 SR. FREDERICO BORGES :-Eu não preten ... 
do, porém, entrar nessa indagação para â 
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qual me convida o illustre deputado do Pará. 
O que sei e o que posso affirmar, porque está 
no conhecimento de todos nós, é que a nobre 
phalange conservadora nesta Camara, susten
tando o ministerio actual, não só em seu pro
jecto, como até em questão e~sencialmente 
po~itica, com~ette aquelle mesmo e grande 

' lhar do direito de legitimas representantes do 
Ceará. 

E' evidente, senhot·es a lena 'ustific~ ão 
que resulta da posição actu:1l da bancada con
servadora, para nós dP.putados do Ceará. De 
facto, Sr. presidente, si essa attitude da illus
tre opposição conservadora em face do ministe
rio liberal 6 de Maio é corr·ecta e honrosa, e 
n13m eu me nnimo a contestar; então a guer
ra movida ao gabinete 6 de Junho a proposito 
da. mesm~ questão foi injusta e injustificavel. 

_O ~a.MAc-DowE~L:- Bastam as explica-

ao pa~o que S. Ex. e outros deputados conser
va.dores votam. pelo projecto Saraiva, porque 
querem a libertação po1· indemnização. 

Não é inteiramente exacta. a. proposição do 
nqbre deputado. Eu entendo que tanto vale a 
olfensa. ao principio da propriedade na não in
demnização dos sexagenarios, como na não in-

.. - . . 
fensa e a mesma. (Apoiados.) 

O que parece, portanto, Sr. presidente, é 
ue tles le o come .o da r sente es - e 

esta questão um caracter todo pessoal~ (Apoia-
. dos.) Fraca. no terreno dos principias e das 
idéas, a a11tiga dissidencia entendeu que o 
Sr. Dantas devia se1• sacrificado a seus ca
prichos ou antipathias. (Apoiados e apartes.) 

Em face de taes circums~ancia.s, o que ti
nhamos nós, deputados conset·vadores do Ceará, 
.com ns dissenções da família liberal ~ O nosso 
dever ora. concorrer com os no:;sos votos, como · 

. . - . 
' ' ' explicar-me-ei em relação à minba. .pessoa. ração nacional- a. abolição 

As condições são muito differentes. (C1·1~zam- paiz. (..-1.poiados.) 
s 

0 SR. FREDEBICO BORGES :-Sr. 'Presidente, 
c!oro o fim ma~ifesto de ~e explicar largas con-

foram negadas ao ministerio Dantas, se faz 
pres·mtementn grande cabedal do principio da 
indemnização da propriedade escrava. Pura 
súbtileza de espiritos habeis; força é, entretan
to, confessar, Sr. presidente, que não existe 
essa. distincção e;:sencial enlre os doos proje
ctos ; ao passo que o do ministerio actual li
berta sem indemnização os escravos maiores de 
63 annos, o de 15 de Julho libertava os sexa· 

O Sa. M.Ac-DowELL :- Est!l V. Ex. justifi
cando. 

• REDERICO ORGES :- ao; a O. ensa a 
propriedade escrava, si offensa ha, tanto é apre
eia.vel na libertação incondicional dos escravos 
maiores de 63 annos, como na dos sexagenarios. 
(M·uitos apoiados. Cruzam-se apa,·tes entre 
os Srs. ltf ac-Do~oell, Valladare.~ e otttros .) 

O Sa. PRESIDENTE : -Attenção ! 
O Sa. FREDERico BoRGES :-Sr . presidente, 

agradeço a V. Ex. a gi>.rantia, de que procura 
cercar-me na tribuna; mas estimo, e até mesmo 
penhoram-me os apartes dos nobres deputados, 
pois ao menos denotam que as considerações 
q11e estou produzindo despertam algum inte
resse. (Apoiados.) Só sinto que de alguma fór
ma e involuntariamente tenha sido desagra
davel ao meu distincto amio-o de utado elo 

. Pará, a quem sou tão grato . .• 
O Sa. M.Ac-DowELL:- V. Ex. não me deve 

gratidão al2'uma ; o que lhe fiz foi um acto de 
justiça, nada mais. (H a outros apartes.) 

O SR. FREDERICO BoRGES:- Mas eu poderia 
vantajosamente responder ao aparte do illastl'e 
deputado. . · 

Disse S. Ex. que os deputados conservadores 
do Ceará votaram pelo ministerio Dantas, por
oue o projecto desse gabinete consignava a li
beri.a.ção dos sexagenario~ :;;em índemnização ? 

A.- f3 . 

. . 
procedimento dos deputados do Cearà; defen
di-me da censura que se nos fazia, a nôs, depu· 
tad u a i ·e 

O.SB.. FREDERICO BoRGEs:-Tambem não estou 
censurando o procedimento do nobre deputado e 
dos dignos collegas, que votam pelo projecto de 
12 de Maio. Estou convencido de que pro~edem 
com toda a sinceridade, e eu respeito a convic
ção de to:los. 

Cabe aqui, Sr. presidente, lemb1•ar a posição 
e~cepcional em que me achei, ao ter & honra. 
de tomar assento nesta casa. Infenso á idéa de . . . 

Sr. presidente, vendo tri umphar a minha causa 
pela dedicação e adh~são de meus adversarios 
e poucos amigos, a minha primeira. impressão 
aqui foi a do mais profuo.do constrangimento e 
sinc~ro pezar, pois fatalmente, pela força das 
circumstancias, sentia-me impellido a pôr-me 
em divergencia com os m~us co-religionarios. 
A conducta injustificavel de meus amigos po· 
liticos havia, porém, determinado o meu papel. 

Aceitei·o com coragem e resolutamente, 
contt·a o pensamento e desejos do meu illustre 
che'fe n a provincia, as~im como com a mais 
funda magoa. Era que, Sr. presidente, para 
mim essa questão assumira um caracter parti
cular. Injustamente votado a ser espoliado por 
meus co-religionarios de um direito legitima-
m · e a quir· , · a · q u 
homem de brio e dignidade. Revoltei-me contra 
meus iniquos e apaixonados juizes.(Apoiados.) 

Mas, Sr. presidente, nesta mesma sessão, 
em que se consummavam actos desta ordem, 
como que devia de dar-se providencialmente a 
plena e cabal justificação dos conservadores do 
Ceará.. Sim ; era.mos condemnados por adhe· 
rirmos ao projeeto abolicionista do ministerio 
Dantas ; agora fazem praça de mais sin
ceros conservadores aquelles que mais dedi
C!iod.Os são ao projecto libertador do gabinete 
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Saraiva ! De modo que, si ainda · esti v assemos 
no periodo agitado da verificação de poderes, os 
conservadores em grande mll.ioria, que susten
tam o ministerio, votariam contra a eleição 
de oo-religionarioa do merecimento dos Srs • . 
Andrade Figueira e Gomes de Caetro ! (Apoia· 
dos.) · 

operada pel~s conservadores em favor do gabi
nete Saraiva., se devia ter realizado antes com 
o ministerio Dantas. A oiados 

Si o partido conservador, nessa época, contra 
seu passado e idéas conhecidas de alguns de 
seus chefes proeminentes, não se tem tornado 
infenso a todo o adiantamento no terreno da 
libertaçã0; si, ao contrario, pelá sua imprensa, 
pelos seus amigos no parlamento e em toda a 
parte, ouvisse a palavra de ordem dada pelo sum
mo pontifica do partido, o Sr. Barão de Cote
gipe, de que o partido queria. devia e podia 
fazer a. reforma.· é ara mim fóra de toda a du-
vida que a familia conse;vadora estaria co?gra
çada e forte, não se vertficando a anomaha. que 
aqui se observa entre os conservadores: uns 
so a os arreg1men o::; o r. aralVa; ou ros 
ao lado da velha bandeira do Sr. Andrade Fi
gueira; ou~r?s, p.na.lmente, no arraial franca-

Si, desde o ministerio 6 de Junho, o partido 
conservador tem feito da divi~a-quer, d~ve a 
póde- sua bandeira de combate ; penso, se· 
nhores, eom toda a força da convicção, que o 
substituto do Sr. Dantas não teria sido o Sr. 
Saraiva., e que nas ameias do poder não estaria 
tremulando o estandarte liberal com as eõres 
simuladas do abolicionismo. Estaria, porém, 
dóminando francamente o p~rti-Jo conservador, 1. 
compromisso de ordem alguma: com seus adver
sarios, d pode?J-do, de !Dodo desa~sombrado, as• 

Tem-se dito e repetido que esta. situação não 
é mais do que o resultado de tra.nsaeções reei· 
proca.s, de accõrdos, de paz geral em ambos os 
partidos. 

V. Ex. ha de permittir-me que eu, obscuro 
e modesto deputado, que nlo ha de ter a honra, 
eomo outros não têm tido, de uma resposta, por 
parte do governo, á.a suas obse1•vações com re
lação ao pr~jecto, estranhe essa. explicação ori
ginal que dão á. situação que presenciamos. 

Senliores, tranaacções, aecôrdos, paz geral, 
entre os yartidos, quando no nosso mecanismo 
politico e essencial que um partido exerça. a 
acçio governamental e outro desempenhe o 
papel patriotico de samma inspecção e :fiscali· 
zaçio aos actos do governo ~ ! 

' ' . . 
tidos para realizarem uma reforma social, quan· 
tlo as opiniões são oppostas1 

Accôrdo, transacção entre os partidos polí
ticos, quando no parlamento ha necessidade de 
nm poder independente, qne constitue a oppo
siçio, afim de não consentir nos sacrifieios dos 
direitos, no abatimento da. dignidade nacional, 
no desrespeito as leia do Estado~ 

O qae significa isto Y 
0 Sa. BEZERRA CAVALCANTI: -ll!lto nlo 

paa~a de um jogo da ponga. (Riso.) 

O SR. FREDERICO BoRGES: -E' am verda
deiro dédalo, em cuja vasti.dão não é possivel 
acertar com uma direcção salvadora para este 
paiz. 

Pois é possível que o partido conservador, 
quando a situação liberal sa acha liquidada, na 
phrase insuspeita do aetuar presidente do con-
se o ; quan o o parti o 1 era se con essa, 
pela manifestação de seus actos, fatigado do 
poder_ (nao apoiado_s) ; guando o parlid? libe-

' suas filei:.-as para sustentar a posse do poder e 
a. grande responsabilidade que lhe cabe ..• 

O SR. BEZERRA. CAvALCANTI :- Porque o 
Senado procura dividir-nos para. seus fins. 

O SR. FREDERICO BoRGES ..• esqueça o lJar
tido conservador as conquistas que tem feito, 
as victorias que tem alcançado na opinião, 
abandone os despojos da luta, depois de· tantos 

• . . . 'l 

Esses e outros factos identicos é que levam 
a descrença e a desillusão ao animo da moci
dade e do aiz. 

Que valem os esfo'rços, a. sinceridade, a de
dicação daqnelles que se consagram á. defesa 
do verdadeiro s stema re resentativo ~ 

Estará. tudo mystificado e só poderemos apu
rar neste cadinho da nossa política os mes· 
quinhos interessP.f:> e a triste alliança da antiga 
dissidencia liberal com os conservadores, que 
apoiam o gabinete actual ~ 

Si é isso simplesmente o que se póJe colher 
dos labores e :los esforços da política, digamos 
com franqueza, para que o paiz o saiba :- a 
politica está. morta ; elh não representa maia 
essas ardentes as ira -e l ria. • 
ridade para a patria, r.sse ideal luminoso, em 
que parecia desenhar-se o futuro do paiz, sob 
a influencia de idéas grandiosas, sob o esti-
mu o o amor e o p:1 r1o 1smo no aper el
çoamento da.s instituições pa.trias. 

Mas, Sr. presidentt', tudo isto é o resultado 
da politica pessoal. 

O Sa. VALLADAnEs:- E os conservadoras 
que acompanhavam o Sr. Dantas l 

O Sn. FnEn:mmco BoRGES:- Esfl051 nunca 
fizeram questão de pessoas, nem entraram em 
combinações de ordem alguma com o governo 
liberal. O nosso apoi.o ao projeeto 15 de Julho. 
como jn tive occasião de dizer, era espontaneo 
e incondicional. 

O SR. Jos:ei MARIANNO :-O que não é expli
cavel é que conservadores, que antes da elei
ção mostraram-se .contrario~ ao gabine~e. Da-r:t· 

Saraiva.. (Ha outros apartes.) 
O SR. FREDERICO BoRGES: - Senhores, dizia. 

eu, esse espectaculo contristador a que assisti
mos, e que faz lavrar o scepticismo e a des
crença no seio da opinião publica, não é senão 
a eonsequencia dessa funesta politica de pes
soas, que se pretende erigir em fórma. de go
verno. (Apoiados.) 

Senhores, não foi o projecto de 15 de Julho, 
e menos ainda o projecto de 12 de Maio o fa
ctor da metamorpbose operada. no seio da. repre-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1618- PÃjgina 27 de 36 

-99-
S9ntação nacional. Interesses de pequenos 
grupos, mesquinhas ambições tornaram esta 
que3tão pessoa!, e deF.!ta · tribuna mesmo, um 
dos aubrizados represenhntes da antiga dissi
dencia declarou- que o pomo da discordia. era 
a pessoa do presidente do conselho do gabinete 
6deJunho. (Apoiados.) • 

se estabelecem as granles questões soci<Jes, 
desde que é essa a arena procurada por aquelles 

ue têm uma. t•ar:de reS!)ODEabílida.da eran te 
o paiz, como seus legisladores, ha motivo pa1·a 

o desanimo geral q_ue se nota. em todM as nos
sas classes sociaes. ( .. ipoiados.) 

Effectivamente, Sr. presidente, todos sabem 
como nasceu da noite para o dia a. segunda mo
ção de confiança, aqui apresentada, contt·a o 
ministerio 6 de Junho. Ella não surgiu por 
força de um principio, nem pro"leiu da influen
cia moral de uma. opposição '(larlamentar regu
larmente constituida. Ella. fo" antes a resul-
tanta do despeito momentaneo de um deputado, 
que fôra governista até á vespera. 

. s.- . 1 , 

dest'arte pelo minotauro da. colligação parti
daria f.Ji devorado mais um ministerio. E' 
assim, porém, senhores, que os partidos vão se 
enfraquecendo e se esterilisando, ao passo flUe 
ganham corpo e se nutrem as pequenas conspi
rações partidarias, com que fazem fortuna 
certas pretenções e se formam .:1-s olygarchias 
fataes. 
. Sr. presidente, quizera ver o meu partido 
1s n o a r1s e responsa. 1 1 a e e seme
~hantes conchavos, afim de que vigot·oso e pu
JantB pudesse atravessar ~obromen~e a porta 

• t l:l - • ' 

~on~~quencias dea;a'! funestas dissenções, não 
o VIessem atormentar. (ilfuitos apo :aclos.) 
São E:sses os meus votos mais sinceros, como 
conservador e verdadeiro patriot.a. 

Sr. presi:'lente, tenho me alo o gado mais do 
que pretendia nas considQrações politicas des
pertada.5 p la discussão deste projecto. E 
tempo de apreciar especialmen~e a. ma.leria. s\1-
jeita ao debate. Entro, pois, na apreciação do 
projecto 12 de Maio, constituindo a an.alyse, 
que passo a fazer, a. segunda parte de meu dis· 
curso. · 

Sr. presidente, tem sido tbema obrigado de 
todos os oradora-,, que se tem occup:tdo desta 
questão, a compara~ão entre os dous projectos 
de 15 de Julho e 12 de Maio. ' 

O Sa. VALLADAREs:- São identiccs; só um 
é mais adiantado do que o outro. 

O SR. FREDERICO BoRGEs:- Nós ouvimos o 
honrado Sr. Saraiva, actua.l presidente do con
selho, declarar positivamente nesta casa, em 
\\tna. das primeiras so;ssões, a que ('ompareceu, 
que o set1 projecto era. muito mais adiantado do 
q~e o de 15 de .Julho; S. E::s:. chegou mesmo a 
dtzer que nunca assumiria a re~ponsabilida.de 
de apresentar um projecto tão atraza.do como 
o de 15 de Julho. 

Em vista de tão franca. declaração, senhores, 
parecia que a causa do abolicionismo tinha. 
tudo a esperar da nova combinação ministerial. 
A indepenlencia de caracter e a respeitabili
dade do honrado Sr. conselheiro Saraiva davam 
effr3ctivamente o melhor penhor ás esperanças 
do ~aiz. lnfelizment~ dentro d0 pouco tempo o 

mystifica.va a nobre aspiração n:J.cional. (tlpoia
dos.) 

Entretanto Sr. residente, a nella decla-
ração do nobre presidente o conse o au ori
zou o nohl'e deputado de S. Paulo, Sr. R.od-ri .. 
gues Alves, :). estra.nhàr o procedimento dos 
abolicionistas, que negaram seu apoio ao pro
jecto em discussãot e o prestaram ao projeeto de 
15 de Julho. 

Ignorará ac3.so o digno deputado, ignorará 
esta. augusta Camara, as justas razões para esta 
differença de conducta '~ .Essas razões consistem 

recisamente na diversidade dos dous ro ·ectos· 
um tendia francamente para a liberdade ; o outro 
tem por fim principal illudir a solução desta 
questão anciosamente almejada pelo paiz. 

pota os. 
Além disto, senhores, o ministerio Dantas 

ou rolutamente a questão aos conselhos dase ea - . . . .. 
' já existia, como existe hoje e existirá sempre 

emquanto houver um escravo neste malfadada. 
paiz, mas fazendo da idéa. da emancipação seu 
programma. de governo e sua principal preoc
cupação. 

Senhores, nós abolicionistas de todos os par
tidos não fomos ao encontro do poder ; elle é 
que veiu ao nosso encontro ; não fomos pedir
Ih~ exemplo à.e firmeza a nossas idaas. Já muito 

~se~a.vi~a.dQs • 
Pen~o mesmo, Sr. presidente, que até certo 

ponto essa in tcrvenção do govi.lrno na generosa. 
propaganda. da libertação foi prejudicial ; por
quanto, tndo se confiando e esperando dR ne~lo 
otficial, como q11e at•refeceu por algum tempo o 
trabalho dos pt•opagnndistas. 

Da mesma fórma essa geral agit:1<Jiio dos es~i· 
ritos, ess r:! enthn<:iasmo que se notava na opimão 
de todo o lmperio, como q ne susteve-se á espera 
da ultima palavra do governo sobre a questão. 

Entretanto, si o ministerio 6 de Junho não tem 
assumido p •rantc o paiz a -responsabilidade di:l. 
solução da questão, talvez qu e além das duas 
provinciss livres, o munici.pio neutro, o Rio 
~ran le d? Norte, Paraná, ~o. to 6!"osso e Goyaz 

1 m se s. 
(Apoiados.) 

.Mas ~?ssa especia de estagnação, que se notou 
no movimento sbolicionista do pai.z, se operou 
com o fim de facilitar·se ao governo a melhor 
solução nas condições nctuaes da nação. 

·O rosultado da cspectativa,em que se deteve o 
movimento abolicionista, é o que, infelizmente, 
estamos presenciando : a.s d:fficuldades têm 
augment~do, e a con~piração de interesses 
individuaes procura áophismar a grande aspi-

• raçil:o nacional, sem pensar que a agitaç~~ 
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um dia póde torna.r·se maior, e que a pro
paganda se faça de modo mais perigoso. 
(Apoiados.) 

Mas, Sr. pt•esidente, além dessas sympa
tbias, de que se fizera credor o gabinete 6 de 
Junho, promettendo séri::tmente se occupar da 
questão do estado servil, accrescia mais no ani-

aos adversarios, fazendo na. questão abolicio
nista já tão adiantada um verdadeiro retrocesso, 
na phrase do digno deputado pL' lo 5° districto 
de Pernambuco. (Apoiados.) 

Senhores, quem, nos primeiros dias de go
vet·no do ministerio actual, tivesse ouvido o 

- . - p ~co 
apresentado por esse gabinete consagrava etn 
seu art. i\) a ·libertação incondicional dos sex~\-
gena · · · ~ · · . 

De factp, Sr. presidente. essa. simpl0s dispo
sição do projecto 15 de Julho era altamente 
significativa. (Apoiados.) Libertar os escravos 
se'.'tagenârios, os invalidas do trabalho atroz do 
captiveiro, não era, de certo, senhores, um 
simples acto de humanidade; havia nesse ten
tamen um grande alcance tambem : acabar de 
bloquear completamente a nefanda instituição. 
Pela aurea lei de 28 de Setembro já não nasce 
ninguem esc" · 
ningoem morreria escravo no paiz. Era ~ li
berdade do turnulo completando a do bet·\·u. 
A oiados. 

as, senhores, além dessa esperança, desse 
passo avantajado promettido pelo projecto 15 de 
Julho, e que despertou sinceras adhe~ões em 

· , · • · un o, erro uo 
em uma moção de confiança, appellou resolu
tamente para as urnas, pedindo á opinião o 
apoio que lhe negara a Camara. 

Esse a.cto de energia política. do gabinete 
'ainda. trouxe para os abolicionistas da Camara, 
e para. aquelles que Já. fóra applaudiam a posição 
patriotica. do ministerio 6 de Janh(), a sua. 
adhesão, o S!'U sincero apoio ác; idóa.s por elle 

· emittidct& no projecto 15 de Julho. Em uma. 
, · W·' r que o m 1 mster1o e 

Junho foi um ministerio de combate; dehnnd·) 
de parte convenieneias politicas, pequenns 
divergeucias de partido, elle preeur . . · 
vasto horizonte ao futuro da nação. (.4poiados .) 

Mas, senhores, pertence á historin o quo é 
da historia. Por mais accu)'ações que atirem ao 
gabinete 6 de Junho, elle ha de SPr j11lgado 
pela. justiça. calma e esclarecida da hi.-;tot•ia. 
.As paixões hão de passar, e o tempo virá. de· 
monstrar quem nessa luta bat&lhou inspirado 
em verdadeiro sentimento de civismo. 

O ministerio 6 de Maio achou o terreno prr
parado para a reforma do e;;tado servil. e posso 
mesmo dizer que a boa vontade dos adve1'sarios, 
porque todos nós nos lembramos ainda. com qul3 
demonstrações de sympa.thia foi o nobre presi.
.dente do conselho recebido pelo chefe da oppo-
sição conservadora. 

S. Ex. encontrando em tão boa!l! condições a. 
. • epu a os, even o notar que 

a antiga dissidencia procurava uma ponte quitl
quer para voltar ao seio de seu partido, podendo 
S. E-s:. fazer o congraçamento doa seus amigos 
politicos e formar ~ma gr:inde maioria, nota
vel, senão pelo n1,1mero~ ao menos pela cohesão 
de. suas idéas, S. Ex. desprezou todos esses 
elementos, para capitular ante as difficuldades 
da reforma reclamada pelo paiz. 
.. A todas as glorias, que lhe podiam advir de 
iima campnnha parlamentar fecunda, o nobre 
presidênté d6 eotlselho préferiu pedir iregoas 

nobre residen o · 
que S. Ex. fizera o sa.crificio de assumir a res
pons':l.bilidade do pode!', para realmente dictar 
a ultima palavra na. questão do estado servil. 

. x. qua 1 cou e atraza o o proJecto de seu 
antecessor ; disse- nos que era abolicionista de 
idéas e coração; e quando todos esperavam de 
S. E~. o verbo de luz, a mais cruel decepção 
veiu dissipar todas as esperanças. . 

O projecto i2 de Maio é um mixto de aboli
cionismo e escravismo ; nada adianta; nada 
resolve. Na grave situação financeira do paiz, 
elle veiu augmentar as complicações e apressar . . 
que o illustre autor deste projecto preoccupa-se 
e::xclusivamente com o estado dos bancos, e que 
o fim da lei ·ue se tem em vista decretar n-
e outro senão sa ·v ar esses estabelecimentos. 
(Apoiados.) 

Si eu, Sr. presidente, tiver tem o ara a re-
c1a.r ev1 amente o proJecto que se discute, 
mostrarei, pe!os diversos relatorios dos bancos 
desta côrte e de S. Paulo ..• 

O SR. JoAQUIM NABUCO :-E da Bahia. 
O SR. FREDERICO BoRGEs •.. que o pro

jacto i2 de Maio não é mais do que um meio 
de garantir a esses estabelecimentos de ere
di to granàec; ca pitaes, dados sob hypotheca da 
propriedade rural e escravatura. 

R. BEzERRA CAVALCANTI:- Não é um 
projecto de auxilio á lavoura, mas de auxilio 
~os commi~sarios e aos bancos, que têm sido 

zoa a avoura.. 
O SR. FREDERICO BoRGEs :-Não desejo preci

pitar as consideraçõ3s que tenho a fazer ; mas, 
adiantando alguma. cousa, devo lembrar que, em
quanto o Banco do Brazil tem sommasuperiora 
seu capital em poder do Thesouro, a sua. carteira 
hypothecar;a registra tambem mais de i7ü f~
zendas com trinta e oito mil e tantos escravos ! 

O SR. Z.Al\tA :- Com certeza. là não está a do 
nobre presidente do conselho. 

O SR. FREDERico BoRGES :- O nobre de
putado sabe que sou incapaz de fazer qualquer 
allusão menos honrosa ~o illustre presidente 
do conselh.1, a quem pessoalmente considero e 
ven€ro pela pureza de seu caracter, e porque, 
ao u ar • distingue-me com 
sua sympathia. 

Mas, Sr. presidente, tenho necessidade de 
entrar, desde logo, na apreciação desta parte 
do projecto, e por mais extraordinaria que pa
_reça minha opimão. devo dizer com franqueza 
que o projecto, P.levand•J ao triplo o valo:.- ac tual 
do est~ravo. teve em vista. suster os bancos 
no caminho ruinoso por que se tinham envere
d:, do. (Apoiados . ) 

O SR. JoAQUil\[ NABUco :-A rua dos Bene
dictinos aceita o projeeto eom enthusiasmo. 
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O Sa. ADRIANO PIMENTEL:- De certo, e por 

lá. é que se hão de escoar os 5 o 10 • 

O Sn. RATIBBONA :- Tudo isto é facil de di
zer, mas diflicil de provar. 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS :-Facilimo. (Cru
zam-se out1·os apa1·tes.) 

o SB. FREDE 
putado · pelo 6° districto do C· ará sabe quanto 
teve de prejuizo o Banco do Brazil , ~ó na sua 
carteira. h othecarin no anno de 1 8 'l 

ALGUNS SRs. DEPUTADos :-Sabe. 

O SR. FREDERICO BoRGES :-Parece que não, 
porq uc de outra fórma não posso e:xplicar o 
aparte do nobre deputado. Esse prejuízo foi 
de 666:000$, no periodo de 16 annos. 

O SR. RATJSB'JNA :-Em que é que o pro
j ecto vem melhorar a sorte do Banco do Brazi11 

O SR. FREDERICO BoRGEs :-Eu digo ao no-
bre d · · 
escravo. Os escravos estão em geral hypothe
cados por 600$, 700$, 800$, 1:000$ e mais ainda, 
quando hoje não se obtem or elles tal re~o. 

O SR.\'RATISBONA :-0 que póde garantir o 
banco é a. propriedade territorial. (Oh ! Oh ! ) 

• G s :- que e essa 
propriedade territorial sem escravos 1 o que vale 
ella sem braços, para rotea.l-a ~ Inteiramente 
nada. O nobre deputado, que mora em um dis
tricto agricolll, na Parahyba do Sul, deve sa-
ber disto. (Apartes.) • 

Sr, preaidtmte, póde-se dizer do projecto 
12 do Maio ~uo ello npresenta. nmn. unica idéa 
acoitnvel, c o-a affirmuçlío do que c!sse projecto 
ó a provn. d'' qno nesto paiz ni(o é mais ossiv1ll 

m, qne n o e111a por nrog-rum
ma a roforrna L!O ORI11do 10rvil. (Apo'iados.) 

O Sa. ZAliiA : - Bneta.va isto só 

Sim, senhores, ninguem acreditar:i que o 
honrado presidente do comselho, com o ai to 
prestigio de que dispõe, e com a immensa in~ 
:fluenc:a que exerce no. seu partido, não pudesse 
fazer vingar suas idéas, e que, entre alguns 
discolos de seu part:do e a grande força do par
tido _liberal, e~ta tivesse de ceder áquella. 

o 
mente abdicar de suas idéas, pura accowmoda.r-

0 Sn. FnlCDKnrco BoRGEs : - Vê V. E:t. s~ no sentimento da Camara, nem a Camara. em 
que nlto sou inj11~sto. sua maiorb ó infens:t a uma ri!forma séria era-

Mal, aonhorl•s, nparte o pensamento geral di cal do estado servil. (Apoiados.) 
quo determinou e~to projecto, como detr:rmi- S. Ex. ap!'eciou muito mal a constituição da 
n11ria outro em melhot•e~:~ condições, h.a nPsse Cnma.r:\, {:1poiados.) 
trabalbo t11ntos defeitos, que se póde affirmar Qub; persundir· se o nobre presidente do con
que a idéa abolicionista foi sacrificada no meio selho que a Camnra derrotou o ministerio 
dos preconceitos e interesse;; que se pretendeu Dantas por causa do art. 1° do proje
salvar e acautelar . Não se dirá nunca, Sr. pre- cto de 15 de Julho, e entendeu S. Ex. que 
sidente, que nesta obra houve verdad~ira tl'azcndo um projecto sem a idéa da libertação 
comprehensão da idéa liberal da libertação. dos ~exagenarios estava feita a reform:L 
(Apoiados .) (.4po'iados .) 

Entre os grandes erros e os graves defeitos Or:1, senhores, todos nós sabemos q1le o ga-
que desvirtuam o projecto, se me afigura maior binete 6 de Junho não foi dPrrotado no largo 
e enormemente cruel aquelle que, se referindo campo das idéas de seu projecto (apoiados)~ e 
aos sexa genarios, i ~oe;;ih:~~m"""'----..c.:.,.o'"'n~iç~at"";;o+q....-u"e~o,...;I~u"m'""'a-m=a~Io"rn;I"a----l~o*a.----;:;o"c"'ca~s~Io"'n;;-;a;r-e;>?,o;,;r;=:-:----
de liberdade ainda. tres annos de serviços. mada de elementos heterogeneos, que venceu 
(Apoiados e apm·tes.) esse gabinr> te em questão insignificante e de 

Esse acto, S1·. presidente. tran!Zacção ou o caracter individual. ( .4po iados . ) 
quer que fosse com o lado a t rnado da Chmarn, A prova, senhores, dos elemento( hetsroge
denuncia fr•• queza da p~rte do governo. Diz- ncos dessa maioria forluitn. se deprehent!e do 
se, senhores, que o nobre presidente do conse- simples cxamo que se fa.;a dessa maioria. E 
lho est:i convencido cie que o espirito predomi- senão YÔdl)! Ant:lrado Figu •ir2. erx:-leader t:on
n ante desta cnsa é o do escravismo, e que com serva.dor, em materia do reforma do ~ · atado ser
esse espjrito S. Ex. transigiu. Si é i~to exa- vil, nadl.l- quer; é tabu la 1·asa; Drummond é 
eto, senhorea; eo. .vejo nes~e· acto uma triste de opinião que a morte resolverá. a questão; o 
pusillanimidãdé. (Apoiados.) meu illustre collega e prezádo amigo Dr. 
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Dias Carneiro pensa que com a lenta e natu
ral evolução da fusão das raças 11 escravidão chs
gue a ex ti nguir-so no paiz ; o Sr. Gomes de 
Castro, aliás nota.vel sustentaculo do ben'3me
rito ministerio 7 de Mart;o, entende hoje que o 
melhor syst~ma contra. os reclamos da opinião, 
que insta. por essa refor~a, ~ o g:overno cru-

' . . 
esse grande mal-paciencia e tempo; os Srs. 
Antonio Prado, Rodrigues Alves e Delfino Cin-

ciação do valor escravo, appellando desde já 
pa:ra a snostituição do braço servil pelo do co
lono; o Sr. Felicio dos Santos se satisfaz com a 
depreciação, sua idéa fixa; os Sra. Moreira de 
Barros, Affonso Penna e Lourenço de Albuquer
que, o famoso triumvirato da antiga dissideneia, 
se contentam já. com·qualquer- cousa,tenJo des
apparecido para SS. EE:s:. a sombra ameaça
dora ~o .sr: Dantas; ness~ nume~o, creio não 

provinciano, o Sr. Rodrigues Junior ... 

O Sn. RoDRIGUES JuNIOR:- Não, senhor. 

que havia iirmado com o seu nome ! 
O SR. RoDRIGUEs JuNron :-S. E:r, explicou 

isso perfeitamente, 

O Sn. FREDERico BoRGEs :-Foi uma expli
cação que mais o comprometteu. 

Ora, como vê o honrado nresi·lcnh elo con
selho, a maioria que deu m:, tert•a com o seu 
an~·~~es~or, é . u.m verdadeiro kal -:-idoscopo do 
o 1D1ões e de llleas um 1 • · r 
tu·lo, de;;d c~ o esct·a t~istn mais it. trnnsigon te ató 
os m~is cnthusiastas partidarios da gt•"ndo lei 
de R1oBranco. (Apoiados.) Emuma nla.vt·a, 

, a ma10rm, f(UO volou a ttmosa 
~ação das cwruaç.t~:;, foi um. conjuncto do 
1nteressr s de occ:lstuo, sem ~ohdat'itldnde, sem 
cohesilo, sem um fitn poliLico elevado e co
nhecido, (•1poiados .) 

E. n. prova n.hi est:i, não só na fot•rnaçiio do 
gab_1nele 6 de Maio, em sua maiot·ia de parti· 
dartos da 81•. Dan t:1s, como ainJa. no projec to 
i2 de Ma.io. (.4.J.loiados .) 

Apresentado ess: ~ro.;ecto, em pouco tem
po as h(1st~s conservadora!':, quo tinham votado 
á morte o gabinete Dant:-~.s , dividira m-se ; An
drade Figueira ficou no antigo arraial do statu 
quo ; Antonio PJ'ado reuniu os elementos mais 
adiantados do partido conservador; e finalmen
te, do lad~ da ~utiga dissidéncia, nós temos o 

- ~ ' . a-
Iadares, (riso) fazendo causa commum com a 
opposição actual. 

O SR. JoAQUIM NABuco:- O Andrade Fi
gueira do partido·liber,d devia ser um radical. 

_O Sa. FnEDERrco BoRGEs:- Desta aprecia
çao reanlta. qne o p1·ojecto não tem o apoio 
sincero e dedicado de nenhum dos lados da. 
Cam:ua, ( Az;a;-tes .) 

Este .Projecto nio tem atfeiçêSes, nem provoca 
en Lh us1asmos. 

Os conservadores. não o apoi:tm em unan imi
dadG: a divisão ahi está. Os antigos dis~identes 
não o <:efendGm, e um destes, o m1is activo e 
o ma i;.; esforçado, o Sr. Valladares, tem-Ih e 
feito guerra de morte. Os republicanos não o 
aceitam, desde que querem a emancipação im
mediata. 

O Stt. MA.c·DOWELL:- As votações nominaes 
protestam contra o q.ue V. Ex. diz. 

O SR . FREDERico BoRGEs:- Finalmente os 
50, os partidarios declarados da libertação dos 
sexagenarios, que sustentavam o ministerio 
Dantas, esses não podem estar satisfeitos, desde 
o momento que a idéa predominante do pro
jacto 15 de Julho foi excluida do projecto 12 
de Maio. (Apoiados.) 

O SR. BuLHÕES JA.RDIM:- A alma do pro
jecto de 15 de Julho. (Ha outros apa1·tes .) 

O Su. FREDERICO BoRGES:- Assim, senhores, 
parece que no mare magnum e tantas opi
niões, dispostas a transigir, como se diz, o no
bre presiJente do conselho, r~cebido ~qui entre 

tado todos os espiritos. (Apoiados. ) 
E, senão, senhores, que se aponte que outra 

idéa foi aqui vencedora. A' luz do dia, em 
plena luz da discussã'o da imprensa e da tri
bum~ não vejo outra senão a libertação incon
dicional d:.>s sexagenarios. (Apartes.) 

O SR. lLDEFoNso DE ARAUJo:- Esta é outra 
qt:oslão . 

O Sn F E 

Lão de que O>;tamos tratando 1 
Senhora~, todo o mal na s~lllção desse gravo 

li'oblcma social uc tra~ c nv I ã 
o~ anirnos,- ó prntonder sa.lvar-se por todos· 
os moclo:'i uma instituiçiio condemnada. O es
cr~vo ó uma propriedade ap~nas tolerada, e 
profundamente depreciada. Como se pód~ pen
sar livrar-nos da ruina financeira, remir-nos 
de incalculavcis erros economicos, mantendo a. 
origem de tanto3 desastres ? (Cru :am-se di
vc;·sos apw·tes .) 

O Sr... PnEsrnENTE:- Attenção t 
O SR. FREDERICO BoRGEs:- SI.'. pl'esidente, é 

minha opinião que o principio da libertação in
condicional dos sexa~enarios não devia sel' sacri· 
:ficado aos caprichos~ de q uaesquer colliga ções e 
interesses partidarios (apoiados); isto é um crime 
de lesa-civitisação, ~e lesa-h~maniclade (apoia-
dos e e · · . 
do mundo a formar a mais tri,: te idéa a respeito 
de nosso a-iiantamento e progresso. (Apoiado s.) 
(C1·uzam-se cliffet·en tes, apartes qtee inter
rompem o o1·ador .) 

O Sa. PnESIDENTE :-Attenção! Quem tem a 
palavra. é o Sr. Frederico Borges. 

O SR. FnF.DEruco BoaGEs:-Por mnis que mG 
lisongeiem. estes ~parte~, porque de alguma 
fórm:1. expr1mcm o 1nteJ·e~so com que os nobt·ea 
d~putados têm acompanhado a.s \lOn~iderações 
quo astou fazendo, (apoiados) todavia peço aos 
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meus illustres e distinctos collegas que deixem· 
me um pouco mais livre para adiantar as obser
vações c1ue ainda tenho de produzir, visto como o 
tempo corre e muito me resta a dizer. (Riso.) 

Sei que vai nisto uma ameaça desagradavel ã 
Camara (m·ttitos nc1o apoiados); mas, V. Ex. 
sabe, Sr. presidente, que eu me inscrevi desde 
a a. tscussao este proJec o, e s agora, no 
:fim da 2a. discussão e no ultimo artigo-Revo
gam-se as disposições em contrario-foi que 

O Sn. ARISTIDE:; SPINOLA: -E' um artigo 
que abrange todo o projecto. (Ha outrqs 
apartes.) 

O SR. FREDERICo BoaGEs:-Lembro-me, Sr. 
presidente, de uma phrase do Sr. Felicio dos 
Santos, a quem já me referi: S. Ex. disse. e 
disse com verdade, que nesta questão da aboli
ção não ba logica. 

e ver· 
dade. 

O SR. FREDll:RICO BoRGEs:- Mas, si não ha 
0 1Ca, rgun o eu, que prmc1p1os preten em 

salvar aquelles que se oppoem á libertação d0s 
sexagcnarios1 (Apoiados e apartes.) O do domi-. -

J • 

ha logica, não ba razão, não ha. talento por 
mais privilegiado que se considere, que possa 
incutir hoje esse principio no animo até 
me!=;mo das classes as mais intimas da socied<lde. 
(Apoiados.) 

Senhores, sob este ponto de vista, esta ques
tão está morta, irremissivelmenta morh (apoia
do s) e não ha poder hu;nano capaz de galva-
nizai-a. Appareutem.entc triumphante no meio 

e c av a par 1 ar1os, e e acc 1' as e 
interesses incompa.tiveis com O pt'Og'I'C'SSO SÓ

cia}, a escravidão visivelmente c~minba vara 
' 

ga.m para :•mpa.ral-a no nbysmo d:t condernna-
ção, a que se acha votada, são os dorradniro~ 
reflexos de um passado medonho, og p~ro:tysmos 
emfim do moribundo. (Muito bem.) 

Comparado a projecto com outros quo tem 
sido aprasentados, apreciado ello â luz das aa
piraçõt!s abolicionigtas, não passa de um ensaio 
muito atraza.do para a grande reforma. almejada 
pela. nação. 

O nobre presidente do conselho deu uma 
enorme e:xtenaão ao princir1io da indemniza.ção, 
propon!lo impostos e emittindo titulas para pa
gamento lla. p1·op1·ierlade escra't'a ; e isto quando 
S. Ex. se propõe a alliviar-nos da crise finan
ceira em que nos achamos. 

E' este um dos pontos capitaes do meu dis-
curso, para o gua c amo a attenção do onra o 

· deputado por S. Paulo, que ha. pouco honrou
me com um aparte, a respeito dos bancos . 
(Apartes.) 

O nobre presidente do conselho, com o seu 
projecto , vem nggrav~r o estado J)recario 
dos cofres publicas; S. Ex. devia estar com
pletnmento a par da situação melindrosa e de
licada do nossas finanças, pnra não lembrat·-se 
do sobroco.1•rogar o paiz com uma divida cxtra
Ol'dinaria o que se hl de perpetuar. (Apoiados 
e apa1·t~s.) 

S. E~., para a sua reforma., não devia par tiro 
só do estado dos bancos, tendo em vista os ba
lanços desses estabelecimentos de credito no 
ultimo anno financeiro. O honrado presidente 
do conselho devia ter em toda a consideração a 
situação di.fficil da lavoura, a crif1e geral do 
C?mmercio do paiz, tu.do i~to determ!nado ~ri~-

escravo á lavoura, -para esta solver com os ban
cos seus compromissos, :ficando nas mesmas pu 
peiores condições, nem augmeotando a crise 
commercial com a decretação desses 5 °/0 addi
cionaes. 

Outro muito diverso deveria ser o meio de 
que lançasse mão o nob1·e presidente do con
selho. 

Si a situaçã~. :fi~anceÍ!f1: do paiz ainda co~-

S. Ex. com o seu projecto, então applicasse 
S. E~. es'ões recursos á substituição do braço. 
escravo h:~.bili tando a nossa lavoura a dentro 
de po11cos ann()s libertar-se da rotina em que 
vive, livrar-se do escravo e pagar suas dividas, 
ficando no fim . de tudo com element•)s novos, 
para. ma.i a p o esenvo vzmen o e p osp i-
dade, taes como os que só lhe podem advir da 
colonização e do trabalho livre. (Apoiados.) 

E, Sr. presidente, para chegar á. demonstra
ção de que outro não dcvet·ia ser o systeraa s.do
ptado pelo governo, afim de resolver a quastão 
do estádo servil, sem ab:-~lo sensivel na nossa 
situação financ~ira, permitt:t•me V. Ex. que eu 
institua um ligeiro exame sobre os nossos 
pri ncipaes ost.abelccimnntos de ct•edito, nas 
suas re o.ç es com o esouro, n. avoura. e o 
commercio. 

Verifica-se do balanço do Banco do Brazil de 
' ( 

pr•eg-aàn 38. 040:000[:;, o que quer dizer-todo o 
aeu' capita.l e mais 5.940:000,)000. E' facil de 
ver-se, em face de semelhantes dados,-que, 
em ve7. de sor aproveitada o capital do nosso 
p1·incipal estabelecimento banca.rio ás necessi
dades do commercio e drt. lavoura, elle se acha 
convertido em titulas do Thesouro! Além dessa. 
somma, o Banco do Brazil tem mais emprega· 
dos em fundos publicos 9.637:000$, quo, addi
cionados ã importa.ncia em letras do Estado, 
perf<\Z a cifr.a consideravel de 48.577:000$, que 
está desviad.a. do :fim especial para que foi insti
tuido o banco. 

Não é mais regular o estado do Banco Rural, 
de cujo balanço se vê que forneceu ao The• 
souro 7 .070:000", isto é, uasi todo o seu ca-
pita!. 

Assim vemos que o governo tem desviado 
dos nossos primeiros estabelecimentos banca• 
rios a. importante somma. de 55.647:000$, 
soffrendo com esses desvios o commercio, a la
voura e as indtlstrias, cujas necessidades e ur
gencias não podem: ser satisfeitas, desde que 
contam com um competidor da forçado governo. 
(Apoiados.) 

Senhores, si da carteira. commercial desses 
bancos passarmos á. de hypothecas, nos conven• 
ceremo• por uma. vez que o governo, depois de 
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h·wer absorvido o capital dos bancos, tirando 
assim todos os recursos ao commercio, á lavourt\ 
e á industria, tenta agora por meios artificiaes, 
quaes os que são cogit~dos neste pr?jecto, 
evitar a ruina da cal·te1ra bypothecar1a dos 
bancos. (Apoiados . ) 

Pelo ultimo relatorio do Banco do Brn.zil sa 
\ 

em dia 65 °/0 dos pagamentos da lavoura, 
verificando-se· já. um prej uizo de 666:000.~ 
na sua art ira. h · · 
dermos que esse banco tem em hypotheca 776 
fazendas com 34.83i' escravos no valor de 
29.165:000$, póde-se affirmar que dentt·o de 
pou~o tempo esse prej uizo será enormemente 
considera.vel, attentas as diversa:; circumstan
cias da actnalidadc .qna.nto á depreciação da. 
propri·~dade servil e ás diffi.culdades da la
voura. 

estada preeario d· · , · · 
Banco Predial e de Credito B.eal do Brazil, 
(apoiados), calculando aquelle um prejuizo rle 
428:000$ em 6 H07 -ooo:· o- -

Em proporção mais oa menos igual é esBe o 

fazendas com 4. 3·23 escravo~. e este em 
3.145:000$. O mesmo podemos dizer a respeito 

·escravidão. (Apoiados.) E, senão, senhores, 
que s~ diga com franquez~ qual ?utr~ razão 
de ordem publica pod.er1a ter tn:fiu1do no 
animo do) nobre presi lente . do ~onsel~o para 
tarifar de modo estranho, a1·bürar10 e Vlolento 
a propriedade escrava, jà tão depreciado:~., como 
se achava~ ( Apo~ados .) qutra causa, senhores, -

de outros bancos. ,sS{o,_..-.___ __ 
o SR. BARÃO DO GuAHY:-V. Ex. já. es:a-. lidHdos esses estabebcimentos de credito, os 

minou, já. fez algum inquel'ito 1 seus capit:>.es continuarão a ser empregados de 
prefcrencia em lett·as do Thesouro. (Apoia· 

O SR. FREDERICO BoRGEs:- Sem duvila; 
tenho lido os relatorios desses diversos estabe- do~1ssando a outro pont::> do projecto, Sr. pre
lecimentos de credito e e:taminado seus ba- sidente, 0 imposto de 5 oj0 addicionaea, eu 
lanço'~. FaLo. portanto, firmado em dados noto que 0 nobre presidente do conselho 
fornecidos pelos proprios bancos· para chegar á realização de seu plano não du-

O SR. BEZERRA CAVALCANTI :-E é verdade. vida tributar as classes menos favorecidas, 
Dóe, por ue é assim mesmo. S--Í-IlZ-endeiros e proprie-

0 Sa. Fn.EDERIC:l BoRGEs:-Estranha 0 nobre tarios de escravos a. resgatn.rem suas di
deputado pela Bahia as minhas proposições·~ vidas, nos bancos, ainda que permanecendo 
Pois bem ; convido ao nobre de utado incon- no mesmo estado de difficuldades. A oiados. 
estave mente multo versa1o nesta materia, a. onstdero esse imposto uma verdadeira. espo-

ler os ultimos relatorios dos bancos, a qne me liação, por sua iniquidade. (Apoiados.) 
tenho ref;~rido, e S. Ex. se compenetra1·a da Por que, em vez de r.;emelhante imposição, 
verda.de de minha.s asserções, vel'ificando por que vai pesar de rnodo vexatorio sobre as 
si meamo que na carteil'a bypothecaria desses classes mais necessitadas, o nobre presidente 
bancos já se acha realizado notavel prejuizo. e do conselllo não se lembra. de decretar antes o 
que já se previne 0 espírito dos accionistas imposto directo sobre a propl'iedade escrava 1 
para outros muito mais considera.veis. (Apoiados.) 

Quando pagamos impostos sobre todas as 
O Sa. BARÃo no GuAHY :-V. Ex. não sabe cousas, até mesmo sobre os fructos de nossa. 

que ha fundo de reserva para isso ? actividade e intellig-encia, como os impostos 
O Sn.. FREDERICO BoRGES :-0 que s:3i é que predial, de industria e profissão, e só nos falta 

o Banco do Brazil registra no balanço de Maio pagar o ar que \!'espiramos, por que, senhores, 
de 1884 o saldo de 3.2ô0:000$, e o Banco Ru- se ha de poupar tanto uma propl'iedade odiosa. 
ral o de 1-.314:000$. Não po'sso. pois, com- e condemna.da, apenas tolerada pela lei, sujeita 
prehender a importancia desse fundo de reserva simplesmente a uma insignificante taxa an-
a respeito de bancos, ue t~m uant' · '2 OUldos.) 
a seus capttaes em letras do ThAsouro. Figure E' uma propriedade, como se diz? Pois que a 
o nobre deputado a bypothec;e de uma corrida. : paguem aquelles que a desfructam.(Apoiados.) 
como esses bancos restituirão os drpositos? Creio E' sincero o desejo do Estado em extinguil-a. 
que nem mesmo o govemo poderia acudir ás por ser uma aberração, um anachronismo pe
exigencias de semelhante crise. rante o seculo e a. civili~ação1 Pois que a ata-

E\ pois, evidente, senhores, que sómente o que de frente, impondo-lhe pesada contri
intuito de garantir os baneos credores do Es- buição. (Apoiados.) 
tado poderia ter determinado o nobre presidente Em minha generosa provincia, tão injusta
do conselho a fazer um esforço sobrehumano ment,~ julgada por aquolles que a apreciam 
para erguer diques contra a onda da opinião, pelo prism3. das paixões e das falsas informa
e como que pretender fazer a. resurreição da J ções de aventureiros politicos~ o impo3to 4i-
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rec to foi o systema. adaptado para. conseguir-se · 
em curto prazo a redempção de todos os seuliJ 
escravos. (Apoiados.) 

O meu illustre collega. de deputaçã:>, I'epre
sentante do 4') districto, poderá dal' testemunho 
desse a.cto de civismo do povo cearense. 

O SR. RoDRIGUES JuNIOR:- E foi votado 
. . 

Com que direito vai o governo fazer pagar 
imposto para libertação de eseravos ás provin
cias, que por soa abnegação e Iouvavel civismo 
aboliram já de seu solo a escravidão ~. (Apoia
dos.) 

E' justo, senhores, que cidadãos, que nunca 
possuira.m um escravo, ou que, os tendo in f e
r · · ·.bertaram por seus 
sentimentos generosos_ vejam.se agora obriga

O SR. FREDERICO BoRGES:- De accôrdo com dos a uma impouição inqualifica:vel sobre uma 
os. r~presentantes do.s parti~os . polit~cos, que propriedade ue não desfructam e ue condem-

' - naram . uitos apoiados.) 
cipio lançado o imposto de 6$ sobre escravo de Nada ha, Sr. presidente, que posa·a justifi~ar 
cidade e ~$sobre escravo de campo. tão injusta contribuição, e é realmente deplo-

A população sujeitou-se nobremente. ravel que, depois de tres seculos de oppt'essão 
No ultimo anno do biennio legislativo, a e quando a escravidão é uma ignominia aos 

Assembléa decretou um imposto geral de 100$ olhos dos paizes civilizados, a. emancipação no 
sobre cada escravo, tanto de cidade. como de Brazil se faça por modo· tão triste. (Mui tos 
campo. apoiados.) · 

·Já a pl'oprieda.de escrava estava de tal modo Mas, Sr. presidente, além dessa imposição 
-depreciada, que todos os proprietarios no Ceara ini ua e vexatoria. ue vai in 'ustamente ser 

oram a tan e os no res mtultos a. Assem ea derramada pelas classes mais desfavorecidas, 
Provincial, declarando immediatamente livres gravando os generos de primeira necessidade, 
seus escravos. o pão e a roupa do pobre, está consagrada. no 

m es a, ou ras me 1 as consegu1u o e.:,- · - éa, que nao ilundar1a 
fcrço patriotico da Sociedade Libertadora, de sustentar com todos os meus esforços, si por
maneira que dentro de pouco tempo, levantava- v.entura o nobre presjdente do conse~ho não a . . " . 

' ' povoados e cidades, o grito da emancipação 
geral. 

O SR. JosÉ MARIANNO:- Muito bem ; foi um 
acto de grande civismo. 

O Sn. FREDERICo EoRGES:- Eis, :pois, Sr. 
presidente, um dos meios que me parecem mais 
consentaneos com os interesses geraes do lia.iz, 
para resolver a magna questão da emancipaç~o 
uos e 
· O imposto seria menos pesado, seria. mesmo 
~nave !'os ricos proprietarios e aos fazendeiros, 
( 

propriedade eondemnada. (Apoiado_s .) 
Sinto, Sr. presidente, que minha palavra 

não tenha. a autoridade precisa, de modo a con
vencer de . uma vez áquelles que laboram no 
erro de prejuizos, e de preconceitos socb.ea, 
que não se compadecem mais com o nosso 
adiantamento ; e q'le por isso, nesta. reforma, 
offerecem ainda uma. resistencia, que considero 
profundamente prejudicial ã a.cção vivificante e 
animadora dos verdadeiros princípios economi
cos, que devem reger o nosso pa.iz, sob o do
minio da emancipação total e da. igualdade 
social. (Apoiados.) 

O Sa. MA c-DowELL :-Então a resistencia é 
daquelles que votam pelo projecto ~ 

• EZ A ALCANTI :- asca.ram a 
idéa, prolongam a escravidão, porque cinco an
nos de trabalho forçado não se póle chamar 
libertação. 

O Sa. MAc-DowELL:- Póde-se perfeita
mente. 

O Sa. FREDERICO BoRGEs: -Sr. presidente, 
ha de certo nesse imposto creado pelo projeeto 
e que va.i recahir sobre generos de primei· 
ra necessidade uma. iniquidade monatruoaa. 
( .4.poiddos • ) 

A.-14 

-
nhadissimos. Me refiro, Sr. presidente, á li-
bertação dos escravos das fazendas pela metade 
de seu valor e á aprendizagem, a que devem 
ficar sujeitos por cinco annos, com direito a. sac 
lario. 

Como se depreheude da simples leitura do 
artigo respectivo do projecto, o nobre presi
dente do conselho indemniza duas vezes o va· 
lor do.s escravos empregados na lavoura: i~-

' tulos do thesouro, e indemniza ainda de modo 
prooigo, garantindo aos ex-senhores cinco an-

r · ·A · 
De facto, Sr. presidente, vejo adaptado neste 

artigo, além do principio da indemnização, que 
coniemno in lim.ine, o principio de aprendi· 
zagem, gue aceito, mas com a. condição da li
berdade 1mmediata, de modo que o escravo, tor
nado cidadão, adquira por um systema de tra
balho o habito de sua vida. livre de cidadlo, 
que passa a ser. ('!lf uitos apoa.aclos .) 

Ent1•eta.nto, a forma por que no projeeto esta 
estabAlecido o principio da. libertação, com a 
aprendizagem, é por demais defeituo~a: é a li
berdade a par do captiveiro que se prolongará., 
Deus sabe de que modo t~rrivel, por mais cinco 
annos! (M ttitos apoiados.) 

Antes, porém, de passar a outras considera
ções, devo pergun_tar ao nobre presidente do 

. . . 
cursos extraordina.rios para. de prompto inde
mnisa.r pelos preços de sua tarifa aos prc;prieta
rios de escravos da lavoura, que se apressarem 
em ~ceitar o excellente negocio, que lhes fa.
cilita o nobre presidente do conselho 1 Que. 
rendo acreditar mesmo que esses titulos ereados 
por S. Ex. não vão servir unicamente aos po
derosos credoreadeasP.s proprietarios, os bancos, 
pergunto: até onde quer S. Ex. gravar a divida 
publica Y Nlo bata, senhoras, a nossa divida. in
terna fundada, que eleva-se a 405.640:400$, de 
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que o Estado paga o jttro annual de 
188.085:265$1 (Apoiados.) 

Estou convencido, senhores, que o nobre pre
sidente do conselho encontraria a. maior adhesão 
e a mais dec.id:ida aceitação para o s~u projecto, 
desde que, sem esses enormes sacr1ficios para 
o Estado e para o :ontribuinte, S. Ex. se dis-

' com a eon:iição de cinco a sete annos de ser-
Viços, in iependentemente de outra qualquer 
indcmniza ão.' Muitos a oiad~s 

Nem isto, Sr. presidente, é uma idéa nova, e 
que pos3a ser taxada de subversiva. Ella está 
consagrada na lei de 28 de Setembro; tem sido 
posta em pratica em muitos estabelecimentos 
agrícolas, com os melhores resultados, e lã está 
sendo realizada brilhantemente na briosa pro
vincia do Rio Grande do Sul. (Muitos apoia
dos.) 

Vê, portanto, V. Ex., Sr. presidente, que o 
ro· e t nest a ti dmit · ·-

zação superflua, um verdadeiro presmte que o 
nobre presidente do conselh.o vai fazer aos 
grandes proprietarios agricolas ... 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI: - lndirecta
ment~ aos bancos, aos commissarios, senão di
rectamen te •. 

O SR. FREDERico BoaGEs:-Diz bem o nobre 
deputado ; aos bancos indirectamente. 

Comprehendo, Sr. presidente, que uma voz 
mais autorizada e mais competente devia oc
cupar-se deste ponto (n4o apoiados), e por esta 
forma attrahir a attenção do chefe do poder ; 
cumpro, porém, como posso e como devo, a 
missão de · representante de minha província e 
da nação,oppondo-me com todas as veras d'alma 

a. as uciosa a c i ia, com que se pre en e 
em nossos dias galvaniaar a nefanda. instituição 
es~rav~, reJ.:!udi~ia pelo. direito. e pela con-

Sr. presidente, voltando á. questão da apren
dizagem, devo dizer que é minha opinião que 
sendo ella adrnittida pela fót"ma, por que se acha 
no projecto, isto é, no domínio do regimen ser
vil, esta reforma nio será definitiva, como •e 
persuade o nobre presidente do conselho. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTe: - Feliz. 
mente. 

O Sn.. FREDERICO BoRGEs:- Si, abstrahindo 
dos exemplos, que estão quasi debaixo dos 
nossos olh:_;s, ~rocurasse em outr9s. paizeFJ a 
prova da propos1ção que avanço, d1r1a que em 
todos os paizes onde foi tentõLda a aprendiza
gem sob o regimen da escravilão, tornou-se 
I!ecessaria uma se unda lei, ue viesse incon-
tment1 esta. e ecer a hbertação geral. (Apoia
dos.) 

O Sa. BEzERRA C.A.VALCA.NTli:-E ha de acon
tecer aqui do mesmo modo. 

O Sn. FREDERICO BoRGEs:- Assim foi o que 
se deu com a Inglaterra completando o bill de 
i834 a lei de 31, em Portu~al em 1870, na Di
namarca, em Cuba. (Ap'liados e apartes . ) 

Ora., dP-pois de todos e!:lses exemplos em 
tantos paizes e que deviam formar aprovei .. 
tavellição de experiencia., é triste, é mesmo 

doloros'), que o Brazil, a despeito disso, e ape
zar de factos tão significativos, ainda persista 
no caminho semore roteado das incertezas, das 
duviias e das vãcillações. (Muitos apoiados.) 

Sr. presid~nte, penso como o nobre deputado 
do fio districto da provinciado Rio de Janeiro, 
que nesta questão não ha m.eio t:rmo : o.u o 

' 28 de Setembro, ou a libertação immgdiata. 
Pensando assim·, foi que com outros distin-

ctos c l s i ?.n a u 
proje:.lto de libertação immeaiata, admittindo 
para a aprendizagem cinco annos . de serviços 
com o competente salario garantido ao liberto. 

Ora, Sr. presidente, comparado este sys
tema do projecto, que eu e outros illustres 
collegas offerecemos á conside.ração da Camara, 
com a.quelle que é a.doptado pelo nobre presi
dente do conselho, mixto de todos os systemas, 
simulacro de liberdade •.. 

mais im-
' o 

a ordem social; o commercio oscillará. ainda nas 
inc8rtezas de suas transacções ; a lavoura san .. 
tirá constantemente suspensa sobre sua. cabeça 
a espada ameaçadora da libertação geral. 
(.4poiados.) 

Essa confu;;ito que se not:l. em tudo, esse es
tado dr, duvid!!. em que vivem os espíritos, a 
perturbação dos p \rtidos, a anarcllia das idéas, 
senhores, tudo isso será ainda por muito tempo o 
cortejo desta questão, emquanto ella não fór re
solvida de um modo seria e sincero, s~m sophis
mrls, nem mystifil!ações. (Apoiados e aportes.) 

Parece, porém, senhore:;, que o crime da 
escravidão é t=to grande que só expiando essa 
longa serie de males, poderemos remir a nossa 
cul a em man el- ai a · 
. Sr. prP.sidente, fazendo um ligeiro. exame 
da. lei de 28 de Setembro, que em parte se pre -
tende revogar com o projecto em discussão, 
terminarei. 

O SR. PREsiDENTE:- A hora está dada. 
O SR. FREDERico BoRGES:- A lt~i de 28 de 

Setembro de . 1871, Sr. presidente, foi .real
mente uma lei revolucionaria. Ess:1. lei incon
testavelmente investiu o escravo de certos· di
reitos civis, dando-lh.e assim personalidade ju~ 
ridica; de simples cousa que era, tornou-o pes-
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soa., com direito de adquirir, de testar, etc. 
(Apoiados.) ·Mais do que se pensa, portanto, 
essa lei levantou o escravo do abatimento, em 
que se achava. (Apoiados.) 

A' vista disto e depois do lat·go prazo de 
i4 annos, parecia. que o que cumpria. ao legis
l~dor brazileiro era. c 'mplet:::~r. a ob.ra tão ha-

dos inter.lsses de certas clas;;es, se de ti v esse o 
legislador; ao dar o ultimo golpe nes~a insti
tuição abominavel, o menos que d•.weria fazer 
consist!a em conceder o prazo de sete annos para 
a extincção total da escravidão no paiz, prazo 
aliás já di> termina -:lo pela aurea lei de 28 de 
Setelllbro, dando direito ao escravo de ad1uirir 
sua 1: herdade, contractando seus serviços por 
ess9 espaço de tempo. , ~ 

' ' ' ' ' quando já. são pass:1dos 14 annos após a evolu-
ção da lei de 1871; qu mdo muitas outr.1s trA-ns
forma ões se têm o erado na ordem oliti a s 
cial e moral rle nossa sociedade, aincia a ne
gra instituição d~ escravidão s1ja uma triste rea
lidade em nosso paiz. (Apoiados e apartes.) 

as o que maJs sorpren e atn "• sen ores, 
é ver que os mais interessados nesta questão, 
aquellr>s, cujos int~ressea, se diz, são direct:.t
mente affectados com qualquer reforma liberal, 
se apresgntem hoje tão desprevenidos e tão 
indifferentes como em 1871. ( Apoiaclos .) Dir
se-ia que elle~ nunca pensaram nem peno;;am 
no t~rmo fatal dessa instituição e que acreditam 
no eterno captiveiro de uma r.:~.ça, que lhes ha 
de garantir o bl3m-estar, a fortuna e o lu :to 

t.utos apo•a os e apartes. 
O que acontece, }>Ois, é que este grave pro

blema social os vem surpren.ter . quasi no 
o . 

form~ Rio Branco (apoiados): o mesmo syst ema 
de tr.1balho, a mesma rotina, a mesma obsti
nação! (Apoiados.) 

Entr·eta.nto, senhores, o dever do legislador 
nil:o é tornar-se complica dessa. inadverteneia, 
aauccionar es.s1. indolencia e fazer-se réo da 
mesma inditferença. (Apoiados.) 

E' tempo rle dizer a ultima palavra nesta 
questão, tentar organizar o trabitlho, não nos 
mold()S vasa.dcs pBio nobre presidente do con
selho em ~eu projecto, por~1ue seria substituir 
a set•vid!o pela servidão, ma-. de accôrdo com 
os princi 1-1ios fecundos da verdadeira economia 
e da liberdade, em que ao lado do gr.;nde pro
prietario cresça e pro!:!pere tambem o pequeno 
trabalhador a salario. A. oiados. Isto senho-
res, só é pos-:iyel com a decretação da liber
tação immediata, ainda que com a aprendiza.-! 
gem àe cinco a sete annos de serviços remune
r~dos. (Apoiados.) O contrario disso, força é 
dlZel-o, é enx'3rtar em -nossa legislação tri 'tes 
anomalias, . que nada resolvem e antes crea.m 
maiores embaraços para. o futuro. (Apoiados.) 

Pelo _que tenho dito, Sr. presidente, é es
cusa:.i~ repetir que este projecto representa um 
retroce~so em facP- da legis!ação que já temos, 
porquanto, emquanto elle p:-ocurn eate~~or por 
todos os modos essa volha e carcomida insti-

. 
s~ organiza o que não e susceptivel de orga
nização. (Apoiados.) Como,a par da. à;;cravidão, 
que o nobre presidente do conselho mantém 
ainda por m11Íto tempo, pretende S. Ex. 
instituir uma hgitima organização de traba.lho 1 
Com o esct·avo é impossivel o aperfeiçoamento; 
incomp Ltivel mesmo qua~qu0r idéa de boa 
economi::~o. Com o trabalhador livre, com o co
lono, é difficil a alli nça de elementos tão he-. . -

b .... • ' ' 

da. idéa de colonização. (Apoiados e apa1·tes.) 
Sr. presidente, examinados os tres !Jontos · 

cardeaes do ro · ecto- a fi.x ã l r do 
cravo, a depreciação annual desse valor, e a 
parte relativa á. organidção do trabalho -
o nobre presidente do conselho, si estivese 
presen e, me pergun a~1a na ura men e que 
idéas apresentaria eu para substituir o pre
cioso fl·udo de s·u::~s refi~x.ões. Diria simples
mente a S. E"lt. que, nas suas ~ondições, in
digitado por ambos os partidos para realizar a 
l'eforma do estado servil, eu a resumiria em 
dous artigos: fo, libertação immediata ; 2o, a 
consignação de serviços, dentro do re>gimen 
livre, pelo menor tempo possivel. com salario 
razoavel para os ex-escravos. Apoiados.) 

as, r. pres1 ente, compre en e se que o 
nobre pl'esidente do conselho, homem calmo e 
estadista prudente, tenha medo do hastear a. . . . 
beral, em face do aspecto sombrio desta ca
mara.; peço, entret!tnto, licença a S. Ex. para 
di7.er que não é esse tambem o papel de re
formador. 

Si S. Ex. é realm~nte reformador, não é esse 
o seu posto. (Apoiados.) 

Reformador foi Roberto Peel, sustentando 
com tenacir!ade, coragem civica e contra ter
rival opposição, o principio da tolerancia reli
gios 1, e faz"!ndo entr.•r no direito commum os 
seus comp·1triotas, que desde Carlos li eram 
excluidos dos empregos e das regalias cívicas. 

Reformador foi Wilberforce, Abraham Lin
coln; fo:-am Euzebio de Queiroz e Rio Branco, 
qu::1 ndo, vencendo os escrup11los de seu p·irtido 
e oc:; reconceitos de seu tem o tiveram animo 
valente e bastante civismo para emprehender 
uma reforma contra inter;~ sses, que S':l diziam 
momentosos e apoiados pelas classes mll.is po
derosas do paiz. (Muitos apoiados ) Mas os 
receios do nobre presidente do conselho são in
fundalos. 

A mocidade de todos os partidos, e a opinião 
do paiz, manife~tada na impr.ensa, nas a-:socia
ções e no parlamento, reclamam o esforço pa
triotico de um homem resoluto, independente 
e grandementP- patriota. O nobre presidente 
do coneelho devia. assumir essa posição, que, 
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' do conselh~ e o.os ~migos do govorno que 
muito se dludem, s1 pensam em organizar . . . 
que se co.nstituiu ·p3lo.o:; seus esforços o Canadá 
d!l 4mer1ca. ?o Sul. ( Jf ui to! apoiados.) A pro
VlDCla está. dt!õpoata. a resistlr tenazmente de
fend?n~o com heroismo a obra ing&nte d~ seu 
pat~1ot1smo e abnegação. (Apartes.) No dia 
ta~r1vel, em que o governo se lembrasse de pôr 
em: e~ecução ease plano insenqato de intimida
c;~; nessa dia podia-se dizer que elle havia im
prudentemente atl3ado a guerra civil naquella 
g~nerosa pro~incia~ que no olvido contenta-s~ 
ahás co.m a rnator fehc1dade que possue-a libel·
dade e ~guald.a.de de a~us filho~. (Jl uitos apoin· 
dos.). Nao cre10,senhores,que o nobre prel3idente 
do conselho •. nem governo algum, tente em
preza tio odu~~a. S. Ex. ou quem quer que tal 
. fizesee, !=:aber1a que não teria sómente contra. si 

. "' - ~-
Í) :povo cearense, na. defes& de seus sa·gr~dos di":' 
reltos, mas to ios os homens· de coração. a:·queai: . 
não deixaria de indignar tão revoltante·especta
culo! (Apoiados.) Senhores, a minha provincia, 

·que tão desinteressada se revelou nesse acto de 
sua. redempção, devolvendo -intacta ao thesouro 
a_ u ttma qu~ a. o un o e ~manctpaçao,_ e que 
tao magna.mma. se· mostro. a.tnda. no melO das 
injustiças e das injurias, com que tantas vezes . .. .. ' - .. 

' . 
não que:. o~tro ~a.yor. além da.quelle ·de respei-
tarem amv10labthdade de seu solo. (Apoiados.) 

Senhores, a posição do nubre presidente do 
conselho, em face de uma reforma tão impor
ta.nte,devia ao menos ser franca : o a claramente 
pela liberdade ou manifestamente pela escravi
dão.( Apoiados.) Si,poróm,o nobre presidente do 
conaelho,compenetrado de seu verdadeiro papel. 
g_ uiz~~~e ~c:sumil· ~posto difficil, ~as honroso,que 

' tido, como Lambem pela. geral aspiração do povo 
brazileiro; si S. Ex. quize~se ouvir os votos 
<~inceros de uma grande nação,que córa da igno• 
minis. que pesa aobr~ seu nome, com a escra
vidão ; si o nobrP- presidente do conselho de.s

ertasse a:fin 'll ara. o randioso ideal da"libe:.--
dada do trabalho e da igualdade civica, 
animado pel,,s significativas a.dhesões da 
opinião, manifestadas j:i. na.. imprensa, jà na 
tribuna. ; eatoa intimamente conven~ido d ~ que 
aS. Ex. não fa.ltaria mesmo o apoio daquelles 
que, por disciplina partidaria. ou conveniencio.s 
politica.s, formam o seu limitado e triste cor
tejo. (A.poiados.) 

Senhore~, era. possivel que, rlecidindo-se o 

forma eminentemente liberal, muitos timora
tos se dei:s:assem ficar á margem da sen la glo
riosa trilhada. elo overno á es era dos 
triumphos e louros dos argonautas do futuro. 
Mas, o que seria. certo tambem,-era que o ·no
bre presidente do conselho teria para acompa
nbal~o nessa fecunda e glorio-sa. expedição a 
dedicação dos homens sinceros de todos os par
tidos, os applansos do mundo civilizado. as 
b')ng~os goraes do p'lVO b~azilairo, e, final
mente, para. glorificai-o no termino de seua 
esforços patriotícos, as saudações cnthusiasti
CJS das tres provincb'l, que, como um começo 
aus.picioso de uma. grande pa.tria. livre, ha 
mu1to esperam suas 1rmãs no congresso aoan· 
çoadoda igualdade. (ll!uito btm'l! M?.tito bem!) 

(0 orador e felicitado por todos os depu
tados presentes, e comprimentaâo ~lelos S1·s • 
ministros dajustiça e (ln. gue1·1·a.) 

FIM DO QUARTO E ULTI:\10 VOLUME 
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